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إصدار مليون تأشيرة ووصول 
آالف المعتمرين

من سالف التاريخ .. قصيدة 
لألمير خالد الفيصل

المطالبة بدعم أقسام الطوارئ 
بكوادر متخصصة

خبراء دوليون يناقشون مستقبل 
�ص5الرياض ومشاريعها الكبرى �ص3�ص7 �ص4

د�خل
 �لعدد

خادم احلرمني يكرم الفائزين بجائزة امللك خالد

ال�سلطان قابو�س ي�ستقبل الأمري خالد بن �سلمان

هادي: اتفاق الريا�س فر�سة 
لإجناز ال�سالم

ن�سر اهلل يوؤجج الطائفية ويعيق 
ت�سكيل احلكومة

م�ستثمرون واأطباء ح�سلوا على الإقامة املميزةت�سوية املخالفات مقابل زيادة ن�سبة التوطني

�لريا�ص ــ �لبالد 
 ح�سمت  هيئة حقوق الإن�سان، اآلية الإعالنات املخالفة والع�سوائية 
يف ال�سحف وو�سائل الإعالم الإلكرتونية ومواقع و�سائل التوا�سل 
الجتماعي من قبل اأفراد اأو جهات غري م�سرح لها، تروج لإعالنات 
والعامالت،  العاملني  خدمات  عن  وتنازل  وتاأجري  بيع  عن  خمالفة 
لفتة اإىل اأنه  يجري التن�سيق والتعاون بني عدد من اجلهات الأمنية 
التحقيق  اأجــل  من  جهودها  تت�سافر  التي  والجتماعية  والرقابية 
عنها  التنازل  اأو  تاأجريها  عن  املعلن  العمالة  ومقابلة  �سفاف  ب�سكل 
واإحالة  بالأ�سخا�ص  الجتــار  مبوؤ�سرات  اخلا�سة  املعايري  وتطبيق 
لتخاذ  الق�سائية  اجلهات  اإىل  واملوؤ�س�سات  الأفـــراد  من  املخالفني 
الالزم ، وموؤكدة يف نف�ص الوقت معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من 
اأو بغرامة  اجلرائم بال�سجن مدة ل تزيد على )خم�ص ع�سرة �سنة(، 

ل تزيد على )مليون ريال(، اأو بهما معًا. كما اأكدت الهيئة اأن جرمية 
بكل حزم، حيث  الدولة  ب�سعة حتاربها  بالأ�سخا�ص جرمية  الجتار 
وتعر�سه  الإن�سان  كرامة  لنتهاكها  خطورة  اجلرائم  اأ�سد  من  تعد 
ب�سكل  تتعاون  الإطــار  هذا  يف  اململكة  واأن  للعبودية  اأو  لال�ستغالل 
كبري و�سفاف مع املنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي 
وبينت  والعدالة.  للق�ساء  مرتكبها  وتقدمي  اجلرمية  هــذه  حتــارب 
الهيئة اأن املوؤ�سرات التي تدل على وجود �سحايا يف جرمية الجتار 
مبغادرته  لهم  ي�سمح  ل  معني  حميط  يف  العمل  هــي  بالأ�سخا�ص 
واحل�سول  لالعتداء  للتعر�ص  نتيجة  والإ�سابات  للعنف  والتعر�ص 
دون  طويلة  ل�ساعات  والعمل  اأجــر،  لهم  يدفع  ل  اأو  زهيد  اأجــر  على 
راحة اأو اأيام اإجازة، وعدم حملهم جلوازات �سفرهم اأو وثائقهم اأو 

احتجازها لدى اأ�سخا�ص اآخرين.

م�صقط- وكالت
ا�ستقبل ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد �سلطان عمان 
امللكي   ال�سمو  �ساحب  اأم�ص  م�ساء  الربكة  ببيت 
ونقل  الدفاع  وزيــر  نائب  �سلمان   بن  الأمــري خالد 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  حتيات  جلاللته  �سموه 
له  �سعود ومتنياته  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
مزيدًا  العماين  ولل�سعب  والعافية  ال�سحة  بــدوام 
من التقدم والإزدهار فيما حمل جاللته �سموه نقل 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  لأخيه  ومتنياته  حتياته 
ال�سعودي  ولل�سعب  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 

ال�سقيق مزيًدا من التطور  والنماء .
وكان �سموه قد بحث اأم�ص مع  بـدر بـن �سـعود 
عـن  الـم�سوؤول  الـوزيـر  الـبو�سـعيدي  حـارب  بـن 
املو�سوعات  مـن  عـدًدا  العماين  الدفاع  �سـوؤون 
الـبلديـن  بـني  الـثنائـية  الـعالقـات  تعزيز  �سملت 
اأمـن  حلـمايـة  امل�سـرتكـة  واجلــهــود  الـ�سقيقني، 

لـمحاربـة  امل�سـرتكـة  اجلــهــود  وتعزيـز  املنطقة 
الـتطرف والإرهاب، وتـدعـيم التعاون الع�سكري 

بني البلدين وامل�ستجدات.
ــر املكتب  ـــ كــمــا ا�ــســتــعــر�ــص �ــســمــوه مــع وزي

�سلطان  اأول  الفريق  عمان  ب�سلطنة  ال�سلطاين 
الـثنائـية  ــات  ــعــالقـــ ـــ ال الــنــعــمــاين  حمــمــد  بـــن 
امل�سـرتكـة  الـم�سالـح  يـحقق  بـما  وتطويرها 

للبلديـن الـ�سقيقني، 

�لريا�ص-وكالت
اأكد الرئي�ص اليمني عبدربه من�سور هادي اأن اتفاق الريا�ص الذي 
النتقايل  واملجل�ص  ال�سرعية  احلكومة  بني  اململكة  ودعمته  رعته 
وا�ستكمال  وال�سالم  وال�ستقرار  الأمن  من  جديدة  ملرحلة  يوؤ�س�ص 
احلوثية  امللي�سيا  من  والنقالب  التمرد  قوى  مواجهة  يف  التحرير 
�سالم  حالة  لإجنــاز  كبرية  وفر�سة  ــران  اإي من  املدعومة  الإرهابية 
موؤ�س�ساتها  وح�سور  الــدولــة  �سيادة  على  تقوم  اليمن  يف  �ساملة 
املرتب�سني  على  الفر�سة  وتفويت  وحدها  للدولة  ال�سالح  و�سحب 

باليمن �سواء من القوى اخلارجية اأو من اجلماعات الإرهابية.
الع�سرين  جمموعة  دول  �سفراء  اأم�ص  الريا�ص  يف  هادي  واطلع 
التي  والــتــحــديــات  الــتــطــورات  جممل  على  اليمن  ــدى  ل املعتمدين 

ت�سهدها اليمن على خمتلف امل�ستويات.

 �لبالد ــ مها �لعو�وده 
 يعمل ح�سن ن�سر الله على الدوام  بوترية �سق ال�سف اللبناين وتقوي�ص 
ت�سكيل  واعاقة  للطائفية  بتاأجيجه  وذلك  لبنان  ل�ستقرار  الرامية  اجلهود 
حكومة  تكنوقراط، ا�ستجابة لرغبات ماليل طهران الأمر الذي ي�ساهم يف 
الكتل  وزعماء  ال�سيا�سيني  من  عدد  حذر  وقد  مظلم،  نفق  يف  لبنان  ادخــال 
ال�سيا�سية اأن حزب الله بت�سرفاته العنجهية  ورغبته اجلاحمة يف امل�ساركة 
باحلكومة اللبنانية اجلديدة وهو ما يرف�سه املحتجون  الذين قالوا يف اول 
الله ي�ستفز ال�سعب اللبناين والوطن  رد فعل على خطاب بالم�ص ان ن�سر 
الذي يعترب بالن�سبة له وطنا ثانيا، وقالوا اأن اتهامه للكثري من ال�سعب الذين 
نزلوا للميادين بالطائفية امنا يعرب عن نف�سه و�سالحه الطائفي الذي دائما 
ما يربزه �سد اية وحدة لل�سعب اللبناين والذي جتاوز خطابه وخطابات كل 

روؤ�ساء الحزاب ونزلوا حتت كلمة واحدة وعلم واحد.

�لريا�ص ــ  �صامية �لغريبي 
ت�سوية  مــبــادرة  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اأطــلــقــت 
لديها  التي  املتميزة  املن�ساآت  على  قيمتها  بخف�ص  وذلك  املخالفات، 
وذلك  وم�سروطة،  حمــددة  معايري  وفــق  المتثال  من  عالية  ن�سبة 

لالإ�سهام يف زيادة ن�سبة التوطني.
وتتلخ�ص اآلية املبادرة يف عقد اتفاقية مع املن�ساآت املخالفة لت�سوية 
قيمة الغرامات مقابل زيادة ن�سبة التوطني عرب عقود ملزمة للطرفني 
عمل  عن  للباحثني  اإ�سافية  فر�ص  توفري  يف  �سي�سهم  مما  �سنة،  ملدة 
وحــّددت  النظام.  باأحكام  لاللتزام  للمن�ساآت  بديلة  حلول  واإيــجــاد 

�سمنها:  ومــن  املــبــادرة  من  لال�ستفادة  ال�سروط  من  عــددًا  ـــوزارة  ال
اخلدمات  بوابة  خالل  من  الت�سوية  بطلب  العمل  �ساحب  يتقدم  اأن 
يكون  واأل  العقوبة،  اإيقاع  تاريخ  من  يومًا   30 خــالل  الإلكرتونية 
تقدمي الت�سوية ملخالفة قد �سبق وتقدم اعرتا�ص لها والعك�ص �سحيح، 
واأن يكون نطاق املوؤ�س�سة اأخ�سر منخف�ص، اأخ�سر متو�سط، اأخ�سر 
مرتفع، بالتيني لتتمكن من تقدمي طلب ت�سوية، واأن يوظف �ساحب 
بالتاأمينات  وت�سجيله  العقوبة  اإيــقــاع  تــاريــخ  بعد  املــوظــف  العمل 
راتب  يكون  واأن  الت�سوية،  بطلب  بياناته  اإرفــاق  قبل  الجتماعية 

املوظف 4000 ريال �سعودي فاأكرث.

�لريا�ص-�لبالد
املتقدمني  من  الأوىل  الدفعة  منح  عن  املميزة  الإقامة  مركز  اأعلن 
ا�ستوفوا  ممن  اململكة  يف  املميزة  الإقــامــة  على  احل�سول  بطلبات 
اأم�ص،  اأ�سدره  بيان  يف  املركز  واأو�سح  بالنظام.  اخلا�سة  ال�سروط 
اأن الدفعة الأوىل من احلا�سلني على الإقامة املميزة �سملت عدًدا من 
طلباتهم  خ�سعت  وقد  خارجها،  من  واآخرين  اململكة،  داخل  املقيمني 
للدرا�سة واملعاجلة طوال الأ�سهر املا�سية وبلغ عدد احلا�سلني عليها 
م�ستثمرين  بني  فئاتهم  وتنوعت  جن�سية،   19 ميثلون  ا  �سخ�سً  73
عمليات  تــزال  ل  فيما  اأ�سرهم،  مع  ال�ستقرار  يف  وراغبني  واأطــبــاء 

تلقيه  اإىل  املركز  واأ�سار  الطلبات.  لبقية  م�ستمرة  التدقيق واملعاجلة 
اململكة وخارجها،  داخل  الإلكرتونية من  الطلبات عرب من�سته  اآلف 
على  املركز  من  متخ�س�سة  فرق  عملت  حيث  املا�سية،  الأ�سهر  خالل 
ال�سروط  مطابقة  و�سمان  مقدميها  مع  والتوا�سل  الطلبات  درا�سة 
الرئي�ص  وقــال  املميزة.  الإقامة  نظام  حــدده  ما  بح�سب  وا�ستيفائها 
اململكة  اإن  العايد  �سليمان  بن  بندر  املميزة  الإقامة  للمركز  التنفيذي 
ترحب باجلميع �سواء من الأ�سقاء والأ�سدقاء املقيمني يف اململكة اأو 
الراغبني بالقدوم والعي�ص على اأرا�سيها، ك�سركاء فاعلني يف املجتمع 

ال�سعودي، ي�سعرون بال�ستقرار والأمان والرفاه.

ال�سجن ملعلني تاأجري العمالة

�لريا�صة

الأخ�صر يبداأ حت�صرياته 
ملواجهة اأوزباك�صتان

»اآ�صيوًيا« »كوا�صر الوحدة« 
يهزم عمان ويت�صدر

الأحواز تنتف�س واإيران ترتنح وخناق العزلة يحكم قب�سته

اتفاقية اإ�سكانية خلدمة من�سوبي تخ�س�سي الريا�س
�لريا�ص  ـ �لبالد 

وقع  وزير الإ�سكان ماجد بن عبد الله احلقيل،  امل�سرف العام التنفيذي للموؤ�س�سة العامة 
مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن ابراهيم 

بني  تعاون  اتفاقية  اأم�ص،  بالريا�ص  الإ�سكان  وزارة  مبقر  الفّيا�ص، 
"�سكني"،  وبرنامج  الأبــحــاث  ومركز  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  

يتوىل من خاللها الربنامج تقدمي خدمات اإ�سكانية ملن�سوبي 
وزارة  قــوائــم  يف  املــدرجــني  املــواطــنــني  مــن  امل�ست�سفى 

الإ�سكان و�سندوق التنمية العقارية.
"�سكني"  بـــني  الــتــنــ�ــســيــق  التــفــاقــيــة  وتــتــ�ــســمــن 

لتقدمي  التخ�س�سي"  في�سل  املــلــك  و"م�ست�سفى 
توفري  ت�سمل  امل�ست�سفى  ملن�سوبي  خا�سة  عرو�ص 
دخلهم  يزيد  ملن  الربح  هام�ص  على  خا�ص  خ�سم 

ال�سهري عن 14 األف ريال، وملن تقل رواتبهم عن 14 األف ريال دعم كامل لالأرباح من اإجمايل مبلغ 
التمويل، الذي ي�سل اىل 500 األف ريال والإعفاء من الر�سوم الإدارية عرب اجلهات التمويلية التي 
في�سل  امللك  م�ست�سفى  مقر  داخــل  �سيقام  والــذي  �سكني  معر�ص  يف  �ستتواجد 
القر�ص  ومنتجات  بــربامــج  للتعريف  الأبــحــاث،  ومــركــز  التخ�س�سي 
العقاري من خالل برنامج "�سكني". ويتيح املعر�ص م�ساركة عدد 
على  الإ�سكانية  م�ساريعهم  لعر�ص  العقاريني  املطورين  من 
من�سوبي امل�ست�سفى بخ�سومات ح�سرية، خالل فرتة اإقامة 
املعر�ص. كما تت�سمن التفاقية اإتاحة برنامج "�سكني" 
امللك  م�ست�سفى  مقر  يف  الــعــقــاري  امل�ست�سار  خــدمــة 
اأف�سل  لتقدمي  الأبحاث،  ومركز  التخ�س�سي  في�سل 
وتطوير  العقارية  واحللول  التمويلية  التو�سيات 

حلول �سكنية متويلية ملن�سوبيه.

�لبالد - ر�صا �صالمة
الغ�سب �سد هيمنة املاليل  اإيــران منذ عام 1925، يتمدد  الأحــواز املحتل من  اإقليم  اإىل  العراق ولبنان  من 
لدرا�سات  الربيطاين  املركز  رئي�ص  وقــال  ال�سعوب.  لــرثوات  املنظم  ونهبهم  العن�سري  الطائفي  و�سلوكهم 

ال�سرق الأو�سط، اأجمد طه، اإن الغ�سب ال�سعبي يف الأحواز العربية �سد �سلطات الحتالل الإيراين يت�ساعد، 
حيث �سهدت منطقة كوت عبدالله تظاهرات حا�سدة على خلفية اغتيال اإيران الأ�سري ال�سابق ال�ساعر ح�سن 
احليدري. واأ�ساف اأن الأحوازيني اأغلقوا الطرق يف حيي الثورة والعزيزية وامل�سارات املوؤدية اإىل املطار. 

من جهة اأخرى تواجه اإيران عزلة دولية �سبه كاملة ب�سبب �سيا�ساتها العدائية ودعمها لالإرهاب وتدخلها 
ال�سافر يف �سوؤون الدول الأخرى بالإ�سافة اإىل تهديدها للتجارة العاملية والأمن وال�سلم الدوليني يف 
اأجل م�ساحلها القت�سادية وال�سيا�سية  الواحدة تلو الأخرى من  لها عنها  الداعمة  الدول  حني تتخلى 
لي�سيق اخلناق عليها وت�سبح يف عزلة �سبه كاملة. وبعد رو�سيا، تعترب ال�سني اآخر الدول التي تخلت 

عن اإيران من اأجل م�ساحلها التجارية مع الوليات املتحدة، وهو الأمر الذي اأدى اإىل اإنفراجة جتارية 
لـ)البالد(  بني بكني ووا�سنطن، وو�سع طهران يف موقف ل حت�سد عليه. وك�سف عدد من اخلرباء 
الأزمة احلقيقية التي متر بها اإيران الآن، خا�سة يف ظل تخلي الدول التي كانت تدعمها خالل الفرتة 

املا�سية موؤكدين اأن اإيران هي اخلا�سر الأكرب من لغة امل�سالح مع تلك الدول، حيث �ستخ�سر كثرًيا 
يف حال التقارب الرو�سي وال�سيني مع وا�سنطن.

�لريا�ص- �لبالد
لل�سناعات  العامة  الهيئة  اأكـــدت 
نتائج  ح�سد  بــداأت  اأنها  الع�سكرية، 
الــتــطــويــر الــــذي اأجـــرتـــه عــلــى اآلــيــة 
املــ�ــســرتيــات الــعــ�ــســكــريــة مــن خــالل 
للجهات  ال�سرائية  الــقــوى  توحيد 
الدفاعية والأمنية يف اململكة، حيث 
عالية  م�سافة  قيمة  الهيئة  حققت 
مل�سرتيات القطاع الع�سكري والأمني 
يبلغ  بوفر  املجالت  من  العديد  يف 

حوايل 850 مليون ريال .
وقال حمافظ الهيئة املهند�ص اأحمد 
العوهلي يف مومتر  العزيز  بن عبد 
ا�ستطاعت  الهيئة  اإن  اأم�ص  �سحفي 
اإدارة  يف  دورهـــا  تفعيل  خــالل  مــن 
قيمة  حتقيق  من  امل�سرتيات  عملية 
م�سافة يف عقود امل�سرتيات الواردة 
الع�سكرية  اجلهات  خمتلف  من  لها 
والأمنية يف اململكة يف عدة حماور 
والقانونية  والتجارية  املالية  منها 

والعملياتية.

وفورات امل�سرتيات 
الع�سكرية

مليونا850
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ال�سورى يوافق على رد املختل�س للمال العام مبكا�سبه
�لريا�ص- �لبالد

م�سروع  من  )العا�سرة(  املادة  تعديل  على  ال�سورى  جمل�ص  وافق 
النظام اجلزائي لالعتداءعلى املال العام باإلزام املختل�ص، دون اإخالل 
وذلك  عليه  ترتب  مك�سب  واأي  قيمته  اأو  املال  برد  املقررة،  بالعقوبة 
باإ�سافة الن�ص الآتي اإىل نهاية املادة بعد تعديلها )واأي مك�سب ترتب 
اإخالل  )دون   : الآتــي  تعديلها على  بعد  املــادة  املــال( وتن�ص  ذلك  من 
بالعقوبة املقررة للجرمية ، يحكم على من تثبت اإدانته برد املال حمل 

اجلرمية اأو رد قيمته ، واأي مك�سب ترتب من ذلك املال( .
عبد  بن  يحيى  الدكتور  ال�سورى  رئي�ص جمل�ص  م�ساعد  واأو�سح  
تعديل  على  اأم�ص  جل�سته  يف  اأي�سًا  وافــق  املجل�ص  اأن  ال�سمعا  الله 
)اأ( من املادة )66( من �سريبة الدخل واملادة )49( من نظام  الفقرة 
النتقائية  ال�سريبة  نظام  من   )27( واملادة  امل�سافة،  القيمة  �سريبة 
وعلى م�سروع نظام تقدمي اخلدمات الإ�سعافية ويتكون امل�سروع من 

36 مادة ويهدف اإىل و�سع اإطار نظامي ملمار�سة اخلدمات الإ�سعافية 
والت�سجيع  املجتمع وتوعيتهم مبقت�سياتها  اأفراد  وتكاملها وتثقيف 
التعامل  تعزيز  اإىل  النظام  م�سروع  يهدف  كما   ، فيها  امل�ساركة  على 
الأخطاء  وتقليل   ، املختلفة  الإ�سعافية  احلــالت  مع  ال�سليم  املهني 
املهنية ، وتنمية الوعي والإدراك باأهمية الوقت املتاح لتقدمي اخلدمة 
اخلدمة  يف  اجلــودة  ل�سمان   ، متطلباتها  مع  والتفاعل  الإ�سعافية 
الإ�سعافية ، وتعزيز �سالمة املري�ص . وكان املجل�ص قد نوه بجهود 
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 
�سعود و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - 
التي اأدت موؤخرًا اإىل التوقيع على وثيقة اتفاق الريا�ص بني احلكومة 
ال�سرعية اليمنية واملجل�ص النتقايل اجلنوبي ، وذلك برعاية كرمية 

من �سمو ويل العهد  .
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اململكة حتت�صن ال�صوبر 
الإ�صباين3 موا�صم
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جدة- يا�سر بن يو�سف
ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار  ناق�ش 
ال�سمو  �ساحب  املــكــرمــة  مكة  منطقة  اأمـــر 
الإمارة  مقر  يف  الفي�سل  خالد  الأمر  امللكي 

يــورغ  الحتــاديــة  اأملانيا  �سفري  مــع  بجدة 
زونغ  فوفيت  ال�سرتاكية    وفيتنام  ــاو  ران
املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك كما جرى 

تبادل الأحاديث الودية.

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأمر منطقة مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر بدر بن �سلطان  ت�سّلم نائب 

الإمارة  مقر  يف  ل�سموه  �سّلمه  والذي  الإ�سالمي،  جدة  مليناء  الإح�سائي  التقرير 
بحدة، مدير عام امليناء عبدالله الزمعي.

وت�سمن التقرير تف�سياًل عن اأعمال امليناء ومن اأهمها زيادة اأعداد احلاويات 
معدل  و�سل  فيما  بــالــعــام)2018(،  مقارنة   %8 بن�سبة   )2019( عام  خالل 

دوران احلاوية اإىل اأقل من 5 اأيام بعد اأن كانت ت�سل اإىل 15 
اإجمايل  يبلغ  اأن  املتوقع  فمن  التقرير  يومًا. وبح�سب 
 57  )2019( عام  خالل  املتناولة  الب�سائع  اأوزان 
احلــاويــات  عــدد  يبلغ  اأن  يتوقع  كما  طــن،  مليون 

املناولة 4.6 مليون حاوية.
من جهة اأخرى ا�ستقبل �سموه يف مقر الإمارة 
لل�سياحة  الــعــامــة  الهيئة  عـــام  مــديــر  بــجــدة، 

العمري  حممد  باملنطقة  الوطني  ـــرتاث  وال
هيئة  فــرع  اأعــمــال  عــن  �سرح  اإىل  وا�ستمع 

تطوير  وخــطــط  املــنــطــقــة  يف  الــ�ــســيــاحــة 
ــــــواء الــ�ــســيــاحــي.   خـــدمـــات مـــرافـــق الإي

واأو�سح 
الــــعــــمــــري 

املـــنـــطـــقـــة  اأن 
 1499 من  اأكــر  ت�سم 

 1200 اأن  يزيد  وما  فندقًا 
اإ�سافة  مفرو�سة  �سكنية  وحدة 

�سفر  وكــالــة   656 قــرابــة  اإىل 
و�سياحة.

الفيصل يلتقي سفيري ألمانيا وفيتنام

نائب أمير مكة يتسلم تقرير ميناء جدة 
اإلسالمي ويطلع على الخطط السياحية

الشورى : اتفاق الرياض خطوة لجمع كلمة اليمنيين 
وإنهاء التدخالت والفوضى

الريا�ض ــ البالد 
اململكة  بجهود  الــ�ــســورى  جمل�ش  نــوه 
ــة بـــقـــيـــادة خـــادم  ــعــودي ــس ــ� ــة ال ــي ــعــرب ال
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي 
العزيز  الأمر حممد بن �سلمان بن عبد 
ويل العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
التي   - الله  يحفظهما   - الــدفــاع  وزيــر 
وثيقة  على  التوقيع  اإىل  مــوؤخــرًا  اأدت 
ال�سرعية  احلكومة  بني  الريا�ش  اتفاق 
اجلنوبي  النتقايل  واملجل�ش  اليمنية 
بــرعــايــة كــرميــة مــن �سمو ويل  ، وذلـــك 
عبدربه  الرئي�ش  فخامة  وح�سور  العهد 
مــنــ�ــســور هــــادي رئــيــ�ــش اجلــمــهــوريــة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اليمنية 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى  القائد  نــائــب 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
جاء ذلك خالل جل�سة جمل�ش ال�سورى 
ال�سنة  اأعـــمـــال  مـــن  الأوىل  ــة  ــادي ــع ال
عقدت  التي  ال�سابعة  للدورة  الرابعة 
ال�سيخ  املجل�ش  رئي�ش  برئا�سة   اأم�ش 

الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�سيخ .

تاله  بــيــان  الــ�ــســورى يف  ـــد جمل�ش  واأك
داخل  بن  حممد  للمجل�ش   العام  الأمــني 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  املطري 
وازدهاره  اليمن  ا�ستقرار  على  حتر�ش 
مبا  مواطنيه  تكاتف  وعــلــى   ،
يــــحــــقــــق الأمـــــــــن 
ويــــنــــهــــي 

زرع  اإىل  ال�ساعية  اخلارجية  التدخالت 
الإرهاب والفو�سى.

الريا�ش  اتفاق  اأن  على  املجل�ش  و�سدد 
ميثل خطوة مهمة يف �سبيل جمع الكلمة 
اأن  اإىل  ، متطلعًا  اليمن  الأ�سقاء يف  بني 
تتلو هذه اخلطوة خطوات اأخرى جتمع 
للو�سول  اليمني  ال�سعب  مكونات  بني 
اإىل حل �سيا�سي لالأزمة وفقًا للمرجعيات 
الثالث، وتفويت الفر�سة على كل من ل 
م�ساعد  ــح   واأو�ــس لليمن.  اخلــر  يريد 
يحيى  الدكتور  ال�سورى  جمل�ش  رئي�ش 
ت�سريح  يف  ال�سمعان  الــلــه  عــبــد  بــن 
اأن   - اجلــلــ�ــســة  عــقــب   - �ــســحــفــي 
ملناق�سة  ذلك  بعد  انتقل  املجل�ش 
قرر  اإذ  اجلل�سة  اأعمال  جدول 

املوافقة على تعديل الفقرة )اأ( من املادة 
)66( من �سريبة الدخل ، واملادة )49( 
من نظام �سريبة القيمة امل�سافة ، واملادة 
النتقائية.  ال�سريبة  نــظــام  مــن   )27(
واأ�ساف م�ساعد رئي�ش جمل�ش ال�سورى 
خالل  اآخــر  قــرار  يف  وافــق  املجل�ش  اأن 
اجلل�سة على تعديل املادة )العا�سرة( من 
على  لالعتداء  اجلزائي  النظام  م�سروع 
ال�سورى  جمل�ش  وافــق  كما  العام  املــال 
تقدمي  اآخر على م�سروع نظام  قرار  يف 
املجل�ش  .واتــخــذ  الإ�سعافية  اخلــدمــات 
نظر  وجــهــة  على  اطــلــع  اأن  بعد  قـــراره 
ملحوظات  بــ�ــســاأن   ، ال�سحية  اللجنة 
اأبــدوهــا جتاه  الأعــ�ــســاء واآرائــهــم التي 
النظام يف جل�سة �سابقة قدمها  م�سروع 
رئي�ش اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
اأن  الــ�ــســمــعــان  الــدكــتــور يحيى  وبـــني  
املجل�ش انتقل بعد ذلك ملناق�سة تقرير 
جلنة النقل والت�سالت وتقنية 
اللجنة  ،وطالبت  املعلومات 
الــتــي  تـــو�ـــســـيـــاتـــهـــا  يف 
تقدمت بها اإىل املجل�ش 
هـــيـــئـــة التـــ�ـــســـالت 
املعلومات  وتقنية 
بـــالـــتـــنـــ�ـــســـيـــق مــع 
ـــات املــعــنــيــة  اجلـــه
مــثــل مــديــنــة املــلــك 
للعلوم  عبدالعزيز 
والهيئة  والتقنية، 
الـــوطـــنـــيـــة لـــالأمـــن 
بدرا�سة  ال�سيرباين 
�سبكة  اإن�ساء  اإمكانية 
حلماية  وطنية  اإنرتنت 
ل�سبكة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
و�سمان  باململكة  الإنــرتنــت 

ا�ستمرارية خدماتها.

مكة املكرمة ـ البالد 
قامت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ممثلًة باإدارة 

التطهر وال�سجاد بتبديل )1200( �سجادة يف �سحن املطاف.
واأو�سح مدير اإدارة التطهر وال�سجاد بامل�سجد احلرام جابر بن اأحمد 

ودعاين اأن عملية تغير ال�سجاد بامل�سجد احلرام و�ساحاته و�سطحه 
تتم ب�سكل دوري وفق جدولة زمنية و�سعت م�سبقًا، 

حيث جرى تغير )1200( �سجادة ب�سحن 
املطاف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معايل 

امل�سجد  لــ�ــســوؤون  الــعــام  الرئي�ش 
ــبــوي  ــن احلـــــــرام واملـــ�ـــســـجـــد ال

عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ 
ال�سدي�ش  عبدالعزيز  بــن 
ال�سجاد  نظافة  مبتابعة 
وتطهره  بــاأول  اأوًل 
وتـــــــــعـــــــــطـــــــــره، 
و�ــــــســــــيــــــانــــــة 
ما  وا�ستبدال 
يتلف منه.

مهد انطالق الدولة السعودية األولى وموطن ألسرة آل سعود 

 تدشين مشروع "بوابة الدرعية" الوجهة السياحية والثقافية الجديدة للمملكة 
الدرعية ــ البالد 

"بوابة  مل�سروع  الر�سمي  بالتد�سني  الدرعية  حتتفل 
وجهة  لــتــكــون  اجلــــاري،  نــوفــمــرب    19 يف  الدرعية" 

�سياحية عاملية ترّكز على الثقافة والرتاث.
وتقع الدرعية �سمال غربي العا�سمة الريا�ش ويعود 
اأهمية  للميالد، ومتّثل  الثامن ع�سر  القرن  اإىل  تاريخها 
ال�سعودية  الدولة  انطالق  مهد  كونها  بــارزة  تاريخية 
وكرم  جلمال  ورمــٌز  �سعود  اآل  لأ�سرة  وموطن  الأوىل 

اململكة العربية ال�سعودية و�سعبها الأ�سيل.
اأهم  اأحــد  يعد  الــذي  الطريف،  الدرعية حي  ويقع يف 
الرتاث  قائمة  على  واملــدرج  اململكة  يف  الأثرية  املواقع 
وحي   ،2010 العام  منذ  اليون�سكو  منظمة  يف  العاملي 

البجري التاريخي.
اجلانبني  على  البع�ش  بع�سهما  املعلمان  ويــواجــه 
املقابلني لوادي حنيفة، مما يوجد وجهًة ل مثيل لها ملن 
عن  ال�سعودي  والتاريخ  الرتاث  ا�ستك�ساف  عن  يبحث 

كثب وجتربة اأ�سلوب احلياة الرتاثية يف اململكة.
ترّحب  الذي  الوقت  يف  الأ�سا�ش  حجر  و�سع  وياأتي 
وتاأكيدًا  العامل،  اأنحاء  جميع  من  بزّوارها  اململكة  فيه 
على اأهمية الدرعية كاأيقونة ثقافية عاملية، وواحدة من 

اأعظم اأماكن التجمع يف العامل.
"بوابة  مل�سروع  ر�سميًا  تد�سينًا  الحتفال  و�سي�سّكل 
وثقافيا  �سياحيًا  ومق�سدًا  وجهًة  تعـد  التي  الدرعية"، 

واجتماعيًا للمملكة العربية ال�سعودية.
ــــذي ميــتــد على  و�ــســيــ�ــســبــح املــ�ــســروع الــ�ــســخــم، ال
م�ساحة �سبعة كيلومرتات مربعة، واحدًا من الوجهات 
الثقافية والجتماعية بطابٍع تراثي وثقايف يف اململكة 
من  متنوعة  جمموعة  ي�سم  حيث  ال�سعودية،  العربية 
التجارب  مــن  لت�سكيلة  اإ�ــســافــة  واملــعــار�ــش،  املتاحف 
اأي،   - للفورمول  �سباق  الثقافية والتعليمية، وم�سمار 

وم�ساحات تت�سع لـ 15000 مقعد، كما �ست�سم اأكر من 
20 عالمة جتارية فاخرة رائدة عامليا يف عامل ال�سيافة، 
مبا يف ذلك منتجعات "اأمان" التي �ستحظى باإطاللت 

خاّلبة على املناطق التاريخية.
جذب  عامل  تكون  بــاأن  الدرعية"  "بّوابة  وت�سعى 
يبحثون  الذين  العامل  حول  من  وال�سّياح  لل�سعوديني 
والإرث  بالتاريخ  حتتفي  وثقافية  اأ�سيلة  جتــارب  عن 

الثقايف الغني للمملكة.
كل تلك املزايا �ستجعل من بوابة الدرعية مكانًا مفعمًا 

باحلياة لياًل ونهارًا.
بوابة  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  ــح  واأو�ــس
فريدًا  �سيكون  الحتفاء  اأن  انزيريلو  جري  الدرعية 

مثيل  ل  الدرعية  لأن  م�سبوق،  وغر  نوعه  من 
اأن  املــكــان وحـــده ميكنه  اإن هــذا  ـــال:  لــهــا، وق

وُيلهم  ــــة،  اأّم ق�سة  يـــروي 
حتقيقًا  قادمة  اأجياًل 

الــقــيــادة  لتطلعات 
ومتـــا�ـــســـيـــًا مــع 

اململكة  ــــة  روؤي
 ،2 0 3 0

بـــقـــيـــادة 

بن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الـــوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
وزير الدفاع، واأنا فخور بقيادة فريق عمل من الطراز 
العاملي يف تطوير هذا املوقع التاريخي الذي �سي�سبح 
رمزًا ثقافيًا عامليًا، وواحدًا من اأعظم اأماكن التجمع يف 

العامل.
الدرعية"  "بوابة  يف  العمل  لبدء  نخطط  واأ�ساف: 
يف �سهر يناير من العام املقبل 2020، و�ستكون بوابة 
والــرتاث  للثقافة  اجلديدة  العاملية  الوجهة  الدرعية 
ومنوذج ع�سري لأ�سلوب حياة يف الريا�ش وموطنًا 

الفاخرة  التجارية  للعالمات 
من  اأكـــر  اإلــيــه  م�سافًا 

100 مقهى ومطعم.
املحرك  هم  ال�سعوديون  يكون  اأن  املهم  من  اأنه  واأكد 
الدرعية"  "بوابة  تد�سني  حفل  جناح  وراء  الأ�سا�سي 
كونه املوطن الأ�سا�سي لالأمة ال�سعودية، عرب اإ�سهاماتهم 
للفخر  كرمٍز  الكبر  الحتفال  هذا  وتنفيذ  ت�سميم  يف 

برتاث اأجدادهم.
العامة  الهيئة  مــع  بال�سراكة  �سعادته  عــن  واأعــــرب 
من  العديد  با�ست�سافة  للريا�سة 
الريا�سية  الــفــعــالــيــات 
والــــرتفــــيــــهــــيــــة 

مو�سم  يف  املقبلة  الأ�سابيع  خالل  �ستقام  التي  الكربى 
الدرعية ك�سباق الفورمول اإي ونزال الدرعية التاريخي.
و�سيت�سمن حفل تد�سني "بوابة الدرعية" عر�سًا مرئيًا 
منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  وتاريخ  اإرث  ل�ستعرا�ش 
الطراز  من  ع�ساء  وحفل  الأوىل،  ال�سعودية  الدولة  عهد 
الــعــاملــي، مــن مــكــونــات زرعـــت ب�سكل كــامــل يف مـــزارع 
من  رائــع  ـــاأداٍء  ب احلفل  �سيوف  �سي�ستمتع  كما  اململكة، 
وبعرو�ٍش  �سعوديني،  مو�سيقيني  قبل 
لالألعاب النارية وفر�سة خو�ش جتربة 
ا�ستثنائية لعي�ش الق�س�ش التاريخية 
ــاريــخــي من  ــت ال الــطــريــف  يف حـــي 
واملمثلني  الق�س�ش  رواة  خـــالل 

وال�سعراء.
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جدة - يا�سر بن يو�سف
اأعلنت وزارة احلج والعمرة عن �صدور 1,050,665 
ي���وم 12 رب��ي��ع الأول  ن��ه��اي��ة  ت��اأ���ص��رة ع��م��رة ح��ت��ى 
اإىل اململكة  القادمني  1440, وجاء جمموع املعتمرين 
املعتمرين  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ني  يف  م��ع��ت��م��ًرا,   838,464

املتواجدين داخل اململكة 298,002 معتمًرا.
واأو���ص��ح��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اإح�����ص��ائ��ي اأن دخ��ول 
التي  اجلوية  املنافذ  بني  تنوع  اململكة  اإىل  املعتمرين 
و�صل عربها 806,251 معتمًرا, فيما و�صل عن طريق 
 3 و���ص��ل  ح��ني  يف  معتمًرا,   32,210 ال��ربي��ة  املنافذ 

معتمرين عرب املنافذ البحرية.
بعد  معتمًرا   540,462 مغادرة  الإح�صاءات  و�صجلت 

اأن اأمتوا منا�صك العمرة والزيارة.
يذكر اأن الوزارة طورت حمرك احلجز املركزي "مقام" 
والذي يتيح لطريف اخلدمة �صواًء �صركات العمرة اأو 
الفنادق اأو �صركات النقل من جهة, واملعتمرين وزوار 
التعاقد  اأخ���رى,  جهة  م��ن  ال�صريف  النبوي  امل�صجد 
يف  العاملية,  ال�صفر  من�صات  خالل  من  مبا�صر  ب�صكل 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  التوثيق  تقنيات  من  منظومة 
التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق 
وال�صفافية  الرقابة  م�صتويات  اأعلى  لتحقيق  الطرفني 
بني اأطراف اخلدمة.  كما يتيح حمرك احلجز املركزي 
بالتكامل بني وزارة احلج والعمرة ووزارة اخلارجية 
وم���رك���ز امل��ع��ل��وم��ات ال��وط��ن��ي اإ����ص���دار ال��ت��اأ���ص��رات 

الإلكرتونية دون احلاجة للمعامالت الورقية.

إصدار مليون 
تأشيرة عمرة

محليات
3 الثالثاء 15 ربيع الأول 1441ه� املوافق 12 نوفمرب 2019م ال�صنة 89 العدد 22816

 

م�صتقبلها  لر�صم  مهمًا  حدثًا  اليوم  الريا�ض  العا�صمة  ت�صهد 
من  اأكرث  يجمع  ملتقى  خالل  من  �صكانها  حياة  جودة  وتعزيز 
60 خبرًا دوليًا بعد اأن �صهدت يف هذا العهد املبارك عهد خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود, تطورًا 
الأربعة  امل�صروعات  اإىل  بالإ�صافة  املجالت  خمتلف  يف  كبرًا 
العهد  ويل  �صمو  م��ب��ادرة  م��ن  واملنبثقة  اطلقها  التي  ال��ك��ربى 
من  الريا�ض  لت�صبح  الله,  ,حفظهما  �صلمان  بن  حممد  الأم��ر 
اأكرث املدن مالءمة للعي�ض يف العامل كما ت�صتكمل هذه امل�صاريع 
"جودة احلياة" �صمن روؤية اململكة  الأربعة التحولية برنامج 
2030, وترتبط ب�صكل مبا�صر باأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم 
اإن�صاء مدن وجمتمعات م�صتدامة واتخاذ  اإىل  الرامية  املتحدة 

الإجراءات العاجلة �صد تغر املناخ.
�صلمان  امللك  حديقة  يف  املتمثلة  الأربعة  امل�صاريع  وحتقق 
وامل�صار  ال��ع��امل  يف  احل�صرية  احل��دائ��ق  اأك��رب  م��ن  تع�د  التي 
اآرت  وال��ري��ا���ض  اخل�����ص��راء  ال��ري��ا���ض  وم�صروعي  الريا�صي 
على  وقدرتها  العا�صمة  ومناء  تطور  م�صار  يف  جديدة  مرحلة 

توفر احلياة الكرمية واحل�صارية لقاطنيها والوافدين اإليها.
عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  حقق  وق��د 
اإجنازات  الريا�ض  ملنطقة  اأمرًا  كان  عندما  الله,  اأيده  العزيز, 
يف  اململكة  مناطق  اأكرب  من  تعد  التي  املنطقة  هذه  يف  عظيمة 
من  مهمة  مرحلة  خ��الل  ال��دول��ة  وعا�صمة  وال�صكان  امل�صاحة 
بلدة  م��ن  حتولها  عملية  على  خاللها  اأ���ص��رف  املدينة  ت��اري��خ 
العامل  العوا�صم منوًا يف  اأ�صرع  اإحدى  اإىل  متو�صطة احلجم  
لل�صفر  اإقليميًا  اأغنى املدن يف املنطقة ومركزًا  العربي واإحدى 

والتجارة.
اإجن���ازات  الإم����ارة  توليه  خ��الل  ال��ري��ا���ض  �صهدت  وق��د 
وامل��دار���ض  الكربى  التحتية  البنية  م�صاريع  يف  متعددة 
وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات واجل��ام��ع��ات وامل��ت��اح��ف والإ����ص���ت���ادات 

الريا�صية ومدن الرتفيه وغرها.

تعزيز جودة الحياة
كلمة المملكة تدين الهجوم اإلرهابي في بوركينا فاسو

األمير فيصل: المؤسسة تسعى إلى عالج جذور المعضالت االجتماعية

الريا�س- وا�س
ب��وزارة  م�صوؤول  م�صدر  اأع��رب 
اململكة  اإدان�����ة  ع���ن  اخل��ارج��ي��ة 
وا�صتنكارها  ال�صعودية  العربية 

للهجوم الإرهابي الذي ا�صتهدف 
تعدين  �صركة  عمال  تنقل  قافلة 
���ص��رق��ي ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و خملفا 
ع�����ص��رات ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى. 

اململكة  ت�صامن  امل�����ص��در  واأك���د 
فا�صو  ب��ورك��ي��ن��ا  م��ع ج��م��ه��وري��ة 
بكافة  الإره����اب  �صد  ال�صديقة 
العزاء  مقدًما  و�صوره,  اأ�صكاله 

وامل���وا����ص���اة ل�����ذوي ال�����ص��ح��اي��ا 
وحل��ك��وم��ة و���ص��ع��ب ج��م��ه��وري��ة 
التمنيات  م��ع  ب��ورك��ي��ن��اف��ا���ص��و, 

للجرحى بال�صفاء العاجل.

خادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد

الريا�س - وا�س
رع���ى خ����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
اأم�ض حفل تكرمي  الله -  اآل �صعود - حفظه  عبدالعزيز 
بفروعها  2019م  لعام  خالد  امللك  بجائزة  الفائزين 
غر  للمنظمات  )التمّيز  و  التنمية(,  )�صركاء  الثالثة 

الربحية(, و )ال�صتدامة(.
ولدى و�صول خادم احلرمني ال�صريفني مقر احلفل, كان 
يف ا�صتقباله - رعاه الله - �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
الريا�ض,  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل 
ال�صمو امللكي الأمر عبدالرحمن بن عبدالله  و�صاحب 
بن  في�صل  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  الفي�صل, 
خالد بن عبد العزيز م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريفني 
هيئة  رئي�ض  خالد  امللك  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 
جائزة امللك خالد, و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر ح�صام 
بن �صعود بن عبدالعزيز اأمر منطقة الباحة, و�صاحب 
ال�صمو امللكي الأمر حممد بن خالد بن عبدالله الفي�صل, 
و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر حممد بن عبدالرحمن بن 
هيئة  واأع�صاء  الريا�ض,  منطقة  اأمر  نائب  عبدالعزيز 

اجلائزة.
ثم عزف ال�صالم امللكي.

وبعد اأن اأخذ خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 
عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه الله – مكانه, بدئ احلفل 

بتالوة اآيات من القراآن الكرمي.

اال�ستثمار يف القطاع غري الربحي
خالد  بن  في�صل  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  األقى  ثم 

م�صتهلها  يف  رحب  كلمًة,  عبدالعزيز  بن 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  ب��خ��ادم 

�صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود 
خالد  امل��ل��ك  ج��ائ��زة  حفل  يف 

لهذا العام, معربًا عن �صكره 
على   - ال��ل��ه  ح��ف��ظ��ه   - ل���ه 
للموؤ�ص�صات  الكرمي  دعمه 
اململكة  يف  الربحية  غ��ر 
امللك  موؤ�ص�صة  بينها  ومن 

هو  ال��ذي  وجائزتها  خالد 
للهمم  و���ص��ح��ذ  ك��ب��ر  ح��اف��ز 

و�صد للعزم لكل من ينتمي لهذه 
املوؤ�ص�صات وامل�صتفيدين منها, مما 

زيادة  يف  الفعال  الإيجابي  الأث��ر  له  كان 
اأعداد هذه املنظمات خالل ال�صنوات اخلم�ض املا�صية.

املحور  ي�صكل  الربحي  غر  القطاع  اإن   : �صموه  وق��ال 
ال�صاملة  التنمية امل�صتدامة والنه�صة  اأ�ص�ض  الثالث من 
اململكة  روؤية  �صعت  لذا  احلبيب,  وطننا  ي�صهدها  التي 
اإجمايل  يف  م�صاهماته  ورف��ع  به,  الرتقاء  اإىل   2030
ذات  التنموية  امل�صروعات  ن�صبة  املحلي, ورفع  الناجت 

الأثر الجتماعي.
اإىل  خالد  بن  في�صل  الأم��ر  �صمو  واأ���ص��ار 
ن�صاأتها  منذ  خالد  امللك  موؤ�ص�صة  اأن 
�صيا�صات  تتبنى  ال���ي���وم,  اإىل 
ج����ذور  ع�����الج  اإىل  ت�����ص��ع��ى 
امل��ع�����ص��الت الج��ت��م��اع��ي��ة, 
ومتكني الفئات امل�صتهدفة 
دور  اأداء  من  املجتمع  يف 
اق��ت�����ص��ادي واج��ت��م��اع��ي, 
يتحقق  لن  ه��ذا  اأن  مبينًا 
القطاع  يف  بال�صتثمار  اإل 
غ���ر ال��رب��ح��ي, ا���ص��ت��ث��م��ارًا 
الزده����ار  ع��ل��ى حتقيق  ق����ادرًا 

والتنمية امل�صتدامة يف اململكة.
امل��ل��ك  ج���ائ���زة  اأن  ���ص��م��وه  واأو�����ص����ح 
الأف��راد  تكرمي  اإىل  ت�صعى  الثالثة  بفروعها  خالد 

م�صتدامة  ح��ل��وًل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  واملنظمات 
يف  متيزت  �صركات  تكرم  كما  املجتمعية,  للتحديات 

تبني ال�صتدامة.
حتليلية  متخ�ص�صة  درا���ص��ة  توفر  اجل��ائ��زة  اأن  وب��ني 
للقدرات التنظيمية جلميع املر�صحني لها, كما اأنها تقرن 
تعليمية  بفر�ض  التقييم  هذا  عن  الناجتة  الأداء  بطاقة 
املوؤ�ص�صات  ه��ذه  ميكن  ال��ذي  الأم��ر  متخ�ص�ض,  ودع��م 
من متابعة التح�صن والبتكار والتطور, لإجناز الهدف 
املن�صود من هذه اجلهات لتحقيق روؤية اململكة 2030 .

امللك خالد حتر�ض على حتفيز  اأن جائزة  �صموه  واأكد 
وذلك  ال�صتدامة  ممار�صات  اخلا�ض  القطاع  �صركات 
ال�صركات,  لتلك  والتحديات  ال��ق��وة  م��واط��ن  بتعريف 
الأع��م��ال  اأن  اإىل  م�����ص��رًا  عليها,  ال��ع��م��ل  م��ن  لتتمكن 
ال�صنوات  خالل  اجلائزة  من  ا�صتفادت  التي  التجارية 
ال�����ص��اب��ق��ة ت��ق��وم ب����دور رائ����د وم��ه��م يف دع���م اخلطط 
احلكومية والقطاع غر الربحي واملجتمع, حيث تكون 
م�صاحلها  ترعى  م�صوؤولة  منظومة  �صمن  م�صاريعها 
وم�صالح املجتمع �صوية, وبذلك يكون لها دور وا�صح 
اململكة  روؤية  اإطار  ال�صتدامة �صمن  وفعال يف حتقيق 

. 2030

تكرمي الفائزين
ب��ع��د ذل���ك األ���ق���ى الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��ج��ائ��زة ���ص��ع��ود بن 
اأه��داف  فيها  ا�صتعر�ض  كلمة  ال�صمري,  عبدالرحمن 
معلنًا  فروعها,  ع��ن  عر�صًا  وق��دم  خ��ال��د,  امللك  ج��ائ��زة 
اأ�صماء الفائزين بها لهذا العام, واإ�صهاماتهم يف تنمية 
القت�صادية  الن�صاطات  يف  وم�صاركاتهم  املجتمع 

والجتماعية يف اململكة.
عن  ع��رو���ص��ًا  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ���ص��اه��د  ك��م��ا 

الفائزين باجلائزة.
بت�صليم  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ل  تف�صّ ذل��ك  عقب 
�صلم  اإذ  العام,  هذا  اجلائزة  بفروع  للفائزين  اجلوائز 
"�صركاء  ف��رع  يف  الأول  امل��رك��ز  ج��ائ��زة   - الله  اأي���ده   -
التنمية", عن مبادرة "وتني" وت�صلمها موؤ�ص�ض املبادرة 
الدكتور متيم حممد الغنام, و�صّلم - رعاه الله - جائزة 
اأ�صواء  وت�صلمتها  "اإحياء"  مبادرة  عن  الثاين  املركز 
 � ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  �صّلم  كما  ال�صما�صي,  خالد 
"دراجتي  مبادرة  عن  الثالث  املركز  جائزة   � الله  اأي��ده 

ال�صعودية" وت�صلمها عبدالله علي الوثالن.
 - ال��ل��ه  حفظه   - ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ���ص��ّل��م  ث��م 
غر  للمنظمات  "التميز  ف��رع  يف  الأول  املركز  جائزة 
املدينة  مبنطقة  الأ�صرية  التنمية  جلمعية  الربحية" 
امل�صجد  وخطيب  اإم��ام  وت�صلمها   ,) اأ�صرتي   ( املنورة 
النبوي ف�صيلة ال�صيخ الدكتور عبدالباري بن عوا�ض 

الثبيتي, كما �صّلم - اأيده الله - جائزة املركز 
الن�صائية  "الأوىل"  جلمعية  الثاين 

الدكتورة  وت�صلمتها  اخل��ري��ة, 
رعاه   - و�صّلم  ال�صاعر,  هالة 

الثالث  املركز  جائزة   - الله 
ل�صرطان  "زهرة  جلمعية 
وت�����ص��ل��م��ت��ه��ا  الثدي", 
الدكتورة �صعاد بن عامر.

"ال�صتدامة",  ف��رع  ويف 
����ص���ّل���م خ��������ادم احل���رم���ني 

 - ال��ل��ه  حفظه   - ال�صريفني 
�صركة  ل�"  الأول  املركز  جائزة 

ينبع"  � م�صفاة  ال�صعودية  اأرامكو 
النا�صر,  اأمني ح�صن  وت�صلمها املهند�ض 

ل�"  الثاين  املركز  جائزة   - الله  رعاه   - �صلم  فيما 

�صركة تاتا للخدمات ال�صت�صارية " وت�صلمتها الدكتورة 
اأمل بنت جميل فطاين.

ل�"�صركة  الثالث  املركز  جائزة   - الله  اأي��ده   - �صلم  كما 
"�صبكيم"  للبرتوكيماويات"  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��راء 

وت�صلمها املهند�ض خالد عبدالله الزامل.
 � الله  رعاه   � ال�صريفني  احلرمني  خادم  ت�صلم  ذلك  عقب 
بتقدميها �صاحب  ت�صرف  املنا�صبة  بهذه  تذكارية  هدية 
عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�صل  الأم��ر  امللكي  ال�صمو 
م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريفني رئي�ض جمل�ض اأمناء 

موؤ�ص�صة امللك خالد رئي�ض هيئة جائزة امللك خالد.
ثم التقطت ال�صور التذكارية خلادم احلرمني ال�صريفني 

مع الفائزين بالفروع الثالثة للجائزة.
بعد ذلك عزف ال�صالم امللكي.

مودعًا  احلفل  مقر  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  غ��ادر  ثم 
مبثل ما ا�صتقبل به من حفاوة وتكرمي.

ح�صر احلفل, �صاحب ال�صمو الأمر بندر بن عبدالله 
ال�صمو الأمر في�صل بن  بن عبدالرحمن, و�صاحب 
عبدالعزيز بن في�صل, و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
من�صور بن �صعود بن عبدالعزيز, و�صاحب ال�صمو 
الفي�صل, و�صاحب  امللكي الأمر �صعود بن عبدالله 
عبدالعزيز,  بن  �صعد  بن  خالد  الأمر  امللكي  ال�صمو 
و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صعود بن عبداملح�صن 
احلرمني  خل��ادم  اخلا�ض  امل�صت�صار  عبدالعزيز  بن 
�صعود  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  ال�صريفني, 
بن �صعد بن عبدالعزيز, و�صاحب ال�صمو 
بن  �صعود  بن  نايف  الأم��ر  امللكي 
ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز, 
فهد  بن  �صعد  الأم��ر  امللكي 
عبدالعزيز,  بن  بن حممد 
الأمر  ال�صمو  و�صاحب 
�صعود  بن  عبدالرحمن 
ال����ك����ب����ر, و����ص���اح���ب 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
م��ت��ع��ب ب��ن ع��ب��دال��ل��ه بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز, و���ص��اح��ب 
ال�������ص���م���و امل���ل���ك���ي الأم������ر 
بن  حممد  ب��ن  في�صل  الدكتور 
واأ�صحاب  عبدالعزيز,  ب��ن  �صعود 

ال�صمو امللكي الأمراء.

تسلم أوراق اعتماد سفير تشيلي

وزير الخارجية يستعرض مع السلمي الملفات اإلقليمية 
الريا�س- البالد

ا�صتعر�ض �صاحب ال�صمو الأمر في�صل بن فرحان بن عبد الله 
وزير اخلارجية مبكتبه يف ديوان الوزارة بالريا�ض اأم�ض مع 
رئي�ض الربملان العربي الدكتور م�صعل بن فهم ال�صلمي امللفات 
امل�صائل  اإىل بحث  اإ�صافة  امل�صرتكة حيالها  الإقليمية واجلهود 

امل�صرتكة. 
كما ت�صلم �صموه اأم�ض ن�صخة من اأوراق اعتماد �صفر جمهورية 
خل��ادم  لتقدميها  متهيدًا  اململكة  ل��دى  ل��ب��الده  �صفرًا  ت�صيلي 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود,حفظه 
الله, ومتنى له التوفيق يف توطيد وتعزيز عالقات التعاون بني 

البلدين والدفع بها لآفاق اأرحب.

اعتماد تنفيذ 21 مبنى مدرسيا في الشرقية
الريا�ض- البالد

حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزير  اعتمد 
ال�صرقية  باملنطقة  مبنى   21 تنفيذ  ال�صيخ  اآل 
ريال,   261.361.744 بلغت  اإجمالية  بقيمة 

واإ�صنادها اإىل �صركة تطوير للمباين.
اإىل  اإ�صناد  حم�صري  على  ال�صيخ  اآل  ووق��ع 
مبنى   27 ل�صتكمال  للمباين  تطوير  �صركة 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  خمتلفة  تعليم  ب��اإدارات 

127.515.080 رياًل, يف اإطار خطة الوزارة 
ن��ح��و ���ص��رع��ة م��ع��اجل��ة امل�����ص��اري��ع امل��ت��ع��رثة 
م�صاريعها  برجمة  واإع���ادة  منها  وال�صتفادة 

ح�صب ال�صعة والطلب.
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خالد الفيصل

والــّروم والفـــــُـــر�ِس  التاريـــــِخ  �سالـــِـف  من 
اجلـــزيره عاربيــــن  عـــــــَـــــــداوة  ت�سمـــــــُر 

ــــــــوم ـــ ــّزل ومــقــ�ــســـ ــن ـــ ـــ ـــ واأ�ـــســـبـــابـــهـــا وحـــــــٍيٍ ت
ــــره ــــس ــــ� ــــع عـــــلـــــى نـــــبـــــي يـــــعـــــــــــربـــــّي ال

ــقــوم ــال ــس والـــغـــيـــظ ب ــ� ــغ ــب ــل ال ــي ــت اأ�ــســعـــــل ف
غــــره يحـــــــظاه  الــــّرب  وحـــــي  و�سلـــــون 

مر�ســـوم الُعــــــرْب  باأحـــرف  كتــــاٍب  واآخـــر 
ـــــره ـــ ـــ ـــل ديـــ ـــرف الــ�ــســـــالة تـــــــــــــــــــرّدده ك ــــ َح

الـــــــــــّدوم عــلــى  نبّيـــــــه  �سّنـــْة  عــلــى  وحــّنـــــا 
و�ـــســـريـــره ـــالْن  ــــ ــــ ــــ َع اهلل  ــد  ـــ ــم ــح ب َنـــهـــــــر 

مع�سوم ـــاالت  ـــس ر� عـــــلــى  يــعـــــــــــــــــــــــر�ــس  ومــــن 
ــره ـــ ـــ ــــن احلــــ�ــــســــرات بــالــعـــــمــر ح يـــلـــقـــى م

حم�ســــــوم واالأمــــــر  االأمــــــر  ياراف�سـني 
ــــــــره خـــ لــالإنــ�ــســــــــان  ــان وال  ـــ ـــ ـــ ك ـــان  ــــ ك مــــا 



�أق�سام  ملف  حملت  "�لبالد"   
�ل���ط���و�رئ وو���س��ع��ت��ه �أم�����ام وزي���ر 
�لربيعة  توفيق  �ل��دك��ت��ور  �ل�سحة 
ب���ع���دد من  �ل��ت��ق��ت  �أن   ب��ع��د  وذل�����ك 
�أك��دو�  و�لذين  و�ملر�جعني  �لأطباء 
يف  تعي�ش  �ل���ط���و�رئ  �أق�����س��ام  �أن  
"غرفة �لنعا�ش"  ويف حاجة ما�سة 
�إىل �خ��ر�ج��ه��ا م��ن ه���ذ� �ل��ده��ل��ي��ز ، 
لفتني �أن �لأمر ل يتوقف عند نق�ش 
�لكو�در �لطبية فح�سب بل �أن نق�ش 
و�مل�ستلزمات  و�لأج���ه���زة  �لأ���س��رة 
هاج�سا  ت�سكل  و�لأدوي�����ة  �لطبية  
يف  د�ع��ني   ، �لأق�سام  ه��ذه  ملر�جعي 
�لوقت نف�سه  �إىل �إيجاد كو�در طبية 
متخ�س�سة  ملو�جهة كثافة �ملر�سى،  
فيما قال رئي�ش �جلمعية �ل�سعودية 
ل��ط��ب �ل����ط����و�رئ �ل���دك���ت���ور �أح��م��د 
�مل�ست�سفيات  �إن  وز�ن،  حم��م��ود 
طبيب   2000 من  �أك��ر  �إىل  حتتاج 
��ست�ساري طو�رئ لتغطية �حلالت 
�ملو�طنني  من  ع��دد  وق��ال  �لطارئة.  
�مل��ر���س��ى  �ف����ر������ش  م�����س��اه��د  �أن 
و�ملر�جعني ردهات �أق�سام �لطو�رئ  
�لأوج����اع وط��ال��ب��و� بتفعيل   ي��ح��رك 
�ق�سام  يف  مكثفة  ب�����س��ورة  �ل��ع��م��ل 
�لأرجوحة  من  و�نت�سالها  �لطو�رئ 

�لتي تعاين منها .
ط��ال��ب  �ل�����س��ي��اق  ن��ف�����ش  ويف   
�مل����ر�ج����ع����ون ب���ال���ت���ح���رك مل��ع��اجل��ة 
يف  �ل��ط��و�رئ،  �أق�����س��ام  يف  �لو�سع 
�ملخ�س�سة  �ل�سخمة  �مل��ي��ز�ن��ي��ات 
�ملر�فق  على  ترددهم  مرجعني  لهم، 
ع���دم  �إىل  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لعالج  تكاليف  حتمل  على  قدرتهم 
�لتي  �خل��ا���س��ة  �مل�ست�سفيات   يف 

ت�ستنزفهم ماديا.
ت��ق��ول ع���زة �ح��م��د �ل�����س��م��ر�ين 
لر�سد  بحاجة  �ل�سحي  �لقطاع  �أن 

وكذلك  �لطبية  �لكو�در  مل�ستوى  وتطوير  وتدقيق 
�ملقدمة  �لطبية  �خل��دم��ة  مل�ستوى  وتقييم  متابعة 
للمري�ش،  خ�سو�سا يف �ق�سام �لطو�رئ لفتة �إىل 
�ن هذه �لق�سية حتتاج لتفاعل وتفعيل دور و�سائل 

كما  �لقانونية.  و�جلهات  �لإع��الم 
من  تعاين  �ل��ط��و�رئ   �ق�سام   �ن 
ط���و�ل �لن��ت��ظ��ار و�ل���دخ���ول �يل 
�لطبيب �ملخت�ش و�أحيانا جنل�ش 

من 3 �يل 4 �ساعات �نتظار.

 مواقع منسية 
عابد  هيثم  �مل��و�ط��ن  وي��ق��ول 
و�لطو�رئ  �لإ�سعاف  �أق�سام  �إن   :
�ل��ع��ام��ة   �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ك����ل  يف 
ما�سة  �ليوم يف حاجة  تقريبًا هي 
من  �كرب  �هتمام  �إىل  جدً�  وعاجلة 
�لقائمني عليها. ومنح هذه �لأق�سام 
�له��ت��م��ام و�ل��ع��ن��اي��ة �ل��الزم��ة من 
خالل زيار�ت ميد�نية متكررة من 
قبل �مل�سوؤولني ملعرفة �لحتياجات 

و�مل�ساكل وو�سع �حللول لها.
مع  �إطالقًا  يتالءم  ل  فالو�سع 
يتو�فق  ول   ، �ملتاحة  �لإم��ك��ان��ات 
�أب�����دً� م��ع ك��ل م��ا ي��ق��ال ع��ن تطور 
�خلدمات �لطبية يف بالدنا، فمعظم 
�مل�ست�سفيات  يف  �لطو�رئ   �أق�سام 
�لعامة هي  مو�قع مهملة ومن�سية 
وحتتاج �إىل �إ�سعاف و�إنقاذ عاجل 

ميا ت�ستحقه من �هتمام �سامل.

طبيب عام 
وب����ني ع��ب��د �ل�������روؤوف ج��ه��اد 
كفاءة  يف  نق�سا  هناك  �أن  �لربيع 
خربة  و�ن��ع��د�م  �لطبية،  �ل��ك��و�در 
�ملري�ش  حلالة  ت�سخي�ش  و�سوء 
يف �ق�����س��ام �ل��ط��و�رئ ، و�ت��خ��ذت 
�إيجابية  خطوة  �ل�سعودية  �لهيئة 
وذل���ك ب��و���س��ع �لخ��ت��ب��ار�ت �لتي 
تهدف �إىل معرفة كفاءة وم�ستوى 
�لطبي، ولكن  باملجال  �لعامل  �أد�ء 
ت�سمل  �أن  يجب  �لخ��ت��ب��ار�ت  تلك 
�لو�فد و�ملو�طن على حد  �لطبيب 
كما  �لطبية   �لكو�در  وبقية  �سو�ء 
�أنه يجب �يل �إيجاد  �أطباء متخ�س�سني يف �ق�سام 
�مل�سائية و�وق��ات   �لفرة  �ل��ط��و�رئ وب��ال��ذ�ت  يف 
�آخر �لليل لكي تتعامل مع �حلالت �لطارئة ب�سكل 

جيد  يفي   بالغر�ش  لأنوجود طبيب عام ل  ي�سكت 
�وجاع �ملر�سى.

 اقسام مملة 
�ق�سام  �إن  زي��ل��ع  ب��ن ع��و�ج��ي  ب��ا���س��م   وق����ال  
ع��ام  مملة   ول   ب�سكل  �مل�ست�سفيات  �لطو�رئ يف 
�لليل  �آخ��ر   يوجد خمت�سون  بها وب��ال��ذ�ت   يف  
وي��ج��ب ع��ل��ي ه���ذه �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات و���س��ع �أط��ب��اء 
متخ�س�سني يف  �لطو�رئ   بدل من �لطبيب �لعام .

اختصار الوقت 
�ل��ب��د�ي��ة حت��دث �ل��دك��ت��ور ر���س��و�ن �ساهد  يف 
طبيب عام �أنه بالرغم من وجود طبيب طو�رئ يف 
لكن  و�ملجمعات  �مل�ست�سفيات  يف  �لطو�رئ  �أق�سام 
هذ� ل مينع �أن وجود �لخ�سائي يف ق�سم �لطو�رئ 
�ملري�ش  م��ع  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  ك��ث��رً�  ي�ساعد 
�ملري�ش  حتويل  فيه  يتم  �ل��ذي  �لوقت  و�خت�سار 
على  �ل�سغط  نخفف  �سوف  وحينئذ  لالأخ�سائي 
حلالتهم.  تفرغهم  �إىل  يوؤدي  مبا  �لطو�رئ  �أق�سام 
�لفح�ش  �أج��ه��زة  وج���ود  يقت�سي  �لم���ر  ه��ذ�  لكن 

كاملة يف ق�سم �لطو�رئ �سو�ء �جر�ء�ت 
و�أدوي������ة  �أ����س���ع���ة  �أو  خم��ت��رب 

و�أم���اك���ن �مل��الح��ظ��ة ويف 
ه�����ذ� �ل����وق����ت ���س��وف 

�خلدمة  باأد�ء  نقوم 
�ل��ط��ب��ي��ة يف وق��ت 
للمري�ش  �أق�����س��ر 
يف  �لم��������ر  لأن 

وعدم  �ل�سريع  �لتدخل  يقت�سي  قد  �حل��الت  بع�ش 
�لتاأخر يف �لت�سخي�ش و�لعالج وهذ� �لمر مرهون 
د�خل  و�لتمري�ش  �لأخ�سائيني  من  ك��و�در  بتوفر 
�ملوؤ�س�سة  على  عبئًا  ميثل  قد  مما  �لطو�رئ  �أق�سام 
عمل  من  لبد  لذلك  و�لأج��ور  �لتوظيف  يف  �لطبية 

تو�زن بني �لحتياج �لطبي و�لعامل �ملادي. 

 كثرة المراجعين 
 م��ن جانبه �و���س��ح  �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م��ربوك 
�لطو�رئ  ق�سم  �أن  وحنجرة  و�أذن  �أن��ف  �أخ�سائي 
�سو�ء  �لطبية  �ملوؤ�س�سات  د�خ��ل  �لأق�سام  �أه��م  من 
عن  �مل�سوؤول   �أن��ه   حيث  جممعات  �أو  م�ست�سفيات 
تقييم �حلالة �لطارئة  وم�سوؤول عن �لتفاعل طبيًا 
�لت�سخي�ش  �أو  �لأويل  �لإ�سعاف  حيث  من  �سو�ء 
�أو  �لأخ�����س��ائ��ي��ني  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا  �أو  �ل��ع��الج  �أو 
�إذ�  �آخر  م�ست�سفى  �إىل  حتويلها  �أو  �ل�ست�ساريني 
�أطباء  ويعاين  للمري�ش  �لالزمة  �خلدمة  تتوفر  مل 
�لطو�رئ يف �ملوؤ�س�سات �لطبية من كرة �ملر�جعني 
�لطو�رئ  مر�جعة  على  �أوًل  �ملري�ش  يعتمد  حيث 
للتحويل  �حتياجها  ومدى  �ملر�سية  حالته  لتحديد 

�إىل �لأخ�سائي من عدمه.
لذ� جند �أن م�سكلة �أق�سام 
هي  �لرئي�سية  �ل��ط��و�رئ 
�ملر�جعني  ع��دد  ك��رة 
و�أح���ي���ان���ًا ق��ل��ة ع��دد  
�لتمري�ش  ك���و�در 
�لطو�رئ  و�أطباء 
ل����ك����ن م������ن �مل���ه���م 

�أط��ب��اء  �إل��ي��ه �أن وج���ود  �ل����س���ارة 
علمية  درج��ة  �أكفاء وعلى  ط��و�رئ 
وط��ب��ي��ة ع��ال��ي��ة ي��وف��ر ك���ث���رً� من 
على  و�لتكاليف  و�ملجهود  �لوقت 
�ملري�ش حينها ي�ستطيع �أن يتعامل 
�لرجوع  دون  وعالجها  �حلالة  مع 

لالأخ�سائيني.

كوادر التمريض 
�أم�����ا �ل���دك���ت���ور �ب���ر�ه���ي���م �أب���و 
ط���ه ط��ب��ي��ب ط���ب �أ����س���رة ي��ق��ول �أن 
�مل�ست�سفيات  يف  �ل���ط���و�رئ  ق�سم 
عبئًا  يتحمل  �لطبية  و�مل��ج��م��ع��ات 
لديه  كثرً� ويحتاج لطبيب طو�رئ 
�لتخ�س�سات  بكافة  �لكاملة  �لدر�ية 
�ل��ط��ب��ي��ة ف��ط��ب��ي��ب �ل���ط���و�رئ ي��ق��وم 
ب��ال��ك�����س��ف ع��ل��ى ح�����الت �ل��ب��اط��ن��ة 
و�جل���ر�ح���ة و�لأط���ف���ال وح��ت��ى يف 

حينما  و�ل����ولدة  �لن�ساء  ح���الت 
من  وغرها  �أنثى  �لطبيبة  تكون 
�ل��ت��خ�����س�����س��ات يف ف����روع �ل��ط��ب 
وق�سم  و�لأدوي��ة  �لأجهزة  ووجود 
�أه�����م رك���ائ���ز ق�سم  م���ن  �مل��خ��ت��رب 
عدم  منه  نعاين  ما  لكن  �ل��ط��و�رئ 
وج����ود ك�����و�در مت��ري�����ش ب��ال��ع��دد 
�لتمري�ش  يكون  و�أحيانًا  �لكايف 
غر موؤهل بالدرجة �لكافية و�أي�سًا 
�مل��ر���س��ى م��ن �مل�ساكل  زي���ادة ع��دد 

�لأ�سا�سية يف �أق�سام �لطو�رئ.

تشخيص الحاالت 
و�أو����س���ح���ت �ل���دك���ت���ورة ر���س��ا 
وولدة  ن�ساء  �أخ�سائية  �لطويل 
موؤ�س�سة  �أية  �لطو�رئ يف  ق�سم  �أن 
عامة  طبيبة  لوجود  يحتاج  طبية 
�خل��ربة  ل��دي��ه��ا  مقيمة  طبيبة  �أو 
و�ل��ولدة  �لن�ساء  �أمر��ش  علم  يف 
ت�سخي�ش  �حلالت   ت�ستطيع  حتى 
وحت�����دي�����د ح���اج���ات���ه���ا مل���ر�ج���ع���ة 

�ل�سرعة  وج��ه  على  �ل�ست�ساري  �أو  �لأخ�����س��ائ��ي 
�لطارئة  و�لأم��ر����ش  �ل���ولدة  ح��الت  يف  وخا�سة 
�مر��ش  ��ست�ساري يف  �أن وجود  ��لطويل  و�أكدت 

�ليوم  م��د�ر  على  و�ل��ولدة  �لن�ساء 
�����س����رورة م��ل��ح��ة لح���ت���ي���اج���ه يف 
ح���الت  �أو  �جل���ر�ح���ي���ة  �حل������الت 
تقت�سي  �ل��ت��ي  �ل��ط��ارئ��ة  �ل�����ولدة 
�ملجال  ه��ذ�  يف  وخا�سة  ت��و�ج��ده 
وكذلك توفر �لأدوية و�لأجهزة يف 

ق�سم �لطو�رئ.

 الحاالت الحرجة 
 وق����ال����ت  �ل���دك���ت���ورة م��رف��ت 
ق�سم  �أن  �أطفال  �أخ�سائية  �بر�هيم 
�لأهمية  ذ�ت  �لأق�سام  من  �لطو�رئ 
�ملري�ش  ت�ستقبل  و�لتي  �لق�سوى 
على  ع��ر���س��ه  ق��ب��ل  حل��ظ��ة  �أول  م���ن 
ف��ه��ن��اك ح���الت كثرة  �لأخ�����س��ائ��ي 
�ل�سريع  �لتعامل  من  لب��د  وحرجة 
و�جل���ي���د وط��ب��ي��ب �ل����ط����و�رئ من 
�لتعامل  ي�ستطيع  در����س��ت��ه  خ���الل 
�مل���ب���دئ���ي م��ع��ه��ا حل����ني �ل��ع��ر���ش 
ع��ل��ى �لأخ�����س��ائ��ي ح��ي��ث �لأه��م��ي��ة 
�ل��دق��ي��ق  للت�سخي�ش  �ل��ق�����س��وى 
�مل�ستدمي  �لعالج  و�عطاء  للحالة 
�لنزلت  فمثاًل حالت  �ملري�ش  مع 
تندرج  ع��ام��ة  كلمة  ه��ذه  �مل��ع��وي��ة 
�مليكروب  من  كثرة  �أنو�ع  حتتها 
�مل�سبب لهذه �لنزلة فياأتي �ملري�ش 
للطو�رئ فيتم �إعطاوؤه �ل�سعافات 
للقيء  و�إب���ر  حماليل  م��ن  �لول��ي��ة 
لتجنب تدهور �حلالة وياأتي بعد 
ذل���ك �لخ�����س��ائ��ي لإع��ط��اء �لأدوي����ة 
ناحية  من  للحالة  تخ�س�ش  �لأك��ر 
�مل��ي��ك��روب و�لأ�����س����ر�ر �مل��ت��وق��ع��ة. 
�أي�سًا لو ح�سر مري�ش باأزمة قلبية 
�لطو�رئ  طبيب  فيقوم  �سدرية  �أو 
�لدم  �سغط  بقيا�ش  �حلالة  هذه  يف 
يف  �لأوك�سجني  ون�سبة  و�لنب�ش 
بخار  �أو  �أوك�سجني  و�إع��ط��اء  �ل��دم 
يقوم  لكي  �لأخ�سائي  جميئ  حلني 
من  ل��ل��ح��ال��ة  �ل��دق��ي��ق  بالت�سخي�ش 
�لإكلينيكي  و�لك�سف  و�لأ���س��ع��ة  �لتحاليل  ناحية 
�أو  �ل���ع���ايل  لل�سغط  �ل���الزم���ة  �لأدوي������ة  و�إع���ط���اء 

�ملنخف�ش و�ملن�سط للقلب فهذ� من قبل �لأخ�سائي.

  محليات 
5 �لثالثاء 15 ربيع �لأول 1441ه� �ملو�فق 12 نوفمرب 2019م �ل�سنة 89 �لعدد 22816

االحتياجات القضايا

 جدة ـ يا�سر بن يو�سف  
 و�أنت تقف يف  " �للوبي " �لرئي�سي مل�ست�سفى عام يف جدة تلمح ب�" �أم عينيك " تكد�ش �ملر�جعني و�ملر�سى يف ق�سم �لطو�رئ ولي�ش هذ� فح�سب بل �أن ثمة  
م�ساهد ملر�سى  ومر�جعني م�سنني �فر�سو� �لأر�ش يف ردهة  �لق�سم ، بانتظار دورهم للك�سف عليهم من قبل �لطبيب �لعام ، و�ل�سيناريو " �ملوجع " �أن �نتظارهم 

رمبا يطول لعدة �ساعات نظر� لقلة عدد �لكو�در �لطبية  و�لتمري�سية يف �أق�سام �لطو�رئ. ، مثل  هذه �مل�ساهد  حتدث كثر�   يف �أق�سام �لطو�رئ يف �مل�سايف 
�لعامة  ما يفاقم حالت �ملر�سى  ورمبا يق�سي �ملري�ش نحبه وهو يف �نتظار " مب�سع " �لطبيب. 

مواطنون يطالبون وزير الصحة بتخفيف معاناة المرضى والمراجعين 

دعم أقسام الطوارئ بكوادر متخصصة لمواجهة كثافة المراجعين 

رفعت  �سحية  ق�سايا  �ملا�سيني  �لعامني  خ��الل  �لإن�����س��ان،   حقوق  جمعية  ف��روع  تلقت   
ل�سوؤون  �لعامة  و�ملديريات  �حلكومية  و�مل�ست�سفيات  �ل�سحة  وز�رة  من  كل  �سد  للجمعية 
�ل�سحية بجميع �ملناطق تركزت على 5 مالحظات، وبلغ عدد �لق�سايا �ملرفوعة وتلقتها فروع 
�جلمعية 233 ق�سية، بينها 32 �سد وز�رة �ل�سحة، وق�سايا �سملت م�ست�سفيات حكومية بكل 
�ملناطق بلغت 130 ق�سية، وق�سايا �سد �ملديريات �لعامة لل�سوؤون �ل�سحية بلغت 71 ق�سية.

�أن هناك �سكاوى عدة  �لقحطاين  �لدكتور مفلح  �لإن�سان   وك�سف رئي�ش جمعية حقوق 
تلقتها فروع جمعية حقوق �لإن�سان بني �حلني و�لآخر ومن �سمنها �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة 
للمو�طنني بكل �ملناطق �سو�ء فيما يتعلق بجودة �خلدمات �لطبية �ملقدمة، �أو توفر �لأ�سرة 
�أو �لعمل  للمر�سى وتوفر �لأدوية �لالزمة لهم، كذلك عدم �لوفاء بجميع متطلبات �ملر�سى 
على تقريب �ملو�عيد يف �مل�ست�سفيات.  مو�سحا �أن تكد�ش �ملر�جعني يف طو�رئ �مل�ست�سفيات 
�لإن�سان، وت�سعى  توؤرق جمعية حقوق  �لتي  �مل�سكالت  �أكر  من  لهم  �أ�سرة  توفر  يتم  حتى 
�إي�سال �سوت كل �ملت�سررين لوز�رة �ل�سحة حتى يتم �سرعة  لبذل �جلهود لكي تتمكن من 
�حلكومية.  �مل�ست�سفيات  يف  �ملر�سى  تو�جه  �لتي  �لعقبات  لهذه  �ملنا�سبة  �حللول  �إيجاد 
وطالب �لقحطاين باأهمية ت�سريع كل �مل�ساريع �ل�سحية يف �ملناطق حتى تتمكن من م�ساندة 
�ملر�سى  �حتياجات  قادرة على تغطية  �أ�سبحت غر  �لتي  �ملوجودة  �مل�ست�سفيات �حلكومية 
لكرة عدد �ملر�جعني وزيادة عدد �لكو�در �لوطنية �ل�سحية �ملدربة و�ل�ستفادة من �خلريجني 

من كل �لكليات �ل�سحية لتقدمي خدمات طبية ت�سل للحد �ملاأمول منها.

 �سحة جدة  ك�سفت يف وقت �سابق ومن خالل تقرير بثته خالل  �لأربعة �أ�سهر  �ملا�سية 
�ألف حالة طارئة من خالل ق�سم �لطو�رئ يف  باأن م�ست�سفى  �مللك فهد بجدة ��ستقبل 22 
�مل�ست�سفى، تنوعت ما بني حالت حرجة ومتو�سطة و�سط تال�سي �حلالت �مل�ستقرة بعد 
فتح �لطو�رئ يف �ملر�كز �ل�سحية و�لتي ت�ستقبل �أغلب �حلالت غر �حلرجة و�خلفيفة. 
وك�سفت �ل�سحة يف جدة �أن ق�سم �لطو�رئ يف م�ست�سفى �مللك فهد يعترب �لأكر ��ستقبال 
للحالت �لطارئة يف حمافظة جدة، ويزخر بكادر طبي متخ�س�ش مكون من 50 طبيب و 
بالإ�سافة  �ملر�سية  �ل�ستعد�د ل�ستقبال �حلالت  �أهبة  �أعلى م�ستوى، و على  طبيبة على 
ج��ودة.  باأعلى  �خلدمة  تقدمي  �سرعة  ل�سمان  �لإد�ري���ة  و  �مل�ساندة  �لطبية  �ل��ك��و�در  �إىل 
و�أ�سارت �إىل �أن ق�سم �لطو�رئ يتاألف من 8 وحد�ت رئي�سية، ت�سمل �ل�ستقبال ، ووحدة 
فرز �حلالت، و�لك�سف �ل�سريع ، �إ�سافة �إىل �لعناية �لفائقة و�لعزل �لتنف�سي وغرها من 
�أن �ل�سعة �ل�سريرية بق�سم �لطو�رئ مب�ست�سفى �مللك فهد تبلغ 50 �سريرً�  �لوحد�ت، كما 
�أهمها �حلو�دث  �سديدة و متو�سطة �خلطورة، ومن  ي�ستقبل حالت تر�وح بني حالت 
�حلالت  من  وغرها  و�لدماغية،  �لقلبية  �جللطات  عن  ف�ساًل  و�سدتها،  �أنو�عها  مبختلف 
�إع��ادة  منها  �سيا�سات  عدة  �تباع  مت  �لنتظار  مدة  ولتقلي�ش  فائقة،  رعاية  تتطلب  �لتي 
فرز حالت �لنتظار وحتويل �حلالت �لب�سيطة و�مل�ستقرة للمر�كز �ل�سحية، �إىل جانب 
�لتنومي، و�أي�سًا �لإقالل  �لتنومي و�إكمال �لفحو�سات �لالزمة بعد  �إجر�ء�ت  �لإ�سر�ع يف 

من �لفحو�سات �لغر �سرورية و�إجر�ء مرور كل �ساعتني للمر�سى بالطو�رئ.

احمد مربوك

ر�سا الطويل

ابراهيم ابو طه

هيثم عابد

عبد الروؤوف الربيع

عزه ال�سمراين

مريفت ابراهيم

ر�سوان �ساهد

    نمو أقسام الطوارئ 

قضايا واحتياجات أقسام  الطوارئ

3
طوارئ 

المستشفيات

قضايا تتصدر شكاوى 5

المراجعين ضد الصحة 

 العناية الفائقة والعزل 

التنفسي

 233 منها 32 ضد وزارة الصحة 

خالل الـ5 سنوات 
الماضية 

من المراجعين 
اعراضهم بسيطة 

الخدمة عبر المواقع اإللكترونية 
مدير برنامج طب �لطو�رئ بوز�رة �ل�سحة �لدكتور عبد�لرحمن �لقحطاين، 
ق�سم  غر  �أماكن  يف  خدمتهم  ميكن  �لطو�رئ  �أق�سام  زو�ر  من   %60 �إن  �أو�سح 
�لطو�رئ، بحيث ميكن خدمتهم عرب �لرقم 937 �أو �ملو�قع �لإلكرونية �ملوثوقة، 

�أو �لذهاب �إىل مركز رعاية م�ستعجلة �أو مركز �سحي.
ويو�سح �لأمني �لعام للهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات �ل�سحية �لدكتور �أمين 
�أ�سعد عبده، �أن برنامج طب �لطو�رئ ينمو �سنويا مبقد�ر 20% خالل �ل�سنو�ت 

�ل�5 �ملا�سية، و�سيزيد �إىل %25 . 

عدم 
قدرة األقسام 

على استيعاب  
المراجعين 

 % 20 ألفا طبيب  60 % 
وطبيبة 

كوادر طبية 
متخصصة

  
 حيثيات 

تتصدر  شكاوي 
المراجعين 

5
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غدير الطيار

  نب�ض

نظام الجامعات الجديد واالتجاه الصحيح

ل اأحد ي�سك يف اأن التعليم يف اأية منطقة يف العامل هو الأوىل 
قادرًا على  اأن يكون  الإن�سان  ي�ستطيع  بالعلم  لأنه  والأهم، وذلك 
فالتعليم   ، ال�سحيحة  الــقــرارات  واتــخــاذ  وامل�ساركة  التوا�سل 
باحلياه  الإحــ�ــســا�ــس  ومينحه  الإنــ�ــســان  لــوجــود  معنى  يعطي 
ويجعله ذا قيمة ليكون فعال يف املجتمع، فالتعليم هو اخلطوة 
التوا�سل  وخــربة  العامة،  والثقافة  اخلــربات،  لكت�ساب  الأوىل 
للتعلم  خمتلفة  جمالت  وخلق  التعامل  على  والقدرة  الجتماعي 
احلرمني  خادم  حكومة  وتقدمها  تبذلها  جهود  نتيجة  للعمل.  اأو 

ال�سريفني بقيادة امللك �سلمان حفظه الله وويل عهده الأمني .
ال�سعودية  يف  اجلامعي  التعليم  �سيدخل  القرار  هذا  حقيقة   
مرحلة جديدة �ستغري الكثري يف تعليمنا بو�سعه احلايل، ويحدث 
فيه نقلة نوعية كبرية، وُيحقق ال�ستقاللية املن�سبطة للجامعات، 
ــة،  والإداري واملالية  الأكادميية  لوائحها  بناء  من  ميّكنها  بحيث 
جمل�س  خــالل  مــن  الــدولــة  تقرها  التي  العامة  ال�سيا�سات  وفــق 
�سوؤون اجلامعات املقرتح. كما �سي�سمح بافتتاح فروع للجامعات 
مبا  الدولة  تقرها  التي  ال�سوابط  وفق  اململكة  داخــل  الأجنبية 
اأكادميي ثقايف للمملكة.و�سي�ساهم النظام اجلديد  يحقق انفتاح 
اإيجاد  اإىل  و�سيدفعها  للجامعات،  الت�سغيلية  الكلفة  تخفي�س  يف 
م�سادر متويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، 
بتاأ�سي�س  للجامعات  وال�سماح  لالأوقاف،  برامج  خالل  من  وذلك 
مبادئ  وتطبيق  املالية،  مواردها  لتنمية  ال�ستثمارية  ال�سركات 
اجلامعي،  التعليم  موؤ�س�سات  وت�سغيل  اإدارة  يف  اخل�سخ�سة 
واختيار الأكفاء للم�ساركة يف اإدارة الكليات والأق�سام من خالل 
الأمثل  ال�ستخدام  ذلك؛ مبا يحقق  ت�سمن حتقيق  اختيار  اآليات 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  والإداريــة  والأكادميية  الب�سرية  للموارد 
الدولة  اأمــام  ملزمة  حقيقة  اجلامعات  اأن  من  لبــد  لــذا  اجلامعي 
بخلق  وذلك   ،2030 روؤية  يف  التزاماتها  حتقيق  نحو  واملجتمع 
تعليم ي�سهم يف دفع عجلة القت�ساد و�سّد الفجوة بني خمرجات 
نحو  الطالب  وتوجيه  العمل  �سوق  ومتطلبات  العايل  التعليم 
املنا�سبة، واحل�سول على ت�سنيف  الوظيفية واملهنية  اخليارات 
متقدم يف املوؤ�سرات العاملية للتح�سيل العلمي وحتقيق الأهداف 
اأهدافها  وحتقيق   2030 لروؤية  املوائمة  للتعليم  ال�سرتاتيجية 
2030،ومــن  لروؤية  ال�سرتاتيجية  خططها  �سمن  اأعلنتها  التي 
اأن حتقق اجلامعات امل�ساركة يف مرحلة  اأجل  وجهة نظري فمن 
القت�ساد املعريف ودعم البتكار والإبــداع، لبد من اإحداث نقلة 
القرار  وهــذا  تفكريها،  ومنــط  اجلامعات  عمل  ثقافة  يف  نوعية 

بالجتاه ال�سحيح.
واعتماد  القرار  هذا  على  املوافقة  بعد   ، هذا  ملقايل  وختاًما   
يف  نوعية  نقلة  واإحـــداث  منه  املــاأمــول  ُيحقق  اأن  النظام،ناأمل 
التعليم واأن نقدم للوطن كل ماهو جميل من العطاء والبذل لأن 
ما ُيقدم كبري من جهد وميزانية واهتمام ورعاية من قبل قيادتنا 
التي  الإن�سانية  الف�سائل  اإحــدى  هو  حقيقة  والعطاء  الر�سيدة 
الذات  بحب  التقّيد  بعدم  ذلك  ويكون  والت�سحية،  الَبذل  تعني 
الأنانّية  من  التجّرد  يعني  كما  اأي�سًا،  الآخرين  ُحب  واإمّنــا  فقط، 
العطاء  هــذا  كــان  لــذا  الحتكار  على  الــبــذل  وتف�سيل  والتمّلك، 
تعود  كثرية  اإيجابّية  اآثاٌر  وللعطاء  واملواطن  الوطن  يعم  �سامل 
من  يزيد  اأنه  ومنها  عام،  ب�سكل  واملُجتمع  �ساحبه،  على  بالنفع 
املحّبة،  ك�سب  على  ي�ساعد  الِهمم.  وي�سحذ  والأمــة،  الفرد  طاقات 
والحرتام، والثقة من ِقبل املجتمع، وال�سعور بالر�سى الذاتي، 
بالإ�سافة اإىل ك�سب ر�سى الله تعاىل، ونيل الأجر. لذا يجب عليَنا 
مقابلة هذا العطاء بعطاء اأكرب واأجمل وال�سكر لله ثم لولة اأمرنا 
على تلك اجلهود اجلبارة يف كل املجالت وختاًما حفظ الله بالدنا 

وقادتّنا من كل �سر واأكرر )دمت يا وطني �ساخًما(.
gadir2244@gmail.com

منح اإلقامة المميزة ألول دفعة من المتقدمين
الريا�ض-البالد 

اأعلن مركز الإقامة املميزة عن منح الدفعة الأوىل 
الإقــامــة  على  احلــ�ــســول  بطلبات  املتقدمني  مــن 
املــمــيــزة يف املــمــلــكــة ممــن ا�ــســتــوفــوا الــ�ــســروط 

اخلا�سة بالنظام.
واأو�سح املركز يف بيان اأ�سدره اأم�س اأن الدفعة 
املــمــيــزة  ـــامـــة  الإق عــلــى  مـــن احلــا�ــســلــني  الأوىل 
واآخرين  اململكة،  داخل  املقيمني  من  عدًدا  �سملت 
للدرا�سة  طلباتهم  خ�سعت  وقــد  خــارجــهــا،  مــن 
وفًقا  وذلــك  املا�سية،  الأ�ــســهــر  طــوال  واملــعــاجلــة 

لإجراءات املركز.
يف  املميزة  الإقــامــة  على  احلا�سلني  عــدد  وبــلــغ 
جن�سية،   19 ميثلون  ا  �سخ�سً  73 الدفعة  هــذه 

وتنوعت فئاتهم بني م�ستثمرين واأطباء وراغبني 
عمليات  تزال  ل  فيما  اأ�سرهم،  مع  ال�ستقرار  يف 

التدقيق واملعاجلة م�ستمرة لبقية الطلبات.
واأ�سار املركز اإىل تلقيه اآلف الطلبات عرب من�سته 
خالل  وخارجها،  اململكة  داخــل  من  الإلكرتونية 
متخ�س�سة  فــرق  عملت  حيث  املا�سية،  الأ�سهر 
مع  والتوا�سل  الطلبات  درا�سة  على  املركز  من 
وا�ستيفائها  ال�سروط  مطابقة  و�سمان  مقدميها 

بح�سب ما حدده نظام الإقامة املميزة.
وقال الرئي�س التنفيذي ملركز الإقامة املميزة بندر 
بن �سليمان العايد : " اإن اململكة ترحب باجلميع 
�سواء من الأ�سقاء والأ�سدقاء املقيمني يف اململكة 
اأرا�سيها،  على  والعي�س  بالقدوم  الراغبني  اأو 

ك�سركاء فاعلني يف املجتمع ال�سعودي، ي�سعرون 
به  تتمتع  الــذي  ــرفــاه،  وال والأمـــان  بال�ستقرار 
احلرمني  خـــادم  بــقــيــادة  ثــم  الــلــه  بف�سل  اململكة 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
الله - حيث  الأمني - حفظهما  و�سمو ويل عهده 
يف  العي�س  من  حامليها  املميزة  الإقامة  �ستمكن 
ال�ستثمار يف  ، مع حرية  جمتمع حيوي مزدهر 
املت�سارع  النمو  ظل  يف  وذلــك  متعددة،  قطاعات 
لروؤية  التنفيذية  الربامج  تقودها  التي  للفر�س 

اململكة الطموحة ".
الإقــامــة  على  للح�سول  التقدم  عملية  اأن  واأكـــد 
ال�سروط  ي�ستويف  �سخ�س  لأي  متاحة  املميزة 
ذات العالقة، وذلك من خالل املن�سة الإلكرتونية 

اأن  اإىل  م�سرًيا   ،  saprc.gov.sa "�سابرك" 
لدفعات  املميزة  الإقــامــة  منح  يف  م�ستمر  املركز 
اأخرى من املتقدمني فور اكتمال معاجلة طلباتهم 

وا�ستيفاء ال�سروط الالزمة.
فـــان الإقـــامـــة غــري حمـــددة املــدة  ووفــقــًا للنظام 
ا�ستيفاء  بعد  املتقدم  عليها  يح�سل  اململكة  يف 
ريال    800،000 مبلغ  ودفع  النظامية،  ال�سروط 

ملرة واحدة.
اأمـــا الإقــامــة املــمــيــزة املــحــددة املـــدة فهي اإقــامــة 
وفق  اململكة  يف  للتجديد(  )قابلة  واحــدة  ل�سنة 
املتقدم  عليها  ويح�سل  املــمــيــزة  الإقــامــة  نــظــام 
مبلغ  ودفـــع  النظامية،  الــ�ــســروط  ا�ستيفاء  بعد 

100،000 ريال �سعودي يف ال�سنة الواحدة.

 حقوق اإلنسان تالحق اإلعالنات 
المخالفة لتأجير خدمات العمالة 

الريا�س ــ البالد 
ــان، اأنــهــا اتــخــذت عـــدًدا من  اأكـــدت هيئة حــقــوق الإنــ�ــس
ال�سحف  املخالفة يف  الإعالنات  الإجــراءات يف مالحقة 
التوا�سل  الإلكرتونية ومواقع و�سائل  الإعالم  وو�سائل 
الجتماعي من قبل اأفراد اأو جهات غري م�سرح لها، تروج 
خدمات  عن  وتنازل  وتاأجري  بيع  عن  خمالفة  لإعالنات 
والتعاون  التن�سيق  يجري  حيث  والعامالت،  العاملني 
بني عدد من اجلهات الأمنية والرقابية والجتماعية التي 
تت�سافر جهودها من اأجل التحقيق ب�سكل �سفاف ومقابلة 
وتطبيق  عنها  التنازل  اأو  تاأجريها  عن  املعلن  العمالة 
املعايري اخلا�سة مبوؤ�سرات الجتار بالأ�سخا�س واإحالة 
املخالفني من الأفراد واملوؤ�س�سات اإىل اجلهات الق�سائية 

لتخاذ الالزم.
كما اأكدت الهيئة اأن جرمية الجتار بالأ�سخا�س جرمية 
اأ�سد  مــن  تعد  حيث  حــزم،  بكل  الــدولــة  حتاربها  ب�سعة 
وتعر�سه  الإنــ�ــســان  كــرامــة  لنتهاكها  خــطــورة  اجلــرائــم 
الإطـــار  هــذا  يف  اململكة  واأن  للعبودية  اأو  لال�ستغالل 
الدولية  املنظمات  مــع  و�ــســفــاف  كبري  ب�سكل  تــتــعــاون 
والإقليمية وكذلك مع الدول التي حتارب هذه اجلرمية 

وتقدمي مرتكبها للق�ساء والعدالة.
وجــود  على  تــدل  الــتــي  املــوؤ�ــســرات  اأن  الهيئة  وبينت 
يف  العمل  هي  بالأ�سخا�س  الجتار  جرمية  يف  �سحايا 
للعنف  والتعر�س  مبغادرته  لهم  ي�سمح  ل  معني  حميط 
على  واحل�سول  لالعتداء  للتعر�س  نتيجة  والإ�سابات 
اأجر زهيد اأو ل يدفع لهم اأجر، والعمل ل�ساعات طويلة 
جلـــوازات  حملهم  وعـــدم  اإجــــازة،  ـــام  اأي اأو  راحـــة  دون 
اأ�سخا�س  لـــدى  احــتــجــازهــا  اأو  وثــائــقــهــم  اأو  �سفرهم 
معدوم،  اأو  حمدود  باأ�سرهم  الت�سال  ويكون  اآخرين، 
ودفع ر�سوم اأو اأموال مقابل نقلهم لبلد املق�سد والعمل 

لأ�سخا�س اآخرين دون مقابل.
ونوهت هيئة حقوق الإن�سان مبا اتخذته حكومة اململكة 
اجلرمية  هذه  ملكافحة  اإجــراءات  من  ال�سعودية  العربية 
ملكافحة  خــا�ــســًا  نــظــامــًا  اإ�ــســدارهــا  ذلــك  ومــن  الب�سعة، 
جرائم الجتار بالأ�سخا�س وعّرفته ومبفهومه واأ�سكاله 
واجلزاءات املرتتبة على ذلك واملت�سمنة معاقبة كل من 
ارتكب هذا النوع من اجلرائم بال�سجن مدة ل تزيد على 
)مليون  على  تزيد  ل  بغرامة  اأو  �سنة(،  ع�سرة  )خم�س 

ريال(، اأو بهما معًا.

 ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات 
وزارة اإلسكان إلى 72 % 

الريا�س ــ البالد 
كــ�ــســفــت بــيــانــات ر�ــســمــيــة �ـــســـادرة عـــن املــركــز 
ملركز  التابع  الــعــام  الـــراأي  ل�ستطالع  الوطني 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز لــلــحــوار الــوطــنــي، ارتــفــاع 
م�ستوى الر�سا العام بني املواطنني عن منتجات 
خالل  كبرية  بن�سبة  الإ�سكان  وزارة  وخدمات 
العام  مــن  الأول  بالربع  مقارنة  الثالث  الــربــع 

اجلاري 2019م.
يف  املركز  ن�سره  الــذي  الــراأي  ا�ستطالع  وي�سم 
"تويرت" جمموعة  الر�سمي على من�سة  ح�سابه 
من  وامل�ستفيدين  املر�سحني  املواطنني  اآراء  من 
خدمات ومنتجات وزارة الإ�سكان، حيث اأظهرت 
البيانات ارتفاع م�ستوى الر�سا اإىل 56% خالل 
مقارنة  العام اجلاري 2019م  الثالث من  الربع 

بنحو 47% يف الربع الأول من العام نف�سه.
واأ�سارت نتائج ال�ستطالع اإىل ارتفاع م�ستوى 
من  فعليًا  امل�ستفيدين  املــواطــنــني  لــدى  الر�سا 
تــقــدمــهــا وزارة  ــي  ــت ال املــنــتــجــات واخلـــدمـــات 
الثالث  الربع  خالل   %72 بلغت  بن�سبة  الإ�سكان 
من 2019م مقابل 64% يف الربع الأول 2019م.
ــمــن �ــســلــ�ــســلــة من  وتــــاأتــــي هــــذه الــنــتــائــج �ــس
ال�ــســتــطــالعــات اخلــا�ــســة الــتــي يــنــفــذهــا مركز 
"راأي" ب�سكل ربع �سنوي عن خدمات ومنتجات 
ال�ستطالعات  هذه  وت�ستهدف  الإ�سكان،  وزارة 
املر�سحني  املواطنني  من  ممثلة  ع�سوائية  عينة 

جميع  يف  ال�سكنية  املنتجات  من  وامل�ستفيدين 
مناطق اململكة.

وبح�سب ا�ستطالع الراأي فقد �سجل امل�ستفيدون 
منتجات  حـــول  عــالــيــة  ر�ــســا  ن�سبة  الفعليون 
الــوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم  وخدمات 
�سجلت  وباملتو�سط  حمايد،  ونــحــو%18  ر�سا 
كافة ن�سب الر�سا 56% مقابل 20% غري را�سني، 

ونحو 24% حمايدين.
الوطني  للحوار  امللك عبدالعزيز  اأن مركز  يذكر 
ــهــدف اإىل تــعــزيــز ثــقــافــة احلـــــوار واحــــرتام  ي
الوحدة  على  واملحافًظة  والــتــّنــوع،  الخــتــالف 
خالل  من  املجتمعي  الن�سيج  وحماية  الوطنية، 
حمّلًيا  املثمرة  والــ�ــســراكــات  الفاعل  التوا�سل 
ودوّليًا، ويعمل املركز على تر�سيخ ثقافة احلوار 
من  فئاته  بجميع  املجتمع  اأفـــراد  بني  ون�سرها 
اأفراد  بني  ون�سرها  ثقافة احلوار  تر�سيخ  خالل 
الق�سايا  ومــنــاقــ�ــســة  فــئــاتــه،  بجميع  املــجــتــمــع 
قــنــوات احلــوار  مــن خــالل  الوطنية وطــرحــهــا 
املجتمع  اأفــــراد  وت�سجيع  واآلــيــاتــهــا،  الــفــكــري 
وموؤ�س�ساته على امل�ساركة يف احلوار الوطني، 
والإ�ـــســـهـــام يف �ــســيــاغــة اخلـــطـــاب الإ�ــســالمــي 
من  والعتدال،  الو�سطية  على  املبني  ال�سحيح 
خالل توفري البيئة املالئمة لإ�ساعة ثقافة احلوار 
ا�سرتاتيجية  روؤى  وو�ــســع  املــجــتــمــع  داخــــل 

ملو�سوعات احلوار.

 وزارة البيئة  تطلق حملة 
التشجير في المملكة

الدمام ــ البالد
والتنمية  الت�سجر  حملة  مبادرة  من  الأوىل  املرحلة  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  وزارة  اأطلقت 
تاأتي  التي  الوطني،  التحول  برنامج  مبادرات  اأحد  تعد  والتي  والغابات،  للمراعي  امل�ستدامة 
التنمية  لتحقيق  الطبيعية  واملــوارد  البيئة  اململكة 2030 يف حماية  روؤيــة  اأهــداف  مع  متا�سيًا 

امل�ستدامة ورفاهية املجتمع.
والتوازن  الأحيائي  التنوع  وا�ستعادة  الت�سحر،  ظاهرة  من  احلد  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف 
البيئي، والو�سول اإىل بيئة وموارد طبيعية م�ستدامة، بالإ�سافة اإىل احلفاظ على املوارد املائية 

من خالل تغطية 60% من املياه امل�ستخدمة لهذه املبادرة من مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة.
واملــاجنــروف،  الغاف،  �سجرة  منها  التي  املحلية  الأ�سجار  زراعــة  الت�سجري  حمالت  و�سملت 

والطلح، وال�سدر، واملرخ، وال�سمر، والإثل، واللبان العربي، وال�سيال، وال�سلم، والأراك يف 
حتقيق  يف  اهتماًما  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  اأولت  كما  اململكة،  مناطق  من  عدد 

امل�ساركة املجتمعية يف ا�ستزراع النباتات املحلية لتعزيز الوعي البيئي، من خالل 
دعوة عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة واجلمعيات التطوعية والأفراد يف 

زراعة اأكرث من 2 مليون �سجرة حتى هذه اللحظة.
ت�ستهدف  والغابات  للمراعي  امل�ستدامة  التنمية  مبادرة  اأن  بالذكر  اجلدير 

زراعة 6 ماليني �سجرة من اأكتوبر 2019 وحتى اأبريل 2020، وزراعة 
اململكة،  مناطق  من  عدد  يف   2020 عام  نهاية  حتى  �سجرة  مليون   12
حيث يتطلع برنامج التحول الوطني اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات 
منظومة  �سمن  م�ستدامة  طبيعية  ومـــوارد  بيئة  ل�سمان 
ما  حتقق  تنموية  م�سروعات  خــالل  من  الربنامج 

ت�سبو اإليه روؤية الوطن2030.

الدمام ـ حمود الزهراين 
ترتاوح  رعدية  اأمطارا  املناطق  بع�س  وت�سهد  الأحــد   غد  يوم  من  اعتبارا  الطق�س  حالة  تتغري   

اأخذ  اإىل  الدفاع املدين اجلميع  ، وحذر  املناطق  الربد ببع�س  يت�ساقط  فيما  الغزيرة واملتو�سطة،  بني 
لالأر�ساد وحماية  العامة  الهيئة  املناخية، وذلك عقب ورود تقرير من  الأجواء  احليطة واحلذر من تقلب 

البيئة ي�سري اإىل توقعات بتعر�س اأجواء اململكة ملوجة من التقلبات اجلوية املوؤثرة التي تت�سبب يف هطول 
اأمطار من متو�سطة اإىل غزيرة تتاأثر  بـ6 مناطق منها منطقة الريا�س  وال�سرقية حيث يبداأ تاأثريها  اإعتبارا من 
اليوم الأحد. واأو�سح املتحدث الر�سمي للدفاع املدين مبنطقه الريا�س املقدم حممد احلمادي اأن املديرية تهيب 
باجلميع باأخذ احليطة والتقيد بتعليمات واإر�سادات ال�سالمة يف مثل هذه احلالت منها )عدم اخلروج يف حالة 
الأمطار ال�سديدة اإل لل�سرورة، واحلذر والنتباه يف اأثناء قيادة ال�سيارة يف الطرقات وقت الأمطار خ�سية 

النزلق مع البعد عن الأ�سالك الكهربائية التي تعر�ست ملياه الأمطار حتى ل ت�ساب بال�سعق الكهربائي ، 
وعدم املخاطرة بقطع مياه ال�سيول.  وقال املتحدث الر�سمي مبديرية الدفاع املدين باملنطقة ال�سرقية 

الهيئة  من  توقعات ومعلومات  ما ورد من  على  بناء  اأنه  ال�سهراين،  علي  بن  عبدالهادي  املقدم 
على  ا�ستقرار  عدم  بحالة  اململكة  اأجواء  تاأثر  الئ  ت�سري  البيئة  لالأر�ساد وحماية  العامة 

بع�س املناطق ومنها بع�س مدن وحمافظات املنطقة ال�سرقية  منها حفر الباطن، 
الدمام  الح�ساء،  القطيف،  اجلبيل،  اخلفجي،  النعريية،  القي�سومة، 

.ويتوقع هطول اأمطار رعدية قد ت�سحب بت�ساقط للربد 
ورياح ن�سطة ال�سرعة.

  الدفاع المدني يحذر 
من األمطار وتساقط البرد 

مدينة الثلج الترفيهية تزلج ومقهى تحت الصفر
الريا�س - خالد بن مر�ساح

"اأدمي"  يف  يتزلج  وهــو  قيا�سية  ب�سرعة  حممد  ال�ساب  ينطلق   
و"ينرت  الرتفيهية،  الواجهة  يف   املقامة  الثلج  مدينة  يف  الثلج 
وندر لند"  �سمن مو�سم الريا�س، والتي  يعي�س زوارها اأوقاتا 

مفعمة باحلما�سة والن�ساط. 
واألعاب  بالفعاليات  مليئة  خيمة  عن  عبارة  الثلجية  واخليمة   
التزلج على الثلج واجلليد، ومقهي ثلجي مّزين مبنحوتات ثلجية 
لفنانني عامليني. الفعالية  وت�ستمر فعاليات اخليمة  حتى 15 يناير 

القادم  2020 م.

وتفتح اأبوابها اأمام كل الأ�سر والعائالت وال�سائحني، من ال�ساعة 
الرابعة ع�سرًا وحتى منت�سف الليل.

فيها  توجد  لالأطفال  ثلجية  األعاب  �ساحة  على  املدينة  وت�ستمل 
ال�سمايل،  القطبي  للدب  وجم�سمات  البطاريق  من  ف�سيلة 

كما تتيح لهم فر�سة التزلج ليق�سي الطفل فيها 
وقتا من الفرح والبهجة.

ــى الــثــلــجــي  ــه وحـــظـــي املــق
املدينة  داخــل  يوجد  الــذي 
ـــزوار،  ال بــاإقــبــال كبري مــن 

نظرا اإىل اأنه �سمم من الداخل بوا�سطة الثلج من قبل فريق عاملي 
رو�سي، حيث تبلغ درجة احلرارة فيه �سبعة حتت ال�سفر.

وي�سنع هذا الفريق كل ثالثة اأيام اأ�سكال وجم�سمات من وحي 
وجميعها  احرتافية  بطريقة  ــوان  واأل اإ�ساءة  حتيطها  الطبيعة 

م�سنوعة يدويا.
اإىل  الثلجية من �ساعة  وي�ستغرق ت�سميم وعمل الأ�سكال 
ويقدم  يــومــني،  اإىل  متتد  وبع�سها  �ساعات  اأربـــع  نحو 
كرمي  واآي�س  وفي�سار  م�سروبات  لزائريه  الثلجي  املقهى 

عن طريق النيرتوجني.
يذكر اأن وينرت وندر لند مدينة ترفيهية قادمة من 
املواقع  من  عديدا  وت�سم  الريا�س،  اإىل  لندن 
الرتفيهية مثل �سا�سة "لونا �سينما" العمالقة 
كبرية  �سا�سة  عــرب  الأفــــالم  تعر�س  الــتــي 
وجل�سات مفتوحة لال�ستمتاع بالعرو�س 
بامل�ساركة  الزوار  وي�ستمتع  ال�سينمائية 
ميكن  الهروب" الذي  "فندق  فعالية  يف 
الألــغــاز يف وقت  الــزوار من خالله حل 

حمدد وفك الرموز وال�سفرات.



الريا�ض- البالد
�أنها  �لع�سكرية،  لل�سناعات  �لعامة  �لهيئة  �أكدت 
بد�أت ح�سد نتائج �لتطوير �لذي �أجرته على �آلية 
�لقوى  توحيد  خللال  من  �لع�سكرية  �مل�سرتيات 
�ل�سر�ئية للجهات �لدفاعية و�لأمنية يف �ململكة، 
حيث حققت �لهيئة قيمة م�سافة عالية مل�سرتيات 
�لللقللطللاع �لللعلل�للسللكللري و�لأملللنلللي يف �لللعللديللد من 

�ملجالت بوفر يبلغ حو�يل 850 مليون ريال .
عبد  بللن  �أحللمللد  �ملهند�س  �لهيئة  حمللافللظ  وقلللال 
�إن  �أملل�للس  �سحفي  مومتر  يف  �لعوهلي  �لعزيز 
يف  دورهلللا  تفعيل  خللال  مللن  ��ستطاعت  �لهيئة 
�إد�رة عملية �مل�سرتيات من حتقيق قيمة م�سافة 
خمتلف  مللن  لها  �لللللو�ردة  �مل�سرتيات  عللقللود  يف 
يف  �ململكة  يف  و�لأمللنلليللة  �لع�سكرية  �جلللهللات 
و�لقانونية  و�لتجارية  �ملالية  منها  حماور  عدة 

و�لعملياتية.
و�أعلللللنللت �لللهلليللئللة  يف ملللوؤمتلللر �للسللحللفللي �أملل�للس 
�لللذي  �ل�سناعية  �مل�ساركة  برنامج  �إطلللاق  عللن 
�ملعنية  �جلهات  من  �لعديد  مع  بالتعاون  طورته 

و�مللل�للسللنللعللن �ملللحللللليللن و�للللدولللليلللن، حلليللث �أكللد  
�ملحافظ �أن برنامج �مل�ساركة �ل�سناعية يعد حجر 
�لأ�سا�س لتوطن �ل�سناعات �لع�سكرية و�لأمنية 
للم�سنعن  جمللزيللًا  طللرحللًا  �ملللملللللكللة،ويللوفللر  يف 
للقطاع  م�سافة  قيمة  بتقدمي  يلتزمون  �لللذيللن 
للمو�هب  �لتقنية و�ملعرفة وفر�س تطوير  ونقل 
�ل�سعودية يف �لقطاع، م�سريً� �إىل �أن �لهيئة ومنذ 
تاأ�سي�سها قامت بتحديد فر�س لتوطن منظومات 
نتائجها  بللاأن  مللوؤكللدً�   ، ريللال  مليار�ت   4 بقيمة 
�لقليلة  �أر�س �لو�قع خال �لأعو�م  �ستظهر على 

�ملقبلة.
�أول  �لهيئة  ت�سليم  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  �سهد  وقد 
�ل�سركات  مللن  لللعللدد  �لللتلل�للسللاريللح  مللن  جمللمللوعللة 
تتقدمها �ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �لع�سكرية، 
�لتدريع  �ملتقدمة، و�سركة  �لإلكرتونيات  و�سركة 
لل�سناعة، و�ل�سركة �ل�سعودية للتقنيات �ملتقدمة، 
�أكللد   حيث  لل�سناعة،  �ملتقدمة  �سند�س  و�سركة 
عرب  �مل�سجلن  �مل�ستخدمن  عللدد  بللاأن  �لعوهلي 
بلللو�بلللة �لللرت�خلليلل�للس �للل�للسللنللاعلليللة قلللد بلللللغ 180 

�لرت�خي�س  طلبات  عللدد  بللاإجللمللايل  م�ستخدمًا 
للت�سنيع و�خلدمات و�سلت �إىل 95 طلبًا.

�لركيزة  �أنها  �أبللان  و�لتقنية  �لبحوث  وحللول 
�لللثللالللثللة للللللهلليللئللة و�ملللل�لللسلللوؤوللللة علللن تللطللويللر 
بر�مج  �إطلللاق  خللال  مللن  �ملحلية  �لإمللكللانللات 
�لب�سرية  �مللللو�رد  لبناء  وتطبيقية  تعليمية 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  و�حت�سان 
وتللوجلليلله جللهللود �لأبلللحلللاث و�لللتللطللويللر �إىل 
�مللللجلللالت �لللتللي تلللللبللي �حللتلليللاجللات �لللقللّو�ت 

بالتعاون  �ململكة  يف  و�لأمنية  �لع�سكرية 
و�لتن�سيق �ملبا�سر مع عدة جامعات ومر�كز 

�أبحاث حملية وعاملية.
�إىل  كلمته  يف  �لعوهلي  �ملهند�س  وتطرق 

�ل�سناعات  لللتللوطللن  �ملللرتللقللب  �لللتللاأثللري 
�لدفاعية و�لأمنية يف �ململكة بقوله: "ل 
هو  �لتوطن  منافع  و�أهللم  �أول  �أن  �سك 
تعزيز ��ستقالية �ململكة �ل�سرت�تيجية 

�لع�سكرية  وجاهزيتها  �لقومي  و�أمنها 
و�لأملللللنللللليلللللة، �أملللللللا �للللبلللعلللد �لقلللتللل�لللسلللادي 

�ململكة  �إنللفللاق  من   %50 لتوطن  و�لجتماعي 
تفوق  بقيمة  قطاع  بناء  ف�سي�سمل  �لع�سكري 
30 مليار ريال يف عام 2030، و�مل�ساهمة يف 
�لتنويع �لقت�سادي للمملكة عرب دعم �لناجت 
�لنفطي حو�يل 90 مليار ريال  �ملحلي غري 

�سعودي �إجمايل حتى عام 2030.
 %50 تللوطللن  "�سي�ستحدث  و�أ�لللسلللاف: 
�ألف   40 حللو�يل  �لع�سكري  �لإنفاق  من 
 60 مللن  و�أكلللر  مبا�سرة،  عمل  فر�سة 

فللر�للسللة عمل  غللري �ألللللف 
مللللبللللا�للللسللللرة يف 
�لللللقللللطللللاعللللات 
خال  �لللد�عللمللة 

�لأعلللللللللو�م �لللعلل�للسللرة 
�ملللللقللللبلللللللللة، و�للسللتلل�للسللغللل 

�لن�سبة  �ملو�طنة  �لللكللفللاء�ت 
�لأكرب منها.

مللوؤخللرً�  �لهيئة  هللذ� وقللد وقللعللت 
عللللللددً� ملللن مللللذكللللر�ت �لللتللعللاون 
دول  عللللدة  يف  مللثلليللاتللهللا  ملللع 
�للسللديللقللة، وذللللك للللللتللعللاون يف 
جمالت �ل�سناعات �لع�سكرية 
و�للللتلللطلللويلللر و�للللتلللقلللنللليلللات 
�إ�سافًة  و�لأمنية،  �لع�سكرية 
كلللفلللاءة  رفلللللع  جملللللال  �إىل 

�مل�سرتيات �لع�سكرية.

اقتصاد
7 �لثاثاء 15 ربيع �لأول 1441هل �ملو�فق 12 نوفمرب 2019م �ل�سنة 89 �لعدد 22816

مؤتمر ومعرض 
دولي لبيئة المدن

 

850 مليون ريال وفورات المشتريات العسكرية واألمنية

ينبع-البالد
�ملوؤمتر  لنللطللاق  ��ستعد�د�تها  بينبع  �مللكية  �لهيئة  تو��سل 
�سعار  حتللت   ،  2019 �مللللدن  بيئة  �لللثللامللن  �لللللدويل  و�ملللعللر�للس 
و�لبيئية  �لقت�سادية  �لتنمية  يف  ودوره  �لأخ�سر  "�لقت�ساد 
خال  �سيقام  �لذي  �ملدن"،  يف  لا�ستد�مة  تعزيزً�  و�لجتماعية 
�لفرتة من 25 - 26 نوفمرب �جلاري، مبركز �مللك فهد �حل�ساري 
�لعربية  للمدن  �لبيئة  مركز  مع  بال�سر�كة  �ل�سناعية،  ينبع  يف 

وبدعم من بلدية دبي ومنظمة �ملدن �لعربية.
و�أو�سح مدير عام �ل�سوؤون �لفنية بالهيئة �مللكية بينبع رئي�س 
�ملوؤمتر  �أن  �لفهيدي،  علي  �ملهند�س  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجان 
�لعلماء و�خلرب�ء وعمد�ء �ملدن وممثلن  ي�سارك فيه نخبة من 
و�لأكادميين  و�ل�ست�سارين  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�س�سات  عن 
و�ملللنللظللمللات غللري �لللر�للسللملليللة، ومللديللري �ملللنلل�للسللاآت، و�أ�للسللحللاب 
�لأخ�سر، حيث  بالقت�ساد  �ملهتمن  �لعام  �مل�ساريع، و�جلمهور 
حو�ر  يف  و�لنللخللر�ط  و�لأفللكللار  �خلللرب�ت  لتبادل  فر�سة  يعد  
و�لدرو�س  و�لدولية  �لإقليمية  �لتجارب  �أف�سل  ملناق�سة  مفتوح 

�مل�ستفادة ب�ساأن تعزيز �لتنمية �ملحلية، و�لنمو �لقت�سادي.
مدى  على  �جلل�سات  خللال  �لأور�ق  تقدمي  يف  و�سيتناوب 
وخارجها  �ململكة  د�خلللل  مللن  �ملتحدثن  مللن  �لعديد  يللومللن 
فيما  �لعلمية،  �للجنة  �أقللرتللهللا  رئي�سية  حملللاور   5 ملناق�سة 
و�لعملية  �لعلمية  �مل�ستجد�ت  �آخللر  على  �ل�سوء  �سي�سلط 
�لإيجابي،  �لأثللر  ذ�ت  �خل�سر�ء  �لقت�سادية  �مل�ساريع  يف 
و��ستعر��س �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية و�لتجاِرب و�ملبادر�ت 
�لر�ئدة يف جمال �لقت�ساد �لأخ�سر و�قت�ساد �إعادة �لتدوير، 
�لتي تو�جه �ملجتمعات  �لتحديات  فيما �سيناق�س �ملجتمعون 
�لللثللاث،  بللاأبللعللادهللا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  �ملحلية 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية.
�ملتخ�س�سة  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  معر�س  �ملوؤمتر  وي�ساحب 

يف �لقت�ساد �لأخ�سر.

إنجازات هيئة الصناعات العسكرية
تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات
مليون ريال وفورات من المشتريات

إطالق برنامج المشاركة الصناعية
تسليم أول مجموعة من التصاريح للشركات

850

منافع التوطين
• تعزيز استقاللية المملكة االستراتيجية 

وأمنها القومي
• توطين %50 من إنفاق المملكة العسكري

• دعم الناتج المحلي غير النفطي
• 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و60 ألفًا 

غير مباشرة

تحديد فرص توطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال

60 خبيرا دوليا يناقشون مستقبل الرياض
الريا�ض-البالد

�ملللديللنللة  "�لريا�س...  ملللللتللقللى  �أعلللملللال  �لللليلللوم  تللنللطلللللق 
�لهيئة  تنظمه  �لللذي  �ملمتعة،  �حلياة  حيث  �مل�ستد�مة"، 
�مللكية ملدينة �لريا�س، بح�سور �أكر من 60 خبريً� دوليًا 
ملناق�سة  عاملية  وبحثية  �أكادميية  موؤ�س�سات  من  جللاءو� 
م�ستقبل مدينة �لريا�س كمدينة م�ستد�مة متطلعة لتعزيز 
جودة حياة �سكانها، وذلك مبقر مكتبة �مللك فهد �لوطنية. 
لق�سايا  و�ملناق�سة  �لبحث  �خللللرب�ء  م�ساركة  وت�سمل 
�لتغري �ملناخي، و�لتنمية �حل�سرية �مل�ستد�مة، و�حلفاظ 

على  و�حلللفللاظ  �مللللو�رد،  و�إد�رة  �لطبيعية،  �لبيئة  على 
و�ملبادر�ت  �لأطر  ومناق�سة  و�إد�رتها،  و�إنتاجها  �لطاقة 
�مللتقى  �سيقوم  كما  �لإيجابي.  �لتغيري  لدعم  �لقانونية 
على  باملكتبة  �لكربى  �لقاعة  يف  �أعماله  �ست�ستمر  �لللذي 
�لريا�س  م�ساريع  على  �ل�سوء  بت�سليط  يومن،  مللد�ر 
�لتي  �لعا�سمة،  يف  طللمللوحللًا  �لأكلللر  �لللكللربى  �لأربللعللة 
تف�سل باإطاقها خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �سعود يف �سهر مار�س �ملا�سي و�ملنبثقة من 
مبادرة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن 

عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لدفاع - حفظهما �لله -.

وت�سمل هذه �مل�ساريع: حديقة �مللك �سلمان �لتي تعلد من 
�لريا�سي  و�مل�سار  �لعامل،  يف  �حل�سرية  �حلد�ئق  �أكللرب 
�لذي �سي�سكل وجهة جديدة متتد من �سرق �لريا�س �إىل 
يف  �لهو�ئية  �لللدر�جللات  وركللوب  �مل�سي  ملمار�سة  غربها 
�خل�سر�ء  �لريا�س  م�سروع  عن  ف�سًا  �لعا�سمة،  و�سط 
وم�سروع  �سجرة،  مليون   7.5 زر�عللة  على  �سريكز  �لذي 
من  �لفن  ع�ساق  �هتمام  �سيجتذب  �لللذي  �آرت  �لريا�س 

فنية  ت�ساميم  جانب  �إىل  فني،  ومعلم  عمل   1000 خال 
ومهرجان �سنوي يحفل برب�مج تفاعلية عاملية �مل�ستوى.

وتلل�للسللاهللم �مللل�للسللاريللع �لأربلللعلللة �لللكللربى يف جللعللل مدينة 
كما  �لعامل،  يف  للعي�س  ماءمة  �ملللدن  �أكللر  من  �لريا�س 
ت�ستكمل هذه �مل�ساريع �لأربعة �لتحولية برنامج "جودة 
ب�سكل  وترتبط   ،2030 �ململكة  روؤيلللة  �سمن  �حلياة" 
مبا�سر باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة لاأمم �ملتحدة، �لر�مية 
�إىل �إن�ساء مدن وجمتمعات م�ستد�مة و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لعاجلة �سد تغري �ملناخ.

المواصفات تشارك في منتدى المدن الذكية اآلسيوية
الريا�ض- وا�ض

و�ملقايي�س  للمو��سفات  �ل�سعودية  �لهيئة  �ساركت 
و�جلودة يف فعاليات منتدى مو��سفات �ملدن �لذكية 
�لآ�سيوية )SCASF( �لثاين 2019، �لذي عقد على 
�جلنوبية  كوريا  يف  �سيول  مبدينة  �أيللام  ثاث  مللد�ر 
وتر�أ�س  �جلللاري،  نوفمرب   8 �إىل   6 من  �لفرتة  خال 
و�ملخترب�ت  للمو��سفات  �ملحافظ  نائب  �لهيئة  وفد 

طام�س �حلمادي.
لللتللبللادل  مللتللعللددة  �جللتللمللاعللات  �مللل�للسللاركللة  وت�سمنت 
�خلللللرب�ت و�لللتللجللارب بللهللدف تللطللويللر �ملللو��للسللفللات 
�لقيا�سية و�إجر�ء بحوث م�سرتكة حول �لحتياجات 
�لذكية  �ملدن  متطلبات  مع  تتو�فق  �لتي  و�ملمار�سات 
وثاث  �فتتاحية،  جل�سة  �ملنتدى  �لآ�سيوية.و�سمل 
�إ�سافة  ختامية،  مناق�سة  وجل�سة  علمية،  جل�سات 
�جلل�سة  تناولت  حيث  �لفنية،  �لللزيللار�ت  بع�س  �إىل 
من  �لوطنية  "�لتحديثات  مناق�سة  �لأوىل  �لعلمية 
يتعلق  فيما  وذللللك  �ملللنللتللدى،  يف  �لأعلل�للسللاء  �لللللدول 
�جلل�سة  و��ستعر�ست  �لذكية"،  �ملللدن  مبو��سفات 

�ملبتكرة  و�ملو��سفات  "�لتقنيات  �لثانية:  �لعلمية 
للمدينة �لذكية"، ويف �جلل�سة �لعلمية �لثالثة: متت 
للمدن  �ملبتكرة  و�ملللو��للسللفللات  "�خلدمات  مناق�سة 
�ملدن  مو��سفات  تطوير  خالها  �لذكية" و��ستعر�س 
�لذكية وبناء موؤ�سر�ت �لقيا�س لتقييم حتقيق �أهد�ف 

�ملنتدى بورقة  �لهيئة يف هذ�  �لذكية.و�ساركت  �ملدن 
عمل بعنو�ن "دور �ملو��سفات �لقيا�سية للمدن �لذكية 
�خلدمات  مو��سفات  �إد�رة  مدير  قدمها  �ململكة"  يف 
�آل �ساح، ور�أ�س طام�س �حلمادي  �ملهند�س م�ساري 
جل�سة  بلللاإد�رة  و�للسللارك  �ملنتدى  يف  �لثالثة  �جلل�سة 

�ملناق�سة �خلتامية للمنتدى.
كما �جتمع نائب �ملحافظ على هام�س �ملنتدى باملدير 
وبرئي�س  �لللكللوريللة  �ملللطللابللقللة  ملللخللتللرب�ت  �لتنفيذي 
للتكنولوجيا و�ملو��سفات، ورئي�س  �لكورية  �لوكالة 

جمعية �ملو��سفات �لكورية،
وذلك ملناق�سة �لأن�سطة ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك وتعزيز 
�لتفاقيات  �سوء  على  �لفني  �لتعاون  بر�مج  تنفيذ 

�ملوقعة.
يذكر �أنه قد مت �قرت�ح �إن�ساء منتدى مو��سفات �ملدن 
ومت   ،2018 عللام  يف   )SCASF( �آ�سيا  يف  �لذكية 
متخ�س�سة  منظمة  وهللو   ،2019 عللام  يف  تاأ�سي�سه 
لللتللطللويللر وتللعللزيللز وتللوحلليللد �ملللقللايلليلل�للس بللن �للللدول 
�لأن�سطة  خللال  مللن  �لللذكلليللة  �مللللدن  لتنفيذ  �مل�ساركة 
�لأعلل�للسللاء  �ملللنللتللدى  وي�سمل  بللاملللو��للسللفللات،  �ملتعلقة 
�مل�ساركون يف �لوقت �حلايل �لدول �لتالية: جمهورية 
كوريا �جلنوبية، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �ليابان، 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمللللار�ت  �سنغافورة،  ماليزيا، 

فيتنام و�إندوني�سيا.

دعم رواد ورائدات األعمال بخدمات الرعاية الطبية
جدة - البالد

تعاونًا  و�خلللا�للس،  �حلكومي  �لقطاعن  متثان  �سركتان  �أطلقت 
م�سرتكًا بينهما لدعم �جلهود �ملبذولة جلعل بيئة �لعمل �لوظيفية 
يف �ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة مائمة وحمفزة لرو�د �لأعمال 
لهذه  و�ل�ستثناء�ت  �ملللز�يللا  مللن  جمموعة  وتللقللدمي  �ل�سعودين، 
�ل�سركات.و�أعلنت �سركة بوبا �لعربية للتاأمن �لتعاوين، يف بيان 
�سحايف، توقيعها �تفاقية تعاون مع �سركة   حا�سنات وم�سرعات 
رو�د  مبوجبها  متكن  حكومية،  �سركة  وهي    )BIAC( �لأعمال 
ور�ئد�ت �لأعمال �ل�سعودين �لذي حتت�سن )BIAC( من�ساآتهم، 

من �ل�ستفادة من بر�جمها للرعاية �لطبية.
�لتفاقية  توقيع  يف  �لتعاوين  للتاأمن  �لعربية  بوبا  �سركة  ومثل 
رئي�س ق�سم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �سادي ح�سن، فيما مثل 
�سركة حا�سنات وم�سرعات �لأعمال )BIAC( رئي�سها �لتنفيذي 

نو�ف بن عاطف �ل�سحاف.
وعّدت �سركة بوبا �لتفاقية باأنها متثل دعمًا مبا�سرً� منها لعمائها 
يف قطاع �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، لتحفيزهم على �لإبد�ع، 

�لتوطن،  عملية  وبتعزيز  مهنيًا،  بدعمهم  �إلتز�مها  جت�سد  كما 
�لأعمال  ور�ئلللد�ت  رو�د  لدعم  جهدها  ق�سارى  تبذل  �أنها  موؤكدة 
�أدو�رهللم يف �ملجتمع،  �لأعمال، وتطوير  �ل�سعودين �سمن قطاع 
�لتفاقية  �أن  �أعمالهم.و�أو�سحت  جناح  يف  �سريكتهم  تكون  و�أن 
 )BIAC( �لأعللمللال  وملل�للسللرعللات  حا�سنات  �سركة  مللع  �ملللوقللعللة 
�لطرفن، وت�سخري خرب�تهما  �لتعاون بن  ن�ست على دعم فر�س 
�سركة  �ملحت�سنة.و�أ�سارت  �لنا�سئة  �ل�سركات  لدعم  و�إمكاناتهما 
بوبا يف هذ� �ل�سدد �إىل �أهمية هذه �لتفاقية يف دعم قطاع �ملن�ساآت 
برنامج  و�أهللد�ف   2030 روؤية  مع  متا�سيًا  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
�لقطاع  �لروؤية على حتفيز هذ�  �أكدت  �إذ  �لوطني 2020،  �لتحول 
�ململكة  �أنحاء  للمو�طنن يف جميع  منا�سبة  فر�س توظيف  خللق 
�إجللر�ء�ت عدة ت�سهم يف رفع  �لأعمال، عرب  من طريق دعم ريللادة 
م�ساهمة �ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �إجمايل �لناجت �ملحلي 
من 20 �إىل 35 يف �ملئة.وو�سف رئي�س ق�سم �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة باملنطقة �لو�سطى ب�سركة بوبا حممد عبد�لله 
وطنيتن  �سركتن  بن  للتعاون  معززة  باأنها  �لتفاقية  �لعجان، 

ت�سعيان �إىل دعم رو�د ور�ئد�ت �لأعمال، �إىل جانب ما تتيحه من 
تبادل للخرب�ت و�ملعارف بن �لطرفن يف جمالت تكت�سب �أهمية 
من  �ل�سابة.  �ل�سعودية  �ملو�هب  ودعللم  ورعاية  �سقل  يف  كبرية 
جانبه �أكد رئي�س ق�سم �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
علي  �لأعمال  وم�سرعات  حا�سنات  �سركة  يف  �ل�سرقية  باملنطقة 
�إىل  م�سريً�  �لأعمال،  رو�د  فئة  دعم  على  �ل�سركة  حر�س  �جل�سر، 
توقيعها �تفاقيات مع جهات عدة تقدم �خلدمات �مل�ساندة و�لد�عمة 
بعرو�س تف�سيلية خال �سمن فعاليات معر�س جايتك�س 2019.
�خلطوة  هللذه  �لأعللمللال  وم�سرعات  حا�سنات  �سركة  و�سفت  كما 
ت�ساعد  �سحية  عمل  لبيئة  و�ملللوفللرة  �لعمل  لفر�س  بللاجلللاذبللة 
و�لتميز.وميكن  �لإبلللد�ع  على  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 
جلميع رو�د ور�ئد�ت �لأعمال، وفقًا لاتفاقية �جلديدة، �ل�ستفادة 
من جميع خدمات بوبا �ل�ستثنائية �لأخرىكما �تفق �لطرفان على 
�ل�ستفادة من خربة بوبا يف جمال �لتاأمن �لطبي لدعم �مل�ساريع 
لل�سركات  و�ل�ستثناء�ت  �ملز�يا  من  جمموعة  خال  من  �لو�عدة، 

و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملحت�سنة.
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البالد – حممد عمر وعمر راأفت
اإيران عزلة دولية �سبه كاملة ب�سبب �سيا�ساتها  تواجه 
�سوؤون  يف  ال�سافر  وتدخلها  لــالإرهــاب  ودعمها  العدائية 
العاملية  للتجارة  تهديدها  اإىل  بالإ�سافة  الأخـــرى  الـــدول 
والأمن وال�سلم الدوليني يف حني تتخلى الدول الداعمة لها 
القت�سادية  م�ساحلها  اأجل  من  الأخرى  تلو  الواحدة  عنها 
عزلة  يف  وت�سبح  عليها  اخلــنــاق  لي�سيق  وال�سيا�سية 
التي  الــدول  اآخــر  ال�سني  تعترب  رو�سيا،  وبعد  كاملة.  �سبه 
التجارية مع الوليات  اأجل م�ساحلها  اإيران من  تخلت عن 
املتحدة، وهو الأمر الذي اأدى اإىل اإنفراجة جتارية بني بكني 

ووا�سنطن، وو�سع طهران يف موقف ل حت�سد عليه.
وقد حتدث عدد من اخلرباء عن الأزمة احلقيقية التي 
متر بها اإيران الآن، خا�سة يف ظل تخلي الدول التي كانت 

تدعمها خالل الفرتة املا�سية.

لغة المصالح
اإنه ل  الإيــراين،  ال�ساأن  الباحث يف  البقلي،  قال ه�سام 
ميكن اأن ن�سلم باأن ال�سني �ستبيع اإيران كما هو احلال اأي�سًا 
اأن امل�سالح هي ما حتكم  اإىل امللف الرو�سي، حيث  بالنظر 

العالقات بني الدول الثالث.
من  الأكــرب  اخلا�سر  هي  اإيـــران  اأن  لـ)البالد(  واأ�ــســاف 
الــدول، حيث �ستخ�سر كثرًيا يف حال  تلك  امل�سالح مع  لغة 

التقارب الرو�سي وال�سيني مع وا�سنطن.
ال�سرق  الإيرانية ت�ستهدف  املعادلة  اأن  البقلي  واأو�سح 
الأو�سط ، واملعادلة الرو�سية ت�ستهدف �سوريا وترغب يف 
عالقات جديدة مع العرب، وال�سني تتحدث بلغة القت�ساد، 
لذلك التاأثري على اإيران �سيزداد خالل الفرتة املقبلة، ولكنه 

لن يكون نهاية املطاف بني تلك الدول.

ترتيب أوراق
وقال الدكتور را�سى عطوة اخلبري الإعالمى، 

اإن املرحلة الراهنة ت�سهد اإعادة ترتيب الأوراق 
ت�سهد  الإطــار  هذا  ويف  للدول،  وامل�سالح 

تقارًبا  ال�سينية  الأمــريــكــيــة  الــعــالقــات 
الفرتة  اإعادة �سياغة  اأجل  ملحوًظا من 
ال�سيا�سية  امل�سالح  وتنظيم  القادمة 
النظام  يعاين  حني  يف  والقت�سادية، 
الإيـــــراين مــن حــ�ــســار دويل وحـــالت 
املــاليل  �سيا�سات  على  �سعبي  غ�سب 
�سل�سلة  وبعد  وخارجها،  اإيــران  داخــل 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الأخــــرية، التي 
تعامل  اأى  مــن  م�سمونها  يف  حـــذرت 

من  مزيد  يف  طــهــران  ي�ساعد  اقت�سادي 
التمويل ،الذى ت�ستخدمه فى دعم الأن�سطة 

م�ستوى  على  والإرهابية  النووية 
العامل.

واأ�ـــــــســـــــاف 
لـــــــ)الــــــبــــــالد( 

الــ�ــســني  اأن 
تــــ�ــــســــعــــى 

ـــد مــن  ـــزي مل
الــتــفــاهــم 

مـــــــــــــــع 

ال�سيا�سي  الــتــوتــر  خف�ض  اأجـــل  مــن  الأمــريــكــيــة  الإدارة 
والقت�سادي، فى �سوء التحذيرات التى طالت جميع الدول 
اأن  معترًبا  الإيــراين،  النظام  من  مراجعة موقفها  ب�سرورة 
م�ساحلها  على  احلــفــاظ  فــى  القوية  الرغبة  لديها  ال�سني 

التي  الأزمـــات  دائــرة  من  واخلـــروج  القت�سادية 
طالتها  ب�سبب التعاون مع اإيران .

مرحلة مفصلية
و�سدد  "اخلبري العالمي" 

تعد  احلــالــيــة  املــرحــلــة  اأن 
النظام  انهيار  يف  مف�سلية 

اليـــــــراين، الــــذى يــعــاين 
ـــطـــاعـــات  ـــق ال كــــافــــة  يف 
ـــرتاجـــع ومــالحــقــة  مـــن ال
روؤو�ــــــض الأمـــــــوال الــتــي 

تــنــفــيــذ  يف  تـــ�ـــســـاهـــم 
الأعــمــال الإرهــابــيــة 
منظومته  وتعزيز 

الع�سكرية، م�سرًيا اأن التعاون  الدويل اجلاد من �ساأنه اإعادة 
اإيران اإىل نقطة ال�سفر وال�سيطرة على دورها التخريبي.

انهيار اقتصادي
ــعــود حــ�ــســن،  ــس ــ� وقــــــال م
املـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــض يف 
الـــــــــ�ـــــــــســـــــــاأن 

انهيار  يف  �سبًبا  كانت  اإيــران  على  العقوبات  اإن  ــراين،  الإي
نهاية  يف  �سبًبا  تكون  ورمبــا  الإيرانية،  للدولة  اقت�سادي 
ب�سبب  ال�سعبي  الغ�سب  ظل  يف  نف�سه،  الإيـــراين  النظام 
ويكابر  يعاند  النظام  لكن  القت�سادية.  الأو�ــســاع  تــردي 
�سعيا لإنقاذ نف�سه. وكان من ال�سروري البحث عن حتالفات 
املتحدة  الوليات  الأ�سا�ض يف �سراع مع  مع دول  هي يف 

الأمريكية.
نرى  اأن  الطبيعي  من  كان  لـ"البالد" اأنه  ح�سن  واأ�ساف 
وكانت  اإيرانيا،   - �سينيا  وتقاربا   اإيرانيا   - رو�سيا  تقاربا  
بل  الــتــقــارب،  هــذا  اأهمية  على  تــوؤكــد  م�سرتكة  ملفات  هناك 
مهما  عن�سرا  ال�سورية  الق�سية  كانت  حتــالــفــات،  وتكوين 
الطرفني  بني  التن�سيق  وكان  وايــران،  رو�سيا  بني  وم�سرتكا 
مثل  اأخـــرى  ملفات  وتبعته  املــلــف،  يف  م�ستوى  اأعــلــى  على 
�ساحة  اأ�سبحت  �سوريا  ولأن  التجاري.،  والتبادل  القت�ساد 
بني  امل�سالح  وتناق�سات  اخلــالفــات  ظهرت  النفوذ  ل�سراع 
جتمع  التي  امللفات  باقي  يف  �سيئا  اأثــًرا  هذا  وترك  الطرفني، 
ال�سني  اأن  القت�سادي.  وراأى ح�سن  امللف  الدولتني، خا�سة 
من  للهروب  ــران  لي املهمة  الأبـــواب  اأحــد  كانت  الأخـــرى  هي 
التوجه  فاإن  ليــران  ال�سني  ولهمية  القت�سادية،  العقوبات 
اليراين لل�سني جاء بتوجيه مبا�سر من املر�سد، الذي قال يف 
" فرباير 2009  ") اليوم نوؤكد على تف�سيل ال�سرق على الغرب 
( وهذا الت�سريح يتناق�ض متاما مع مبادىء الثورة اليرانية 
والقت�ساد  الوقت،  ذلــك  ومنذ   ،  " غربية  ول  �سرقية  ل   "

ال�سيني يلعب دوًرا تكميلًيا مع القت�ساد اليراين.

حسابات ربح وخسارة
ــــاأن حــ�ــســابــات الــربــح  ــــوه مــ�ــســعــود حــ�ــســن ب ون
حتديد  تعيد  ال�سني  جعلت  واخل�سارة 
يف  خا�سة   اإيـــران،  مع  مواقفها 
ــيــف حـــدة  ــخــف ــت ــــة ل حمــــاول
الـــ�ـــســـراع الـــتـــجـــاري مع 
الــــــوليــــــات املـــتـــحـــدة ، 
فـــر�ـــســـت فـــيـــه اأمـــريـــكـــا 
ـــات عـــلـــى بــعــ�ــض  ـــوب عـــق
الـــ�ـــســـركـــات الــ�ــســيــنــيــة 
اإيران.  مع  التعاون  ب�سبب 
وبـــعـــد اأ�ـــســـهـــر مــــن حتـــدي 
الأمريكية  للعقوبات  ال�سني 
ـــرة اأخـــــرى  لــتــوؤكــد  عــــادت م
التحالف  يف  م�ساركتها  على 
ــبــحــري  الأمــريــكــي  الأمـــنـــي ال
وهذه  اخلليج  يف  ال�سفن  لتاأمني 
اخلطوة  قد تكون بداية تخلي ال�سني 
اإيران �سد اأمريكا، وهي خطوة  عن دعم 
�ــســبــقــتــهــا فــيــهــا رو�ــســيــا مـــن قبل 
ــاد الإيـــــراين  لــتــعــيــد القــتــ�ــس
نقطة  اإىل  بالفعل  املنهار 
النظام  عول  لقد  ال�سفر 
كــل من  الإيــــراين على 
كمنقذ  ال�سني  رو�سيا 
وبهذا التخلي اأ�سبح 
الــــنــــظــــام عــر�ــســة 

لل�سقوط.

حسابات الربح والخسارة حولت إتجاه بكين وموسكو إلى واشنطن

خبراء: إيران تترنح وخناق العزلة يحكم قبضته

بغداد- وكالت
الدعوات  وتتنامى  العراق  يف  التظاهرات  وترية  تت�ساعد 
انتخابات  قانون  م�سروع  وتقدمي  احلكومة  با�ستقالة  املطالبة 
�سخ�سيات  عــزل  اأو  ــعــاد  واإب الأحــــزاب  قــانــون  وتعديل  جــديــد 

�سيا�سية من املنا�سب الأمنية والع�سكرية يف الدولة.
يف  و�سخ�سيات  وقـــوى  ومــنــظــمــات  نــقــابــات  ـــدرت  واأ�ـــس
زمنيًا  �سقفًا  وا�سعة  مطالبها،  اأبــرز  ت�سمن  بيانًا  كربالء،اأم�ض 
خالل  مبعوثها  "لإر�سال  العراقية  احلكومة  وداعية  لتنفيذها، 
من  املــحــتــجــني  كـــربـــالء  �ــســرطــة  حــــذرت  حـــني  �ساعة" يف   48
القوات  مع  التعاون  اإىل  ودعــت  العامة،  الأمـــالك  على  التعدي 
ملديرية  الر�سمية  ال�سفحة  ونقلت  املطالب.  لتحقيق  الأمنية 
كربالء،  �سرطة  قائد  عن  في�سبوك،  على  كربالء  حمافظة  �سرطة 
العامة  املمتلكات  على  املحافظة  كربالء  باأهايل  "نهيب  قوله: 
الأمنية  القوات  يف  واإخوانهم  اأبنائهم  مع  والتعاون  واخلا�سة 
التفا�سيل، طالبت قوى  امل�سروعة". ويف  حتى حتقيق املطالب 
راأ�سها  وعلى  مهام،  عدة  اإجنــاز  بعد  احلكومة  با�ستقالة  كربالء 
تقدمي م�سروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب 
اأو عزل كل ال�سخ�سيات ال�سيا�سية من املنا�سب الأمنية  واإبعاد 
بحل  النواب  جمل�ض  التزام  اإىل  ودعت  الدولة  يف  والع�سكرية 
املفو�سية امل�ستقلة لالنتخابات، وتكليف جمل�ض الق�ساء الأعلى 
بت�سكيل هيئة لالإ�سراف على النتخابات كما طالبت بحل جمل�ض 
بغداد  اأعاله. ويف  القوانني واملطالب  اإقرار  بعد  لنف�سه  النواب 
العراقية،  امل�سلحة  للقوات  الــعــام  القائد  با�سم  الناطق  اأعــلــن 
اأم�ض  م�ساء  عقد  موؤمتر �سحفي  عبدالكرمي خلف، خالل  اللواء 
يف بغداد، اأن بع�ض املتظاهرين عطلوا حركة ال�سري يف بغداد، 
وتخريب  نهب  اأعمال  �سهدنا  وقال:  الأمن.  رجال  على  واعتدوا 

داخل �ساحة اخلالين يف بغداد.
الرتكي  املطعم  داخل  امل�سبوهة  بع�ض اجلهات  اأن  واأ�ساف 
و�سط بغداد، قامت بت�سنيع ما ي�سبه املتفجرات، ما قد يوؤدي يف 
حال انفجارها اإىل انهيار املبنى باأثره كما من �ساأنها اأن حت�سد 
اأرواح العديد من املتواجدين يف املبنى. ولفت اإىل اأن العديد من 

اجلرائم جتري داخل هذا املطعم، داعيا "املعت�سمني اإىل التنبه 
ووقف تلك الأعمال واإل فاإن الأمور �ستتطور نحو الأ�سواأ".

واأكد اأن القوات امل�سلحة اعتقلت عددًا من املتظاهرين الذين 
ر�سقوا الأمن بزجاجات حارقة ببغداد و�سدد على انها لن ت�سمح 
العتقالت  اأن  اإىل   م�سريًا  الأمنية.  العنا�سر  على  بالعتداء 
اأ�سماهم  ممــن  قليلة  قلة  واأن  ق�سائية،  بــاأوامــر  فقط  جتــري 
"العنفيني هم الذين يرتكبون املخالفات"، قائاًل اإن بع�سهم اأقدم 
اليوم على حرق احدى املدار�ض. واأكد اأن مثل هوؤلء �سيكونون 

هدفًا لالعتقال واملالحقة.
ــلــغــاز  يف  ويف اجلـــنـــوب اأغـــلـــق حمــتــجــون اأمـــ�ـــض حــقــال ل
النا�سرية �سمن الحتجاجات التي يطالبون فيها بتوفري فر�ض 
الأو�ــســاع  وحت�سني  الكهرباء  خدمة  وتــوفــري  لأبنائهم  العمل 
املعي�سية يف مدينتهم. وقطع املحتجون الطريق املوؤدي اإىل حقل 

الغاز الذي متكن عدد قليل من العاملني فيه من الو�سول اإليه يف 
لهم.  الطعام  باإي�سال  اأم�ض، و�سمح  الأوىل من �سباح  ال�ساعات 
ال�سياحية  ومعاملها  النفطية،  برثواتها  الغنية  قار  ذي  و�سهدت 
خالل  قتلوا  الذين  املتظاهرين  اأحــد  ت�سييع  اأمــ�ــض،  والأثــريــة، 
عمليات عنف طالت املحتجني و�سط النا�سرية، مركز املحافظة، 
يف جنوب العراق، وقطع املحتجون خم�سة ج�سور ا�سرتاتيجية 
الن�سر، وال�سريع، واحل�سارات،  قار، ومركزها، وهي:  يف ذي 
والزيتون، باإ�سعال اإطارات ال�سيارات عند مداخل هذه اجل�سور، 
الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  واأعلنت  املطالب.  تلبية  حلني 
الر�سدية  فرقها  خــالل  مــن  تابعت  اأنــهــا  بــيــان  يف  ــعــراق،  ال يف 
قار، قرب  التي حدثت يف مركز حمافظة ذي  املوؤ�سفة  الأحــداث 
وقــوات  املتظاهرين،  بــني  املعلمني  ونــقــابــة  الــرتبــيــة،  مــديــريــة 
اأدى  مما  الر�سمي،  ــدوام  ال اإعــالن  خلفية  على  ال�سغب  مكافحة 

واإ�سابة  اأ�سخا�ض،   4 مقتل  اإىل 
والقوات  املتظاهرين،  من   130

اإ�ساباتهم  بينهم  ومـــن  الأمــنــيــة، 
خطرة.

وثقت  اأنــهــا  اإىل  املفو�سية  ــارت  ــس واأ�
اعتقال )34( متظاهرا ب�سورة تع�سفية، وانت�سار 

الــدوائــر  لإغـــالق  وحماولتهم  املــديــنــة  اأحــيــاء  يف  املتظاهرين 
حتر�ض  النا�سرية  مدينة  يف  من�سورات  وتوزيع  احلكومية، 

على �سرورة اإغالق كافة الدوائر احلكومية.
دكتور  العراقي،  احلــراك  يف  النا�سط  قال  اأخــرى  جهة  من 
يف  الأزمــة  حلل  املتحدة  الأمم  خطة  "اإن  اأم�ض،  الــزامــل،  نائل 
العراق لي�ست ذات اأهمية"، موؤكدا اأن املتظاهرين لن يقبلوا بها، 
و�سدد على �سرورة اإقالة احلكومة وحماكمتها. واأ�ساف الزامل 

يف ت�سريحات تعليقا منه على اخلطة التي طرحتها بعثة الأمم 
يف  املت�ساعدة  الحتجاجات  اأزمة  لحتواء  العراق  يف  املتحدة 
البالد، اإن "املحتجني فقدوا الثقة يف البعثة الأممية يف العراق، 
ب�س�سب ت�سريحات ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة يف العراق 

جينني بال�سخارت التي انتقدت املتظاهرين".
جنوبي  الب�سرة  يف  م�ستمرة  "الحتجاجات  اأن  واأ�ساف 
اأن  املقرر  من  والتي  املحافظة،  جمل�ض  اأمــام  وخا�سة  العراق، 

تتحول اإىل اعت�سام".
بالرغم  التظاهرات،  �سلمية  على  الزامل  نائل  دكتور  واأكــد 
من تعر�ض املتظاهرين حلالت بط�ض �سديدة من قبل 
التي ا�ستخدمت بنادق �سيد  الأمنية  القوات 
للدموع  م�سيلة  وقنابل  حي  ور�سا�ض 
عن  اأ�سفر  مــا  املتظاهرين،  لتفريق 
لــالإ�ــســابــات.  اإ�ــســافــة  حـــالت قتل 
حــــالت  وجــــــود  اإىل  واأ�ـــــســـــار 
ــال واعــتــقــال  ــي اخــتــطــاف واغــت
"هذه  اأن  موؤكدا  املحتجني،  بني 
احلكومة  متار�سها  قمعية  خطة 
حماولة  يف  واملحلية  املــركــزيــة 
لإيقاف الحتجاجات". من جانبه 
ــن رئــيــ�ــض اجلــمــعــيــة الــعــراقــيــة  اأعــل
للدفاع عن حقوق ال�سحفيني، اإبراهيم 
 30 تعر�ض  اأم�ض  ت�سريح   يف  ال�سراجي، 
�سحفيا، ونحو 6 موؤ�س�سات اإعالمية، لالنتهاكات 
اأثناء تغطية التظاهرات التي ت�سهدها البالد. واأو�سح ال�سراجي 
اأن اجلمعية وثقت مقتل اإعالميني اثنني، وانتهاكات تراوحت ما 
العتقال، واملنع، والتهديدات، وغريها، طالت 30 �سحفيا  بني 
واإعالميا يف العراق، اأثناء تغطيتهم للتظاهرات. واأ�ساف، كما 
يف  �ساهمت  ف�سائية،  قنوات   6 نحو  تعر�ض  اجلمعية،  وثقت 
والت�سوي�ض، وقطع  والإغالق،  لالنتهاكات،  التظاهرات،  تغطية 

البث، منذ انطالق التظاهرات يف الأول من  اأكتوبر.

قوى كربالء تمهل الحكومة العراقية لتنفيذ مطالبها

ه�شام البقلي را�شي عطوة م�شعود ح�شن

بروك�شل- وكالت
عقوبات  لفر�ض  نــظــام  عــن  اأمــ�ــض  الأوروبـــــي،  الحتـــاد  ك�سف 
يف  بها  امل�سرح  غري  الغاز  عن  التنقيب  عمليات  ب�سبب  تركيا،  على 
التكتل  قبالة قرب�ض. وتبنى وزراء خارجية  املتو�سط،  البحر  مياه 
الأوروبي اآلية ت�سمح مبعاقبة اأفراد اأو كيانات م�سوؤولة عن اأن�سطة 

التنقيب غري امل�سرح بها عن الهيدروكربونات اأو امل�ساركة فيها.
التنقيب  ن�ساطات  على  ردًا  جــاءت  العقوبات  اإن  الحتــاد  وقــال 
الرتكية يف مياه قرب�ض، وت�سمل حظر تاأ�سريات الدخول وجتميد 
الأ�ــســخــا�ــض والــكــيــانــات القت�سادية  اأ�ــســمــاء  الأ�ــســول وحتــديــد  
وال�سناعية واملالية. ويف اأكتوبر املا�سي، اأعلن الرئي�ض القرب�سي، 
عن  بحثًا  البحر  يف  التنقيب  عمليات  اأن  اأنا�ستا�سياد�ض،  نيكو�ض 
روا�سب الغاز �ست�ستمر كما هو خمطط لها على الرغم من "تهديدات 
تركيا واأعمالها غري القانونية" داخل املياه التي تتمتع فيها الدولة 
ح�سرية.  اقت�سادية  بحقوق  املتو�سط  البحر  �سرق  يف  الواقعة 
وتتنازع تركيا وحكومة القبار�سة اليونانيني املعرتف بها دوليًا يف 
قرب�ض حقوق التنقيب عن النفط والغاز يف �سرق املتو�سط ،وهي 
منطقة من املعتقد غناها بالغاز الطبيعي. ول تعرتف تركيا بقرب�ض 
كدولة وتعار�ض ب�سدة تنقيبها عن الغاز. وقد اأر�سلت �سفنًا للبحث 

عن الهيدروكربونات داخل املنطقة القت�سادية اخلال�سة لقرب�ض.

بدء التنقيب
ويف يوليو املا�سي، قالت وزارة اخلارجية الرتكية اإنها ترف�ض 
عدم  عن  الأوروبـــي  والحتـــاد  اليونان  من  م�سوؤولني  ت�سريحات 
اإىل  لفتة  قرب�ض،  �سواحل  قبالة  والنفط  الغاز  عن  تنقيبها  �سرعية 
اأن الحتاد الأوروبي ل ميكنه اأن يكون و�سيطًا حمايدًا يف امل�سكلة 
الرتكية  "فاحت"  �سفينة  اأن  بيان  يف  الـــوزارة  وذكــرت  القرب�سية. 
يف  املتو�سط  بالبحر  الواقعة  اجلزيرة  غرب  تنقيب  عمليات  بــداأت 
اإىل  "ياووز" و�سلت يف الآونة الأخرية  بداية مايو، واأن ال�سفينة 
م�سادر  وكانت  تنقيب.  عمليات  و�ستجري  قرب�ض  �سواحل  �سرق 
اتخاذ  يدر�ض  الأوروبــي  الحتاد  اأن  اأكدت  قد  اأوروبية  دبلوما�سية 
اإجراءات �سارمة جتاه تركيا، جراء اإ�سرارها على التنقيب بالقرب 

من �سواحل قرب�ض.

االتحاد األوروبي 
يصادق على 
معاقبة تركيا



الطائف - البالد
للتعليم  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ���ش��ارك��ت 
اإدارة  يف  ممثلة  الطائف،  مبحافظة 
ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي مب��ج��م��وع��ة من 
البيئة  وزارة  م��ك��ت��ب  م���ع  ال���ط���اب 
وذل��ك  بالطائف،  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه 
منتزه  يف  الت�شجري  مبادرة  لتفعيل 
حيث  ب�شي�شد،  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ائ��ف 
فرقان  مدار�س  مدر�شة  طاب  �شارك 
وم��دار���س  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ 

اجليل يف زراعة 10000 �شتلة.
اأهمية  ال��ط��اب  م�����ش��ارك��ة  وت��اأت��ي 
ل���ر����ش���ي���خ ال���ق���ي���م ل������دى ال���ط���اب 
واله���ت���م���ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت�����ش��ج��ري 
هذه  مثل  يف  الجتماعية  وامل�شاركة 

املنا�شبات.

مناسبات
الثاثاء 15 ربيع الأول 1441ه� املوافق 12 نوفمرب 2019م ال�شنة 89 العدد 1022816

سفيرًا للنوايا الحسنة والدكتوراه لألنصاري طالب الطائف يشاركون في زراعة 10000 شتلة 

احلربي  للثانية ع�شرة

ال�شحاف للثانية ع�شرة

يتلقى طال بن حمدان 
خ���ل���ي���ل احل�����رب�����ي م��ن 
وزارة  مكتب  من�شوبي 
البيئة واملياه والزراعة 
مب���ح���اف���ظ���ة خ��ل��ي�����س 
والتربيكات؛  ال��ت��ه��اين 
ق��رار  ���ش��دور  مبنا�شبة 
الثانية  للمرتبة  ترقيته 

ع�شرة.

علي  ال��دك��ت��ور  يتلقى 
حممد  الر�شول  عبدرب 
ادارة  م��دي��ر  ال�شحاف 
م���ك���اف���ح���ة الم����را�����س 
احل��ي��وان��ي��ه ون��واق��ل��ه��ا 
بالدارة العامة خلدمات 
ال��������روة احل���ي���وان���ي���ة 
واملياه  البيئة  ب���وزارة 
وال������زراع������ة، ال��ت��ه��اين 

ترقيته  ق���رار  ���ش��دور  مبنا�شبة  وال��ت��ربي��ك��ات؛ 
للمرتبة الثانية ع�شرة.

آل مارية وآل يماني يحتفون بزفاف الكابتن أحمد

طالل احلربي

د.علي ال�شحاف

جدة- البالد
م��ن��ح��ت ج��ام��ع��ة ب���اي راي����دج ل��ل��درا���ش��ات 
الفخرية  الدكتوراه  الرنويج  يف  والبحوث 
"الإن�شانية"؛  جم��ال  يف  الأن�����ش��اري  ملعتز 

نظري جهوده املميزة يف خدمة املجتمع،
الرنويجية  الدولية  املنظمة  اعتمدت  كما 

للنوايا  �شفريًا  الأن�شاري  وال�شام  للعدالة 
الإن�شاين  بالعمل  املهتمني  �شمن  احل�شنة 

واملجتمعي ..
وع���رب الأن�����ش��اري ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
ك�شفري  الفخرية وتن�شيبه  الدكتوراه  ملنحه 
و�شكر  بالرنويج  للمنظمة  احل�شنة  للنوايا 

ط��ارق  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  عليها  ال��ق��ائ��م��ني 
العناين والدكتورة جناح العنزي والدكتور 
اأحمد ال�شربيني، و�شاأل الله باأن يعينه على 
القيام بالر�شالة املطلوبة منه جتاه جمتمعه.
وقد تلقى الأن�شاري التهاين والتربيكات 

بهذه املنا�شبة من جميع الأهل والأ�شدقاء.

ت�����ش��ع��د اأ�����ش����رة حت���ري���ر )ال����ب����اد( مب�����ش��ارك��ت��ك��م يف 
اأجلكم  م��ن  ال�شفحة  ه��ذه  تخ�شي�س  ومت  منا�شباتكم.. 

لإر�شال اأخبار الأفراح واملنا�شبات على .. اإمييل:

للتوا�شل: 

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

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
حممد  الربوي  الك�شفي  القائد  جنل  بزفاف  مارية  اآل  احتفل 
من�شوبي  من  اأحمد  طيار  الكابنت  الله،  رحمه   - مارية  رم�شان 
اخل����ط����وط ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ع���ل���ى ك����رمي����ة ال����رب����وي 
اأح���م���د ���ش��ال��ح ال��ي��م��اين، 

اإحدى قاعات الأفراح مبكة املكرمة، و�شط ح�شور عدد  وذلك يف 
الأعمال  ورج��ال  والأ���ش��دق��اء  والأه���ل  والوجهاء  امل�شوؤولني  من 
والإعام والريا�شة واملطوفني، وا�شتمتع احلا�شرون بالأهازيج 
قدموا  بها  اجلميع مم��ن   ���ش��ارك  الأ���ش��ي��ل،  ال��ط��رب  م��ع  وجل�شة 
اأحمد،  الكابنت  العري�س  واأب��دى  الزفاف.  بحفل  مهنئني  مباركني 
فرحته بليلة العمر �شكر اأعمامه واأخواله وعمه اأبو العرو�شة على 

وقفتهم ودعمهم، و�شاأل الله التوفيق. وعرب عم العري�س الدكتور 
عبدالرحمن مارية عن �شكره وتقديره لكل من ح�شر و�شارك يف 
هذه املنا�شبة ال�شعيدة �شائا الله، اأن يوفق العرو�شني ويرزقهما 
وزارة  بفرع  امل�شت�شار  العري�س  خ��ال  وق��دم  ال�شاحلة.   ال��ذري��ة 
التهنئة  الأدم���اوي  اأحمد  خليل  املكرمة  مكة  مبنطقة  اخلارجية 

للعري�س اأحمد، ومتنى له حياة زوجية �شعيدة.

      ad@albiladdaily.com 
    )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�شتقبل اعالناتكم على مدار ال�شاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ



زمان
11 الثالثاء 15 ربيع الأول 1441هـ املوافق 12 نوفمرب 2019م ال�سنة 89 العدد 22816

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 2/4/ 1386هـ املوافق 23/ 5/ 1966م



الفردية
الثالثاء 15 ربيع الأول 1441هـ املوافق 12 نوفمرب 2019م ال�سنة 89 العدد 1222816

جدة
رقم  هوية  ال�سلمي  براك  عبدالله  • يعلن 
�ــســهــادة حا�سب  فــقــدان  1073653519عـــــــن 
من  فعلى  بجدة  القمة  معهد  من  �سادرة  اآيل 
على  الت�سال  اأو  مل�سدرها  ت�سليمها  يجدها 

جوال/ 0548166050

املدينة املنورة
• تقدم لإدارة الأحوال املدينة يف املدينة 
من�سور  ــد  خــال �ــســمــر   / املـــواطـــن  املـــنـــورة 
املـــدين:  ال�سجل  رقـــم  حمــمــود  م�سطفى  بــن 
 : مــن  ا�سمه  تعديل  بطلب    1065496927
�سمر خالد من�سور بن م�سطفى حممود اىل: 
�سمر خالد من�سور بن م�سطفى بن حممود 
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته 

خالل �سهر من تاريخ هذا العالن.
يف  املــديــنــة  الأحــــــوال  لإدارة  تــقــدم   •
املدينة املنورة املواطن / وليد خالد من�سور 
املـــدين:  ال�سجل  رقـــم  حمــمــود  م�سطفى  بــن 
 : مــن  ا�سمه  تعديل  بطلب    1034961613
وليد خالد من�سور بن م�سطفى حممود اىل: 
حممود  بن  م�سطفى  بن  من�سور  خالد  وليد 
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته 

خالل �سهر من تاريخ هذا العالن.
• تقدم لإدارة الأحوال املدينة يف املدينة 
من�سور  ــد  خــال وحــيــد   / املـــواطـــن  املـــنـــورة 
املـــدين:  ال�سجل  رقـــم  حمــمــود  م�سطفى  بــن 
 : مــن  ا�سمه  تعديل  بطلب    1049036187
وحيد خالد من�سور بن م�سطفى حممود اىل: 
وحيد خالد من�سور بن م�سطفى بن حممود 
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته 

خالل �سهر من تاريخ هذا العالن.
• تقدم لإدارة الحوال املدنية يف املدينة 
رقم  خــان  الله  حبيب  حممد  املقيم/  املــنــورة 
ال�سهادة 1182  رقم  القامة  2044032270 
الــتــاريــخ 1409/6/9هـــــــــ املــ�ــســدر املــديــنــة 
حممد(   ( مــيــالده  �ــســهــادة  ان  مفيدا  املــنــورة 
فقدت منه يرجى ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها 
لدارة الحوال املدنية يف املدينة املنورة او 
اقرب ادارة احوال مدنية له. لأن حيازة هذه 
او  مبدوناتها  العبث  اأو  اخفائها  او  الوثيقة 
يعد خمالفة  قبل غر �ساحبها  ا�ستعمالها من 

يعاقب عليها النظام.

الطائف
باك�ستاين  فــريــد  غـــالم  �سمله  يعلن   •
باك�ستاين  �سفر  جــواز  فقدان  عن  اجلن�سية 
ي�سلمه  يجده  من  فعلى   AR5150483 رقم 

للقن�سلية الباك�ستانية بجدة وله ال�سكر. 
الزبري  عبدالله  حممد  الــهــام  تعلن   •
�سفرها  جـــواز  فــقــدان  عــن  اجلن�سية  مينية 
بتاريخ  �سنعاء  من  �سادر   06502446 رقم 
ي�سلمه  يـــجـــده  مـــن  فــعــلــى  2015/9/1م 

للقن�سلية اليمنية بجدة وله ال�سكر. 
انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
 31 مــادة  الثانية  النهائية  الدائرة  اىل  انهى 
ان املواطن / معي�ض خ�سمان �ساري القثامي 
طالبا  تقدم   1038118327 رقم  مدين  �سجل 
ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على حو�ض بارتفاع 
مرتين وبداخله عمارة دورين وملحق الواقع 
اليه عن طريق  ال�سيل ال�سغر والذى ال  يف 
ـــدي واملــحــيــاة مــن قبله عام  الــ�ــســراء مــن وال
وفق  وم�ساحته  واطواله  وحــدوده  1385هـــ 

الكروكى املرفق كما يلي: 
من ال�سمال: حو�ض بطول 19.80م.

العر�ض  حمدد  غر  �سارعه  اجلنوب:  من 
ثم يليه ار�ض ف�ساء بطول 59.70م.

من ال�سرق: �سارعه غر حمدد العر�ض ثم 
يليه ار�ض ف�ساء بطول 41.20م.

يليه  ثم  الغرب: �سارع عر�ض 7.20م  من 
حو�ض بطول 30.30م.

وامل�ساحة الجمالية ) 1910.58م2(
فمن له معار�سة فله التقدم بها خالل املدة 
املقررة نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ 

هذا العالن.
مبحافظة  املدنية  الحوال  لدارة  • تقدم 
( هوية  احمد  �سحاده  املدعو) حممد  الطائف 
 ( �سهادة  ان  مفيدا   )2398296471  ( رقــم 
رقم   - عبدالرحمن   ( لبــنــه  الــعــائــدة  مــيــالد( 
عليها  يعرث  ممن  يرجى  منه  فقدت   )57506
او  بالطائف  املدنية  الحوال  لدارة  ت�سليمها 
هذه  حيازة  لن  اخــرى  احــوال  ادارة  لقــرب 
قبل  من  ا�ستعمالها  او  بها  العبث  او  الوثيقة 
غر �ساحبها بعد خمالفة يعاقب عليها النظام.  
مبحافظة  املدنية  الحوال  ملكتب  • تقدم 
دخيل   : له  الول  ا�سم  تعديل  طالبا  الطائف 
املــالــكــي رقــم  املــحــمــدي  فــريــحــان فليته  الــلــه 
دخيل   ( من   1060905617 املــدين  ال�سجل 
 ( اىل  املالكي(  املحمدي  فليته  فريحان  الله 
له  فمن  املالكي(  املحمدي  فليته  فريحان  زياد 
خالل  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على  معار�سة 

�سهر من تاريخه.
مبحافظة  املدنية  الحوال  ملكتب  • تقدم 
ال�سريف  اللقب  ا�سم  ا�سافة  طالب  الطائف 
رقــم  احل�سني  فــالــح  بــن  خ�سر  بــن  راكــــان   :
)راكــان  من   1091413565 املــدين  ال�سجل 
)راكــان بن  فالح احل�سني( اىل  بن خ�سر بن 
له  فمن  ال�سريف(  احل�سني  فالح  بــن  خ�سر 
خالل  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على  معار�سة 

�سهر من تاريخه.
مبحافظة  املدنية  الحوال  ملكتب  • تقدم 
ابراهيم   : الب  ا�سم  تعديل  طالبا  الطائف 
ال�سجل  رقــم  الفقيه  حامد  بــن  �سالح  حممد 
حممد  )ابراهيم  من   1091997161 املــدين 
�سالح  )ابراهيم  اىل  الفقيه(  حامد  بن  �سالح 
ذلك  على  معار�سة  له  فمن  الفقيه(  حامد  بن 

فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخه.
 

اأبها
نا�سر  عــيــ�ــســى  ــادي  ــه ــدال عــب يــعــلــن/   •
رقم  مدنية  احوال  بطاقة  فقدان  عن  املخرمي 
خمي�ض  احـــوال  م�سدرها   1102063177
ع�سكرية  بطاقة  فــقــدان  عــن  وكــذلــك  م�سيط 
امل�سلحة  القوات  من  �سادرة   618674 رقم/ 
�سيارة  ا�ستمارة  وكذلك  امل�ساة  كتيبة  بتبوك 
 8129 �ض  ر  د  اللوحة  رقــم  م   2014 م/  كيا 
ـــرور تــبــوك عــلــى مــن يجدهم  �ــســادره مــن م

ي�سلمهم م�سادرهم.
بخمي�ض  املدنية  الأحوال  لإدارة  تقدم   •
مــ�ــســيــط املـــواطـــنـــة / نــحــ�ــســاء حمــمــد هيف 
امللف  رقــم   1007267402 املــدين/  ال�سجل 
امل�سدر)   ).....  ( التاريخ   )....( احلفظ(   (
نح�ساء   : مــن  ــم  ال�ــس تــعــديــل  بطلب   ).....
حممد هيف . اىل: نح�ساء حممد هيف اآل لغر 
القحطاين. فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم 
مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا العالن.
مبحافظة  املدنية  الأحوال  ملكتب  • تقدم 
اأحــمــد  حمــمــد  فـــواد  املــقــيــم/  م�سيط  خمي�ض 
ــة مــقــيــم رقــم  مـــزاحـــم ميــنــي اجلــنــ�ــســيــة هــوي
واقــعــة  ت�سجيل  بطلب   )2457709422(
ــزل  ــن مـــيـــالد ابـــنـــه )مـــنـــر ( املــــولــــود يف امل
بتاريخ  م�سيط  بخمي�ض  مــنــزلــيــة(   )ولدة 
عليه  املعار�سة  لديه  فمن  )1441/3/12هــــ( 
املــدنــيــة مبحافظة  الأحـــــوال  ملــكــتــب  الــتــقــدم 

خمي�ض م�سيط. 
بانه  للعموم  العامة  ابها  حمكمة  تعلن   •
تقدم اليها املواطن/ عبدالرحمن بن �سعيد بن 
رقم/  مــدين  �سجل  ال�سمري  دعياء  اآل  حممد 
ا�ستحكام  حجة  �سك  بطلب   1033599166
اأر�ــســه وانــهــي قائال ان مــن اجلـــاري يف  على 
الله  �سيف  بن  علي  بن  حممد   – موكلي  ملك 
ال�سمري – �سجل مدين رقم/ 1006176521 
وحتت ت�سرفه كامل الأر�ض ال�سكنية الواقعة 
يف �سدنه – اآل غليظ – مدينة �سلطان – ابها 
– مبنطقة ع�سر – وهي حماطة ومداخلها من 
اجلهة اجلنوبية وقد اآلت اىل موكلي بال�سراء 
في�سل  اآل  عبدالله  عبدالرحمن  بن  علي  مــن/ 
وهي   1006998262 رقــم/  مدين  �سجل   –
قبل عام 1387هـ  ال�سرعي من  حمياة الحياء 
والتي حدودها واأطوالها وم�ساحتها الجمالية 
اأر�ــض  ال�سمال:  مــن   : كالتايل  واحــداثــيــاتــهــا 
�سكنية ل/ علي عبدالرحمن اآل في�سل وال�سلع 
بزاوية  غــرب  �سمال  متجها  ال�سرق  مــن  يــبــداأ 
من   . مــرتا(  خم�سون  50,00م)  وبطول  90د 
اجلنوب: �سارع عر�ض 20م يليه اأر�ض �سكنية 
وال�سلع  ال�سهراين  مبارك  حممد  مبارك  ل/ 
بزاوية  غــرب  �سمال  متجها  ال�سرق  مــن  يبدا 
من   . مــرتا(  خم�سون  50,00م)  وبطول  90د 
ال�سرق: اأر�ض �سكنية ل/ اأحمد عبدالرحمن اآل 
في�سل وال�سلع يبدا من ال�سمال متجها جنوب 
خم�سة  25,00م)  وبطول  90د  بزاوية  غــرب 
�سكنية  ار�ــض   : الغرب  من   . مــرتا(  وع�سرون 
يبدا  اآل في�سل وال�سلع  اأحمد عبدالرحمن  ل/ 
وبطول  90د  بزاوية  غرب  متجها  ال�سمال  من 
25,00م)خم�سة وع�سرين مرتا( وزاوية القفل 
90درجة  الغربي  ال�سلع  مع  اجلنوبي  لل�سلع 
مربع  مرت   1250  ,00  : الجمالية  امل�ساحة   .
املعلم  مربعا(  مرتا  وخم�سون  ومائتان  األف   (
100مــرت  ال  طــريــق  تقاطع  للموقع:  الــثــابــت 
الأر�ض  �سرق  ويقع  الفرعاء  املطار  طريق  مع 
احداثيات  1500مرت  عنها  ويبعد  عنها  املنهي 
�سرق   18  12  17  ,98 �سمال  اأول/  املــوقــع: 
�سمال28, 18 12 18  ثانيا/   42 38 29 ,84
 12  17 42ثالثا/�سمال50,   38  28 �سرق17, 
18 �سرق01, 28 38 42 رابعا/ �سمال 20,17 
2 18�سرق68,29 38 42 فمن له معار�سة يف 
املحكمة  هذه  اىل  اعرتا�سه  تقدمي  فعليه  ذلك 

خالل �سهرين من تاريخه ,,, والله املوفق
 

الباحة
 • تعلن املحكمة العامة مبحافظة املخواة 
) بالدائرة الق�سائية الوىل( بانه تقدم اليها / 

عبدالله احمد علي العمري �سجل مدين رقم ) 
1028876488( باإنهائه املقيد باملحكمة برقم 
1439/12/18هـــ  وتاريخ   )394385743  (
 ( العقار  ا�ستحكام على  ا�ستخراج �سك  طالبا 
 ) املخواة   - ثغر   ( حي  يف  الكائن  ال�سكني( 
ب�سور  حماطة  �سكنية  ار�ض  عن  عبارة  وهو 
حمياه  3.00م  بــارتــفــاع  اجلــهــات  جميع  مــن 
ال  ال�سرعي من عام 1386هـــ والذي  الحياء 

اليه بال�سراء وحدوده واطواله كما يلي: 
من ال�سمال: يحدها طريق ترابي بعر�ض 
بطول  ال�سكني  احــمــد  ابــراهــيــم  ثــم  8.00م 
21.80م  الــغــرب  اىل  الــ�ــســرق  مــن  الــ�ــســلــع 
وينتهي بزاوية 92درجة مع ال�سلع الغربي.  
بعر�ض  مــاء  م�سيل  يحدها  الــغــرب:  مــن 
25.20م  �ــســلــع  بــطــول  اجلــبــل  ثــم  8.00م 

وبزاوية 92درجة مع ال�سلع اجلنوبي. 
من اجلنوب: يحدها ملك �سالح بن احمد 
ال�سكني بطول �سلع 21.90م  علي واخوانه 

وبزاوية 85درجة مع ال�سلع ال�سرقي.
من ال�سرق: يحدها طريق م�سفلت بعر�ض 
20.00م لقرية امللح بطول �سلع من اجلنوب 
بــزاويــة  ويــنــتــهــي  27.80م  ــ�ــســمــال  ال اىل 

88درجة مع ال�سلع ال�سمايل. 
امل�ساحة الجمالية: 578.10مرت مربع. 

الرابط/ م�سجد ثغر يبعد 142.00م عن 
الر�ض من اجلهة ال�سرقية اجلنوبية.

الحداثيات:
      N                        E

19 46 34.14        41 26 46.6
19 46 33.7       41 26 46.0

19 46 33.0        41 26 46.5
19 46 33.4        41 26 47.2

له  كــان  مــن  للجميع  تعلن  اذا  واملحكمة 
معار�سة فليتقدم بها اىل املحكمة خالل �ستون 

يوما من تاريخه.
مبحافظة  املدينة  الأحوال  اإدارة  • تعلن 
املندق باأنه تقدم اإليها املواطن/ خ�سر �سعيد 
تعديل  بطلب  الــزهــراين  اخلــزمــري  عبدالله  
عبدالله   ( اإىل   ) خ�سر   ( مــن  الأول  ال�ــســم 
( لي�سبح ال�سم بعد التعديل : عبدالله �سعيد 
بحفيظة  وذلــك  الزهراين  اخلزمري  عبدالله 
1412/2/15هـــ  وتاريخ   8352 رقم  نفو�سه 
�سجل املندق فعلى من لديه معار�سة ان يتقدم 
الإدارة خالل �سهر من تاريخ ن�سره  اإىل هذه 

والله املوفق.
مبحافظة  املدينة  الأحوال  اإدارة  • تعلن 
اإليها املواطن/ عطيه يحيى  املندق باأنه تقدم 
تعديل  بطلب  الــزهــراين  اخلــزمــري  حمــمــد  
 ) حمــمــد   ( اإىل   ) عطيه   ( مــن  الأول  ــم  ال�ــس
يحيى  حممد   : التعديل  بعد  ال�ــســم  لي�سبح 
بحفيظة  وذلـــك  ــزهــراين  ال اخلــزمــري  حممد 
1402/8/14هـــــ  وتــاريــخ   544 رقــم  نفو�سه 
�سجل املندق فعلى من لديه معار�سة ان يتقدم 
الإدارة خالل �سهر من تاريخ ن�سره  اإىل هذه 

والله املوفق.

جنران
باأن   - بنجران  العامة  املحكمة  تعلن   •
حممد  بنت  رفــعــة   / املــواطــنــة  اإليها  تقدمت 
بـــن �ــســالــح اآل �ــســامــان �ــســعــوديــة مبــوجــب 
التي   1036455168 ــم  رق املـــدين  ال�سجل 
الأر�ض  على  ا�ستحكام  حجة  اإعطائها  تطلب 
مبنطقة  �سقام  حــي   : يف  الواقعة  ال�سكنية 
جنران والتي حدودها واأطوالها وم�ساحتها 

كما يلي : -
غر  عر�ض  اأ�سفلت  �سارع   : ال�سمال  من 
ال�سرقي بعر�ض14م  ال�سمال  يبداأ من  منتظم 
16.50م  ال�سارع  وبعر�ض  وبــطــول69.45م 
ثـــم يــنــكــ�ــســر لــلــخــارج بـــزاويـــة 172درجــــــة 
16.15م  ال�سارع  وبعر�ض  27.05م  وبطول 
ثـــم يــنــكــ�ــســر لــلــخــارج بـــزاويـــة 163درجــــــة 
بزاوية  للخارج  ينك�سر  ثم  12.85م  وبطول 
162درجة وبطول16.80م وبعر�ض ال�سارع 
 / ملكيتها  يدعي  �سكنية  ار�ض  يليه  15.50م 
ح�سن �سالح ح�سني اآل من�سور اإجمايل احلد 

ال�سمايل بطول 126.15م 
من اجلنوب : ار�ض �سكنية يدعي ملكيتها 
/ نا�سر حمد نا�سر �سامان يبداأ من اجلنوب 
للخارج  ينك�سر  ثم  38.42م  بطول  ال�سرقي 
ثم  20.67م  وبــطــول  178درجــــــة  بـــزاويـــة 
وبطول  درجــة   176 بزاوية  للخارج  ينك�سر 
بطول  اجلــنــوبــي  احلـــد  اإجـــمـــايل  49.70م 

108.79م 
عــر�ــض10م  ا�سفلت  �ــســارع   : ال�سرق  مــن 
ح�سني   / ملكيتها  يدعي  �سكنية  ار�ــض  يليه 
ال�سرق  مــن  يــبــداأ  �ــســامــان  اآل  ح�سني  حمــمــد 
42.06م  وبطول  57درجــة  بزاوية  ال�سمايل 
ثم ينك�سر للداخل بزاوية 174درجة وبطول 
31.06م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 146درجة 
بطول  ال�سرقي  احلــد  اإجــمــايل  وبـــطـــول5م  

78.12م 

ا�سفلت عــر�ــض غر  �ــســارع   : الــغــرب  مــن 
بعر�ض14م  ال�سمايل  الغرب  من  يبداأ  منتظم 
11.70م  ال�سارع  وبعر�ض  65.15م  بطول 
بن  مانع   / ملكيتها  يدعي  �سكنية  ار�ض  يليه 

حممد اآل ذيبان 
فقط  6649.85م2   = الإجمالية  امل�ساحة 
مرتا  واأربعون  وت�سعة  و�ستمائة  األف  �ستة 

مربعا وخم�سة وثمانون �سنتيمرتا مربعا .
ذلـــك فليتقدم  لــديــه مــعــار�ــســة عــلــى  فــمــن 
 - بنجران  العامة  املحكمة  اإىل  مبعار�سته 

خالل �سهرين من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
املواطن / ح�سني بن عبدالله بن  • يعلن 
ح�سني بن زمال اآل من�سور �سعودي مبوجب 
عن   1022658007 ـــم  رق املــــدين  الــ�ــســجــل 
من  ال�سادر  به  اخلا�سة  العمل  بطاقة  فقدان 
اإمــارة منطقة جنران يرجى ممن يعرث عليها 

ان ي�سلمها مل�سدرها اأو اقرب مركز �سرطة.
حمبوب  عبداملجيد   / املــواطــن  يعلن   •
ال�سجل  �ــســعــودي مبــوجــب  الــ�ــســقــور  فـــرج 
وثيقة  فقدان  عن   1055648339 رقم  املدين 
ق�سم  املتو�سطة من  ال�سهادة اجلامعية  تخرج 
التقنية الإدارية يف تخ�س�ض الإدارة املكتبية 
للعام الدرا�سي 1432/1431هـ ال�سادرة من 
الكلية التقنية بنجران يرجى ممن يعرث عليها 

اأن ي�سلمها مل�سدرها اأو اأقرب مركز �سرطة.

جازان
يف  املــدنــيــة  الحـــــوال  لإدارة  تــقــدم   •
نخران  علي  حممد  عــبــده  املــواطــن/  جـــازان 
رقم ال�سجل املدين 1099849307 رقم ملف 
احلفيظة 25545  التاريخ 1433/05/25هـ 
من/  ا�سمه  تعديل  بطلب  اأملــع  رجــال  امل�سدر 
عبدالعزيز  اإىل/  نــخــران  علي  حممد  عــبــده 
ذلك  له معار�سه على  حممد علي نخران فمن 
فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا 

العالن.
وبناًء  بالطوال  العامة  املحكمة  تعلن   •
ـــــواردة لــهــا مــن جلــنــة حــرم  عــلــى املــعــامــلــة ال
احلدود باأنه تقدم لها املواطن/ ورثة عبدالله 
�ــســوعــي جــابــر عــريــبــي �ــســجــل مـــدين رقـــم/ 
موؤقتة  متلك  وثيقة  طالبًا   1034413433
على اأر�سه الزراعية الواقعة يف قرية املو�سم 

والتي حدودها واأطوالها على النحو التايل:
طاهر  عنهم  عريبي  حمد  حممد  �سماًل: 

يو�سف عريبي بطول 68,4م.
جنوبًا: ورثة طاهر �سوعي عريبي عنهم 

حممد طاهر عريبي بطول 66,0م.
غربًا: عبده علي عريبي بطول 52,2م.

�سرقًا: هادي مقري وحاليًا طاهر يو�سف 
عريبي بطول 72,5م. 

وامل�ساحة الإجمالية: 4136م2. 
لذا جري الإعالن فمن لديه معار�سه على 
يف  العامة  الطوال  ملحكمة  التقدم  فعليه  ذلك 

مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.
وبناًء  بالطوال  العامة  املحكمة  تعلن   •
ـــــواردة لــهــا مــن جلــنــة حــرم  عــلــى املــعــامــلــة ال
طاهر  ورثة  املواطن/  لها  تقدم  باأنه  احلــدود 
�ــســوعــي جــابــر عــريــبــي �ــســجــل مـــدين رقـــم/ 
موؤقتة  متلك  وثيقة  طالبًا   1020556393
على اأر�سه الزراعية الواقعة يف قرية املو�سم 

والتي حدودها واأطوالها على النحو التايل:
عنهم  عريبي  علي  يو�سف  ورثــة  �سماًل: 

يحيى طاهر عريبي بطول 62,3م.
جنوبًا: ورثة عبدالله �سوعي عريبي عنهم 

نايف عبدالله �سوعي عريبي بطول 70,4م.
غربًا: حمد علويل عريبي بطول 23,9م.

عنهم  عريبي  م�ساوى  جابر  اأولد  �سرقًا: 
علي حمد ح�سن عريبي بطول 41,6م. 

وامل�ساحة الإجمالية: 2137م2. 
لذا جري الإعالن فمن لديه معار�سه على 
يف  العامة  الطوال  ملحكمة  التقدم  فعليه  ذلك 

مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.
وبناًء  بالطوال  العامة  املحكمة  تعلن   •
ـــــواردة لــهــا مــن جلــنــة حــرم  عــلــى املــعــامــلــة ال
طاهر  ورثة  املواطن/  لها  تقدم  باأنه  احلــدود 
�ــســوعــي جــابــر عــريــبــي �ــســجــل مـــدين رقـــم/ 
موؤقتة  متلك  وثيقة  طالبًا   1020556393
على اأر�سه الزراعية الواقعة يف قرية املو�سم 

والتي حدودها واأطوالها على النحو التايل:
�سماًل: ورثة عبدالله �سوعي عريبي عنهم 

نايف عبدالله �سوعي عريبي بطول 65,1م.
جــنــوبــًا: يــحــيــى طــاهــر يــو�ــســف عريبي 

بطول 67,3م.
غربًا: عبده علي عريبي بطول 122,9م.

طاهر  عنهم  وحاليًا  مقري  هــادي  �سرقًا: 
يو�سف عريبي بطول 118,9م. 

وامل�ساحة الإجمالية: 7947م2.
لذا جري الإعالن فمن لديه معار�سه على 
يف  العامة  الطوال  ملحكمة  التقدم  فعليه  ذلك 

مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.
مبــحــافــظــة  الـــعـــامـــة  املــحــكــمــة  • تــعــلــن 

ــــرة الــعــامــة الــثــانــيــة( بـــاأن  ــــدائ �ــســبــيــاء )ال
املـــواطـــنـــة/ عــفــاف بــنــت احــمــد بـــن �سديق 
خــمــيــ�ــض الــ�ــســعــوديــة بــالــ�ــســجــل املــــدين رقــم 
باإنهائها  للمحكمة  تقدمت   )1039198757(
 36377133 برقم  املحكمة  هــذه  لــدى  املقيد 
ـــخ 1436/11/16هــــــــــــ طــالــبــًة �سك  ـــاري وت
يف  الــواقــع  ال�سكني  العقار  على  ا�ستحكام 
)حي اخلالدية مبدينة �سبياء( التابعة لق�ساء 
اأر�ض �سكنية  حمكمة �سبياء وهي عبارة عن 
حماطة ب�سور من البلك بارتفاع مرتين تقريبًا 
مع  متداخلة  وغر  �سعبي  غرفة  عليها  ومقام 
الأودية واملرافق العامة والغابات وال�سواحل 
قبل  من  ال�سرعي  الإحــيــاء  حمياه  اأنها  وذكــر 
والأر�ــض  و�سرعًا  عرفًا  املعترب  1387هـــ  عام 
العمراين  النطاق  داخل  تقع  اأعــاله  املذكورة 
اأمانة منطقة جازان رقم  اإفادة  وذلك مبوجب 

)00138010097( يف 1438/04/06هـ. 
ــعــقــار واأطــــوالــــه ومــ�ــســاحــتــه  وحـــــدود ال

كالتايل:
�سماًل: �سارع بعر�ض )15م( ويليه وقف 
اإىل  الغرب  من  يبداأ  بطول  كميت  علي  ال�سيد 

ال�سرق بزاوية )79ْ( بطول )23,14م(. 
جنوبًا: عماد بن علي دويري بطول يبداأ 
بطول   )ْ89( بزاوية  الغرب  اإىل  ال�سرق  من 

�سلع )22,76م(.
من  يبداأ  بطول  بلكي  الدين  بهاء  �سرقًا: 
بطول   )ْ101( بزاوية  اجلنوب  اإىل  ال�سمال 

)51,14م(. 
غـــربـــًا: ورثــــة الــبــطــاح بــطــول يــبــداأ من 
بطول   )ْ91( بــزاويــة  ال�سمال  اإىل  اجلــنــوب 

)55,35م(.
1211,84( الإجمالية  امل�ساحة  وجمموع 

م2(.                          
 واإحداثياتها كالتايل:       

   �سماليات        �سرقيات 
4236,522   1709,089
4236,535   1709,087
4236,536   1709,059

                        4236,523   1709,095
فعليه  الطلب  هــذا  على  معار�سه  له  فمن 
تقدمي اعرتا�سه اإىل املحكمة )الدائرة العامة 
والله  تاريخه  يومًا من  �ستون  الثانية( خالل 

املوفق,,,  
عــيــ�ــســى  ـــد  حمـــم عـــيـــ�ـــســـى  ـــن/  ـــل ـــع ي  •
رقــم  مقيم  هــويــة  اجلن�سية  مــ�ــســري  كــمــون 
مزاولة  رخ�سة  فقدان/  عن   2424440697
مركز  مــن/  الــ�ــســادرة  الأ�ــســمــاك  �سيد  مهنة 
جـــازان  مبنطقة  ال�سمكية  الــــرثوة  اأبـــحـــاث 
اإىل  ي�سلمها  اأن  عــلــيــهــا  يــعــرث  ممـــن  يــرجــى 

م�سدرها اأو اإىل اأقرب مركز �سرطة.
اأنــه  بــهــروب  الــعــامــة  املحكمة  تعلن   •
م�سعوي  يحيى  اأحمد  املــواطــن/  اإليها  تقدم 
املــدين  �سجله  مبوجب  ال�سعودي  �سهلويل 
ا�ستحكام  حجة  طالبًا   1024032508 رقــم 
املق�ض املجايرة  الواقعة يف  ال�سكنية  لالأر�ض 
الــتــابــعــة ملــحــافــظــة هــــروب والــداخــلــة عليه 
مبوجب  �سهلويل  جابر  اأحمد  من  بال�سراء 
1417/06/09هــــ  بتاريخ  املوؤرخة  الوثيقة 
ــة عــلــى الــبــائــع بـــــالإرث مــن والـــده  ــداخــل وال
بتاريخ   37 رقم  الورثة  ح�سر  �سك  مبوجب 
املــوؤرخــة  الق�سمة  ـــة  وورق 1404/4/12هـــــــ 
بــتــاريــخ 1415/03/27هــــــــ والــداخــلــة على 
املـــــورث بـــالإحـــيـــاء الــ�ــســرعــي مـــن قــبــل عــام 
والإحــيــاء  الب�سط  م�سهد  مبــوجــب  1387هــــ 
رقم  ال�سامي  الأمــر  ي�سملها  ل  والتي  املرفق 
ــادة  اإف ح�سب  1429/2/1هـــــ  يف  ب  788/م 
 00140028227 رقــم  جــازان  منطقة  اأمــانــة 
وتاريخ 1440/11/04هـــ لكون الأر�ض تقع 
وحدود  هروب  لقرية  العمراين  احليز  �سمن 

الأر�ض واأطوالها كالآتي:
ويليه  10م  عر�ض  ترابي  �سارع  �سماًل: 
ال�سرق  مــن  يــبــداأ  �سهلويل(  م�سني  )هـــادي 
ال�سلع  وطــول  درجــة   51 بزاوية  الغرب  اإىل 
واأربــعــون  و�ستة  مــرتًا  ع�سر  اأحــد  11,46م 

�سنتمرت. 
جنوبًا: نهاية راأ�ض مثلث بطول �سفر. 

�سرقًا: حرم اخلط العام هروب ال�سهاليل 
م�سني  )هـــــادي  يــلــيــه  30م  عــر�ــض  احلــقــو 
من  يــبــداأ  �سهلويل(  م�سني  وعلي  �سهلويل 
ال�سمال اإىل اجلنوب بزاوية 51 درجة وطول 
و�سبعة  مــرتًا  ع�سر  خم�سة  15,07م  ال�سلع 
بــزاويــة  اجلــنــوب  اإىل  ينك�سر  ثــم  �سنتمرت 
واحد  21,95م  ال�سلع  وبطول  درجــة   208
�سنتمرت  وت�سعون  وخم�سة  مــرتًا  وع�سرون 
درجة   196 بزاوية  اجلنوب  اإىل  ينك�سر  ثم 
مرتًا  وع�سرون  �ستة  26,78م  ال�سلع  وطول 
طول  اإجــمــايل  �سنتمرت  و�سبعون  وثمانية 
ال�سلع 63,80م ثالثة و�ستون مرتًا وثمانون 

�سنتمرت. 
من  يــبــداأ  )ال�سعب(  ف�ساء  اأر�ـــض  غــربــًا: 
درجــة   126 بــزاويــة  اجلــنــوب  اإىل  ال�سمال 

وطول ال�سلع 11م احد ع�سر مرتًا ثم ينك�سر 
اإىل اجلنوب بزاوية 151 درجة وطول ال�سلع 
وع�سرون  مـــرتًا  وعــ�ــســرون  اثــنــان  22,20م 
�سنتمرت ثم ينك�سر اإىل اجلنوب بزاوية 155 
مرتًا  ثالثون  30,64م  ال�سلع  وطــول  درجــة 
واأربعة و�ستون �سنتمرت اإجمايل طول ال�سلع 
63,84م ثالثة و�ستون مرتًا واأربعة وثمانون 

�سنتمرت.
امل�ساحة الإجمالية: 388,11م2 ثالثمائة 
�سنتمرت  ع�سر  واحد  مرتًا  وثمانون  وثمانية 

مربع.
واإحداثيات املوقع كالآتي:

    ال�سماليات            ال�سرقيات
273249,827   1932473,716
273258,776   1932480,874
273258,798   1932465,804
273269,098   1932446,420
273287,677   1932427,133
273262,000   1932443,851

   273250,313   1932462,726
هــذه  اإىل  فليتقدم  مــعــار�ــســة  لــديــه  فــمــن 
املحكمة لتقدمي اعرتا�سه مدة اأق�ساها �سهرين 
من تاريخ ن�سر الإعالن والله ويل التوفيق,,,

يف  الرابعة  الق�سائية  الــدائــرة  تعلن   •
تقدم  بــاأنــه  امل�سارحة  بــاأحــد  العامة  املحكمة 
�سليمان  يحيى  ــم  ــراهــي اإب املـــواطـــن/  اإلــيــهــا 
رقم  الوطنية  الهوية  يحمل  �سعودي  عامري 
)1079474936( بطلب حجة ا�ستحكام على 
)احلبجية(  قرية  يف  الواقعة  ال�سكنية  اأر�سه 
والتي تقع داخل احليز العمراين املوؤقت لقرية 
العمرانية  التنمية  حــدود  وخــارج  احلبجية 
برقم  لدينا  واملــقــيــدة  امل�سارحة  اأحـــد  ملدينة 

372917348 وتاريخ 1437/08/10هـ.
وم�ساحتها  واأطــوالــهــا  الأر�ـــض  وحـــدود 

كالآتي:
�سماًل: يحدها اأر�ض تدعي ملكيتها مرمي 

جابر حنب�سي وقا�سم حنب�سي.
باجتاه  الــغــرب  مــن  يــبــداأ  ال�سلع:  طــول 
درجـــة   )ْ89( مـــقـــدارهـــا  بــــزاويــــة  الـــ�ـــســـرق 
وثالثني  مرتًا  وثالثني  واحد  ال�سلع  وبطول 
بزاوية  �سماًل  ينك�سر  ثم  �سنتمرت)31,30م( 
مقدارها )265ْ( بطول خم�سة اأمتار وخم�سني 
بزاوية  غــربــًا  ينك�سر  ثــم  )5,50م(  �سنتمرت 
وثالثني  ثالثة  ال�سلع  بطول   )ْ85( مقدارها 

مرتًا و�سبعني �سنتمرت )33,70م(.
ملكيتها  يدعي  اأر�ـــض  يحدها  وجــنــوبــًا: 

ح�سني ح�سن ح�سني عامري.
باجتاه  ال�سرق  مــن  يــبــداأ  ال�سلع:  طــول 
وبطول  درجة   )ْ89( مقدارها  بزاوية  الغرب 

ال�سلع خم�سة و�ستني مرتًا )65,00م(.
و�سرقًا: يحدها �سارع عر�ض )10,00م(.

باجتاه  ال�سمال  مــن  يــبــداأ  ال�سلع:  طــول 
درجــة    )ْ100( مــقــدارهــا  بــزاويــة  اجلــنــوب 

وبطول ال�سلع خم�سة وثالثني مرتًا )35م(.
وغربًا: يحدها اأر�ض يدعي ملكيتها ورثة 

هادي جابر حنب�سي.  
باجتاه  اجلنوب  من  يبداأ  ال�سلع:  طــول 
ال�سمال بزاوية مقدارها )91ْ( درجة وبطول 

ال�سلع خم�سة وثالثني مرتًا )35,00م(.
ــان  ــف ــيــة وقـــدرهـــا: األ ومبــ�ــســاحــة اإجــمــال
وثالثمائة و�سبعة و�ستون مرتًا مربعًا واثنا 

ع�سر �سنتمرتًا )2367,12م2(.
والنك�سارات كالآتي: 

42561090   16465970
42561194   16465985
42561194   16467003
42561308   16467006
42561312   16465890
 42561096   16465855

اعرتا�سه  تقدمي  فعليه  معار�سه  له  فمن 
تاريخه  من  �سهرين  خــالل  املحكمة  هــذه  اإىل 

والله ويل التوفيق,,,
يف  املــدنــيــة  الأحـــــوال  لإدارة  تــقــدم   •
عبدالرحمن  املواطن/  عري�ض  اأبــو  حمافظة 
املـــدين/  الــ�ــســجــل  رقـــم  عقيل  يحيى  حمــمــد 
عــريــ�ــض  ــــو  اأب مــ�ــســدرهــا   1097732422
التعديل/  قبل  ال�سجل  يف  هــو  كما  ال�ــســم 
عبدالرحمن حممد يحيى عقيل ال�سم كما هو 
يف ال�سجل بعد التعديل/ عبدالرحمن حممد 
يحيى عقيل اجلعفري فمن له معار�سه على 
ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ 

هذا الإعالن.

الدمام
حــمــدان  بـــن  مــفــرح  فــاطــمــة  • تــعــلــن 
عــن  ــة  ــي ــس ــ� اجلــن �ـــســـعـــوديـــة  خمــلــ�ــض  ال 
فــــقــــدان رخـــ�ـــســـة حمــــل لــتــنــجــيــد الــكــنــب 
وتاريخ   3909232643 برقم:  وال�ستائر 
و�سط  بلدية  من  و�ــســادرة  1431/8/7هـــــ 
الدمام ويرجى ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها 

مل�سدرها وله ال�سكر.

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 (
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الطائف ـ البالد 
الفوز   يف  الفي�سلي  فريق   جنــح  
اأهــــداف  بــثــالثــة  وج  م�سيفه  عــلــى 
مقابل ل �سيء، �سمن مباريات دور 
ــــ 64 مــن كــاأ�ــس خــــادم احلــرمــن  ال

ال�سريفن. جاءت اأهداف الفي�سلي 
ــ�ــس جــو�ــســتــافــو  ــوي عـــن طـــريـــق ل

الفي�سلي  عزز  ثم   ،14 الدقيقة  عند 
الدقيقة  يف  الــثــاين  بالهدف  تقدمه 
54 عن طريق  يو�سف اجلبلي،  قبل 
الهدف  خري�س  عو�س  ي�سيف  اأن 

الثالث.
الفي�سلي  فــريــق  يــتــاأهــل  وبـــهـــذا 

للدور 32 من البطولة.

جدة- حممود العو�ضي
للريا�سة  الــر�ــســيــدة  الــقــيــادة  الـــالحمـــدود مــن  الــدعــم  يف ظــل 
منتخباتنا  جميع  �سمنت  خا�سة،  القدم  ولكرة  عامة،  ال�سعودية 
التاأهل وامل�ساركة  ال�سنية  القدم مبختلف فئاتها  ال�سعودية لكرة 
يف جميع البطولت الآ�سيوية التي �ستقام يف 2020م. البداية 
�سيخو�س  الــذي  عامًا   23 حتت  الوطني  منتخبنا  مع  �ستكون 
املقبل  يناير  �ستقام يف  التي  عامًا  اآ�سيا حتت 23  كاأ�س  نهائيات 
يف  الأوملبية  الألــعــاب  ــدورة  ل املوؤهلة  البطولة  وهــي  بتايالند، 

طوكيو 2020.
اأما اأخ�سر ال�سالت ف�سيكون على موعد مع بطولة كاأ�س اآ�سيا 
لل�سالت يف فرباير القادم، والتي �ستحت�سنها تركمان�ستان، فيما 
النهائيات  مع  موعدًا  عامًا   16 حتت  الوطني  منتخبنا  �سي�سرب 
البحرين  مملكة  �ست�ست�سيفها  والتي  عامًا،   16 حتت  الآ�سيوية 
اآخر البطولت ف�ستكون  اأما  ال�سقيقة يف �سبتمرب 2020 القادم، 
بطولة كاأ�س اآ�سيا حتت 19 عامًا والتي �ستجري يف اأوزباك�ستان 

خالل �سهر اأكتوبر 2020 املقبل.

الفيصلي يكسب وج ويتأهل 
لدور32 بكأس الملك 

اكتمال عقد جميع منتخباتنا الوطنية في البطوالت  "اآلسيوية" 2020

عقدة أوراوا .. 
تحرج الهالل

عمر احلكمي

 �سروق

الــهــالل نف�سه يف مــوقــف حــرج جــدًا  ** و�ــســع فــريــق 
الوحيد،  بالهدف  الياباين  اأوراوا  اأمام  الذي حققه   بالفوز 
)فـــوز بطعم  ال�سخ�سية  نــظــري  مــن وجــهــة  اأعــتــربه  الـــذي 

اخل�سارة(.
وا�ست�سالمه  الياباين  اأوراوا  فريق  تهالك  فرغم   **
ي�ستطيعوا  مل  الهاللين  اأن  اإلاّ  الأول  ال�سوط  طيلة  للهالل 
الو�سول اإىل املرمى الياباين .. وتفنن مهاجموه يف اإهدار 
الفر�س ال�سهلة .. والهدايا املمنوحة من قبل اأوراوا و�سط 
فريقها  عينيها  بــاأم  راأت  التي  الهاللية  اجلماهري  �سيحات 
ليقوى على اإتخام �سباك اأوراوا بجملة من الأهداف جتعل 
 %  99 بن�سبة  وتقربه   .. بالزهور  مليئًا  الإيــاب  يف  طريقه 
الع�سرين  مايقارب  دام  الذي  الوردي  الهاليل  للحلم  حمققًا 
عامًا وهو حلم الفوز بالقلب الآ�سيوي اجلديد )بطولة كاأ�س 
اآ�سيا( الذي جنح فريق النمور الحتادي يف  دوري اأبطال 
حتقيقه مرتن .. وف�سل الهالل يف احل�سول عليه حتى الآن 
ي�ستطع  مل  لكنه  البطولة  هذه  يف  العديدة  م�ساركاته  رغم 

حتقيق حلمه وحلم جماهريه العري�سة.
الــهــالل حجم  ليعرف لعــبــو  الأ�ــســطــر  هــذه  اأكــتــب   **
ناديهم  وحــق  جماهريهم  حق  يف  اأحدثوها  التي  الكارثة 
وهم يهدرون الفر�س ال�سهلة قبل الإياب ال�سعب اأمام مرمى 
اأوراوا والذي رغم )تهالكه( وا�ست�سالمه الكامل للهالل طيلة 
ال�سوط الأول )بالذات( اإل اأن لعبي  الهالل كانوا عاجزين 
عن هز �سباكه وكاأن اأوراوا الذي �سادر احللم الهاليل قبل 
مو�سمن اأ�سبح )عقدة( للهالل .. واأ�سبح من ال�سعب على 
 .. الفنية  اأ�سواأ حالته  اإغراقه حتى وهو يف  املوج الأزرق 
والنق�س الكبري الذي عانى منه، والذي  �سيتخل�س منه يف 
اأف�سل قد يت�سبب  مواجهة الإياب و�سيواجه الهالل باإعداد 
الهاللين بالفوز )الأحادي( الذي حققه  يف م�سادرة فرحة 

والذي كما قلت: اإنه فوز بطعم اخل�سارة .
فر�سة حتقيق  باأن  اأقول  واأنا  هنا  اأبالغ  ل  ولعلني   **
احللم الهاليل بالفوز ببطولة كاأ�س دوري اأبطال اآ�سيا باتت 
اأوراوا  فريق  لعبي  بــاأن  جيدًا  اأعــرف  لأنني  جــدًا  �سئيلة 
الياباين عادوا اإىل اليابان �سعداء بالنتيجة التي اآلت اإليها 
يعاين  كان  املواجهة  تلك  يف  فريقهم  كون  الذهاب؛  مباراة 
مواجهة  يف  للهاللين  متاحة  تكون  لن  غيابات  ظروف  من 
مغايرا  م�ستوى  اأوراوا  فريق  �سيقدم  وبالتايل   .. الإيــاب 
متامًا للم�ستوى )الهزيل( الذي ظهر به يف مواجهة الذهاب 
اأف�سل  اأدائه وبت�سكيلة  و�سيفاجيء فريق الهالل مب�ساعفة 
وهذا مايجب اأن ي�سعه الهالليون يف احل�سبان قبل مواجهة 

الإياب والتي لن تكون مهمة �سهلة اأبدًا .

من أمريكا.. حمداهلل 
يعلن اعتزاله

جدة- البالد
اأعلن املغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الن�سر 
لكرة القدم ، اليوم اعتزاله اللعب الدويل مع منتخب 
اأ�سود الأطل�س املغربي، وذلك  بعد “اخلالفات” التي 
الوطني  املنتخب  لعبي   بع�س   وبــن  بينه  اندلعت 
 ،2019 اأفريقيا  اأمم  لكاأ�س  ال�ستعداد  خالل  املغربي 

التي ااأقيمت يف م�سر.
يف  الر�سمي  ح�سابه  عرب   " "العاملي  مهاجم  وكتب 
"ال�سالم  "اإن�ستجرام" :   الجتماعي  التوا�سل  موقع 
اللعب  اأعتزل  اأن  قررت  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم 
الوقت  يف  متواجد  الله  حمد  اأن  اإىل  ُي�سار  الدويل". 
احلايل بالوليات املتحدة الأمريكية يف اإجازة ق�سرية  

خالل فرتة التوقف الدويل.
املنتخب  غادر مع�سكر  واأن  �سبق  قد   وكان حمدالله 
 2019 اأفريقيا  اأمم  لكاأ�س  التح�سري  اإبـــان  املغربي 
مب�سر، وذلك ب�سبب خالفات مع رينارد مدرب املنتخب 
حمدالله  لعب  وقد  الالعبن.  بع�س  مع  واأي�سًا  وقتها 
)28 عاما( مع منتخب املغرب 13 مباراة فقط، �سجل 

خاللها هدفا واحدا، و�سنع 3 اأهداف.

في آسيوية اليد.. "كواسر الوحدة" يهزم عمان ويتصدر
متابعة- حممود العو�ضي

الوحدة  بنادي  اليد  لكرة  الأول  الفريق  جنح 
البطولة  مــن  الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة  تــ�ــســدر  يف 
اأبطال الدوري لكرة  الـ )22( لالأندية  الآ�سيوية 
العماين  عمان  فريق  على  انت�ساره  عقب  اليد، 
اجلولة  مناف�سات  خــالل   ،)20  –  27( بنتيجة 
الرابعة من املجموعة، التي تقام مناف�ساتها يف 
" الكورية اجلنوبية. دخل  " �سام �سوك  مدينة 
كوا�سر الوحدة منذ البداية وهم م�سممون على 

الوكرة  اأمام  خ�سارتهم  لتعوي�س  اللقاء،  ح�سم 
املا�سية، فرفعوا ر�سيدهم  القطري يف اجلولة 
اإىل )6( نقاط، ليت�سدروا فرق املجموعة بفارق 
البحريني،  وبـــاربـــار  الـــوكـــرة،  عــن  الأهـــــداف 
عقب  املجموعة  ح�سابات  تعقيد  يف  جنح  الذي 
الكوا�سر  القطري.  الوكرة  انت�ساره على فريق 
ال�سدارة،  على  للحفاظ  هامة  مواجهة  اأمامهم 
الـــ  يف  الــكــويــتــي  الــعــربــي  مــع  يلتقون  حينما 

)9:30( من �سباح غد الأربعاء.

األسباني" ألونسو" يكثف تحضيراته  لرالي داكار السعودية 
جدة- البالد

وا�سل ال�سائق الإ�سباين فرناندو 
األون�سو بطل العامل مرتن �سابقًا يف 
للم�ساركة  ا�ستعداداته  فــورمــول1، 
 ،2020 ال�سعودية  داكـــار  رايل  يف 
العال  رايل  يف  ثالثًا  بحلوله  وذلـــك 
نيوم لي�سل للمرة الأوىل يف تاريخه 
ال�سباقات  يف  التتويج  من�سة  اإىل 

ال�سحراوية.
توقيٍت  يف  ال�سباق  نتيجة  وتاأتي 
املخ�سرم،  الإ�سباين  لل�سائق  مثايل 
جتاربه  اأوىل  خلو�س  ي�ستعد  الــذي 
الــذي  داكـــار  رايل  الإطـــالق يف  على 
يف  الأوىل  للمرة  اململكة  حتت�سنه 
 5 من  واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق  تاريخ 

اإىل 17 يناير 2020.

وعن م�ساركته يف رايل العال نيوم 
ال�سعودية  داكــار  رايل  انطالق  قبل 
األــونــ�ــســو:  قــــال  بــ�ــســهــريــن،   2020
لداكار،  مثاليًا  ا�ستعدادًا  كــان  "لقد 
جغرافية  على  قــرب  عــن  تعرفنا  فقد 
اإن الت�ساري�س م�سابهة  املكان؛ حيث 
حلـــٍد كــبــري ملــا �ــســنــواجــهــه يف داكـــار 

ال�سعودية".

المملكة تحقق المرتبة 15 في عالمية كمال األجسام
الريا�ض- البالد

دولــة   50 بــن  م  تــقــداّ اأكـــرب  ال�سعودية  حققت 
م�ساركة يف بطولة العامل لكمال الأج�سام مبدينة 
الفجرية يف دولة الإمارات، بعد تاأ�سي�س الحتاد 
 )15( املرتبة  على  اململكة  ح�سلت  حيث  حديًثا، 
الــعــامل،  بطولة  يف  م�ساركة  دولـــة   50 بــن  مــن 
والهند  واأملانيا  اإ�سبانيا  مثل  دول  على  متقدمة 

وتركيا ورومانيا واإيطاليا واملك�سيك وفرن�سا.
وهناأ رئي�س الحتاد ال�سعودي لكمال الأج�سام 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  الــرمــيــان  اأ�ــســامــة 

ال�سعودي  للمنتخب  املراكز املحققة  الر�سيدة  والقيادة 
ــعــامل لبناء  ــام املــ�ــســارك يف بــطــولــة ال لــكــمــال الأجــ�ــس
الالعبن  م�ستوى  اأن  اإىل  م�سرًيا   ، والفيزيك  الأج�سام 
الـــذي يــعــد نقطة حتد  الــتــوقــعــات  املــ�ــســاركــن يــفــوق 
اأف�سل حيث  للفوز مبراكز  القادمة  بالبطولت  للتفوق 
اأحمد مهدي - املركز الرابع يف وزنه بفئة كمال  حقق 
الأج�سام، وجمال ع�سريي - املركز ال�ساد�س يف طول 
امل�سكلر فيزيك من بن 34 بطاًل دولًيا ، وتي�سري خلفان 
- املركز اخلام�س يف وزنه بفئة كمال الأج�سام من بن 

19 بطاًل دولًيا .

وحقق �سامل اخلالدي املركز الثامن يف فئة كال�سك 
فيزيك من بن 20 بطاًل دولًيا ، وكميل القنربي املركز 
 - الرفاعي  وحميد   ، فيزيك  كال�سك  فئة  يف  الثامن 
بطاًل   30 بن  من  الفيزيك  فئة  ويف   ، الثامن  املركز 
ويف   ، الثامن  املركز   - الغامدي  حمدان  حقق  دولًيا 
فئة الفيزيك من بن 21 بطاًل دولًيا نايف النم�سان - 
بن  من  الأج�سام  كمال  بفئة  وزنه  العا�سر يف  املركز 
21 بطاًل دولًيا ، وعلي جلي - املركز العا�سر يف وزنه 
بفئة كمال الأج�سام من بن 28 بطاًل دولًيا ، واأحمد 
اجلريبي - املركز الثامن يف وزنه بفئة كمال الأج�سام 

من بن 20 بطاًل دولًيا .

واأ�ـــــســـــاف بـــطـــل الــــفــــورمــــول 1 
اأن  رائــعــًا  �ــســعــورًا  "كان  الــ�ــســابــق: 
اأنـــهـــي الــ�ــســبــاق يف املـــركـــز الــثــالــث 
ــتــتــويــج يف  ال مــنــ�ــســة  اإىل  ـــل  واأ�ـــس
يف  الأوىل  للمرة  �سحراوي  �سباق 
حياتي، كما اأن حدوث ذلك يف اململكة 
العربية ال�سعودية ويف هذا التوقيت 
قبل  الثقة  من  كبرية  دفعة  مينحني 

داكار".
مل�سافة  نــيــوم  الــعــال  رايل  ــد  وامــت

مراحل  اأربــع  على  مرتا  كيلو   765
مــدار  على  ال�سائقون  قطعها 

اأيام، وهو ما عرب  خم�سة 
عنه األون�سو قائاًل اإنها: 
رائعًة"  "فر�سًة  كانت 

ملعاي�سة الظروف 
اجلــغــرافــيــة 

داكار  اأثناء رايل  املتوقعة  واملناخية 
ال�سعودية.

ال�سعودية  داكار  رايل  و�سيت�سمن 
من  يــتــنــافــ�ــس  مــرحــلــة،   12   2020
خاللها املت�سابقون على م�سار يجمع 
بحا�سرها  الــعــريــق  اململكة  تــاريــخ 
ابتداًء  الواعد،  وم�ستقبلها  امل�سرق 
مــن جـــدة، عــرو�ــس الــبــحــر الأحــمــر، 
امل�ستقبل،  مدينة  نيوم  اإىل  و�سوًل 
ملدينة  التاريخية  باملواقع  ومـــرورًا 
حتديا  ليواجهوا  الريا�س 
ـــبـــوق عــنــد  غـــــري مـــ�ـــس
و�سولهم اإىل �سحراء 
الربع اخلايل، حيث 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
ومنها  الالمتناهية 
اإىل خط النهاية يف 

منطقة القدية.

األخضر يدشن تحضيراته 
لمالقاة أوزبكستان

الريا�ض- البالد
د�سن منتخبنا الوطني الأول  اأم�س الإثنن تدريباته يف مدينة ط�سقند الأوزبكية، حت�سريًا 
للقاء منتخب اأوزبك�ستان يوم اخلمي�س املقبل، �سمن الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة لنهائيات 
ثم  الإحماء  بتمارين  التدريبية  احل�سة  بــداأت  2023م.  اآ�سيا  وكاأ�س   2022 العامل  كاأ�س 

مترين التمرير، قبل اأن ينفذ متارين ال�ستحواذ.
من  منعته  الركبة،  يف  بــالأمل  ل�سعوره  خا�سة  بتمارين  مادو  عبدالله  املدافع  واكتفى 
املالكي  عبدالإله  الو�سط  خط  لعب  ي�سارك  مل  كما  اجلماعية.  التدريبات  يف  امل�ساركة 
يف احل�سة لتعر�سه لنزلة برد. و�سيوا�سل الأخ�سر تدريباته اليوم الثالثاء على ا�ستاد 

م�ساء. اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  "لوكوموتيف 
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ضمن الجولة الـ)12( بدوري األمير محمد بن سلمان

البطولة بنظام المربع الذهبي بمشاركة 4 فرق

الشعلة يواجه الطائي والبكيرية يتحدى الثقبة 

السعودية تحتضن كأس السوبر اإلسباني لـ 3 سنوات قابلة للتجديد 

حائل- خالد احلامد
تتوا�سل اليوم )الثالثاء( 
ـــة الــثــانــيــة عــ�ــســرة  اجلـــول
حممد  الأمــــــر  دوري  مـــن 
الــدرجــة  لأنــديــة  �سلمان  بــن 
بــــــداأت  والـــــــــذي  الأوىل، 
مالحمها  تظهر  فيه  املناف�سة 
املت�سدر  مطاردة  يف  اأ�سدها  على 
الكرا�سي  لعبة  وبــاتــت  الــقــاد�ــســيــة، 
حتفل  اأن  ويتوقع  جمــراهــا،  تــاأخــذ  املو�سيقية 
لقاءات  و�ستكون  والإثــــارة.  بالندية  اجلــولــة 

اليوم على النحو التايل:
ال�شعلة vs الطائي

الأول  ملعب  على  الطائي  مــع  ال�سعلة  يلتقي 
معها  يــاأمــل  مف�سلية،  مــواجــهــة  يف  بــاخلــرج، 
بعد  الــــدوري  يف  و�سعهما  ت�سحيح  الــفــريــقــان 
حيث  املا�سية؛  اجلــولت  يف  املتوا�سعة  النتائج 
اأمام  بالتعادل  املا�سية  اجلولة  يف  ال�سعلة  تعرث 
باملركز   12 الـــ  النقطة  ليح�سد  حطني؛  م�سيفه 
لت�سحيح  الطائي  ياأمل  املقابل  يف  ع�سر،  الثالث 
والتي  املتتالية،  الــثــالث  اخل�سائر  بعد  و�سعه، 

تراجع معها للمركز الثامن بر�سيد 16 نقطة.
البكريية vs الثقبة

عندما  املت�سدر،  القاد�سية  ملطاردة  الثقبة  يرغب 
يحل �سيفا على البكرية، الذي ميتلك يف جعبته 
16 نقطة يف املركز ال�سابع بفارق الأهداف عن 
الطائي، ول يريد التفريط بالنقاط بعد تعادله 
الثقبة  يــاأمــل  املقابل  يف  اجلبلني،  مــع  الأخـــر 

للمحافظة  وي�سعى  القوية،  عرو�سه  مبوا�سلة 
املا�سية  اجلولة  يف  تعادل  الثقبة  الو�سافة،  على 

مع املت�سدر رافعا ر�سيده اإىل 20 نقطة.
جنران vs اجليل

يتطلع جنران ل�ستعادة توهجه، عندما ي�ست�سيف 
تلقى  جنـــران.  جامعة  ملعب  على  اجلــيــل  فــريــق 
جنران خ�سارة جديدة اأمام الباطن 2/0 وتراجع 
حترك  بينما  نقطة،   15 بر�سيد  العا�سر  للمركز 
اجلولة  يف  �سلبيا  اأحــد  مع  وتــعــادل  قلياًل  اجليل 
املركز  يف  نقطة   12 اإىل  ر�سيده  فرفع  املا�سية، 

اخلام�س ع�سر.
العني vs املجزل

مدينة  ملعب  على  املجزل  مع  العني  يلتقي 

العني وهو يف  بالباحة. يدخل  �سعود  امللك 
وياأمل يف  نقطة،  بر�سيد 20  الثاين  املركز 
الثقبة  تعرث  اأمــل  على  اللقاء  نقاط  ح�سد 
خلطف و�سافة الرتتيب، فيما يحتل املجزل 
املركز ما قبل الأخر بر�سيد 8 نقاط، وياأمل 
يف الــنــقــاط الــثــالث مــن اأجـــل البــتــعــاد عن 

املراكز الأخرة.
اخلليج vs الباطن

يف  الباطن،  �سيفه  اخلليج  ي�ستقبل  �سيهات،  يف 
املركز  اخلليج  يحتل  الفريقني.  بني  قوية  مباراة 
ال�ساد�س ع�سر بر�سيد 11 نقطة، يف املقابل ي�سعى 
يحتل  الفريق  املميزة،  نتائجه  ملوا�سلة  الباطن 

املركز الرابع بر�سيد 19 نقطة.

الريا�ض- البالد
ا�ست�سافة  للريا�سة  العامة  الهيئة  اأعلنت 
الإ�سباين  ال�سوبر  كاأ�س  لنهائيات  اململكة 
للتجديد  قابلة  �سنوات   3 ملــدة  الــقــدم  لكرة 
التي  لالتفاقية  وفقًا  وذلــك  اإ�سافية،  لثالث 
مت تــوقــيــعــهــا بـــني الحتــــاديــــن الــ�ــســعــودي 
والإ�سباين لكرة القدم؛ لي�سبح اإجمايل مدة 
التفاقية 6 �سنوات يف حال اتفقت الأطراف 
عــلــى الــتــجــديــد، حــيــث كــ�ــســفــت الــهــيــئــة اأن 
بجدة  الريا�سية  عبدالله  امللك  مدينة  ملعب 
 2020 ن�سخة  �سي�ست�سيف  "اجلوهرة"، 
مرة  لأول  تقام  التي  الذهبي  املربع  بطريقة 
اأندية  اأربعة  مب�ساركة  البطولة  تاريخ  يف 
واأتلتيكو  مدريد  وريال  بر�سلونة  اإ�سبانية: 
اأيام 8 و 9 و  مدريد وفالن�سيا، وذلك خالل 
القرعة  مرا�سم  وجــرت  2020م.  يناير   12
كبر  حفل  يف  الإثــنــني  اأم�س  الن�سخة  لهذه 
مــدريــد،  الإ�ــســبــانــيــة  العا�سمة  احت�سنته 
بح�سور الأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�سة، 
خالد  بن  من�سور  الأمــر  ال�سمو  و�ساحب 
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  �سفر  الفرحان 
يف اإ�سبانيا، و يا�سر امل�سحل رئي�س الحتاد 
"لوي�س  وال�سيد  ــقــدم،  ال لــكــرة  الــ�ــســعــودي 
لكرة  الإ�سباين  الحتاد  رئي�س  روبيالي�س" 

الــــــقــــــدم، 
ومــــــــديــــــــر 

الـــــــعـــــــالقـــــــات 
نــادي  يف  املوؤ�س�سية 

بوتراغينيو"،  "اإمييليو  ال�سيد  مدريد  ريال 
يف  املوؤ�س�سية  العالقات  مدير  اإىل  اإ�سافة 
ورئي�س  اأمور"  "غيرمو  بر�سلونة  ــادي  ن
�سريزو"  "اإنريكي  مــدريــد  اأتلتيكو  ــادي  ن
مورثي"،  "اأنيل  فالن�سيا  نـــادي  ورئــيــ�ــس 
املحلية  الحتــــــادات  ممــثــلــي  اإىل  اإ�ــســافــة 
الكرة  الإ�سباين وعــدد من جنــوم  والإعـــالم 
ريال  لعــب  مقدمتهم  يف  ياأتي  الإ�سبانّية، 
"�سرجيو  الإ�سباين  املنتخب  وقائد  مدريد 
"بو�سكيت�س"،  بر�سلونة  وجنم  رامو�س"، 

ولعــــــب اأتــلــتــيــكــو 
"�ساوؤول"،  مدريد 
واأخـــــــــــًرا لعـــب 
ــــــادي فــالــنــ�ــســيــا  ن

"غايا".
وعــــــــرّب �ـــســـاحـــب 
ال�سمو امللكي الأمر 
تركي  بن  عبدالعزيز 
جمل�س  رئي�س  الفي�سل 
اإدارة الهيئة العامة للريا�سة 
خــــالل كــلــمــتــه الـــتـــي األـــقـــاهـــا يف 
احلفل، عن �سعادته با�ست�سافة اململكة لهذه 
البطولة التاريخية والعريقة، وبا�ست�سافة 
اأعرق الأندية الإ�سبانية، حيث قال:  4 من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  "ن�سعد 
بــا�ــســتــ�ــســافــة نــهــائــيــات كـــاأ�ـــس الــ�ــســوبــر 
للتجديد  قابلة  �سنوات  لثالث  الإ�ــســبــاين 
لثالث اإ�سافية، ونرحب بع�ساق كرة القدم 
يف العامل بداية بالن�سخة املقبلة يف يناير 
2020، التي �ست�سهد اإقامة البطولة بنظام 
البطولة،  تاريخ  يف  مرة  لأول  يقام  جديد 

ــــقــــون بــــــاإذن الـــلـــه مـــن جنــــاح هــذه  وواث
اأكرب الأندية  البطولة نظر م�ساركة 4 من 
لدينا  كبرة  �سعبية  متتلك  التي  الإٍ�سبانية 
كما  اخل�سو�س،  وجه  على  ال�سعودية  يف 
اأن ا�ست�سافة اململكة لأحداث عاملية كهذه مل 
تكن لتحدث لول الدعم الكبر الذي يحظى 
به القطاع الريا�سي يف اململكة من القيادة 

الر�سيدة".
روبيالي�س  لوي�س  ال�سيد  قــال  جهته،  مــن 
ــقــدم:  ــكــرة ال رئــيــ�ــس الحتـــــاد الإ�ـــســـبـــاين ل
ا�ست�سافة  اتفاقية  بتوقيع  و�سعيد  "فخور 
الإ�سباين،  ال�سوبر  كاأ�س  لنهائيات  اململكة 
اإىل  الإ�سبانية  الكرة  خــربات  بنقل  ونعتز 
ما  كل  لتقدمي  جاهدين  و�سن�سعى  املنطقة، 
ن�ستطيع لإجناح هذه التفاقية وغرها من 
القدم  اإبرامها مع احتاد  التفاقيات التي مت 
ال�سعودي، ومنها اإقامة ور�س عمل ودورات 
لتطوير املدربني واحلكام، واإقامة مباريات 
وديـــة بــني املــنــتــخــبــات والأنـــديـــة وبــرامــج 
تطوير الفئات ال�سنية يف ال�سيف، وبرامج 

معاي�سة مدربني وتطوير كوادر اإدارية".

جدة يقتنص تعادال مثيرا من القادسية
اخلرب- البالد

خيم التعادل الإيجابي بهدف ملثله على نتيجة مباراة فريقي القاد�سية وجدة، 
اأم�س، يف افتتاح مناف�سات اجلولة 12 من دوري الأمر حممد بن �سلمان 

للدرجة الأوىل لكرة القدم.
اآندي  الالعب  بوا�سطة   74 الدقيقة  يف  الت�سجيل  القاد�سية  بداأ 

كيو، قبل اأن يدرك جدة التعادل عن طريق نايف ال�سيد يف 
لرتفع   ، للقاء  الأ�سلي  الوقت  من  الأخــرة  الدقيقة 

اإىل 25 نقطة يف  القاد�سية  نتيجة املباراة ر�سيد 
�سدارة جدول الرتتيب، بينما و�سل ر�سيد جدة 

اإىل 15 نقطة باملركز الثاين ع�سر.
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الريا�ض لأول مرة �سمن حفالت مو�سم  تعتلي م�سرح  داليا مبارك   ال�سعودية   الفنانة 
الريا�ض. )ت�سوير: خالد بن مر�ساح(

طفل بدون أنف وعيون يتحول 
لـعالمة تجارية 

إيقاف مقيمين أساءا للزي السعودي
الريا�ض ــ البالد 

ـــات  اأوقـــــفـــــت اجلـــه
الأمــــنــــيــــة اثـــنـــن مــن 
ـــمـــن يـــحـــمـــالن  ـــي ـــق امل
بعد  عــربــيــة،  جن�سية 
فيديو  مــقــطــع  تــــداول 
ظهر فيه الثنان وهما 
يــ�ــســيــئــان ويــتــهــكــمــان 

ا�ستكمال  يف  الأمــنــيــة  اجلــهــات  الــ�ــســعــودي.وبــداأت  الـــزي  على 
الإجراءات النظامية يف الق�سية.

الشاي األزرق.. 
مشروب  

إلنقاص الوزن

السعودية تحصد المركز الـ 7  في أولمبياد الروبوت

 النيابة تأمر بتوقيف معترض 
متسابق “الرالي” بسالح ناري 

"قبر التأمل" للتخلص من توتر 
االمتحانات 

منع  قط من السفر  بسبب وزنه 
الريا�ض ـ البالد 

حقق الفريق ال�سعودي املركز ال�سابع يف الفئة املتقدمة 
للروبوت  العاملية  الأوملــبــيــاد  يف  الــعــامل  م�ستوى  على 
دولة،   74 مب�ساركة  املجر،  يف  اأقيمت  التي   "WRO"
خالل  انعقدت  والتي  فريقًا،   423 من  اأكرث  تناف�ض  حيث 

الفرتة 7 - 10 نوفمرب اجلاري.
هياأت  قد  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة  وكانت 
بال�سراكة  العاملية،  للم�ساركة  تاأهيلي  مع�سكر  يف  فرق   8
امللك  ومدينة  وال�سناعة  والطاقة  التعليم  وزارات  مع 
الرقمي  التحول  ووحـــدة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
ــيــرباين والــربجمــة  ــ�ــس ــعــودي لـــالأمـــن ال ــ�ــس والحتــــــاد ال
الال�سلكية  للريا�سات  ال�سعودي  والحتـــاد  ــز  ــدرون وال

والتحكم عن بعد وجمعية اإن�سان.
 فقد ناف�ست الفرق يف اأربع فئات رئي�سة، اأولها الفئة 

العادية وتتناول تطوير املهارات الربجمية لدى الطالب.
فيما اأتاحت الفئة الثانية املتعلقة بكرة القدم للمتناف�سن 
املناف�سة بروبوتات تعمل بح�ّسا�ض الأ�سعة حتت احلمراء 

ت�سمنت  فيما  اأمامها،  الكرة  وجــود  حت�س�ض  من  لتتمكن 
جمــالت  يف  م�سرتكا  حتــديــا  "املفتوحة"  الثالثة  الفئة 
بالروبوتات  اخلا�سة  الــرابــعــة  الفئة  نوعية.و�سممت 

للطالب  والــربجمــة  الهند�سة  مــهــارات  لختبار  املتقدمة 
الكبار والأكرث خربة اإىل احلد الأق�سى عن طريق حتدي 

الذكية. املدن  جمال  "Tetras tack" يف 

اأبو ظبي ـ ترجمات 
اأو  الأزرق  ال�ساي  با�سم  ُيــعــرف  مــا  مــوؤخــرًا  ظهر   
"ال�ساي ال�سيني الأ�سود" وهو نوع ع�سبي خاٍل من 
الأخ�سر  ال�ساي  بن  ما  يجمع  مــذاق  ولــه  الكافين، 

والأحمر، ومنت�سر ب�سكل كبري يف ال�سن وتايوان.
يف  ال�ساي  اأنـــواع  اأجــود  من  الأزرق  ال�ساي  ويعد 
فرا�سة  لزهرة  الطازجة  الأوراق  من  وينتج  العامل، 
البازلء التي ترتك لتجف ب�سكل طبيعي يف ال�سم�ض، 

بح�سب جملة "dilei" الإيطالية.

ويعرف ال�ساي الأزرق بفوائده املتعددة، من اأبرزها 
قدرته على امل�ساعدة على تقليل الوزن ب�سكل طبيعي، 
الغذائي  التمثيل  عملية  �سرعة  زيــادة  على  لفاعليته 
ومـــن ثــم حـــرق الــدهــون.ويــحــتــوي الــ�ــســاي الأزرق 
يجعله  مما  الأك�سدة،  م�سادات  من  كبرية  كمية  على 

م�سروبًا رائعًا لتنقية اجل�سم من ال�سموم.
ومن احلقائق املعروفة اأن اإزالة ال�سموم تلعب دورًا 
مهمًا يف حرق الدهون من ج�سم الإن�سان، والتي تعد 

ال�سبب الرئي�سي لل�سيخوخة املبكرة.

مو�سكو ـ وكاالت 
”اإيروفلوت“،  الرو�سية  الــطــريان  خــطــوط  حــظــرت   
�ساحبه  مــع  الــطــائــرة  مــن  عــلــى  فيكتور  الــقــط  �ــســعــود 
ميخائيل غالن، ب�سبب اأنه يزن 10 كغم، اأي لديه 2 كغم 
وزن زائد؛ لأن الوزن امل�سموح للحيوانات الأليفة هو 8 

كغم فقط.

عاًما،   34 العمر  من  البالغ  غلن،  ميخائيل  وا�سطحب 
الأعمال  رجــال  درجــة  اإىل  لل�سعود  فيكتور  الأليف  قطه 
عــلــى مــن اإحــــدى الـــرحـــالت املــتــجــهــة مــن مــو�ــســكــو اإىل 
املطار  يف  ال�سلطات  بــاأن  تفاجاأ  ولكنه  فالديفو�ستوك، 
منعت �سعود القط معه لأنه يزن 10 كغم )22 رطاًل( اأي 

لديه 2 كغم زائدة فوق الوزن امل�سموح.
اآخر  مكان  يف  قطه  ي�سع  اأن  غلن  من  املطار  وطالب 
خم�س�ض يف الطائرة للحيوانات الأليفة، وهو �سندوق 
جيًدا  يعلم  لأنه  رف�ض  لكنه  الزائد،  وزنه  ب�سبب  الأمتعة 
اأن قطه لن ي�ستطيع املكوث هناك 8 �ساعات مدة الرحلة، 
لديهم قواعد ولن  اأن  اأخــربوه  املطار  امل�سوؤولن يف  لكن 
يتحملوا م�سوؤولية 2 كغم وزن زائد يف مق�سورة الركاب.
بعد يومن، متكن غلن من خداع  الأمر  نهاية  لكن يف 
رحلة  مــن  على  ال�سمن  القط  و�سعد  املــطــار،  موظفي 
الإجـــراءات  وجتــاوز  فالديفو�ستوك،  مدينة  اإىل  اأخــرى 
بها  يلحق  اأن  ي�ستطيع  مل  الأ�سا�سية  الرحلة  لأن  املتبعة، 

غلن ب�سبب م�سكلة وزن قطه الأليف.

القاهرة ــ وكاالت 
خرج من رحم اأمه منذ 6 �سنوات يتنف�ض من فمه فقط، يعي�ض بدون 
اأنف اأو عينن، وكانت والدته ت�سرخ متوجعة على ر�سيعها، الذي كان 
البع�ض يتمنى رحيله لإنهاء املعاناة، ولكن �ساء القدر بعد 6 �سنوات 
اأن ي�سبح الطفل امل�سري حممد، وهو من اأ�سحاب الهمم، عار�سا ذائع 

ال�سيت ملالب�ض الأطفال )كيدز موديل( لعدة عالمات جتارية �سهرية.
" كيف  تــروي  ال�سعدين )34عــامــا(، وهي ربة منزل،  الأم �سلوى   
اإىل ق�سة جناح  اأعــوام(  اأحمد زكريا )6  حتولت ماأ�ساة طفلها حممد 
ملهمة لأ�سحاب الهمم وذويهم. تقول الأم بعد و�سويل لل�سهر الرابع 
حالته  على  لالطمئنان  �سونار  اأ�سعة  اأجــريــت  حملي   فــرتة  خــالل 
الأمــور على ما يرام، ولكن  اأي �سيء وكانت كل  ال�سحية، فلم يظهر 

اإىل  خــرج  اأنــه  اكت�سفنا   ،2013 عــام  الـــولدة  بعد 
اأنــف وعينن، وبقيت يف  بــدون  الدنيا  هذه 

ابني  اأَر  مل  اأيـــام   10 مــن  اأكــرث  امل�ست�سفى 
�سيموت  اأنــه  الأطباء  كل  يل  واأكــد  خاللها، 

بعد ب�سعة اأيام ل�سعوبة حالته ال�سحية، لذا 
اأن  قبل  لروؤيته  اإ�ــســرار  لــدي  كــان 

الله  قــدرة  ولكن  عني،  يرحل 
وقدره كان لهما كلمة اأخرى 
باأن يعي�ض حممد حتى الآن، 
برفقته  امل�ست�سفى  واأغـــادر 

بعد �سهرين من ولدته.

الريا�ض ــ البالد 
العامة  النيابة  مبا�سرة  عــن  العامة  النيابة  يف  مــ�ــســوؤول  م�سدر  اأكــد 
التحقيق يف واقعة اعرتا�ض �سخ�ض مبركبته لأحد مت�سابقي  لإجراءات 
رايل العال نيوم وا�ستيقافه، وَتَرُجله اإليه من مركبته م�سهرًا ل�سالٍح ناري 

كان بحوزته بحق املت�سابق.
الناري  ال�سالح  بحجز  اأمـــرت  العامة  النيابة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�ــســار 
واملركبة امل�ستخدمة يف اجلرمية، واأمرت بتوقيف املتهم املذكور على ذمة 
الإجراءات  الق�سية يف �سوء نظام  اإجــراءات  ا�ستكمال  الق�سية، وجاري 

اجلزائية، والأنظمة العقابية ذات العالقة.
�ساأنه  مــن  مــا  كــل  متابعة  يف  ما�سية  العامة  النيابة  اأنَّ  امل�سدر  واأكـــد 
امل�سا�ض باأمن و�َسِكينة املجتمع والأفراد وُطماأنينتهم حتت طائلة املُ�ساءلة 

اجلزائية.

 قضاء ليلة في سجن 
"فورستناو"..  بـ50 دوالرا

 لندن ــ �سكاي نيوز 
رحلة  يف  عائلته  ب�سحة  كان  حينما  اأيــام  لعدة  عنه  تبحث  بريطاين   �سائح  اأ�سرة  ظلت 
قر�ض من  �سمكة  ا�سطياد  اأن مت   الفرن�سية،  ولكن ت�سادف  �سياحية بجزيرة  ل ريونيون 
نوع النمر  وعند �سق اأح�سائها عرث على يد وخامت زفاف. وقتلت ال�سلطات �سمكة القر�ض التي 
كانت ت�سبح بالقرب من �سواطئ اجلزيرة، بعد اأن راأت اأنها ت�سكل تهديدا لل�سياح وممار�سي 
ال�سباحة يف املنطقة. ومت التعرف على �سحية �سمكة القر�ض النمر من خالل خامت الزفاف الذي 
اأكدت زوجة ال�سحية اأنه يعود لزوجها، وهو �سائح بريطاين، فقد بعد ذهابه للغو�ض بالقرب من 
�سواحل اجلزيرة، وكان ال�سائح الربيطاين، البالغ من العمر 44 عاما، والذي مل يك�سف عن ا�سمه، 
يف عطلة ملدة اأ�سبوع مع زوجته يف �سان جيل بجزيرة ل ريونيون.وقال م�سدر لل�سحيفة الربيطانية اإن 

الرجل كان يف بحرية اأرميتاج وحده  م�سيفا اأن زوجته اأبلغت عنه عندما مل يعد.

علق وشاحها في الخالط .. فوقعت الكارثة أحشاء سمكة قرش تفك لغز سائح مفقود
باري�ض ــ �سكاي ينوز 

مل تكن تتوقع امراأة فرن�سية اأن جتد نف�سها يف ورطة كلفتها حياتها، بينما كانت حت�سر قالبا 
علق  اأن  بعد  الأحــد،  فرن�سية،  منزل  ربة  توفيت  فقد  املنزل،  مطبخ  يف  لبنها  احللويات  من 

و�ساحها يف خالط كهربائي اأثناء قيامها بتح�سري حلويات لبنها.
واأفادت فرق الإ�سعاف وال�سرطة اأن امراأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت اختناقا عندما 
علق و�ساحها يف اخلالط الكهربائي. واأو�سحت ال�سرطة اأن املراأة اخلم�سينية كانت تعد 
احللويات مع ابنها عندما وقعت احلادثة املوؤ�سفة، م�سرية اإىل اأن ابن ال�سحية، البالغ 

من العمر 15 عاما، كان اإىل جانبها يف ال�سقة عند وقوع احلادث، بح�سب فران�ض بر�ض.
 وقالت ال�سرطة اإن البن �سارع اإىل الت�سال بال�سرطة �سباح يوم اأم�ض الأول  الأحد 

طلبا للنجدة وامل�ساعدة.

املانيا ـ وكاالت 
فور�ستنا  فندق   افتتاح  اأعيد  اأن  منذ 
"الرهيب" الواقع يف بلدة فور�ستناو �سمال 

اأملانيا يف  مايو  2019 املا�سي  غرب 
نام الع�سرات من الزوار مبا يف 

طواعية  الــزواج  حديثي  ذلك 
يف زنازين ال�سجن ال�سابق 

اخلا�سة بالفندق.
ــ�ــض،  ــري ـــر ب ـــرن ـــول ف ـــق ي
العمل  جمــمــوعــة  رئــيــ�ــض 
بــالآثــار:  املعنية  املحلية 

البالغ  ـــّرة  الأ�ـــس "تقدم 
 200 يف   90 ــا  ــه حــجــم

عاليا  م�ستوى  �سنتيمرت 
ــازيــن  ــزن ـــراحـــة يف ال مـــن ال

املتناثرة". حتى اإنه نف�سه نام على 
الأمر  كان  "لقد  ويقول:  الأ�سرة،  اأحد 
جمموعة  للغاية".وتعمل  هادئا 
العمل املحلية املعنية بالآثار 
وتاريخ املدينة على 

.2015 منذ  ال�سابق  ال�سجن  ترميم 
ال�سجن  مالب�ض  الزوار  كل  اإعطاء  ويتم 

ــيــ�ــض والأ�ـــســـود  املــخــطــطــة بــالــلــونــن الأب
لرتدائها خالل اإقامتهم.ويقول جونرت 

�سبونهوير، وهو ع�سو اآخر يف 
"اأغلبهم  الــعــمــل:  جمــمــوعــة 

اإن  اأي�سا".حتى  هــذا  يفعل 
تعر�ض  اأن  تعتزم  الرابطة 
نقلهم  خــيــار  الــــزوار  على 
يف  مكبلن  املــحــطــة،  مــن 
�ـــســـال�ـــســـل واقـــتـــيـــادهـــم 
عــربــة  يف  الـــفـــنـــدق  اإىل 

مفتوحة.
و�سع  تدر�ض  اأنها  كما 

و�سائل عقاب ترجع للقرن 
خ�سبي  اإطــار  بينها  من  الــــ19، 

منها  تــخــرج  فتحات  بــه  مــعــدين  اأو 
ــراأ�ــض والــيــديــن فــقــط، ويظل  ال

احلال  هــذا  على  ال�سخ�ض 
مدة طويلة.

 يقال اإن الفنون جنون، هذه املقولة طبقتها جامعة هولندية اإذ  تو�سلت 
لو�سيلة غريبة مل�ساعدة طالبها على التغلب على �سغوط المتحانات، وهي 

التاأمل".  "قرب 
الهولندية  "رادبود"  جامعة  ابتكرتها  التي  اجلديدة  الطريقة  وتعتمد   
بحفرة  قــرب  داخــل  الطالب  ا�ستلقاء  على  نيميجن،  مدينة  يف  الــواقــعــة 

مفتوحة، ويبقى نائمًا داخله فرتة من الوقت متاأماًل حتى يهداأ متامًا.
وانت�سر "قرب التاأمل" اأو "قرب التطهري" على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
الهولندية، بعد اأن ن�سر اأحد اخلريجن �سور اأ�سلوب جامعته الفريد يف 

اإدارة ال�سغوط النف�سية للطالب، وفقًا ل�سحيفة "مريور" الربيطانية.
ببطانية وح�سرية  الطالبية، وجُمهز  امل�ساكن   التاأمل خلف   ويقع قرب 
الــطــالب،  مــن  كبري  عــدد  اإعــجــاب  الغريبة  الو�سيلة  هــذه  ولقـــت  يــوجــا، 
تــوتــرات  مــن  والتخل�ض  بــالــراحــة  الــ�ــســعــور  عــلــى  بالفعل  و�ــســاعــدتــهــم 

و�سغوطات المتحانات.
اأي  دون  التاأمل  داخل قرب  ال�ستلقاء  "ال�سباب ميكنهم  املنظمون:  وقال 
هواتف حممولة اأو اأغرا�ض �سخ�سية، واأخذ كل الوقت للتفكري يف حياتهم 
ال�سريعة".ويوجد يف املكان املوجود  ويف مفهوم املوت وطبيعة احلياة 
اأنك  وتذكر  غريًبا  "ابق  الالتينية:  باللغة  عليها  مكتوب  لفتة  القرب  به 

�ستموت".
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