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�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

الإعالم املتجدد 16�صفحة | ريالن

اإيران توا�سل متزيق اليمن وت�ستهدف ا�ستقرار املنطقة 
�لبالد - حممد عمر وعمر ر�أفت

اإىل  مر�سلة  كانت  اإيرانية،  �سواريخ  من  كبرية  اأجــزاء  م�سادرة  اأمريكيني،  م�سوؤولني  عن  بر�س" الأخــري،  "اأ�سو�سيتد  وكالة  تقرير  اأكد 
بالأ�سلحة  اإرهابية  جماعات  ودعم  تزويد  عرب  العربية،  املنطقة  يف  الإرهابي  دوره  موا�سلة  على  عازم  الإيــراين  النظام  اأن  احلوثيني، 
واخلرباء، مما يهدد املنطقة والعامل مبوجات جديدة من عدم ال�ستقرار والعنف والإرهاب، ويخالف قرار للأمم املتحدة يحظر على اإيران 

تقدمي اأو بيع اأو نقل اأ�سلحة خارج البلد، واآخر يحظر تقدمي اأ�سلحة للحوثيني.
وهناك لئحة طويلة ت�سمل دور اإيران يف دعم جماعات اإرهابية بالأ�سلحة وتقدمي اخلربات اللزمة لتنفيذ عمليات متنوعة، وتاأتى 
جماعات احلوثي على راأ�س قائمة امللي�سيات التي تدعمها طهران؛ باعتبارها ذراعا اإرهابيا لنظام املليل، يف حماولة بائ�سة لإطالة 

وجود تلك العنا�سر الإرهابية على م�سرح العمليات الع�سكرية يف اليمن.
ويوؤكد خرباء اأن الدعم اليراين للحوثيني مل يقت�سر على تزويدهم بال�سلح واملال، واإمنا تقدمي دعم ا�ستخباراتي وتقني نوعي، 
حيث وعد فيلق القد�س بنقل نوع جديد من الطائرات امل�سرية من طراز "�ساهد 129" اإىل احلوثيني، ليتمكنوا من الو�سول اإىل 

اأن خروقات النظام  اأجمعت العديد من الدول على نبذ ال�سلوك الإيراين، موؤكدة على  اأوروبا،  اأخرى. ويف  اأرا�سي دول  عمق 
دول  �سوؤون  يف  ال�سافرة  والتدخلت  الإن�سان  حقوق  انتهاك  جانب  اإىل  النووي،  بامللف  يتعلق  فيما  خا�سة  مزعجة  اأ�سحت 
املنطقة، فيما قالت مندوبة اأمريكا يف الأمم املتحدة يوم اأم�س: �سنوا�سل حملة ال�سغط الق�سوى على اإيران، موؤكدة اأن اإيران 

توا�سل تهديد اأمن ال�سرق الأو�سط.

خادم الحرمين لترمب: مرتكب جريمة إطالق 
النار ال يمثل الشعب السعودي

إمام الحرم المكي يحذر من 
االستخفاف بالذوق العام

اعتماد ضوابط العمل الحر وإطالق 
البوابة اإللكترونية
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تداول اأ�سهم اأرامكو الأربعاء 
ورد الفائ�س اخلمي�س

الريا�س تعزز منو العامل القت�سادي
�لتفا�صيل �ص7

�لتفا�صيل �ص6

جدة - �لبالد
اأعلنت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« اأنه �سيتم 
من  اعتبارًا  ال�سعودية(  )اأرامكو  اأ�سهم  تداول  وبدء  اإدراج 

يوم الأربعاء القادم بالرمز 2222.
وهو  اأرامكو،  طرح  يف  التاريخي  الكتتاب  اإغلق  وبعد 
مليار ريال ون�سبة تغطية   446 بقيمة  العامل  الأ�سخم يف 
للمكتتبني يف موعد  الفائ�س  يبداأ رد   ،  %  465 جتاوزت 
اأ�سرع  يجعله  ما  احلــايل،  دي�سمرب   12 اخلمي�س  اأق�ساه 

فيما منحت  الــ�ــســعــودي،  الــ�ــســوق  تــاريــخ  الكــتــتــابــات يف 
ال�سركة مدير ال�ستقرار ال�سعري خيار �سراء 450 مليون 
ليتمكن  النهائي  الطرح  وب�سعر  اأق�سى،  بحد  اإ�سايف  �سهم 
واأعلنت  ال�سعري.  بال�ستقرار  املتعلقة  العمليات  تنفيذ  من 
"�سامبا  ال�ستثمار  واإدارة  للأ�سول  املالية  �سامبا  �سركة 
كابيتال"، ب�سفتها مدير الكتتاب ل�سركة اأرامكو ال�سعودية، 
النهائي  الــعــدد  وبــلــغ   ، الأ�ــســهــم  تخ�سي�س  عملية  اإمتـــام 

للمكتتبني الأفراد 5،056 مليون فرد.

�لريا�ص- �لبالد
 برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية، ُعقدت يف مدينة الريا�س الفعالية الأوىل 
 ، للجميع«  الفر�س  اإتاحة  »تعزيز  بعنوان  الع�سرين  ملجموعة  املايل  للم�سار 
بح�سور وزير املالية وحمافظ موؤ�س�سة النقد، وعدد من امل�سوؤولني يف اململكة، 
الدولية  واملنظمات  الع�سرين  جمموعة  دول  من  م�سارك   300 لـ  بالإ�سافة 
اجلدعان  حممد  املالية  وزيــر  واأكــد  اخلا�س.   والقطاع  الأكادميية  واجلهات 
اأهمية اإتاحة الفر�س للجميع؛ لتعزيز م�ساركة جميع فئات املجتمع يف تعزيز 
النمو القت�سادي، م�سريًا اإىل اأن هذا املو�سوع ُيعد اأحد اأولويات اململكة خلل 
رئا�ستها للمجموعة هذا العام. وبحثت جل�سات الفعالية الروابط بني تعزيز 
اإتاحة الفر�س والنمو القت�سادي، وال�سيا�سات التي من �ساأنها تعزيز اإتاحة 
الفر�س للجميع، وبخا�سة الن�ساء وال�سباب واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 

التقنية  من  ال�ستفادة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  دور  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 
والبتكار لإيجاد الفر�س الوظيفية، مبا يعزز النمو امل�ستدام وال�سامل.

 ) ال�سربا   ( الع�سرين  جمموعة  دول  لقادة  الر�سميون  املمثلون  عقد  كما 
القرن  فر�س  »اغتنام  العام  الهدف  ملناق�سة  الريا�س،  يف  الأول  اجتماعهم 

احلادي والع�سرين للجميع«.
وركز الجتماع على حماور برنامج رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين 2020، 
ويف مقدمتها:  متكني الإن�سان من خلل تهيئــة الظــروف التــي متّكن اجلميـع 
مناق�سات  وتغطي  وال�سباب،  الن�ساء  خا�سًة  والزدهـار،  والعمـل  العيـ�س  مـن 
واأهداف  للجميع،  الفر�س  اإىل  الو�سول  باإتاحة  املتعلقة  ال�سيا�سات  الجتماع 
التنمية امل�ستدامة، والتجارة وال�ستثمار، وال�سمول املايل، والتوظيف، ومتكني 

املراأة، وال�سحة، والتعليم، وال�سياحة.

و��صنطن - وكالت
اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية، اأم�س اأنها �ستطلب من وزارة 
اخلزانة اإدراج م�سوؤولني عراقيني على لئحة العقوبات، موؤكدة اأن 
وا�سنطن لن تبقى �سامتة على قتل املتظاهرين يف العراق. وقبل 
العراق،  يف  املتظاهرين  �سد  العنف  وترية  ارتفاع  ومع  �ساعات، 
الع�سرات خلل  فيها  �سقط  التي  املحافظات اجلنوبية  ل�سيما يف 
عزم  اإىل  �سابق  وقــت  يف  اأمريكية  م�سادر  اأ�ــســارت  واحـــد،  يــوم 
وزير  وكــان  عراقيني.   م�سوؤولني  على  عقوبات  فر�س  وا�سنطن 
�سلحياتها  �ست�ستخدم  بــلده  اإن  قــال:  بومبيو،  مايك  اخلارجية 
"عقوبات على �سخ�سيات فا�سدة، ت�سرق ثروات  ال�سرعية لفر�س 
املدنيني".  املحتجني  وي�سيبون  يقتلون  الذين  وعلى  العراقيني، 
واإىل اإيران حيث دعت الأمم املتحدة اإيران اإىل الإفراج عن معتقلي 
الحتجاجات، موؤكدة اأن اأكرث من 7 اآلف �سخ�س مت اعتقالهم على 

خلفية املظاهرات امل�ستعلة يف كافة املدن الإيرانية املطالبة برحيل 
النظام الذي دمر البلد. وحتدثت تقارير اأمنية يوم اأم�س عن مقتل 
الأخرية  الأيــام  قتيل يف   400 اأكرث من  األف متظاهر، منهم  نحو 
على اأيدي احلر�س الثوري والأمن الإيراين م�سرية اإىل اأن ال�سعب 
الظلم وال�ستبداد والنهب. من جهته،  الإيــراين ير�سخ حتت نري 
التوا�سل  اإن  اخلارجية:  لل�سوؤون  الدولة  وزير  اجلبري  عادل  قال 
نووية،  اأ�سلحة  امتلك  اإيـــران  حمــاولت  حــول  اأوروبـــا  مع  قائم 
موؤكدًا باأنه مل يعد ممكنًا احتمال ال�سلوك الإيراين العدواين. اإىل 
ذلك، اأعلنت الوليات املتحدة عن ر�سد 15 مليون دولر ملن يديل 
احلر�س  قوات  للواء  التابع  �سهلوي،  الر�سا  عبد  عن  مبعلومات 
عــدد كبري من  قبل  مــن  املطلوب  الإيــــراين، والإرهــابــي  الــثــوري 
بينها  من  واغتيالت؛  تفجريات  الأ�سا�سي يف  واملتهم  العامل  دول 

حماولة اغتيال عادل اجلبري عام 2011 .

فيينا - وكالت
عبدالعزيز  الأمــري  الطاقة  وزيــر  اأعلن 
لإنتاج  الإ�ــســايف  اخلف�س  اأن  �سلمان،  بن 
النفط يف اململكة �سيكون 167 األف برميل 
اأنها �ستوا�سل امل�ساهمة يف  يوميًا، موؤكدًا 

تخفي�سات الإنتاج اإذا امتثل اجلميع.
واأو�ــــســــح خــــلل تـــروؤ�ـــســـه الجــتــمــاع 
املنتجة من  الأوبــك والــدول  لــدول  ال�سابع 
خارجها »اأوبك+«، لبحث ا�ستقرار الأ�سواق 
تخفي�سات  جممل  اأن  العاملية،  البرتولية 
التفاق  دول  امتثال  حت�سني  بعد  الإنــتــاج 

�ستكون 2.1 مليون برميل يوميًا.
ــــاء مــنــظــمــة اأوبــــــك   واتــــفــــق اأعــــ�ــــس
يف  اأم�س  رو�سيا  ذلك  يف  مبا  و�سركاوؤهم، 
النفطي،  اإنتاجهم  خف�س  زيادة  على  فيينا 
اإ�سافية  برميل  األــف   500 عن  يقل  ل  مبا 

يوميًا لدعم اأ�سعار اخلام.
هذا  اأن  الجــتــمــاع  عقب  بــيــان  واأكـــد 
اإىل  الإنتاج  من  احلد  �سريفع  التخفي�س 
للمجموعة  يوميًا  برميل  مليون   1،7
الأول  من  اعتبارًا  دولــة   24 ت�سم  التي 

من يناير 2020.

قتل املتظاهرين يف العراق ي�ستفز اخلارجية الأمريكية ا�ستقرار ال�سوق يدفع اململكة 
خلف�س الإنتاج

�لريا�ص- �لبالد
بداأت ال�ستعدادات املكثفة لإطلق املو�سم الثاين من 
»�ستاء طنطورة 2019«، الذي يحتفي بالفنون والثقافة 
ال�ساحرة؛  الــعــل  حمافظة  طبيعة  قلب  يف  والــتــاريــخ 
ليكون الزوار على موعد مع نخبة من الفنانني العامليني 
املــرمــوقــة، وذلــك  العديد مــن اجلــوائــز  احلــائــزيــن على 
حتى  احلـــايل،  ال�سهر  مــن  ع�سر  التا�سع  مــن  اعــتــبــارًا 
رحلت  الفعاليات  وتت�سمن  القادم.  مار�س  من  ال�سابع 
جمال  وا�ستك�ساف  الكل�سيكية،  وال�سيارات  الطائرات 
العل، عرب فعالية »م�سارات العل«، كما �سي�ستمع ع�ساق 

ذكــرى  مبنا�سبة  خا�س  بحفل  الكل�سيكية  املو�سيقى 
العاملي  الأملاين  املو�سيقار  �سنة على ميلد   250 مرور 
يف  املو�سيقية  اإبداعاته  اأبــرز  تقدمي  عرب  »بيتهوفن«، 
»احتفالية بيتهوفن«، بالإ�سافة اإىل العرو�س امل�سرحية 
والهيبة  الكل�سيكية  والــطــائــرات  املناطيد  ومهرجان 

الإ�سبانية، وبطولة العل لبولو ال�سحراء.
جمتمع  على  ال�سوء  بت�سليط  اأي�سًا  املو�سم  واهتم 
ـــــزارع،  ـــــارة امل الــعــل املــحــلــي، مـــن خــــلل جتــــارب زي
البلدة القدمية، التي ت�ساهم يف  والفعاليات املقامة يف 
الأهــايل والــزوار، بجانب فعاليات  التفاعل بني  حتفيز 

لإثراء حوا�س الزوار عرب جتارب املطاعم واملقاهي 
الراقية املتوفرة يف املتنزه ال�ستوي، وال�ستمتاع 

باإبداعات نخبة من املطاعم العاملية ال�سهرية.
على  املتفردة  بطبيعتها  العل  اأر�ــس  وتعد 

ح�سارات  بني  الطرق  ملتقى  تاريخها،  مدى 
لآلف  موطًنا  فاأ�سبحت  والــغــرب،  ال�سرق 

الكنوز الأثرية التي ترجع اإىل اآلف ال�سنني، 
التي  الأثرية،  »احِلجر«  منطقة  تقع  وبها 

�سجلتها منظمة »اليون�سكو« كاأول موقع 
�ص2للرتاث العاملي يف اململكة.

�ص13

�ستاء طنطورة.. فعاليات جديدة وعرو�س ممتعة
 نز�ل �لدرعية ي�صتقطب �هتمام �لعامل 

�لتفا�صيل �ص8



فرب�ير , �أي�سًا �ستقام فعاليات فنية بتاريخ 19 دي�سمرب 
وحتى 7 مار�س 2019م, و�أخ��رى �ستقام يف يوم 17 
�ملو�سيقى  ع�ّساق  �سي�ستمتع  فيما   , يناير  و31  يناير 
 7 و  دي�سمرب,   27 ي��وم  يف  خا�س  بحفٍل  �لكال�سيكية 
طبيعة  بني  طنطورة"  "�ستاء  �سيحتفل  حيث  فرب�ير, 
ميالد  على  �سنة   250 م��رور  بذكرى  �ملُلهمة  "�لعال" 
�ملو�سيقار �لأملاين �لعاملي "بيتهوفن", عرب تقدمي �أبرز 
 2 من  بيتهوفن"  "�حتفالية  يف  �ملو�سيقية  �إب��د�ع��ات��ه 

وحتى 4 يناير 2020.
برنامج  يت�سمن  للمهرجان  �لتاريخي,  �جلانب  ويف 
ا م�سرحًيا م�ستوحى  �حلفالت يف "�ستاء طنطورة" عر�سً
من �أبعاد "�لعال" �لتاريخية بعنو�ن "جميل بثينة", على 

م�سرح "مر�يا" يوم 14 فرب�ير 2020.
مهرجان املناطيد والطائرات الكال�سيكية

ممتعة  وفعاليات  �أن�سطة  طنطورة"  "�ستاء  ويوفر 
 11 وحتى   2 من  يبد�أ  �ل��ذي  �ملناطيد",  "مهرجان  مثل 
بالطائر�ت  "�لعال"  �سماء  يف  وج��ولت   ,2020 يناير 
�لكال�سيكية, ومغامر�ت بني �سحر �لطبيعة عرب �سيار�ت 
"ملتقى  و���س��ب��اق  "لندروفر",  ط���ر�ز  م��ن  كال�سيكية 
�سباق  �أك���رب  ث��اين  وه��و  و�لتحمل  ل��ل��ق��درة  �لفر�سان" 
كما   ,2020 فرب�ير   1 يف  �سُيقام  حيث  للعامل؛  خيول 
يحفل "�ستاء طنطورة" هذ� �لعام بالعديد من �لفعاليات 
وفنون  �ل��ري��ا���س��ة  على  �مل��رت��ك��زة  �مل�ساحبة  �لأخ����رى 
�إىل  �ست�ساف  و�لتي  �لطهي,  وفنون  �لأزي���اء  ت�سميم 

�لريا�س- و��س- �لبالد
�لثاين  �ملو�سم  لإط��الق  �ملكثفة  �ل�ستعد�د�ت  ب��د�أت 

من "�ستاء طنطورة 2019", �لذي يحتفي بالفنون 
"�لعال"  طبيعة  قلب  يف  و�ل��ت��اري��خ  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�ل�����س��اح��رة, �إذ ُي��َع��د  �مل��ه��رج��ان مب��ث��اب��ة ح��دث 
�لعامليني  �لفنانني  من  نخبة  ي�ست�سيف  عاملي, 

�حلائزين على �لعديد من �جلو�ئز �ملرموقة.
وت��ن��ط��ل��ق ف���ع���ال���ي���ات �مل���ه���رج���ان 

مو�سمه  جن���اح  �ل��ث��اين,ب��ع��د 
رب��ي��ع   22 م����ن  �لأول, 

�ملو�فق  1441ه�  �لثاين 
2019م  دي�����س��م��رب   19
رج����ب   12 وح�����ت�����ى 
1441ه�������� �مل����و�ف����ق 7 

مار�س 2020 م.
وت����ع����د �أر���������س �ل��ع��ال 

على  �مل���ت���ف���ردة  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
مدى تاريخها ملتقى �لطرق بني 

�لأنباط  ح�سارة  بها  فمّرت  و�لغرب,  �ل�سرق  ح�سار�ت 
ا ح�سارة �لرومان, و�أ�سبحت موطًنا لآلف �لكنوز  و�أي�سً
منطقة  تقع  وبها  �ل�سنني,  �آلف  �إىل  ترجع  �لتي  �لأثرية 
"�ليون�سكو"  منظمة  �سجلتها  �لتي  �لأثرية,  "�حِلجر" 
�سيتمّكن  ل��ذ�  �ململكة,  يف  �لعاملي  ل��ل��ر�ث  م��وق��ع  ك���اأول 
�حل�سور من �ل�ستمتاع بتجربة ثرية خالل مو�سم "�ستاء 
طنطورة", عرب �سر�ء باقة من باقات رحلة �ليوم �لو�حد, 
�أو عطلة نهاية �لأ�سبوع وللر�غبني يف �ل�ستمتاع باأجو�ء 

ن�سبًيا. وجيز  وقٍت  طنطورة" خالل  "�ستاء 
رحالت الطائرات وال�سيارات الكال�سيكية

و�نطالقًا من تاريخ 19 دي�سمرب, ميكن للزو�ر �ختيار 
�لطائر�ت  رح��الت  فيها  مبا  �ملتميزة,  �لتجارب  من  عدد 
عرب  �لعال  جمال  و��ستك�ساف  �لكال�سيكية,  و�ل�سيار�ت 
فعالية "م�سار�ت �لعال", كما �هتم �ملو�سم بت�سليط �ل�سوء 
على جمتمع �لعال �ملحلي, من خالل جتارب زيارة �ملز�رع 
ت�ساهم يف  �لقدمية و�لتي  �لبلدة  �ملقامة يف  و�لفعاليات 
حتفيز �لتفاعل بني �أهايل �لعال و�لزو�ر, بجانب فعاليات 
�ملطاعم و�ملقاهي  ع��رب جت��ارب  �ل���زو�ر  لإث���ر�ء ح��و����س 
�ل�ستمتاع  ا  و�أي�سً �ل�ستوي  �ملتنزه  �ملتوفرة يف  �لر�قية 
ل  مثل:  �ل�سهرية  �لعاملية  �ملطاعم  من  نخبة  باإبد�عات 

كانتني دو فوبورج, �أنايبيلز, وكافيه �سا�س.
و�ستقام �لفعاليات خالل �لفرة من 19 دي�سمرب وحتى 

7 مار�س 2020 يف حمافظة �لعال �لتاريخية.
الفعاليات الفنية

ع��ددً�  طنطورة",  "�ستاء  من  �لثاين  �ملو�سم  وي�سهد 
"مر�يا" يوم  م�سرح  على  �ستقام  �لفنية,  �لفعاليات  من 
و21  يناير,   24 بتاريخ  �أخ��رى  وفعاليات  فرب�ير,   28

محليات
�ل�سبت 10 ربيع �لثاين 1441ه� �ملو�فق 7 دي�سمرب 2019م �ل�سنة 89 �لعدد 222841

المفتي يستقبل رئيس 
مجلس علماء باكستان

�لريا�س - و��س
�لرئي�س  �لعلماء  كبار  هيئة  رئي�س  للمملكة  �لعام  �ملفتي  �سماحة  ��ستقبل 
�ل�سيخ  �آل  عبد�لله  بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  و�لإفتاء  �لعلمية  للبحوث  �لعام 
يف مكتبه مبقر �لرئا�سة �أم�س, رئي�س جمل�س علماء باك�ستان �ل�سيخ حافظ 

حممد طاهر �أ�سريف, و�لوفد �ملر�فق له �لذي يزور �ململكة حاليًا.
�لقياد�ت  بني  �للقاء�ت  هذه  مثل  �أهمية  �ل�ستقبال  خالل  �سماحته  و�أك��د 
�لإ�سالمية للت�ساور و�لتعاون فيما بينهم حول ما يخدم �لإ�سالم و�مل�سلمني .

تكريم الفائزين بقالدة مؤسسة األمير محمد بن فهد 
�لقاهرة- �لبالد

�لعاملية  فهد  ب��ن  حممد  �لأم���ري  موؤ�س�سة  نظمت 
�لعربي  �لحت��اد  مع  بالتعاون  �لإن�سانية,  للتنمية 
بالقاهرة  �لعربية  �ل��دول  جامعة  مقر  يف  للتطوع 
�حلفل �خلتامي للن�سخة �لثانية من قالدة موؤ�س�سة 
�لتطوعية  �لأع��م��ال  لأف�سل  فهد  بن  حممد  �لأم��ري 

كبري  ع��دد  بح�سور  �لعربي,  �ل��ع��امل  يف 
ومندوبي  �لعرب  �مل�سوؤولني  من 

�لدول �لعربية لدى �جلامعة.
و���س��ه��د �حل���ف���ل �أم�����س 

�لفائزين  تكرمي  �لأول 
ب���ال���ق���الدة ه����ذ� �ل��ع��ام, 
جلنة  لختيار�ت  وفقًا 
حت���ك���ي���م م��ت��خ�����س�����س��ة 

فالح  �ل��دك��ت��ور  برئا�سة 
ف��ل��ي��ح��ان �ل��روي��ل��ي, وه��م 

�لإن���������س����اين  "�ملجال  يف 
�لفرق  فئة  يف  �لتنموي" 

و�مل����ب����ادر�ت و�لأف������ر�د 
"�حتياجات"  م�سروع 

مل���ن���ذر ح����م����د�ن م��ن 
دول�������ة ف��ل�����س��ط��ني, 
ويف فئة �ملنظمات 
و�جل�����م�����ع�����ي�����ات 
�ل���ت���ط���وع���ي���ة غ��ري 
�ل�����رب�����ح�����ي�����ة, مت 

�خ���ت���ي���ار م�����س��روع 
�ل��ت�����س��ام��ن  "مركز 

موؤ�س�سة  م��ن  �لطبي" 
�ل���ت�������س���ام���ن �ل��ت��ن��م��وي��ة 

�لج��ت��م��اع��ي��ة �خل���ريي���ة من 
فئة  ويف  �ل���ي���م���ن,  ج��م��ه��وري��ة 

و�لتجارية  �حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
م�سروع  �ختيار  مت  �ملجتمعية,  و�مل�سوؤولية 

من  �لعام  �لن�سائي  �لحتاد  من  �لإمار�ت"  �أم  "برنامج 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة, ويف جمال حماية �لر�ث و�لبيئة 
يف فئة �لفرق و�ملبادر�ت و�لأفر�د م�سروع "�خلبز من �أجل �لتعليم" 
�لأردن. ويف فئة �ملنظمات  �لتعليم من  �أجل  �لتدوير من  من فريق 
"�لإد�رة  م�سروع  �ختيار  مت  �لربحية  غري  �لتطوعية  و�جلمعيات 
�ملتكاملة للمو�رد �ملائية" من منظمة �سباب من �أجل �لوطن من �ليمن, 
ويف فئة �ملوؤ�س�سات �حلكومية �أو �لتجارية و�مل�سوؤولية �ملجتمعية, 
مت �ختيار م�سروع "جرين في�سون" من موؤ�س�سة حتمل نف�س �ل�سم 
�لجتماعي  �لت�سويق  جم��ال  ويف  �لعربية,  م�سر  جمهورية  من 

�ل���ف���رق  ف���ئ���ة  يف 
و�مل�����������ب�����������ادر�ت 
م�سروع  و�لأف���ر�د 
�لكتب"  "ر�سيف 
م�ساركة  مبادرة  من 
جمهورية  م��ن  ف��ري��ق 
ف��ئ��ة  ويف  �ل�������ع�������ر�ق, 
�مل���ن���ظ���م���ات و�جل��م��ع��ي��ات 
�للجنة  �خ���ت���ارت  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
بال  �إن�����س��ان��ي��ة  "مبادرة  م�������س���روع 
من  للتنمية  م�سر  �أه���ل  ملنظمة  حروق" 
�لتجارية  �أو  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  فئة  ويف  م�سر, 
�لنظافة"  عامل  "�ساعة  م�سروع  �ختارت  �ملجتمعية  و�مل�سوؤولية 

لبلدية دبي من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
كما �سهد �حلفل تكرمي 9 �أعمال تطوعية متيزت يف خدمة �ملجتمع؛ 
لتكرميها تقديًر� لدورها و�خلدمات �لتي قدمتها يف بلد�نها ف�سال عن 
تكرمي عدد من كبار �ل�سخ�سيات �لعربية �لتي �أثرت �لعمل �لتطوعي 
�لعام  �لأم��ني  �لغيط  �أب��و  �أحمد  ر�أ�سهم  وعلى  �لعربي,  �لوطن  يف 
�لعام  �لأم��ني  �لأن�ساري  عي�سى  و�لدكتور  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
�أبوغز�لة  هيفاء  و�ل�سفرية  �لعاملية  فهد  بن  حممد  �لأم��ري  ملوؤ�س�سة 

�إ�سافة �إىل  �لأمني �لعام �مل�ساعد رئي�س قطاع �ل�سئون �لجتماعية, 
عدد من �ملوؤ�س�سات �لدولية منها برنامج �لأمم �ملتحدة للمتطوعني.

�ل�سوؤون �لجتماعية  �مل�ساعد رئي�س قطاع  �لعام  �لأمني  و�أ�سارت 
�أبو غز�لة يف كلمتها خالل  بجامعة �لدول �لعربية �لدكتورة هيفاء 
�حلفل �لتي �ألقتها بالنيابة عنها مدير �إد�رة �لربية و�لتعليم و�لبحث 
�لعلمي دعاء خليفة �إىل �لدور �لذي تقوم به �جلامعة �لعربية لدعم 
دور منظمات �ملجتمع �ملدين و�إ�سر�كهم يف �لعمل �لعربي �مل�سرك 
. ونوه �لأمني �لعام للموؤ�س�سة عي�سى �لأن�ساري يف كلمته بجهود 
�لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط, و�حت�سان مقر 

�جلامعة للحفل �خلتامي للقالدة يف عامها �لثاين على �لتو�يل.
بدوره, قال رئي�س �لحتاد �لعربي للتطوع رئي�س �للجنة �ملنظمة 
للقالدة ح�سن بوهز�ع يف كلمته: �إن �لحتاد �لعربي للتطوع حر�س 
�مل�ساريع  بني  للمفا�سلة  �لدقيقة  �ملعايري  من  جمموعة  تطوير  على 
�ملتناف�سة, و�لتي بلغت هذ� �لعام 279 عماًل تطوعيًا مثلت 19 دولة 
�لأوىل, وهو ما يوؤكد  �لن�سخة  �لعدد يف  عربية, مبا يعادل �سعفي 
�لنجاح �لكبري �لذي حققته �لقالدة هذ� �لعام؛ باعتبارها �إحدى �أهم 

و�أكرب �جلو�ئز �لتطوعية يف �لعامل �لعربي.
وعلى هام�س �حلفل وقع �لحتاد �لعربي للتطوع برئا�سة رئي�س 
�لحتاد رئي�س �للجنة �ملنظمة للقالدة ح�سن بوهز�ع �تفاقية تعاون 

مع جمموعة من �ملنظمات.

هيئة حقوق اإلنسان تختتم زيارتها 
لجازان وترصد مالحظات

جدة- �لبالد
�لإن�����س��ان  ح��ق��وق  هيئة  �ختتمت 
بها  ق��ام  ج���از�ن,  ملنطقة  لها  زي���ارة 
بن  عبد�لعزيز  �لهيئة  رئي�س  نائب 
�أع�ساء  من  وع��دد  �خليال  عبد�لله 
بناء  بالهيئة,  و�ملخت�سني  �ملجل�س 
�لهيئة  رئي�س  معايل  توجيه  على 

�لدكتور عو�د بن �سالح �لعو�د.
ع��دد من  �ل��زي��ارة مت تفقد  وخ���الل 
�ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
ب���اخل���دم���ات �مل���ق���دم���ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
و�ملقيمني؛ حيث �سملت تلك �لزيار�ت 
د�ر �ملالحظة �لجتماعية, وم�ست�سفى 

�لأم�����ري حم��م��د ب���ن ن��ا���س��ر, وم��رك��ز 
وموؤ�س�سة  �لإبعاد  وتوقيف  �لإي��و�ء, 
مكافحة  و�إد�رة  �ل��ف��ت��ي��ات  رع���اي���ة 

�ملخدر�ت و�سجن منطقة جاز�ن.  
زيارتها  خ��الل  �لهيئة  ور���س��دت 
ل�����س��ج��ن م��ن��ط��ق��ة ج������از�ن وم��رك��ز 
�إي���ق���اف م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت ع���ددً� 
باخلدمات  �ملتعلقة  �ملالحظات  من 
و�ملحكومني.  للموقوفني  �ملقدمة 
وق���د �ت��خ��ذت �ل��ه��ي��ئ��ة �لإج������ر�ء�ت 
�ل���الزم���ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ت��ه��ا, 
حللها  مبتابعتها  ت�ستمر  و���س��وف 
بالتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة.

شتاء طنطورة .. عروض ممتعة وفعاليات جديدة

 "2019 طنطورة  "�ستاء  مهرجان  زو�ر  ويعي�س 
�لعال  "بطولة  يف  �لأ�سيلة  �لعربية  �لأج���و�ء  روع��ة 
قائمة  على  ُم���درٍج  ُملهٍم  مكان  يف  �ل�سحر�ء"  لبولو 
فعالياته  �سمن  وذل��ك  �لعاملي  للر�ث  "�ليون�سكو" 
�ملُذهلة, حيث �ستلتقي �لرفاهية مع �لثقافة يف �أجو�ٍء 

حما�سيٍة �سمن بطولٍة للبولو عاملية �لطر�ز.
بطولة  �أول  �ل�سحر�ء"  لبولو  �لعال  "بطولة  وُتعد 
�إ�سر�ف  حتت  �لبولو  للعبة  �ململكة  يف  ُتقام  ر�سمية 
"�لحتاد �ل�سعودي للبولو", حيث تقرر �نطالقها يف 

 ,2020 يناير   18 �إىل   16 من  �لفرة 
�لفعاليات  من  و�ح��دة  لت�سبح 

�ل���رئ���ي�������س���ة �ل���ت���ي ي��ح��ف��ل 
"�ستاء  م���و����س���م  ب���ه���ا 

مب�ساركة  طنطورة", 
ن��خ��ب��ة م���ن �أف�����س��ل 
و�أ�����س����ه����ر لع���ب���ي 

�لبولو يف �لعامل.
وق�������د �خ����ت����ريت 

طاملا  �لتي  "�لعال" 
ظ���ل���ت �أم����ي����ن����ة ع��ل��ى 

�أ�سر�ر �حل�سار�ت يف �سبه �جلزيرة �لعربية, لت�سبح 
هذه  �أح��د�ث  ملجريات  بديعة  خلفّية  �خلاّلبة  طبيعتها 
و�لجتماعية  �لريا�سية  �لرحلة  يف  �لفارقة  �لبطولة 

للمملكة.
مفهوًما  �ل�سحر�ء"  لبولو  �لعال  "بطولة  وجت�سد 
جديًد�, ��سُتلِهم من "بطولة بولو �لثلج" �ملرموقة �لتي 
�أُقيمت يف "�سان موريتز" �ل�سوي�سرية, لتحت�سن كل 
�لفخامة و�لأناقة وتقاليد �ل�سيافة �لرفيعة �ملرتبطة ب� 
�مل�سركة  �لتنظيم  جهود  بف�سل  وذلك  �مللوك",  "لعبة 
�لعال"  ملحافظة  �مللكية  "�لهيئة  ب��ني  م��ا 
للبولو",  �ل�سعودي  و"�لحتاد 
�لأم���ر �ل���ذي �أ���س��ه��م يف جعل 
من  و�ح��دة  �لبطولة  ه��ذه 
مو�سم  ف��ع��ال��ي��ات  �أب����رز 
طنطورة"  "�ستاء 
�مل����م����ت����د م������ن ���س��ه��ر 
�سهر  وحتى  دي�سمرب 
م���ار����س �مل���ق���ب���ل, يف 
ق��ل��ب م��ك��ان ت��اري��خ��ي 

غري م�ستك�سف.

بطولة العال لبولو الصحراء

�حلافل  �لقّيم  �لح��ت��ف��ايل  برناجمه 
برث�ء �ملتعة.

الهيبة الإ�سبانية
 " ط��ن��ط��ورة  "�ستاء  م��و���س��م  �أع��ل��ن 
�لتينور  �إقامة حفٍل ملطرب  �لثاين عن 
"خو�سيه كارير��س" وذلك خالل عطلة 
ن��ه��اي��ة �لأ���س��ب��وع �ل��ت��ي حت��م��ل �سعار 
"�لهيبة �لإ�سبانية" �ملمتدة من 9 حتى 
�سيعزز  �لذي  �لأمر   ,2020 يناير   11
يف  �لأوبر�لية  �ملو�سيقى  برنامج  من 
لفرقة  ح��ف��اًل  يت�سمن  �ل���ذي  �مل��و���س��م, 
ي��وم  ديفو"  "�إيل  �ل��رب��اع��ي��ة  �ل��ب��وب 
�أن��دري��ا  �لعاملي  و�مل��ط��رب  يناير,   17

بوت�سيلي يوم يناير 31.
ك��م��ا �أع���ل���ن �مل���و����س���م ع���ن ت��ق��دمي 
لإح��ي��اء  مم��ي��زة  مو�سيقيٍة  ع��رو���سٍ 
حتمل  �لتي  �لأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة 
�سعار "�لأ�ساطري �ملعا�سرة", و�لتي 
"كول  �ل�سول  لفرقة  حفاًل  تت�سمن 
"�سي�سر  بح�سور  جانغ"  ذ�  �أن���د 
�سليدج" بتاريخ 27 فرب�ير, وحفل 

مب�ساركة  ريت�سي"  "ليونيل  للنجم 
فرب�ير.  28 د�يفيد" بتاريخ  "كريغ 

كارير��س"  "خو�سيه  و���س��ي��وؤدي 
خالل  �لغنائية  رو�ئ��ع��ه  م��ن  ا  بع�سً
يف  وذل��ك  يناير,   10 ي��وم  م�ساركته 
�لتي  �لأ�سبوع  نهاية  فعاليات  �إط��ار 

حتمل عنو�ن "�لهيبة �ل�سبانية".
ا  كما �سريحب �ستاء طنطورة �أي�سً
ومو�سيقى  �ل�سول  مو�سيقى  بفرقة 
و"نيل  ر�كي",  "جامي  �ل��ف��ن��ك 
رودجرز �أند ت�سيك" وذلك يف يناير 
�لالتينية  �لأن��غ��ام  �إىل  �إ�سافة   ,24
�إيغلي�سيا�س"  "�إنريكي  يقدمها  �لتي 
كينغز"  جيب�سي  "ذ�  فرقة  مب�ساركة 
وتونيو  ريي�س  نيكول�س  وح�سور 

بالرديو وذلك يف فرب�ير 21.
وي����ق����دم ل���ع�������س���اق �مل��و���س��ي��ق��ى 
ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة يف 
 4 �إىل   2 م���ن  �مل��م��ت��دة  �لأ����س���ب���وع 
خم�س�سة  ��ا  ع��رو���سً  2020 يناير 
"بيتهوفن"  �ل��ع��امل��ي  للمو�سيقار 

و����س���ي���ق���وم ب����ت����اأدي����ة م��و���س��ي��ق��ى 
"بيتهوفن" كل من �لفنانني: "رينو 
�أرم�سرونغ",  "كيت  كابو�سون", 
"�إدغار مورياو", "غيوم ت�سيلمي", 
و�لأورك�سر�  ماركا",  ل  "�أدريان 
�إىل  �إ�سافة  تولوز,  ملدينة  �لوطنية 
�لنوتات �ملو�سيقية لهذ� �ملو�سيقار, 
���ا  و���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف �ل���ع���ال �أي�������سً
بتاريخ  خريت"  "عمر  �ملو�سيقار 
"يايّن"  و�ملو�سيقار   ,27 دي�سمرب 

يوم 7 فرب�ير.
من  ح��ب  "ق�سة  �مل��و���س��م  وُي���ق���دم 
و�حة �لعال", وهي جت�سيد م�سرحي 
لق�سة �حلب �لتاريخية �ملعروفة بني 
فرقة  �ستقدمها  �إذ  وبثينة,  جميل 

"كركال" �ل�ستعر��سية.
ول��ال���س��ت��م��ت��اع ب���رح���ل���ة م��ل��ه��م��ة 
"�ستاء  م��و���س��م  خ����الل  �ل���ع���ال  يف 
�ختيار  ل��ل��زّو�ر  مُيكن  طنطورة", 
باقة  �أو  �لو�حد,  �ليوم  رحلة  باقة 

عطلة نهاية �لأ�سبوع.
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املانحة  الــــدول  طليعة  يف  اململكة  تــعــد 
انطالًقا  والإغاثية،  الإن�سانية  للم�ساعدات 
ــاعــل يف  ــا وروؤيـــتـــهـــا كــعــ�ــســو ف ــه مـــن اإميــان
نــابــ�ــض للعامل  الـــــدويل، وكــقــلــب  املــجــتــمــع 
الإ�سالمي، وقد داأبت منذ عهد املوؤ�س�ض امللك 
عهد  وحتى  ثـــراه،  الله  طيب  الــعــزيــز،  عبد 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
عبد العزيز، حفظه الله، على العطاء والدعم 
واملــنــظــمــات  والــ�ــســديــقــة  ال�سقيقة  ــدول  ــل ل

الدولية الإن�سانية.
ــكــة الـــالجـــئـــني من  ــافــت املــمــل ــ�ــس ــت ــس وا�
كزائرين  معهم  وتعاملت  كــثــرة،  مناطق 
الدين  تعاليم  من  وانطالًقا  لأنظمتها  وفقًا 
وال�سالم  املحبة  اإىل  تدعو  التي  الإ�سالمي، 
اأو  ــي  عــرق متــيــيــز  دون  املــحــتــاج  واإغـــاثـــة 
كما  اخلدمات،  خمتلف  لهم  واأتاحت  ديني، 
ا�ستجابت لنداءات الأمم املتحدة الإن�سانية 
يف جمــــالت كــثــرة، وتــعــد مــن الــداعــمــني 
يف  الــالجــئــني  مفو�سية  وبــرامــج  لأن�سطة 
خالل  مــن  وبــنــجــالديــ�ــض،  و�ــســوريــا  اليمن 
والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  برامج 
العون  تــقــدمي  ت�ستهدف  الــتــي  الإنــ�ــســانــيــة، 
لرفع  دولر  مليار   18 قدمت  كما  لالجئني، 
العديد  يف  الالجئني  عن  الإن�سانية  املعاناة 

من املناطق.
اليمنيني  الــالجــئــني  املــمــلــكــة  واعـــتـــربت 
الكثر  لهم  وقــدمــت  زائــريــن،  والــ�ــســوريــني 
احلركة  حرية  ذلــك  يف  مبا  الت�سهيالت،  من 
والعمل وا�ستقدام عوائلهم، واأحلقت اأبناءهم 
بالتعليم املجاين كما وا�سلت دعمها لالجئني 
ورعــت  ــــــروا،  الأون ووكــالــة  الفل�سطينيني 
بال�سراكة  الروهينجا  لأزمة  املانحني  موؤمتر 
م�ساهمتها  وقدمت  ال�سامية،  املفو�سية  مع 
تايالند،  يف  الروهينجا  الــالجــئــني  لإغــاثــة 
اإىل م�ساريع ودعم مركز امللك  هذا بالإ�سافة 

�سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية. 

 يد الخير والعطاء
كلمة األمير سعود بن خالد يشيد بجهود المتطوعين 

املدينة املنورة- البالد
بن  �سعود  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأبــدى 
املنورة  املدينة  منطقة  اأمــر  نائب  الفي�سل  خالد 
واملتطوعات  املتطوعني  بجهود  واعتزازه  فخره 
التطوعية  الأعمال والربامج  امل�ساركني يف جميع 
ُبثت  ُم�سّجلة  ر�سالة  يف  منوهًا  املنورة،  باملدينة 
خالل حفل انطالق فعاليات موؤمتر العمل التطوعي 
التي د�سنها نيابة عن �سّموه ، وكيل اإمارة منطقة 
بن  نايف  بن  عبداملح�سن  املُكّلف  املنورة  املدينة 
حتقيقها  يف  جنــحــت  الــتــي  بــــالإجنــــازات  حــمــيــد 
الأعمال  م�ستوى  على  "فزعة"  اخلرية  اجلمعية 
فريق  ــاأداء  ب ثقته  عن  معربًا  باملنطقة،  التطوعية 

العمل التطوعي يف خمتلف الربامج والأن�سطة.
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  وا�ــســتــعــر�ــض 
يف  القحطاين  �سعيد  الدكتور  "فزعة"  التطوعية 
بالتزامن  ينطلق  الذي  للموؤمتر  الفتتاحية  كلمته 
مع فعاليات اليوم العاملي للتطوع عددًا من النماذج 
اأبناء املدينة  امل�سّرفة للمتطوعني واملتطوعات من 

املنورة.
اإبــراز  يتم  اليوم  اإن يف هذا   : القحطاين  وقــال 
التطوعية،  الأعمال  جمال  يف  العاملني  جهودهم 
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بتقدير  وحظينا 
اأمر منطقة املدينة  �سعود بن خالد الفي�سل نائب 
املنورة ودعم اإمارة املنطقة، من خالل رعاية وكيل 

التطوعي  العمل  موؤمتر  لربامج  املكلف  الإمـــارة 
الأعــمــال  حتــويــل  بــهــدف  اجلمعية؛  تنظمه  الـــذي 
التطوعية اإىل برامج موؤ�س�سية وهذا ما تعمل على 
ل�ستيعاب  املقبلة  الفرتة  خــالل  اجلمعية  تنفيذه 
الــتــطــوعــي وتــقــديــر القيمة  الــعــمــل  كــافــة جــهــات 

القت�سادية لهذه الربامج والأن�سطة.
عــقــب ذلــــك، �ــســاهــد احلــ�ــســور فــيــلــمــًا وثــائــقــيــًا 
اخلرية  اجلمعية  اإجنــــازات  جممل  ي�ستعر�ض 

التطوعية فزعة.
املكلف  الإمـــارة  وكيل  كــّرم  احلفل،  ختام  ويف 
املتطوعني  مــن  ــرعــاة والــداعــمــني واملــتــمــيــزيــن  ال

واملتطوعات من�سوبي اجلمعية.

قضايا ثقافية وفكرية في ختام مؤتمر »فكر 17«
الظهران - حمودالزهراين

بح�سور �ساحب ال�سمّو امللكي الأمر 
جمل�ض  رئي�ض  الفي�سل  خالد  بن  بندر 
واع�ساء  العربي  الفكر  موؤ�س�سة  اإدارة 
واملهتمني  املثقفني  من  وعــدد  املوؤ�س�سة 
ورجال الفكر ورجال العالم وال�سحافة 
الفكر  ملوؤ�س�سة  ال�سنوي  املوؤمتر  اأ�سدل 
اأعماله  على  ال�ستار  "فكر17"،  العربي 
بال�سراكة  ــظــم  ُن ــــذي  وال الأول  اأمــ�ــض 
ــك عــبــدالــعــزيــز الــثــقــايف  ــل مـــع مــركــز امل
الــظــهــران،  مدينة  يف  )اإثـــــراء(  الــعــاملــي 
امل�ستوى  ورفيع  مكّثف  ح�سور  و�سط 
وال�سيا�سني  واملــثــقــفــني  املــفــكــريــن  مــن 

واملبدعني.
عاّمة  بجل�سة  الفعالّيات  واخُتتمت 
العرب  "املثّقفون  عــنــوان  حتــت  ثالثة 

ودورهم يف جتديد الفكر العربي.
امللكي  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  واأو�ـــســـح 
موؤ�س�سة  رئي�ض  الفي�سل  خالد  الأمـــر 
الفكر العربي، اأن اإ�سراقة اإثراء هي فخر 
مبن  "نعتز  وقــال  �سعودي،  اإن�سان  لكل 
الفريد  احلــدث  هــذا  واأدار  و�ساهم  فّكر 
حياتنا  املوؤمتر  اأثــرى  حيث  نوعه،  من 
ــــذي يرتقي  ال بـــالجتـــاه  يــ�ــســر  كــونــه 
بالفكر والثقافة ال�سعودية اإىل م�ستوى 
العامل الأول"، موؤكدا اأن اململكة العربية 
ولن  الأول  بالعامل  �ستبقى  ال�سعودية 
الله  بكتاب  وترتقي  و�سرتتفع  تــنــزل، 
بالفكر  الإنــ�ــســان  لرتــقــاء  نبيه،  و�سنة 

العربي باملراتب الأوىل .
ــت املـــديـــرة الــعــامــة  ــال مـــن جــهــتــهــا، ق
فاديا  الدكتورة  العربية  املـــراأة  ملنظمة 
كيوان: "اإن اإثراء من�سة جتمع املثقفني 
واملفكرين من جميع اأنحاء العامل، ولها 
املــفــكــريــن، يف طــرح  رائــــد جلــمــع  دور 

هاج�سا  ت�سّكل  التي  الثقافية  الق�سايا 
عند ال�سعوب العربية، فهي منارة العامل 
العربي، وت�سعى جميع الدول اأن ت�سكل 
توا�سال مع املن�سات التي تهتم بق�سايا 

العامل العربي ".
الــعــام ملوؤ�س�سة  املــديــر  اأ�ــســار  بـــدوره 
ــعــربــي الــربوفــيــ�ــســور هــري  الــفــكــر ال
يهدف  مــ�ــســروع  كــل  اأن  اإىل  الــعــويــط 
مقّدر  م�سروع  هو  ال�سباب  اإ�سراك  اإىل 
ومــعــتــرب، ومــــا يــقــوم بـــه مــركــز املــلــك 
ــــراء(  عــبــدالــعــزيــز الــثــقــايف الــعــاملــي )اإث
ومــ�ــســاعــدة،  حــا�ــســنــة  بيئة  تــوفــر  يف 
والأنــ�ــســطــة  والـــربامـــج  فعاليته  �سمن 
التي يقدمها له وعمل فريد مميز، حيث 
كل  يحقق  اأن  وجيزة  مــدة  يف  ا�ستطاع 

بناء  يف  ال�سباب  ي�سرك  واأن  حققه،  ما 
والطاقات  باملواهب  الــواعــد  امل�ستقبل 

والفكر اخلاّلق .
وذكـــــــــر الـــــبـــــاحـــــث املـــــغـــــربـــــي يف 
الــ�ــســيــا�ــســيــة حممد  الأنــروبــولــوجــيــا 
عــبــدالــعــزيــز  ــك  ــل امل ــز  مــرك اأن  املـــعـــزوز 
دوًرا  يلعب  )اإثـــــراء(  الــعــاملــي  الــثــقــايف 
العربي،  الفكر  اإطار  جوهرًيا يف تعزيز 
الفكر  مــوؤ�ــســ�ــســة  ملـــوؤمتـــر  واحــتــ�ــســانــه 
"فكر17" ماهو اإّل لإثراء ودفع  العربي 
الأفكار خللق توازن مع التحديات التي 
امل�ستوى  على  العربي  الوطن  يواجهها 
ــادي والــثــقــايف،  ــتــ�ــس الــ�ــســيــا�ــســي والق
مو�سًحا اأن مايقوم به املركز من اإ�سهامه 
خالل  من  ال�سباب  م�ستقبل  تطوير  يف 

تعزيز  يف  ي�سهم  يقدمها،  التي  الربامج 
العربي  العامل  جممتعات  ووعــي  القيم 
الغد  وعــد  هــم  الــذيــن  ال�سباب  باأهمية 

وبناء امل�ستقبل .
ــــر مــــركــــز الـــبـــحـــوث  واأبـــــــــــان مــــدي
العربي  الفكر  موؤ�س�سة  يف  والدرا�سات 
اأ�سهم من خالل  اإثراء  اأن  فرحات،  اأحمد 
�سرٌح  العربي  للفكر  يكون  بــاأن  اإميــانــه 
الثقافية  املـــجـــالت  جــمــيــع  يف  مــتــعــدٌد 
مبادرات  من  يقرتحه  ومــا  والإبــداعــيــة، 
فكرية اآنية وم�ستقبلية، ماهو اإل م�سرة 
على  مــنــهــا  ُيــ�ــســتــفــاد  اأن  يــجــب  جـــديـــدة 
وال�سعراء  واملبدعني  املفكرين  م�ستوى 
والإعالميني، كونه وجهة ح�سرية جتمع 

بني طاقات ومواهب العامل العربي.

تقني مكة يدشن بوابة التطوع التقني

تخصصي العيون يتصدر جوائز الصحة 

جدة - يا�سر بن يو�سف
عــام  مــديــر  كــد�ــســة  عقيل  بــن  في�سل  د�ــســن 
املكرمة  مكة  مبنطقة  واملهني  التقني  التدريب 
املتخ�س�ض  واملهني  التقني  التطوع  بــوابــة 
الــرابــط  عــرب  باملن�سة  الت�سجيل  بــاب  وفــتــح 
الــعــمــل  لــتــ�ــســجــيــع    tcmakkah.org 
واأن  ل�سيما   ، املتخ�س�ض  التقني  التطوعي 
من  م�ستمرة  طلبات  تواجه  املوؤ�س�سة  وحدات 
جهات حكومية وذات عالقة بالعمل التطوعي 
ويلبي   ، الوطن  الأول  املقام  يف  يخدم  الــذي 
احلج  كربامج  املو�سمية  الحتياجات  بع�ض 
للمنازل  التطوعية  ال�سيانة  وبرامج  والعمرة 
وامل�ساجد واملرافق العامة وغرها من الربامج 

التي تخدم منطقة مكة املكرمة وحمافظاتها.
املتخ�س�سة  الــتــطــوعــيــة  بــاجلــهــود  ـــوه  ون
التقني  الــتــدريــب  مــنــ�ــســاآت  نــفــذتــهــا  والـــتـــي 
العاملي  الــيــوم  مبنا�سبة  املنطقة  مبحافظات 
العمل  اإىل  الــوطــن   حاجة  مــوؤكــدًا   ، للتطوع 

على  يعمل  الذي  املتخ�س�ض  املهني  التطوعي 
بــاجلــودة  متخ�س�سيها  مــن  اخلــدمــة  تــقــدمي 
التطوعية  الــربامــج  اإىل  م�سرًا   ، املن�سودة 
اأن  لتوؤكد  التدريب  من�ساآت  فيها  بــرزت  التي 
على  قـــادرة  املــوؤهــلــة  ال�سعودية  املهنية  الــيــد 
البناء والعطاء متى ما وجدت التاأهيل الالزم 
ما  وهو  امل�سبق  والتن�سيق  الكافية  وامل�ساحة 
القادرة  لكوادرها  تلبيته  املوؤ�س�سة  ا�ستطاعت 

على العطاء. 
العامة  الإدارة  مقر  �سهد   ، اأخــرى  جهة  من 
الدكتور  قدمها  التطوع  عن  حما�سرة  بجدة 
اإدارة  ا�ــســتــ�ــســاري  بــارحــيــم  عــبــدالــلــه  ــنــدر  ب
ــدويل  ــكــوارث والأزمـــــات ع�سو الحتـــاد ال ال
الأحمر   والــهــالل  الحــمــر  ال�سليب  جلمعيات 
اأهمية  عن  فيها  حتدث   ، للكوارث  لالإ�ستجابة 
وت�سهيل  اجلــهــود  وتنظيم  التطوعي  العمل 
اأبناء  من  واملتطوعات  للمتطوعني  الو�سول 

املوؤ�س�سة يف املنطقة .

خطيب المسجد النبوي: الشتاء غنيمة العابدين وربيع المؤمنين

إمام الحرم المكي يحذر من التهاون باألخالق واالستخفاف بالذوق العام
مكة املكرمة- املدينة املنورة- وا�ض

احلرام   امل�سجد  وخطيب  اإمــام  ف�سيلة  حتدث 
عبدالعزيز  بــن  عــبــدالــرحــمــن  الــدكــتــور  ال�سيخ 
اأم�ض  األقاها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  ال�سدي�ض، 

ــــذوق الــعــام،  عــن الإلـــهـــام يف حــمــايــة ال
الأمِم  نــهــ�ــســِة  مـــاُت  مـــقـــوِّ وقـــــال: 

َت�ْسِييِد  ودعاِئُم  واملجتمعات، 
تكُمُن  الأجماِد واحل�سارات 

غايٍة  بق�سيٍة  العنايِة  يف 
هي  ٍة  ق�سيَّ ــة،  الأهــمــيَّ يف 
اأ�سا�ض البناِء احل�سارّي، 
الإ�ـــــســـــالِح  مـــ�ـــســـرِة  و 

ق�سيُة  اإنــهــا  الجــتــمــاعــّي، 
والآداِب  ــة،  ــيَّ الأْخــالِق الــِقــَيــِم 

ــِة  ــَي اِق الــرَّ والأْذَواِق  ــة،  ــيَّ ــْرِع املَ
كل  يف  والقيم  فــالأخــالق  ــة،  الــَعــِلــيَّ

وتاُج  �سعادتها،  ورمــُز  جمدها،  ُعنواُن  اأمــة 
ِرَها  َن�سْ رُّ  و�سِ و�سيادتها،  َها  ِعزِّ َعاُر  و�سِ كرامتها، 

وقوتها.
املـُــْزِهـــَرة،  الــِقــَيــِم  َة  يَّ ق�سِ اإن  قــائــال:  ــاف  واأ�ــس
الإْن�َسان  اأْعَتَقِت  التي  املُْبِهَرة،  ــاذِة  الأخَّ َيم  وال�سِّ
احَلقِّ وُنوِره،  َمــَداَراِت  اإىل  ِه وُغروره،  َطْي�سِ ِمْن 

زَكاِئِه  َعْلَياِء  اإىل  و�سروره،  َجْهِلِه  اأَْوَهـــاِق  وِمــن 
ــرة بــالــتــذكــر والــعــنــايــة،  وُحــــُبــــوِره، لــهــي جــدي
�سريف  على  َيْخفى  ــى  واأنَّ والرعاية،  والهتمام 
واه  ه ول �سِ اه، ل َغْرَ ِعْلِمكم اأنَّ الإ�سالم وْحَده اإيَّ
البديُع  واملَْهُد  والَف�سائل،  الِقَيِم  َمْوِئُل  هو 

ِل�ُسمِّ املُثل واخَلالئل.
اإن   : قــائــاًل  معاليه  واأردف 
َمُة الَباِرَزُة  الآداب والقيم ال�سِّ
ِل ِمْن  ِعيِل الأَوَّ ِة الرَّ ْرَ يِف �سِ
َفاأَْولُوَها  ِة،  الأُمَّ َهِذِه  �َسَلِف 
ــْم َقــــوًل َوَعــَمــاًل  ــُه ــاَم ــَم ــِت اْه
النبي،  كــان  بل  َو�ُسلُوًكا، 
ــه عــلــيــه و�ــســلــم،  ــل �ــســلــى ال
وقعوا  ما  اإذا  ْبَية  ال�سِ ب  ُيهذِّ
فيما يناق�ض الذَّوق والأدب فاأيُّ 
اإْن  الأمــة.  ُتبقي عليها  ة  ُقــوَّ َثَمٍد من 
ِنيل ِمن َنْوط اأخالقها، ومعقد اآمالها وِقَيِمَها، 
َيْنُكثون  الذين  َلُهُم  الرذائل  اإىل  يهرعون  فالذين 
ُعرى جمتمعاتهم املتينة، وُيْزُروَن ب�ُسُموخ اأّمتهم 
وال�سوارع  ُرقات  الطُّ يف  َلرَتون  واإنَّكم  اِمية،  ال�سَّ
َعَجًبا ل ينق�سي؛ فاأي مراعاة للذوق العام حينما 
حياٍء  ُدوَن  وِء  ال�سُّ باألفاِظ  يتلفظون  فئاًما  ترى 

الآذان  كُّ  َت�سُ بكلماٍت  وي�سرخون  ا�ْسِتْحَياء،  اأو 
وَي�ْسَتْحيِّ من �سماعها اجَلَماُد واحَلَيَوان، واأ�سل 
بالذوق  وا�ستخفاف  بــالأخــالق  تــهــاوٌن  كله  ذلــك 
بني  ُيفرقون  ل  ْنف  و�سَ اإميــان،  و�سعف  العام، 

امل�ساجد وُغَرف النوم يف األب�ستهم، ورنني 
خ�سوع  ُيــْذِهــُب  املحمولة  هواتفهم 

يت�سدرون  وتــراهــم  امل�سلني، 
ــوَن مبــا ل  املــجــالــ�ــض فــيــهــِرُف

اأفعالهم  واآخــرون  يعرفون 
َيْعِك�ُسون  واأَمـــــْر؛  اأْدَهــــى 
وَيْقَتِحُمون  ْر،  ال�سَّ اه  اجّتَ

ْيل. الطريق اْقِتحام ال�سَّ
ــاأ�ــض َمــْن  وقـــال : َفــَمــا اأب

خاَلف اأْنظمة املُرور وقواعد 
رَعة  ال�سُّ واْمــتــطــى  ــالمــة،  الــ�ــسَّ

َعاقبة  َي�ْست�سِعر  ومل  وال�ستعجال، 
ــال يف احلـــال واملـــــاآل، وغــرهــم  ــوب ذلـــك ال

ــواق  ــس ــات يف الأ� ــاَي ــَف ــنُّ ــاَمــات وال ــَم ــِق يــرمــون ال
ات،  ْف�ِض والذَّ للنَّ ُمَراَجَعٍة  اأْدَنى  والطرقات، دون 
�ُسَعب  اإْحــــَدى  الــطــريــق  نظافة  على  فــاحلــفــاظ 
ــرِبِّ والإحــ�ــســان، بل هو اأمر  ــل ال الإميـــان، ودلئ
ِفُل به �سريَعُتنا من  امللك الّديان، وَح�ْسُبنا ما حَتْ

ة وبرهان. ُحجَّ
لــيــ�ــض كـــل ما  اأن  واأكـــــد الــ�ــســيــخ الــ�ــســديــ�ــض، 
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  بع�ض  يف  يــبــث 
والفــرتاءات  ال�سائعات  من  املعلومات  و�سبكات 
ــورة  ــح و�ــس كــال اإل وجـــه  واملــغــالــطــات، 
ظالمية ، تعك�ض ف�ساد الأذواق عند 

اذ العقول والآفاّق. �ُسذَّ
املـــنـــورة،  املــديــنــة  ويف 
اأو�ـــســـى اإمـــــام وخــطــيــب 
ال�سيخ  النبوي  امل�سجد 
عبدالرحمن  بن  عبدالله 
الـــبـــعـــيـــجـــان املــ�ــســلــمــني 
ــه، وحـــذر من  ــل بــتــقــوى ال

برد ال�ستاء القار�ض، 
ودعا اإىل التاأمل يف الأزمنة 

والف�سول.
وقال ف�سيلته : اإن ال�ستاء قد اأقبل فهو 
ليلهم  فيطول  املوؤمنني  وربيع  العابدين  غنيمة 
الإدمــان  فــاإن  بال�سيام  نهارهم  ويق�سر  بالقيام 
للخمول  و�سبب  للوقت  م�سيعة  ال�سهر  على 
ومــعــطــل عــن الــكــ�ــســب والــعــمــل وهــــدر للوقت 

وي�سغل عن الطاعات.

الريا�ض- البالد
ح�سد اأطباء م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي 
املركز الأول والثاين يف جائزة وزارة ال�سحة 
للريادة البحثية على م�ستوى الأطباء امل�ساركني 
وح�سل  فــاأقــل،  �سنوات  ع�سر  من  الأبــحــاث  يف 
مركز الأبحاث يف امل�ست�سفى على املركز الثاين 
اجلوائز  و�سّلم  البحثية  املراكز  م�ستوى  على 
معايل وزير ال�سحة الدكتور توفيق بن فوزان 
ــم بهذه  ــي الــربــيــعــة، وذلـــك يف احلــفــل الـــذي اأق

املنا�سبة يف فندق الكراون بالزا.
على  ال�سليمان  �سليمان  الــدكــتــور  وح�سل 
على  البهالل  عبدالله  والــدكــتــور  الأول  املــركــز 
على  ال�سحة  وزارة  جوائز  يف  الثاين  املركز 

م�ستوى الأطباء امل�ساركني يف الأبحاث من ع�سر 
�سنوات فاأقل نتيجة متيزهم يف املجال البحثي 
يف عـــدد الــبــحــوث املــنــ�ــســورة وقــيــمــة املــجــالت 
العاملية  والقتبا�سات  ن�سرتها  التي  العلمية 
نتيجة  الأطباء  متيز  وياأتي  البحوث.  تلك  من 
خالد  امللك  م�ست�سفى  ميلكه  الذي  الكبر  الإرث 
ُيعد من امل�ست�سفيات  للعيون حيث  التخ�س�سي 
الرائدة يف جمال البحوث يف تخ�س�ض العيون 
وميلك مركز اأبحاث متقدم جرى اإن�ساءه يف عام 
1983م. ويهدف املركز لتعزيز الأبحاث املتعلقة 
يف  والإ�سهام  ودعمها،  العيون  وطب  بالب�سر 
واملــعــارف  العلمية  الــتــطــورات  اأحــــدث  اإبــــراز 

اجلديدة يف جمال طب العيون.
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مؤسسة مطوفي العرب تناقش 
خدمات الحجاج

مكة املكرمة - البالد
ب�سل�سلة  1441هـــ  عام  حج  ملو�سم  بال�ستعداد  العربية  الــدول  حجاج  ملطويف  الأهلية  املوؤ�س�سة  بــداأت 
ل�سيوف  املقدمة  اخلدمات  لبحث  البعثات  عن  وامل�سوؤولني  احلج  �سوؤون  مكاتب  مع  الجتماعات  من 
الله  بيت  اأف�سل خدمة حلجاج  تقدمي  رغبة يف  تنفيذها  للبدء يف  الر�سمية   املحا�سر  الرحمن وتوقيع 
احلرام وفق توجيهات القيادة احلكيمة. ود�سنت املوؤ�س�سة اجتماعاتها مبقر املوؤ�س�سة يف برج مطويف 
العرب )1( مبكة املكرمة مع مكتب �سوؤون حجاج العراق الذي مثله رئي�س الهيئة العليا للحج والعمرة 
بجمهورية العراق الدكتور خالد العطية، فيما تراأ�س الجتماع من جانب املوؤ�س�سة رئي�س جمل�س الإدارة 
الآف  املقدمة حلوايل 35  الطرفان اخلدمات  ناق�س  ، حيث  بياري  الدكتور حممد  املطوف  بالنيابة 
العطية �سكره  الدكتور  الفري�سة. من جهته، قدم  املو�سم لأداء  حاج عراقي �سيقدمون هذا 
ماوجده  على  الأمـــني،  عهده  وويل  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  حلكومة  وامتنانه 
على  وخدمات  وا�ستقبال  حفاوة  من  املا�سي  املو�سم  يف  العراقيون  احلجاج 
لقرابة 52  العراق  برفع عدد حجاج  املكرمة  بعد  اأعلى م�ستوى خ�سو�سا 
األف حاج لي�سجل الرقم الأعلى حلجاج العراق يف تاريخ احلج . ويف 
ذات ال�سياق، بحث رئي�س جمل�س الإدارة بالنيابة املطوف الدكتور 
حممد بياري مع وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية 
الرتتيبات  الدكتور حممد اخلاللية  الها�سمية  الأردنية  باململكة 
اآلف  ثمانية  عددهم  البالغ  الأردن  حلاج  املقدمة  واخلدمات 
بجانب 4500 حاج من عرب 48 �سيقدمون هذا العام لأداء 
مكتب  مع  ر�سميا  حم�سرا  املوؤ�س�سة  ووقعت  الفري�سة. 
الق�سطا�س  اأحمد  برئي�سه  ممثال  املغرب  حجاج  �ــســوؤون 
على  امل�سرف  الإدارة  جمل�س  ع�سو  املوؤ�س�سة  مثل  فيما   ،
قطاع �ساحل البحر الأحمر وعرب اخلليج املطوف حممد 
املغرب  حجاج  �سوؤون  مكتب  رئي�س  واأو�سح  معاجيني. 
�سيبلغ  الــعــام  هــذا  حجاجهم  عــدد  اأن  الق�سطا�س،  اأحــمــد 
املا�سي، مقدما  العام  األفي حاج عن  بزيادة  األف حاج   34
واملوؤ�س�سة  احلج  ووزارة  احلكومية  اجلهات  لكل  �سكره 
يف  وجتويد  ورعــايــة  اهتمام  من  املغربي  احلــاج  يجده  ملا 
بها  تقوم  التي  اجلديدة  باخلطوات  تفاوؤله  مبديا  اخلدمات، 
الوزارة واملوؤ�س�سة لرفع م�ستوى اخلدمة مما ي�ساعد على اأداء 
احلاج لن�سكه بي�سر و�سهولة واأمان . واأكد نائب رئي�س املوؤ�س�سة 
اخلدمة  جــودة  رفــع  حر�سهم  على  بياري  حممد  الدكتور  املطوف 
احلرمني  خادم  حكومة  لتوجيهات  امتثال  احلرام  بيت  حلجاج  املقدمة 
ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان، حفظهما الله ، 
ومتا�سيا مع روؤية اململكة 2030 يف التو�سع يف ا�ستقبال احلجاج واملعتمرين 

مع رفع جودة اخلدمات ليحظى احلاج بالراحة والأمان والطماأنينة.

مركز البحوث والتواصل يصدر كتابا عن الملك سلمان

إنشاء أكاديمية للتدريب بجامعة الجوف

�سكاكا - البالد
الإلكرتونية اجلديدة،  الرقمي والأنظمة  للتحول  ال�سرتاتيجية  د�سنت جامعة اجلوف اخلطة 

مدير  بح�سور  التدريب  اأكادميية  لإن�ساء  ال�سينية  هــواوي  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  كما 
اجلامعة الدكتور اإ�سماعيل بن حممد الب�سري باملدينة اجلامعية.

واألقى امل�سرف العام على اإدارة تقنية املعلومات وامل�ساريع التقنية باجلامعة الدكتور ماجد الفيا�س 
كلمة اأو�سح فيها جهود اململكة يف جمال التحول الرقمي خالل اخلم�س �سنوات الأخرية، مبينًا اأنها 

ت�ستهدف اأربعة جهات من �سمنها التعليم الرقمي واأن اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة �سملت جمموعة 
والطالبات  للطالب  املقدمة  واخلدمات  التعليمية  البيئة  تطوير  يف  ت�سهم  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  من 

واملجتمع.
مواكبة  تاأتي  اأنها  موؤكدًا  الإلكرتونية  والتعامالت  الرقمي  للتحول  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اجلامعة  مدير  ود�سن 

لروؤية اململكة يف جانب تنمية البنية التحتية الرقمية، مبينا اأن هذا الإجناز جاء نتيجة جلهود قامت بها جهات متعددة 
داخل اجلامعة، يف مقدمتها الإدارة العامة لتقنية املعلومات وامل�ساريع التقنية.

المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود تحالف الحضارات

خادم الحرمين لترمب: مرتكب جريمة إطالق 
النار ال يمثل الشعب السعودي

الريا�س-وا�س
اأجرى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه الله – ات�ساًل 
ا بفخامة الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية عرب فيه - حفظه  هاتفيًّ
النار يف ولية  ال�سعوديني  الطلبة  اأحد  اإطالق  والأ�سى خرب  ببالغ احلزن  تلقيه  عن   - الله 
تعازيه  املفدى  امللك  وقدم  الأمريكيني.  املواطنني  من  عدد  واإ�سابة  وفاة  عنه  نتج  فلوريدا 
وخال�س موا�ساته لفخامته ولأ�سر املتوفني ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل، كما اأكد - 
حفظه الله - اأن مرتكب هذه اجلرمية ال�سنعاء ل ميثل ال�سعب ال�سعودي الذي يكن لل�سعب 
لفخامة  الت�سال  خالل  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  اأكــد  كما  والتقدير.  الحــرتام  الأمريكي 
و�سدور  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  جانب  اإىل  اململكة  وقــوف  على  الأمريكي  الرئي�س 
املعنية  الأمريكية  الأجهزة  للتعاون مع  ال�سعودية  الأمنية  لالأجهزة  الله -  توجيهاته- رعاه 

للو�سول لكافة املعلومات التي ت�ساعد يف ك�سف مالب�سات هذا احلادث املوؤ�سف.

الريا�س- وا�س
ــدر مــركــز الــبــحــوث والــتــوا�ــســل املــعــريف، كتابًا  اأ�ــس
لأخــبــاره  عــبــدالــعــزيــز.. ر�ــســد  بــن  "�سلمان  بــعــنــوان 
 )700( نحو  يف  1407هـ"  حتى  1354هـــ  ال�سحفية 

�سفحة من القطع الكبري.
جهود  تناولت  التي  ال�سحفية  الأخبار  الكتاب  و�سمل 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود،حفظه الله ،بو�سفه واحًدا من رجالت التاريخ 
الذين �سطروا يف �سجالته �سفحات بي�ساء، �سيذكرها 

وُم�سيدًا  مباآثره  ناطقًا  واأحــوالــه،  باأجياله  الزمان  له 
ب�سخ�سيته ال�ستثنائية املُلهمة.

و�سّم الكتاب ر�سًدا لأخباره ـ رعاه الله ـ ال�سحفية من 
ال�سحف  َرَوتها  كما  1407هـــ  عام  حتى  1354هـــ  عام 
بثته  ومــا  �ــســدورهــا،  بــدء  منذ  ال�سعودية  واملــجــالت 
ثّبت  كما  املجالت،  �ستى  يف  ال�سعودية  الأنباء  وكالة 
الكتاب تواريخ جميع اللقاءات ال�سحفية التي اأُجريت 
معه، حيث يحتوي على كّم �سخم من املعلومات التي 
تك�سف الدور الذي اأّداه  ـ اأيده الله - يف تاريخ اململكة 

قبل ت�سّلمه مقاليد احلكم.
واأو�سح رئي�س املركز الدكتور يحيى حممود بن جنيد 
اأن هذا املجلد ال�سخم يف حجم اأوراقه وعدد �سفحاته، 
مــن مــ�ــســروعــات املــركــز اخلــا�ــســة الــتــي اأقــّرهــا مطلع 
واملهتمني  القّراء  اأمــام  و�سي�سعه  2019م،  العام  هذا 

والباحثني خالل اأيام قليلة.
�سعد  بن  �سلطان  الدكتور  اإعــداد  من  الكتاب  اأّن  وبــنّي 
وقام  مادته،  جمع  يف  �سنوات  ق�سى  الذي  ال�سلطان، 

فيه بال�ستق�ساء والر�سد ال�سحفي.

نيويورك- وا�س
ا�ستعر�س املندوب الدائم للمملكة لدى الأمم املتحدة 
يف  الأول  اأم�س  املعلمي،  يحيى  بن  عبدالله  ال�سفري 
مع  نيويورك،  يف  للمملكة  الدائم  الوفد  مبقر  مكتبه 
للح�سارات  املتحدة  الأمم  لتحالف  ال�سامي  املمثل 
بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  موراتينو�س  ميغيل 
ال�سالم، وتعزيز  ر�سالة  ن�سر  حتالف احل�سارات يف 
والتعاي�س بني احل�سارات،  والتعاون  ثقافة احلوار 
ونبذ خطابات الكراهية والعن�سرية والتع�سب. واأكد 
املعلمي دعم اململكة الدائم جلهود حتالف احل�سارات 
ر�سالة  تعزيز  يف  ميار�سه  الــذي  الكبري  للدور  نظرا 
ال�سالم واملحبة، وعلى دعم اململكة ملبادرة الأمني العام 
املواقع  حلماية  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  لــالأمم 
الدينية، م�سددا على اأهميتها يف ظل ما ي�سهده العامل 
الكراهية،  وتزايد خلطابات  للعنف  تنامي  من  اليوم 
جلميع  العبادة  ودور  املقد�سة  الأمــاكــن  وا�ستباحة 
وت�سجب  دائما  اململكة  تدينه  الــذي  الأمــر  الأديـــان، 
ترويع  �ساأنها  مــن  الــتــي  الإرهــابــيــة  الأعــمــال  جميع 
وثمن  املقد�سة.  والأمــاكــن  العبادة  دور  يف  الآمــنــني 
اململكة  دعم  جانبه  من  موراتينو�س  ال�سامي  املمثل 
موؤكدا  احل�سارات،  حتالف  وجهود  جلهوده  الدائم 
حر�سه على تعزيز التعاون مع اململكة يف كل ما من 
الكراهية  ال�سالم والوئام وحماربة  �ساأنه ن�سر ثقافة 

واأهمية  ثقل  من  اململكة  ت�سكله  ملا  نظرا  والتع�سب، 
اأم�س الأول  للعامل الإ�سالمي. و�سارك املعلمي  كربى 
الإ�سالمي  التعاون  منظمة  جمموعة  اجتماعي  يف 
واملــجــمــوعــة الــعــربــيــة، بــحــ�ــســور وزيــــر خــارجــيــة 
لال�ستماع  يو�سف،  علي  حممود  جيبوتي   جمهورية 
ــه حـــول تــر�ــســح جــيــبــوتــي لــلــعــ�ــســويــة غري  لإحــاطــت

الدائمة  ملجل�س الأمن  الدويل للفرتة 2021- 2022. 
العامة  الهيئة  رئي�س  الأول  اأم�س  املعلمي،  وا�ستقبل 
لالإح�ساء الدكتور فهد بن �سليمان التخيفي، يف ختام 
م�ساركة معاليه يف الجتماع الثاين ملجموعة اأ�سدقاء 
الرئي�س املعنية بالإح�ساءات القت�سادية، الذي عقد 

موؤخرا مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك.

الريا�س-وا�س
اأظهرت نتائج ا�ستطالع اآراء ال�سباب ال�سعودي حول العمل التطوعي "اهتمام ورغبة عالية لدى ال�سباب للعمل 

التطوعي بن�سبة بلغت 84%"، حيث توزع هذا الهتمام ب�سكل مت�ساٍو بني الذكور والإناث.
وك�سف ال�ستطالع الذي بلغ حجم عينته 1126 فرًدا من خمتلف مناطق اململكة، مثلت ن�سبة الذكور 64 % والإناث %36، 

اأن احل�سول على فر�س العمل  اأن هناك اهتماًما ورغبة عالية لدى ال�سباب للعمل التطوعي، حيث يتفق غالبية ال�سباب على 
التطوعي يف املجتمع ال�سعودي "�سهلة" بن�سبة اأعلى مثلت 48 %، بينما 27% يرون اأنها "�سعبة"، و 11% يرون اأنه ل تتوفر فر�س 

تطوعية. مع مالحظة اأن 14% من ال�سباب ال�سعودي ل ت�سل لهم معلومات كافية عن فر�س العمل التطوعي. واأ�سار ال�ستطالع 
الذي اأجراه املركز الوطني ل�ستطالعات الراأي العام التابع ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، اإىل اأن 70% من ال�سباب قراأوا 
لهم  �سبق  ال�سباب  من   %45 اأن  واأو�سح  ذلك.  عن  فكرة  لديهم  تتوفر  ل   %30 بينما  التطوع،  واإيجابيات  اأهمية  عن  �سمعوا  اأو 
اأهم الأ�سباب  امل�ساركة يف الأعمال التطوعية خالل املدة املا�سية، منهم 68% حتققت توقعاتهم من العمل التطوعي. ومتثلت 
التي متنع ال�سباب الذين مل ي�سبق لهم امل�ساركة يف الأعمال التطوعية يف "عدم توفر الوقت لديهم" بن�سبة بلغت 49%، يلي 

"�سعوبة احل�سول على فر�س تطوعية" بن�سبة  "عدم املعرفة باحل�سول على الفر�س التطوعية"، بن�سبة 24% ثم  ذلك 
13%، بينما 12% يربرون ذلك باأنه مل يتم الطلب منهم للم�ساهمة يف الأعمال التطوعية. فيما جاء ترتيب املحفزات 

التي جتذب ال�سباب للعمل التطوعي يف "خدمة املجتمع" بن�سبة مثلت 22%، ثم "املحفزات التقديرية" بن�سبة 
"حتقيق الذات وال�سعور بالر�سا" بن�سبة 7.5% ثم  "املحفزات املالية" بن�سبة 12% ثم  16%، يلي ذلك 

"تعلم القيم والأخالق" بن�سبة 7%، كما اأن هناك حمفزات اأخرى ذات اأهمية متت الإ�سارة اإليها 
بن�سبة 5% تقريبًا لكل منها متثلت يف "اكت�ساب املعارف واملهارات" و "بناء العالقات 

"احت�ساب ال�ساعات التطوعية  "التطوير الوظيفي" و  الجتماعية" و 
يف العمل والدرا�سة" و "بيئة العمل التطوعي".

84 % من الشباب السعودي 
راغبون في العمل التطوعي

تنفيذ برنامج األمن الفكري 
في أضم والعرضيات

مكة املكرمة- البالد
الرئا�سة  فرع  نفذ 

الــــــــــعــــــــــامــــــــــة 
ــهــيــئــة الأمـــــر  ل
بـــــاملـــــعـــــروف 
ـــي عــن  ـــه ـــن وال
مبنطقة  املنكر 

ـــة املـــكـــرمـــة  مـــك
بـــرنـــامـــج الأمـــــن 

"اعتدال"  الــفــكــري 
"النتماء  �سعار  حتــت 

يف  الوطنية"  والـــلـــحـــمـــة 
ــي اأ�ــــســــم والـــعـــر�ـــســـيـــات،  ــظــت حمــاف

بــحــ�ــســور عــــدد مـــن مـــ�ـــســـوؤويل الــقــطــاعــات 
من  وجــمــع  الإدارات  ومــديــري  احلــكــومــيــة 
العر�سيات  يف  الــربنــامــج  ــم  ــي واأق ــطــالب.  ال
ال�سريف  يو�سف  بن  علي  املحافظ  بح�سور 
وا�ستمل على فعاليات عدة، ت�سمن حما�سرات 
يحوي  توعويًا  ومعر�سًا  الفكري  الأمــن  عن 
ر�سائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار 
وتكرمي  ال�ساحر،  وعالمات  وال�سحر  ال�سالة 

اأبناء ذوي ال�سهداء يف املحافظة.
عامر  بن  عمر  املحافظ  وبح�سور  اأ�سم  ويف 
ال�سفياين ا�ستمل الربنامج اأي�سًا على معر�س 
توعوي احتوى على و�سائل توجيهية تو�سح 
الفكري ومهدداته وحما�سرات  الأمن  مفهوم 

وندوات وتوزيع مطبوعات توعوية.
بن  فـــوؤاد  ال�سيخ  الــفــرع  عــام  واأو�ــســح مدير 

اأن  ــعــمــري  ال �ــســعــود 
الـــربنـــامـــج يــنــفــذه 
الـــــــفـــــــرع وفـــــق 
من  مــعــدة  خطة 
الرئا�سة العامة 
ومــعــتــمــدة من 
منطقة  اإمــــــارة 
مــــكــــة املـــكـــرمـــة 
باهتمام  ويحظى 
ومــتــابــعــة الــرئــيــ�ــس 
ال�سيخ  لــلــهــيــئــة  الـــعـــام 
الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن بن 

عبدالله ال�سند.
من جهة اأخرى نظم الفرع مبقره ور�سة عمل 
عنوان  حتــت  وامليدانية  الإداريــــة  لقياداته 
الأهداف  وو�سع  الأداء  مواثيق  تعبئة  )اآلية 
الذكية( وذلك لرفع م�ستوى الأداء ات�ساقًا مع 
املــوارد  لتنمية  �سلمان  امللك  برنامج  اأهــداف 
بــــالإدارة  التطوير  مــديــر  الــبــ�ــســريــة،اأدارهــا 
العامة  بالرئا�سة  الب�سرية  للموارد  العامة 

خالد املن�سور وا�ستمرت ليومني.
املتعلقة  الأجـــزاء  �سرح  الور�سة  وتناولت 
بالأهداف واجلــدارات وكيفية تطبيقها على 
املوظفني ح�سب طبيعة كل جدارة وتو�سيح 
لئحة الأداء اجلديدة والتي �سدرت املوافقة 
جميع  على  تطبيقها  على  الكرمية  ال�سامية 
مــوظــفــي الـــدولـــة والــهــيــئــات واملــوؤ�ــســ�ــســات 

احلكومية.



املواطنني  من  عدد  التقت  »البالد« 
اأن  راأوا  ال���ذي���ن  وامل���واط���ن���ات 
�ساحة  اكت�سحت  الو�سائل  ه��ذه 
على  نف�سها  وفر�ست  التوا�سل 
دن���ي���ا ال���واق���ع ب�����س��ورة م���وؤث���رة 
موؤكدين يف نف�س الوقت اأن العامل 
للعالقات  بدياًل  لي�س  االفرتا�سي، 

االأ�سرية.
قالت  ال�سخ�سية  جتربتها  وع��ن 
امل��وظ��ف��ة يف حمل  اأح���م���دي،  رمي 
وج���دت  ف����رتة  ق��ب��ل  للعطور،:" 
يف  وم��ن��ع��زل��ة  حم��ا���س��رة  نف�سي 
ع��امل��ي اخل��ا���س واأدم���ن���ت م��واق��ع 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ل��درج��ة 
اأ�سبحت  ب��اأ���س��رت��ي  ع��الق��ت��ي  اأن 
النهاية  يف  ولكن  وه�سة  هام�سية 
اأع��ود  وب���داأت  نف�سي  اإىل  فطنت 
نف�سي  اأن وجدت  بعد  ر�سدي  اإىل 
دون  اأ���س��رت��ي  ع��ن  مت��ام��ا  معزولة 
واالن��ع��زال،  البعد  بهذا  اأ�سعر  اأن 
على  تعرفت  ال��ف��رتة  تلك  وخ���الل 
الكثري  اأ�سافوا يل  اأ�سخا�س جدد 
واأ�سبحت اأتفاعل اجتماعيًا معهم 
ولكن ا�سبحت انطوائية للغاية".

اأم����ا ال��ط��ال��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ة اأم��ي��ن��ة 
حم��اوالت��ه��ا  تفلح  ال��ع��ب��دال��ل��ه،ف��ل��م 
يف االب��ت��ع��اد ع���ن ه���ذه ال��رام��ج 
الوات�ساب،  تطبيق  وخ�سو�سًا 
معقول،  ب�سكل  ت�ستخدمه  لكنها 
االأمور  "خري  مبقولة  موؤمنة  فهي 

الو�سط".
باإحدى  العامة  العالقات  م�سوؤولة  واأو�سحت 
هذه  ا���س��ت��خ��دام  اإن  البي�سي  ن��وف  ال�����س��رك��ات 
التي  ال��رح��م  �سلة  ع��ن  ب��دي��اًل  ب��ات  التطبيقات 
اع��ت��دن��ا ع��ل��ي��ه��ا يف امل��ا���س��ي وه���و ال��ت��وا���س��ل 
العامل  ي�سهده  ال��ذي  التقدم  هذا  ومع  املبا�سر، 
بالن�سبة  ال��رام��ج  وباقي  اآب  الوات�س  اأ�سبح 
وباتت  الرحم،  ل�سلة  االأ�سهل  الطريقة  للبع�س 
ال�سور املعرة يف تلك الرامج هي التي تف�سر 

طبيعة نوع احلوار.
الرامج  هذه  ُت�سبب  قد  واأ�سافت: 

عدم  مثل  اجتماعية،  م�ساكل 
ال�����رد ع��ل��ى امل��ت��وا���س��ل��ني 

ول��ك��ن اإل��غ��اء ال��رام��ج 
ل��ي�����س ح�����اًل ل��ع��دة 

ومنها  اأ���س��ب��اب 
ان�����������دم�����������اج 

امل���ج���ت���م���ع 
م������ع ت��ل��ك 

االأجهزة 
ال��ذك��ي��ة 

ب�سكل  ال��وات�����س��اب  وا���س��ت��خ��دام 
اي��ج��اب��ي ي��ع��د م��ط��ل��ب��ًا م���ن خ��الل 

نقا�سات تعود بالفائدة.
االأخ�سائية  ب��اج��ب��ري  ف��ري��ال  اأم���ا 
ح��راء  مب�ست�سفى  االج��ت��م��اع��ي��ة 
:"تنوعت  فقالت  املنورة  باملدينة 
و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف 
ع�����امل االت�������س���ال وال���ت���وا����س���ل، 
عن  بعيدة  االأ�سر  ماجعلت  وه��ذا 
من  امل�����س��اف��ات  وق��رب��ت  بع�سها، 
التعارف  فر�سة  لُيتيح  البع�س، 
لهذه  اأن  ومب��ا  االأخ��ب��ار،  ومعرفة 
بع�س  لها  فاإن  ايجابياتها  التقنية 
التقنية  اإذ حتولت هذه  ال�سلبيات 
و�سيلة  اىل  االأخ����رية  االآون����ة  يف 
االجتماعي  التوا�سل  م��ن  بديلة 
امل��ب��ا���س��ر، وم�������س���درًا ل��ل��خ��الف��ات 

االأ�سرية اأي�سًا".

دور رقابي
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت����رى اأ����س���ت���اذة علم 
امل��ل��ك  ج���ام���ع���ة  االج����ت����م����اع يف 
بن  �سعاد  ال��دك��ت��ورة  عبدالعزيز 
عفيف اأن هذه الرامج اخت�سرت 
ع��ل��ى ب��ع�����س االأ����س���ر ال���زي���ارات 
الواقعي  وال��ت��وا���س��ل  العائلية، 
بالن�سبة  االفرتا�سي  العامل  وكان 
ل���ه���م احل������ل االأم�����ث�����ل وت��ن�����س��ح 
ب�سرورة تنظيم ا�ستخدام و�سائل 
يكون  واأن  االجتماعي،  التوا�سل 
وتوجيهي  رق��اب��ي  دور  ل��ل��وال��دي��ن 
على االأبناء، كون مواقع التوا�سل االجتماعي 
جتعل الطفل انعزاليا وي�ست�سعب لغة التحاور 

مع االأ�سخا�س، ويفقد مهارات التوا�سل.

اختيار الكلمة
من جهته اأو�سح املهند�س وائل باداوود باأمانة 
احلقيقي  املعنى  اأفقدت  الرامج  هذه  اأن  جدة 

ومع  املهمة  فوائدها  رغ��م  املبا�سرة،  للعالقات 
ه���ذا االزدح������ام وب��ع��د امل�����س��اف��ات ب���ني بع�س 
العوائل فاإن هذه الرامج �سدت ثغرة االت�سال 
املبا�سر ملن ال ي�ستطيع الزيارة الأ�سباب �سحية 
ان�سغاالت  اأن  كما  امل��وا���س��الت،  ل�سعوبة  اأو 
يف  اأي�سًا  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد  تعد  احلياة 

التوا�سل عن طريق الو�سائل احلديثة.
متنع  مل  الرامج  ه��ذه  :" لكن  بقوله  واأ���س��اف 
مثل  املهمة  املنا�سبات  يف  الزيارات  من  االأ�سر 
االأعياد واملنا�سبات االجتماعية، م�ست�سهدًا بعلم 
االت�سال ونظرياته التي توؤكد اأن اأخطر و�سيلة 
توا�سل هي "الو�سيلة املكتوبة" كون امل�ستقبل 
ي��ق��راأ ال��ر���س��ال��ة امل��ر���س��ل��ة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره اأو 
بحالته ال�سعورية، م�سريًا اإىل اأن اختيار الكلمة 
التوا�سل  م��واق��ع  وان  للغاية،  مهم  املنا�سبة 
للنا�س  ي��وم��ي��ة  "وجبات"  مب��ث��اب��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
فال�سخ�س قبل اأن يفرك عينيه من النعا�س يفتح 

هاتفه اجلوال للتوا�سل مع االآخرين.

بديل التواصل المباشر
الرغم  اأن���ه  ال�سمكري  عبري  الكاتبة  واأب��ان��ت 
اإال  اآب"  "الوات�س  ت��ط��ب��ي��ق  اي��ج��اب��ي��ات  م���ن 
وهنا  املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  ع��ن  ب��دي��اًل  ب��ات  اأن���ه 
اإدمانًا  لهم  بالن�سبة  واأ�سبح  امل�سكلة،  تكمن 
من  اأكرث  وتداولها  بالر�سائل  ويهتمون 
الذي  االأم��ر  لل�سيوف،  ا�ستقبالهم 
اأثر ب�سكل كبري على الزيارات 
واالأ���س��ري��ة،  االجتماعية 
ون����الح����ظ ه���ن���ا ع���دم 
االأ�سرة  توا�سل رب 
وحتى  اأبنائه  مع 
اجتمعوا  واإن 
مب�����������ائ�����������دة 
واحدة فالكل 

األ��غ��ي  واإذا  امل���ح���م���ول،  ب��ال��ه��ات��ف  م�����س��غ��ول 
"الوات�ساب" �سيكون من ال�سعب جدًا ا�ستيعاب 

الغائه والعودة اىل التوا�سل املبا�سر.

العالقات األسرية
اأن  �سنبل  �سوزان  النف�سية  امل�ست�سارة  وت��رى 
االجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  التكنولوجيا 
االأ���س��ري��ة  ال��ع��الق��ات  على  �سلبي  ب�سكٍل  اأث���رت 
واالجتماعية واالإن�سانية، كما اأ�سهم اال�ستغراق 
انخفا�س  يف  ال��و���س��ائ��ل  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام  يف 
ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي امل��ب��ا���س��ر ل��ل��ف��رد، حيث 
اأ�سبحت التهاين واملباركات والتعازي تتم من 
واأكد  الزيارات،  من  بدال  ق�سرية  ر�سائل  خالل 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ان  ال��درا���س��ات 
ي�سمى  م��ا  اإىل  ت���وؤدي  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  يف 
وجمتمعهم،  ال�سباب  بني  النف�سي  ب��االغ��رتاب 

اإىل جانب تاأثريها �سلبا يف املحيط العائلي.
تهدد  م�سكلة  اأم���ام  نحن  حقيقة  واأ�سافت:" 
انت�سار  ن��الح��ظ  حيث  االأ���س��ري،  اال���س��ت��ق��رار 
ا�ستخدام االأجهزة الذكية حتى اأثناء االجتماع 
اأف���راد  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ال��ع��ائ��ل��ي مم��ا ي�سعف 
التي  املخرجات  عن  ناهيك  ال��واح��دة  العائلة 
التي حتمل  ال�سلبية  الر�سائل  تبادل  تنتج عن 
يف م�سمونها املقارنات والغرية، الفتة اإىل اأن 
عن  بعيدين  اأ�سبحوا  الواحدة  العائلة  اأف��راد 
االلكرتونية  العزلة  ب�سبب  البع�س  بع�سهم 
ل���ذا ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى االأف������راد يف االج��ت��م��اع��ات 
العائلية اأن يقوموا باأن�سطة ممتعة وحوارات 
ومن  املفقود  العائلي  ال��وئ��ام  الإنعا�س  هادفة 
العائلي  التوا�سل  ف�سيلة  غر�س  ال�سروري 
واأهميته عند ال�سغار والت�سديد على �سرورة 
ال�سوؤال عن االهل �سخ�سيا من خالل الزيارات 
معايدة  مثال  الالئق  غري  من  واأن��ه  واملكاملات 

الكبري بر�سالة الكرتونية.
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مواطنون: العالم االفتراضي ساهم في عزلة البشر 

ُالعالقات باردة والتطبيقات تحجم التواصل المباشر
جدة ــ فاطمة حممد

متثل و�سائل التوا�سل االجتماعي قفزة كبرية للتفاعل املجتمعي وامل�ساركة باملعلومات 
االت�سال  تعيق  التي  تقليل احلواجز  اأتاح  العنكبوتية مما  ال�سبكة  وال��راأي من خالل 
ونقل االأفكار وتبادل االآراء حول موا�سيع معينة بكل ي�سر و�سهولة كما تعد و�سيلة 
فعالة للرتويج ومع ذلك فلها العديد من االآثار ال�سالبة واملخاطر التي مت�س املعلومات 
اخلا�سة باالإ�سافة اإىل اإ�ساعة الوقت وانعكا�س ذلك على العالقات بني اأفراد املجتمع 

والتاأثري يف االإنتاجية. 
ويرى البع�س اأن هذه الو�سائل �سحبت الب�ساط من حتت من�سة العالقات االجتماعية، 
وان�سغل  ال�سابق  يف  كما  مبا�سرة  واالأ�سدقاء  االأهل  بني  االأ�سرية  الزيارات  تعد  ومل 
النا�س بداًل عنها بهذه املواقع وعاملها االفرتا�سي، لدرجة اأن ال�سالت بينهم اأ�سبحت 

معلبة وخالية من الدفء وامل�ساعر اجليا�سة.

تنامى اهتمام املجتمع ال�سعودي بو�سائل التوا�سل 
وزاد تاأثريها يف حياته اليومية، حيث �سهدت 

تطبيقات وبرامج و�سائل التوا�سل تزايد عدد م�ستخدميها 
بت�ساعف عدد الن�سطني خالل االأعوام االأخرية من 8.5 مليون اإىل 

12.8 مليون م�ستخدم وموؤخرًا و�سل عددهم اإىل 18.3 مليون م�ستخدم 
مبا يعادل 58 % من تعداد �سكان اململكة.

وتعد الهواتف الذكية املن�سة االأكر يف الدخول ل�سبكات التوا�سل االجتماعي، ويقدر 
معدل دخول ال�سخ�س الواحد على �سبكات التوا�سل با�ستخدام الهواتف الذكية ب� 260 دقيقة 

يوميًا وا�ستحوذ كل من"في�س بوك" و" تويرت " على اأكر عدد من م�ستخدمي و�سائل 
التوا�سل يف اململكة، حيث بلغ م�ستخدمو "في�س بوك" 11 مليون م�ستخدم، 

بينما و�سل عدد م�ستخدمي "تويرت" 9 ماليني م�ستخدم وحظي موقع 
7 ماليني م�ستخدم  فقد حر�س  عالية،  م�ساهدة  "يوتيوب" بن�سبة 

�سعودي على م�ساهدة مقاطع اليوتيوب مبعدل 105900 
�ساعة يوميًا.

مليون مستخدم لبرامج وتطبيقات 18
وسائل التواصل في المملكة 

امل���������س����ت���������س����ار 
الدكتور  النف�سي 
م������اج������د ق���ن�������س 
ي���ق���ارن  اأن  اآث������ر 
ب�������ني امل����ا�����س����ي 
واحل��������ا���������س��������ر 
 " : له بقو
امل�����ا������س�����ي  يف 
ال�����ق�����ري�����ب ك����ان 

اأ����س���ل ال��ت��وا���س��ل 
الواحدة  العائلة  اأف��راد  بني  االجتماعي 
وال����ل����ق����اءات  ال������زي������ارات  ي��ت��م��ث��ل يف 
االأ�سبوعية اأو حتى ال�سهرية واأي�سًا لقاء 
م�ستمر  التوا�سل  اأن  مبعنى  االأ�سدقاء 
و�سناعة  التقني  التطور  وبعد   وفعال 
اجل������واالت وم����ا اح��ت��وت��ه م���ن م��واق��ع 
اأنواعها،  ب�ستى  االجتماعي  التوا�سل 
العائلة  اأفراد  بني  املبا�سر  التوا�سل  بداأ 

واالأ�سدقاء يقل وب�سكل ملحوظ.."
واأ�ساف:" و�سل االآن الغياب التوا�سلي 
ال��ن��ظ��ري الأ���س��ه��ر وال��ب��ع�����س ل�����س��ن��وات 
خلف  م�ستمر  توا�سل  يف  اأن��ن��ا  بحجة 
التوا�سل  مواقع  يف  اجلواالت  �سا�سات 
الذي   اب(  )الوات�س  ومنها  االجتماعي 
بع�سنا  اأ���س��وات  �سماع  بني  حتى   ح��ال 
املنا�سبات  ن��ت��داول  واأ�سبحنا  البع�س 
وم��ن��ه��ا الأف�����راد ع��ائ��ل��ت��ن��ا امل��ق��رب��ني عر 
تنا�سينا  اأو  ن�سينا  وك��اأن��ن��ا  ال��ر���س��ائ��ل 
مفقودا.  اأ�سبح  الذي  العائلي  التوا�سل 
اإ�سافة اإىل ذلك  ما ي�سببه من اآثار �سالبة  

و�سكوك بني االأزواج واال�سدقاء .

التطبيقات الذكية 
زادت العزلة

ماجد قن�ش

وائل باداوود

عبري ال�سمكري

�سوزان �سنبل
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ال�سبت 10 ربيع الآخر 1441هـ املوافق 7 دي�سمرب 2019م ال�سنة 89 العدد 22841 6

برئاسة 
المملكة في 

الرياض

اجتماعات            برئاسة المملكة

المسار المالي لمجموعة العشرين يناقش تعزيز النمو االقتصادي

االستفادة من التقنية 
للفرص الوظيفية

تمّكن العيـش 
والعمـل واالزدهـار

اغتنام فرص 
القرن  للجميع

حلول جماعية 
لمعالجة التحديات

حضور واسع 
من المجموعة 
والمنظمات  

الريا�ض- البالد
الفعالية  الريا�ض  مدينة  يف  ُعــقــدت 

ملجموعة  املــــايل  لــلــمــ�ــســار  الأوىل 
العربية  اململكة  برئا�سة  الع�سرين 
ال�سعودية، بعنوان "تعزيز اإتاحة 

بح�سور  للجميع"،  الــفــر�ــض 
وزير املالية، حممد بن عبدالله 
موؤ�س�سة  وحمافظ  اجلــدعــان، 
ــعــودي  ــ�ــس الــنــقــد الـــعـــربـــي ال

عبدالكرمي  بــن  اأحــمــد  الــدكــتــور 
يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  اخلليفي 

من  م�سارك   300 لـ  بالإ�سافة  اململكة، 
الدولية  واملنظمات  الع�سرين  جمموعة  دول 

واجلهات الأكادميية والقطاع اخلا�ض، وناق�ست 
وال�سبل  للجميع،  الفر�ض  اإتاحة  معوقات  الفعالية 

الكفيلة ملعاجلتها.
اأهمية  الفعالية،  افتتاحه  خالل  املالية  وزير  واأكــد 
اإتاحة الفر�ض للجميع لتعزيز م�ساركة جميع فئات 
اإىل  م�سريًا  القت�سادي،  النمو  تعزيز  يف  املجتمع 
خالل  اململكة  اأولويات  اأحد  ُيعد  املو�سوع  هذا  اأن 

رئا�ستها ملجموعة الع�سرين هذا العام.
وبحثت جل�سات الفعالية الروابط بني تعزيز اإتاحة 
الفر�ض والنمو القت�سادي، وال�سيا�سات التي من 
وبخا�سة  للجميع،  الفر�ض  اإتــاحــة  تعزيز  �ساأنها 
الن�ساء وال�سباب واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
العام واخلا�ض  القطاعني  اإىل مناق�سة دور  اإ�سافة 
يف ال�ستفادة من التقنية والبتكار لإيجاد الفر�ض 

الوظيفية، مبا يعزز النمو امل�ستدام وال�سامل.
واطلع احل�سور على عرو�ض قدمتها لهم جمموعة 
غري  ومنظمات  اململكة  يف  الأعمال  قطاع  رواد  من 
على  خــاللــهــا  ركـــزت  حــكــومــيــة،  وجــهــات  حكومية 
ومتكني  امل�ستدامة  والوظائف  والبتكار  التقنية 
الر�سميون  املمثلون  عقد  كما  وال�سباب.  الن�ساء 
لقادة دول جمموعة الع�سرين ) ال�سربا ( اجتماعهم 
رئا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سلم  منذ  الأول 

مناق�سة  لبدء  الــريــا�ــض،  العا�سمة  يف  املجموعة 
الـــهـــدف الـــعـــام »اغـــتـــنـــام فــر�ــض الـــقـــرن احلــــادي 
ع�سو  الدولة  وزير  برئا�سة  للجميع«،  والع�سرين 
ل�ست�سافة  التح�سريية  واللجنة  العليا  اللجنة 
ممثل  املبارك  فهد  الدكتور  الع�سرين  لقمة  اململكة 
املــمــلــكــة يف اجــتــمــاعــات )الـــ�ـــســـرب( ، وحــ�ــســور 
الدولية  املنظمات  وممثلي  املدعوة  الــدول  ممثلي 
:" تقت�سي  الجــتــمــاع  وقـــال خـــالل  والإقــلــيــمــيــة. 

العامل  جتاه  الع�سرين  جمموعة  م�سوؤولية 
احلالية  الق�سايا  معاجلة  على  الرتكيز 
وامل�ستجدة، والت�سدي للتحديات العاملية 
مًعا، وجعل العامل مكاًنا اأف�سل للجميع".

وركز الجتماع الأول لل�سربا على حماور 
الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئا�سة  برنامج 
تهيئــة  خــالل  مــن  الإنــ�ــســان:  ·متكني   :2020
الظــروف التــي متّكن اجلميـع مـن العيـ�ض 
الن�ساء  خــا�ــســًة  والزدهـــــــــار،  والــعــمـــــل 
الجتماع  مناق�سات  وتغطي  وال�سباب، 
الو�سول  بــاإتــاحــة  املتعلقة  ال�سيا�سات 
التنمية  واأهـــداف  للجميع،  الفر�ض  اإىل 
املــ�ــســتــدامــة، والـــتـــجـــارة وال�ــســتــثــمــار، 
ومتكني  والتوظيف،  املـــايل،  وال�سمول 

املراأة، وال�سحة، والتعليم، وال�سياحة.
خــالل  مــن  الأر�ـــــض:  كــوكــب  عــلــى  ·احلفاظ 
البيئة،  حلــمــايــة  املــ�ــســرتكــة  اجلــهــود  تــعــزيــز 
اجلانب  هذا  يف  الجتماع  مناق�سات  وتغطي 
مو�سوعات البيئة، واملناخ، واملياه، والغذاء، 
خالل  مــن  جــديــدة:  اآفــــاٍق  ·ت�سكيل  والــطــاقــة. 
املدى  وطويلة  جريئة  اإ�سرتاتيجيات  اعتماد 
لتبادل منافع البتكار والتقدم التكنولوجي، مع 
الرقمي.  القت�ساد  على  خا�ض  ب�سكل  الرتكيز 
الع�سرين  جمموعة  دول  قــادة  ممثلو  ــوؤدي  وي
من  الــقــادة  لقمة  التح�سري  يف  حمــورًيــا  دوًرا 
الرئا�سة  �سنة  طـــوال  اجــتــمــاعــات  عــقــد  خـــالل 
و�ست�ست�سيف  ال�سيا�سات،  تطوير  ملوا�سلة 
خالل   ) ال�سربا   ( اجتماعات  مــن  �سل�سلة  اململكة 
ال�سنة حت�سرًيا لنعقاد قّمة القادة يومي 21 - 22 

نوفمرب 2020 يف العا�سمة الريا�ض.
وتاأكيًدا  الع�سرين  جمموعة  لإجنــازات  وا�ستكماًل 
لروح التعاون بني القادة، تلتزم اململكة بالعمل؛ من 
ل اإىل حلول جماعية ملعاجلة التحديات  اأجل التو�سّ
عملية  ت�سهيل  على  اململكة  و�ستعمل  امل�سرتكة، 

احلوار ل�سمان �سمولية بحث ال�سيا�سات.

اجتماع »الشربا« 
يبحث التنمية 

المستدامة ودعم 
النساء والشباب

»نزاهة« تحتفي باليوم الدولي 
لمكافحة الفساد

الطيران المدني يوقع اتفاقيات 
في مؤتمر »اإليكان« 

الريا�ض- البالد
عبداملح�سن  »نــزاهــة«،  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  نائب  قــدم  
بندر  بن  في�سل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  �سكره  املنيف،  حممد  بن 
الثامن،  »نزاهة«  ملنتدى  رعايته  على  الريا�ض،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن 
لالحتفاء باليوم الدويل ملكافحة الف�ساد 2019م، الذي ينطلق يوم الإثنني 
ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  ال�سرتاتيجية  "التوجهات  بعنوان:  الــقــادم 
تاألو  ل  اململكة  اأن  اإىل  واأ�سار  الريا�ض.  فريمونت  بفندق  وذلــك  الف�ساد"، 
والإقليمي  العربي  التعـاون  وتوثيق  وتطوير  تعزيز  على  للعمل  جهدًا 
الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  حماية  جمــال  يف  اخلــربات  وتبادل  والـــدويل، 
الف�ساد  ملكافحة  الدويل  باليوم  الحتفاء  الدويل، ومنها  املجتمع  وم�ساركة 
من خالل عقد هذا املنتدى. واأكد املنيف اأهمية انعقاد املنتدى ملا يطرحه من 
اململكة؛  وخارج  داخل  من  وخمت�سون  خرباء  يناق�سها  هامة،  مو�سوعات 
على  والق�ساء  النزاهة  حماية  يف  الر�سيدة  قيادتنا  تطلعات  لتحقيق  �سعيًا 
م�ساركة  من  انطالقًا  املنتدى  هذا  انعقاد  وياأتي  والإداري.  املــايل  الف�ساد 
2019م،  الف�ساد  ملكافحة  الــدويل  باليوم  الحتفاء  الــدويل  املجتمع  اململكة 
واإنفاذًا ملا ت�سمنه تنظيم "نزاهة" الذي يق�سي بعقد املوؤمترات والندوات 

والدورات التدريبية حول ال�سفافية والنزاهة ومكافحة الف�ساد.

العقبة - وا�ض
اأحمد  بن  عبدالهادي  املــدين،  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�ض  وقــع 
املن�سوري اأم�ض، جمموعة اتفاقيات يف جمال خدمات النقل اجلوي 
اجلوية،  اخلــدمــات  تنظيم  جمملها  يف  تهدف  الـــدول  مــن  عــدٍد  مــع 
اأعمال  هام�ض  على  وذلك  الطريان،  واأمن  اجلوية  ال�سالمة  و�سمان 
املوؤمتر الـ 12 ملفاو�سات اخلدمات اجلوية "الإيكان" الذي ُعقد خالل 

املدة 2 - 6 يف اململكة الأردنية الها�سمية، مبدينة العقبة.
واأبرم املن�سوري اتفاقيتني ثنائيتني، جتمع حكومة اململكة العربية 
جمال  يف  زميبابوي  و  اإي�سلندا  جمهورية  بحكومتي  ال�سعودية 
خدمات النقل اجلّوي، اإ�سافة اإىل توقيع مذكرتي تفاهم مع جمهورية 
موزمبيق وغويانا يف جمال خدمات النقل اجلوي متهيدًا ل�ستكمال 
كل طرف لإجراءاته النظامية للتوقيع على م�سروع التفاقية املرفق.
فيما اجتمع وفد الهيئة مع وفود ممثلي الدول امل�ساركة اأثمر العديد 
والوقوف  اجلوي  النقل  جمال  يف  امل�سرتك  للتعاون  املباحثات  من 

على م�ستجدات الت�سغيل اجلوي.
�سناعة  يف  الرائدة  مكانتها  لتج�سد  تاأتي  الهيئة  م�ساركة  اأن  يذكر 
النقل اجلوي، ودورها الفاعل يف تطويرها وتنميتها على امل�ستوى 
بني  املــدين  الطريان  جمال  يف  الدولية  العالقات  ولتعزيز  العاملي، 
�سبكة  تو�سيع  الوطنية  للناقالت  يتيح  مبا  الــعــامل،  ودول  اململكة 
ال�سالمة  درجـــات  اأعــلــى  حتقيق  اإىل  اإ�ــســافــة  الت�سغيلية،  خططها 
وتفعيل  ال�سناعة،  هذه  يف  املت�سارعة  التطورات  ومواكبة  والأمن 
خطة الهيئة الإ�سرتاتيجية ملراجعة وحتديث الأ�س�ض املنظمة للنقل 

اجلوي، التي تتما�سى مع اأهداف روؤية اململكة 2030.

الريا�ض- البالد
اعــتــمــد وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة 
اأحمد بن �سليمان الراجحي، �سوابط  املهند�ض 
الثانية  املرحلة  اإطالق  عن  واأعلن  احلر،  العمل 
جديدة  وخدمات  مبميزات  احلر  العمل  لبوابة 
بهدف  العمل؛  اأمنــاط  من  النمط  هذا  ملمار�سي 
ت�سجيع ودعم ممار�سته كاأحد اأمناط العمل غري 
التقليدية و�سعيًا نحو متكني الكفاءات الوطنية 
منا�سبة وحمفزة ت�سمن  اإيجاد فر�ض عمل  من 
اآفــاقــًا  وتفتح  وال�ستقاللية،  ال�ــســتــقــرار  لهم 
حرة،  عمل  فر�ض  عن  للباحثني  واعــدة  جديدة 
ميكن  مهنة   123 من  اأكــر  اعتماد  جــرى  حيث 
للعمل  توؤهلهم  وثيقة  على  احل�سول  ملمار�سيها 

احلر يف هذه املهن.
لـــــوزارة العمل  واأو�ـــســـح املــتــحــدث الــر�ــســمــي 

اأن  اخلــيــل،  ـــا  اأب خــالــد  الجــتــمــاعــيــة  والتنمية 
احُلــر  العمل  ملمار�سي  الإلــكــرتونــيــة  الــبــوابــة 
متكنهم من احل�سول على العديد من املميزات؛ 
اأولها طباعة وثيقة معتمدة كاإثبات لقدرتهم على 

التي  املجالت  اأحد  يف  العمل 
جرى اعتمادها للعمل احلر.

الـــوثـــيـــقـــة  هــــــذه  اأن  وبــــــني 
على  احل�سول  من  �ستمكنهم 
فتح  ت�سمل  اإ�سافية،  مميزات 
ميكن  جتـــاري  بنكي  ح�ساب 
املالية  للحوالت  ا�ستخدامه 
لالأعمال احلرة، وذلك ل�سمان 
احلــ�ــســول عــلــى فــر�ــض اأكــرب 
اإ�سافة  مــوثــوقــة،  ب�سمانات 
حلول  من  العديد  اإتــاحــة  اإىل 

اأجــور  على  للح�سول  الآمــنــة  الرقمية  الــدفــع 
التقليدية  الو�سيلة  اإىل  بالإ�سافة  احلر،  العمل 
لهم  يتيح  كما  النقدي"،  "الدفع  الأجــور  لتلقي 
العديد  على  احل�سول  البوابة  يف  الت�سجيل 
من اخلدمات امل�سافة، وكذلك 
من  اخل�سومات  مــن  العديد 
املهنة  ال�سركات وفق  عدد من 

التي ميار�سها العامل.
وحـــــول الــتــثــبــت مـــن كــفــاءة 
املــجــال  الــعــامــلــني يف هــــذا 
اآلية  اأن  اإىل  اخليل،  اأبا  اأ�سار 
البوابة  مــن  تــبــداأ  الت�سجيل 
من  احُلــر  للعمل  الإلكرتونية 
https://  : الــرابــط  خــالل 

حيث freelance.sa/؛ 

يتم بعد اإكمال عملية الت�سجيل اإرفاق امل�ستندات 
ملمار�سة  الــالزمــة  املــهــارات  امتالك  توؤكد  التي 
ــــدورات  وال العلمي  ــوؤهــل  امل وت�سمل  الــعــمــل، 
لالأعمال  منــاذج  اأو  املجال،  هــذا  يف  التدريبية 
ال�سابقة، لفًتا النتباه اإىل اأنه من خالل البوابة 
احلر  العمل  وثيقة  طباعة  ميكن  الإلكرتونية 

ب�سكل مبا�سر ومن خالل خطوات ب�سيطة.
ياأتي متا�سيًا مع  اإطالق هذا الربنامج  اأن  واأّكد 
العمل  وزارة  من  و�سعيًا   2030 اململكة  روؤيــة 
الطاقات  اإىل  للو�سول  الجتماعية؛  والتنمية 
الب�سرية من الباحثني عن فر�ض دخل والعاملني 
حلــ�ــســابــهــم اخلــا�ــض وغــريهــم مــن املــواطــنــني 
ورفع  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  واملواطنات 
اأعمال  يف  وخــرباتــهــم  ومهاراتهم  اإنتاجيتهم 

مالئمة وم�ستقرة ومنتجة.

وفد أمريكي يزور مطارات المملكة ويبحث الشراكة

إطالق البوابة اإللكترونية لـ             مهنة

دعوة من مجلس األعمال المشترك

تتضمن ضوابط وخدمات العمل الحر

الريا�ض - البالد
يزور وفد رفيع امل�ستوى من مدراء وتنفيذيني من املطارات 
الأمريكية و�سركات اخلدمات اجلوية والأمنية خالل الفرتة 
يف  مركزية  مــطــارات  ثالثة   ،2019 دي�سمرب   12 اإىل   8 من 
مندوبي  لتعريف  وجــدة،  والريا�ض  الدمام  ت�سمل  اململكة، 
الوليات املتحدة بال�سوق ال�سعودي وبحث فر�ض ال�سراكات.
الزيارة  اأن  الأمريكي،  ال�سعودي -  الأعمال  واأو�سح جمل�ض 
الأمريكية  اجلمعية  مع  بالتعاون  املجل�ض  من  بدعوة  تاأتي 
ووزارة   )AAAE( املــطــارات  يف  التنفيذيني  للمديرين 
و�سركة  املدين  للطريان  العامة  والهيئة  الأمريكية  التجارة 

مطارات الدمام.
وبني املجل�ض يف بيان �سحفي، اأن هذه الزيارة متثل فر�سة 
العاملي  الطريان  حول  النظر  وجهات  لتبادل  خا�سة  واأهمية 
وال�ستفادة من خربات وجتارب املطارات الأمريكية، م�سريا 
جاك�سون  هارت�سفيلد  ملطار  العام  املدير  ي�سم  الوفد  اأن  اإىل 
اأتالنتا الدويل جون �سيلدن، والرئي�ض التنفيذي ملطار دال�ض 
الإداري ملطار  الدويل �سون دونوهو، واملدير  فورت وورث 
�سياتل تاكوما الدويل لن�ض ليتل، ونائب الرئي�ض التنفيذي 

الأول للعمليات العاملية )AAAE( �سبن�سر ديكر�سون.
من  اأمريكًيا  م�سنًعا   11 تقدمي  اإىل  تهدف  الزيارة  اإن  وقال: 
احلركة  واإدارة  املعمارية  الهند�سة  مثل  اخلــدمــات،  مقدمي 
والتخطيط  املــطــارات  يف  املـــرور  بحركة  والتنبوؤ  اجلــويــة 

يف  العمل  لفر�ض  اأخــرى  واأمــور  التفتي�ض،  نقاط  وخدمات 
ال�سوق ال�سعودي.

ينمو  اململكة  املـــدين يف  الــطــريان  قــطــاع  اإن  الــبــيــان:  وقـــال 
مليون   91 من  واأكــر  مطاًرا   27 وجــود  مع  �سريعة  بوترية 
روؤية  �سمن  للقطاع  اململكة  خطط  وت�سمل  �سنوًيا،  م�سافر 
وحت�سني  ال�سعودية،  املطارات  وتو�سيع  خ�سخ�سة   2030
الرقمية،  التحتية  البنية  وتطوير  للركاب،  املطارات  جتربة 
ا خطط ملحطات  وزيادة اإنتاجية القوى العاملة، وهناك اأي�سً
اأن  اإىل  لفتا  الو�سائط،  متعددة  �سحن  وقرى  جديدة  �سحن 
املتمثل يف  اململكة  �ست�ساعد على حتقيق هدف  هذه اخلطط 
زيادة عدد الزيارات الدولية واملحلية اإىل 100 مليون زيارة 

بحلول عام 2030.
الأمريكي   - ال�سعودي  للمجل�ض  امل�سارك  الرئي�ض  واأعــرب   
عبد  ال�سعودية  اأرامكو  ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي  والرئي�ض 
لتعزيز  الوفد  ا�ست�سافة  اإىل  املجل�ض  تطلع  عن  جمعة،  الله 
يربط  للنقل،  رئي�سي  كمركز  ال�سعودية  العربية  اململكة  دور 
وال�سرق  املتحدة  الوليات  من  الرئي�سة  التجارية  الأ�سواق 

الأو�سط.
من جهته اأكد املدير التنفيذي للمجل�ض ديالنو روزفلت، اأهمية 
التحتية،  والبنية  الإدارة  حيث  من  احلديث  الطريان  قطاع 
معربا عن ثقته من اأن هذا الوفد �سيوؤ�س�ض لعالقات اأمريكية 
�سعودية دائمة تعزز مكانة اململكة العربية ال�سعودية كمركز 

عاملي خلدمات النقل واخلدمات اللوج�ستية.
�سيغورا  اإنريك  الدكتور  الأمريكي  الوفد  ع�سو  عرب  بــدوره 
عن  واأمــريــكــا،  اأوروبــــا  يف  �سيكيوروبورت  �سركة  رئي�ض 
املت�سارعة  القت�سادية  التنمية  يف  بامل�ساركة  �سركته  تطلع 
الفر�ض  وجميع   ،2030 روؤيــة  ظل  يف  وتنويعها  اململكة  يف 
اململكة  ا�ستمرار  مع  اإن�ساوؤها  يتم  التي  اجلديدة  التجارية 
املنطقة  يف  القت�سادي  للنمو  حمرك  اإىل  نف�سها  حتويل  يف 

وخارجها.
الأعــمــال  جمل�ض  ينظمها  الــتــي   49 الــــ  البعثة  هـــذه  وتــعــد 
عام  يف  اإن�سائه  منذ  اململكة  لزيارة  الأمريكي   - ال�سعودي 
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        شرائح المكتتبين

جدة - البالد
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اأعلنت 
تداول  وب��دء  اإدراج،  �سيتم  اأن��ه  "تداول" 
اأ�سهم )اأرامكو ال�سعودية( اعتبارًا من يوم 
الأربعاء القادم بالرمز 2222، على اأن تكون 
ن�سبة التذبذب اليومي ل�سعر ال�سهم %10± 
و �سيتم يف اليوم الأول فقط للإدراج متديد 
دقيقة   30 مل��دة  الفتتاح  م��زاد  جل�سة  ف��رة 
الفتتاح  م��زاد  جل�سة  فرة  لتبداأ  اإ�سافية، 
ال�ساعة 9:30 �سباحًا، وتنتهي يف ال�ساعة 

10:30 �سباحًا.
ال�ساعة  امل�ستمر  ال��ت��داول  جل�سة  تبداأ   
م��زاد  جل�سة  ت��ب��داأ  ك��م��ا  ���س��ب��اح��ًا،   10:30
الإغلق بح�سب املعتاد ال�ساعة 3:00 م�ساًء 
لباقي  الفتتاح  مزاد  جل�سة  فرة  و�ستبقى 
الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق الرئي�سة 
 9:30 ال�ساعة  من  تغيري  اأي  دون  هي  كما 
ال�ساعة 10:00 �سباحًا، حيث  اإىل  �سباحًا 
الأوراق  لباقي  امل�ستمر  ال��ت��داول  �سيبداأ 
 10:00 ال�ساعة  كاملعتاد  امل��درج��ة،  املالية 

�سباحًا.
يف  التاريخي  الكتتاب  اإغ��لق  وبعد    
طرح اأرامكو، هو الأ�سخم يف العامل بقيمة 
جت��اوزت  تغطية  ون�سبة  ري��ال  مليار   446
يف  للمكتتبني  ال��ف��ائ�����ض  رد  ب���داأ   ،%  465
موعد اأق�ساه 12 دي�سمرب، ما يجعله اأ�سرع 

الكتتابات يف تاريخ ال�سوق ال�سعودي.
  وع��ي��ن��ت اأرام���ك���و ���س��رك��ة ج��ول��دم��ان 
�ساك�ض العربية ال�سعودية مديرا لل�ستقرار 
ا�ستقرار  ل�سمان  ال�سركة  ل�سهم  ال�سعري 
تبداأ  ف��رة  خ��لل  ال�سوق  يف  ال�سهم  �سعر 
ال�سوق  يف  الطرح  اأ�سهم  تداول  تاريخ  من 
 30 يتجاوز  ل  موعد  يف  وتنتهي  املالية، 
لن�سرة  ووف��ق��ا   ، ذل���ك  ب��ع��د  تقومييا  ي��وم��ا 
م��دي��ر ال���س��ت��ق��رار  ف��ق��د منحت   ، الإ����س���دار 
اأج���ل ال�سماح  ال�����س��ع��ري خ��ي��ار ���س��راء م��ن 
بال�ستقرار،  املتعلقة  العمليات  بتنفيذ  له 
والذي ي�ستطيع مبوجبه �سراء 450 مليون 
امل�ساهم  م��ن  اأق�����س��ى  ب��ح��د  اإ����س���ايف  �سهم 
اإجمايل حجم  التي متثل 15 % من  البائع، 
من  ليتمكن  النهائي  الطرح  ب�سعر  الطرح 

ا�ستخدامها لهذا الغر�ض.
ال�سراء متاحة  و�ستكون ممار�سة خيار 
اإخ��ط��ار  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ج��زئ��ي  اأو  ك��ل��ي  ب�سكل 
حال  ويف  ال�سعري،  ال�ستقرار  مدير  من 
ممار�سة خيار ال�سراء ب�سكل كامل، �سيكون 

حجم الطرح الكلي 3.45 مليار �سهم بقيمة 
دولر"،  مليار   29.4" ريال  مليار   110.4
بدل من 96 مليار ريال "25.6 مليار دولر" 
حاليا، ويف حال ذلك �سيكون حجم الطرح 
"اأرامكو" بدل من 1.5 %  اأ�سهم  1.7% من 

حاليا.
للأ�سول  املالية  �سامبا  �سركة  واأعلنت 
كابيتال"،  "�سامبا  ال���س��ت��ث��م��ار  واإدارة 
اأرام��ك��و  ل�سركة  الك��ت��ت��اب  م��دي��ر  ب�سفتها 
اأ�سهم  تخ�سي�ض  عملية  اإمت��ام  ال�سعودية، 
املكتتبني الأفراد، حيث اأكملت جميع البنوك 

بعد  والتدقيق  الت�سوية  عمليات  امل�ستلمة 
وبلغ  الأف����راد،  ل�سريحة  الك��ت��ت��اب  اإغ���لق 
 5،056 الأف���راد  للمكتتبني  النهائي  العدد 
 1،5 بعدد  بالكتتاب  قاموا  مكتتب،  مليون 
وهو  النهائي  ال�سعر  وف��ق    ، �سهم  جت��اوز 
بقيمة  ال��واح��د،  لل�سهم  �سعوديا  ري��ال   32
اإجمالية 49،1 مليار ريال، وبن�سبة تغطية 
الأ�سهم  حجم  اإجمايل  من   %153.7 بلغت 

املطروحة ل�سريحة الأفراد.
عملية  يف  امل�����س��ارك��ة  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
الو�سائل  ع��رب  الأف���راد  ل�سريحة  الكتتاب 
العمليات  اإجمايل  من   %65.9 الإلكرونية 
ال�سرف  اأج��ه��زة  على  وت��وزع��ت  امل��ن��ف��ذة، 
الآيل بن�سبة 36.1%، وعن طريق الإنرنت 
بن�سبة  امل�سرفية  الهواتف  وعرب   ،%28.4
1.4%، يف حني �سجلت عملية الإقبال على 
الفروع لغر�ض الكتتاب ما ن�سبته %34.1 .
كابيتال"،  "�سامبا  من  كل  اأعلنت  كما   
�سي  بي  اإ���ض  و"اإت�ض  كابيتال"  و"الأهلي 

امل�ست�سارين  ال�سعودية"، ب�سفتهم  العربية 
لكتتاب  الرئي�سيني  واملن�سقني  امل��ال��ي��ني 
اأرام����ك����و، ع���ن ن��ت��ائ��ج اك���ت���ت���اب ���س��ري��ح��ة 
طلبات  بلغت  حيث  النهائية،  املوؤ�س�سات 
اإجمايل  ، لي�سل  امل�ساركة 397 مليار ريال 
مليار   446 اأرام��ك��و  اكتتاب  يف  الطلبات 

ريال، اأو ما يعادل 119 مليار دولر.
 دالالت قوة الطلب

للإهتمام  القيا�سية  امل�ستويات  اأك��دت 
وح���ج���م ط��ل��ب الك���ت���ت���اب م���ن ���س��ري��ح��ت��ي 
ال��دللت  من  العديد  واملوؤ�س�سات  الأف���راد 

املهمة اأبرزها: الثقة العالية داخل اململكة 
فر�سة  اإتاحة  مع  ومنطقة اخلليج عمومًا 
الو�سول كذلك اأمام امل�ستثمرين الأجانب 
مفتوح  ال��ط��رح  واأن  خ��ا���س��ة  امل��وؤه��ل��ني، 
برنامج  خلل  من  الأجانب  للم�ستثمرين 
واأولئك  املوؤهلني،  الأجانب  امل�ستثمرين 
الأ���س��ه��م  يف  لل�ستثمار  ���س��ّج��ل��وا  ال��ذي��ن 
يف  ال�ستثمار  كذلك  ميكنهم  ال�سعودية 
يوؤكد  مما   ، الطرح  انتهاء  "اأرامكو" بعد 
وعر�سها  ال�����س��رك��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ق���وة 

ال�ستثماري على املدى الطويل.
امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  ان�����س��م��ام  اأن  ك��م��ا    
"مورجان  موؤ�سرات  يف  تباعا  ال�سعودية 
اإنرنا�سيونال"  ك��اب��ي��ت��ال  ���س��ت��ان��ل��ي 

بورز  اآند  را�سل" و"�ستاندرد  و"فوت�سي 
ال�ستثمارات  من  مزيد  اإىل  جونز"  داو 

الدولية حاملا يتم اإدراج �سركة اأرامكو.
* فر�سة ا�ستثمارية ل مثيل لها 

تاريخها  م���دى  ع��ل��ى  اأرام���ك���و  اأك����دت   
وتعاظم مكانتها وامكانتها خلل ال�سنوات 
الأخرية من خلل خططها ال�سراتيجية 
والفر�ض ال�ستثمارية الفريدة ، يف �سركة 
ذوي  من  عليا  اإدارة  فريق  يقودها  رائ��دة 
اخلربة والكفاءة ويتمتع ب�سجل حافل يف 
حتقيق ربحية وعوائد ل ت�ساهى يف هذا 

القطاع عامليا.
التدفق  م��ن  امل�ستدام  العائد  وميثل   
مقيا�سًا  ال�سعودية  لأرامكو  احلّر  النقدي 
عمر  يبلغ  حيث  غريها  عن  مييزها   قويًا 
ل  ربحية  مع  عامًا   52 ال�سركة  احتياطي 
مليار   111 يبلغ  دخ��ل  ب�سايف  ُت�ساهى 

دولر. 
وب����ال�����س����ت����ف����ادة م�����ن ط�������ول ع��م��ر 
الحتياطيات الذي ل ُي�ساهى، وانخفا�ض 
والبتكار،  التقنية  ودمج  الإنتاج،  تكلفة 
الحتياطيات،  ا�ستبدال  تكلفة  وانخفا�ض 
لكّل  راأ�سمالية  نفقات  باأقل  اأرامكو  تتمتع 
النفط  �سركات  من  اأّي  مع  مقارنة  برميل 
مرونة  وكذلك   الكربى،  اخلم�ض  العاملية 
�سخامة  بف�سل  النفط  اأ�سعار  دورات  يف 
يف  والن�سباط  العالية  والكفاءة  الإنتاج 
ن�سبة  بجانب  العمومية  امليزانية  اإدارة 

املديونية املنخف�سة للغاية.
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  م��زاي��ا  وم���ن   
امل�ستوى  على  ال�سعودي  النفط  لعملق 
امل��دى  على  للطلب  ق��وي��ة  ،اآف����اق  ال��ع��امل��ي 
مدفوعة  الأ���س��ع��دة  جميع  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ي��د 
ب���ال���ن���ف���ط اخل�������ام وال�����غ�����از ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وال��ب��روك��ي��م��ي��ائ��ي��ات ب��ج��ان��ب ال��ت��و���س��ع 
والأه��داف   ، النمو  �سريعة  اأ���س��واق  نحو 
الوا�سحة ل�سيا�سة توزيع الأرباح والنية 
بتحقيق منو م�ستدام لتوزيعات الأرباح، 
 75 بقيمة  اأرب���اح  بتوزيعات  ال��ت��زام  م��ع 
بني  الفرة  خلل  اأدن��ى  كحد  دولر  مليار 
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اإجراء  للغاية  ال�سعب  فمن  بع�سها؛  عن  الكتتاب  عمليات  جميع  تختلف 
مقارنة عادلة بني اأٍي منها ب�سبب التباينات يف القطاع، ومعدلت النمو، والتقييمات، 

ال�سركة، والتوقيت،  الزيادة، وحجم  امل�ستهدفني، وحجم  العر�ض، وامل�ساهمني  وعملية 
وظروف ال�سوق، والدورة القت�سادية، واأ�سعار الفائدة، و�سوق الإدراج، اإلخ.

*  املقارنة مع �سركة "علي بابا"
�سكان  تعداد  يبلغ  تكنولوجيا  �سركة  كونها:  وا�سح،  غري   )2014 عام  يف  العام  )الكتتاب   
�سوقها املحلية حوايل 1،4 مليار ن�سمة يف وقت الكتتاب العام )2014(، اأي اأكرب مبقدار 41 مرة 
من عدد �سكان اململكة ، كما ل توجد معايري قابلة للمقارنة فعليًا بني الطرفني، ميكن للم�ستثمرين 

ا�ستخدامها لتوجيه عملية التقييم
)2014( الأهلي  البنك  مع  • املقارنة 

- بلغت الأموال املح�سلة: 31.1 مليار ريال �سعودي )اأرامكو 446 مليار ريال �سعودي(
- �سارك 1،3 مليون مكتتب )اأفراد( )اأرامكو: 4،9 مليون فرد(

- �سعر الطرح: 45 ريال �سعوديا )اأرامكو: 32 ريال �سعوديا(
- حجم الطرح: 22،5 مليار ريال �سعودي )اأرامكو: 96 مليار ريال 

�سعودي(
مليون  ط��رح��ه��ا: 300  ال��ت��ي مت  الأ���س��ه��م  ع��دد   -

)اأرامكو: 3 مليارات �سهم(

مقارنة عمليات 
االكتتاب 

أرامكو السعودية تتربع على عرش االقتصاد العالمي

 رد الفائض الخميس .. وتداول األسهم األربعاء 

450 مليون سهم  تغطية االكتتاب تتجاوز  
إضافي لضمان االستقرار 465 % والتخصيص 

السعــري للتداولحتى 1500 سهم 

 االكتتاب القياسي 
وقوة أرامكو

بفارق  تفوقها،  ال�سعودية  لأرامكو  الأويل  الطرح  ح�سيلة  اأك��دت 
اكتتاب  وك��ذل��ك  جمتمعة،  وخليجية  حملية  اكتتابات  على  قيا�سي 

ال�سركات العاملية العملقة الأخرى على �سوء الأرقام التالية:
 -  اأكرب عمليات الطرح العام الأويل يف اململكة العربية ال�سعودية 
 6( �سعودي  ريال  مليار  بقيمة 22،5  التجاري" كان  الأهلي  "البنك   =

مليارات دولر( )2014(.
-  اأكرب عملية طرح عام اأويل يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي = 

.)2007( دولر  مليارات   5 العاملية" بقيمة  دبي  "موانئ 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأويل  عام  طرح  عملية   16 اأك��رب    -

جمتمعة = 26،4 مليار دولر.
- اأكرب 8 عمليات طرح عام اأويل يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

جمتمعة = 25،8 مليار دولر.
العامل  يف  ربحيًة  ال�سركات  لأعلى  اأويل  عام  طرح  اأك��رب   : عامليا   *
على الإطلق ، وللمقارنة ن�سري اإىل اأكرب 3 عمليات طرح عام اأويل يف 

التاريخ:
الأ�سا�سي(؛  العر�ض  )حجم  دولر  مليار  بابا" 21،8  "علي   .1

25 مليار دولر )مع ممار�سة خيار ال�سراء( )2014(.
2. "بنك ال�سني الزراعي" 22،1 مليار دولر )حجم 
العر�ض الأ�سا�سي(، 24 مليار دولر )مع ممار�سة 

خيار ال�سراء( )2010(.
3. "البنك ال�سناعي والتجاري ال�سيني" 
ال��ع��ر���ض  )ح���ج���م  دولر  م���ل���ي���ار   19،1
)م��ع  دولر  م��ل��ي��ار   21،9 الأ���س��ا���س��ي(، 

ممار�سة خيار ال�سراء( )2006(.
القيمة  ت�����س��اوي  اأرام���ك���و  ق��ي��م��ة   -
 1،16( "اآبل"  ل�����س��رك��ت��ي  ال�����س��وق��ي��ة 
تريليون دولر( و"علي بابا" )التقييم 
517 مليار دولر اأمريكي( جمتمعتني.
- اأكرب مبقدار 1،7 مرة من القيمة 
العاملية  ال��ن��ف��ط  ل�����س��رك��ات  ال�����س��وق��ي��ة 
اخل��م�����ض ال��ك��ربى جم��ت��م��ع��ة، وال��ب��ال��غ 
اأم��ري��ك��ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   1،0 ح���وايل 
و"اإك�سون  دولر؛  مليار   225،5 ل"  )"�سِ
دولر؛  م��ل��ي��ار   228،3 ح����وايل  موبيل" 
بي"  و"بي  دولر؛  مليار   141،9 و"توتال" 
و"�سيفرون"  دولر؛  مليار   126 ح��وايل   )BP(

حوايل 221،5 مليار دولر(.

السعوديون المكتتبون  الخليجيون  المكتتبون  المقيمون  المكتتبون 

 4,947,275 2,467106,258
 

الفئات 
 19,314 العمرية

إلى 16 سنة
 743,727  

من 17 إلى 30 سنة

 2,323,607  
من 31 إلى 45 سنة

 1,700,184  
من 46 إلى 65 سنة
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فجر الصحافة 
السعودية

شحنات الصواريخ المضبوطة آخر األدلة.. خبراء لـ           :

إيران تواصل دورها اإلرهابي في دعم الحوثيين
�لبالد – حممد عمر وعمر ر�أفت

تقرير وكالة "اأ�سو�سيتد بر�س" الأخري، 
ــقــل عـــن مــ�ــســوؤولــن اأمــريــكــيــن  الـــــذي ن
ــادرة  كــبــرية مــن اأجــــزاء �ــســواريــخ  مــ�ــس
كانت   ، العرب  بحر  يف  موجهة  اإيرانية 
ك�سف  اليمن،  يف  احلوثين  اإىل  مر�سلة 
موا�سلة النظام الإيراين لدوره الإرهابي 
ودعــم  تــزويــد  عــرب  العربية،  املنطقة  يف 
واخلــرباء،  بالأ�سلحة  اإرهابية  جماعات 
مما يهدد املنطقة والعامل مبوجات جديدة 
والإرهـــاب،  والعنف  ال�ستقرار  عــدم  من 
ــــ�أمم املــتــحــدة يحظر  ل ــــرار  ــف ق ويــخــال
اأ�سلحة  نقل  اأو  بيع  اأو  تقدمي  اإيــران  على 
اأ�سلحة  تقدمي  واآخر يحظر  الب�د،  خارج 

للحوثين.
اإيران  دور  ت�سمل  طويلة  لئحة  وهناك 
يف دعم جماعات اإرهابية بالأ�سلحة وتقيم 
اخلربات ال�زمة لتنفيذ عمليات متنوعة، 
وتاأتى جماعات احلوثي على راأ�س قائمة 
اإيران؛ باعتبارها  امللي�سيات التي تدعمها 
حماولة  يف  امل�يل،  لنظام  اإرهابيا  ذراعا 
ـــة وجــــود تــلــك الــعــنــا�ــســر  بــائــ�ــســة لإطـــال
الإرهابية على م�سرح العمليات الع�سكرية 

يف اليمن.
 دعم متنوع

قــــال وجـــــدان عبد  ــاق،  ــي ــس ــ� ال يف هــــذا 
الإيـــراين:  ال�ساأن  يف  الباحث  الرحمن، 
للحوثين، مل  ال�سخي  الإيــراين  الدعم  اإن 
واملــال،  بال�س�ح  تزويدهم  على  يقت�سر 
وتقني  ا�ستخباراتي  دعــم  تقدمي  واإمنـــا 
نوعي، حيث وعد فيلق القد�س بنقل نوع 

جــديــد مــن الــطــائــرات امل�سرية مــن طــراز 
ليتمكنوا  احلوثين،  اإىل   "129 "�ساهد 
اأرا�ـــســـي دول  عــمــق  اإىل  ــول  ــو�ــس ال مــن 

اأخرى. 
ــبــ�د( اأنـــه بـــدًءا مــن 24  ـــ)ال واأ�ــســاف ل
جزيرة  يف  احلوثين  تدريب  يتم  يوليو 
طــريان  على  عبا�س  وبــنــدر  )ق�سم(  ق�سم 
ــتــطــ�ع وحتـــديـــد الأهــــــداف و�ــســن  ال�ــس
وهذا  ومــدن،  نفط  ناق�ت  �سد  هجمات 

م�سروع مت تخطيطه وتنفيذه بوا�سطة 
جلنة اليمن يف فيلق القد�س.

اأن  اإىل  الرحمن"  ونوه"عبد 
�ــســبــط الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة 

اإيرانية كانت يف  ل�سواريخ 
احلــوثــيــن،  اإىل  طريقها 

امل�سروع  لدعم  حماولة 
اليمن،  يف  الإيـــراين 

بـــعـــدمـــا اأ�ـــســـبـــح 
الــهــزائــم  يتلقى 
ــو  ــل واحـــــــــــدة ت

بل  ولبنان،  العراق  يف  الأخــرى 
ويف الداخل الإيراين.
عمليات عد�ئية

الباحث  البقلي،  ه�سام  وقــال   
�سبط  اإن  الإيــــراين:  ال�ساأن  يف 
يعني  الإيـــرانـــيـــة  الــ�ــســواريــخ 
عـــدم جــديــة طــهــران يف احلــلــول 

ال�سلمية باملنطقة.
واأ�ساف لـ)الب�د(: اإن ما قامت به اإيران 
ُيكذب وين�سف كافة التعهدات التي تطلقها 
الإقليمين  وال�سلم  الأمــن  على  باحلفاظ 

ـــــدخـــــل يف  ـــــت وعـــــــــــدم ال
للدول  الداخلية  ال�سوؤون 

الأخرى.
 " لبقلي ا " �سح و اأ و
ال�سكل  ــهــذا  ب ـــــران  اإي اأن 
التي  املريبة  وبالتحركات 
تقوم بها موؤخًرا ت�ستهدف 
عدائية،  بعمليات  القيام 
ويبدو اأن اخلطة الإيرانية 
�سد  اندلعت  التي  التظاهرات  ملواجهة 
للت�سعيد  تتجه  بحيث  تبدلت،  قد  النظام 
يف  بــاخلــارج،  عدائية  بعمليات  والقيام 

ــــة جلــــر املــنــطــقــة  حمــــاول
لــ�ــســراع عــ�ــســكــري حمـــدود 
ال�سعب  الــتــفــاف  اإىل  يـــوؤدي 
ـــــــــراين حـــــول قـــيـــادتـــه،  الإي
وا�ــســتــخــدام الأمـــــر كــورقــة 
الأ�ــســعــدة  كــافــة  على  �سغط 

الإقليمية والدولية.
تو�سيع نفوذ

 من جانبه، قال الباحث يف 
اإيــران  اإن  قبال:  اأحمد  الإيــراين  ال�ساأن 
ب�سكل غري  للحوثي  مــراًرا دعمها  تدعي 

العديد  رغـــم  فــقــط،  مبا�سر 
تورط  توؤكد  التي  ــة  الأدل من 
الــدعــم  تـــقـــدمي  طـــهـــران يف 
لــلــجــمــاعــة ، وكــل  ــر  ــس ــا� ــب امل
تورطها  اإىل  ت�سري  الــدلئــل 
ومـــــــن ذلـــــــك الــــ�ــــســــواريــــخ 
التي  املــ�ــســرية  والــطــائــرات 
تفوق  امللي�سيا  ت�ستخدمها 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  اإمكاناتها، 
اأنها  تك�سف  احلوثية  ال�سواريخ  بقايا 
اأن  واأو�سح"قبال"،  ال�سنع.  اإيــرانــيــة 

عاجًزا  الآن  حتى  يزال  ل  الدويل  املوقف 
عن الو�سول بال�ساحة اليمنية اإىل ت�سوية 
على  الإيراين  الطرف  اإجبار  �ساملة، عرب 
مكونات  وت�سجيع  اليمن،  من  الن�سحاب 
مع  ال�سراع،  اإنهاء  على  اليمني  ال�سعب 
املقابل  يف  طهران  اأن  العتبار  يف  الأخــذ 
واأن  ال�ساحة،  من  ب�سهولة  تن�سحب  لن 
مــ�ــســروعــهــا يف الــيــمــن جـــزء مـــن روؤيـــة 
النظام،  عقيدة  يف  را�سخة  واأيدلوجية 
على  ــاأثــري  ــت وال ــفــوذه  ن لتو�سيع  تــهــدف 

القوى الفاعلة عربًيا واإقليمًيا.

�أحمد �قباله�سام �لبقلي

تقديرات جديدة ترفع أعداد الضحايا.. متخصصون  لـ           :
الماللي قتلوا آالف المتظاهرين في انتفاضة البنزين 

�لبالد – عمر ر�أفت
رفـــعـــت الــــوليــــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
يف  املــ�يل  نظام  قتلهم  من  لعدد  تقديراتها 
عموم  يف  اندلعت  التي  البنزين  انتفا�سة 
مدن ومناطق اإيران يف 15 نوفمرب املا�سي 

اإىل اأكرث من األف متظاهر. 
ل�سوؤون  اخلا�س  الأمريكي  املوفد  وقــال 
قد  النظام  اأن  :" يبدو  هــوك  براين  اإيـــران، 
يكون قتل اأكرث من األف مواطن اإيراين منذ 
ب�سعوبة  هــوك  واأقـــر  الحتجاجات"،  بــدء 
بالتاأكيد  قال:" نعلم  لكنه  املعلومات،  تاأكيد 
واأ�ساف:"عدة  قتلوا"،  مئات  عدة  هناك  اأن 
و7  بجروح  اأ�سيبوا  الإيــرانــيــن  من  اآلف 
اآلف على الأقل اأوقفوا" موؤكدا اأن الوليات 
املتحدة تلقت �سوًرا ومقاطع فيديو من 32 
تقديراتها  يف  ارتكزت  وهي  �سخ�س،  األــف 
تــقــاريــر من  اإ�ــســافــة اىل  املــــواد،  على هــذه 

جمموعات خارجية.
وكان الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، قد 
قال عن قمع الحتجاجات يف اإيران:" اإنهم 

ويعتقلون  الأ�سخا�س،  من  العديد  يقتلون 
وح�سي"،  قمع  يف  مواطنيهم  مــن  الآلف 
اأن  "و�سع مروع"، حمذًرا من  اأنه  واأ�ساف 

الرد  "�سيتم  اإيران  تهديد من  اأي 
عليه ب�سكل قوي جدا".

وتــــفــــوق تــــقــــديــــرات هـــوك 
قتلى  الـ 208  وترامب ح�سيلة 
العفو  منظمة  اأعــلــنــتــهــا  الــتــي 

اأ�سارت  املنظمة  اأن  رغم  اأيــام،  منذ  الدولية 
تلتزم  لكنها  اأكــرب  يكون  قــد  الــعــدد  اأن  اإىل 

احلذر ب�سبب �سعوبة تاأكيد املعلومات.
 �لأعد�د �أكرب

 ويوؤكد اأحمد فاروق، الباحث يف ال�ساأن 
البنزين  لنتفا�سة  اإيران  قمع  اأن  الإيراين 
ــاء  ــب كـــان غــري مــ�ــســبــوق، والــتــقــاريــر والأن
ت�سري  الداخل  من  الـــواردة  والفيديوهات 
ــــرب مـــن املــعــلــن  اأك الــ�ــســحــايــا  اأعــــــداد  اإىل 
الـ  يتخطى  اأن  ي�ستبعد  ول  واملـــتـــداول، 

1000 بكثري. 
ة  واأ�ساف لـ)الب�د( اأن تظاهرات هذه املرَّ
2017و  و  تــظــاهــرات2009  عــن  خمتلفة 
2018، وحجم الرتكيز الدويل مع ما يجري 
فرتة  اأي  مــن  بكثري  اأكـــرب  كــان  اإيــــران  يف 
للنظام  املــربر  منح  الهتمام  وهــذا  م�ست، 
لتوجيه تهمة العمالة اإىل املحتجن، وجعله 
 ، باملتظاهرين  والتنكيل  القتل  يف  ميعن 
لفتا اإىل اأن احلراك ال�سيا�سي والجتماعي 
ــــــران، وبـــات  ــبــح �ــســمــة تــتــ�ــســم بــهــا اإي اأ�ــس
على  كــاملــر�ــســد  الــنــظــام  روؤو�ــــس  ي�ستهدف 
خامنئي، والرئي�س ح�سن روحاين، وكذلك 

التي  اخلــارجــيــة  الــنــظــام  مــغــامــرات  ينتقد 
على  كربى،  اقت�سادية  خ�سائر  يف  ت�سببت 
ح�ساب تخفيف العبء القت�سادي عن كاهل 

املواطنن الإيرانين.
وقـــال اأحــمــد الأمـــــري، الــبــاحــث بــالــ�ــســاأن 
الإيراين: اإن النظام يتمتع بخربة منقطعة 
لذلك يتوقع  النظري يف قمع الحتجاجات؛ 
الــقــتــلــى واجلـــرحـــى  حــ�ــســيــلــة  تـــكـــون  اأن 
قطع  اأن  مو�سحا   ، بــــالآلف  واملعتقلن 
النظام  اأن  اإىل  ي�سري  املــرة  هــذه  الإنــرتنــت 
من  لــه  يتعر�س  مل  مـــاأزق  يف  نف�سه  راأى 
له  تــربر  ــع  ذرائ عن  للبحث  دفعه  مما  قبل، 
يف  عنيفة  اأ�ساليب  واتباع  املواطنن  ردع 

الت�سدي لهم
املواطنن  بع�س  هناك  اأن  اإىل  م�سريا   ،
قـــنـــوات ناطقة  مـــع  الإيـــرانـــيـــن حتـــدثـــوا 
راأوا  اإنهم  وقــالــوا:  بــاخلــارج،  بالفار�سية 
املــدنــيــة  املـــ�بـــ�ـــس  وذوي  الأمــــــن  قـــــوات 
ي�سرمون النار يف البنوك ويخربون بع�س 
املمتلكات العامة، وهذا دليل على اأن قوات 
الت�سدي  لها  تــربر  ـــع  دواف �سنعت  الأمـــن 
ل�حتجاجات باأ�سلوب عنيف ودام لإرهاب 

ال�سعب واإرغامه على الرتاجع. 

�أحمد �لأمري�أحمد فاروق

الجزائر: مناظرة رئاسية وحراك 
رافض ومحاكمة تخطف األضواء

�جلز�ئر - �لبالد
فعاليات  اجلــمــعــة،  اأمــ�ــس  تــوا�ــســلــت، 
احلم�ت النتخابية ملر�سحي النتخابات 
الرئا�سية اجلزائرية، املقرر القرتاع فيها 
بــاخلــارج،  لــلــجــزائــريــن  ال�سبت  ــيــوم  ال
للمواطنن  اجلـــاري  دي�سمرب   12 ويف 
بــالــداخــل، كــمــا ا�ــســتــمــرت احــتــجــاجــات 
ــا، بــيــنــمــا خطفت  ــه احلـــــراك الــرافــ�ــس ل
ال�سابق  الرئي�س  نظام  لــرمــوز  حماكمة 
عبد العزيز بوتفليقة بتهم ف�ساد الأ�سواء 
من اجلانبن، يف ظل متابعة �سغوفة من 
الراأي العام و�سدمة من الأرقام املتداولة 

عن حجم الف�ساد يف هذه املحاكمات.   
ـــد �ــســهــدت اجلـــزائـــر مــنــاظــرة بن  وق
ــات  ــخــاب ــت ــ�ن املـــر�ـــســـحـــن اخلـــمـــ�ـــســـة ل
املجيد  وعبد  فلي�س  بن  علي  الرئا�سية، 
ــهــوبــي وعــبــد  تـــبـــون وعـــــز الــــديــــن مــي
بلعيد،  العزيز  وعبد  قرينة  بــن  الــقــادر 
يف  نــوعــهــا  مــن  الأوىل  هــي  �سابقة  يف 
تــاريــخ الــبــ�د، وجـــاءت املــنــاظــرة حتت 
وركزت  التغيري"  اإىل  "الطريق  عنوان 
والجتماعي  القت�سادي  املــجــال  على 
وال�سيا�سة  وال�سحة  والتعليم  والرتبية 
املر�سحن  طــرح  وت�سمنت  اخلارجية، 
للناخبن  الفر�سة  لإتــاحــة  لــرباجمــهــم، 
اأيــام قليلة من  للتعرف على روؤاهــم قبل 

موعد القرتاع.
كــمــا ا�ــســتــمــرت مــظــاهــرات احلـــراك 
والأخـــرية  ــــ42  ال جمعته  يف  ال�سعبي 
قــبــل النــتــخــابــات، يف �ــســاحــة الــربيــد 
اأخــرى  ومــنــاطــق  بالعا�سمة  املــركــزي 
خارجها، للمطالبة برحيل رموز النظام 
النتخابات  اإجــراء  ورف�س  ال�سيا�سي 
غايتها  اإن  يــقــولــون  الــتــي  الــرئــا�ــســيــة، 
مطالبن  ال�سابق،  النظام  اإنتاج  اإعــادة 
بــتــاأجــيــلــهــا حلـــن اإحـــــــداث تــغــيــريات 

وطني  حــوار  عرب  وقانونية  د�ستورية 
بوتفليقة،  بعد  ما  ملرحلة  الب�د  لتهيئة 
ــــرون اجتــــاه الأحــــــداث خــ�ل  حــيــث ي
ال�سهور املا�سية مل يغادر م�سار النظام 

ال�سابق.
ــي مــكــثــف خــ�ل  ــن ــواجــد اأم ــوحــظ ت ول
اإطارها  خــارج  انزلقها  ملنع  التظاهرات 
ال�سلمي، خا�سة واأن ال�سلطات ا�ستبقتها 
ير�سد  كان  �سخ�س  توقيف  بالإع�ن عن 
الرتكازات الأمنية، واآخر يحمل جن�سية 
اأحــد  مــتــواجــًدا يف حملة  كـــان  اأجــنــبــيــة 

مر�سحي الرئا�سة.
وكان لفًتا اأن جل�سات حماكمة رئي�سي 
اأحمد  ال�سابقن،  اجلــزائــريــن  الـــوزراء 
ــ�ل، ورجـــال  ــك �ــس ــال اأويــحــيــى وعــبــد امل
ومتويل  بالف�ساد  متعلقة  بتهم  اأعــمــال 
رجال  من  النتخابية  بوتفليقة  حم�ت 
امتيازات،  على  ح�سولهم  مقابل  اأعمال 
العام،  الـــراأي  من  كبري  باهتمام  حظيت 
النتخابات  من  الأ�ــســواء  خطفت  حيث 
مراقبون  ويف�سر  لها،  الراف�س  واحلراك 
الأمر باأنها اأول مرة جتري فيها حماكمة 
ا�ستق�ل  منذ  كبار  �سيا�سين  م�سوؤولن 
البلد يف 1962، كما اأن الأرقام املتداولة 
قد  املحاكمات  هذه  يف  الف�ساد  حجم  عن 

�سدم املتابعن لها.   
فرباير  منذ  ت�سهد  اجلــزائــر  اأن  يــذكــر 
ورغم  م�سبوق،  غري  احتجاجًيا  حــراًكــا 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  ا�ستقالة 
عاًما   20 نحو  بعد  املــا�ــســي  اأبــريــل  يف 
م�ستمر  احلراك  فاإن  ال�سلطة،  راأ�س  على 
ويطالب برحيل جممل �سخ�سيات النظام 
الرئا�سية  النتخابات  اإجـــراء  ويرف�س 
ملحاربة  حملة  مع  ذلك  وتزامن  املرتقبة، 
ورجــال  كــبــاًرا  م�سوؤولن  طالت  الف�ساد 

اأعمال مرتبطن بالنظام ال�سابق.

ضغوط قصوى على النظام الدموي في طهران
نيويورك - وكالت

الإفــــراج  اإىل  اإيــــران  املــتــحــدة  الأمم  دعـــت 
اأكرث  بــاأن  مــوؤكــدة،  الحتجاجات  معتقلي  عن 
خلفية  على  اعتقالهم  مت  �سخ�س  اآلف   7 من 
الإيرانية  املدن  كافة  يف  امل�ستعلة  املظاهرات 
املــطــالــبــة بــرحــيــل الــنــظــام الـــذي دمـــر الــبــ�د 
والــعــبــاد، واخــتــار دعــم الإرهــــاب وتقوي�س 

ال�س�م وال�ستقرار.
اأم�س عن مقتل  اأمنية يوم  وحتدثت تقارير 
قتيل   400 من  اأكرث  منهم  متظاهر،  األف  نحو 
يف الأيام الأخرية على اأيدي احلر�س الثوري 
ال�سعب  اأن  اإىل  مــ�ــســرية  الإيـــــراين  والأمــــن 
وال�ستبداد  الظلم  نري  حتت  ير�سخ  الإيراين 
وزير  اجلبري  عــادل  قــال  جهته،  من  والنهب. 
التوا�سل  اإن  اخلــارجــيــة  لــلــ�ــســوؤون  الــدولــة 
اإيــران امت�ك  اأوروبــا حول جمالت  قائم مع 
ممكنًا  يعد  مل  باأنه  موؤكدًا  النووية  الأ�سلحة 

احتمال ال�سلوك الإيراين العدواين.
  اإىل ذلك، اأعلنت الوليات املتحدة عن ر�سد 
15 مليون دولر ملن يديل مبعلومات عن عبد 
قوات  لــواء  حتت  املنطوي  �سه�وي  الر�سا 

احلر�س الثوري الإيراين والإرهابي املطلوب 
الــعــامل واملتهم  كــبــري مــن دول  عـــدد  قــبــل  مــن 
الأ�سا�سي يف تفجريات واغتيالت، من بينها 
حمــاولــة اغــتــبــال عـــادل اجلــبــري عــام 2011، 
م�يل  بتوجيهات  يعمل  �سه�وي  اأن  ويعتقد 

اإيران يف �سفوف احلوثي حاليًا.
قــواعــده ومكانته  الإيــــراين  الــنــظــام  وفــقــد 
داخل اإيران وخارجها؛ ب�سبب �سلوكه ودعمه 
العامل  العامل خارج  اأ�سقاع  كافة  ل�إرهاب يف 

العربي والإ�س�مي.
ويف اأوروبا اأجمعت العديد من الدول على 
نبذ ال�سلوك الإيراين موؤكدة على اأن خروقات 
يتعلق  فيما  خا�سة  مزعجة  اأ�سحت  النظام 
حقوق  انتهاك  جانب  اإىل   ، الــنــووي  بامللف 
الإن�سان والتدخ�ت ال�سافرة يف �سوؤون دول 
الأمم  اأمريكا يف  مندوبة  قالت  فيما   ، املنطقة 
ال�سغط  حملة  �سنوا�سل  اأم�س:  يوم  املتحدة 
الق�سوى على اإيران موؤكدة اأن اإيران توا�سل 
اإىل  وم�سرية  ــط،  الأو�ــس ال�سرق  اأمــن  تهديد 
بحق  النتهاكات  يقبل  ل  الــدويل  املجتمع  اأن 

متظاهري العراق.
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�ساحات  التظاهرات يف  ت�ستمر 
الـــعـــراق لــلــتــعــبــر عـــن الإ�ـــســـرار 
ــدعــوة  عــلــى مــطــالــب احلـــــراك، وال
م�ستقلة  وطنية  �سخ�سية  لــتــويل 
اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيل  مهمة 
ــيــة  ولــــيــــرجــــم قـــــانـــــون مــفــو�ــس
النــتــخــابــات الـــذي اأقــــره الــربملــان 
فعلية  اإجـــــــــراءات  اإىل  مــــوؤخــــًرا 
الــذي  ال�سيا�سي،  الــواقــع  لتغير 
املــوالــيــة  الأحـــــزاب  عليه  ت�سيطر 
النق�سام  لإيــران، و�سط  حالة من 
ال�سيا�سية  الأحــــزاب  �سعيد  على 
خلالفة  املر�سحة  ال�سخ�سية  حيال 
عــادل  امل�ستقيل،  الــــوزراء  رئي�س 

عبداملهدي.
املوالية  الأحزاب  وبينما عملت 

لإيران على ح�سد اأن�سارها للتوجه 
بــغــداد،  يف  الــتــحــريــر  �ــســاحــة  اإىل 
تكرار  مــن  مــراقــبــون  يخ�سى  فيما 
عمليات الطعن بالأ�سلحة البي�ساء، 
ـــي تـــعـــر�ـــس ملــــا مــتــظــاهــرون  ـــت ال
موؤخًرا ب�ساحة التحرير من جانب 

امليلي�سيات.
وطــالــب املــرجــع الــديــنــي، علي 
اجلمعة  خطبة  يف  ال�سي�ستاين، 
الأمن  قوات  له،  ممثل  األقاها  التي 
الــعــراقــيــة بــحــمــايــة املــتــظــاهــريــن، 
يف  الع�سائر  رجـــال  دور  ومثمًنا 
بينهم  والف�سل  املتظاهرين  حماية 
ال�سي�ستاين  وذهب  الأمن،  وقوات 
"العنف  اأن  اإىل  ــه  ــت خــطــب يف 
الحـــتـــجـــاجـــات  يف  والـــتـــخـــريـــب 
الت�سامن  انح�سار  اىل  �ــســيــوؤدي 

من  كـــل  ملــحــا�ــســبــة  ودعــــا  معها"، 
اقــرف جــرائــم واأخــطــاء واختيار 
رئــيــ�ــس حــكــومــة عــراقــي مــن دون 
تدخل  اأي  نافًيا  خارجي"،  "تدخل 
�سخ�سي له يف "م�ساورات ت�سكيل 
احلكومة" ومعرًبا عن اأمله اأن يتم 
"وفق  اخــتــيــار رئــيــ�ــس احلــكــومــة 
خ�سية  املحددة"،  الزمنية  املهلة 
تبعات الفراغ ال�سيا�سي يف البالد.

اإىل  اأمركية  م�سادر  واأ�ــســارت 
عزم وا�سنطن فر�س عقوبات على 
اأن  اإىل  لفتة  عراقيني،  م�سوؤولني 
�ساعات،  �سيتم خالل  الإعــالن عنها 
وتــرة  ارتــفــاع  خلفية  على  وذلـــك 
العنف �سد املتظاهرين، ل�سيما يف 
�سقط  التي  اجلنوبية  املحافظات 

فيها الع�سرات خالل اأيام قليلة.

حصاد زيارة حمدوك ألمريكا .. 
تطبيع دبلوماسي ودعم مؤجل

البالد – ر�سا �سالمة
موؤجلة  ووعــــود  دبــلــومــا�ــســي  تطبيع 
بــاحلــذف مــن قــائــمــة الإرهــــــاب وبــالــدعــم 
الوزراء  القت�سادي؛ ح�ساد زيارة رئي�س 
للوليات  حــمــدوك،  الله  عبد  الــ�ــســوداين، 

املتحدة الأمريكية.
اأوىل ثمار الزيارة كانت ترفيع التمثيل 
الدبلوما�سي بني البلدين من قائم بالأعمال 
عاًما،   23 منذ  مرة  لأول  �سفر  درجــة  اإىل 
الطويلة  رحلته  يف  حــمــدوك  عقد  بعدما 
ـــــام، رفقة  اأي ا�ــســتــمــرت 6  ــتــي  ال ــا  ــك لأمــري
وزراء الدفاع والعدل وال�سباب والريا�سة 
مباحثات  ـــاف،  والأوق الدينية  وال�سوؤون 
�ستيفن  الأمـــريـــكـــي،  اخلـــزانـــة  مــع وزيــــر 
املعني  املتجول  وال�سفر  منو�سني،  ترنر 
وكبار  �سيلز  نــاثــان  الإرهـــــاب،  مبكافحة 
امل�سوؤولني يف اخلارجية والدفاع واأجهزة 
ال�ستخبارات، وروؤ�ساء جلان واأع�ساء يف 
جمل�سي ال�سيوخ والنواب، ورئي�س البنك 
الدويل، واملديرة التنفيذية لـ�سندوق النقد 
الدويل، �سعى خاللها لإيفاء وا�سنطن بوعد 
�سابق ملجل�س ال�سيوخ الأمريكي، باأنه يف 
حال ت�سكيل حكومة مدنية ذات م�سداقية، 
�سيتم  ال�سوداين،  ال�سعب  تطلعات  تعك�س 
العمل على اإزالة ال�سودان من قائمة الدول 
الراعية لالإرهاب، ورفع العقوبات املتبقية 
ــات مـــع احلــكــومــة  ــعــالق عــلــيــه وتــطــبــيــع ال

ال�سودانية.
التي  زيــارتــه،  اأهمية  بيان  يف  ورغبة 
هذا  على  �ــســوداين  ملــ�ــســوؤول  الأوىل  تعد 
اأن  بدايتها  منذ عقود، �سرح يف  امل�ستوى 
ال�سودان  ا�ستمرار عقوبات وا�سنطن على 
الفا�سلة،  الــدولــة  قائمة  اإىل  بــه  تــدفــع   قــد 
بالده  ت�سنيف  لرفع  فــوري  بقرار  مطالًبا 
ـــالإرهـــاب، وفــتــح �سفحة  ل ــة  ــة راعــي ــدول ك

جديدة يف عالقات البلدين.
اإجرائية • عقبات 

لرئي�س  الأمريكي  اخلزانة  وزير  واأكد 
ــــوزراء الــ�ــســوداين على دعــم الــوليــات  ال
املتحدة للحكومة النتقالية، منوًها اإىل اأنه 
�سيجري م�ساورات مع م�سوؤويل احلكومة 
الدعم  تــقــدمي  كيفية  يف  للنظر  بـــالده  يف 
واخلــطــوات  النتقالية  للحكومة  الـــالزم 
الالزمة لالإ�سقاط من قائمة رعاية الإرهاب.
اخلطوات  �سيلز،  ناثان  امتدح،  بينما 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا احلــكــومــة الــ�ــســودانــيــة 
موؤخًرا، كما حيا جهودها لتحقيق ال�سالم 

الإرهاب وتعزيز احلريات  ومكافحة 
على  مــــوؤكــــًدا  والـــدميـــقـــراطـــيـــة، 

بدعم  املتحدة  الوليات  التزام 
احلكومة النتقالية والتزامها 
بــاإ�ــســقــاط ا�ـــســـم الـــ�ـــســـودان 
مـــن لئــحــة الـــــدول الــراعــيــة 
يف  العقبات  واأن  لــالإرهــاب، 

�سبيل ذلك اإجرائية فقط.
اإيجابية • عوامل 

 خـــــــالل الـــــــزيـــــــارة عـــر�ـــس 
حــمــدوك  تــوجــهــات الــنــظــام اجلــديــد 

عمر  ال�سابق،  الرئي�س  لأجــنــدة  املخالفة 

يف  املبا�سر  ال�سبب  كــانــت  الــتــي  الب�سر، 
ــات الأمــريــكــيــة ودخــــول  ــوب ــعــق فــر�ــس ال
لالإرهاب،  الراعية  الــدول  لقائمة  ال�سودان 
مـــركـــًزا عــلــى جــهــود حــكــومــتــه يف اإقــــرار 
ومكافحة  واخلـــارج،  الــداخــل  يف  ال�سالم 
والنفتاح  القت�سادية  والتنمية  الإرهــاب 
دميقراطية  ممــار�ــســات  وفــق  ال�سيا�سي، 
التمييز  املــواطــنــة والــعــدالــة وعـــدم  وقــيــم 
مت�سلًحا  املناطقي،  اأو  العرقي  اأو  الديني 
باإ�سداره قبل الزيارة قوانني وقرارات مت 
مبوجبها حل حزب املوؤمتر الوطني، الذي 
الإخـــوان  جلماعة  ال�سيا�سي  الغطاء  يعد 
واإلغاء  دول،  عدة  يف  "اإرهابية"  امل�سنفة 
للحريات،  ومقيدة  ال�سمعة  �سيئة  قوانني 
اخلا�سة  املنظمات  ع�سرات  اأن�سطة  ووقف 
جلماعات  �ــســتــارا  كــانــت  الــتــي  امل�سبوهة 
متطرفة، وبع�سها وفرت مالًذا اآمًنا لتنظيم 
الإرهابيني  من  وعــدد  الإرهــابــي،  القاعدة 

الدوليني يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
• خ�سائر"القائمة"

ووفًقا خلرباء اقت�ساديني، فقد ت�سبب 
 1993 عــام  القائمة  يف  الــ�ــســودان  اإدراج 
بحوايل  تقدر  للبالد،  كبرة  خ�سائر  يف 
مبا�سرة  خ�سائر  منها  دولر،  مليار   250
تتعلق بوقف املنح والت�سهيالت والقرو�س 
مبا  ت�سديرية  وفــر�ــس  اأ�ــســواق  وفــقــدان 
قيمته  قرابة 130 مليار دولر، كما ترتب 
الغربي على  العزلة واحل�سار  اأجواء  على 
اأ�سطوله  ال�سودان خروج ن�سبة كبرة من 
عدم  نتيجة  العمل،  من  واجلــوي  البحري 
و�سيانة،  وتــطــويــر  ــراء  �ــس عــقــود  اإبــــرام 
اإ�سافة لعدم مواكبة التكنولوجيا احلديثة، 
مما عرقل م�ساعي التنمية، وخلف كل ذلك 
تبعات اقت�سادية ومالية عربت عن نف�سها 
مقابل  ال�سوداين  اجلنيه  قيمة  تراجع  يف 
العمالت الأجنبية، لتبلغ جممل خ�سائر تلك 

التبعات قرابة 120 مليار دولر. 
اأقل  ال�سيا�سية  اخل�سائر  تكن  ومل 
تاأثرت  حيث  القت�سادية،  من  �سرًرا 
كبرة،  بدرجة  �سلًبا  ال�سودان  �سمعة 
الأنظمة  مع  بتحالفه  مو�سوًما  وبــات 
املارقة واجلماعات املتطرفة، مما اأ�سفر 
عن تقلي�س دوره يف الهيئات واملحافل 
كبرة  جهودا  اليوم  ويبذل   ، الدولية 

يف التغير والإ�سالح.

البالد – ر�سا �سالمة 
امل�سهد  عــلــى  نف�سها  القــتــ�ــســاديــة  الأزمــــة  فــر�ــســت 
الــلــبــنــاين، اأمـــ�ـــس اجلــمــعــة، مـــن خـــالل مـــواقـــف �سعد 

احلريري، ومي�سال عون، وفرن�سا، واحلراك ال�سعبي.
�سعد  الأعــمــال،  ت�سريف  حكومة  رئي�س  ــه  وّج فقد 
عدد  وزراء  وروؤ�ــســاء  روؤ�ــســاء،  اإىل  ر�سائل  احلــريــري، 
بال�سقيقة وال�سديقة، طالًبا م�ساعدة  الدول و�سفها  من 
مبا  الدول،  هذه  من  لال�ستراد  اعتمادات  بتاأمني  لبنان 
يوؤمن ا�ستمرارية الأمن الغذائي واملواد الأولية لالإنتاج 
ملختلف القطاعات، يف اإطار اجلهود التي يبذلها ملعاجلة 
الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  وتــاأمــني  ال�سيولة  يف  النق�س 

للمواطنني.
بـــيـــنـــمـــا طـــــمـــــاأن رئــيــ�ــس 

اجلمهورية، العماد مي�سال 
عون، وفًدا من موؤ�س�سات 
مـــالـــيـــة وا�ــســتــثــمــاريــة 
ــة ومــ�ــســرف  ــي بــريــطــان
�ستانلي"  "مورجان 
يف  زاره  الأمــــريــــكــــي 
اأن  اإىل  بــعــبــدا،  قــ�ــســر 

الأو�ساع  معاجلة 

احلكومة  اأولــويــات  من  �ستكون  واملالية  القت�سادية 
اجلديدة فور ت�سكيلها.

والغاز  النفط  عن  التنقيب  عملية  اإن  عــون:  وقــال 
لبنان  �سي�سع  الذي  الأمر  املقبل،  يناير  �سهر  �ستبداأ يف 
املنتجة  الـــدول  �سمن  ال�ــســتــخــراج،  عمليات  بــدء  عند 

للنفط والغاز.
واأ�ساف الرئي�س اللبناين، اأن ال�ست�سارات النيابية 
تاأليف  عملية  وتليها  الإثنني،  غد  بعد  �ستجري  امللزمة 
لبنان  اأ�ــســدقــاء  ي�ساعد  �سوف  مــا  اجلــديــدة،  احلكومة 
امل�ساريع  ا�ستكمال م�سار موؤمتر"�سيدر"، واإطالق  على 

المنائية التي تقررت فيه.
و�سرح عون لأع�ساء الوفد التدابر املالية والنقدية 
اأيــام،  قبل  الأخـــر  املــايل  الجتماع  يف  اعتمدت  التي 
اأنها تدابر موؤقتة فر�ستها الظروف املالية  موؤكًدا على 

الراهنة يف البالد.
فرن�سا دعوات لجتماع يف  ال�سياق، وجهت  ويف 

الدولية  للمجموعة  اجلــاري  دي�سمرب    11 باري�س 
لدعم لبنان.

باري�س  اجتماع  اإن  لبناين:  م�سوؤول  وقــال 
على  لــبــنــان  ملــ�ــســاعــدة  ــدعــم  ال ح�سد  اإىل  يــهــدف 

الــتــعــامــل مـــع اأزمـــتـــه القــتــ�ــســاديــة 
ـــه من  اأن اإىل  مــ�ــســًرا  احلــــادة، 

ال�سعودية  دعــوة  املتوقع 

والإمارات ودول اأخرى.
العدل  ق�سر  يف  وقفة  متظاهرون  نظم  ميدانيا،    
املنهوبة  الأمـــوال  با�ستعادة  خاللها  طالبوا  ببروت، 
التهرب  بق�سايا  املتعلقة  خا�سة  الف�ساد،  ق�سايا  وفتح 
الــ�ــســريــبــي وحمـــطـــات الــ�ــســرف الــ�ــســحــي والــنــفــط 
اأمام  اآخــرون  واعت�سم  البحرية،  والأمــالك  والكهرباء 
يف  املالية  ال�سيا�سات  على  احتجاًجا  لبنان  م�سرف 
البالد، التي متر باأ�سعب اأزمة اقت�سادية ومالية ونقدية 
منذ عقود، بينما توا�سلت وقفات يف �ساحات التظاهر 
ببروت ومدن اأخرى، و�سط مطالبات بالتعاطي اجلدي 
يف  ت�سببت  التي  املتدهورة  القت�سادية  الأو�ساع  مع 
من  هرًبا  لالنتحار  بع�سهم  وجلــوء  اللبنانيني  معاناة 

ظروفهم ال�سعبة.
وقد ُن�سرت تقارير يف �سحف حملية ت�سر اإىل اأن 140 
األف فقدوا اأعمالهم خالل الأ�سابيع 
القليلة املا�سية، بينما ك�سف 
حكومة  يف  العمل  وزيــر 
كميل  الأعمال،  ت�سريف 
 60 اأن  �ــســلــيــمــان،  اأبــــو 
بطلبات  تقدمت  �سركة 
ـــاعـــي  لـــــ�ـــــســـــرف جـــم
ــا، خــالل  ــه لــلــعــامــلــني ب

اأ�سبوع واحد.

األزمة االقتصادية تفرض نفسها على المشهد

بيروت تطلب دعم األصدقاء.. وباريس توجه الدعوات

َ
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الهويمل يودع العزوبيةالحربي يكرم  براعم  أحد

ترقية الرقيب إلى رتبة عميدمديرية السجون تطلق مبادرة "من أجلك"

اختتام برنامج األمن األسري

منرية تنري دار نا�صر

ال�صمراين اإىل رتبة مقدم

ماجد يف منزل اليزيدي

نا�سر  الـــربـــوي  رزق 
حــمــيــد الــبــيــ�ــســي مــعــلــم 
والقائد  البدنية  الربية 
الــــكــــ�ــــســــفــــي مبــــدر�ــــســــة 
ثـــانـــويـــة  الأمــــــر مــاجــد 
مبنطقة  عــبــدالــعــزيــز  ــن  ب
ـــــا�ـــــض مبـــــولـــــودة  ـــــري ال
جديدة، اتفق وحرمه على 

تلقى  البي�سي  جدتها،  ا�سم  على  منرة"  ت�سميتها" 
التهاين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة من الأهل والأ�سدقاء 
هذا  ومناطق  حمافظات  خمتلف  من  الك�سافة  وقــادة 
الوطن الغايل، متمنيا من الله اأن يجعلها من مواليد 

ال�سعادة... تهانينا واألف مربوك.

رده  بـــن  ـــــواز  ف رزق 
اليزيدي، اأحد من�سوبي 
الليث،  حمافظة  �سرطة 
مبــولــود اخــتــار لــه ا�سم 

)ماجد(.
مـــربوك، وجعله  األـــف 
الــــــلــــــه مـــــــن مــــوالــــيــــد 

ال�سعادة.

  آل الردادي يحتفون بفهد
املدينة املنورة - حممد قا�صم

ابنه  الردادي بزواج  احتفل �سعود عودة 
�سليمان  �سالح  الــدكــتــور  كرمية  مــن  فهد، 
فـــرع وزارة الإعـــالم  الـــــردادي مــديــر عـــام 
املجتمع  وجهاء  من  عــدد  بح�سور  �سابقا، 
والأقارب والأ�سحاب والزمالء، يف اأجواء 
احلب  ي�سودها  ورائــعــة  جملية  احتفالية 
وال�سعادة، مما زاد على حفل الزواج رونقًا 

وجمال وا�ستح�سان احل�سور.
كما �سكر العري�ض، الله �سبحانه وتعاىل، 
على توفيقه له باإكمال ن�سف دينه  بالزواج، 
�ساركوه  ال�سكر والتقدير جلميع من  وقدم 

نا�صر البي�صيفرحته الكربى.

فواز اليزيدي

جدة - خالد بن مر�صاح
املكرمة،  مكة  مبنطقة  ال�سجون  مديرية  اأطلقت 
املقد�سة  بالعا�سمة  الن�ساء  �سجن  ــاإدارة  ب ممثلة 
اأجلك" بالتعاون مع  "من  اأم�ض، فعاليات مبادرة 
من  اأكــر  تدريب  ت�ستهدف  اإذ  القرى؛  اأم  جامعة 
25% من اإجمايل عدد النزيالت ال�سعوديات على 
مدى يومني متتاليني يف جمال �سناعة امل�ستقبل 

والتعامل مع ال�سغوط ومواجهتها.
احلــازمــي:  نــدى  الن�ساء  �سجن  مــديــرة  وقــالــت 
"اأبدعي ل�سناعة  اإن الدورة الأوىل حتت عنوان 
وتــقــديــرهــا  ــــذات  ال فــهــم  وتــتــ�ــســمــن  م�ستقبلك" 
بالإ�سافة  الــقــرار،  واتــخــاذ  والإدراك  واملعرفة 
والفكرية،  النف�سية  واحل�سانة  الداخلي  لل�سالم 

وا�ستثمار الذات يف امل�ستقبل.
بعنوان  جـــاءت  الــثــانــيــة  ــــدورة  ال اأن  حــني  يف 
وت�سمل  �سعيدًا"  وع�ض  ال�سغوط  من  "تخل�ض 
التخل�ض  وطــرق  النف�سية،  ال�سغوط  مواجهة 
بجل�سة  واختتمت  ال�سعادة،  عن  والبحث  منه، 

حوار مفتوح مع النزيالت.

جدة - البالد
والفيحاء،  الثغر  حي  عمدة  من  مقدمة  جمتمعية  مببادرة 
برنامج  مب�سمى  القحطاين،  ومتعب  العويف  بندر  العمدة 
جمعية  من  وبرعاية  الــرائــدة  الأم  وجائزة  الأ�ــســري  الأمــن 
املودة للتنمية الأ�سرية، وبال�سراكة مع مكتب تعليم الن�سيم 
ومكتب  التطوع  �سفراء  وجمعية  لــه،  التابعة  ــدار�ــض  وامل
اأم رائدة  امل�ساجد، مت تتويج ثالثني  اجلرة واملودة واأئمة 
الثغر والفيحاء ب�سهادات مميزة وجوائز قيمة عبارة  بحي 
عن ثالثة جوالت واإقامات جمانية ب�ساليهات وا�سراحات 
ووجبات طعام يف فندق 5 جنوم، وكتابة اأبيار ماء باأ�سماء 
بهيج  حفل  يف  املــنــورة  للمدينة  �سفر  وتــذاكــر  الــفــائــزات، 

بح�سور وم�ساركة كل من مدير مكتب تعليم الن�سيم الدكتور 
�سعود ال�سلمي وم�ساعد مدير عام وزارة التجارة وال�ستثمار 
مبنطقة مكة املكرمة �سلطان بن عبود ونائب رئي�ض املجل�ض 
رئي�ض  درهم، والعمدة عبدال�سمد حممد  بن  البلدي عاي�ض 
جمعية �سفراء التطوع )اإح�سان( والعمدة �سلطان عبدال�سمد 
جمل�ض  ع�سو  ع�سري  و�سعيد  والبحر،  اليمن  حي  عمدة 
�سيخ  العاملية، وطالل اجلحديل  ال�سياحة  الأع�ساء مبنظمة 
التاريخي،  الباحث  احلربي  وحممد  بثول،  اجلحادلة  قبيلة 
للتنمية  الــعــربــي  ــالحتــاد  ب امل�ست�سار  الناه�سي  وحــ�ــســن 
الإداري  امل�ست�سار  ال�سريف  واأحمد  القت�سادي  والتكامل 

وبع�ض امل�سئولني واملهتمني بال�ساأن الجتماعي.

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

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

للتوا�صل: 

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

جدة - البالد
الدكتور  الأمـــر  ال�سمو  �ساحب  قلد 
�سعود،  اآل  تركي  بــن  في�سل  بــن  خالد 
الغربي  للقطاع  الوطني  احلر�ض  وكيل 
يف مــكــتــب �ــســمــوه، الــعــقــيــد حمــمــد بن 
�سدور  بعد  وذلك  الرقيب،  عبداملح�سن 
رتبة  من  برقيته  القا�سي  امللكي  الأمر 

عقيد اإىل عميد .
احلر�ض  وزيــر  تهنئة  �سموه  نقل  وقد 
بن  بــنــدر  بــن  عبدالله  الأمـــر  الــوطــنــي 
عبدالعزيز على هذه الثقة امللكية، �سائاًل 
الله، عز وجل، اأن تكون عونًا ودافعًا له 
للمزيد من بذل اجلهود يف خدمة بالدنا 
التوفيق..  لــه  �سموه  متمنيًا  الغالية 
الثقة  العميد عن �سعادته بهذه  كما عرب 
وكيل  م�ساعد  التقليد  ح�سر  الغالية. 
بالقطاع  الع�سكري  للجهاز  احلــر�ــض 
ــلــواء ركــن تــركــي بــن حمود  الــغــربــي ال

العنزي.

املدينة املنورة - حممد قا�صم
كـــرم رجـــل العــمــال عــلــي غـــازي احلــربــي 
فوزهم  بعد  مــادي،  بدعم  اأحــد  نــادي  براعم 
مناف�سات  �سمن  التــفــاق  نــادي  براعم  على 

الدوري املمتاز حتت 1٣ �سنة. حيث �سملت 
وقد  والإداري.  الفني  اجلهازين   املكافاأة 
اأقيمت  املباراة على ملعب نادي اأحد باملدينة 

املنورة.

 الريا�ض- البالد
بــزواج  الــهــوميــل،  حممد  بــن  فهد  احتفل 
"عبدالله"، على كرمية فهد بن عبدالله  ابنه 

احلفَل  الرين.ح�سر  حمافظة  يف  القمي�ض، 
الذين  والأ�سدقاء،  ــارب  الأق من  غفر  جمٌع 

قّدموا له التهاين والتربيكات.

بن  علي  العقيد  املكلف،  حمافظة  القنفذة  �سرطة  مدير   قلد 
حمافظة  العر�سيات،  �سرطة  مدير  مبكتبه،  ال�ساحلي،  اأحمد 
حممد بن علي ال�سمراين، رتبته اجلديدة "مقدم"،  بعد �سدور 

الأمر ال�سامي الكرمي برقيته.
امللكية  بالثقة  واعـــتـــزازه  فــخــره  عــن  "ال�سمراين"  وعــرب 
من  املزيد  لبذل  له  حافًزا  الرقية  تكون  اأن  متعهدا  الكرمية، 
املليك  ثــم  الــديــن  خدمة  يف  واجباته  واأداء  والعطاء  اجلهد 

والوطن.
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فيس بوك تطرح أداة لإلنقاذ من 
الكوارث عبر "واتس آب"

طرح أنحف آيباد وماك بوك العام المقبل

وا�سنطن- وكاالت
اال�ستجابة  اأداة  اأن  بــوك  في�س  اأعلنت 
مع  االآن  تــتــوافــق  اأ�ــســبــحــت  لـــ�أزمـــات 
�سمحت  اأن  لل�سركة  ف�سبق  اآب،  وات�س 
قــادريــن  يــكــونــوا  بــــاأن  للم�ستخدمني 
اأثناء  تقدميها  اأو  امل�ساعدة  طلب  على 
من  تعاين  التي  املناطق  يف  وجــودهــم 
ما�سنجر،  تطبيق  با�ستخدام  الكوارث 
اإىل  نف�سها  الوظيفة  هذه  و�سعت  واالآن 

وات�س اآب.
 mspoweruser موقع  وبح�سب 
ما�سنجر  اأن  من  الرغم  على  االأمريكى، 
اآب  وات�س  اأن  اإال  للمرا�سلة،  ي�ستخدم 
اأماكن  ففي  كبري،  ب�سكل  يناف�سه  كــان 
مثل ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، قد يكون 
كبرية  اأعــداد  اإىل  للو�سول  فعالية  اأكرث 
مــيــزات  فمجموعة  كــذلــك  الــنــا�ــس،  مــن 
في�س  على  ل�أزمات  الكاملة  اال�ستجابة 
ما�سنجر  خــ�ل  من  متاحة  لي�ست  بــوك 
حتى االآن، ويرجع ذلك على االأرجح اإىل 

اخــتــ�ف يف وظــائــف كل 
من تطبيقات املرا�سلة.
اال�ستجابة  وتكت�سب 

لــ�أزمــات املــزيــد من 
حيث  ـــزات،  ـــي ـــم امل
ال�سركة  �ست�سمح 
ــــهــــود يف  ــــ�ــــس ــــل ل
االأزمـــات  مناطق 
مبــــــ�ــــــســــــاركــــــة 
جتاربهم مبا�سرًة 
حـــــتـــــى يـــتـــمـــكـــن 
ـــخـــدمـــون  ـــت املـــ�ـــس

االآخــــــــــــــــــرون مـــن 
ــة مـــا يــجــري،  مــعــرف

باإمكانهم  �سيكون  كما 
ـــاركـــة املـــــزيـــــد مــن  مـــ�ـــس

ــور  ــ�ــس ــيــل مــــع ال ــا�ــس ــف ــت ال
ــفــيــديــو، كــمــا يتم  ومــقــاطــع ال

الكوارث اخلا�سة  حتديث خرائط 
بال�سركة.  

وا�سنطن- الب�د 
ك�سف امل�سرب ال�سهري 
 M I n g -C h i "
�ــســركــة  اأن   "Kuo
عدد  بدعم  �ستبداأ  اأبل 
القادمة  اأجهزتها  من 
 2020 ـــة  ـــاي ـــه ن فـــــى 
Mini- بــ�ــســا�ــســات 
وبح�سب   ،  LED
 9to5mac مــوقــع 
ف�سيكون  االأمــريــكــى، 
ــك  ــل ــــى راأ�ـــــــــــس ت عــــل
ـــــزة املــحــدثــة  االأجـــــه
Mini- بــ�ــســا�ــســات 
اآيــبــاد  جــهــاز   LED
 12.9 نــ�ــســخــة  ــــرو  ب
ــــك  ــــذل بـــــو�ـــــســـــة، وك
جــهــاز مــاك بــوك برو 
بــو�ــســة،   16 نــ�ــســخــة 
اأن   Kuo يــزعــم  اإذ 

اجلديدة  بال�سا�سات  �ستزود  التى  االأجــهــزة  عــدد 
اأبــل  اأجــهــزة مــن خطوط  اإىل 6  �ــســيــراوح مــن 4 

االإنتاجية املختلفة.
بدقة  تــاأتــى   Mini-LED �سا�سات  اأن  يــذكــر 
 OLED و�سوح عالية جدًا ومميزات اأف�سل من
وحـــدات  وعــــدد  الــ�ــســا�ــســة  ب�سماكة  يتعلق  فــيــمــا 

فى  فاعلية  اأكــرث  تظل  لكنها  والتباين،  االإ�ــســاءة 
حيث  واالألعاب  العاىل  ل�أداء  املخ�س�سة  االأجهزة 

 OLED اأن ا�سته�كها للطاقة اأكرب من �سا�سات
ال�سكوك حول  لكن فى نف�س الوقت، فهناك بع�س 
لديها  اأن  ذكرت  اأبل  واأن  خا�سة  الت�سريبات  هذه 
خطة الإط�ق اأجهزة اآيباد برو جديدة بداية 2020 

بالرغم من حتديثها االأخري الأجهزة االآيباد.

دراسة : استخدام الهاتف المحمول يؤدى إلى الرسوب 
لندن- وكاالت

ك�سفت درا�سة اأن اإدمان الهاتف املحمول 
كثرية،  درجــات  اجلامعات  ط�ب  يكلف 
ويوؤدي بهم اإىل الف�سل فى امتحاناتهم، 
 700 حــواىل  على  الدرا�سة  متت  حيث 
البلجيكية،  جــنــت  جــامــعــة  يف  طــالــب 
لهواتفهم  ا�ستخدامهم  تتبع  خــ�ل  مــن 

املحمولة ومقارنة نتائج اختباراتهم.
ميل"  "ديلى  �سحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
اأن  الـــبـــاحـــثـــون  الـــربيـــطـــانـــيـــة، وجـــــد 

اأعلى  مكثف  ب�سكل  الهاتف  ا�ستخدام 
مــرات  خم�س  حـــوايل  اأى  املــعــتــاد،  مــن 
يف  يت�سبب  �ساعة،  ملــدة  حما�سرة  يف 
بن�سبة  االمتحانات  نتائج  يف  انخفا�س 
اجلهاز،  يتجنب  ب�سخ�س  مقارنة   %  5
االمتحانات  نتائج  انخفا�س  ويرتبط 

ا بفر�سة اأكرب للف�سل. اأي�سً
وكان الط�ب املهوو�سون بالهاتف اأكرث 
عر�سة بن�سبة 8 % للف�سل، حيث حققوا 
قال  حيث   ،%  60.6 بلغت  جنــاح  ن�سبة 

جامعة  من  بريت  �ستيجن  الربوفي�سور 
فــاإن  فيها،  لب�س  ال  "التحلي�ت  جنت: 
هواتفهم  ي�ستخدمون  الــذيــن  الــطــ�ب 
درجات  يف  يقلون  مكثف  ب�سكل  الذكية 

االمتحانات".
البالغ  ــة،  ــدرا�ــس ال عينة  الــطــ�ب  وقـــام 
مبلء  اجلامعة،  يف  طالًبا   696 عددهم 
التي  ا�ستبيان، وك�سفوا عن عدد املرات 
احلياة  يف  هواتفهم  فيها  ي�ستخدمون 

اليومية، ويف ال�سف، وعند الدرا�سة.

كوالكوم تطور مستشعرا جديدا 
لبصمة اإلصبعين

وا�سنطن- وكاالت
ك�سفت �سركة كوالكوم عن اجليل الثانى م�ست�سعر الب�سمة �سمن 
ال�سا�سة، والتى تعتمد على تقنية االأمواج فوق ال�سوتية، والذى 

يتميز بحجمه االأكرب واإمكانية قراءة اإ�سبعني معا.
 3D م�ست�سعر  فاإن  االأمريكى،   theverge موقع  وبح�سب 
اجليل  من  مرة   17 اأكرب  م�ساحة  يدعم  االآن   Sonic Max
لفتح  معًا  ا�سبعني  على  االعتماد  للم�ستخدم  وميكن  االأول، 

الهاتف وكاأنه مي�سك بكلتا يديه.
هواتف  فى  ا�ستخدم  قد  امل�ست�سعر  من  االأول  اجليل  اأن  يذكر 
ب�سرعة  البطئ  مثل  م�ساكل  عــدة  مــن  عانى  اأنــه  اإال  خمتلفة، 
اأمنية مع  اال�ستجابة وم�ساحة اللم�س ال�سغرية وحتى م�ساكل 

بع�س ل�ساقات حماية ال�سا�سة.
فيما ياأتى اجليل الثانى حلل هذه امل�ساكل حيث اإنه يغطى م�ساحة 
20×30 ميليمر بداًل من 4×9 ميليمر �سابقًا ما يتيح �سهولة اأكرب 
لفتح الهاتف الأنه �سيتمكن من قراءة الب�سمة ب�سهولة اأكرب كونها �ستقع 

�سمن م�ساحة تغطيته.
بطريق  القفل  فتح  عن  �سيغنى  امل�ست�سعر  هذا  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ�سارت 
اخلطاأ مع بع�س ل�ساقات حماية ال�سا�سة، وياأتى خيار دعم الب�سمتني معًا 

لزيادة االأمان.

 AVG و Avast موزيال تزيل أداوت أمنية تجسسية من
وا�سنطن- وكاالت

لها  التابع  الويب  مبت�سفح  خا�سة  اأدوات  موزي�  �سركة  اأزالــت 
�سركتا  تطورها  التى  االمــتــدادات  وهى  "فايرفوك�س"، 

لها،  الــتــابــعــة   AVG و  "اأفا�ست"  الــرقــمــى  االأمــــن 
على  تتج�س�س  االأدوات  تلك  اأن  ثبت  اأن  بعد  وذلــك 

امل�ستخدمني.
فقد  االأمـــريـــكـــى،   palant مــوقــع  وبــحــ�ــســب 
 Avast هـــــى   اأداوت   4 عـــلـــى  الـــعـــثـــور  مت 
 AVG Online و   ،Online Security

و   ،Avast SafePrice و   ،Security
امل�ستخدمني،  بيانات  جتمع   AVG SafePrice

من  اأخــرى  بيانات  اإىل  باالإ�سافة  الت�سفح،  و�سج�ت 

املفر�س اأال جتمعها.
فى  ت�ستخدمان  والثانية  االأوىل  االأداتني  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
فى  م�سبوهة،  ويــب  مواقع  زيــارة  عند  حتــذيــرات  عر�س 
للت�سوق عرب  االأخريتني ت�ستخدمان  االأداتــني  اأن  حني 
وال�سفقات،  االأ�سعار،  مقارنات  وعر�س  االإنرنت، 

وق�سائم ال�سراء املتاحة.
ــدادات االأربــعــة من  وقــد اأزالـــت ال�سركة هــذه االمــت
ال�سركة  من  تقرير  على  ح�سولها  عقب  مت�سفحها 
AdBlock Plus، والذى حلل  املطورة الإ�سافة 
 AVG و ،Avast Online Security ك� من
املا�سى،  اأكتوبر  �سهر  اأواخر   Online Security

ووجد اأنهما يجمعان بيانات اأكرث مما يحتاجانه للعمل.

مايكروسوفت تحدث تطبيق المكفوفين بـ       لغات
وا�سنطن- الــــــــــب�د 

ـــت �ـــســـركـــة مــايــكــرو�ــســوفــت  ـــن ـــل اأع
عـــن حتـــديـــث تــطــبــيــقــهــا املــخــ�ــســ�ــس 
باملزيد   Seeing AI للمكفوفني 
من اللغات؛ اإذ كان التطبيق مفيًدا فى 
للمكفوفني،  واالأ�سياء  الن�س  و�سف 
رئي�سة،  م�سكلة  هــنــاك  كــانــت  ولــكــن 
وهي توفره باللغة االإجنليزية فقط، 
مما �سعب ا�ستخدامه على الكثريين.

 Engadget ملــــوقــــع  ـــــا  ـــــق ووف
مايكرو�سوفت  حــدثــت  االأمــريــكــى، 
 iOS بنظام  يعمل  الـــذى  التطبيق 
والفرن�سية  الهولندية  للغة  دعــم  مع 
واالأملانية واليابانية واالإ�سبانية، مما 

يتيح لعدد اأكرب من االأ�سخا�س قراءة 
وجــه  تــعــبــريات  وتف�سري  الــعــ�مــات 
�سخ�س ما والتنقل بالعامل با�ستخدام 

االإ�سارات املنطوقة بلغاتهم االأم.
املكفوفني   Seeing AI وي�ساعد   
املحدودة  الروؤية  ذوى  واالأ�سخا�س 
على قراءة الن�س املطبوع والعم�ت 
وو�ــســف االأ�ــســيــاء املــاديــة وعــ�مــات 
املنتجات واالألوان وغري ذلك الكثري.  
واأعـــــــرب �ــســاكــب �ــســيــخ، الــ�ــســريــك 
املــوؤ�ــســ�ــس لــ�ــســركــة مــايــكــرو�ــســوفــت 
ي�ستخدم  كيف  ملعرفة  �سعادته  عــن 
املكفوفني تطبيق Seeing AI على 

.iOS نظام

املدينة املنورة
• تقدم الإدارة االحوال املدنية 
املواطنة/  امل��ن��ورة  املدينة  يف 
ال�شمالين  خلف  �شعيد  ح�شه 
امل��دين  ال�شجل  رق���م  ال��ع��ن��زي 
رق��م   1115299164
 94699 "احلفيظة"  امللف 
1439/7/12ه�  التاريخ 
امل�����ش��در امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة 2 
ب��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل ا���ش��م��ه��ا م��ن: 
ال�شمالين  خلف  �شعيد  ح�شه 
�شعيد  اأ�����رار  اإىل:  ال��ع��ن��زي 
خ��ل��ف ال�����ش��م��الين ال��ع��ن��زي. 
ف��م��ن ل��ه م��ع��ار���ش��ة ع��ل��ى ذل��ك 
ف��ل��ي��ت��ق��دم مب��ع��ار���ش��ت��ه خ��الل 

�شهر من تاريخ هذا االعالن.
الق�صيم

االح������وال  الدارة  ت���ق���دم   •
امل���دن���ي���ة مب���ح���اف���ظ���ة ال���ر����س 
امل����واط����ن����ة/ م��ل��ي��ح��اء ���ش��ع��د 
ع��ي��د ال��ر���ش��ي��دي ���ش��ج��ل م��دين 
 1 0 6 0 7 4 6 7 1 4
ال�شهرة  ا���ش��م  ت��غ��ي��ر  ب��ط��ل��ب 
�شقاما(  )بن  اإىل  )الر�شيدي( 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ا���ش��م��ه��ا ب��ع��د 
عيد  �شعد  )مليحاء  التغير/ 
معار�شة  له  فمن  �شقاما(  بن 
مبعار�شته  فليتقدم  ذل��ك  على 

خالل �شهر من تاريخه.

اإلعالنات الفردية
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السويح يقترب من 
العودة للشباب

الريا�ض - هاين الب�شر 
اقرتب التون�سي عمار ال�سويح من تدريب فريق ال�سباب لكرة القدم حتى 
الأرجنتيني  خدمات  عن  الإدارة  ا�ستغنت  اأن  بعد  احلــايل؛  املو�سم  نهاية 
خورخي اأملريون.  ويرجع ذلك اإثر خ�سارة الفريق اأمام ال�سعلة وخروجه 
من م�سابقة كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني، وتراجع الفريق على ال�سعيد 
ال�سباب  فريق  تدريب  له  �سبق  ال�سويح  وكان  بالدوري.   والنقطي  الفني 
خالل فرتات �سابقة .  ويربز خيار ال�سويح لتدريب الفريق يف ظل معرفته 
ال�سبابي.  الفريق  عن  ميتلكها  التي  واخللفية  ال�سعودي  الــدوري  باأجواء 
بقيادة  اللياقة،  القنوي، مدرب  �سلطان  كلفت  ال�سباب  نادي  اإدارة  اأن  يذكر 
تدريبات الفريق الأول لكرة القدم موؤقًتا، حلني التعاقد مع جهاز فني جديد.

الريا�ض- هاين الب�شر
اليوم،   م�ساء  التاريخية"  "الدرعية  ت�سهد 

احلدث الريا�سي الأكرب هذا العام على 
م�ستوى العامل، باإقامة نزال الدرعية 

الـــذي  املـــالكـــمـــة  الـــتـــاريـــخـــي يف 
�سيقام يف "ميدان الدرعية" بني 

اآنــدي  املك�سيكي  اللقب  حامل 
رويــــز جــونــيــور، ومــنــافــ�ــســه 
للثاأر  الــ�ــســاعــي  الــربيــطــاين، 
وا�ــســتــعــادة الألــقــاب اأنــثــوين 
ــم  جــــو�ــــســــوا، �ـــســـمـــن مــو�ــس

الدرعية وبرعاية من �سندوق 
ال�ستثمارات العامة.

�ساحب  ـــال  ق املــنــا�ــســبــة  وبـــهـــذه 
العزيز  عبد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 

بن تركي الفي�سل رئي�س جمل�س اإدارة 
قليلة  "�ساعات  للريا�سة:  العامة  الهيئة 

العامل هذا  اأهم حدث ريا�سي يف  تف�سلنا عن 
املالكمة،  يف  التاريخي  الدرعية  نزال  باإقامة  العام، 

اأ�سكر يف البداية، �سيدي ومولي  اأن  اإل  ول ي�سعني 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
وزير الدفاع، على دعمهما الكبري وامل�ستمر للفعاليات 
ومن  اململكة،  يف  م�ستمر  ب�سكل  تقام  التي  الريا�سية 
�سمنها هذا النزال العاملي الذي يحظى باهتمام العامل 
عرب  احلــدث  �سي�ساهدون  وجماهري  اإعــالم  من  اأجمع 
ال�سا�سات وعلى اأر�س الواقع هنا يف ميدان الدرعية".
غري  الأجنبي  الإعالمي  "الهتمام  �سموه:  واأ�ساف 
م�سبوق، فاأكرث من 200 و�سيلة اإعالمية دولية و�سلت 
وح�سرت  اللقاءات  واأجــرت  دفعات  على  اململكة  اإىل 
اتفقوا  وجميعهم  الدرعية،  ميدان  وزارت  املوؤمترات 
اأن اململكة اليوم ت�سنع تاريًخا  اأمر واحد، وهو  على 
تنا�سب  معمارية  للعامل حتفة  وتقّدم  ريا�سيًّا جديًدا، 
قيمة احلدث وجتعل كل مواطن �سعودي فخوًرا مبا 

يراه العامل".
مــن جــهــتــه، قـــال حــامــل الــلــقــب احلـــايل اآنــــدي رويــز 
ا بوجودي يف ال�سعودية، بلد  جونيور: "اأنا �سعيد جدًّ
و�سويل،  منذ  حمّبة  بكل  وعاملوين  للغاية  م�سياف 

العمل  �ساهدت  اأن  بعد  ا  خ�سو�سً للغاية  متحّم�س  اأنا 
الدرعية  ميدان  لبناء  املنظمون  به  قام  الــذي  اجلّبار 
واأ�ساف:  ال�سهرين"،  ي�سل  مل  وجيز  زمني  وقت  يف 
"تدربت كثرًيا ا�ستعداًدا لهذا النزال، واأنا اليوم اأ�ستعد 
اأر�س الدرعية، واأعرف  اأ�سنع تاريًخا جديًدا من  لأن 
جيًدا اأن جو�سوا م�ستعد متاًما لهذا النزال، وقد خ�سر 
الكثري من وزنه لأجل الفوز، لكنني لن اأ�سمح له بذلك، 

و�ساأ�سعى لأن اأبقى كما اأنا بطاًل للعامل".
يتطلع  الــذي  جو�سوا،  اآنــتــوين  الربيطاين  قــال  فيما 
   IBOو  WBOو IBFو WBA ل�ستعادة األقاب
بعد خ�سارته لها يف اأعقاب الهزمية التي تلقاها على يد 
"اإنها رابع مرة  رويز يف مدينة نيويورك قبل اأ�سهر: 
اأناف�س فيها على لقب بطل العامل.. اأنا قادم لالنت�سار 
اأنا واآندي خمتلفان متاًما يف  ول�ست للم�ساركة فقط، 
الأ�سلوب على اأر�س احللبة، ولكن ما يجب علي فعله 
اأف�سل،  بطريقة  النزال  اأثناء  الوقت  اأ�ستخدم  اأن  هو 
اأملك  زلت  ما  الأخــري،  النزال  بعد  كثرًيا  اأتاأثر  مل  فاأنا 
ذات ال�سغف وجاهز متاًما لنزال خ�سمي، وانت�ساري 
لن يكون مفاجاأة، بل هو عودة ملكاين الطبيعي الذي 
اأود  حديثي،  اأختم  اأن  "قبل  واأ�ساف:  عليه"،  اعتدت 

الكبرية  احلفاوة  هذه  على  ال�سعوديني  كل  اأ�سكر  اأن 
البلد  هذا  بزيارة  ا  جدًّ �سعيد  فاأنا  الرائعة،  وال�سيافة 
وعدين  الــذي  ال�سعودي  بال�سعب  واللتقاء  اجلميل 
بدعمي وموؤازرتي بهذا النزال، واأتطلع لنت�سار كبري 

من الدرعية غًدا".
اململكة  اإىل  قد و�سال  املالكمان رويز وجو�سوا  وكان 
ت�سّمن  الذي  التدريب  مع�سكر  لبدء  املا�سي  الأ�سبوع 
املجتمعية  والــزيــارات  الإعالمية  اللقاءات  من  عــدًدا 
املــفــتــوحــة، ومـــوؤمتـــر �سحفي  ــتــدريــب  ال وجــلــ�ــســات 
لتختتم  الــدرعــيــة،  مو�سم  يف  امللكية  املق�سورة  يف 
حدث  يف  العامة  اأمــام  الأوزان  بقيا�س  التح�سريات 
الفي�سلية بح�سور غفري من اجلمهور  فندق  نّظم يف 

وو�سائل الإعالم املحلّية والعاملّية.
ي�سار اإىل ميدان الدرعية الذي �سيحت�سن هذا التناف�س 
ا لهذه املنا�سبة يف وقت زمني  قد مت ت�سييده خ�سي�سً
ق�سري منذ 7 اأكتوبر املا�سي، ومب�ساركة اأكرث من 200 
مهند�س وخبري على م�ساحة تبلغ 10 اآلف مرت مربع، 
�سي�سرف  فيما  متفرج،  األــف   15 لـ  املدرجات  وتت�سع 

على تنظيم هذا احلدث اأكرث من 2000 موظف.
من  اأكـــرث  مــن  البطلني  جماهري  مــن  الآلف  وو�ــســل 
تاأ�سريات  با�ستخراج  اململكة  اإىل  بالعامل  ــة  دول  60

ال�سياحة، التي �سّهلت لهم القدوم ومتابعة احلدث من 
القيادة  و�سعتها  التي  الت�سهيالت  بعد  احللبة  جوار 
تاأ�سرية  على  احل�سول  لهم  وتتيح  الأجانب،  لل�سياح 
املرتقب  الــنــزال  اأن  بالذكر  اجلــديــر  اململكة.  دخـــول 
وي�سبقه  ال�سبت،  م�ساء  من   12.00 الـ  عند  �سينطلق 
الـ 6.00  تبداأ من  التي  التمهيدية  عدد من املواجهات 
القحطاين،  زهــري  الــ�ــســعــودي  املــالكــم  ت�سم  مــ�ــســاًء، 
 - بوفكتيني  األيك�ساندر   - هنرت  مايكل  اإىل  اإ�سافة 
ماغوميدرا�سول   - وا�ـــس  مــارويــز   - وايـــت  ديليان 
ماجيدوف - توم ليتل - فيليب هريغوفيت�س- اأيريك 

مولينا - هوبي براي�س- ودييغو بات�سيكو.

 الباطن يسعى لعبور الخليج 
حائل -  خالد احلامد

يلتقي ع�سر اليوم ال�سبت فريقا اخلليج والباطن على ا�ستاد مدينة 
من  املوؤجل  اللقاء  )الراكة(، يف  الريا�سية  بن جلوي  �سعود  الأمري 
لأندية  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  دوري  من  ع�سرة  الثانية  اجلولة 
14يف  الـــ   املركز  �ساحب   " اخلليج  فريق  وياأمل  الأوىل،  الدرجة 
يف  تغلبه  بعد  ونتائجه  انت�ساراته  "موا�سلة  نقطة  بـ15  الرتتيب 
يف  للدخول  الثالث  النقاط  وحتقيق  اجليل  اأمــام  املا�سية  اجلولة 
دائرة املناف�سة ، يف حني يحتل الباطن املركز اخلام�س بـ 22 نقطة 
املا�سية  اجلولة  يف  خ�سارته   بعد  الرتتيب  �سلم  يف  للتقدم  �ساعيًا 
اأمام الأن�سار . وتكمن اأهمية اللقاء اأن فوز الباطن �سيجعله مناف�سًا 
نقاط  حتقيق  اخلليج  على  ويتعني   ، الرتتيب  �ــســدارة  على  قويًا 

املباراة ل�سمان البقاء يف دائرة املناف�سة. 

جدة- البالد
وا�سل فريق الحتاد �سدارته للدوري املمتاز لكرة ال�سلة، بعد نهاية اجلولة ال�سابعة، 

بعد فوزه على م�ست�سيفه الفتح 94 - 87 اأم�س.
وفاز   ،  63 - بنتيجة 67  الأهلي  الهالل على �سيفه  فريق  فاز  املواجهات،  باقي  ويف 
فريق الوحدة بفارق �سا�سع على �سيفه ال�سروق بنتيجة 112- 68، وتخطى الأن�سار 
م�ست�سيفه اأبها بنتيجة 87 - 68. وتختتم مناف�سات اجلولة الإثنني القادم مبواجهة 

الن�سر واأحد على �سالة الهيئة العامة يف الريا�س.

تأهل األهلي والنصر واالتفاق وقطبا القصيم
جدة ـ البالد 

تاأهلت فرق الأهلي والتفاق والتعاون والرائد اإىل دور الـ 16 من بطولة 
كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني لكرة القدم .

اأهداف مقابل هدف؛  النجوم  بثالثة  تاأهل الأهلي بعد تغلبه على  وجاء 
حيث �سيواجه يف الدور املقبل الفيحاء،  بينما تاأهل التفاق بفوزه على 
اأحد، كما  الطائي بهدفني لهدف، و�سيالقي يف الدور املقبل نظريه فريق 
جاء تاأهل  فريق التعاون عقب فوزه على العني بهدفني دون رد ، ليواجه 

جاء  حني  يف  والعربي،  اأبها  مباراة  من  الفائز  الفريق  املقبل  الــدور  يف 
اأهداف مقابل هدف ، ليواجه يف  تاأهل الرائد بفوزه على املجزل بثالثة 
اأم�س، تاأهل  اآخر لقاءات  الدور املقبل فريق الوحدة مبكة املكرمة . ويف 
الن�سر، بعد فوزه على البكريية )4-1(، يف الريا�س. �سهد اللقاء م�ساركة 
عبد الفتاح اآدم، لأول مرة منذ انتقاله ل�سفوف الن�سر، بعد اإ�سابة طويلة 
حرمته من امل�ساركة الر�سمية مع الفريق، وبذلك ي�سرب الن�سر موعًدا مع 

�سمك يف دور الـ16 من البطولة.

جوشوا ورويز
 في مواجهة تاريخية على حلبة الدرعية

200أكثر من                وسيلة إعالمية تغطي الحدث

في 
كأس 
الملك 

في دوري السلة.. االتحاد يواصل الصدارة 
والوحدة يقسو على الشروق
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تاريخ مونديال األندية.. )الحلقة األولى(

فريق عمال مناجم إنجليز .. أول بطل للعالم ..  
وكورينثيانز يتوج بالكأس الجديد

اإعداد - حممود العو�ضي
تنطلق بعد اأيام بطولة كاأ�س العامل للأندية، 
والتي �ست�سهد م�ساركة عربية متميزة عرب 
اآ�سيا،  ال�سعودي بطل  الهلل  3 فرق، هي: 
وال�سد  اإفريقيا،  بطل  التون�سي  والرتجي 

القطري ممثل قطر امل�ست�سيف.
فكرة البطولة

للأندية  الــعــامل  كــاأ�ــس  تنظيم  فــكــرة  تــعــود 
خمفية  ق�سة  توجد  ولكن  املا�سي،  للقرن 
تــاريــخ  متتبعي  مــن  كــثــرون  يعلمها  ل 

البطولت العاملية..
اأغنى رجال  اأحد  لق�سة  بنا  والبداية تعود 
ــق عــمــال  ــري ــف الأعــــمــــال يف اإجنــــلــــرتا، ول
مناجم اإجنليزي، وملجموعة من املباريات 
واأمريكية  اأوروبــيــة  اأنــديــة  بــن  ال�سر�سة 
جنوبية، ولـ300 األف متابع ملباراة نهائي 
اأقــدم  يعد  الــذي  الجنليزي  الحتــاد  كاأ�س 

م�سابقة يف تاريخ كرة القدم.
وي�ضت اأوكالند… البطل الأول 

لك�أ�س ليبتون
لــلأنــديــة،  دولــيــة  بــطــولــة  لأول  عــدنــا  اإن 
من  فريق هواة  كان  بها  الفائز  اأن  ف�سنجد 
يرتدي  كان  والــذي  اإجنلرتا،  �سرق  �سمال 
بــالأ�ــســفــر.   V حـــرف  مــع  اأ�ــســود  ا  قمي�سً
كل  بـــداأ  مــن  هــو  ليبتون  تــومــا�ــس  ال�سيد 
جناها  التي  الــروة  ا�ستغل  حيث  �سيء، 
طائلة  اأمـــواًل  لي�سرف  ال�ساي  جتــارة  من 
يف كرة القدم وباخل�سو�س على املنتخب 
اأول  بتنظيم  ــام  ق اأنـــه  كما  ال�سكتلندي، 
 .1909 �سنة  الأندية  جتمع  دولية  بطولة 
اأنـــديـــة مــثــل اإيــفــرتــون وتــوتــنــهــام كانت 
خلو�س  لإيطاليا  للذهاب  حينها  م�ستعدة 
البطولة، اإل اأن الحتاد الجنليزي عار�س 
ــــك، فـــاقـــرتح اأحــــد عــمــال لــيــبــتــون على  ذل
فريق  اإر�سال  اإجنلرتا  �سرق  �سمال  احتــاد 
وي�ست  فريق  فقبل  اإيطاليا،  يف  للم�ساركة 
اأوكلند التحدي، علًما اأنه كان ي�سم لعبن 
تكفلوا  واأنهم  مناجم  عمال  مهنة  يزاولون 
عرب  بنف�سهم  والإقــامــة  ال�سفر  قيمة  بدفع 
اأ�سبوًعا  فق�سوا  ممتلكاتهم،  من  جزء  بيع 
يف طريقهم لتورينو واأ�سبوًعا ون�سف يف 

لعب املباريات.
اأنــه  رغــم  بالبطولة،  فــاز  اأوكــلنــد  وي�ست 
احتل املركز العا�سر يف الدوري الجنليزي 
للدرجة الثانية، حيث تفوق على اأندية من 
ليوفنتو�س  بالإ�سافة  و�سوي�سرا  اأملانيا 
مدينة  يف  اللعبن  اأهــم  ي�سم  كــان  الــذي 
تورينو. فريق عمال املناجم ذاك، دافع عن 
لقبه �سنة 1911، وفاز على يوفنتو�س بـ6 
اأهداف لهدف، كما اأنه تفوق على ميلن يف 

مباريات ودية، ليخلق احلدث حينها.
يــتــحــدث  مل  ذاك،  ــاجــم  ــن امل عــمــال  فــريــق 
تطرق  حــن  �سنة؛   70 بعد  اإل  اأحـــد  عنه 
اأن يتم  التلفزيون الربيطاين لق�سته، قبل 
احلديث عنهم يف كتاب �سدر �سنة 2014 
�ساحب  املناجم”.  عمال  “بنجاح  و�ُسمي 
“اليويف  قال:  كونويل،  مارتن،  الكتاب، 
اأبحث  يتعاون معي؛ حن كنت  اأن  يرد  مل 
عن الق�سة احلقيقية. اإنهم يخجلون كثًرا 
ول�سوء  تاريخهم”.  يف  الــفــرتة  تلك  مــن 
عمال  اأحــد  من  �ُسرقت  الكاأ�س  فــاإن  احلــظ، 
عليها  العثور  يتم  ومل   1994 �سنة  النادي 

“اأونيليفر”  �سركة  لكن  هــذا،  يومنا  حتى 
ثمن  دفعت  ذلك،  بعد  ليبتون  ا�سرتت  التي 
وبغ�س  بالأ�سلية.  �سبيهة  كاأ�س  ت�سميم 
النظر عن كل ذلك، فاإن اليويف الآن ُي�سارك 
يف دوري اأبطال اأوروبا وباإمكانه اأن ُيطلق 
 1995 �سنتي  العامل  بطل  لقب  نف�سه  على 
فيه  ي�ستقطب  ــذي  ال الــوقــت  يف  و1996، 
وي�ست اأوكلند جمموع ح�سور جماهري 
ل يتعدى 270 متفرًجا، رغم اأنهم يحملون 

لقب اأول بطل للعامل يف التاريخ.
موندي�ل الأندية

دولية  بطولة  لإقــامــة  حمـــاولت  عــدة  بعد 

اأنــديــة اأمــركــا  لــلأنــديــة مــن جــانــب بع�س 
اللتينية، والتي رف�س الحتاد الدويل لكرة 
القدم العرتاف بها كبطولت ر�سمية لحقا، 
ا�ستقر الأمر على تنظيم بطولة جتمع بطلي 
دوري اأبطال اأوروبا وكوبا ليربتادوري�س، 

والتي ُعرفت بكاأ�س اإنرتكونتيننتال.
ُنــظــمــت هـــذه الــبــطــولــة مــن جــانــب الحتـــاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، واحتــــاد اأمــركــا 
عام  منها  ن�سخة  اأول  واأقيمت  اللتينية، 
الإ�سباين،  مدريد  ريــال  بها  وتــوج   1960
وتوج   2004 عــام  يف  ن�سخة  اآخــر  وكانت 
جوزيف  وبح�سب  الربتغايل.  بورتو  بها 

و�سع  مت  فقد  ال�سابق،  فيفا  رئي�س  بلتر 
�سكل بطولة كاأ�س العامل للأندية يف �سكلها 
احلايل يف عدة �سنوات، وقد ُعر�ست فكرة 
للحتاد  التنفيذية  اللجنة  على  البطولة 
عــام 1993، وقــام  الــقــدم يف  لكرة  الـــدويل 
بعر�سها �سيلفيو برل�سكوين رئي�س ميلن 
اليـــطـــايل الــ�ــســابــق، ور�ــســحــت عـــدة دول 
البطولة  هيكلة  ولكن  احلــدث.  ل�ست�سافة 
ال�ستقرار  يتم  اأن  قبل  �سنوات،  ا�ستغرقت 
يف  الــربازيــل  مــلعــب  على  تنظيمها  على 
 8 مب�ساركة  البطولة  اأقيمت   .2000 عــام 
غاما  دا  وفا�سكو  كورينثيانز  هم  اأنــديــة 

ـــيـــن، نــيــكــاكــ�ــســا املــكــ�ــســيــكــي،  الـــربازيـــل
الإجنليزي والرجاء  ومان�س�سرت يونايتد 
املــغــربــي، والــنــ�ــســر الــ�ــســعــودي، وريـــال 
ملبورن  �ساوث  ونادي  الأ�سباين،  مدريد 
اأول  اأنيلكا  نيكول  �سجل  الأ�ـــســـرتايل.  
لــريــال  الن�سر  عــلــى  الــبــطــولــة  يف  هـــدف 
 .1-3 بنتيجة  مدريد  ريــال  وفــاز  مدريد 
خال�سًا،  بــرازيــلــيــًا  كــان  البطولة  نهائي 
دا  فا�سكو  عــلــى  كورينثيانز  فـــاز  حــيــث 
غاما بنتيجة 4-3 بال�سربات الرتجيحية 
والإ�سايف  الأ�سلي  الوقت  انتهى  اأن  بعد 
بالتعادل ال�سلبي. وكان من املقرر اأن تقام 
اأن  على   ،2001 عام  يف  الثانية  الن�سخة 
ي�سارك بها 12 ناديا، ولكن األغيت البطولة 
ب�سبب انهيار �سركة "اآي اإ�س اإل" ال�سريك 
الديون.  تراكم  ب�سبب  لفيفا  الت�سويقي 
البطولة  اإقــامــة  بـــداأت   2005 عــام  ويف 
الحتــاد  وافــق  اأن  بعد  اجلــديــد،  بنظامها 
على  اجلنوبية  اأمركا  واحتاد  الأوروبي 
بطولة  مع  انرتكونتيننتال  بطولة  دمــج 
اأندية   6 ي�سارك  اأن  على  للأندية،  العامل 
بالبطولة هم اأبطال قارات العامل. وبداية 
مب�ساركة  ال�سماح  مت   ،2007 ن�سخة  من 
لي�سبح  للبطولة  امل�سيف  البلد  من  فريق 

عدد الأندية امل�ساركة 7 فرق.

 في ختام لقاءات دور الـ)32( من كأس الملك 
الهالل يصطدم بالجبلين والصفا يستقبل االتحاد

ح�ئل - خ�لد احل�مد
م�سابقة  م��ن   32 ال���  دور  مباريات  ال�سبت  ال��ي��وم  تختتم 
كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني لكرة القدم، باإقامة ثالث 

مباريات، على النحو التايل:
اأبه� VS العربي

ي�ستقبل فريق اأبها نظريه العربي على ا�ستاد مدينة الأمري 
اأبها  �سلطان بن عبدالعزيز باملحالة، يف مباراة تعترب كفة 
فيها اأرجح للفوز والو�سول لدور ال� 16 يف ظل امل�ستويات 

الرائعة التي يقدمها يف الدوري، حقق فريق اأبها الفوز على 
و�سيحاول  امل��ب��اراة،  لهذه  وو�سل   1-2 القي�سومة  فريق 
فيما و�سل  مفاجاآت،  لأي  البداية حت�سبا  منذ  اللقاء  اإنهاء 
 1-2 عليه  ف��وزه  بعد  الباطن  ح�ساب  على  العربي  فريق 

وياأمل يف موا�سلة م�سواره بالبطولة .
الهالل VS اجلبلني

وعلى ملعب جامعة امللك �سعود ي�ست�سيف الهالل نظريه 
اجلبلني ، يف مباراة اأقرب بالطبع للفريق الهاليل ال�ساعي 

لتثبيت نف�سه يف املناف�سة على بطولتي املو�سم، حقق 
الهالل فوزًا على عرعر يف الدور املا�سي بنتيجة 1-4 

ويناف�س بقوة يف الدوري و�سيلعب من اأجل الفوز باأ�سهل 
التي  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  اإىل  الذهاب  قبل  الطرق 

�ستنطلق الأربعاء القادم.
اأم��ل  على  اجل��ب��الوي  الفريق  يدخل  الآخ���ر،  ال��ط��رف  على 
تفجري مفاجاأة مدوية باإق�ساء مت�سدر الدوري من م�سابقة 
الكاأ�س باللعب بدفاع حمكم وجر الفريق الهاليل لركالت 

ال��رج��ي��ح وان���ت���زاع ال��ب��ط��اق��ة 
اأق�����س��ى فريق  ل��ل��ت��اأه��ل؛ ب��ع��دم��ا 
الثقبة يف الدور املا�سي بفوزه 0-2.

ال�ضف� VS الحت�د
يحل الفريق الحتادي �سيفًا ثقياًل على م�سيفه ال�سفا ، 
عندما يلتقيان على ا�ستاد الأمري حممد بن فهد بالدمام، 
التي  البطولة  من  ع�سر  ال�ستة  ل��دور  الو�سول  وال��ه��دف 
ياأمل  ال�سفا  فيما   ، الفريق الحت��ادي كثريًا  يركز عليها 

فريق   . الحت��اد  مثل  فريق  باإق�ساء  مفاجاأة  اإح���داث  يف 
الكوكب 3- 1  فريق  بعدما تخطى  املباراة  يدخل  ال�سفا 
الو�سول  اأجل  من  دفاعي كبري؛  بحذر  اللقاء  و�سخو�س 
انتزاع  اأم��ل  على  الرجيح  ورك��الت  الإ�سافية  لالأ�سواط 
ب�سراوة  الحت��ادي  الفريق  �سيدخل  فيما  التاأهل،  بطاقة 
يف  الكبرية  التغيريات  ظل  يف  بالتاأهل  العودة  اأج��ل  من 
 64 دور  يف  الريا�س  تخطى  قد  الفريق  وك��ان  �سفوفه، 

بنتيجة 0/4. 

أبها 
يقابل 
العربي 



ال��دوري  يف  ب�سهولة  االح��راف 
ال�سعودي.  

•• كيف ترى م�ستوى  
االأه���ل���ي.. وم��ا راأي��ك 

يف عودة جرو�س ؟
االأه���ل���ي  م�����س��ت��وى   -
م���ت���ذب���ذب وي���ح���ت���اج  

الفني  اال�ستقرار  اإىل 
واالن�����س��ج��ام  واالإداري 

اأكرث، وعودة جرو�س  فيها 
ن���وع م���ن ال��ت��ح��دي م���ن ج��دي��د، 

واأمت��ن��ى اأن ي��وف��ق م��ع االأه��ل��ي مرة 
اأخري.

املهاجمني  اأف�سل  م��ن  ك��ون��ك   ••

الذين مروا على االأهلي 
ت��زام��ن��ا م��ع وج��ود 
ال�������رازي�������ل�������ي 
كيف  فيكتور.. 
ت�����رى ه��ج��وم  
االأه�����������ل�����������ي 
ب�����������وج�����������ود 
ج������ان������ي������ن������ي 

وال�سومة ؟ 
خ��وف  ال  ال��ه��ج��وم   -
ع��ل��ي��ه  ب���وج���ود ج��ان��ي��ن��ي 

وال�سومة.
اأحد  اختيار  منك    طلب  لو   ••
الع��ب��ي االأه���ل���ي  احل��ال��ي��ني للعب 

بجوارك فمن �ستختار؟
- عمر ال�سومة.

االأحق  ترى  من  مهاجما..  •• كونك 
ال�سعودية  ال��ك��رة  اأ���س��ط��ورة  بلقب 

ماجد عبدالله.. اأم �سامي اجلابر؟
- ماجد عبدالله.

؟ عامليًا  املف�سل  فريقك  هو  •• ما 
- بر�سلونة، ومان�س�سر يونايتد.

عامليًا؟ املف�سل  العبك  هو  •• من 
- مي�سي.

على  مر  م��درب  اأف�سل  ماهو   ••
ع���م���اد احل���و����س���ن���ي؟ وم�����ن ت����راه 

االأف�سل بالعامل ؟
-  اأف�سل مدربني مرا علي.. مات�ساال، 
وب���اول���و اأت������وري، وح��ال��ي��ا امل���درب 
االأف�سل يف العامل بالن�سبة يل كلوب 

مدرب ليفربول.
بكاأ�س  الهالل  تتويج  ترى  كيف   ••

دوري اأبطال اآ�سيا؟
- الهالل ا�ستحق البطولة عن جدارة،  
بعد امل�ستويات الراقية التي قدمها يف 
واأمتنى  االآ�سيوي،  النهائي  مباراتي 
ل��ه ال��ت��وف��ي��ق يف م��ون��دي��ال االأن��دي��ة 

بالدوحة. 
 •• كلمة �أخرية.

- األف �سكر لكم على اإتاحة الفر�سة يل 
�سحيفتكم  عر  احل��وار  هذا  باإجراء 
ال�سكر،  العريقة املوقرة، ولكم جزيل 

واالمتنان. 

•• بداية  نرحب بك كابنت عماد عر 
�سحيفة البالد.
- حتياتي لكم.

اخلليجيني  الالعبني  من  تعد   ••
من  لناديني  لعبوا  ال��ذي��ن  القالئل 
ال�سعودية..  يف  ال��ك��ب��ار  االأن��دي��ة 

حدثنا عن هذه التجربة؟
- م��ن اأج��م��ل ال��ت��ج��ارب االح��راف��ي��ة 
يلعب  اأ�����ن  الع����ب،  اأي  م�����س��وار  يف 
لناديني كبريين؛ كاالأهلي والن�سر ملا 
قاعدة جماهريية كبرية،  ميلكانه من 
مع  بطوالت  حتقيق  يف   تنجح  واأن 
الناديني، فهذا �سيء عظيم، ويحق لك 
اأن  تعتز به كثري، ولله احلمد، حققت 
بطوالت غالية على قلبي معهما  ولن 

اأن�ساها.
؟ لديك  االأغلى  االإجناز  •• ماهو 

- حتقيق بطوالت مع ناديني كبريين، 
معهما  ك��ب��رية  م�����س��ت��وي��ات  وت���ق���دمي 
يل،  بالن�سبة  كبري  اإجن��از  ذات��ه  بحد 

وم�سدر فخر.
االحرافية  جتربتك  خالل  •• من 
ترى  هل  االآن،  ومتابعتك  ال�سابقة 
عن  تطور  ال�سعودي  ال���دوري  اأن 

ال�سابق ؟
تطور  ال�����س��ع��ودي  ال����دوري  طبعا    -
اأق��وى  اأ�سبحت   واملناف�سة  ك��ث��ريا، 
الالعبني  عدد  زياده  وال�سبب  حمليا، 
امل��ح��رف��ني يف االأن���دي���ة، ول��ك��ن من 
وجهة نظري جودة الالعبني املحليني 
بع�س  يف  بكثري  اأف�سل  كانت  �سابقا 

االأندية . 
من  ج��والت   10 انق�ساء  بعد   ••
تر�سح  م���ن  امل���ح���رف���ني..  دوري 

للمناف�سة على اللقب؟
- م��ن ال�����س��ع��ب ت��ر���س��ي��ح  ف��ري��ق من 
ال����دوري  الأن  ب��ال��ل��ق��ب؛  ل��ل��ف��وز  االآن 
طويل واالأندية اأغلبها قوية، ومتتلك 

ولكن  عال،  م�ستوى  على  حمرفني 
يخرج  لن  اللقب  اأن   وا�سح 

ع����ن االأه����ل����ي وال��ن�����س��ر 
والهالل. 

•• من وجهك نظرك 
املحلي  ال��الع��ب  م��ْن 
وال��الع��ب االأج��ن��ب��ي 
االأف�سل يف دورينا؟ 

ال����دو�����س����ري  �����س����امل   -
وع��ب��دال��ف��ت��اح ع�����س��ريي، 

ومن االأجانب اأمرابط .
•• ما تعليقك على  وجود 7 اأجانب يف 

الدوري.. وهل اأنت مع اأو �سد ذلك ؟
من  �سيزيد  ل����7  االأج���ان���ب   زي����ادة   -
قوة الدوري واملناف�سة حملًيا، ولكن 
م�ساركة  من  �ستقلل  الوقت  نف�س  يف 
ال���الع���ب امل��ح��ل��ي مم���ا ���س��ي��وؤث��ر على 
 7 ال���  �سد  �سخ�سيا  واأن���ا  املنتخب، 

االأجانب. 
جميع  م�����س��ارك��ة  ت���رى  ك��ي��ف   ••
دورة  يف  اخلليجية  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
التي    24 خليجي 
ت��ق��ام يف ال��دوح��ة 

حاليا؟ 

ك���ث���ريا   اأ������س�����ع�����دن�����ا    -
الأن  ك���خ���ل���ي���ج���ي���ني؛ 
تكتمل  ال  البطولة 

م�����ت�����ع�����ت�����ه�����ا 

جميع  م�ساركة  باكتمال  اإال  واإثارتها 
املنتخبات اخلليجية.

للتتويج   االأق����رب  ت���رى  م��ن   ••
بطاًل خلليجي 24 ؟  

- ال�سعودية .
ت������رى  ك������ي������ف   ••
منتخبنا  م�����س��ت��وي��ات 
املدرب  مع  ال�سعودي  

رينارد؟

والت�سفيات  م��ت��ذب��ذب  م�����س��ت��واه   -
وكاأ�س اخلليج االختبار احلقيقي له .
ال��الع��ب��ني  م����ن  ت���ر����س���ح  م����ن   ••

ل���الح���راف ال���ع���م���ان���ي���ني 
يف الدوري 
ال�سعودي ؟ 
ي������وج������د   -
عمانيون  الع��ب��ون 
ع��������دي��������دون مي���ك���ن���ه���م 

رياضة
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األخضر األقرب للتتويج بطاًل لخليجي 24 
العماني عماد الحوسني في حديث خاص لـ              : 

حاوره - يحيى عبريي

واح���د م��ن اأف�����س��ل ال��الع��ب��ني االأج��ان��ب، ال��ذي��ن وط���اأت اأق��دام��ه��م املالعب 
االأهلي،  هما  كبريين؛  فريقني  �سفوف  يف  احرافه  خالل  من  ال�سعودية، 
اإال اأن جتربته مع االأهلي كانت االأبرز يف م�سريته الريا�سية، بعد  والن�سر، 
قدمها،  التي  الكبرية  امل�ستويات  عر  االأهلي  ع�ساق  قلوب  خطف  يف  جناحه 
وم�ساهمته يف حتقيق العديد من البطوالت، جعلته تغريدة على اأفواه االأهالويني 
الكبري، فكان  العماين  الدويل  النجم  العماين"." البالد" التقت  ب�" العمدة  ولقبوه 

هذا احلوار ال�سيق، الذي مل تنق�سه ال�سراحة.  

فتاح 
والدوسري 

ومرابط األفضل وماجد 
أسطورة 

الخوف 
على األهلي 

بوجود السومة 
ودجانيني 

• كلوب أفضل 
مدرب بالعالم 

• لن أنسى 
ماتشاال وأتوري 

األهلي والنصر والهالل األقرب للقب الدوري
األجانب السبعة أثروا سلبا على المحليين 



أخيرة
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الفار�سة مهرة في�سل، امل�ساركة يف البطولة الوطنية الكربى الرابعة لقفز احلواجز  لأف�سل الفر�سان 
والفار�سات بجدة، حتت اإ�سراف الحتاد ال�سعودي للفرو�سية )ت�سوير خالد بن مر�ساح(

بطاقات هوية 
"ذكية" تسمح 

بالتسوق اإللكتروني

مسيرة في تبوك لتعزيز العمل التطوعي 

 إصدار 1,6 مليون تأشيرة 
عمرة ووصول 1,3 معتمر

تغريم الغناء بصوت مرتفع أثناء القيادة 

فحص معدالت الكوليسترول يحميك ضبط 4.2 مليون مخالف

تبوك- وا�س
اأم�س،  انطلق اأكرث من  5 اآلف متطوع مبنطقة تبوك 
�سلطان؛  بــن  فــهــد  الأمــــر  مــتــنــزه  مبم�سى  مــ�ــســرة  يف 
لإي�سال ر�سالة عن اأهمية الأعمال التطوعية حتت �سعار 
"من�سي ونتطوع" مب�ساركة 37 جهة حكومية باملنطقة، 

و27 فرقة تطوعية، و 8 جمعيات خرية.
الدكتور  باملنطقة  العمل  وزارة  فــرع  مدير  واأو�ــســح 
بالتزامن  تاأتي  امل�سرة  اأن   احلربي،  عبدالله  بن  حممد 
على  ال�سوء  ت�سليط  بغية  للتطوع؛  العاملي  اليوم  مع 
اأهمية العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية على م�ستوى 
اململكة. واأكد الدكتور  احلربي" اأن العمل التطوعي هو 
عمل اأو ن�ساط يقوم به الإن�سان خلدمة املجتمع، والهدف 
�سبحانه وتعاىل،  الله  الأجر من  ابتغاء  التطوع هو  من 
املهارة  وتنمية  املجتمع،  جتــاه  بامل�سوؤولية  وال�سعور 
هذه  اأن  مبينًا  اأفــراده،  بني  والتاآلف  والتما�سك  الذاتية، 
تاأتي  املنطقة  م�ستوى  على  تنفيذها  يتم  التي  املــبــادرة 
�سمن العديد من الأن�سطة والفعاليات العلمية والعملية 

حتت �سعار "تطوع مل�ستقبل ي�سمل اجلميع" التي تبناها 
توزيع  وتت�سمن   ، للتطوع  الــعــاملــي  الــيــوم  يف  الــفــرع 
التطوع،  على  حتــث  توعوية  ومن�سورات  مطبوعات 
ومــبــادرة  مــنــزل،   100 وترميم  م�سجد   100 و�سيانة 
بــالــدم،  للتربع  وحملة  ومــبــادرة  �ستلة   5000 زراعـــة 

وتنظيف ال�سواطئ واإزالة الت�سوه الب�سري، ومبادرة " 
اإ�سافة  للمجتمع،  تطوع بعلمك" لتقدمي دورات جمانية 
اإىل تنظيم عدد من املحا�سرات وور�س العمل واملعار�س 
واجلمعيات  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  امل�ساحبة، 

والفرق التطوعية باملنطقة.

جدة- البالد
الهوية  بــطــاقــات  لــتــحــديــث  فــرنــ�ــســا  تتجه 
ا�ستبدال  �سيتم  للفرن�سيني، حيث  ال�سخ�سية 
للمرة   ،2021 عام  بداية  مع  القدمية  الهوية 
الــهــويــة  و�ــســتــكــون  عــامــا،   34 مــنــذ  الأوىل 
حيث  وممغنطة؛  املــهــام  مــتــعــددة  اجلــديــدة 
مثل  الإلــكــروين  ال�سراء  باإمكانها  �سيكون 
"�سي. �سبكة  وح�سب  امل�سرفية.   البطاقات 
باري�س  قــررت  الفرن�سية،  الإخبارية  نيوز" 

للمرة الأوىل منذ عام 1987 حتديث بطاقات 
الــهــويــة لــلــفــرنــ�ــســيــني، ملــواكــبــة الــتــطــورات 
جديدة  مــهــام  عــدة  واإ�ــســنــاد  التكنولوجية، 
بال�سراء  وال�سماح  القيادة  رخ�سة  مثل  لها 
حجمها  يف  و�ستكون  م�سرفية،  كبطاقة  بها 
وثيقة  فاإن  الداخلية،  لــوزارة  ووفقا  تقريبًا. 
"ب�سورة  اأيــ�ــســا  جمــهــزة  �ــســتــكــون  الــهــويــة 
جميع  اأن  كما  حاملها،  لأ�سابع  وب�سمتني 

بياناته �ستكون خمزنة ب�سكل رقمي.

عـــادة مبخالفات  تــرتــبــط  املـــروريـــة،  ــغــرامــات  ال
الإ�ــســارات  جتــاوز  بينها  مــن  الــعــامل؛  يف  معروفة 
وعدم و�سع حزام الأمان، لكن اجلديد ماحدث يف 
بريطانيا ، وهو عقوبة الغناء ب�سوت مرتفع اأثناء 
 6500 على  تزيد  باهظة،   بغرامة  ال�سيارة  قيادة 

دولر، بالإ�سافة اإىل 9 نقاط �سوداء.
 حتى الآن لتزال هذه العقوبة مقت�سرة على اأحد 
تطبيق  قرر  الــذي  بريطانيا،  يف  البلدية  املجال�س 

�سيا�سة جديدة بالتعاون مع قوات ال�سرطة املحلية؛ 
مبرافقة  �سيارتهم  يقودون  من  على  غرامة  لفر�س 
للت�سدي  حمــاولــة  يف  وذلـــك  �ساخبة،  مو�سيقى 

للتلوث ال�سمعي وال�سو�ساء.
برادفورد،  جمل�س  عن  �سادر  جديد  لأمــر  ووفقا 
و�ــســط بــريــطــانــيــا، بــهــدف حــمــايــة الــفــ�ــســاء الــعــام 
فاإنه  للمجتمع،  املــعــادي  ال�سلوك  مــع  والــتــعــامــل 
من  ت�سدر  من  على  الغرامات  فر�س  اإىل  �سي�سار 
يغنون  اأو  �ساخبة  مو�سيقى  �سياراتهم 
ــورة مــزعــجــة  اأثـــنـــاء الــقــيــادة على  بــ�ــس

الطريق، و�ستكون التهمة القيادة بتهور.
اجلديدة،  القواعد  اأن  الأمــر  يف  الالفت   
قد تنطبق اأي�سا على امل�سجعني الريا�سيني 
بح�سب  �سياراتهم،  يف  يحتفلون  الــذيــن 
ليزينغ"،  كــار  "�سيليكت  �سركة  ذكــرت  ما 
ال�سركات  كــربيــات  مــن  واحـــدة  تعد  الــتــي 

الربيطانية لتاأجر ال�سيارات.

جدة- البالد
املعتمرين  جمموع  بلغ  فيما   ، تاأ�سرة   1،647،662 اململكة  اأ�ــســدرت 
اأعداد  الإح�ساءات  و�سجلت  معتمًرا،   1،386،183 اململكة  اإىل  القادمني 
اأن  املغادرين من خمتلف املنافذ والبالغ عددهم 1،075،738 معتمًرا بعد 

اأمتوا منا�سك العمرة والزيارة ، وذلك طبقا لإح�ساءات موؤ�سر العمرة،
 ،373،984 باك�ستان   : وبالرتيب  فكانت  قدوما  اجلن�سيات  اأكــرث  اأمــا 
ماليزيا  ثم   ،210،052 الهند  جاءت  وثالثًا   ،347،424 اإندوني�سيا  تليها 
من  كــل  بعدها  وتــاأتــي  معتمًرا.   58،652 بـــ  خام�سًا  وتركيا   ،78،806
،والعراق   26،836 والإمارات   ،39،220 واجلزائر   ،40،168 بنجالد�س 

21،021، والأردن 20،855 معتمرًا.
"مقام" الذي  املركزي  احلجز  حمرك  والعمرة  للحج  وزارة  وطــورت    
يتيح لطريف اخلدمة �سواًء �سركات العمرة اأو الفنادق اأو �سركات النقل من 
جهة، واملعتمرين وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف من جهة اأخرى، التعاقد 
تقنيات  العاملية، يف منظومة من  ال�سفر  من�سات  مبا�سر من خالل  ب�سكل 
التوثيق والذكاء ال�سطناعي لتحقيق اأعلى م�ستويات الرقابة وال�سفافية 

بني اأطراف اخلدمة.

نهاية مأساوية 
لملكة جمال باكستان 

ميامي - وكاالت
اأعلن مكتب التحقيقات الحتادي وال�سرطة، اأن 4 اأ�سخا�س قتلوا يف تبادل لإطالق 
وذكرت   ، مبيامي  �ساحية  يف  حلي  متجر  �سرقة  وحماولة   ، �ساحنة  �سرقة  بعد  نار 

ال�سرطة اأن اثنني من الل�سو�س، و�سائق ال�ساحنة، واأحد املارة قتلوا.
يف  عاملة  اأن  م�سيفة  ب�سالح،  لل�سو�س  ت�سدى  املتجر  مالك  اإن  ال�سرطة:  وقالت    

املتجر تعر�ست لإ�سابة طفيفة ب�سظية ر�سا�سة.
وبعد حماولة ال�سرقة الفا�سلة ا�ستوىل الل�سو�س على �ساحنة، واحتجزوا ال�سائق حتت 
تهديد ال�سالح، مما دفع ال�سرطة ملطاردتهم التي انتهت بتبادل اإطالق نار يف مرامار، على 
بعد نحو 32 كيلومرا �سمايل ميامي. وقال جورج برو، من مكتب التحقيقات الحتادي: اإن 
تبادل اإطالق النار بداأ، بعدما علقت ال�ساحنة و�سط زحام املرور على طريق 75 ال�سريع، م�سيفا 

اأن الل�سني قتال بالر�سا�س.

سرقة مجوهرات تنتهي بأربعة قتلى
اإ�سالم اأباد - وكاالت

ــكــة  مــل ـــت  ـــي ـــق ل  
باك�ستان  جــمــال 

زينب  الــ�ــســابــقــة، 
م�سرعها  نــافــيــد، 
حــــــــــــــــادث  يف 
وبح�سب   ، مــــروع 
ك  ر يو نيو "

كـــانـــت  بو�ست"، 
ال�سحية تقود �سيارتها 

على الطريق ال�سريع يف 
الأمركية،  ماريالند  ولية 

قـــبـــل اأيــــــــام، عـــنـــدمـــا انــقــلــبــت 
�سيارتها للناحية الثانية من الطريق.

نافيد،  اإن  الأمــركــيــة:  ال�سرطة  وقالت 
من  قذفت  عاما،   32 العمر  من  البالغة 
ولفظت  احلــادث،  اإثر  على  ال�سيارة 

اأنفا�سها الأخرة على الفور.
يف  ال�سرطة  واأ�ــســارت    
تقرير احلادث اإىل 

كــانــت  نـــافـــيـــد  اأن 
بال�سيارة  وحدها 

ـــاء احلــــادث،  ـــن اأث
ــذي وقــع قرابة  ال

الــلــيــل،  منت�سف 
يكن  مل  اأنـــــه  ــا  ــم ك

اأثــــــر  اأي  هـــــنـــــاك 
امل�سروبات  لتناولها 

الكحولية.
وتوجت نافيد بلقب 
باك�ستان  جــمــال  ملكة 
يف  و�ساركت   ،2012 عام 

م�سابقة ملكة جمال العامل يف 
على  لها  من�سور  اآخــر  ويف  تورنتو. 

املا�سي،  نوفمرب   21 يف  في�سبوك  موقع 
جتل�س  لنف�سها  �ــســورة  نافيد  ن�سرت 

عــلــى �ــســلــم يف ثـــوب ذهــبــي لمــع، 
امل�ساملة  "البت�سامة  وكتبت: 

اأن  تــــرى دائـــمـــا  جتــعــلــك 
العامل يبت�سم لك".

 تقليد بريطاني عمره 200 عام 
لندن - وكاالت

قلعة  موظفي  بو�سع  امليالد  اأعياد  مو�سم  ر�سميًا  الربيطانية  املالكة  العائلة  بــداأت 
�سجرة  تزيني  راأ�سها  وعلى  الكري�سما�س،  ديكورات  برك�ساير  مقاطعة  يف  وند�سور 

امليالد، التي يبلغ طولها 15 قدمًا يف قاعة "كرمي�سون" للر�سم.
ويعد تد�سني �سجرة عيد امليالد يف قلعة وند�سور تقليدًا �سنويًا يعود تاريخه اإىل 

نحو 200 عام، عندما ا�سرى الأمر األربت، زوج امللكة فيكتوريا )ملكة اململكة 
املتحدة وبريطانيا العظمى واأيرلندا منذ عام 1837 حتى وفاتها 1901(، للمرة 
الأوىل �سجرة "نوردمان فر" بطول 26 قدمًا من اأملانيا ل�سطح قلعة وند�سور، 
التنوب،  �سجر  بو�سع  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  يف  العادة  هذه  عمم  حتى 

بينما الآن يتم و�سع �سجر ال�سنوبر، وفق موقع "فان بيدج" الإيطايل. 

الريا�س - البالد
اأنظمة الإقامة والعمل  اأ�سفرت احلمالت امليدانية امل�سركة �سد خمالفي 
واأمن احلدود ، والتي متت يف كافة مناطق اململكة حتى نهاية يوم اخلمي�س 
املا�سي عن �سبط )4290776( خمالفًا، منهم )3354980( خمالفًا لنظام 
الإقامة، و)658845( خمالفًا لنظام العمل، و)276951( خمالفًا لنظام اأمن 

احلدود.
اإىل  الت�سلل عرب احلدود  اإجمايل من مت �سبطهم خالل حماولتهم   وبلغ 
داخل اململكة )77207( اأ�سخا�س، )43%( منهم مينيو اجلن�سية، و)%54( 
اإثيوبيو اجلن�سية، و)3%( جن�سيات اأخرى،   كما مت �سبط )2961( �سخ�سًا 

ملحاولتهم الت�سلل عرب احلدود اإىل خارج اململكة.
 كما مت �سبط )4707( متورطني، يف نقل واإيواء خمالفي اأنظمة الإقامة 
والعمل واأمن احلدود والت�سر عليهم ، فيما بلغ اإجمايل من يتم اإخ�ساعهم 
 )12755( منهم  خمالفًا،  وافدًا   )14523( الأنظمة  تنفيذ  لإجــراءات  حاليًا 

رُجاًل، و )1768( امراأة.
واإحــالــة  خمــالــفــًا،   )592753( بــحــق  الــفــوريــة  الــعــقــوبــات  اإيــقــاع  ومت 

)542311( خمالفًا لبعثاتهم الدبلوما�سية للح�سول على وثائق �سفر.

جدة- البالد
الدم  يف  الكولي�سرول  م�ستوى  قيا�س  ب�سرورة  باحثون  ن�سح 
باأمرا�س  التنبوؤ  ي�سهل  حتى  الع�سرينيات؛  منت�سف  بلوغنا  عند 
املتعلقة  البيانات  فــاإن  حديثة،  درا�ــســة  وبح�سب  اخلــطــرة.  القلب 
مب�ستوى الكولي�سرول يف الدم، قد تكون مفيدة يف تقدير احتمال 

الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سكتة الدماغية طوال احلياة.
وتعد الدرا�سة، التي ن�سرت يف دورية لن�سيت الطبية، هي الأكرث 
�سمولية حتى الآن؛ اإذ در�ست املخاطر ال�سحية طوال احلياة ب�سبب 

وجود الكولي�سرول "ال�سار" على مدار عقود.
الكولي�سرول  ن�سبة  ارتفاع  يكت�سف  من  اأن  الباحثون،  وي�سيف 
خالل  من  الدم  يف  ن�سبته  لتخفي�س  اإجــراءات  اتخاذ  ميكنه  مبكرا، 
نظام حمية غذائي اأو تناول اأدوية، وهو اأمر اأف�سل من التاأخر يف 

التعامل معه.
الأطعمة،  بع�س  يف  موجودة  دهنية  مــواد  هو  والكولي�سرول   
لإنتاج  الكولي�سرول  اإىل  الإن�سان  ويحتاج   ، اأي�سا  الكبد  وينتجها 
هرمونات مثل الإ�سروجني والت�ستو�سترون، وكذلك فيتامني )د(.

وظائف شاغرة
تعلن موؤ�س�سة �سحفية عن رغبتها 
برواتب  متاحة  وظائف  اإ�سغال  يف 
ومميزات جمزية ل�سحفيني مهنيني 
يعملون  الــ�ــســعــودي،  ال�سباب  مــن 
والأخبار  التقارير  اإعــداد  جمال  يف 
موهبة  وميــتــلــكــون  الــ�ــســحــافــيــة، 
العطاء ال�سحفي يف جدة والريا�س 
والدمام من اجلن�سني. على من يجد 
ال�سرة  اإر�ــســال  الــقــدرة،  نف�سه  يف 

الذاتية اإىل العنوان التايل :
ibarakat888@gmail.com
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