
جدة- البالد
ب��ن �سلمان  اأع��ل��ن��ت م���ؤ���س�����س��ة الأم����ر حم��م��د 
الت�سجيل  باب  فتح  )م�سك اخلرية( عن  اخلرية 
م��ع��ه��د ميلكن  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�����س��ك  ب��رن��ام��ج  يف 

للتدريب التعاوين.
حالًيا  املنتظمني  املر�سحني  الربنامج  وي�ستهدف 
برامج  من  التخرج  حديثي  اأو  الدرا�سة  مقاعد  على 
علم  اأو  العامة  ال�سحة  يف  الدكت�راه  اأو  املاج�ستر 
من  غ��ره��ا  اأو  الإن�����س��ان  علم  اأو  التعليم  اأو  النف�س 
العل�م الجتماعية،وميكن النظر يف املراحل الدرا�سية 
البحثية  ب��امل��ه��ارات  التمتع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأخ����رى، 

والكتابية والتنظيمية العالية.
وتنطلق الدفعة الأوىل من الربنامج يف الأول من فرباير 
2020م  اأبريل  من  الأول  يف  والثانية  الدفعة  2020م، 
متاح  والت�سجيل   ، �سهرًا   12 اإىل   8 من  الربنامج  ومدة   ،
 34 اإىل   20 بني  ما  العمرية  الفئة  يف  وال�سيدات   للرجال 
عامًا، املت�اجدون يف وا�سنطن العا�سمة للدرا�سة يف مرحلة 
املاج�ستر اأو الدكت�راه يف ال�سحة العامة اأو علم النف�س اأو 

التعليم اأو علم الإن�سان اأو العل�م الجتماعية الأخرى.
وا�سرتطت امل�ؤ�س�سة الطالقة يف اللغتني العربية والإجنليزية 
العالية،  والبحثية  التحليلية  باملهارات  التمتع  وكتابة،  حتدًثا 
التمتع باملهارات العالية يف الت�ا�سل ال�سفهي والكتابي،القدرة 
على ترتيب الأول�يات وال�فاء بامل�اعيد املحددة والدقة العالية 

اأثناء اإجناز املهام.
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البالد - عمر راأفت

م��ا زال���ت اأ����س���داء ك��ارث��ة ال��ط��ائ��رة الأوك���ران���ي���ة التي 
 176 �سحيتها  وراح  اإ���س��ق��اط��ه��ا  يف  اإي�����ران  ت�سببت 

ال�سغ�طات  بعد  الإي���راين،  النظام  بقاء  تهدد  ا،  �سخ�سً
معرفة  اأج��ل  من  عليه  متار�س  التي  ال�سديدة  الأوروب��ي��ة 
ال�سندوقني  ت�سليم  فيما ترف�س طهران  حقائق احلادثة، 

الأ�س�دين اخلا�سني بالطائرة جلهات خارجية لفح�سها، 
�سفرات  لفك  وبرجميات  اأج��ه��زة  �سراء  على  وتعمل  بل 

ال�سندوقني.
ويف ماأزق اآخر ك�سفت وثائق �سرية خا�سة باحلك�مة 
اأن النظام كان يحاول �سنع �سالح ن�وي منذ  الإيرانية 

العري�سة  اخل��ط���ط  ال���ث��ائ��ق  واأظ��ه��رت   ،  2002 ع��ام 
ملقرتحات العلماء الإيرانيني ب�ساأن الروؤو�س احلربية.

 واإىل لبنان حيث ات�سعت ال�ستباكات بني ق�ى الأمن 
واألقى  بروت،  و�سط  الربملان  حميط  يف  املحتجني  مع 

املتظاهرون املفرقعات النارية باجتاه الق�ى الأمنية يف 
احلديدية  بالف�ا�سل  األق�ا  كما  النجمة،  �ساحة  حميط 

حماولني اقتحام ال�سياج احلديدي.
وت���اف��د اآلف امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى ���س���ارع ب���روت، 
"ال�سعب  بينها  �سعارات  املحتج�ن  د  رَدّ حيث  ال�سبت، 

يريد اإ�سقاط النظام"، فيما ن�سبت ق�ات الأمن ح�اجز 
حديدية واأ�سالكًا �سائكة عند مداخل جمل�س الن�اب، قبل 

اأن تلجاأ ل�ستخدام خراطيم املياه لتفريق املتظاهرين.

اإيران يف ماأزق واأحداث لبنان تت�صاعد

املحاكم تت�صدى للحقوق الفكرية
الريا�س- وا�س

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
ميالن�فيت�س  زوران  ال�سيد  لفخامة  تهنئة  برقية  �سع�د  اآل 

الرئا�سية  النتخابات  يف  ف�زه  مبنا�سبة 
امللك  ك��روات��ي��ا.واأع��رب  جمه�رية  يف 

وحك�مة  �سعب  وا���س��م  با�سمه  امل��ف��دى 
اأج��م��ل  ع��ن  ال�����س��ع���دي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

ال���ت���ه���اين، واأط���ي���ب ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال��ن��ج��اح 
لفخامته، ول�سعب جمه�رية كرواتيا ال�سديق 

املزيد من التقدم والزده��ار. كما بعث �ساحب 
ال�سم� امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن 

نائب  العهد  ويل  �سع�د  اآل  عبدالعزيز 
ال��دف��اع  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س 

برقية تهنئة مماثلة .

األخضر األولمبي إلى نصف نهائي آسيا

�س13

�س14

�س9

ال�صعودية تقود العامل للتنمية امل�صتدامة

التفا�صيل �س6

التفا�صيل �س3
التفا�صيل �س3

التفا�صيل �س2

جدة - البالد
رئي�سة  اململكة  تكثف  القادم،  ن�فمرب  وحتى  �سهرا  ع�سر  اأح��د  مدى  على 
التن�سيقية  ل��الج��ت��م��اع��ات  وا�ست�سافتها  ج��ه���ده��ا  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م���ع��ة 
لالقت�ساد  الأه��م  احل��دث  وه�  الريا�س،  يف  القادمة  للقمة  والتح�سرية 
العاملي من اأجل اتخاذ التدابر الالزمة للحفاظ على ال�ستقرار �سيا�سيا 
واقت�ساديا يف العامل. واأكد املندوب الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفر 
رئا�ستها  خ��الل  من  �ستق�م  اململكة  اأن  املعلمي،  يحيى  بن  عبدالله 
ح�ل  دويل  ت�افق  واإي��ج��اد  التعاون  بتعزيز  الع�سرين  ملجم�عة 
الق�سايا القت�سادية التي �ستطرح والعمل على حتقيق ال�ستقرار 
فعالة  �سيا�سات  وت��ط���ي��ر  وازده�����اره  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��اد  يف 

م�ست�يات  لرفع  حقيقية  فر�س  وخلق  ومت�ازنة،  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق 
الأمني  وكيل  اأك��د  ذات��ه  ال�سياق  يف  العامل.  �سع�ب  بني  والرفاهية  املعي�سة 
حر�س  زمنني،  لي�  والجتماعية  القت�سادية  لل�س�ؤون  املتحدة  لالأمم  العام 
اأن  م�ؤكدا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  اململكة  مع  التعاون  الدوليةعلى  املنظمة 
مبا  التعاون  هذا  لتعزيز  كبرة  فر�سة  مبثابة  الع�سرين  ملجم�عة  رئا�ستها 
تقرير  على وجه اخل�س��س. ويت�قع  النامية  والدول  العامل  �سع�ب  يخدم 
اقت�سادي اأن يزور الريا�س خالل انعقاد القمة فقط قرابة 10 اآلف �سخ�س 
ميثل�ن ال�ف�د وو�سائل الإعالم الدولية، بينما �ست�سهد الريا�س زيارة قرابة 
ال�ر�س وامل�ؤمترات  القمة وح�س�ر  قبل  ما  اجتماعات  زائر خالل  األف   12

القبلية وجمم�عات الت�ا�سل.

الريا�س - �صامية الغريبي 
يبا�سر الق�ساء العام من خالل الدوائر واملحاكم التجارية اخت�سا�سات النظر يف خمالفات 
نظام حماية حق�ق امل�ؤلف وجلنة الف�سل يف دعاوى براءات الخرتاع اعتبارًا من الأول 
من �سهر جمادى الآخرة املقبل، على اأن تنظر تلك الق�سايا يف املحاكم التجارية املك�نة 
يف  اململكة،  مناطق  كافة  يف  العامة  املحاكم  يف  التجارية  والدوائر  ق�ساة،  ثالثة  من 
دع��اوى  يف  الف�سل  وجلنة  امل���ؤل��ف،  حق�ق  خمالفات  يف  النظر  جلنة  ت�ستمر  حني 
براءات الخرتاع باإنهاء الق�سايا املقيدة لديها قبل هذا التاريخ. فقد اأ�سدر وزير 
العدل ورئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سيخ الدكت�ر وليد بن حممد ال�سمعاين 

تعميمًا عاجاًل اإىل كافة املحاكم ين�س على اعتماد النظر يف خمالفات نظام حماية حق�ق امل�ؤلف 
املجل�س  م�افقة  اإىل  ا�ستنادًا  وذل��ك  1/6/1441ه�،  من  اعتبارًا  الخ��رتاع  ب��راءات  ودع��اوى 
الأعلى للق�ساء على نقل الخت�سا�س ح�سب ما ورد يف ال�ثيقة املنظمة لنقل هذا الخت�سا�س. 
وت�سمن القرار تدريب الق�ساة املعنيني بالنظر يف خمالفات نظام حماية حق�ق امل�ؤلف وجلنة 
الف�سل يف دعاوى براءات الخرتاع يف الدوائر واملحاكم التجارية، وح�سر كافة الق�سايا املقيدة 
لدى الهيئة، وت�فر املبادئ الق�سائية الدولية يف امللكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع ال�س�ابق 
الدعاوى  ا�ستقبال  واإيقاف  لذلك،  املخ�س�س  للنم�ذج  وفقًا  وتدوينها  اللجان  لأعمال  الق�سائية 

اجلديدة قبل اأ�سب�عني من تنفيذ القرار يف الأول من ال�سهر املقبل.

بدء العمل بالالئحة الجديدة 
لنقل البضائع

نيوم تبتعث الدفعة األولى إلى أمريكا

مسك تتيح التسجيل في برنامج معهد ميلكن
المملكة تواصل تقديم 

العون للسودان

تبوك - البالد
ني�م  "برنامج  م��ن  الأوىل  الدفعة  ط��الب  ي�ستهل 
م�س�ارهم  بالت�ظيف"  املنتهي  اخلارجي  لالبتعاث 
اإىل  و�س�لهم  بعد  الأ���س��ب���ع،  ه��ذا  مطلع  التعليمي 
اأطلقته  الذي  الربنامج  املتحدة وذلك �سمن  ال�ليات 
ال�سركة والذي يهدف اإىل ابتعاث 250 طالبًا وطالبة 

من اأبناء املجتمع املحلي اإىل خارج اململكة 
على مدار ال�سن�ات اخلم�س املقبلة.

وع�����ن م����راح����ل ال����درا�����س����ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني 
باإمتام  املا�سي  العام  ب��داأت  فقد  واملبتعثات 

الدورة التدريبية التاأ�سي�سية للغة الجنليزية 
بالتعاون مع جامعة تب�ك

جدة - البالد
بداأ العمل بالالئحة اجلديدة املنظمة لن�ساط نقل الب�سائع وو�سطاء ال�سحن وتاأجر ال�ساحنات على الطرق الربية 

يف اململكة. وبينت الالئحة التي ن�سرتها اجلريدة الر�سمية ال�سع�دية "اأم القرى"، اأنها تهدف اإىل تنظيم قطاع نقل 
ورفع  لل�ساحنات،  الت�سغيلية  والكفاءة  الت�سغيل  ومديري  لل�سائقني  املهنية  الكفاءة  ورفع  بال�ساحنات،  الب�سائع 

اخلدمات،  اأف�سل  لتقدمي  القطاع  تناف�سية  م�ست�ى  وتعزيز  البيئة  على  واحلفاظ  الطرق  على  ال�سالمة  م�ست�ى 
وتنظيم العالقة التعاقدية بني كافة اأطراف عملية النقل.

واأعمال  اخلا�س  للح�ساب  اأو  باأجر  الطرق  على  الب�سائع  نقل  اأعمال  على  ت�سري  اأحكامها  اأن  اإىل  واأ�سارت 
و�سطاء ال�سحن وتاأجر ال�ساحنات الذي يتم تنفيذه داخل اأرا�سي اململكة.

تاأجرها، نقل  اأو  األف كيل�غرام واأقل   3.5 الإجمايل  يبلغ وزنها  التي  بال�ساحنات  النقل  وا�ستثنت منها 
الأجهزة واملعدات واملنتجات الطبية والغذائية وغرها من الب�سائع .

العال حتت�صن فعاليات عاملية

التفا�صيل �س3

التفا�صيل �س3

القيادة تهنئ الرئيس 
الكرواتي بالفوز

لندن- وا�س
�سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف  امللكي  بالدي�ان  امل�ست�سار  اأك��د 
اأن  الربيعة  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكت�ر  الإن�سانية  والأع��م��ال  لالإغاثة 
الروابط التاريخية املتينة بني اململكة وجمه�رية ال�س�دان ال�سقيقة جتعل 
عالقتها  تاريخ  عرب  اململكة  كانت  فقد   ، ملحة  اأول�ية  و�سعبه  ال�س�دان  دعم 
حيث  ال�سقيق  لل�س�دان  والداعمة  املانحة  ال��دول  اأكرب  من  واح��دة  ومازالت 

قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولر حتى عام 2019م.
جاء ذلك خالل م�ساركته اأم�س يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة رفيعة امل�ست�ى 
الإن�سانية  الإن�ساين ودعم خطة ال�ستجابة  الدولية لل��سع  حيال ال�ستجابة 
ال�س�يد  ومملكة  املتحدة  اململكة  نظمتها  التي  ال�س�دان،  بجمه�رية  اخلا�سة 
العا�سمة  يف  )الأوت�سا(  الإن�سانية  ال�س�ؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ومكتب 

الربيطانية لندن.
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  حلجم  اململكة  م��ن  اإدراًك�����ا  اأن���ه  الربيعة  واأ���س��اف 
فلقد  ال�سقيق،  ال�س�دان  �سعب  ي�اجهها  التي  وال�سحية  واملُناخية  والإن�سانية 
وذلك  ال�����س���دان،  بدعم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع  وبال�سراكة  قامت 
مببلغ  امل�سرتكة  امل�ساعدات  من  حزمة  عن  2019م  اأبريل   21 بتاريخ  بالإعالن 
املركزي  البنك  يف  وديعة  اأمريكي  دولر  ملي�ن   500 منها  دولر  مليارات  ثالثة 
ال�س�داين دعًما لقت�ساده، وتخفيًفا على العملة ال�س�دانية، كما قامت اململكة برفع 

ا�ستثماراتها يف القطاع اخلا�س واإيجاد فر�س للعي�س الكرمي.
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نائب رئيس الكشافة يلتقي 
المشاركين في الملتقى الوطني

وزير الخارجية يستقبل سفير غينيا بيساو

الريا�ض- البالد
في�سل  الأمري  ال�سمو  ا�ستعر�ض �ساحب 
اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن 
بالريا�ض  ــــوزارة  ال ديـــوان  يف  مبكتبه 

بي�ساو  غينيا  جمهورية  �سفري  مع  اأم�ض 
غري املقيم لدى اململكة مامادو �سانو،

و�سبل  البلدين  بــن  الثنائية  العالقات 
املو�سوعات  اإىل  بالإ�سافة  تعزيزها، 

ذات الهتمام امل�سرتك.
الدولة  وزيــر  م�ساعد  ال�ستقبال،  ح�سر 
�سامي  ال�سفري  الأفريقية  الدول  ل�سوؤون 

بن عبدالله ال�سالح.

الربيعة: المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان

لندن- وا�ض
امل�سرف  امللكي  بــالــديــوان  امل�ست�سار  اأكــد 
ــعــام عــلــى مــركــز املــلــك �ــســلــمــان لــالإغــاثــة  ال
بن  عبدالله  الدكتور  الإن�سانية  والأعــمــال 
التاريخية  الروابط  اأن  الربيعة  عبدالعزيز 
ال�سودان  وجمهورية  اململكة   بن  املتينة 
و�سعبه  ــودان  ــ�ــس ال دعـــم  جتــعــل  ال�سقيقة 
اأولوية ملحة، فقد كانت اململكة عرب تاريخ 
عالقتها ومــازالــت واحــدة من اأكــرب الــدول 
حيث  ال�سقيق  لل�سودان  والداعمة  املانحة 
قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولر حتى 
م�ساركته  خـــالل  ذلـــك  جـــاء  2019م.  عـــام 
اأم�ض يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة رفيعة 
امل�ستوى حيال ال�ستجابة الدولية للو�سع 
الإن�ساين ودعم خطة ال�ستجابة الإن�سانية 
اخلا�سة بجمهورية ال�سودان، التي نظمتها 
ومكتب  ال�سويد  ومملكة  املتحدة  اململكة 
الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم 

)الأوت�سا( يف العا�سمة الربيطانية لندن.
املبادرة  على  �سكره اجلزيل  الربيعة  وقدم 
الــطــيــبــة بــعــقــد هــــذا الجـــتـــمـــاع اخلــا�ــض 
للو�سع  الدولية  ال�ستجابة  اآليات  بدرا�سة 
ال�سقيقة  ال�سودان  الإن�ساين يف جمهورية 
وت�سليط ال�سوء على الأولويات والفر�ض 

ــظــروف  ال ظـــل  يف  2020م  ــعــام  ل املــلــحــة 
موؤكًدا  بها،  متر  التي  والع�سيبة  الدقيقة 
املتحدة  اململكة  جــهــود  تثمن  اململكة  اأن 
ــــن الــعــام  وممــلــكــة الــ�ــســويــد ووكــيــل الأم
لل�سوؤون الإن�سانية ومن�سق  لالأمم املتحدة 
لوكوك  مارك  الطوارئ  حالت  يف  الإغاثة 
للجميع  متمنًيا  الــلــقــاء،  هـــذا  لتنظيمهم 
التوفيق يف الو�سول اإىل اآليات توؤدي اىل 
احل�سول على اأكرب قدر من التمويل لتلبية 
لل�سعب  املــلــحــة  الإنــ�ــســانــيــة  الحــتــيــاجــات 
الجتماعية  احلــمــايــة  ودعـــم  الــ�ــســوداين، 
والإ�سالحات القت�سادية لتجاوز حتديات 

الفرتة النتقالية.
اململكة  مــن  اإدراًكــــا  ــه  اأن الربيعة  واأ�ــســاف 
والإن�سانية  القت�سادية  التحديات  حلجم 
�سعب  يواجهها  التي  وال�سحية  واملُناخية 
وبال�سراكة  قامت  فلقد  ال�سقيق،  ال�سودان 
بدعم  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  مع 
الــ�ــســودان، وذلـــك بـــالإعـــالن بــتــاريــخ 21 
امل�ساعدات  من  حزمة  عن  2019م  اأبــريــل 
منها  مليارات دولر  امل�سرتكة مببلغ ثالثة 
يف  وديــعــة  اأمــريــكــي  دولر  مــلــيــون   500
لقت�ساده،  دعًما  ال�سوداين  املركزي  البنك 
كما  الــ�ــســودانــيــة،  العملة  عــلــى  وتخفيًفا 

قامت اململكة برفع ا�ستثماراتها يف القطاع 
اخلا�ض واإيجاد فر�ض للعي�ض الكرمي.

�سلمان  ــك  املــل مــركــز  خــطــة  اأن  ـــح  واأو�ـــس
تنفيذ  على  ا�ستملت   2020 لعام  لالإغاثة 
الــ�ــســودان،  الطبية يف  مــن احلــمــالت  عــدد 
العمى  ملــكــافــحــة  مــنــهــا حــمــلــتــان طــبــيــتــان 
األف   750 بتكلفة  له،  امل�سببة  والأمــرا�ــض 
الأوىل  طبيتان،  وحملتان  اأمريكي،  دولر 
و  مليون  بتكلفة  القلب  وق�سطرة  جلراحة 
500 األف دولر، والثانية جلراحة امل�سالك 
دولر،  األــف  و500  مليون  بتكلفة  البولية 
الدعم  توجيه  على  اململكة  حر�ست  كما 
لتحقيق  القت�سادي  املجال  يف  لل�سودان 

ا�ستقراره ال�سيا�سي.
وخــتــم الــدكــتــور عــبــدالــلــه الــربــيــعــة كلمته 
الدولية  اجلــهــود  تــدعــم  اململكة  اأن  مفيًدا 
عام  يف  لل�سودان  املــانــحــن  مــوؤمتــر  لعقد 
2020م من اأجل الو�سول اإىل اأكرب قدر من 
هذه  جتــاوز  على  �سعبه  مل�ساعدة  التمويل 
املرحلة الع�سيبة، كما اأكد ان اململكة تدعم 
ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف ال�سودان 
ــــدويل لــدعــم اجلــهــود  ــدعــو املــجــتــمــع ال وت
اإىل  للو�سول  التنمية  دعــم  مع  الإن�سانية 

التعايف القت�سادي.

55 ألف طالب في650 مدرسة بالحد الجنوبي 
 عودة 6 ماليين طالب اليوم و”التعليم” تشدد على االنضباط

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
اململكة،  يف  الــعــام  التعليم  مــدار�ــض  ت�ستقبل 
�سباح اليوم الأحد؛ اأكرث من �ستة مالين طالب 
العام  منت�سف  بــاإجــازة  متتعهم  بعد  وطالبة 
كامل  عــن  التعليم  وزارة  واأكـــدت  الــدرا�ــســي. 
خمتلف  يف  الــطــالب  ل�ستقبال  ا�ستعداداتها 
التجهيزات  كــل  واكــتــمــال  الــتــعــلــيــم،  مــراحــل 
ومعلمة  معلم  األــف   51٦ وانتظام  املدر�سية، 
الن�سباط  اأهمية  على  م�سددة  مدار�سهم،  يف 
درا�سي، وتفعيل لئحة  يوم  اأول  من  املدر�سي 
ــة لــلــطــالــب.  ويــــرى املــخــتــ�ــســون اأن   املــواظــب
ال�ساعة البيولوجية خالل الأيام الثالثة الأوىل 
موؤقت  عار�ض  وهو  لل�سداع  الفرد  تعر�ض  قد 
البيولوجية  ال�ساعة  اإيــقــاع  �سبط  مــع  ــزول  ي

اجلديدة وانتظام �ساعات النوم.
ا�ست�ساري طب الأ�سرة واملجتمع الربوفي�سور 
ــيــق احـــمـــد خـــوجـــة يـــقـــول: خــــالل فــرتة  تــوف
الجــــــــازات يــخــتــلــف اإيــــقــــاع عــمــل الــ�ــســاعــة 
البيولوجية اذ يتزامن خالل تلك الفرتة ال�سهر 
الأن�سطة  اكرث  ان  فمعروف  متاخرة  ل�ساعات 

والفعاليات حتدث خالل فرتة الليل.
خالل  الأفــــراد  بع�ض  يتعر�ض  " قــد  واأ�ــســاف 
الأيام الأوىل مع العودة للمدار�ض اإىل ال�سداع 
وهـــو عـــار�ـــض مـــوؤقـــت حتــــاول فــيــه الــ�ــســاعــة 

البيولوجية �سبط اإيقاعها اجلديد.
ن�سرالدين  الدكتور  الأطــفــال  ا�ست�ساري  اأمــا   
والطالبات  الــطــالب  يــعــود  فــيــقــول:  ال�سريف 
متتعوا  اأن  بعد  مدار�سهم  اإىل  اليوم  والأطفال 
متوا�سلن،  لأ�سبوعن  الدرا�سية  باإجازتهم 
باآلية  الفرتة  تلك  يتعامل طوال  كان اجل�سد  اإذ 
وال�ستيقاظ  طويلة  ل�ساعات  كال�سهر  خمتلفة 

متاأخرا ما يوؤثر على اأداء اجل�سم.
الدماغ  يف  البيولوجية  ال�ساعة  اأن  اإىل  ولفت 
حتاول التكيف خالل هذا الأ�سبوع مع �ساعات 
الإجــازة  طيلة  اعتادت  بعدما  اجلديدة،  النوم 
على منط حمدد باعتبارها م�سوؤولة عن تنظيم 
اإيقاع حياة الفرد وحتديد اأوقات النوم ح�سب 

جداول زمنية.
 �ساعة بيولوجية

النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  يقول  جانبه  مــن 
والطالبات  الطلبة  احلــامــد:  حممد  الدكتور 
يــعــانــون مــن الــ�ــســداع خــالل حمــاولــة �سبط 

الإجــازة  بعد  البيولوجية  ال�ساعة 
ـــداع مـــوؤقـــت ل عــار�ــض  وهــــو �ـــس
مــر�ــســيــا بــ�ــســبــب الــتــغــري املــفــاجــئ 
الــدمــاغ،  يف  البيولوجية  لل�ساعة 
البيولوجية  ال�ساعة  اأن  فاملعروف 
جــداول  ح�سب  الب�سر  عند  تعمل 
ولل�سحة،  للحياة  �سرورية  زمنية 
وللب�سر اإيقاعات بيولوجية يومية، 
و�سنوية،  و�سهرية،  واأ�سبوعية، 
ويـــخـــتـــلـــف مـــ�ـــســـتـــوى الـــهـــرمـــون 
والــكــيــمــيــائــيــات الأخــــرى يف الــدم 
الزمنية، وكثري  الفرتات  على مدى 
تتم  احليوية  اجل�سم  عمليات  مــن 
وتت�سق  �ــســاعــة   24 كــل  بــانــتــظــام 
والكليتن  والغدد  اخلاليا  اأن�سطة 
بع�سها  الع�سبي  واجلهاز  والكبد 

مع بع�ض مع اإيقاع الليل والنهار.
من  اجل�سم  حــرمــان  اإن  الــقــول  اإىل  وخل�ض 
واملخ  اجل�سد  على  يوؤثر  ليال  النوم  �ساعات 
طالب  عند  وخا�سة  املــدر�ــســي  والتح�سيل 
اأولــيــاء  على  يجب  لــذا  البــتــدائــيــة،  املرحلة 
الأمور  احلر�ض على �ساعات نوم البناء بعد 
العودة من الإجازة وبدء الف�سل الثاين للعام 
ي�ستخدموا  ل  ان  على  واحلر�ض  الدرا�سي، 

الأجهزة الذكية ل�ساعات متوا�سلة.

توزيع الكتب 
اإىل  التعليم  اإحـــ�ـــســـاءات  وتــ�ــســري 
مليون  عــلــى 147  يــزيــد  مــا  تــاأمــن 
اململكة،  مدار�ض  يف  مدر�سي  كتاب 
اخلــارج،  يف  ال�سعودية  واملــدار�ــض 
بن�سبة  الأخـــرى؛  التعليم  واأنظمة 
املــدار�ــض  على  وتوزيعها   ،%  100
الطالب  و�سول  من  كاٍف  وقت  قبل 
يف  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  والطالبات 

جميع اإدارات التعليم.
الثاين  الــدرا�ــســي  الف�سل  وي�سهد 
حقيبة   )٦٦00( تاأمن  الــعــام،  هــذا 
اإدارات  عــلــى  مــوزعــة  ريــا�ــســيــات 
ا  عمليًّ منها  لــال�ــســتــفــادة  التعليم؛ 
تركيب  اإىل  اإ�سافة  املادة،  لتدري�ض 
خمتربات العلوم للمدار�ض والتاأكد 

من جاهزيتها.
وتابعت وزارة التعليم تاأمن كل التجهيزات 
ــمــات،  املــدر�ــســيــة لـــغـــرف املــعــلــمــن واملــعــل
ــة،  الإداري واملكاتب  املدر�سية،  واملختربات 
يف  التعلم  م�سادر  غــرف  جتهيز  جانب  اإىل 

جميع مدار�ض اململكة.
اكتمال التجهيزات 

تاأمن  مت  امليدانية؛  للتجهيزات  واكتمال 
الف�سول الذكية )2520( ف�ساًل ذكيًّا موزعة 

مــعــززة  كــفــ�ــســول  الــتــعــلــيــم؛  اإدارات  عــلــى 
والطالب  املعلمن  لتزود  وجمهزة  بالتقنية 
ــكــال جـــديـــدة مـــن اأجـــهـــزة احلــا�ــســب،  ــاأ�ــس ب
والتحكم،  العر�ض  واأجــهــزة  والــو�ــســائــط، 
من  والتعلم،  للتعليم  جديدة  ا  فر�سً وتخلق 
ال�سوت  وتقنية  ال�سبكات  تقنية  دمج  خالل 
تاأمن  مت  كما  الرقمية،  والتقنية  وال�سورة 
اإدارات  جلميع  ت�ساركيًّا  ف�ساًل   )٦٦25(
التي  الــتــعــاوين  العمل  اآلــيــة  ــق  وف التعليم 

تتطّلبها املرحلة الأولية.
املعنية  الإدارات  اأكملت  التعليمي  النقل  ويف 
املدر�سية  احلــافــالت  لتجهيز  ا�ــســتــعــداداتــهــا 
و�سيانتها قبل بداية الف�سل الدرا�سي الثاين؛ 
األف   25 من  اأكــرث  التعليم  وزارة  تتيح  حيث 

حافلة ومركبة، ت�ستهدف 18 األف مدر�سة.
اأمن و�سالمة 

مّتت  املدر�سية  وال�سالمة  الأمـــن  جمــال  ويف 
عن  امل�سوؤولة  الفئات  كل  تاأهيل  معدل  زيــادة 
الأمن وال�سالمة املدر�سية يف اإدارات التعليم؛ 
حيث مت تزويد املدار�ض امل�ستهدفة بتجهيزات 
ال�سالمة الالزمة، اإ�سافة اإىل ا�ستكمال �سيانة 
 ٦50 مــدر�ــســي.وتــ�ــســتــقــبــل  مــبــنــى   )5000(
مدر�سة �سمن مدار�ض احلد اجلنوبي طالبها؛ 
اخلا�سة  التجهيزات  جميع  ا�ستكملت  حيث 

باملدار�ض؛ ل�ستقبال 55 األف طالب وطالبة.

30 شركة في المعرض الوظيفي بجامعة الفيصل
الريا�ض-وا�ض

الوظيفي  املعر�ض  الفي�سل  جامعة  تنظم 
التا�سع الثالثاء القادم وي�ستمر ثالثة اأيام 

يف مقر اجلامعة بالريا�ض.
لهذا  التا�سعة  بن�سخته  املعر�ض  ويــاأتــي 
ــا تــقــدمــه اجلــامــعــة من  ــعــام يف اإطــــار م ال
ق�سم  خــالل  ومــن  التخرج  بعد  ما  خدمات 
ــتــوظــيــف، الــذي  عــالقــات اخلــريــجــن وال
يف  اخلــريــجــن  جــمــيــع  لــتــوظــيــف  ي�سعى 
ــتــي تــتــنــا�ــســب مع  املـــجـــالت املــخــتــلــفــة، ال
موؤهالتهم ومهاراتهم، حر�سًا على العالقة 
بن اخلريجن واجلامعة، و�سمن منظومة 
توا�سل التي �سممت خ�سي�سًا لذلك وهي 
باملعر�ض  ويــ�ــســارك  اخلــريــجــن.  رابــطــة 
نحو 30 �سركة حملية وعاملية من خمتلف 
وميكن  واخلا�سة،  احلكومية  القطاعات 

يف  التوظيف  جمالت  ا�ستعرا�ض  للزوار 
و�سحية  وهند�سية  تقنية  تخ�س�سات 
مـــتـــعـــددة، مـــا يــتــيــح لــلــجــهــات املــ�ــســاركــة 
عمل  عن  الباحثن  مع  املبا�سر  التوا�سل 

حقق  املــعــر�ــض  اأن  يــذكــر  اأكــــرث.  بفعالية 
املا�سية،  الأعـــوام  خــالل  كبرية  جناحات 
طاقات  تــوفــري  يف  فــّعــال  ب�سكل  اأ�سهمت 

�سبابية موؤهلة للتوظيف.

ن�سرالدين ال�سريف

حممد احلامد

توفيق خوجة

اجلبيل ال�سناعية- البالد
العربية  الك�سافة  جمعية  رئي�ض  نــائــب  اأكـــد 
�سليمان  بن  عبدالله  الربوفي�سور  ال�سعودية 
حمطة  ب�سفتها  اجلوالة  مرحلة  اأهمية  الفهد 
وف�ساء  الك�سفية،  املراحل  نظام  يف  اأ�سا�سية 

الــتــجــارب  وتعميق  اخلــــربات  لــتــبــادل 
بــــروح عــالــيــة ونــا�ــســجــة، اإ�ــســافــة 
اأوا�ـــســـر  تــعــمــيــق  يف  دورهـــــا  اإىل 
ــة واملــحــبــة والـــتـــعـــاون.  ــداق ــ�ــس ال
الأول  اأم�ض  لقائه  خــالل  ذلــك  جــاء 

الوطني  امللتقى  يف  امل�ساركن 
ي�ست�سيفه   الـــــذي  الــكــ�ــســفــي 

قطاع التعليم بالهيئة امللكية 
ال�سناعية  اجلبيل  كلية  يف 
من  جـــواًل   150 مب�ساركة 

واملوؤ�س�سات  والكليات  اجلــامــعــات  خمتلف 
اجلوالة  مرحلة  اإن  وقــال  باململكة.  ال�سبابية 
جميع  يف  ال�سباب  لإعـــداد  �سانحة  منا�سبة 
واجل�سمية  والجتماعية  الرتبوية  النواحي 
اخلدمة  على  وتدربهم   ، والروحية  والعقلية 
البذل  على  اجلماعة،وتعودهم  �سمن  العامة 
اأن  واأو�ـــســـح  ـــار.  ـــث والإي والت�سحية 
متكامل  قيمي  نظام  اجلوالة  مرحلة 
يــقــوم عــلــى مــبــادئ ووعــــد وقــانــون 
وميثاق وطريقة تعمل كلها مت�سافرة 
ال�سباب  مل�ساعدة  ومتناغمة 
ــــورة قـــدراتـــهـــم  ــــل عـــلـــى ب
ومـــهـــاراتـــهـــم املــخــتــلــفــة، 
ـــــات �ــســخــ�ــســيــتــهــم  ـــــب واإث

القيادية امل�ستقبلية.

ماجستير لألخالقيات الحيوية 
بجامعة األمير سطام 

ال�سيح- وا�ض
ـــــري �ــســطــام بن  وافـــــق جمــلــ�ــض جــامــعــة الأم
برنامج  ا�ستحداث  على  باخلرج  عبدالعزيز 
ماج�ستري الأخالقيات احليوية يف كلية الطب 
النوعية  الربامج  اأحــد  يعد  الــذي  باجلامعة، 

على م�ستوى اجلامعات باململكة.
واأو�سح عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن 
البحث  اإىل  يــهــدف  الــربنــامــج  اأن  الـــذيـــاب، 
يف  مبتكرة  بحوث  لإجــراء  والنوعي  الكمي 
لأف�سل  للو�سول   ، ال�سحية  الرعاية  جمالت 

ال�سحي  املــجــال  الأخــالقــيــة يف  املــمــار�ــســات 
اأهمية  اأن  واأبــــان  الــعــاملــيــة.  للمعايري  وفــقــًا 
ذات  امل�سكالت  معاجلة  يف  تتمثل  الربنامج 
يف  الكبري  للتطور  نتيجة  الأخــالقــي  البعد 
التكنولوجيا الطبية ، والنتهاكـات الأخالقيـة 
اأو يف بع�ض  الطب  قبـل بع�ض ممار�سي  مـن 
البحوث الطبية احلديثة، ولذلك اأ�سبح وجود 
الطب  اأخالقيات  متقدمة يف  اأكادميية  درا�سة 
منظور  مــن  عمومًا  احليوية  والأخــالقــيــات 

اإ�سالمي مطلبًا اأ�سا�سيًا للمتخ�س�سن.

80 مشاركا في لقاء الجاليات بالملحاء
�سبيا -وا�ض

اأقــــام املــكــتــب الــتــعــاوين لــلــدعــوة والإر�ـــســـاد 
واملخالف  امللحاء  بقرى  اجلاليات  وتوعية 
يف حمافظة �سبيا مبنطقة جازان اأم�ض الول 
مب�ساركة  للجاليات  املفتوح  اللقاًء  فعاليات 
اجلاليات،  خمتلف  من  �سخ�سًا   80 من  اأكــرث 

وذلك مبقر املكتب يف قرية املحلة اجلديدة.
اأن  النعمي،  م�سدف  املكتب  مــديــر  ــح  واأو�ــس
اللقاء ت�سمن العديد من املحا�سرات والكلمات 
وامل�سابقات والربامج الثقافية، اإ�سافة لتوزيع 

ــة والــتــعــريــفــيــة  ــدعــوي الــكــتــب واملـــطـــويـــات ال
اأن  موؤكدًا  الإ�سالمي احلنيف،  البدين  بتعاليم 
هذه اللقاءات تعد حلقة من حلقات الو�سل بن 
املكتب وامل�سلمن اجلدد ودعوة غري امل�سلمن 
الكبري  بالتعاون  النعمي  ــاد  واأ�ــس لــالإ�ــســالم. 
اأن�سطة  مــع  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  لالأ�سر 
ال�سماح  كافة، وذلك من خالل  املكتب  وبرامج 
مثل  بح�سور  اجلــالــيــات  مــن  معهم  للعاملن 
ا�ستح�سانًا  لقت  التي  الدعوية  اللقاءات  هذه 

وقبوًل كبريًا من اجلاليات
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�ساملة،  وبـــروؤيـــة  اململكة  تـــدرك 
الــتــحــديــات والأزمــــــات التي  حــجــم 
يواجهها اقت�ساد العامل والتي ترتك 
التنمية حتى  ب�سماتها على معدلت 
يف دول القت�ساديات الكربى، على 
بات  التي  املت�سارعة  العوملة  �سوء 
معها القت�ساد العاملي �سديد الت�سابك 
والتاأثري املتبادل، من هنا ومن خالل 
الأكرب  الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها 
اأكدت حر�سها على تعزيز  اقت�سادا، 
التعاون وحتقيق توافق دويل حول 
الــقــ�ــســايــا القــتــ�ــســاديــة الــتــي متثل 
حمور الهتمام والعمل على حتقيق 
العاملي  القــتــ�ــســاد  يف  ال�ــســتــقــرار 
فعالة  �سيا�سات  وتطوير  وازدهــاره 
ومتوازنة،  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق 
وخلق فر�ص حقيقية لرفع م�ستويات 
�سعوب  بـــن  ــرفــاهــيــة  وال املــعــيــ�ــســة 
ملمو�سة  اإجنــازات  خالل  من  العامل 
لتحديات  للت�سدي  الفر�ص  واغتنام 

امل�ستقبل.  
للمملكة  الطموحة  الــروؤيــة  هــذه 
تن�سجم  الكبار  ملجموعة  قيادتها  يف 
ــرا�ــســخــة  ـــع �ــســيــا�ــســتــهــا ال متـــامـــا م
ا�ستقرار  دعــم  اإىل  دومـــا  ال�ساعية 
دورهــا  خــالل  من  العاملي  القت�ساد 
الطاقة  اإمــــدادات  تــاأمــن  الــرائــد يف 
رمانة  وباعتبارها  العامل،  لأ�سواق 
املــــيــــزان ملـــوؤ�ـــســـر تــــــوازن الــ�ــســوق 
الدول  م�سالح  يحفظ  الذي  النفطية 
ال�سواء،  على  وامل�ستهلكة  املنتجة 
للم�سالح  �سيق  مبعيار  تنظر  ومل 
و�سعوبه  الــعــامل  دول  ح�ساب  على 
باأ�سعار  التاأثر  �سديدة  واقت�سادياته 

النفط.
ــر  ــس ــا� ــب ت وهــــــي  ـــكـــة  املـــمـــل اإن   
ملجموعة  رئــا�ــســتــهــا  ــيــات  ــوؤول مــ�ــس
الــعــ�ــســريــن ، تـــوا�ـــســـل بــرنــاجمــهــا 
الكبار  لقمة  الــدقــيــق  الــتــحــ�ــســريي 
توفري  على  والعمل   ، الريا�ص  يف 
مناخات و�سمانات النجاح لالأهداف 
ا�سرتاتيجيات  باعتماد  املن�سودة 
جـــريـــئـــة طـــويـــلـــة املـــــــدى لـــتـــبـــادل 
وتعزيز   ، والتقدم  البتكار  منافع 

ال�ستقرار والزدهار.

مستقبل االقتصاد العالمي

كلمة القيادة تهنئ ميالنوفيتش بفوزه في االنتخابات الرئاسية الكرواتية
الريا�س- وا�س

بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم  بــعــث 
ال�سيد  لفخامة  تهنئة  برقية  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
النتخابات  يف  فوزه  مبنا�سبة  ميالنوفيت�ص  زوران 
امللك  كـــرواتـــيـــا.واأعـــرب  الــرئــا�ــســيــة يف جــمــهــوريــة 
املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة العربية 
التمنيات  واأطــيــب  الــتــهــاين،  اأجــمــل  عــن  ال�سعودية 
كــرواتــيــا  جــمــهــوريــة  ول�سعب  لفخامته،  بــالــنــجــاح 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.
بن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
تهنئة  برقية  الــدفــاع  وزيــر  الـــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
فوزه  مبنا�سبة  ميالنوفيت�ص  زوران  ال�سيد  لفخامة 
كرواتيا. جمهورية  يف  الرئا�سية  النتخابات  يف 
واأعرب �سمو ويل العهد عن اأ�سدق التهاين، واأطيب 
ول�سعب  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
جمهورية كرواتيا ال�سديق املزيد من التقدم والرقي.

الدفعة األولى من مبتعثي نيوم 
تتلقى تعليمها في أمريكا

تبوك- البالد
طــالب  ي�ستهل 
الأوىل  الدفعة 
"برنامج  مــــن 
لالبتعاث  نيوم 
اخلـــــــــارجـــــــــي 
املــــــنــــــتــــــهــــــي 
 " ظيف لتو با
مــــ�ــــســــوارهــــم 

الأ�سبوع،  هــذا  مطلع  التعليمي 
الـــوليـــات  اإىل  و�ــســولــهــم  بــعــد 
الربنامج  �سمن  وذلــك  املتحدة 
الـــذي اأطــلــقــتــه الــ�ــســركــة والـــذي 
طالبًا   250 ابتعاث  اإىل  يهدف 
وطالبة من اأبناء املجتمع املحلي 
املــمــلــكــة عــلــى مــدار  اإىل خــــارج 

ال�سنوات اخلم�ص املقبلة.
البــتــعــاث  "برنامج  اأن  ــر  ــذك ي
بالتوظيف"  املنتهي  اخلــارجــي 
مــبــادرات  �سل�سلة  �سمن  يــاأتــي 
برنامج  اإطــار  يف  اإطالقها  جرى 
الجتماعية  للم�سوؤولية  نــيــوم 
الكوادر  تنمية  اإىل  يهدف  الــذي 
من  اآلف   6 مــن  لأكــر  الب�سرية 
اأبناء املنطقة وتوفري فر�ص عمل 
لي�سبحوا  لهم  ومالئمة  جذابة 
جناح  م�سرية  يف  اأ�سا�سية  لبنة 
التقدمي  وتطوير نيوم. و�سيبداأ 
لــلــدفــعــة الــثــانــيــة مــن الــربنــامــج 
العام  هــذا  من  الثالث  الربع  يف 
منطقة  وبنات  اأبناء  ل�ستقطاب 
نيوم للدرا�سة يف اأعرق جامعات 
الـــعـــامل يف الـــوليـــات املــتــحــدة 
ودول اأوروبية خمتلفة من بينها 
للتخ�س�ص  وبريطانيا  فرن�سا 
يف عـــــدد مــــن قـــطـــاعـــات نــيــوم 

امل�ستقبلية.
وعن مراحل الدرا�سة للمبتعثن 
ــــداأت الــعــام  واملــبــتــعــثــات فــقــد ب
املا�سي باإمتام الدورة التدريبية 

الــتــاأ�ــســيــ�ــســيــة 
ـــــــــــغـــــــــــة  ـــــــــــل ل
الجنـــلـــيـــزيـــة 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون 
مـــــــع جـــامـــعـــة 
بعدها  ــوك،  ــب ت
ي�ستهل الطالب 
والــــطــــالــــبــــات 
املــــبــــتــــعــــثــــن 
بتطوير  الــدرا�ــســيــة  رحــلــتــهــم 
اللغة  يف  الأكــادميــيــة  مهاراتهم 
يف  كامل  عــام  ملــدة  الإجنليزية 
انق�ساء  وبعد  فرجينيا،  وليــة 
معاهد  يف  الأوىل  اأ�سهر  ال�ستة 
�سيت�سنى  الإجنــلــيــزيــة،  الــلــغــة 
لـــطـــالب الــــربنــــامــــج الــتــقــدمي 
ــوريــو�ــص يف  ــال ــك ــب لـــدرا�ـــســـة ال
الأمريكية  اجلــامــعــات  خمتلف 
ال�سياحة  تخ�س�سات  يف  وذلــك 

وال�سيافة والآثار.
�سركة  تفخر  الــوقــت  ذات  ويف 
من  دفــعــة  اأول  بــابــتــعــاث  نــيــوم 
اأبــــنــــاء نـــيـــوم و�ـــســـبـــاء وحــقــل 
لالإ�سهام يف بناء اأر�ص امل�ستقبل 
ح�سن  ــه  عــرف اإبـــراهـــيـــم   : وهـــم 
بن  �سبيب  عــبــدالــلــه  الــنــحــا�ــص، 
�سامل العجمي، عبدالرحمن خلف 
اأحــمــد  �سعد  الــعــمــراين،  م�سعد 
عبدالله  خــالــد  الــعــمــراين،  حمد 
عـــواد احلــويــطــي، فــار�ــص حامت 
عو�ص  ريـــان  غــفــوري،  عبدالله 
عايد  عيد  غــازي  البلوي،  طالب 
�سامي  عبدالرحمن  احلويطي، 
و�سايف  العقيل،  عبدالرحمن 
احلويطي،  عبيدالله  ابــراهــيــم 
وجــــدان عــلــي زايـــد الــعــمــراين، 
حــنــان اأحــمــد فــخــري اأبــو�ــســامل، 
ــامــي عــبــا�ــص كــالبــي،  مـــهـــره �ــس
غيداء اإبراهيم فايز الفايز، هاله 

عطاالله �سليمان العمراين.

مركز الملك سلمان يدشن كسوة الشتاء بباكستان ويوزع التمور في اليمن
اإ�سالم اآباد- وا�س

لــالإغــاثــة والأعــمــال  املــلــك �سلمان  د�ــســن مــركــز 
ك�سوة  توزيع  م�سروع  الأول  اأم�ص  الإن�سانية 
ال�ستاء يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لدعم 
لإقليم  التابعة  اأ�ستور  مديرية  يف  املحتاجن 

جلجت بلت�ستان خالل ف�سل ال�ستاء احلايل.
حقيبة   1،500 توزيع  الأول  اليوم  يف  وجرى 
وال�سرتات  البطانيات  على  حتــتــوي  �ستوية 
ـــم الــ�ــســتــويــة و الــ�ــســالت  والـــكـــنـــزات والأطـــق
منها  ي�ستفيد  الأطــفــال،  بطانيات  و  الن�سوية 

7،500 فرد.
الإن�سانية  امل�سروعات  اإطـــار  يف  ذلــك  ويــاأتــي 
من  للمحتاجن  املــركــز  مــن  املقدمة  والإغــاثــيــة 
لتحقيق  وذلــك  ال�سقيق،  الباك�ستاين  ال�سعب 
الإن�ساين  النهج  تعك�ص  التي  النبيلة  الر�سالة 

للمملكة العربية ال�سعودية.
 25،500 بتوزيع  املــركــز  قــام  اخــرى  جهة  مــن 
ا�ستفادت  اأبن  حمافظة  يف  التمور  من  كرتون 
مديريات  يف  واملحتاجة  النازحة  الأ�سر  منها 
يف  الو�سيع  لـــودر،  مــوديــة،  زجنــبــار،  خنفر، 

حمافظة اأبن.
الأمــن  بتوفري  باملركز  ممثلة  اململكة  وت�سعى 
الغذائي يف عموم املحافظات واملناطق اليمنية 
اليمني  ال�سعب  مــعــانــاة  مــن  بالتخفيف  ـــاًل  اأم

ال�سقيق خالل الأزمة الإن�سانية الراهنة.

مسك تتيح التسجيل في برنامج معهد ميلكن للتدريب
جدة- البالد

)م�سك  اخلــرييــة  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  موؤ�س�سة  اأعلنت 
م�سك  بــرنــامــج  يف  الت�سجيل  بـــاب  فــتــح  عــن  اخلــرييــة( 

بالتعاون مع معهد ميلكن للتدريب التعاوين.
املنتظمن  املر�سحن  الــربنــامــج  وي�ستهدف 

حديثي  اأو  الــدرا�ــســة  مقاعد  على  حــالــًيــا 
الــتــخــرج مـــن بـــرامـــج املــاجــ�ــســتــري اأو 

املراحل  يف  النظر  )ميكن  الــدكــتــوراه 
الـــدرا�ـــســـيـــة الأخـــــــرى( يف الــ�ــســحــة 
اأو  التعليم  اأو  النف�ص  علم  اأو  العامة 
العلوم  مــن  غــريهــا  اأو  الإنــ�ــســان  علم 

التمتع  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الجــتــمــاعــيــة، 
باملهارات البحثية والكتابية والتنظيمية 

العالية.
الدفعة  الــربنــامــج:  انــطــالق  مــوعــد  ان  اىل  ي�سار 

 01 الثانية:  الدفعة  2020م،  فرباير   01 الأوىل: 
متتد  الــربنــامــج  ومـــدة   ، 2020م  اأبــريــل 
متاح  والت�سجيل   ، �سهرًا   12 اإىل   8 من 
العمرية  الفئة  يف  وال�سيدات   للرجال 

العا�سمة  اإىل 34 عامًا املتواجدون يف وا�سنطن  ما بن 20 
ال�سحة  يف  الــدكــتــوراه  اأو  املاج�ستري  مرحلة  يف  للدرا�سة 
العلوم  اأو  الإن�سان  اأو علم  التعليم  اأو  النف�ص  اأو علم  العامة 

الجتماعية الأخرى.
وا�سرتطت املهارات التالية :الطالقة يف اللغتن 
ــا وكــتــابــة،  الــعــربــيــة والإجنــلــيــزيــة حتــدًث
والبحثية  التحليلية  باملهارات  التمتع 
يف  العالية  باملهارات  التمتع  العالية، 
التوا�سل ال�سفهي والكتابي،القدرة على 
باملواعيد  والــوفــاء  الأولــويــات  ترتيب 
اإجنــاز  اأثــنــاء  العالية  املــحــددة والــدقــة 
خمتلف  مع  للتوا�سل  املــهــام،الرتــيــاح 
اأ�ـــســـحـــاب املــ�ــســلــحــة،الــتــمــتــع 
جانب  اإىل  العاطفي  بالذكاء 
الــريــاديــة  ــروح  ــال ب التحّلي 
والإيــجــابــيــة واملــتــفــتــحــة، 
عدم و�سوح  مع  والت�سامح 
على  والقدرة  الكلية  ال�سورة 

التكيف والتمتع بالطبع اللطيف.

 المحاكم تباشر مخالفات نظام 
حماية حقوق المؤلف 

الريا�س - �سامية الغريبي 
تقرر اأن يبا�سر الق�ساء العام من خالل الدوائر 
يف  النظر  اخت�سا�سات  التجارية  واملــحــاكــم 
وجلنة  املــوؤلــف  حقوق  حماية  نظام  خمالفات 
الف�سل يف دعــاوى بــراءات الخــرتاع اعتبارًا 
من الأول من �سهر جمادى الآخرة املقبل، على 
التجارية  املحاكم  يف  الق�سايا  تلك  تنظر  اأن 
التجارية  والــدوائــر  ق�ساة،  ثالثة  من  املكونة 
يف املحاكم العامة يف كافة مناطق اململكة، يف 
حقوق  خمالفات  يف  النظر  جلنة  ت�ستمر  حن 
بـــراءات  دعـــاوى  الف�سل يف  املــوؤلــف، وجلــنــة 
الخرتاع باإنهاء الق�سايا املقيدة لديها قبل هذا 

التاريخ.
الأعلى  املجل�ص  ورئي�ص  العدل  وزير  واأ�سدر 
ــد بـــن حممد  ــي لــلــقــ�ــســاء الــ�ــســيــخ الــدكــتــور ول
املحاكم  كافة  اإىل  عــاجــاًل  تعميمًا  ال�سمعاين 
نظام  خمالفات  يف  النظر  اعتماد  على  ين�ص 
ـــف ودعــــــاوى بــــراءات  ـــوؤل حــمــايــة حــقــوق امل

الخــرتاع اعتبارًا من 1/6/1441هـــ، 
وذلك ا�ستنادًا اإىل موافقة املجل�ص 

لــلــقــ�ــســاء عــلــى نقل  الأعـــلـــى 
ورد  ما  ح�سب  الخت�سا�ص 
لنقل  املنظمة  الوثيقة  يف 

هذا الخت�سا�ص.
ـــــمـــــن قــــــــرار  ـــــ�ـــــس وت

تدريب  ال�سمعاين 
الــقــ�ــســاة املــعــنــيــن 
خمالفات  يف  بالنظر 

حقوق  حماية  نــظــام 
ــــــــف وجلــــنــــة  ــــــــوؤل امل

يف  الخــــرتاع  بــــراءات  دعــــاوى  يف  الف�سل 
كافة  وح�سر  التجارية،  واملــحــاكــم  الــدوائــر 
املبادئ  وتوفري  الهيئة،  لدى  املقيدة  الق�سايا 
بعد  الفكرية  امللكية  يف  الــدولــيــة  الق�سائية 
لأعمال  الق�سائية  ال�سوابق  وجمع  ترجمتها، 
املخ�س�ص  للنموذج  وفقًا  وتدوينها  اللجان 
اجلديدة  الــدعــاوى  ا�ستقبال  واإيــقــاف  لذلك، 
الأول من  القرار يف  تنفيذ  اأ�سبوعن من  قبل 

ال�سهر املقبل.
حقوق  حماية  نظام  خمالفات  اأن  اإىل  ي�سار 
بـــراءات  دعـــاوى  يف  الف�سل  وجلــنــة  املــوؤلــف 
الخــــــرتاع كـــانـــت تــنــظــر مـــن خــــالل جلنتن 
املخالفات  يف  للنظر  �سكلت  ق�سائية،  �سبه 
النظامن،  تطبيق  مــن  النا�سئة  واملــطــالــبــات 
بـــــراءات  دعـــــاوى  يف  ــنــظــر  ال جلــنــة  الأوىل 
للدارات  التخطيطية  والت�سميمات  الخــرتاع 
املــتــكــامــلــة والأ�ـــســـنـــاف الــنــبــاتــيــة والــنــمــاذج 
املطالبات  يف  بالنظر  وتخت�ص  ال�سناعية، 
ــرارات  ــق ال اأو  املــدنــيــة واجلــزائــيــة 
الإداريــــة الــنــاجتــة عــن تطبيق 

النظام.
اأما الثانية فكانت جلنة النظر 
املوؤلف  حقوق  خمالفات  يف 
يف  بالنظر  تخت�ص  الــتــي 
واملطالبات  الــدعــاوى 
الإداريــة،  القرارات  اأو 
باإيقاع  تخت�ص  حيث 
ل  مبــا  املالية  الــغــرامــة 
األـــف   100 عـــن  يـــزيـــد 

ريال. 

المملكة تدين التفجير في الصومال
الريا�س- وا�س

اململكة  اإدانــــة  عــن  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــربــت 
وا�ستنكارها ال�سديدين للتفجري الذي ا�ستهدف 
ال�سرائب  جلمع  ومــركــزًا  اأمنية  تفتي�ص  نقطة 
العا�سمة  غــربــي  �ــســمــال  اأفـــجـــوي  مــديــنــة  يف 
ال�سومالية مقدي�سو، واأ�سفر عن �سقوط عدد من 

القتلى واجلرحى.
وجددت الوزارة التاأكيد على موقف اململكة الراف�ص 

جلميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
ال�سحايا  لأ�سر  اململكة  الوزارة عن تعازي  وعربت 
الفيدرالية  ال�سومال  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

ال�سقيقة والتمنيات للجرحى بال�سفاء العاجل.

الصمعاني
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اعمال الرقابة 
وبح�سب مدير فرع الوزارة بتبوك املهند�س 
الرقابة  اأعمال  فاإن  الرويلي  الأفن�س  بن  هزاع 
التعدي  من  البيئة  حلماية  الأول  باملقام  تاأتي 
املخالفني وتطبيق ما ن�س عليه نظام  و�سبط 

املراعي والغابات ولئحته التنفيذية.
القيم  تعميق  اأهــمــيــة  حديثه"  يف  ــــد  واأك
ديننا  مــن  والنابعة  النفو�س  يف  الإيــجــابــيــة 
احلــنــيــف يف املــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة وعـــدم 
الإ�ـــــســـــراف والإفــــ�ــــســــاد مبــــقــــدرات وجــمــال 
ــك مـــن خـــال الأ�ـــســـرة  ــذل الــطــبــيــعــة،والــدفــع ب
واملدر�سة وامل�سجد وموؤ�س�سات املجتمع، ف�سًا 
عن تو�سيع دائرة العمل املنظم اأو التطوعي يف 

اأعمال الت�سجري يف بيئاتها.
وبني اأن " الحتطاب " بفعل الطلب املتزايد 
جائر  ب�سكل  مور�س  املكا�سب  تدر  �سلعة  كونه 
النباتي  الــغــطــاء  وتــدمــري  تــدهــور  اإىل  واأدى 
الأ�سجار  النادرة من  الأنواع  وانقرا�س بع�س 
الذي  الأمر  البيئي،  التوازن  يف  خلل  وحدوث 
وال�سوابط  الــقــوانــني  �سن  اإىل  الــــوزارة  دعــا 
حماية للبيئة واحلياة الفطرية بها، دون اإغفال 
اأهمية توفري البدائل من خال ال�سماح وتقدمي 
من  والــفــحــم  احلــطــب  بــا�ــســتــرياد  الت�سهيات 

اخلارج واإعفاءه من الر�سوم اجلمركية.
مــبــادرات  اإىل  الــرويــلــي  املهند�س  وتــطــرق 
الوطني  التحول  برنامج  �سمن  البيئة  قطاع 
طالتها  التي  املــواقــع  ا�ستزراع  اإعـــادة  ،وهــي: 
العـــــتـــــداءات، ودعـــــوة اجلـــهـــات احلــكــومــيــة 
اإىل  والروابط  واجلمعيات  اخلا�س  والقطاع 

امل�ساركة يف هذه احلمات الزراعية. 

تشجير األودية 
واأبـــرز يف هــذا اجلــانــب جهود فــرع وزارة 
وزع  حيث  بتبوك،  ــزراعــة  وال واملــيــاه  البيئة 
العام الفائت ما يزيد على 5 اآلف �ستلة لزراعتها 
بــذور  ون�سر  الطبيعية  وبيئتها  الأوديــــة  يف 
تبلغ م�ساحتها جمتمعة  رعوية يف عدة مواقع 

22 هكتارًا، اإىل جانب تزويد اأمانة 
التابعة  والــبــلــديــات  تــبــوك  منطقة 
الأ�سجار  من  �ستلة  األــف   53 بـ  لها 
املحلية ، وزراعة 180 األف �سجرة 
بتبوك  الوطني  املتنزه  يف  حملية 
نهاية  �ستلة  األــف   350 اإىل  لت�سل 
الــرقــعــة  زيــــادة  بــغــيــة  عـــام 2020 

املناطق  تــاأهــيــل  واإعـــــادة  اخلــ�ــســراء 
املت�سررة من الحتطاب والرعي اجلائر.

املعنية  للجهات  الــرويــلــي  املــهــنــد�ــس  ـــدر  وق
جانب  اإىل  واإ�سهامها  دورهــا  تبوك  منطقة  يف 
وزيــادة  البيئة  على  املحافظة  يف  الفرع  اأعمال 
الرقعة اخل�سراء ولعل اأخرها قيام اأمانة املنطقة 
مليون وردة  واأكرث من  األف �سجرة  بزراعة 22 
تــبــوك.  مــديــنــة  ومــيــاديــن  �ــســوارع  يف  �ستوية 
واإ�سهامًا يف زيادة الرقعة اخل�سراء ياأتي الدور 
 " التطوعية  اخل�سراء  تبوك  " رابطة  لـ  الفاعل 
نحو تعزيز العناية و�سون البيئة والإ�سهام يف 
النباتي،  الغطاء  لتنمية  املوؤ�س�سي  العمل  رفــد 
طارق  الرابطة  رئي�س  اأبــان  ذلــك  تفا�سيل  ويف 
ت�سمل  الأوىل  املرحلة  اأن  احل�سني  اإبراهيم  بن 
امل�ساركة يف غر�س 10 اآلف �سجرة على جنبات 
باجتاه  عمار  حالة  من  للقادم  ــدويل  ال الطريق 
وزارة  وفرع  املركز  مع  بالتعاون  تبوك،  مدينة 
للبنني  التقنية  والكلية  والزراعة  واملياه  البيئة 
مبنطقة  هرما�س  بن  بئر  مركز  وبلدية  والبنات 

تبوك، مب�ساركة اأكرث من 400 متطوع ومتطوعة 
من اأهايل املنطقة.

الفعاليات  هــذه  اإطـــاق  اأن  احل�سني  واأفــــاد 
م�سبقًا  املنفذة  للربامج  ا�ستكماًل  ياأتي  البيئية 
الركائز  اإحدى  ومتثل  باملنطقة،  مواقع  عدة  يف 
اأعمال  عليها  بنيت  التي  والأهـــداف  الأ�سا�سية 
اإىل  1437هــــ  عــام  ن�ساطها  بداية  منذ  الرابطة 
بالثقافة  الوطني  الــوعــي  م�ستوى  رفــع  جانب 
الغطاء  وتنمية  كــافــة،  املجتمع  لأفــــراد  البيئة 
جماعية  فــرق  يبا�سرها  تبوك  مبنطقة  النباتي 
تطوعية من �سباب وفتيات املنطقة خدمة للبيئة 

املحلية.

إصحاح بيئي 
الرابطة ت�سعى من واقع مهامها  اأن  واأو�سح 
البيئي �سمن  الإ�سحاح  اإىل حتقيق  تتبناه  وما 
برامج روؤية اململكة 2020، لفتًا اإىل اأن مبادرة 
ا�ستخدم  " اأنا ل  بـ  " املو�سومة  " البيئة  وزارة 
م�ستخدمي  حلــث  دعـــوة  يف  املحلي"  احلــطــب 
احلطب للعدول عن املحلي والجتاه للم�ستورد، 

من �ساأنها احلد من تدمري الغطاء 
ال�سحراوية  بيئتنا  يف  النباتي 
املياه،  م�سادر  يف  الــنــدرة  ذات 
وتـــوجـــيـــه �ــســلــوك املــحــتــطــبــني 
القطع  �سلبية  عــن  البتعاد  اإىل 
ـــى الأ�ــــســــجــــار  والــــقــــ�ــــســــاء عـــل
من  الــغــايــة  ولتبلغ  اخلــ�ــســراء. 
اأكد  احلطب  ا�سترياد  نحو  التوجه 
رئي�س رابطة تبوك اخل�سراء �سرورة العتناء 
بالنوعية امل�ستوردة ، وحاجة امل�ستهلك لأ�سعار 
يف  ال�ــســتــفــادة.  وللتاجر  لــه  ت�سمن  تناف�سية 
املجتمعي  الوعي  تنامي  على  وقيا�سًا  املقابل 
بامل�ستورد  املحلي  احلطب  با�ستبدال  تبوك  يف 
طارق  احلجري  والفحم  احلطب  مــورد  يوؤكد   ،
الفايدي زيادة الإقبال على امل�ستورد من عام اإىل 
 . الأ�سواق  اآخر وهو ما �ساعف من ح�سته يف 
واإدراكًا لتكامل الأدوار يف �سبيل حتقيق الهدف 
من اجتاه وزارة البيئة واملياه والزراعة للبديل 
من  �سنوات  اأربـــع  قبل  :"عملنا  قــال  امل�ستورد 
متطلبات  توفري  يف  الوطنية  امل�سوؤولية  مبداأ 
اإ�سافة اإىل  امل�ستهلك من احلطب عايل اجلودة، 
الفحم احلجري الذي بداأ بالنت�سار ب�سكل لفت، 
وكذلك امل�ساركة مع احلمات التطوعية اخلا�سة 
للم�ستهلك  الــر�ــســالــة  لإيــ�ــســال  البيئة  بحماية 
يف  ايجابي  مــردود  من  له  ملا  البديل  با�ستخدام 

املحافظة على بيئتنا املحلية ".

جدة ـ البالد 
تزخر منطقة حائل بالعديد من ال�سناعات احلرفية التقليدية 
عام  اأكرث من 100  اإىل  تعود  التي  الدلل  اأ�سهرها �سناعة  ومن 
ف�سكلت تراثًا ارتبط بهوية املنطقة.ومتيزت ال�سناعة احلائلية 
للدلل العربية املعتمدة على خام النحا�س باجلودة والتنوع يف 
اأحجامها واأ�سكالها، واقرتنت "الدلة" على امتداد املكان برمزية 

للكرم وال�سيافة. 
وكانت   " القري�سيات   " بحائل  امل�سنوعة  الـــدلل  وت�سمى 
على  عمله  يف  احلريف  ويعتمد  الع�سروات  ق�سر  بقرية  ت�سنع 

للعمل  ممار�سته  من  اكت�سبها  التي  واليدوية  الفردية  مهاراته 
ومنها  باملنطقة  تقام  التي  الفعاليات  اأغلب  وت�سهد   . احلــريف 
ا لأبرز الدلل التي ا�ستهرت بها حائل  مو�سم حائل 2019م عر�سً

وذلك يف ركن خا�س بالدلل واملباخر واحلرف الرتاثية.
القادمون  وال�سياح  الــزوار  يحر�س  التي  الهدايا  اأبــرز  ومن 
وت�سهد  �سناعتها  كيفية  على  والإطــاع  اقتنائها  على  للمنطقة 
الدلل  واأ�سهرها  واخل�سبية  النحا�سية  املنتجات  �سناعة  اإقباًل 

واملباخر وال�سناديق اخل�سبية.
ي�ستخدم  " الذي  " النجر  بحائل  القهوة  اأدوات  اأ�سهر  ومن 

لدق القهوة والهيل و" املحما�سه " لتحمي�س القهوة على النار 
و" املرباده " لتربيد القهوة بعد التحمي�س بينما تقوم مهنة " 
ال�سفار " بتنظيف ودهن وتلميع دلل القهوة بطريقة معينة من 

الداخل واخلارج وخمتلف املنتجات النحا�سية.
القهوة مبنطقة حائل ارتباطًا وثيقًا  اأدوات  وترتبط �سناعة 
الكرم  مثل  احلميدة  العادات  اأهمها  الأ�سباب  من  للعديد  وذلــك 

الذي ي�ستهر به اأهايل املنطقة منذ القدم .
�سعد عايد ال�سمري �ساحب امل�سنع اأكد اأن دلة القهوة حتظى 
مبكانة رفيعة وتقدير يف نفو�س الأهايل نظرًا لرتباطها الوثيق 

احلائلية  الــدلل  اإن  اإىل  م�سريًا   ، القدم  منذ  احلائلي  بالإن�سان 
 " دلل  اأبــرزهــا  من  ويعد  العربية،  القهوة  دلل  اأ�سهر  من  تعد 
 " " الر�سان  " و  " البغداديات  دلل  اإىل  " اإ�سافة  القري�سيات 
"املطباخة" و"  اأربع دلل خمتلفة الأحجام ت�سمى  وتتكون من 

املبهارة " و"امل�سبابة".
واأ�ساف ال�سمري اأن حائل عرفت " بالقري�سيات " منذ اأكرث 
الطقم  املنطقة وي�سل  اأبناء  اأحد  اإىل  من 100 عام، وتن�سب 
الأثرية  املقتنيات  مــزادات  يف  القري�سيات  الدلل  من  القدمي 

اإىل 100 األف ريال.

تبوك ـ البالد 
اأ�سهمت احلمات التوعوية والأنظمة التي �سنتها وزارة البيئة واملياه والزراعة بالتعاون مع اجلهات املعنية 

والتطوعية مبنطقة تبوك يف تنامي الوعي املجتمعي ب�سرورة املحافظة على البيئة واحلد من الحتطاب واإعادة 
زراعة الأ�سجار يف بيئتها. وانعك�س الأثر اإيجابًا با�ست�سعار امل�سوؤولية جتاه الطبيعة من حولنا واأهمية الغطاء 

النباتي يف دورة احلياة والعمد ملمار�سة �سلوكيات تبقي عليها ومن ذلك ا�ستبدال احلطب املحلي بامل�ستورد خا�سة يف 
ف�سل ال�ستاء الذي يكرث فيه الطلب لأغرا�س التدفئة وغريها. واتخذت وزارة البيئة واملياه والزراعة اإجراءات عززت 

من حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأ�سجار على امتداد جغرافية املنطقة عرب ن�سر فرق ميدانية 
رقابية حتول دون العبث مبوارد الطبيعة اأو الحتطاب.

االحتطاب الجائر يتالشى بالوعي

دالل القهوة 
رمز الكرم
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مب�سوؤول  اجتمعت  ما  متى  والإدارة  واحلكمة  الفكر 
ا�ستطاع حتقيق الإجناز والعجاز، و�ساحب ال�سمو امللكي 
تبوك  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأمــر 
من  العديد  ادارتــه يف حتقيق  متميز يف  قيادي  الله  حفظه 
حتى  تبوك  منطقة  يف  واحل�سارية  التنموية  الإجنـــازات 
كربى  م�ساريع  عاملية" لحت�سانها  "مدينة  اليوم  اأ�سبحت 
الإ�سارة  من  لبد  وهنا  الأحمر.  والبحر  نيوم  كم�سروعي 
�سموه  بــه  �ــســرح  اأن  �سبق  مــا  املنا�سبة  هـــذه  يف  واذكــــر 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  �سخ�سية  عــن 
عبدالعزيز رعاه الله "احلديث عن �سخ�سية خادم احلرمني 
ال�سريفني يعني احلديث عن �سخ�سية قيادية اثرت وب�سكل 
الــدول  م�ساف  نحو  بها  والنهو�ض  البالد  تطور  يف  كبر 
دون  املتوا�سل  وبذله  همته  وقوة  وحزمه  بعزمه  املتقدمة 
ركيزة  وهو  التنمية  حمور  كونه  املواطن  حق  يف  ت�ساهل 

خطط التنمية يف الدولة".
حجم  عــلــى  الــتــاأكــيــد  النــ�ــســاف  "من  �ــســمــوه  م�سيفًا 
الإجنازات الكبرة التي حتققت بف�سل الله ثم للقيادة وما 
الروؤية التي تبنتها اململكة 2030 التي رعاها بكل اخال�ض 
حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  دوؤوب  وعمل  وجدية 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
الوزراء وزير الدفاع التي جنني ثمارها الآن اإل دليل على 
جناح وقوة و�سالبة هذه الروؤية وقوة اقت�سادنا الوطني. 
العظيمة  القيادة  بهذه  و�سعوديات  ك�سعوديني  لنا  فهنيئًا 

وال�سعب الويف.

نيوم.. والبحر الأحمر
توا�سل معي الباحث واملوؤرخ القدير د. تن�سيب الفايدي 
متحدثًا عن الإجنازات العظيمة والتاريخية يف مدينة تبوك 
وجهود  ومتابعة  وفكر  احلكيمة..  القيادة  ورعاية  باهتمام 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز 
نيوم  هما  هامني  م�سروعني  ت�سم  حيث  تبوك  منطقة  امر 
للم�ساريع  مــنــارًا  الــيــوم  اأ�سبحت  حتى  الأحــمــر  والبحر 

التطويرية والعاملية العمالقة.
ويف ذات ال�سياق حتدث كل من ال�سيخ �سليمان بن رفادة 
جهود  تقدير  يف  ال�سرحان  عبدالكرمي  بن  نهار  والأ�ستاذ 
ومتابعاته  �سلطان  بن  فهد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
واملحافظات  تبوك  مدينة  يف  تنموي  اجناز  لكل  امل�ستمرة 
التابعة لها. م�سيفني و�سموه مع املواطنني يف كل �سغرة 
وكبرة واجنازاته يف املنطقة ل حت�سى ول تعد وي�سارك 

من  وقــريــب  واتــراحــهــم  افــراحــهــم  يف  اجلميع 
اجلميع وحمبوب من اجلميع.

بدء العمل بالالئحة الجديدة لنقل البضائع في المملكة
جدة - البالد

الب�سائع  نقل  لن�ساط  املنظمة  اجلــديــدة  بالالئحة  العمل  بــداأ 
ــطــرق الــربيــة  وو�ــســطــاء الــ�ــســحــن وتـــاأجـــر الــ�ــســاحــنــات عــلــى ال
الر�سمية  اجلــريــدة  ن�سرتها  التي  الالئحة  وبينت  اململكة.  يف 
ال�سعودية "اأم القرى"، اأنها تهدف اإىل تنظيم قطاع نقل الب�سائع 
الت�سغيل  ومديري  لل�سائقني  املهنية  الكفاءة  ورفع  بال�ساحنات، 
على  ال�سالمة  م�ستوى  ورفــع  لل�ساحنات،  الت�سغيلية  والكفاءة 
القطاع  تناف�سية  م�ستوى  وتعزيز  البيئة  على  واحلفاظ  الطرق 
كافة  بني  التعاقدية  العالقة  وتنظيم  اخلــدمــات،  اأف�سل  لتقدمي 

اأطراف عملية النقل.
واأ�سارت اإىل اأن اأحكامها ت�سري على اأعمال نقل الب�سائع على 

ال�سحن  و�سطاء  واأعمال  اخلا�ض  للح�ساب  اأو  باأجر  الطرق 
اأرا�ــســي  داخـــل  تنفيذه  يتم  الـــذي  ال�ساحنات  وتــاأجــر 

يبلغ  التي  بال�ساحنات  النقل  منها  وا�ستثنت  اململكة. 
وزنها الإجمايل 3.5 األف كيلوغرام واأقل اأو تاأجرها، 

نقل الأجهزة واملعدات واملنتجات الطبية والغذائية 
حــالت  يف  واملــــواد  الب�سائع  مــن  وغــرهــا 
الطبيعية،  والــكــوارث  والــطــوارئ  الإغــاثــة 
القوات  قبل  من  اململوكة  بال�ساحنات  النقل 

الع�سكرية واجلهات احلكومية، ونقل ال�سيارات و�سحب املركبات 
اخلا�سعة لأحكام الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب 
الالئحة حتل حمل  اإن هذه  وقالت  الهيئة.  من  املعتمدة  املركبات 
اأحكام الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق، اخلا�سة 
مبزاولة ن�ساطي نقل الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق وداخل 
املدن، وترحيل الب�سائع واملهمات على الطرق.وت�سمنت الالئحة 

جـــــــــدول املــــخــــالــــفــــات 
والعقوبات 

والذي ي�سم غرامات متنوعة ترتاوح ما بني 500 ريال و 5 اآلف 
ريال ح�سب نوع املخالفة.

بنغازي - وكالت
اأوقفت موانئ يف �سرق ليبيا �سادرات النفط اخلام مما 

يقل�ض اإنتاج البالد باأكرث من الن�سف.
وحتــدثــت مــ�ــســادر عــن اإغـــالق اأغــلــب حــقــول ومــوانــئ 
ت�سدير النفط الليبي ب�سبب احتجاجات �سعبية �سد جلب 
بطرابل�ض.  تركية  وقــوات  �سوريا  من  مرتزقة  ارهابيني 
قــوات  عليها  ت�سيطر  مناطق  يف  قبائل  رجــال  واقتحم 
اجلي�ض الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفرت، ميناء 
املوانئ اخلا�سعة  اإغالق كل  النفطي واأعلنوا  الزويتينة 
ل�سيطرة اجلي�ض الوطني. وقال اأحمد امل�سماري املتحدث 
اإن  لحــق  وقــت  يف  لل�سحافيني  الوطني  اجلي�ض  با�سم 
"ال�سعب الليبي هو الذي اأقفل املوانئ النفطية واحلقول 
ومنع ت�سدير النفط". وقال م�سدر يف املوؤ�س�سة الوطنية 
املن�ساآت  وحــر�ــض  الليبي  الوطني  اجلي�ض  اإن  للنفط، 
واأكد  املوانئ.  باإغالق  اأمرا  البالد  �سرق  يف  النفطية 
حر�ض املن�ساآت النفطية وقف ال�سادرات.  ويقدر 
اإنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل 
يوميا قبل اإغالق املوانئ الذي �سيت�سبب 
األـــف  نــحــو 700  تــ�ــســديــر  ـــف  وق يف 
حتدثت  م�سادر  لكن  يوميًا،  برميل 
عن اإغالق غالبية املوانئ ما يهدد 
بتعطل اأكرث يف الإمدادات. ويف 
وقت �سابق، قال �سيوخ القبائل 
حفرت  امل�سر  مع  املتحالفون 
متهمة  حكومةطرابل�ض  اإن 
النفط  ــــرادات  اإي با�ستخدام 
اأجانب،  ملقاتلني  اأجــور  لدفع 
تركيا  قـــرار  اإىل  اإ�ــســارة  يف 
من  ومقاتلني  جــنــود  ــال  اإر�ــس
ونقل  ليبيا.  غرب  اإىل  �سوريا 
عن  املوؤ�س�سة  اأ�ــســدرتــه  بــيــان 
م�سطفى  اإدارتها  جمل�ض  رئي�ض 
النفط  قطاع  اإن  قوله   الله  �سنع 
بالن�سبة  احلياة  �سريان  هو  والغاز 
م�سدر  كذلك  وهــو  الليبي  لالقت�ساد 
املن�ساآت  الليبي.  لل�سعب  الوحيد  الدخل 
الــلــيــبــي ول يجب  لــلــ�ــســعــب  مــلــك  الــنــفــطــيــة 

ا�ستخدامها كورقة للم�ساومة ال�سيا�سية.

كل يوم اأحد

مقبول بن فرج اجلهني

تعاون وثيق بين المملكة ومجموعة الـ»77« والصين

واشنطن تحّذر بيروت: ال مساعدات بدون إصالحات
بريوت - البالد

ا�ــســتــبــقــت احلــكــومــة الأمـــركـــيـــة الإعــــالن 
باإعالن  اجلديدة  احلكومة  لت�سكيلة  املحتمل 
وزارة  يف  مــ�ــســوؤول  وقــال  مــواقــف،  �سل�سلة 
تثبت  حكومة  اأي  اإن  الأمــركــيــة  اخلــارجــيــة 
ذاتها من خالل الأفعال واللتزام بالإ�سالحات 
مطالب  مع  للتجاوب  وتطبيقها  ال�سرورية 
امل�ست�سري،  الف�ساد  على  بالق�ساء  اللبنانيني 
اأف�سل وفر�ض  والتجاوب مع مطالبهم بحكم 
املرحلة  هذه  يف  لبنان  ويواجه  اقت�سادية.  
حتديات عديدة، اأولها عجز �سخم يف ميزانية 
الدولة و الذي قد  يت�سبب يف اإفال�ض القطاع 
ــد ا�ــســتــدان املــ�ــســرف املــركــزي  املــ�ــســريف، وق
خالل ال�سنوات املا�سية من امل�سارف ما ي�سل 

اإىل 130 مليار دولر، لكن الدولة 
الوفاء  ت�ستطيع  ل  اللبنانية 

اإعــــادة  ول  بــالــتــزامــاتــهــا 
امل�سارف  اإىل  الــديــون 

ــظــرًا  ن  ، واملــــودعــــني 
ل�ستمرار العجز يف 

ميزانيتها.
املراقبون  ويرى   
الأزمـــــات  هـــذه  اأن 
تــتــطــلــب تــ�ــســكــيــل 

حــــكــــومــــة تـــوقـــف 
ــــدر الـــ�ـــســـنـــوي،  ــــه ال

متويل  يف  خ�سو�سًا 
والأهــم  الكهرباء،  قطاع 

مـــنـــه مــــواجــــهــــة الـــفـــ�ـــســـاد 
وحم�سوبيات الآلف من موؤّيدي 

حزب  ميلي�سيا  من  وعنا�سر  ال�سيا�سيني 
الله الذين يتم م�سّجلني على اأنهم موظفون يف 
م�ستفيدون  احلقيقة  يف  لكنهم  العام،  القطاع 
من اأموال اخلزانة ويعملون ل�سالح امليلي�سيا 

التابعة لإيران، وهو ما ف�سل يف ا�سالحه. 
اأن هذا امللف الأكــرث تعقيدا   واأكــد حمللون 
يف اأزمة لبنان والذي ف�سلت حكومة احلريري 
اإىل  وا�سنطن  ا�سطر  ، مما  معه  التعاطي  يف 
 ، امل�سكلة  ملواجهة  كبرة  �سغوط  ممار�سة 
وقال م�سوؤول يف وزارة اخلارجية الأمركية 
احلكومة  ت�سكيل  عن  ت�سريحه  معر�ض  يف 
عديدة  ملـــرات  قبل  مــن  قلنا  "كما  اللبنانية: 

تكون  اأن  يــجــب 
ــبــنــان حــكــومــة  ــل ل
ذات �سدقية وقادرة 
ــــى اتــــــخــــــاذ هــــذه  عــــل
اللــتــزام  اأي  اخلطوات" 
بالإ�سالحات ال�سرورية وتطبيقها 
والتجاوب  امل�ست�سري  الف�ساد  على  والق�ساء 
اقت�سادية.   اأف�سل وفر�ض  مع مطالبهم بحكم 
و�سجلت ال�سندات ال�سيادية اللبنانية الأق�سر 
اأجــــال اأكــــرب هـــبـــوط  يف حــــوايل 3 اأ�ــســهــر، 
مقرتحة  مبادلة  اأن  مــن  املــخــاوف  تــزايــد  مــع 
ال�سداد،  عن  �سامال  تخلفا  تثر  قد  لل�سندات 
اأن  بوندز(  ا�ــض  بي  اآر  )اآر  بيانات  واأظــهــرت 
يف  ا�ستحقاقه  مــوعــد  يحني  الـــذي  ــدار  الإ�ــس
 82 اإىل  �سنت   5.8 هــبــط   2020 مــار�ــض 
واحد  ليوم  هبوط  اأكرب  وهو  للدولر،  �سنتا 
الإ�ــســدار  تــراجــع  بينما  اأكتوبر  اأواخـــر  منذ 

�سنت   3.6 يونيو  ا�ستحقاق 
لــــلــــدولر.  ــنــتــا  �ــس  74 اإىل 
ــنــان من  ــب وبــيــنــمــا يـــعـــاين ل
منذ  اقت�سادية  اأزمـــة  اأ�ــســواأ 
التي ع�سفت  الأهلية  احلرب 
 1975 بــالــبــالد بــني عــامــي 
الــبــنــك  اقــــــرتح  و1990، 

احلائزون  يبادل  اأن  املركزي 
الأق�سر  لل�سندات  املحليون 

ــنــدات اأطـــــول اأجـــال  اأجــــال بــ�ــس
املالية  على  ال�سغوط  لتخفيف 

يئن  الـــذي  لبنان،  ولـــدى  الــعــامــة. 
الديون  اأعباء  اأثقل  من  واحــد  حتت 

 2.5 بقيمة  دولية  �سندات  العامل،  يف 
2020 مبا يف  مليار دولر م�ستحقة يف 

يحني  دولر  مليار   1.2 بقيمة  �سندات  ذلــك 
موعد ا�ستحقاقها يف مار�ض القادم.

نيويورك-وا�س
الـــوزراء،  جمل�ض  ع�سو  الــدولــة،  وزيــر  التقى 
بن  فهد  الع�سرين  ملجموعة  ال�سعودي  )ال�سربا( 
لدى  للمملكة   الدائم  واملندوب  املبارك،  عبدالله 
الأمم املتحدة ال�سفر عبدالله بن يحيى املعلمي، 
الـ 77 وال�سني  اأم�ض بالرئي�ض احلايل ملجموعة 
الدائم  املندوب  باو  تني  مايكل  رودولف  ال�سفر 
والرئي�ض  ال�سديقة،  التعاونية  غيانا  جلمهورية 
من�سور،  ريــا�ــض  الــوزيــر  للمجموعة  ال�سابق 
املراقب الدائم لدولة فل�سطني ال�سقيقة لدى الأمم 

املتحدة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض التعاون الوثيق 
بني  اململكة وجمموعة الـ 77 وال�سني، يف خمتلف 

املجالت وخا�سة التنموية والقت�سادية.
واأكد كل من ال�سفر رودولف وال�سفر من�سور 
على حر�ض جمموعة الـ77 وال�سني على التعاون 

رئا�ستها  واأن  املجالت،  خمتلف  يف  اململكة  مع 
لتعزيز  كــبــرة  فر�سة  هــي  الع�سرين  ملجموعة 
والــدول  العامل  �سعوب  يخدم  مبا  التعاون  هــذا 
م�ستعر�سني  اخلــ�ــســو�ــض،  وجــه  على  النامية 
النامية  الــدول  تواجه  التي  التحديات  من  عــدًدا 
اأمــام  وبحثها  ملعاجلتها  ـــ77  ال جمموعة  وتطلع 
دول جمموعة الع�سرين. وبينا اأن جمموعة الـ77 
وال�سني تعول كثًرا على اململكة خالل رئا�ستها 
ملجموعة الع�سرين هذا العام كونها من اأهم دول 
امل�ساهمة يف  ــدول  ال اأكــرث  ـــ77 ومــن  ال جمموعة 
مواكبة  على  وم�ساعدتها  النامية  الــدول  تنمية 
معربني  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم  روؤية 
للمملكة  وال�سني  الــــ77  جمموعة  متنيات  عــن 
واخلــروج  ناجحة  برئا�سة  ال�سعودية  العربية 
الرخاء  وحتقق  الب�سرية  تخدم  ملمو�سة  بنتائج 

والنماء ل�سعوب العامل كافة.

ت�شمل و�شطاء ال�شحن وتاأجري ال�شاحنات 

جاكرتا - وكالت
قال لوهوت باجنيتان، وزير التن�سيق لل�سوؤون البحرية وال�ستثمار الإندوني�سي ، اإن �سوفت 

بنك عر�ست ا�ستثمار ما ي�سل اإىل 40 مليار دولر يف عا�سمة جديدة تعتزم اإندوني�سيا اإن�ساءها 
اقرتاح  يجر  مل  اإنــه  الكبرة  اليابانية  التكنولوجيا  جمموعة  قالت  بينما   ، بورنيو  جزيرة  يف 
لنقل  املا�سي خططا  اأغ�سط�ض  الإندوني�سي جوكو ويدودو يف  الرئي�ض  رقم حمدد بعد. واأعلن 
العا�سمة الإدارية اإىل اإقليم كاليمانتان يف بورنيو لإزاحة "عبء ثقيل" عن جاكرتا ناجم عن 
الزدحام والتلوث ، وحددت اإندوني�سيا يف وقت �سابق تكلفة نقل العا�سمة بنحو 33 مليار 

قــال:اإن  وال�ستثمار،  البحرية  لل�سوؤون  التن�سيق  وزير  باجنيتان،  لوهوت  لكن  دولر، 
�سوفت بنك عر�ست ما ي�سل اإىل 40 مليار دولر ، و�سنتفاو�ض ب�ساأن هيكل ا�ستثمار، 

التنفيذي  الرئي�ض  اأنه �سيبحث مع  ، مو�سحا  يرتاوح بني 30-40 مليار دولر 
ملوؤ�س�سة �سوفت بنك " ما�سايو�سي �سون" ال�ستثمار املحتمل ب�سكل اأكرب 

الإثنني املقبل، خالل املنتدى القت�سادي العاملي مبنتجع دافو�ض 
يف �سوي�سرا واأن الرئي�ض ويدودو �سيتخذ القرار على 

الأرجح يف فرباير املقبل.

سوفت بنك يستثمر في 
العاصمة اإلندونيسية 

الجديدة

إغالق الموانئ يوقف تصدير 
معظم النفط الليبي

نيوم
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الريا�ض - البالد
التنفيذي  الرئي�س  البنيان  توّقع يو�سف 
ل�سركة "�سابك" الإعالن عن نتائج درا�سة 
"اأرامكو"   مع  امل�سرتك  املجمع  م�سروع 
خالل  كيماويات  اإىل  الــنــفــط   لتحويل 
العام اجلاري، مبجرد  الثاين من  الربع 
العمل  يتم  اأنــه  مو�سحا   ، منها  النتهاء 
املــ�ــســروع وتقييم  عــلــى درا�ــســة  حــالــيــا 
التقنية  والإمــكــانــيــات  الــ�ــســوق  خمــاطــر 

وقيمة التكاليف.
ال�سركة  اأن  اإىل  "�سابك"  رئي�س  واأ�ــســار   
مل  ولكنها  ا�ستحواذ  عمليات  عن  تبحث 

اتفاق،  اأي  اإىل  الو�سول  من  تتمكن 
لــدى  تــوجــد  ل  ـــه  اأن مبينا 

ال�سركة خطط فورية 
ـــــــــال،  جلـــــمـــــع امل

قــامــت  اإذا  اإل 
بــــعــــمــــلــــيــــات 
ا�ــــســــتــــحــــواذ 
مــ�ــســاريــع  اأو 

واحـــــتـــــاجـــــت 
لذلك.

ويتمثل امل�سروع امل�سرتك بني "�سابك" 
اإنــ�ــســاء  يف  ال�سعودية"  و"اأرامكو 
كيماويات  اإىل  النفط  لتحويل  جممع 
التحويلية  لل�سناعات  م�سروع  كــاأول 
يف هـــذا املـــجـــال بــاملــمــلــكــة مـــن خــالل 
احلاجة  دون  برتوكيماوية  منتجات 

للتكرير النفطي.
اتفاقية  وقعت  قد  �سابك  �سركة  وكانت 
اأولــيــة مــع �ــســركــة اأرامـــكـــو فــى يونيو 
املــ�ــســرتكــة  ــة  ــس ــدرا� ــال ب لــلــقــيــام   2016
لإن�ساء املجمع ، ويف 27 مار�س املا�سي 
ال�سعودية"  "اأرامكو  �ــســركــة  وقــعــت 
اتفاقية ال�ستحواذ على ح�سة �سندوق 
يف  العامة  ال�ــســتــثــمــارات 
"�سابك"  �ـــســـركـــة 
 %  70 ــغــة  ــال ــب وال
ــركــة،  ــ�ــس مـــن ال
 69.1 مقابل 
دولر،  مليار 
وهــــــــــــــو مــــا 
يعادل 259.1 

مليار ريال.

الريا�ض - البالد
البنوك  من  املقدمة  القرو�س  �سهدت   
وامل�سارف ال�سعودية، اإىل موؤ�س�سات 
اخلا�س  والقطاع  مالية  غري  حكومية 

ارتفاعا بن�سبة 5 %.
القرو�س  "�ساما" ، ارتفعت  لـ   ووفًقا 
اخلا�س  للقطاع  املــقــدمــة،  امل�سرفية 
لت�سل  املا�سي  نوفمرب  �سهر  بنهاية 
اإىل 1528 مليار ريال، مقارنة بالفرتة 
بلغت  والتي   ،2018 عــام  من  نف�سها 
وبلغت  ريــــال،  مــلــيــار   1458 اآنــــذاك 
الــقــرو�ــس املــمــنــوحــة لــلــمــوؤ�ــســ�ــســات 
احلــكــومــيــة غــري املــالــيــة نــحــو 57.8 
مليار ريال ، مرتفعة بن�سبة قدرها 7 % 
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2018.

 مـــن جــهــة ثــانــيــة �ــســجــلــت الأ�ـــســـول 

الأجنبية للم�سارف ال�سعودية بنهاية 
�سهر نوفمرب املا�سي اأعلى م�ستوياتها 
بلغت  بقيمة   ،2017 عــام  نهاية  منذ 

نحو 243.71 مليار ريال.
بــيــانــات مــوؤ�ــســ�ــســة النقد  وبــحــ�ــســب  
الــعــربــي الــ�ــســعــودي، ارتــفــعــت قيمة 
ــلــمــ�ــســارف  الأ�ـــــســـــول الأجـــنـــبـــيـــة ل
يعادل  مبا   %2.09 بن�سبة  ال�سعودية 
نحو 4.98 مليار ريال خالل نوفمرب.

ــة  ــي ــب ــم املـــــوجـــــودات الأجــن ــ�ــس ــق وت
اأربــعــة  اإىل  الــ�ــســعــوديــة  للم�سارف 
ـــغ مــ�ــســتــحــقــة  بــــنــــود، هــــــي: مـــبـــال
ومبالغ  الأجــنــبــيــة  املــ�ــســارف  عــلــى 
مـــ�ـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى الـــــــفـــــــروع يف 
اخلــارج  يف  وا�ستثمارات  اخلـــارج 

وموجودات اأو اأ�سول اأخرى.

 نتائج دراسة مجمع أرامكو 
وسابك في الربع الثاني

1.5 تريليون حجم القروض المصرفية

برنامج مكثف الجتماعات الرياض

المملكة تقود العالم للتنمية المستدامة
نيويورك - جدة - البالد

على مدى اأحد ع�سر �سهرا وحتى نوفمرب القادم، تكثف اململكة 
رئي�سة جمموعة الع�سرين جهودها  وا�ست�سافتها لالجتماعات 
وهو   ، الريا�س  يف  القادمة  للقمة  والتح�سريية   التن�سيقية 
احلدث الأهم لالقت�ساد العاملي من اأجل اتخاذ التدابري الالزمة 

للحفاظ على ال�ستقرار �سيا�سيا واقت�ساديا يف العامل.
ال�سفري  املتحدة  الأمم  لــدى  الــدائــم  اململكة  مــنــدوب  واأكـــد     
عبدالله بن يحيى املعلمي، اأن اململكة �ستقوم من خالل رئا�ستها 
دويل  تــوافــق  واإيــجــاد  التعاون  بتعزيز  الع�سرين  ملجموعة 
حول الق�سايا القت�سادية التي �ستطرح والعمل على حتقيق 
العاملي وازدهاره وتطوير �سيا�سات  ال�ستقرار يف القت�ساد 
فعالة لتحقيق تنمية م�ستدامة ومتوازنة، وخلق فر�س حقيقية 

لرفع م�ستويات املعي�سة والرفاهية بني �سعوب العامل.
مبقر  وال�سني  الـــ77  جمموعة  اجتماع  خالل  كلمته  يف  وقــال 
الأمم املتحدة يف نيويورك:  اإننا اليوم نواجه جميعا م�سهًدا 
واقت�سادًيا  تقنًيا  املت�سارعة  التغريات  ب�سبب  متغرًيا  عاملًيا 
ظل  ويف  ملجموعتنا،  م�سرتكة  حتديات  ت�سكل  التي  وبيئًيا 
ملحة  �سرورة  اأ�سبح  الــدويل  التعاون  فــاإن  التحديات،  هذه 
ملواجهتها، ومن هذا املنطلق توؤمن اململكة العربية ال�سعودية 
و�سنع  توافـق  اإىل  للتو�سل  الأطــراف  متعدد  العمـل  بفاعلية 
فر�س للجميع، كما اأن ملجموعة الـ 77 وال�سني فر�س عديدة 
اقت�سادية  �سيا�سات  اآفاق جديدة، و�سن  اإىل  التعاون  لتطوير 

م�ستدامة ل�سمان عدم ترك اأحد متخلًفا عن الركب".
ومن  اململكة  اأن  املتحدة،  الأمم  لدى  الدائم  املندوب  واأو�سح 
واقع م�ساركتها ع�سًوا فاعاًل يف املجموعة وحر�سها والتزامها 
باأهدافها، فاإنها تعمل على اأن تكون ج�سًرا متيًنا للتوا�سل بني 

الدول ال�سركاء والدول النامية.

 تقدير عالمي للمملكة
 يف ال�سياق ذاته التقى وزير الدولة، ع�سو جمل�س الوزراء، 
ربا( ال�سعودي ملجموعة الع�سرين فهد بن عبدالله املبارك،  )ال�سِ

واملندوب الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبدالله بن 
يحيى املعلمي، بوكيل الأمني العام لالأمم 

ــلــ�ــســوؤون القــتــ�ــســاديــة  املــتــحــدة ل
ــيــو زمنـــني،  والجــتــمــاعــيــة ل

وذلك مبقر املنظمة ، حيث 
التعاون  ا�ستعرا�س  مت 

بـــني  اململكة  الــوثــيــق 
يف  ــتــحــدة  امل والأمم 
خمــتــلــف املــــجــــالت، 
خــا�ــســة القــتــ�ــســاديــة 

والجــتــمــاعــيــة يف ظل 
الن  اململكة  ت�سهده  مــا 

اقت�سادية  اإ�سالحات  من 

هذا  لتعزيز  الكفيلة  وال�سبل  واإيجابية،  كبرية  واجتماعية 
التعاون يف ظل رئا�سة  اململكة ملجموعة الع�سرين.

الأمني  وكيل  اأكــد  العاملية،  وجهودها  اململكة  لــدور  وتقديرا   
العام حر�س الأمم املتحدة على التعاون مع اململكة يف خمتلف 
الع�سرين هي فر�سة كبرية  رئا�ستها ملجموعة  واأن  املجالت، 
النامية  والــدول  العامل  �سعوب  يخدم  ملا  التعاون  هذا  لتعزيز 
يف  املتحدة  الأمم  ترحيب  عن  معرًبا  اخل�سو�س،  وجه  على 
لأهم جمموعة  اململكة  رئا�سة  وامل�سورة لإجناح  الدعم  تقدمي 

اقت�سادية يف العامل لتحقيق النتائج املرجوة.
الع�سرين،  جمموعة  رئي�سة  اململكة  جــهــود  اإطـــار  ويف 
�سهدت الريا�س موؤخرا وملدة ثالثة اأيام ، فعاليات احلوار 
الر�سمي  املمثل   )  B20  ( ال�سعودية  الأعــمــال  ملجموعة 
 ، املــجــمــوعــة  الأعــ�ــســاء يف  الــــدول  الأعـــمـــال يف  ملجتمع 
بح�سور وم�ساركة اأكرث من 500 �سخ�سية من 
املو�سوعات  ناق�سوا  ال�سناعة،  رواد 
الأعمال  ملجموعة  الأولــيــة  ذات 
�ــســيــمــا  ول  الـــ�ـــســـعـــوديـــة، 
ـــ�ـــس  ـــي ـــرئ حمــــــورهــــــا ال
الأعمال"،  "�سيدات 
حـــيـــث �ــــســــارك قــــادة 
ـــــرون  ـــــوؤث ـــكـــر امل ـــف ال
�سل�سلة  يف  عــاملــيــا 
ــــات  ــــس ــــ� مــــــــن اجلــــل
والعرو�س  النقا�سية 
وميثل   ، التو�سيحية 
هـــذا الجــتــمــاع انــطــالقــة 

ر�سمية لتطوير تو�سيات ال�سيا�سات التي متكن ال�سركات 
الــتــحــديــات  فــعــالــيــة مــن مــواجــهــة  اأكــــرث  الــعــاملــيــة ب�سكل 

والأوليات التي حددتها دول جمموعة الع�سرين.
اأن تقدم جمموعة الأعمال ال�سعودية خالل العام   ومن املقرر 
التي  الع�سرين،  جمموعة  رئا�سة  اإىل  تو�سياتها  اجلـــاري، 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يتولها 
وزيــر  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

الدفاع، لت�سمينها يف البيان امل�سرتك للمجموعة.
فهد  الدكتور  الع�سرين،  ملجموعة  ال�سعودي  ال�ّسربا  وكــان 
بني  جتمع  التي  الــروابــط  على  اأكــد  قد  املــبــارك،  عبدالله  بن 
املتحدة  الأمم  واأجندة   ، للمجموعة  اململكة  رئا�سة  برنامج 
للتنمية امل�ستدامة وروؤية اململكة 2030 ، م�ستعر�سا الهدف 
اململكة  لرئا�سة  الأولويات  واأبرز  الرئي�سية  واملحاور  العام 

للمجموعة.
خادم  من  حكيٍم  بتوجيٍه  اأنــه  ال�سعودي  ال�سربا  واأو�سح    
�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
و�ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمــــري حمــمــد بــن �ــســلــمــان بن 
وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
اململكة  رئا�سة  برنامج  اإعـــداد  مت   - الله  حفظهما   - الــدفــاع 
ومتكامل  �سمويل  ب�سكل   2020 يف  الع�سرين  ملجموعة 

ليعك�س الق�سايا الأكرث اأهميًة للعامل.

ثمار اقتصادية 
الع�سرين  جمموعة  لأعــمــال  اململكة  ا�ست�سافة  متثل  وكما   
هذا  ميثل   ، العاملي  القت�ساد  ل�سالح  مرتقبة  اإيجابية  دفعة 
ال�ستحقاق للرئا�سة ال�سعودية ملجموعة الكبار حمفزا رئي�سيا 

�ستعك�سه  ملــا   ،2020 اجلـــاري  للعام  اململكة  اقت�ساد  لنمو 
ويف  النفطي،  غــري  اخلــا�ــس  للقطاع  حــراك  مــن  ال�ست�سافة 
والت�سوق  التجزئة  ون�ساط  الأعمال  �سياحة  تدفق  ذلك  مقدمة 

وقطاع ال�سيافة والفنادق واملطاعم والنقل وغريها.
لال�ستثمار"  "جدوى  لــ�ــســركــة  حــديــث  تــقــريــر  وبــحــ�ــســب   
 ، اقت�سادا  الأكــرب  الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئا�سة  �ست�سهم 
وا�ست�سافتها ملختلف اللقاءات والجتماعات املتخ�س�سة ، يف 
ارتفاع  خالل  من  للمملكة  الإجمايل  املحلي  الناجت  معدل  رفع 

الناجت غري النفطي.
اململكة  ا�ست�سافة  ت�سهم  اأن  التقرير  توقع  ال�سياق  هذا  ويف    
لهذه الفعالية امل�ستمرة العاملية يف منو قوامه 0.2 %، لفتا اإىل 
املا�سي،  لفعاليات عاملية كربى يف  اململكة  ا�ست�سافة  اأنه رغم 

الع�سرين  جمــمــوعــة  قــمــة  اأن  اإل 
من  الكبري  العدد  نتيجة  تختلف 
بها  املت�سلة  املتنوعة  الفعاليات 
واملقدرة بنحو 120 ور�سة عمل، 
واجــتــمــاعــات وزاريــــة، ونـــدوات 
النعقاد يف  متخ�س�سة، جمدولة 

على مدار العام.
القت�سادي  التقرير  ويــتــوقــع 
خـــالل  الــــريــــا�ــــس  يـــــــزور  اأن 
انــعــقــاد الــقــمــة فــقــط قــرابــة 10 

الدولية،  الإعــالم  وو�سائل  الوفود  ميثلون  �سخ�س  اآلف 
خالل  زائــر  األــف   12 قرابة  زيــارة  الريا�س  �ست�سهد  بينما 
واملــوؤمتــرات  الــور�ــس  وح�سور  القمة  قبل  ما  اجتماعات 

القبلية وجمموعات التوا�سل.

برنامج شامل وهادف
اململكة  �ست�ست�سيف   ، الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها  وخالل   
اأكرث من 100 اجتماع وموؤمتر خالل الأ�سهر التي ت�سبق عقد 
قمة القادة القادمة ، وتت�سمن اجتماعات وزارية ومل�سوؤولني 

ر�سميني وممثلي جمموعات التوا�سل.
الرئا�سة ر�سميا،  اململكة  ت�سلم  اأكد عقب  قد  العهد  وكان ويل 
الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها  خالل  من  تلتزم  ال�سعودية  اأن 
التوافق  وتعزيز  اأو�ساكا،  من  انطلق  الذي  العمل  مبوا�سلة 
باملجموعة  ال�سركاء  مع  بالتعاون  بجهد  وال�سعي  العاملي، 
للت�سدي  الــفــر�ــس  واغــتــنــام  ملمو�سة  اإجنـــــازات  لتحقيق 
ملجموعة  با�ست�سافتها  اململكة  واأن   ، امل�ستقبل  لتحديات 
منطقة  منظور  اإبـــراز  يف  مهم  دور  لها  �سيكون  الع�سرين، 
هذه  اأن  نــوؤمــن  ونــحــن  اأفــريــقــيــا.  و�سمال  الأو�ــســط  ال�سرق 
الدولية  الق�سايا  ب�ساأن  عاملي  توافق  لت�سكيل  فريدة  فر�سة 
العهد،  ويل  ولفت  اململكة.  يف  العامل  لدول  ا�ست�سافتنا  عند 
خالل  من  �سينبثق  ال�سعودية  تركيز  اأن  اإىل  كلمته،  خــالل 
اغتنام فر�س القرن احلادي والع�سرين للجميع، واملت�سمنة 
3 حماور رئي�سية: متكني الإن�سان من خالل تهيئة الظروف 
وال�سباب،  الن�ساء  خ�سو�سًا  الأفــــراد،  جميع  ن  متكِّ التي 
كوكب  على  احلفاظ  وكذلك  والزدهـــار،  والعمل  العي�س  من 
الأر�س من خالل تعزيز اجلهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن 
اإىل  بالإ�سافة  والبيئة،  والطاقة  واملناخ  واملائي  الغذائي 
ا�سرتاتيجيات جريئة  اعتماد  اآفاٍق جديدة من خالل  ت�سكيل 

طويلة املدى لتبادل منافع البتكار والتقدم التكنولوجي.

تحفيز الناتج 
السعودي غير 

النفطي بسياحة 
الوفود واالجتماعات

حراك نشط وعوائد كبيرة
اجتماعا وورشة عمل 

وندوة في المملكة

 ألف زائر خالل 
اجتماعات ما 

قبل القمة

آالف شخص 
وإعالمي خالل 

القمة 

 ارتفاع الناتج غير 
النفطي بسياحة الوفود

120
12
10

تدشين »بسطة ماركت« لرواد األعمال بجدة 

جدة - يا�سر بن يو�سف
اخلام�س  مو�سمه  يف  ماركت"  "ب�سطة  م�سروع  جدة  غرفة  د�سنت 
للغرفة  التابع  والفعاليات  للمنتديات  الـــدويل  جــدة  مركز  �سمال 
وي�ستمر حتى 29 فرباير القادم، وذلك ب�سكل ع�سري ومتجدد، بهدف 
اتاحة الفر�سة لرواد ورائدات الأعمال واأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية 
والنا�سئة واملبادرين والأ�سر املنتجة لت�سويق منتجاتهم وامل�ساهمة 
ويف  احرتافية  ب�سورة  التجارية  العار�سني  مــهــارات  تطوير  يف 

موقٍع واحد وتوفري عن�سر الرتفيه لكافة اأفراد الأ�سرة .

عبدالله  بــن  فايز  جــدة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  وتــابــع 
املهند�س عماد بن حممد ها�سم  الغرفة  اأمني عام  يرافقه  احلربي، 
ب�سطة،   140 عــرب  املقدمة  امل�ساركات   ، امل�سروع  تد�سني  خــالل 
التجمع  هذا  يقام  حيث   ، احلي  للطبخ  اأماكن  و6   ، ترك  فود  و5 
جمعة  يومي  كل  بواقع  اأ�سابيع   7 مــدى  على  الكبري  الت�سويقي 
زائــر،   400.000 ال�سابقة  موا�سمه  طيلة  ح�سد  وقــد  و�سبت، 
ثقافة  لرت�سيخ  �سعيه  اإطــار  يف  وذلك  م�ساركًا  م�سروعًا  و1.482 
ال�سوق  جتربة  خلو�س  الأفــكــار  اأ�سحاب  وحتفيز  احلــر،  العمل 

للتجارة  متنوعة  بيئة  ــجــاد  واإي للتفاعل  حية  من�سة  وتــوفــري 
والرتفيه لكافة اأفراد املجتمع.

حتر�س الغرفة من خالل هذه الفعاليات اإىل دعم التعريف مبنتجات 
رواد ورائدات الأعمال وتبني تطلعاتهم للمناف�سة حمليًا واإقليميًا 
واإثبات كفاءة املنتج ال�سعودي يف الدرجة الأوىل والتي تنوعت 
بني املواد الغذائية والهدايا والإك�س�سوارات املنزلية واحتياجات 
الأ�سرة املختلفة، خا�سة واأنه يحمل فر�سًا ا�ستثمارية تنا�سب كافة 

فئات املجتمع وتوفري بيئة متنوعة للتجارة والرتفيه.

أهمها وظائف المستقبل والهجرة العكسية
5ملفات اقتصادية أمام منتدى الرياض الثالثاء 

الريا�ض- البالد
حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود - حفظه الله - تنطلق م�ساء الثالثاء القادم ، الدورة 
من  كبري  اهتمام  و�سط  القت�سادي،  الريا�س  ملنتدى  التا�سعة 

الأو�ساط القت�سادية وقطاعات الأعمال.
الق�سايا  لدرا�سة  الرئي�سة  اأهــدافــه  �سمن  املنتدى  ي�سعى 

الوطني وت�سخي�سها، والوقوف  املوؤثرة يف القت�ساد 
على معوقات النمو القت�سادي وحتليلها والعمل على 

تذليلها، مع الطالع على التجارب العاملية امل�سابهة 
وحلول  اقرتاحات  يقدم  فيما  منها،  وال�ستفادة 

القت�سادي،  القرار  اتخاذ  يف  للم�ساعدة  عملية 
ــاركــة بني  وتــاأ�ــســيــل مــبــداأ احلــــوار واملــ�ــس

قطاعات املجتمع القت�سادي.
 واأو�سح نائب رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
منتدى  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  الريا�س 
ال�سويعر  حمد  القــتــ�ــســادي  الــريــا�ــس 

دورتــه  فعاليات  خــالل  �سيعلن  املنتدى  اأن 
الأهمية  يف  غاية  تو�سيات  عــن  التا�سعة 
تطويرية  وحلول  دقيقا  ت�سخي�سا  ت�سمل 
حمــكــمــة خلــمــ�ــس مـــن الــقــ�ــســايــا الــوطــنــيــة 
دعم  ت�ستهدف  التي  املــوؤثــرة  والقت�سادية 
توجهات الدولة يف حتقيق روؤية 2030 
وهي: الإ�سالحات املالية العامة، 
والــــقــــطــــاع غــــري الـــربـــحـــي، 
ــــــف املـــ�ـــســـتـــقـــبـــل،  ووظــــــائ
وامل�ساكل البيئية، والهجرة 

العك�سية.
ــــات  ــــدرا�ــــس ال اأن  وبــــــني 
ــــــس الـــــتـــــي  ــــــ� اخلــــــم

كبرية  بدرجة  تالم�س  املنتدى  �سيناق�سها 
احلالية  املرحلة  متطلبات  مع  وتتوافق 
يف  املنتدى  اأن  اإىل  م�سريًا  وامل�ستقبلية، 

دورته التا�سعة يتزامن مع رئا�سة اململكة وا�ست�سافتها ملجموعة 
هذه  اهتمامات  مع  تتوافق  املنتدى  درا�ــســات  واأن  الع�سرين، 
الدول، كما اأن املنتدى اأحد امل�ساركني يف T20 باأربعة موا�سيع 

تتعلق بقطاعات مهمة تبحثها املجموعة.
الشويعر
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اختتام برنامج »فنون الربيع« 
في المدينة

معرض ديزرت يكتشف الحضارات الصحراوية
العال ــ البالد 

امل�ساركني يف  الفنانني  اأ�سماء  اأم�س عن  اإك�س" العال   "ديزرت  اأعلنت 
املعر�س املحاكي للطبيعة املحيطة الذي يفتح اأبوابه يف 31 من يناير 
بالتعاون بني  2020, وجرى تنظيم املعر�س  لعام  7 من مار�س  حتى 
املعر�س  ويقام   ,)RCU( العال  ملحافظة  امللكية  والهيئة  اك�س  ديزرت 
العربية  اململكة  يف  تــاريــخــيــة  واحـــة  ُتــعــد  الــتــي  الــعــال,  �ــســحــراء  يف 
ال�سعودية. وُيعد "ديزرت اإك�س" العال املعر�س املعا�سر الأول من نوعه 
يف اململكة كونه ي�سهم يف ا�ستك�ساف احل�سارات ال�سحراوية, ويعزز 
والدول  اململكة,  من  فنانني  مب�ساركة  يتج�سد  و  الثقافات,  بني  احلوار 
و  اخلــالبــة,  الطبيعة  معامل  مــن  اإلهامهم  ي�ستمدون  الــذيــن  املــجــاورة, 

املا�سي,  العام  مدار  وعلى  العال.  منطقة  ت�سمه  الذي  التاريخ  عبق  من 
والطبيعية  التاريخية  املناظر  مزجوا  الذين  الفنانني  العال  ا�ستقبلت 
فعاليات  اأن  كما  املحيطة,  للمجتمعات  اخلالبة, مع احل�سارة والتطور 
املعر�س �ست�سكل م�سدر اإلهام للزوار وتعطي مفهوًما جديًدا لل�سحراء, 
وتدفع الناظرين اإىل التاأمل بني املا�سي املتمثل يف القوافل التي كانت 
وحا�سر  ورثته,  الــذي  الثقايف  والإرث  القدمي,  البخور  طريق  ت�سلك 
املعر�س  ُيعيد  اأخــرى  ناحية  من  اليوم.   ال�ساخمة  العمرانية  النه�سة 
الذي  واحل�ساري  التاريخي  املجد  العال,  اإك�س(  )ديزرت  العاملي  الفني 
�سيما  ل  مفتوح  تفاعلي  فني  معر�س  عرب  الواقع  اإىل  العال  به  امتازت 
للتبادل  مكاًنا  كانت  ال�سنني  متعاقبة, ولآلف  ُبنيت عرب ح�سارات  اأنها 

الثقايف نظًرا لكونها نقطة التقاء بني ثالث قارات, وبوابة بني ال�سرق 
�سفحة  اإك�س"  "ديزرت  ي�سطر  حيث  الثقايف,  الـــراث  هــذا  والــغــرب 
جديدة يف م�ستقبلها ويحولها اإىل متحف حيِّ يلهم الإبداع, ولكونه اأول 
معر�س فني معا�سر يف العال, فخطة الهيئة امللكية, تتمثل يف تن�سيط 
لإحداث  الطويل, وذلك  املدى  عليها, على  املنطقة وحمايتها واملحافظة 
العملية.  هــذه  يف  املنطقة,  �سكان  مب�ساركة  وم�ستدام,  جــذري  حتــول 
ويفتح املعر�س املجال اأمام املواهب املحلية, ويوفر الفر�س للمر�سدين 
املحليني, والتعاون بني ال�سباب واملجتمع من خالل املدار�س واجلامعات 
وبرامج التوعية, مبا يف ذلك ور�س العمل التي يديرها الفنانون, �سمن 

م�ساعي التعاون الإبداعية امل�ستقبلية للعال.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم 
"فنون  بــرنــامــج  فعاليات   , اأمــ�ــس  اختتمت 
الــعــربــيــة  اجلــمــعــيــة  اأقــامــتــه  ــــذي  ال الربيع" 
املنورة  باملدينة  والفنون  للثقافة  ال�سعودية 
وزارة  مــن  املعتمد  ثقف  معهد  اإ�ــســراف  حتــت 

الثقافة, وذلك مبقر اجلمعية.
ــتــمــر ملــدة  ـــــذي ا�ــس ــمــن الـــربنـــامـــج ال وتــ�ــس
�سملت  فــنــيــة  دورات  خــمــ�ــس  اأ�ـــســـبـــوعـــني, 
و�سناعة  والــكــرو�ــســيــه  والــتــ�ــســويــر  الــر�ــســم 
والطالبات  الطالب  م�ستهدفة  الإك�س�سوارات 

خالل فرة اإجازة الربيع.

ــدكــتــور يعقوب  ال واأ�ـــســـاد مــديــر اجلــمــعــيــة 
ور�ــس  خا�سة  الــربنــامــج  بنتائج  الــبــ�ــســاوري 
هذه  يف  املدربني  من  نخبة  قدمها  التي  العمل 
املــجــالت وخمــرجــات الـــدورات التي كــان لها 
فرة  ون�ساطهم  املــتــدربــني  يف  الكبري  الأثـــر 
ــتــعــاون بــني الــلــجــان والــفــريــق  الــربنــامــج وال
اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  الــربنــامــج,  لإجنـــاح  الإداري 
خالل  الربامج  من  عدد  اإقامة  ب�سدد  اجلمعية 
اللجان  اأنــ�ــســطــة  جميع  يف  ــقــادمــة  ال ــفــرة  ال
ــــة حتـــت مــظــلــة اجلــمــعــيــة الــعــربــيــة  ــــدي والأن

ال�سعودية للثقافة والفنون باملدينة املنورة.

الريا�ض- خالد بن مر�ساح
»�ستاء  ليايل  اأجمل  من  وواحــدة  اأ�سطورية,  ليلة  يف 
الريا�س«, اأبهر الفنان ماجد املهند�س جمهوره الكبري يف 
حممد  العرب  فنان  مب�سرح  اأقيمت  "الربن�س" التي  ليلة 
الفنية  مل�سريته  تكرميًا  بالريا�س,  البوليفارد  يف  عبده 
"ليايل  العريقة. لتكون هذه الليلة م�سك اخلتام حلفالت 
الأ�ساطري" التي اأطلقتها الهيئة العامة للرفيه يف »مو�سم 
الفن  عمالقة  اأ�سهر  لتكرمي  الريا�س« 
اململكة.  يف  واملــو�ــســيــقــى 
وو�ــــســــط حــ�ــســور 
جـــــمـــــاهـــــريي 
كــبــري قــدر 
بنحو 

الفنان  اأبــدع  للحفل,  رائــع  وبتنظيم  �سخ�س,  األــف   20
ماجد املهند�س "برن�س الغناء العربي" يف تقدمي جمموعة 
كبرية من اأحلى اأغانيه بطابع ع�سري متجدد مع املحافظة 
على الأ�سالة يف الكلمات و الأحلان والتوزيع املو�سيقي 
من بينها اأغنية )ناق�سك �سيء( و)عط�سان( و)على مودك( 
بتفاعل  قوبلت  والتي  وغريها,  جنة(  )جنة  و)اأخقلبي( 
كبري, وعا�سفة من الت�سفيق احلار من اجلمهور الذي ردد 
احتفالية  اأجــواء  و�سط  و�سعادة,  فرح  بكل  الأغــاين  معه 

بهيجة.
الفنان  "الربن�س" بالتفاعل اجلميل بني  ليلة   وات�سمت 
وجمهوره  التجديد,  على  يحر�س  الــذي  املهند�س  ماجد 
ملطربهم  والوفاء  احلب  معاين  اأ�سمى  ج�سد  الذي  العزيز 
املف�سل "الربن�س" منذ الإعالن عن هذه الليلة التي بيعت 
فقط,  �ساعات   4 وخــالل  قيا�سي  زمن  يف  تذاكرها  جميع 
"ليايل  لـــ  ختام  واأف�سل  متمّيزة,  تاريخية  ليلة  لتكون 

الأ�ساطري".   وقد كّرم  امل�ست�سار تركي بن عبد املح�سن اآل 
ال�سيخ رئي�س الهيئة العامة للرفيه, الفنان ماجد املهند�س 
الرتقاء  املتمّيزة يف  "الربن�س" تقديرًا جلهوده  ليلة  يف 
الفنية  ال�ساحة  واإثــراء  واخلليجية,  ال�سعودية  بالأغنية 

العربية. 
التوا�سل  لقطاع  التنفيذي  املدير  املحمادي  اأحمد  وقام 
بالهيئة العامة للرفيه, خالل احلفل بت�سليم درع التكرمي 
املهند�س,   ماجد  للفنان  ال�سيخ  اآل  تركي  امل�ست�سار  مــن  
واأعرب الفنان ماجد املهند�س يف كلمة بهذه املنا�سبة, عن 
فخره واعتزازه بهذا التكرمي, وعن بالغ �سكره وتقديره 
العزيز,  وجلــمــهــوره  ال�سيخ,  اآل  تركي  الأ�ــســتــاذ  ملعايل 
ولكل من �ساهم يف اإجناح هذا احلفل البهيج؛ قائاًل "هذا 
مدى  به  اعتز  �سدري  على  �سرف  و�سام  �سيظل  التكرمي 
هذا  على  الــرائــع  جمهوري  جميعًا  لكم  ف�سكرًا  احلــيــاة, 

التكرمي اجلميل".

ألف شخص في ختام ليلة البرنس ماجد المهندس 

 جدة ـــ خالد بن مر�ساح
غنائية  اأجــواء  يف  بجدة  حفال  عبدالوهاب  �سريين  الفنانة  اأحيت 
رائعة, وطق�س جميل وان�سجام وتناغم بني الفنانة �سريين وجمهور 
جدة, يف م�سرٍح,  "اأر�س �سماء الغربية", التي اطلقتها الهيئة العامة 

للرفيه.
وقدمت الفنانة املتاألقة خالل احلفل باقة من اأجمل اأعمالها الغنائية 
وظهرت  الأغنيات,  اأجمل  جلمهورها  قدمت  حيث  واجلديدة,  القدمية 
بت  رحَّ كما  حمياها,  تــفــارق  ل  والبت�سامة  امل�سرح,  على  ظــل  خفيفة 
باجلمهور كثريًا على مدى �ساعتني, قدمت فيهما و�سالت غنائية متنوعة, 

�سملت الأغنية  الرومان�سية والعاطفية واحلزينة وال�سريعة.
 وخاطبت �سريين احل�سور, قائلًة لهم: "اأ�سفة على التاأخري واأ�سكركم جميعًا, 

وقد تفاعل اجلمهور ب�سكل كبري مع اأغانيها .
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الريا�ض:
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شيرين تشعل حماس 
جمهور جدة بأجمل أغانيها

جدة - فوزية ال�سهري 
"ون  ملجموعة  التنفيذي  املــديــر  اخلملي  لبنى  ـــدت  اأك
)جــدة  مــهــرجــان  مــ�ــســروع  عــلــى  الأول  والــقــائــم  �ستور" 
حي  اأهــايل  ا�ستقطاب  اإىل  يهدف  املهرجان  اأن  للجميع( 
ال�سعودي  لل�سباب  مو�سمية  وظائف  وتوفري  احلمدانية 
جلذب  ر�سوم  وبــدون  ذاتية  �سخ�سية  ,بجهود  احلي  يف 

اأكرب عدد من الزوار .
وقد  �سهرين  ملــدة  ي�ستمر  املهرجان   ": اخلملي  وقالت 

وتطوير  الفعاليات  تنوع   حيث  من  التميز  على  حر�سنا 
الألـــعـــاب وجتــديــد الــفــقــرات والأنــ�ــســطــة حــتــى ل يح�س 
للزوار  الــتــعــاون  واأهــمــيــة  دور  ـــراز  اإب مــع  بامللل,  الــزائــر 
واملــنــظــمــني,عــلــمــًا بـــاأن املــهــرجــان ل يــتــعــار�ــس مــع دوام 
يف  الفر�سة  يتيح  كما  املــ�ــســاء  يف  يــقــام  حيث  ــدار�ــس  امل

الإجازات للزائرين من اأهايل احلي وخارجه".
الت�سجري  املــهــرجــان  اأن�سطة  �سمن  مــن  اأن  واأ�ــســافــت 
ال�سعودي  املتجر  مع  للتوا�سل  ال�سن  �سغار  وت�سجيع 

املنطقة  لت�سجري  فيه  م�ساحة  منح  الــذي  النباتات  لبيع 
وتعليم ال�سغار كيفية الزراعة كما يهتم املهرجان بالر�سم 

وا�ستقطاب الر�سامني والفنانني وت�سويق لوحاتهم.
على  الــ�ــســوء  ي�سلط  املــهــرجــان  اأن  لبنى  ــحــت  واأو�ــس
التقليد  باإبراز منتجاتها ب�سورة تناأى عن  الأ�سر املنتجة 
�سالمة  على  اإىل احلر�س  منوهة  املهرجانات  واملعتاد يف 
الزوار بتوفري �سيارة اإ�سعاف واأجهزة لقيا�س �سغط الدم 

وال�سكري وطاقم طبي للعناية ال�سحية.

مهرجان »جدة للجميع« يستقطب الزوار ويوفر وظائف للشباب
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موجز أخباري

تونس: اإلعدام لـ 8 إرهابيين

أردوغان يبتز أوروبا: السراج أو اإلرهاب

الحراك العراقي يصعد لتشكيل حكومة

سوريا: مقتل 5 مدنيين بغارة روسية 

تون�س - وكالت 
متهمني   8 على  بــالإعــدام  احلكم  تون�سية  حمكمة  ق�ست 
بتفجري حافلة للأمن الرئا�سي قتل فيها 12 �سخ�سا واأ�سيب 
20 اآخرين من عنا�سر الأمن الرئا�سي عام 2015.وا�ستهدف 
الإرهــابــي  داعــ�ــس  تنظيم  تبناه  الـــذي  انــتــحــاري  التفجري 
 10 الق�سية  يف  وحوكم  التون�سية،  العا�سمة  يف  احلافلة 
اأربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت  متهمني، 

اإليهم اتهامات بامل�ساركة يف التخطيط للعملية.

البلد- ر�سا �سلمة
موؤمتر  موؤمتر  اأردوغـــان  رجــب  الرتكي  الرئي�س  ا�ستبق 
ابتز  اليوم الأحد، بت�سريحات  الذي يعقد  ليبيا،  برلني حول 
عربها اأوروبا بتخيريها بني الإبقاء على حكومة حليفة فايز 
امتداد  يف  اأخــرى،  وتهديدات  الإرهــاب  مواجهة  اأو  ال�سراج 
لبتزازات �سابقة هدد فيها باإغراق القارة العجوز باللجئني 
بذريعة  لــرتكــيــا  ـــايل  امل دعــمــهــا  ت�ساعف  مل  اإذا  الــ�ــســوريــني 
ت�سريحات  على  رًدا  يبدو  وفيما  لهم.  الإن�سانية  امل�ساعدات 
اأردوغان، اأكد رئي�س الربملان الليبي، عقيلة �سالح، اأن "تركيا 
واأنها  ليبيا"،  يف  احلل  من  جــزًءا  ولي�ست  امل�سكلة  من  جزء 
"تهدف لفر�س جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، م�سدًدا على 
اأن "ال�سعب الليبي ل يقبل تهديد تركيا و�سيدافع عن بلده".

حكومة  ف�سل  من  يقني  على  الــدويل  املجتمع  اأن  واأ�ساف 
الإرهابية  امللي�سيات  خروج  �سرورة  اإىل  منوًها  "ال�سراج"، 
طرابل�س  الليبية  العا�سمة  مــن  الإجــرامــيــة  والــعــ�ــســابــات 

ل�ستمرار وقف اإطلق النار.
دولية  ا�ستعدادات  ع�سية  الأخري  الرتكي  البتزاز  و�سدر 
قائد  مب�ساركة  ليبيا،  ب�ساأن  برلني  موؤمتر  حل�سور  وا�سعة 
اجلي�س الوطني الليبي امل�سري خليفة حفرت، ورئي�س حكومة 
املتحدة  الأمم  دولــيــة:  منظمات  و4  الــ�ــســراج،  فايز  الــوفــاق 
العربية،  الــدول  وجامعة  والأفريقي  الأوروبــي  والحتادين 
الأمــن:  مبجل�س  الع�سوية  دائمة  اخلم�س  الــدول  وجمموعة 
وفرن�سا،  وبريطانيا  وال�سني  ورو�سيا  املتحدة  الــوليــات 

اإ�سافة للدولة امل�سيفة اأملانيا واإيطاليا.

دم�سق - وكالت
قــتــل 5 مــدنــيــني، 4 منهم مــن عــائــلــة واحــــدة، بــغــارة 
ما  وفق  �سوريا،  غرب  �سمال  يف  قرية  ا�ستهدفت  رو�سية 
اإطار  ال�سبت، يف  الإن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد  اأفاد 
ــاد  ــام.واأف اأي منذ  املنطقة  على  م�ستمر  ع�سكري  ت�سعيد 
بالة  قرية  على  �سربة  رو�سية  طــائــرة  �سن  عــن  املر�سد 

الواقعة يف ريف حلب الغربي املجاور لإدلب.

الصبيحى: تنفيذ اتفاق الرياض بوابة 
اليمنيين للوحدة والتحرير

إيران بوابة داعش للعودة للعراق 

البلد – حممد عمر
الف�سائية،  عدن  قناة   - التلفزيون  قطاع  رئي�س  اأكــد 
الريا�س  اتفاق  تنفيذ  اأن  ال�سبيحي،  العزيز  عبد  فار�س 
حترير  ل�ستكمال  تــطــوًرا  اأكـــر  قــادمــة  ملرحلة  ير�سخ 
مترد  مواجهة  يف  ال�سرعية  �سفوف  توحيد  عرب  اليمن، 

امليلي�سيات احلوثية الإيرانية.
ــبــلد( اأنـــه تــاأكــيــًدا ملــواقــف احلكومة  ـــ)ال واأ�ـــســـاف ل
ال�سرعية لتنفيذ خطوات التفاق، وجه الرئي�س عبد ربة 
الفوري  بالبدء  التنفيذية  املوؤ�س�سات  كل  هادي  من�سور 
ومهامه،  اخت�سا�سه  بح�سب  كل  الــواقــع  على  لتنفيذه 
امللك  الدكتور معني عبد  حيث با�سرت احلكومة برئا�سة 
توجيهات  لتنفيذ  عــدن  املوؤقتة  العا�سمة  اإىل  بالنزول 

الرئي�س، الذي يوؤكد دائما اأن التفاق »ي�سكل فر�سة 
كبرية لإجناز حالة �سلم �ساملة يف اليمن، تقوم 

موؤ�س�ساتها،  وح�سور  الــدولــة  �سيادة  على 
وتفويت  وحــدهــا،  بيدها  ال�سلح  وح�سر 
�سواء  باليمن،  املرتب�سني  على  الفر�سة 
اأو  ايــران  املتمثلة يف  القوى اخلارجية  من 

اجلماعات الإرهابية.
تنفيذ  اأن  فــار�ــس  واأ�ــســار 

ــــاق الــــريــــا�ــــس يــعــد  ــــف ات
الـــــبـــــوابـــــة الــــوحــــيــــدة 
الـــتـــي يـــلـــج مــنــهــا كــل 

ـــال  ـــم ـــس ــــمــــنــــني � ــــي ال
ـــا لــتــوحــيــد  ـــوب وجـــن
الــــ�ــــســــف واجلــــهــــد 
والمكانيات لتطهري 

اأدواتــه  على  والق�ساء  املــليل  نظام  م�سروع  من  اليمن 
للمناطق  التحرير  عملية  وا�ستكمال  اليمن،  يف  واذرعــه 
احلوثية  امللي�سيات  �سيطرة  حتــت  الــواقــعــة  اليمنية 
ال�سرعية  اليمنية  الــقــوات  تــدخــل  وحـــني  الإيـــرانـــيـــة، 
ــدة والــ�ــســاحــل الــغــربــي وتــعــز والنـــطـــلق جتــاه  احلــدي
�سنعاء، هنا �سي�سقط امل�سروع الإيراين وياأمن اجلميع 
من  ال�ستقرار  ينطلق  حيث  والإقليم،  اجلــوار  دول  يف 

الق�ساء على امللي�سيات النقلبية احلوثية الإيرانية.
ونوه رئي�س قطاع التلفزيون اإىل اأن احلكومة با�سرت 
املوظفني  رواتــــب  �ــســرف  عــرب  التـــفـــاق،  بــنــود  بتنفيذ 
يتعلق  املا�سية، وفيما  للأ�سهر  الع�سكرين  املدنيني وكذا 
املوؤقتة  للعا�سمة  جلان  عدة  و�سلت  الع�سكري  بال�سق 
الن�سحابات  م�سفوفة  على  التوقيع  ومت  عـــدن، 
املتفق  مواقعها  اىل  القوات  وعــودة  املتبادلة 
لت�سع  اخلــطــوة  هــذه  جـــاءت  حيث  عليها، 
احلكومة  بــني  التاريخي  الريا�س  اتــفــاق 
مرحلة  يف  اجلنوبي،  النتقايل  واملجل�س 
ال�سامل  الــتــطــبــيــق  طــريــق  عــلــى  مــتــقــدمــة 
للتفاق يف �سقه الع�سكري، والكل على ثقة 
التفاق  لإخراج  ال�سعودية  بجهود 
خا�سة  التطبيق،  حيز  اىل 
واننا مل�سنا جدية ال�سقاء 
ـــهـــم الــ�ــســديــد  وحـــر�ـــس
ملا  التــفــاق،  تنفيذ  على 
ميثله من فر�سة كبرية 
�سامل  �ــســلم  لإجنــــاز 

يف اليمن.

البلد – ها�سم اآل ها�سم 
دعــــا املــتــظــاهــرون بــالــعــا�ــســمــة بــغــداد 
وترية  زيــادة  اإىل  عراقية  حمافظات  وعــدة 
على  ردا  ــامــات،  والعــتــ�ــس الحــتــجــاجــات 
ـــادرة  ق م�ستقلة  حــكــومــة  ت�سكيل  تــبــاطــوؤ 
�سيا�سية  اأزمـــــة  مـــن  ـــعـــراق  ال ـــاذ  ـــق اإن عــلــى 
واقــتــ�ــســاديــة مــتــ�ــســاعــدة.و�ــســهــدت مــراكــز 
العــتــ�ــســام و�ــســاحــات الــتــظــاهــر يف بــغــداد 
وتــ�ــســع حمــافــظــات اأخــــرى الــ�ــســبــت تــوافــد 
احتجاجاتهم  ل�ستئناف  الــعــراقــيــني  اآلف 
واملطالبة  احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة  على 
بت�سكيل عاجل حلكومة م�ستقلة غري خا�سعة 

للمحا�س�سة اأو النفوذ الإيراين.
من جهة اأخرى  قال املتحدث با�سم القائد 
عبد  اللواء  العراقية،  امل�سلحة  للقوات  العام 
احلكومة  اإن  ال�سبت،  اأمــ�ــس  خلف،  الــكــرمي 

العراقية جتري حوارات مع الوليات املتحدة 
لقا�سم  الأمريكية  ال�سربة  الأمنية، على خلفية  العلقات  ب�ساأن 
�سليماين فور خروجه من مطار بغداد 3 يناير اجلاري، والرد 
العراق  يف  ع�سكريتني  قاعدتني  با�ستهداف  الفا�سل  الإيــراين 
العراقي يف جل�سة  الربملان  اأمريكيني، ودعوة  ت�سمان جنوًدا 

م�سكوك قي قانونيتها ب�سحب القوات الأمريكية من البلد.
اأن  الــعــراقــي والإيـــــراين  الــ�ــســاأنــني  واأكـــد خمت�سون يف    
للتحالف  الع�سكرية  للقواعد  وملي�سياتها  طهران  ا�ستهداف 
"داع�س"  تنظيم  تن�سيط  اإىل  �سيوؤدى  الإرهـــاب  �سد  ــدويل  ال
الإرهابي من جديد يف العراق، خا�سة وقوات الأمن من�سغلة 
مبواجهة الحتجاجات التي اندلعت منذ بداية اأكتوبر املا�سي 
يف  الإيـــراين  والتدخل  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الف�ساد  �سد 
�سوؤون العراق.  وقال املحلل ال�سيا�سي العراقي با�سم الكاظمي 
اإنه ل ي�ستبعد عودة تنظيم داع�س الإرهابي عرب بوابة اإيران، 
اخلليا  �ستدفع  التحالف  قــوات  على  ال�ساروخية  فالهجمات 

النائمة لعنا�سر التنظيم يف العراق للن�ساط من جديد.

تركيا  مع  وبالتعاون  اإيــران  اأن  واأ�ساف 
من  للن�ساط  الــدمــوي  التنظيم  �سي�سجعون 
املــئــات من  فـــرار  اأعــقــاب  جــديــد، خا�سة يف 
الع�سكرية  العملية  عقب  التنظيم  عنا�سر 
�ــســوريــا، وحتــديــًدا يف  �سمال  الــرتكــيــة يف 
ــتــي دخــلــتــهــا الـــقـــوات الــرتكــيــة،  املــنــاطــق ال
�سليماين،  قا�سم  اغتيال  اأعقاب  يف  واأي�سا 
ممــا دفـــع املــلــيــ�ــســيــات الــتــي متــولــهــا اإيــــران 
بالعراق،  الأمريكية  الــقــوات  على  للهجوم 
ومتابعة  قواتها  بتاأمني  للن�سغال  يدفعها  ما 
وراءهــا  خملفة  لإيـــران،  املوالية  امللي�سيات 
التنظيم  عنا�سر  �ستمكن  عميقة  اأمنية  فجوة 
اإىل  الكاظمي  ولفت  جديد.   من  الن�ساط  من 
اأن خليا التنظيم النائمة تتمركز يف مناطق 
يبدو  وعلى  وتلعفر،  واملو�سل  كركوك  مثل 
اأعقاب  مــا يف  نــوًعــا  اأمــنــي  تــراخــي  اأن هناك 
املـــظـــاهـــرات والحـــتـــجـــاجـــات يف الــ�ــســارع 

العراقي، وتعر ت�سكيل حكومة جديدة خلل الفرتة املا�سية.
واتفق معه يف الراأي اخلبري يف ال�ساأن الإيراين تامر اأبو 
على  اأكــرب  ب�سكل  �سرتكز  الأمريكية  القوات  اأن  مــوؤكــًدا  جامع 
حماية نف�سها من امللي�سيات الإيرانية، التي ت�ستهدف من�ساآتها 
اأن  يعني  ما  الإرهــابــي،  داع�س  حماربة  من  بدل  وعنا�سرها، 

اإيران ت�سهل عودة التنظيم من جديد للعراق.
الدعم  تقدم  التي  الأمريكية  القوات  غياب  اأن  على  و�سدد 
والنقل  وال�ستخبارات  باملراقبة  يتعلق  فيما  العراقية  للقوات 
عمليات  داعــ�ــس  عنا�سر  اكــتــ�ــســاف  يعني  اجلــــوي،  والــدعــم 
القتحام التي تقوم بها القوات العراقية، ما من �ساأنه اأن يتيح 
واإعــادة  العقاب،  من  بالإفلت  ا  اأي�سً لهم  وي�سمح  الهرب،  لهم 
ال�ستخباراتي  الدعم  فاإن  ذلك،  على  وعلوة  �سفوفهم،  تنظيم 
نف�سها  بالدرجة  �سروري  الأمريكية  القوات  من  واللوج�ستي 
لل�سركاء الع�سكريني الأوروبيني وغريهم يف التحالف الدويل، 

الذي تقوده الوليات املتحدة �سد الإرهاب.

لبنان: الجمود السياسي يعمق األزمة االقتصادية 

البلد – مها العواودة
وقت  وحتى  اأم�س  طوال  بريوت  �سهدت 
متاأخر من فجر اليوم ا�ستباكات عنيفة بني 
الــربملــان  اأمـــام  الأمـــن  وقـــوات  املتظاهرين 
ا�ستخدم  به  املحيطة  وال�سوارع  اللبناين 
للدموع  امل�سيل  الــغــاز  قنابل  الأمـــن  فيها 
باإجتاه  تقدمهم  من  للحد  املياه  وخراطيم 

جمل�س النواب.
وزارة  قــرار  اأن  �سيا�سيون  اأ�ــســار  فيما 
الله  حـــزب  اإدراج  الــربيــطــانــيــة  اخلـــزانـــة 
والع�سكري  ال�سيا�سي  ب�سقيه  الــلــبــنــاين 
خطوة  اأ�سوله،  وجتميد  اإرهابية  منظمة 
يدفع  الـــذي  لــبــنــان  عــلــى  بــالــ�ــســرر  �ستعود 
يف  واأجندتها  لإيــران  احلــزب  ارتهان  ثمن 
امل�ساعد  العام  املفت�س  قال  املنطقة؛ وفق ما 

اللبنانية  اجلــمــهــوريــة  يف  الــفــتــوى  لـــدار 
الدكتور ح�سن مرعب.

اأو�ساع  اأن  ومراقبون  م�سوؤولون  واأكد   
لبنان يف خطر �سديد، واأن نقمة اللبنانيني 
وامل�سارف  ال�سيا�سية  الطبقة  على  ــزداد  ت
والتلكوؤ  للحراك  ال�سلطة  جتاهل  ظــل  يف 
لبنان  اأزمــات  ت�سكيل احلكومة، وتفاقم  يف 
الــلــرية  قيمة  دهــــورت  الــتــي  القــتــ�ــســاديــة 
اللبنانية وو�سعت اأزمة امل�سارف، واأعادت 
الــ�ــســاحــات  اإىل  الــغــا�ــســبــني  املــتــظــاهــريــن 
ال�سلطة  لتطويق  حمــاولــة  يف  والــ�ــســوارع 
ويوؤكد  ملطالبهم.  للر�سوخ  عليها  وال�سغط 
الــبــاحــث يف الــعــلقــات الــدولــيــة د. اأحــمــد 
طريق  يف  �سوكة  الله  حــزب  اأن  ال�سهري  
العربي  للح�سن  وعـــودتـــه  لــبــنــان  تــعــايف 

ويفقدها  اللبنانية  الــدولــة  يختطف  حيث 
ا�ستقللها و�سيادتها.

للنور  ديـــاب  حــكــومــة  خـــروج  اإن  ـــال  وق
الله  حـــزب  اإمـــــلءات  ظــل  يف  جـــًدا  �سعبة 
يتمكن  مل  واإذا  وحلفائه،  ـــران  لإي املـــوايل 
ال�سعب اللبناين عرب َحراكه وقادته وعقلئه 
من حتييد حزب الله واأمينه العام، فل اأمل 
ال�سعب  بــقــبــول  حتــظــى  حــكــومــة  اأي  يف 
واملجتمع الدويل، الذي يرف�س التعامل مع 
اأي حكومة يتمثل فيها احلزب امل�سنف على 
قوائم اإرهاب اأمريكية واأوروبية وخليجية.
املزيد  يتعمد  الــلــه   حــزب  اأن  واأ�ــســاف 
ل�سيما  لبنان،  يف  والت�سعيد  التعقيد  من 
املقار  وتخريب  لتدمري  باأفراده  زج  بعدما 
لت�سويه  الــتــجــاريــة  واملــحــلت  احلكومية 

دق  ــة  وحمــاول ال�سعبي،  احَلــــراك  �ــســورة 
اجلي�س  ـــوات  وق املتظاهرين  بــني  اإ�ــســفــني 

والأمن.
دياب  بح�سان  يجدر  اأنه  ال�سهري  ويري 
مطلق  له  يكون  ل  حكومة  اأي  عن  العتذار 
احلرية يف اختيار وزراوؤهــا، وهذا احلذر 
هو  يكون  قد  الــذي  احلريري  �سعد  يتبناه 
الــوزارة  بت�سكيل  لتكليفه  قــادم  فــداء  كب�س 
القت�سادي  النــهــيــار  م�سوؤولية  لتحميله 
ثلج  رول  والجتماعي.وقالت  وال�سيا�سي 
انقلبية،  �ستكون حكومة  دياب  اإن حكومة 
اأغلبية ال�سعب اللبناين يرى اأنها اأتت بنف�س 
الوزراء  فبع�س  القدمية  املحا�س�سة  عقلية 
املنظومة  لنف�س  بــاآخــر  اأو  ب�سكل  ينتمون 
الكارثي  املعي�سي  الو�سع  اإىل  اأدت  التي 

اإ�سقاطها  و�سيتم  لبنان،  اإليه  و�سل  الــذي 
من ال�سارع اإذا اأعلن ت�سكيلها، لأنها �ستولد 
ينتظرون  اللبنانيني  اأن  واأ�ــســافــت  ميتة. 
اأمــوال  وا�ــســرتداد  الف�ساد،  زعماء  حماكمة 
ح�ساباتهم  يف  املــودعــة  املــنــهــوبــة  ــة  ــدول ال
ولن  للوقت  ت�سييع  ذلك  وغري  اخلارجية، 
الف�ساد  با�ستمرار  الثائر  ال�سعب  ي�سمح 
ــبــلد. وقـــال فرا�س  والــفــو�ــســى وتــدمــري ال
واملحلل  القــتــ�ــســادي  اخلــبــري  ال�سنيورة  
احلديث  اإن  امل�سارف  اأحــد  يف  الئتماين 
وال�سيا�سية  القت�سادية  الأزمــــة  ظــل  يف 
اليونانية  التجربتني  عن  متداول  اللبنانية 
والــقــرب�ــســيــة، حــيــث مت اقــتــطــاع جـــزء من 
ــارف الــدولــتــني  ــعــمــلء يف مــ�ــس ودائـــــع ال
لكن  اخلارجية،  الــديــون  من  جــزء  لت�سديد 

الأمر  جتعل  جوهرية  فروقات  عدة  هنالك 
اللبناين  النموذج  ففي  لبنان،  يف  م�ستبعد 
الأغلبية ال�ساحقة من الديون داخلية، بينما 
يف النموذجني اليوناين والقرب�سي اأغلبية 
عاملية.  وموؤ�س�سات  لدول  م�ستحقة  الديون 
القت�سادية  الأزمــة  من  جــزءًا  اأن  واأو�سح 
اللبنانية �سيا�سي ويتعلق بهيمنة حزب الله 
على القرار، ما دفع كثري من الدول للمتناع 
عن ال�ستثمار يف لبنان، فحرمه من التدفق 
ديناميكية  يخلق  كــان  الــذي  املهم  النقدي 

ن�سيطة تطال كافة القطاعات القت�سادية.
حكومة  ت�سكيل  اأن  الــ�ــســنــيــورة  واأكــــد 
باإطلق  كفيٌل  الدويل  املجتمع  بثقة  حتظى 
مـــقـــررات مـــوؤمتـــر �ــســيــدر، مـــا يــعــنــي �سخ 
ا�ستثمارات يف قطاعات اأ�سا�سية للقت�ساد.

با�سم الكاظمي

تامر اأبو جامع

ُالمتظاهرون يصعدون ويحاصرون مجلس النواب
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الريا�ض- البالد

احتفل علي بن نا�سر اآل هتيلة نائب مدير 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام 
"�سابًقا"، و�سقيق الزميل  مبنطقة جنران 
جنله  بــزواج   ، بعكاظ،  هتيلة  اآل  عبدالله 
"مانع"، على كرمية نا�سر دغمل اآل هتيلة، 
يف حفل بهيج بح�سور الأعيان والوجهاء 
�ساركوا يف  الذين  والأ�سدقاء،  والأقــارب 

اأداء الألعاب والرق�سات ال�سعبية.
وعرب العري�ص عن �سكره لوالده واأ�سقائه 
واأقاربه، الذين وقفوا بجانبه اإىل اأن اأكمل 
�سريكة  والــد  مواقف  مثمًنا  دينه،  ن�سف 
الفرحني يف  اأكــر  مــن  كــان  ــذي  ال حياته، 

هذه املنا�سبة.
لبى  من  لكل  �سكرهم  عن  هتيلة  اآل  وعــرب 
اأو اتــ�ــســال،  ــواء حــ�ــســورا  ــس الـــدعـــوة؛ �

ـــق  ـــي ـــوف ـــت ـــني ال ـــمـــن مـــت
للعور�سني.

اأملج - البالد
ابنهم �سالح بن  الفوايدة من جهينة بزواج  اآل �سويلم من  احتفل 
على  املكرمة،  مكة  �سحة  من�سوبي  اأحد  الفايدي،  م�سلم  بن  �سليم 
باأملج،  القاعات  باإحدى  وذلــك  الرباهيمي،  عبداملنعم  مدين  ابنة 
العري�ص  م�ساركني  املهنئني،  والأ�سدقاء  الأهل  من  ح�سور  و�سط 

�سالح  فرحته، ومتمنني له حياه عامرة بالود والرحمة.
بهذه  الفرحة  �ساركهم  مــن  لكل  �سكرها  قدمت  العرو�سني  اأ�ــســرة 
املنا�سبة ال�سعيدة متمنيًا للعرو�سني التوفيق يف حياتهما الزوجية.
املــوىل،  �سائلني  �سالح،  للعري�ص  والتربيكات  التهاين  خال�ص 
األف  عزوجل، ان يبارك لهما وعليهما واأن يجمع بينهما يف خري، 

مربوك.

آل سويلم يحتفون بزواج صالح

مكة املكرمة - البالد
يف  املتدربني  الأطــبــاء  من  دفعة  اأول  با�سرت 
من  واملعتمدة  لل�سكري  التخ�س�سية  الزمالة 
الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية مبركز 
الغدد ال�سماء وال�سكر مب�ست�سفى حراء العام، 
وذلك بعد اأن اجتاز املركز جميع ال�سرتاطات 

واملعايري التي حددتها الهيئة لربامج الزمالة.
برنامج  اعتماد  اأن  املكرمة  مكة  �سحة  واأكــدت 
جهود  يج�سد  لل�سكري،  التخ�س�سية  الزمالة 

يف  الزمالة  طب  برامج  تعزيز  يف  امل�ست�سفى 
العلمية  الربامج  ودعــم  الطبية  التخ�س�سات 
الأطباء  كفاءة  رفع  بهدف  العليا؛  والدرا�سات 
وال�ستفادة من خمرجات هذه الربامج لتطوير 
اجلودة  معايري  اأف�سل  وفق  الطبية؛  الكوادر 
الله،  مب�سيئة  �سينعك�ص،  الذي  الأمر  العاملية، 
ــجــودة اأعــلــى  ــة الــطــبــيــة ب عــلــى تــقــدمي اخلــدم
للمر�سى واملراجعني، وفق اأعلى ال�سرتاطات 

واملعايري يف اجلودة.

الدمام- حمودالزهراين
احــتــفــل اأحــمــد بــن حــ�ــســن الــزهــراين 
واإخوانه بزواج ابنه عبدالعزيز، على 
ــزهــراين،  ال يحيى  بــن  م�سفر  كــرميــة 
وذلـــــك بـــاإحـــدى الـــقـــاعـــات بــالــدمــام، 
ـــارب  والأق الأهـــل  مــن  لفيف  بح�سور 
ـــاء والــــزمــــاء، وعــــدد من  ـــدق والأ�ـــس
والقيادية  الجتماعية  ال�سخ�سيات 
ليلة  يف  والأعـــــمـــــال،  املـــــال  ورجـــــال 
والأحــاديــث  الرتاحيب  فيها  تبودلت 
الودية والتهاين والتربيكات باملنا�سبة 
اأحياها  الــتــي  العر�سة  فيها  واأديــــت 

وظافر  البي�ساين  عيظة  الــ�ــســعــراء، 
ال�سهراين،  الفرم  وجمعان  الأحمري 
التي  اجلــنــوب  اأزد  فــرقــة  ومب�ساركة 
ـــر فــرقــة اأزد  اأبــدعــت يف احلــفــل، وزي
ال�سعراء جمموعة من  اجلنوب، وقدم 
وقد  والــكــرم  واملــديــح  الثناء  ق�سائد 

�سارك اجلميع وا�ستمتعوا بالعر�سة.
عرب  العري�ص  والـــد  ــزهــراين  ال احــمــد 
عن �سعادته الكبريه بزواج عبدالعزي 
مقدمًا  للعرو�سني،  التوفيق  متمنيًا 
ــكــل مـــن حــ�ــســر و�ــســاركــهــم  ــكــره ل ــس �

اأفراحهم.

عبدالعزيز في القفص الذهبي

الشمراني يودع العزوبيةمباشرة أول دفعة من أطباء الزمالة  ال�صفياين يعقد قرانه

جدة - البالد
ــد اأحـــمـــد بـــن عــطــافــة املــ�ــســايــيــخ  احــتــفــل خــال
ال�سمراين بعقد قرانه، على ابنة  حممد اأحمد 
مبحافظة  وذلـــك  الــ�ــســمــراين،  امل�ساييخ  علي 
جدة، بح�سور الأهل والأقــارب، الذين قدموا 

التهاين للعري�ص ولأ�سرته.

يف  التوفيق  لهما  تتمنيان  العرو�سني  اأ�سرتا 
يوفقهما  اأن  الله  �سائلني  الزوجية،  حياتهما 

واأن يتمم لهما على خري.
ــاأهــل  ــكــره ل ــس ــ�ــص خـــالـــد عـــن � ــعــري وعــــرب ال
اأكمل  اأن  اإىل  الذين وقفوا بجانبه  والأقــارب، 

ن�سف دينه.

من�سوبي  اأحــد  ال�سفياين،  �سعيد  فهد  املهند�ص  احتفل 
علي  كرمية  على  قرانه،  بعقد  املكرمة  مكة  منطقة  �سحة 
�سعيد الزهراين، يف حفل بهيج بالطائف، و�سط ح�سور 
والرفاه  بالتوفيق  للعرو�سني  اأمنياتنا  والأقــارب.  الأهل 

والبنني.

حــ�ــســل خـــالـــد بن 
فـــائـــز بـــن مــو�ــســى 
حمـــــفـــــوظ  اآل 
على  الأ�ـــســـمـــري، 
درجـــة الــدكــتــوراه 
ـــــــار  الآث ـــم  عـــل يف 
يــورك  جامعة  مــن 

باململكة املتحدة.
األـــــــــــــف مــــــــربوك 
ـــــــمـــــــري  ـــــــاأ�ـــــــس ل

وبالتوفيق.

احـــتـــفـــلـــت اأ�ــــســــرة 
ــهــري بــتــخــرج  ــ�ــس ال
حممد  طارق  جنلها 
ــال  ــس هــ� اآل  ـــي  عـــل
ال�سهري من جامعة 
وح�سوله  الق�سيم، 
ــــــــى درجــــــــــــة  عــــــــل
يف  البكالوريو�ص 

تخ�س�ص القانون.
األـــــــــــــــف مـــــــــربوك 

بالتوفيق.

تـــــلـــــقـــــى بــــا�ــــســــم 
ــديــد اجلــهــنــي،  �ــس
اأحــــــد مــنــ�ــســوبــي 
دائــــــــرة الــنــيــابــة 
مبحافظة  الــعــامــة 
ــتــهــاين  الـــوجـــة ال
ــكــات من  ــتــربي وال
والأ�سدقاء  الأهل 
ـــزمـــاء، وذلــك  وال
ترقيته  مبنا�سبة 
الثامنة.”  للمرتبة 

له  بالتهنئة متمنني  للجهني  ” بدورها تتقدم  الباد 
التوفيق يف حياته العملية.

خالد الأ�صمري

الأ�صمري يح�صد الدكتوراه

البكالوريو�ض لل�صهري 

اجلهني يتلقى التهاين 

با�صم اجلهني

طارق ال�صهري
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زين اأمني 

اإن العامل يتحول ..

ذبابة وبعوضة

البارحة حلمت انني ا�سري يف احد �سوارع نيويورك 
حلمي"  كــان  ولــكــن  واملــحــات،  بــاملــارة  عـــادة  املكتظة 
م�ساءة  فرتينات  او  الوانا  اأر  مل  اأي   " وا�سود  ابي�ض 
وتتفح�سها  تقف  جتعلك  كالعادة،  مبهرة  اومعرو�سات 
وجتــذبــك لــلــدخــول ايل املــحــات �ــســواًء كــانــت حمات 

ماب�ض او الكرتونيات او بقالت، الخ. 
الف�سول، دفعت احد البــواب ودخلت     ومن قبيل 
الفاخرة، وجدته  حما كان يبيع املاب�ض واملجوهرات 
خاويا والتربة تغطي ار�سية املحل،و�سباك العنكبوت  
تع�سع�ض يف ا�سقفه وعلي الرفف واخذت تلف  را�سي 
حتوم  ذبابة  ان  ووجــدت  مفزوعا  و�سحوت  ووجهي  

فوق  را�سي.
مرة  احللم  وداهمني  معاناة،  بعد  للنوم  وعــدت     
ذلك يف  كان  مبهرا،  ملونا  كان  املرة  اخــري، ولكن هذه 
واملحات  بــاملــارة  واملكتظة  النيقة  جــدة  �ــســوارع  احــد 
وفرتينات جذابة وا�ساءات والوان، و�ساهدت حمات 

ومراكز ت�سوق جديدة حتت الن�ساء. 
رايــت، وهذه  ما  املــولت وابهجني  احــد     ودخلت 
املرة كانت �سبكة النرتنت  تغطي املول جميعه وفجاأة 
ا�ساهد حما امريكيا �سهريا لبيع الحذية القت�سادية، 
" حتوم فوق  " بعو�سة  ازيــز   و�سحوت مفزوعا علي 
را�سي وتتحدث ايل، كانت بعو�سة الكرتونية تقول يل 
ال�سركة   هذه  اقفلت  لقد    ! دهاكم؟  ماذا  ياقوم..  افيقوا 
2100 حمل لها يف امريكا لوحدها، وقالت يل ان هناك  
9300  من حمات التجزئة اقفلت العام املا�سي.  وقالت 
امريكا والعديد  التجزئة اىل زوال يف  انتبهوا، جتارة 
من دول العامل، حيث التجارة اللكرتونية تنمو وتتطور  
مبعدل  17%  تقريبا خال  2019  بينما جتارة التجزئة 
التجارة  مبيعات  وبلغت    ،%4.5 قـــدره  منــوا  حققت 
اللكرتونية العاملية حوايل 3 تريليونات دولر تقريبا.  
هذه جمرد موؤ�سرات ا�سوقها اليكم، وانتم تبنون املزيد 
للم�ستقبل،  ا�ست�سراف  دون  واملـــولت  ال�ــســواق  مــن 
الفاعلة  ال�سرائية  القوة  وهم   - �سبابنا   ان  وخ�سو�سا 
- يتجهون ايل التجارة اللكرتونية لتلبية احتياجاتهم  

وهم ي�سكلون ما ن�سبته 60% من ال�سكان تقريبا. 
   وات�ساءل،  ماذا �سيكون م�سري املحات واملولت 

بعد ع�سر �سنوات من الن؟! 
   يقول دوج �ستيفينز احد خرباء التجزئة، �ست�ستمر 
املحات واملولت يف عر�ض وبيع ب�سائع حمددة مثل 
ال�سيارات واملجوهرات والعقار، واملواد �سريعة العطب 
والثاث املنزيل، والتي يتعذر انهاء اجراءات بيعها عن 
بابا  امــازون وعلي  ان  ال  اللكرتونية،  التجارة  طريق 
وغريهم يعملون الن على ايجاد النظم الو�سائل لمتام 

هذه ال�سفقات الكرتونيا. 
ـــواق  ـــس    هــــذا و�ــســتــتــحــول مــعــظــم املـــحـــات وال�
املركزية واملولت ايل ما ي�سبه مراكز للرتفيه وال�سحة 
وبع�سها  والتجمعات،  لــلــقــاءات  وامــاكــن  والــريــا�ــســة 
واملــاكــولت،  والب�سائع  الطلبات  ت�سليم  علي  �سيعمل 
وذوي  ال�سن  لكبار  منتجعات  ايل  �ستتحول  واخــري 

الحتياجات اخلا�سة. 
اننا بنينا ول زلنا نبني حمات     واخــريا، ارى 
ع�سر  بــعــد  نحتاجها  لــن  �ــســوف  ومــــولت  وا�ــســواقــا 
وحولت  غــريت  التكنولوجيا  لن  الن،  من  �سنوات 
ال�سلوك  ال�ستهاكي اىل ان ي�سبح الكرتونيا بامتياز 

اىل غري رجعة.  
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وا�شنطن- البالد 
طابعة  عن  عبارة  جديًدا  ذكًيا  جهاًزا  عاملية  اأمريكية  �سركة  اأطلقت 
للب�سرة يتم و�سعها على وجهك لإعطاء املظهر الطبيعى، من خال 
فى  عر�سه  مت  حيث  �سريًعا،  معها  والتعامل  امل�سكات  عن  الك�سف 
جهاز  وي�سمى  ال�ستهاكية،  لاإلكرتونيات  معر�ض  اأكرب   CES
Opté Precision للتعامل مع الب�سرة، وهذا اجلهاز املحمول 
الوجه  للك�سف عن عيوب  مزود بخوارزميات وتكنولوجيا طباعة 

وت�سحيحها.
ووفًقا ملا ذكرته �سحيفة "ديلى ميل" الربيطانية، تعمل التقنية على 
غرار طابعة ت�ساوى ب�سرتك بطبقة واحدة طبيعية، من خال و�سع 
 Opte نظام  وح�سل  بال�سبط،  ب�سرتك  لون  مع  تتنا�سب  �سبغة 
معر�ض  يف  جوائز  اأربــع  على  بالب�سرة  للعناية   Precision
CES با�ض فيجا�ض، ومن املقرر اأن ي�سل اإىل ال�سوق العاملي هذا 

ال�سيف.
اإىل  الن�ساء  معظم  حتتاج  "ل  للجهاز:  امل�سنعة  ال�سركة  وقــالــت 
خيارات  لكن  جلدهن،  من   %10 حــوايل  على  اإل  العيوب  اإ�ــســاح 
التغطية املو�سعية التقليدية مثل املكياج اأو الأم�سال توفر تغطية 

غري دقيقة و�ساملة".
التى  ال�سغرية،  امل�ساحات  مبعاجلة  اجلــديــدة  التقنية  وت�سمح 

اإىل  يــوؤدي  ل  الــذي  اجللد،  تغطية  دون  فقط  ت�سحيح  اإىل  حتتاج 
مظهر طبيعي ل ت�سوبه �سائبة، ول ميكن حتقيقه من خال املكياج 

والعاجات املهنية".

ومي�سح اجلهاز اجللد بكامريا رقمية حم�ّسنة تلتقط 200 اإطار يف 
الثانية ويحلل على الفور كل �سورة با�ستخدام خوارزمية خا�سة؛ 

لكت�ساف عيوب الدرجة اللونية غري املرئية للعني الب�سرية.

»أبل« تطلق تحديثات لـ MacBook Pro بمزايا عديدة
وا�شنطن- البالد 

تخطط  اأبــل  �سركة  اأن  حديثة،  ت�سريبات  ك�سفت 
لاإعان عن اإ�سدار جديد من اأجهزتها قريبًا، حيث 
اأجهزة  لأحــد  حتديث  ال�سركة  تقدم  اأن  املتوقع  من 
جهاز  طرحت  قــد  اأبــل  كانت  اإذ   ،MacBook
خال  بو�سة   16 بقيا�ض   MacBook Pro
2019، والذي جاء بتحديث رئي�ض للوحة املفاتيح، 
لــوحــة املفاتيح  اأفــ�ــســل مــن  بـــــاأداء  حــيــث متــيــزت 
 MacBook Pro اأجـــهـــزة  يف  جــــاءت  ــي  ــت ال
ال�سابقة.  كما ا�ستبدلت �سركة "اأبل" لوحة مفاتيح  
بقيا�ض   MacBook Pro بجهاز   butterfly
النتقادات  من  الكثري  واجهت  والتي  بو�سة،   16
جاء  اإذ  املا�سية،  ال�سنوات  خال  امل�ستخدمني  من 
الإ�سدار اجلديد بلوحة مفاتيح ميكانيكية بتجربة 
اأكرث كفاءة يف الكتابة، كما اأنها تتميز بت�سميم مرن 
الغبار. وت�سري  يدعم امل�ستخدم ب�سكل جيد ملقاومة 
الت�سريبات اإىل خطط ال�سركة لإطاق حتديث جديد 

حيث  اأ�سهر،  ب�سعة  خال   MacBook لأجهزة 
اأبـــل بت�سجيل جــهــاز نــوت بــوك جــديــد لدى  قــامــت 
مما   ،)EEC( الورواآ�سيوية  القت�سادية  اللجنة 
يعني اأننا قد نرى اجلهاز ال�سخ�سي املحمول قريباٌ 
يف ال�سوق، كما جرت العادة عند قيام ال�سركة بهذا 
النوع من الت�سجيات. واأ�سار الطلب اإىل " كمبيوتر 
اأجهزة  اأي نوع من  �سخ�سي حممول" دون حتديد 
ماك بوك �سيتم حتديثه بال�سبط، لكن هذا باملجمل 
�ستقوم  ال�سركة  اأن  اإىل  وا�ــســحــة  ــارة  ــس اإ� يعطي 
بالك�سف عن املاك بوك املُحدث خال حدثها ال�سنوي 
التحديثات  اإىل  وبالإ�سارة  الربيع.  يف  يقام  الــذي 
املتوقعة ميكن اأن ي�سمل اجلهاز حت�سينات ل�سريط 
اللم�ض وكذلك لوحة املفاتيح، بتبني �سياغة جديدة 
املفاتيح  لوحة  نظام  باعتماد  خمتلفة  عمل  واآلــيــة 
والأو�ساخ  الغبار  دخــول  م�ساكل  لتفادي  العادية؛ 
الت�سميم  يف  تغيري  وبالتايل  طريقها،  عن  للجهاز 

الداخلي ل�سكل اللوحة وتنا�سقها مع اجلهاز.

طائرات بدون طيار ذاتية التحكم
وا�شنطن- البالد 

طيار  بــدون  طائرات  ابتكار  من   العلماء  من  جمموعة  متكن 
ذاتــيــة الــتــحــكــم مــ�ــســتــوحــاة مــن اأمنــــاط الـــطـــريان اخلــا�ــســة 
وا�سنطن  العا�سمة  مــن  بــاحــثــون  حلل  حيث  بــاحلــ�ــســرات؛ 

الــعــث عرب  انــتــقــال  املــتــحــدة كيفية  بــالــوليــات 
لإن�ساء  ال�سوء  اأ�سعة  من  مبحاكاة  غابة 

للماحة لطائرة بدون طيار،  منوذج 
تنقل  ا�سرتاتيجية  اأن  ووجـــدوا 

العالية  بــاملــرونــة  تت�سم  الــعــث 
والأن�سب للغابات الكثيفة.

وذكرت �سحيفة "ديلى ميل" 
با�ستخدام  اأنــه  الربيطانية، 
م�سارات  من  حقيقية  بيانات 
طريان العث، قال الباحثون: 

قادرين  يكونوا  اأن  اإنهم يجب 
بــدون  الــطــائــرات  على بــرجمــة 

يف  م�ستقل  ب�سكل  للتنقل  طــيــار 

البيئات املزدحمة.
ومتكن عاملمِ الأحياء توما�ض دانييل من جامعة وا�سنطن يف 
يف  العث،  ت�سبه  اأجهزة  ثمانية  تركيب  من  وزمــاوؤه  �سياتل 
نهايته ق�سبان معدنية كانت مت�سلة مبقيا�ض خا�ض بالدوران، 
ثم �سوروا اأمام كل فرا�سة م�سهد "غابة" متحرك 
تنقلت من  �ــســوئــيــة،  اأ�ــســعــة  مــن  مــكــون 

خالها العث.
ـــات عــن  ـــان ـــي ـــريـــق ب ـــف وجـــمـــع ال
كل  ا�ستغرقتها  التي  امل�سارات 
التفرعات  جمموعة  عرب  عثة 
وا�ستخدامها  الفرتا�سية، 
لإنـــ�ـــســـاء منـــــوذج ريــا�ــســي 
فهذا  تنقلها،  كيفية  لو�سف 
الأمـــــر لـــن يــفــيــد الــطــائــرات 
فقط  الغابات  فى  طيار  بدون 
بل فى مهامها امل�ستقبلية اأي�سا، 
ي�ستعينون  كنديني  علماء  فـــاإن 

 ،2028 بحلول  �سجرة  مليار  لزراعة  طيار  بدون  بالطائرات 
وبالتاىل هذه امليزات �ست�سيف مل�ستقبل التقنية.

اإىل  النموذج مع حتويله  دانيال وزماوؤه هذا  الباحث  واأخذ 
طائرة  رحلة  لتوجيه  ا�ستخدامه  ميكن  القرار  ل�سنع  برنامج 
بدون طيار، ومت اختبار برنامج توجيه الطائرات بدون طيار 
يف نف�ض غابة املحاكاة، وكذلك يف التكوينات املختلفة للغابات 

ذات الكثافات املختلفة من الأ�سجار.
وتو�سل الباحثون اإىل اأن اجلهاز ينتقل بالعتماد على النمط 
يف  ت�سببت  التي  لاأ�سياء  الظاهرة  احلــركــة  اأوجــدتــه  ــذي  ال

رحلتها، والتي ي�سري اإليها الفريق با�سم "التدفق الب�سري".
وكتب الفريق فى الورقة البحثية: "لقد اأثبت التدفق الب�سري 
يف  الطريان  ا�ستجابات  يف  التحكم  وراء  اأ�سا�سي  عامل  اأنــه 
الباحثون  قــام  الــذي  الــطــريان  برنامج  اأن  كما  احل�سرات". 
بتح�سينه للطائرات بدون طيار �سوهد اأداء اأف�سل بنحو %60 
يف الختبارات املحاكاة من ح�سرات العث، وذلك لأن الربنامج 
ا على قرارات التنقل اخلا�سة به بناًء على املعلومات  اعتمد اأي�سً

املتعلقة باملوقع الدقيق للكائنات يف املحيط املبا�سر.

شركة أمريكية تطور جهازًا للكشف عن عيوب البشرة

املدينة املنورة
• تقدم لإدارة الأحوال املدينة يف املدينة املنورة 
املواطنة / �شعاع عياده عيدان الر�شيدي رقم 
تعديل  بطلب   1074320993 امل��دين:  ال�شجل 
ا�شمها من: �شعاع عياده عيدان الر�شيدي اىل: 
له معار�شة  العازمي فمن  عيدان  عياده  �شعاع 
من  �شهر  خ��ال  مبعار�شته  فليتقدم  ذل��ك  على 

تاريخ هذا العان.

ابها
ال�شقاف  �شعيد  عيدرو�س  حممود  يعلن/   •
برقم/  مقيم  هوية  فقدان  عن  اجلن�شية  ميني 
اخل���دم���ات  م����ن  �����ش����ادره   2449139274
خ�شو�شي  قيادة  رخ�شة  وكذلك  اللكرتونية 
يجدهم  م���ن  ع��ل��ى   2449139274 ب���رق���م/ 

ي�شلمهم م�شادرهم.
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية بخمي�س م�شيط 
ال�شجل  كعبي  ي��ح��ي  حم��م��د  نبيه  امل��واط��ن��ة/ 
امللف)احلفيظ رق��م   1070288855 امل��دين/ 
امل�شدر:  ة(18718التاريخ:1431/6/10ه� 
اأبها بطلب تعديل ال�شم من/ نبيه حممد يحي 

كعبي اىل/ نورهان حممد يحي كعبي فمن له 
خال  مبعار�شته  فليتقدم  ذل��ك  على  معار�شة 

�شهر من تاريخ هذا الإعان.
ال�شهري  ظافر  را�شد  عبدالعزيز  يعلن/   •
لعام  التقنية  كلية  ت��خ��رج  �شهاده  ف��ق��دان  ع��ن 
العامة  املوؤ�ش�شة  من  عليها  احلا�شل  1435ه��� 

للتدريب التقنى واملهني كلية التقنية 
بنجادي�س  ال��دي��ن  غيا�س  حممد  يعلن/   •
ب��رق��م/  ���ش��ف��ره  ج����واز  ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�شية 
القن�شلية  م���ن  ����ش���ادر   BM0057922
ي�شلمه  ي��ج��ده  م��ن  ع��ل��ى  ب��ج��ده  البنجاد�شية 

القن�شلية البنجاد�شية بجده 
 

جازان
باأنه  �شبيا  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
علي  بن  خليل  بن  علي  امل��واط��ن/  اإليها  تقدم 
رقم  املدين  ال�شجل  مبوجب  ال�شعودي  خدي�س 
ا�شتحكام  حجة  ا�شتخراج   )1082081835(
قرية اجلارة  الواقعة يف  ال�شكنية  الأر���س  على 
املعتمد  ال��ع��م��راين  النطاق  خ���ارج  تقع  وال��ت��ي 
وم�شاحتها  واأطوالها  وحدودها  �شبيا  ملدينة 

كالآتي:
العر�س من  ال�شمال: يحده �شارع خمتلف  من 
مو�شى  ورثة  ويليه  )10,20م(  اإىل  )7,50م( 
اإىل  الغرب  من  يبداأ  ال�شلع  وط��ول  مغرم  علي 
ال�رشق بزاوية )105 درجة( بطول )3,49م( 
ثاثة اأمتار وت�شعة واأربعني �شنتمرت ثم ينك�رش 
بطول  درج����ة(   164( ب���زاوي���ة  ����رشق  ���ش��م��ال 
ينك�رش  ثم  )00,87م( �شبعة وثمانني �شنتمرت 
�رشق بزاوية )157 درجة( بطول )16,97م( 
�شنتمرت  وت�شعني  و�شبعة  م���رتًا  ع�����رش  �شتة 
واح��د  )21,33م(  ال�����ش��ل��ع  ط���ول  واإج���م���ايل 

وع�رشون مرتًا وثاثة وثاثون �شنتمرتًا.
عر�س  نافذ  غ��ر  مدخل  يحده  اجل��ن��وب:  وم��ن 
)3,75م( ويليه ح�شن احمد مهنا وال�شد وطول 
ال�شلع يبداأ من ال�رشق اإىل الغرب بزاوية )85 
درجة( بطول )20,92م( ع�رشين مرتًا واثنان 
ب��زاوي��ة  �شمال  ينك�رش  ث��م  �شنتمرت  وت�شعني 
وثاثني  �شتة  )00,36م(  بطول  درج��ة(   87(
درجة(   87( بزاوية  غرب  ينك�رش  ثم  �شنتمرت 
�شنتمرت  واأربعة  اأمتار  ثاثة  )3,04م(  بطول 
اأرب��ع��ة  )24,32م(  ال�شلع  ط���ول  وجم��م��وع 

وع�رشون مرتًا واثنان وثاثون �شنتمرتًا.
وم��ن ال�����رشق: ي��ح��ده ورث���ة اإب��راه��ي��م ب��ن علي 
اإبراهيم �شمان وطول ال�شلع يبداأ من ال�شمال 
ب��ط��ول  درج�����ة(   89( ب���زاوي���ة  اجل���ن���وب  اإىل 
�شنتمرت  و�شتني  مرتًا  ع�رش  �شبعة  )17,60م( 
ب��زاوي��ة )79 درج���ة( بطول  ���رشق  ث��م ينك�رش 
اثنان و�شبعني �شنتمرت ثم ينك�رش  )00,72م( 
)3,28م(  بطول  درج��ة(   72( بزاوية  جنوب 
ثاثة اأمتار وثمانية وع�رشين �شنتمرت واإجمايل 
طول ال�شلع )21,60م( واحد وع�رشون مرتًا 

و�شتون �شنتمرتًا.
ومن الغرب: يحده �شارع عر�س )30م( ويليه 
اخل���زان وط��ول ال�شلع ي��ب��داأ م��ن اجل��ن��وب اإىل 
ال�شمال بزاوية )94 درجة( بطول )14,38م( 

اأربعة ع�رش مرتًا وثمانية وثاثني �شنتمرتًا. 
ثاثمائة  )399,03م2(  الإجمالية:  وامل�شاحة 
مائة  من  وثاثة  مربعًا  مرتًا  وت�شعون  وت�شعة 

�شنتمرتًا مربعًا.
واإحداثياتها ح�شب النظام العاملي ال)جي بي 

اإ�س(. 
   �شماليات        �رشقيات  

4232,989   1712.776
4232,992   1712,777
 4232,993   1712,776
4233,002   1712,779
4233,005   1712,769
4233,005   1712,769
4233,005   1712,770
4232,994   1712,767
4232,991   1712,768
4232,991   1712,768

فمن له معار�شه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�شه 
اخلام�س  الق�شائي  باملكتب  املحكمة  ه��ذه  اإىل 

خال �شهرين من تاريخه واهلل املوفق,,,
مينية  خ��ال  حمد  اإب��راه��ي��م  جمعة  تعلن/   •
عن   2374145866 الإق��ام��ة  رق��م  اجلن�شية 
فقدان/ جواز �شفر رقم 05156058 ال�شادر 
2019/5/25م  الن��ت��ه��اء  ت��اري��خ  ج���دة  م��ن 
م�شدره  اإىل  ي�شلمه  اأن  عليه  يعرث  ممن  يرجى 
اأو مركز �رشطة  اإدارة ج��وازات  اأق��رب  اإىل  اأو 

وله ال�شكر.
احل��اج  اح��م��د  حم��م��د  ع��ل��ي  اأن����ور  • ي��ع��ل��ن/ 

رقم  �شفر  ج��واز  فقدان/  عن  اجلن�شية  ميني 
05440578 ال�شادر من جممع الإ�شدار الآيل 
2014/01/13م  ال�شدار  تاريخ  احلديدة   ��
اأق��رب  اإىل  ي�شلمه  اأن  عليه  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى 

اإدارة جوازات اأو مركز �رشطة.

الدمام
• يعلن عبد العزيز حممد علي الزري �شعودي 
ال��ه��وي��ة:1054705395ع��ن  ورق���م  اجلن�شية 
و�شادرة  بحري  زورق  �شياقة  رخ�شة  فقدان 
ممن  وي��رج��ى  بالقطيف  احل����دود  ���ش��اح  م��ن 
الت�����ش��ال  اأو  مل�����ش��دره��ا  ي�شلمها  اأن  ي��ج��ده��ا 

0568298191 وله ال�شكر.

الق�شيم
اف��غ��اين  ق���ول  زري����ن  خ���ان  وردك  •يعلن/ 
اجل��ن�����ش��ي��ة ع���ن ف���ق���دان ج�����واز ���ش��ف��ره رق��م        
ال��ري��ا���س   م���ن  ����ش���ادر    )   484277o A
يجده  م��ن  فعلى  2011/4/17م     ب��ت��اري��خ 
او  ���س  بالريا  الفغانية  ال�شفارة  اىل  ي�شلمه 

اأقرب جوازات 0

االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0554470058 (
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األرجنتيني زياليا يدعم هجوم ضمك
خمي�س م�شيط- البالد

اأعلن نادي �سمك،  اإمتام تعاقده ر�سمًيا مع املهاجم الأرجنتيني اإمييلو 
زياليا. وذكر نادي �سمك عرب ح�سابه على "تويرت" اأن مرا�سم التوقيع 

جرت مبقر مع�سكر الفريق باخلرب.
ويبلغ الالعب الأرجنتيني من العمر 32 عاًما، و�سبق له اللعب لأندية  
وروزاريـــو  وبانفيلد  �ساراندي  واأر�ــســنــال  جونيورز  اأرجنتينو�س 
ال�سمكاوي  للفريق  كــبــرا  مك�سبا  زيــاليــا  الــالعــب  ويــعــد  �ــســنــرتال. 
املحرتفني  دوري  ترتيب  يف  الأخر  املركز  لرتك  جاهدا  يحاول  الذي 

والنطالقة القوية خالل اللقاءات القادمة.

" السومة: لن تشيخَ 
سني بطوالته ..!!"

د.عدنان املهنا

)يف زحام ال�شم�س.!(

الأخرة  الأربع  البطولت  جبني  على  طبع  قد  عمرال�سومة  •• كان 
لــنــاديــه ُقــبــالِت جــمــاهــره حــني ركــ�ــس وجــدانــه نــحــوهــم، ونحو 
تاريخ  يف  جماهر  اأعــظــم  ب�سمات  الــلــه،  بحول  ير�سم،  ــادم  ق اأمــل 
الأهلي.. اأما القرار فلم يغادر بال�سفاح اجلديد، اأو بتاريخه البطويل 
املعهود؟! فلم يكن اأحد يجروؤ على اأن ي�ستاأذن تلك البطولت الكربى؛ 

كي تدخل القلوب اإل ال�سومة..!!
•• وهذا املهاجم الهداف القائد الأهالوي املوؤثر يف �سفوف النادي 
بــه، وبــاأفــراد )الأ�ــســرة الأهــالويــة  كــان يظل ن�ساطه املثمر  الأهــلــي 
املتغرات  لكن  و201٦   201٥ عامي  منذ  بطوليًا  ناجعًا  العمالقة( 
الزمنية واملكانية اأ�سحت الآن هاربًة من �سخ�سيته البطولية، التي 

�ساحت حتى الآن عن امل�سهد الكروي بالراقي والفريق امللكي؟!
ال�سايف  وقلبه  روحه  بو�سع  تتمتع  عا�سقه(  )روح  جعلت  •• وقد 

وحلو حديثه..؟!
اأي�سًا ال�سومة  • وعمر 

و.. ناهيك عن كونه )اأف�سل مهاجم يف فريق الأ�سود ( واأمتع هداف 
تنام اأهدافه يف اأح�سان ال�سبكات ، هو فكر له اأجواوؤه التي ت�ستمطر 
النت�سارات فينحى منحًا بطوليًا يف �ساحات الكرة نابعًا من قناعة 
اإبداعية �سلطوية عاطفية فنية قلَّ نظرها؟! وذلك بني كل املباريات 
التي يدفع فيها زمالءه اإىل الدخول لالنت�سار واحل�سم يف فعاليات 
الكرة التي لها طائل..؟! كما ي�سرفهم من خارج امللعب كل الوقت عن 

التعبر يف احل�سم وف�سل اخلطاب!
عمر  ي�سخ  فلم  ال�سبب!!  هو  عطاءاته(  )خريف  اأن  اأظــن  ول   ••
اإيحاءات عمرال�سومة  من  ي�ستمد  اأهالوي  ي�سيخ  بعد ولن  ال�سومة 
متغرات  مــن  �سخمًا  ر�ــســيــدًا  وفــنــيــة  وجــدانــيــة  مبقايي�س  اأداء 
�سخ�سية عمر ال�سومة ومن اأ�سلوبه املاتع بالتهديف الفاعل اجلميل 
وخواطره العاطفية للجماهر، فيجعلهم يرفلون و�سط اأ�سراب من 

حور اأهدافه .!
الأوامــر  من  )ُجمل  اأمــام  العظيم  الأهلي  جماهر  جحافل  اإن   •
اإىل  موكلة  لأنها  ل  بـــال(..  لها  ليهداأ  يكن  مل  الإذعانية  والنواهي 
الكالم  تفخيم  له  بعثت  لأنها  ول  فقط(..  ال�سومة  )كعمر  كبر  ا�سم 
واملالم غر املجدي.. لكن.. للتعبر عن )انفعال تغر حال النت�سار 
احلا�سم، واملفاجئ( وغر املوقوت الذي وطاأ اأحا�سي�س حمبي عمر 
ال�سومة و�سكن قلوبهم وجرى يف �سرايينهم عرفانًا بدوره البطويل 

الفاعل طيلة اأكرث من ن�سف عقد .. ووفاء حلبه وحب الأ�سود.
امل�سرعة  خيولهم  )ي�سرجون  يزالون  ل  ال�سومة  عمر  حمبي  •• اإن 
عمر  الأهلي  فيها  تخ�س�س  قد  كان  واأكرث  اثنتني  و  لبطولة  نحوه( 
الربازيلي  جيل  مــن  وبـــدءًا  قــبــاًل..  بــالآخــريــن  يظل  ــذي  ال ال�سومة 
ال�سفاح "فيكتور �سيمونز" وبعده هو فار�س وجدانهم.. وبقاياهم.. 

وعهدهم...!!!
..........

نب�سًا كونها  "كلماتي" باملقال  تتكرر  ••  قد 
من نب�سات "اإن�سان" قدره اأن ي�سف و ميدح
ويفخر باأية �سخ�سية ريا�سية لي�سيع الفرح

يف القمم امل�سيئة بانخطافاته العذبة.!!

الطريق إلى طوكيو 2020

األخضر األولمبي يتخطى تايالند ويتأهل لنصف نهائي آسيا

جدة- حممود العو�شي
قطع منتخبنا الوطني الأوملبي حتت 23 عاما، خطوة 
اإىل نهائيات  التاأهل  اإحدى بطاقات  كبرة نحو حجز 
دورة الألعاب الأوملبية لكرة القدم " طوكيو 2020"، 
كاأ�س  بطولة  نهائي  ن�سف  اإىل  التاأهل  �سمن  بعدما 
على  تغلبه  عقب  وذلك  بتايالند،  �سنة   23 حتت  اآ�سيا 

نظره �ساحب الدار، املنتخب التايالندي بهدٍف دون 
رد يف اللقاء الذي جمع بينهما اأم�س، على ملعب ا�ستاد 

تاما�سات.
كانت  حيث  الفريقني،  من  لأٍي  مثالية  البداية  تكن  مل 
رهبة اللقاء ظاهرة ب�سكٍل وا�سح على اأداء الالعبني، 
كما مل يبادر اأيهما بالهجوم التام على خ�سمه حتى ل 

اإىل  اأدى  الذي  الأمــر  مناف�سه،  ي�ستغلها  ثغراٍت  يرتك 
نهاية ال�سوط الأول بالتعادل ال�سلبي بدون اأهداف.

قلياًل  الأخ�سر  لعبو  اكت�سب  الثاين  ال�سوط  ويف 
بقوٍة كبرة،  يهاجمون  اأخــذوا  من اجلــراأة، حيث 
الأمر الذي اأ�سفر عن �سربة جزاء ل�سالح الأخ�سر 
وبالفعل  اللقاء،  عمر  من   78 الدقيقة  يف  الأوملبي 

ا�ستطاع الالعب عبد الله احلمدان تنفيذها بنجاح، 
ن�سف  اإىل  التاأهل  بطاقة  الوطني  منتخبنا  ليمنح 
�سباب  منتخب  يــواجــه  و�ــســوف  البطولة.  نهائي 
واأوزبك�ستان  الإمــارات  مباراة  من  الفائز  اململكة 
عاما   23 حتت  اآ�سيا  كاأ�س  نهائي  ن�سف  لقاء  يف 

بتايالند.

في البطولة اآلسيوية الـ 19 بالكويت

جدة- البالد
لكرة  الأول  ال�سعودي  الوطني   منتخبنا  وا�سل 
�سدارته  ح�سم  وا�ست�ساع  القوية،  عرو�سه  اليد 
الآ�سيوية  البطولة  يف  الثالثة  املجموعة  لفرق 

واملوؤهلة  الكويت،  يف  ،املقامة  ع�سرة  التا�سعة 
عقب  وذلك  مب�سر،   2021 العامل  كاأ�س  لنهائيات 
بنتيجة  اجلنوبية  كــوريــا  منتخب  على  تغلبه 
بينهما  جمعت  التي  املواجهة  خالل   ،)27  -  29(

الله  العبد  �سعد  ال�سيخ  �سالة  على  ال�سبت  اأم�س 
من  التمهيدي  الــدور  جولت  اآخر  يف  بالكويت، 
تاأخره  يقلب   اأن  ا�ستطاع  اليد  اأخ�سر  البطولة. 
اإىل   ،)13  -  1٥( بنتيجة  الأول  الــ�ــســوط  يف 
على  حت�سن  بعدما  ال�سوط،  يف  مثر  انت�سار 
تفوقه،   ليفر�س  ــة  واحلــرا�ــس الــدفــاع  م�ستوى 
اأراد،  كما  اللقاء  ت�سير  من  ومتكن  واأف�سليته، 

و�سط تاألق ح�سني املح�سن جنم املباراة الأول.
نــقــاط من   )4( اإىل  رفـــع ر�ــســيــده  الــيــد  اأخــ�ــســر 

ــكــوري  انــتــ�ــســاريــن، وتـــاأهـــل رفــقــة املــنــتــخــب ال
 ، ر�ــســيــده  يف  نقطتني  ميتلك  الـــذي  اجلــنــوبــي، 
�سي�سهد  والذي  البطولة،  من  الرئي�س  الدور  اإىل 
املتاأهلة؛  الثمانية  املنتخبات  بني  مثرا  �سراعا 
من اأجل احل�سول على البطاقات الأربعة املوؤهلة 
لنهائيات كاأ�س العامل 2021 التي �ستقام يف م�سر 
منتخبنا  لعب  توج  ال�سياق  ويف  املقبل.   العام 
الوطني لكرة اليد ح�سني املح�سن بجائزة اأف�سل 

لعب يف املباراة.

العميري بطاًل لسباق حائل الدولي للقدرة والتحمل
حائل - خالد احلامد 

ال�سعودي  رئي�س الحتاد  فهد  بن  عبدالله  الأمر  ال�سمو  توج �ساحب 
للفرو�سية الفار�س، عبدالله العمري بطاًل ل�سباق حائل الدويل للقدرة 
والتحمل الذي اأقيم �سباح اأم�س ال�سبت، �سمن مو�سم حائل مل�سافة 
100 كم، باإ�سراف الحتاد ال�سعودي للفرو�سية. وك�سف مدير املركز 
الإعالمي مبو�سم حائل �سالح العنزي، اأن الفار�س عبدالله العمري 
حقق الفوز بعد مناف�سة قوية امتدت طوال مراحل ال�سباق الأربع، 
" مريبة" وب�سرعة 24،21٥ كم  النهاية رفقة اجلواد  حتى خط 
ال�سغر  اإبراهيم  الفار�س  الثاين  املركز  يف  حل  فيما  �ساعة،   /
"فولكان" وب�سرعة 23.0٥8 كم / �ساعة، وجاء  رفقة اجلواد 

الفر�س خطيمة وب�سرعة 22.218   الثمايل على  الثالث عبداملحيد  املركز  يف 
كم / �ساعة.  واأ�ساف العنزي: " �سهد ال�سباق ح�سور جماهري كبر، وحفل 
بتناف�س قوي بني الفر�سان امل�ساركني، وحظي باإ�سادة اجلميع من النواحي 
من  ال�سادرة  احلديثة  القوانني  طبقت  التي  والتحكيمية  والفنية  التنظيمية 
بن  الأمــر عبدالله  ال�سمو  ل�ساحب  للفرو�سية. ويف حديث  الــدويل  الحتــاد 
فهد رئي�س الحتاد ال�سعودي للفرو�سية قال:" نهنئ الفر�سان الفائزين بهذا 
نقدم  كما  مرة،  لأول  اجلديدة  الفرو�سية  قوانني  تطبيق  �سهد  الذي  ال�سباق 
امللمو�سة  جهودهم  على  املنظمة  اللجنة  يف  العاملني  لكافة  والتقدير  ال�سكر 
متمنيا ملن مل يحالفهم احلظ من  ال�سباق"،  تنظيم  اأ�سفرت عن جناح  التي   ،

املت�سابقني التوفيق يف ال�سباقات املقبلة".

أخضر اليد يتجاوز الكوريين ويتصدر مجموعته

الخضراوي يشارك في بطولة 
النخبة اآلسيوية للطاولة

الريا�س - البالد 
علي  ال�سعودي  الــالعــب  الطاولة  لكرة  الآ�ــســيــوي  الحتـــاد  اخــتــار 
على  لعبا   1٦ لأف�سل  اآ�سيا  كاأ�س  يف  للم�ساركة  اخل�سراوي   نور 
 )   championship  1٦ Asia Top  ( اآ�سيا  قارة  م�ستوى 
وذلك نتيجة ملا حققه اخل�سراوي خالل م�ساركاته مع املنتخب يف 
اآ�سيا،  بطولت  اأقــوى  من  البطولة  هــذه  وتعترب  احلــايل،  املو�سم 
جهة  من  الآ�سيوية.  الطاولة  كــرة  يف  لمعة  اأ�سماء  من  ت�سمه  ملا 
الطاولة عبدالعزيز بن  لكرة  ال�سعودي  اأكد رئي�س الحتاد  اأخرى، 
فهد ال�سعيد، اأن اختيار لعب �سعودي  يف مثل هذه البطولة يعترب 
دليال على تقدم كرة الطاولة ال�سعودية، وهذا بف�سل الله، ثم  نتيجة 
عمل متوا�سل من اجلميع بالحتاد، وهذه من اإحدى خطط الحتاد 

التي ن�سر عليها للو�سول اإىل املحافل الدولية، والأوملبية.

الرياضة
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تقام للمرة األولى  في العالم

الفيصل يتوج فريق AMAALA  ببطولة بولو الصحراء بالعال
العال- البالد

في�سل  بــن    تركي  بــن  العزيز  عبد  الأمـــر  تــوج 
للريا�سة،  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العال  بطولة  يف  الفائز   AMAALA فريق 
فعاليات  اأم�س  انطلقت  حيث  ال�سحراء؛  لبولو 
العامل،  يف  الأوىل  ال�سحراء"  "بولو  بطولة 
الــعــال،  ملــحــافــظــة  املــلــكــيــة  الــهــيــئــة  مــن  بتنظيم 
التي  للبولو،  ال�سعودي  الحتاد  مع  وبالتعاون 
ت�ستمر ملدة يومني �سمن فعاليات املو�سم الثاين 

من مهرجان �ستاء طنطورة يف العال.
و�سارك جمموعة من اأبرز لعبي البولو العامليني 
يف البطولة؛ من بينهم اأدولفو غامبيا�سو، اأكرث 
ل  فريق  وموؤ�س�س  الــعــامل  يف  �سهرة  الالعبني 
عامليًا،  والأبــرز  البطولة  لقب  دولفينا و�ساحب 
احلائزان  دونــو،  ماك  وبابلو  �سترلنغ  وديفيد 
دولفينا،  ل  فريق  اأهــداف يف   10 ت�سنيف  على 

وجنم البولو الأرجنتيني نات�سو فيغرا�س.
امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قال  من جهته، 
العربية  اململكة  ت�سعى   : املـــدين  عــمــرو  للعال 
الثقايف  موروثها  على  احلفاظ  اإىل  ال�سعودية 
املذهل  امل�سهد  وتــعــزيــز  وحــمــايــة  والإنــ�ــســاين 
الغنية  الــعــال  حمــافــظــة  بينها  ومـــن  ملــنــاطــقــهــا 

باإن�سانها وتاريخها وعمق ح�سارتها.
واأ�ساف املدين : ت�سكل ا�ست�سافة بطولة بولو 
والذي  طنطورة،  �ستاء  مهرجان  يف  ال�سحراء 
يعد من�سة عاملية نعّرف من خاللها العامل اأجمع 
يف  ال�سارب  املوقع  هــذا  ي�سكلها  التي  بالقيمة 
الــتــاريــخ واملــ�ــســاهــمــة يف حتقيق روؤيـــة  عــمــق 
الأو�ــســع،   2030 ال�سعودية  العربية  اململكة 
التاريخية  الفرو�سية  بتقاليد  يليق  تــكــرميــًا 
اأ�سار رئي�س  فيما  املنطقة.  بها هذه  تتمتع  التي 
زيدان،  للبولو عمرو ح�سني  ال�سعودي  الحتاد 
اأن ا�ست�سافة العال بطولة بولو ال�سحراء،  اإىل 

الذي  وتاريخه  املكان  عراقة  مع  من�سجمًا  ياأتي 
اأن  م�سيفًا  عــدة،  اإن�سانية  ح�سارات  يف  اأ�سهم 
جديدًا  مفهومًا  تعد  ل  ال�سحراء  بولو  بطولة 
فح�سب، بل هي اأي�سًا البطولة الر�سمية الأوىل 
ال�سعودي  ُتــنــّظــم حتــت رعــايــة الحتــــاد  الــتــي 
 2018 يــولــيــو  يف  تاأ�سي�سه  مت  الـــذي  للبولو 
كو�سيلة لتطوير هذه الريا�سة يف جميع اأنحاء 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  و�سياغة  اململكة، 
القواعد  من  بــدءًا  امل�ساركة  وت�سجيع  الدولية، 

ال�سعبية و�سوًل اإىل م�ستويات النخبة.
"بولو  ــعــال املـــكـــان الأمـــثـــل لإطـــــالق  ـــعـــّد ال وُت
ذي  الفريد  مبوقعها  تتميز  حيث  ال�سحراء" 
الأهمية التاريخية والثقافية الكبرة لي�س فقط 
بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية بل وللعامل 
من  كواحدة  ال�سحراء"  "بولو  وتــرز  اأجمع. 

اأبرز الفعاليات الريا�سية التي يقدمها مهرجان 
حيث  ــيــة،  احلــال ن�سخته  يف  طــنــطــورة  �ــســتــاء 
على  املنطقة  وتــاريــخ  وثقافة  بـــراث  يحتفي 
الفعاليات  من  جملة  ويقدم  اأ�سبوًعا   12 مــدار 
ثقافات  التقاء  عن  تعر  التي  الرثية  والأن�سطة 
العال  اإرث  لمــتــداد  جت�سيًدا  والــغــرب،  ال�سرق 

احل�ساري ورمزيتها التاريخية.
اأبــرز  مــن  كــواحــدة  ال�سحراء"  "بولو  وتـــرز 
الفعاليات الريا�سية التي يقدمها مهرجان �ستاء 
يحتفي  حيث  احلــالــيــة،  ن�سخته  يف  طنطورة 
 12 مــدار  على  املنطقة  وتــاريــخ  وثقافة  بــراث 
والأن�سطة  الفعاليات  من  جملة  ويقدم  اأ�سبوًعا 
ال�سرق  ثقافات  التقاء  عــن  تعر  الــتــي  الــرثيــة 
والغرب، جت�سيًدا لمتداد اإرث العال احل�ساري 
بــقــيــت ملتقى  ــي  ــت ال ــتــاريــخــيــة،  ال ورمــزيــتــهــا 

العامل  بقاع  خمتلف  من  واحل�سارات  للثقافات 
على مدى التاريخ.

جمموعة  كذلك  طنطورة  �ستاء  مو�سم  ويــقــدم 
كــبــرة مـــن الـــتـــجـــارب املــتــنــوعــة الــتــي تلبي 
ـــــزوار وتــنــا�ــســب جميع  احــتــيــاجــات جــمــيــع ال
اأو  املــجــمــوعــات  اأو  لـــالأفـــراد  �ــســواء  الأذواق، 

العائالت، من خمتلف ال�سرائح.
وتقام فعاليات �ستاء طنطورة يف عطالت نهاية 
حتى   2019 دي�سمر   19 من  ابتداًء  الأ�سبوع، 
املو�سم  ل�سيوف  و�سيت�سنى  2020م  مار�س   7
التاريخية  املــواقــع  زيـــارة  الــعــام  هــذا  الــثــاين 
وح�سور  ح�سري،  ب�سكٍل  املذهلة  والــراثــيــة 
التي  العاملية  والفنية  املو�سيقية  الــعــرو�ــس 
ب�سمتهم  تركوا  مّمن  عريقون  فنانون  يحييها 

يف جمال الفّن عربيًا وعامليًا.
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األسود يقصون الفرسان وأبها يطيح بالفتح 

األهلي والوحدة يتأهالن لنهائي 
كأس السعودية للطائرة 

بدء التحضيرات لـرالي حائل الدولي2020 
حائل - خالد احلامد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وجه 
عبدالعزيز  بن  �سعد  بن  عبدالعزيز 
ــل رئــيــ�ــس هيئة  اأمــــري مــنــطــقــة حــائ
العليا  اللجنة  رئي�س  املنطقة  تطوير 
الدويل  ني�سان  حائل  لرايل  املنظمة 
ــعــدادات  ــت ــال�ــس اجلـــهـــات املــعــنــيــة ب
الــدويل   2020 حائل  رايل  لإطـــاق 
ع�سر  الـخام�سة  ن�سخته  يف  ني�سان 
بتاريخ   �سيبداأ  ــذي  ال الــتــوايل  على 
 8 حتى  وي�ستمر  الــقــادم،  فرباير    3
هيئة  من  بتنظيم   ، نف�سه  ال�سهر  من 
مع  بالتعاون  حائل  منطقة  تطوير 
وبتنظيم  للريا�سة  الــعــامــة  الهيئة 
وا�ـــســـراف فــنــي عــلــى الــ�ــســبــاق  من 
ــيــارات  ــ�ــس ــل الحتــــــاد الـــ�ـــســـعـــودي ل
والدراجات النارية . واأو�سح رئي�س 
اللجنة التنفيذية لرايل حائل ني�سان 
الدويل 2020  عبدالعزيز بن عبدالله 
ــعــدادات الـــرايل  ــت ــس الــ�ــســيــف بــــاأن ا�
اكتملت من قبل اللجان الفرعية لهذا 
 ، الـــ 15   الكبري يف ن�سخته  احلــدث 
�ساحب  من  مبا�سره  ومتابعة  بدعم 
بن  عبدالعزيز  الأمــري  امللكي  ال�سمو 
اأمــــري منطقة  ــن عــبــدالــعــزيــز  �ــســعــد ب
منطقة  تــطــويــر  هيئة  رئــيــ�ــس  حــائــل 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  حائل 
لـــرايل حــائــل و�ــســمــو نــائــبــه �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن فهد بن 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  وقال  مقرن. 
باأن الرايل �سيقام خال الفرتة من 3 
ثاين  املوافق 9 جماد  فرباير  2020 
1441هـ اإىل  8 فرباير 2020  املوافق 

14 جماد ثاين 1441هـ .

الـــ  نــ�ــســخــتــه  يف  الـــــرايل  اأن  لفـــتـــًا 
�سحراوي  م�سار   على  �سيكون   15
  1700 يــقــارب  مــا  اجمالية  مب�سافة 
مراحل  اأربــع  على  موزعة  مرت،  كيلو 
الت�ساري�س  خمتلف  بتنوع  خا�سة 
يف �سحراء منطقة حائل التي حتمل 

واملنا�سبه  املميزة  الن�سبية  القيمة 
لتــ�ــســاع اقــامــة هـــذا احلــــدث الــهــام 
مهد  حائل  منطقة  بها  تتمتع  والتي 
مت  اأنه  موؤكدًا   ، ال�سعودية  الراليات 
للمت�سابقني  جديدة  مرحلة  ا�سافة 
الـــذيـــن �ــســيــكــون هـــنـــاك  زيـــــادة يف 
" لن  " ال�سيف  واأو�ــســح   ، عــددهــم 
م�ساحبة  ــيــات  فــعــال هـــنـــاك  يـــكـــون 
فعاليات  مــع  لتزامنه  وذلـــك  لــلــرايل 
باحلدث  الكتفاء  ومت  حائل  مو�سم 
رئي�س  واكــــد   ، الأكـــــرب  الــريــا�ــســي 
ا�ــســتــمــرار  عــلــى  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الله  بــاإذن  املتولية  الــرايل  جناحات 
النظري  منقطع  تام   وتناغم  بتعاون 
للريا�سة والحتاد  العامة  الهيئة  مع 
الــ�ــســعــودي لــلــ�ــســيــارات والــدرجــات 
النارية واجلهات احلكومية الداعمة 
هذا  لإجنــاح  الفاعلة  حائل  مبنطقة 

احلدث .
 وكان �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
في�سل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز 
نائب اأمري منطقة حائل نائب رئي�س 
على  اطلع  قد  املنطقة  تطوير  هيئة 
لرايل  التنفيذية  اللجنة  ا�ستعدادات 
وذلــك   ،2020 الـــدويل  ن�سيان  حائل 
خال اجتماعه باأع�ساء اللجنة يف 6 
الجتماعات  �سالة  يف  املا�سي  يناير 

الرئي�سة بديوان الإمارة.

متابعة - حممود العو�ضي  
ت�ضوير - حممد حزوب

ــريــق  الأهـــلـــي يف قــلــب الــطــاولــة  جنــح ف
 ،1-2 عليه  بــفــوزه  الــوحــدة  م�سيفه  على  
لي�سرب موعدًا مع الن�سر يف الدور ن�سف 
النهائي كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني، يف 
امللك  مدينة  �ستاد  احت�سنها  التي  املواجهة 
ربع  الـــدور  يف  املكرمة،  مبكة  عبدالعزيز 
بهجوٍم  املباراة  بــداأت  للم�سابقة.  النهائي 
الدقيقة  وحداوي نتج عنه هدف مبكر عند 
8 عــن طــريــق مــدافــعــه عــبــدالــلــه الــــزوري. 
حينما   26 الدقيقة  حتى  الأهــلــي  وانتظر 
ت�سجيل  مــن  ال�سومة  عمر  مهاجمه  متكن 
هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء ت�سبب 
بها زميله عبدالفتاح ع�سريي. ورد الوحدة 
ريناتو  الــربازيــلــي  مــدافــعــه  وكـــاد  �سريعًا 
بعدما  الــثــاين  الــهــدف  ي�سجل  اأن  �سافيز 

ارتقى لعر�سية زميله فواز ال�سقور وحول 
الكرة براأ�سه اإل اأنها وجدت احلار�س يا�سر 

امل�سيليم الذي ت�سدى لها ب�سعوبة.
وقبل نهاية ال�سوط الأول �سنحت فر�سة 
تافاري�س  دجانيني  الأهلي  ملهاجم  خطرية 
املولد  �سعيد  زميله  من  متريرة  تلقى  الذي 
احلــار�ــس  وجـــدت  اأنــهــا  اإل  ــكــرة  ال لي�سدد 
ويف  لها.  ت�سدى  الــذي  اجلدعاين  عبدالله 
ــثــاين وا�ــســل الأهــلــي هجومه  الــ�ــســوط ال
عمر  ملهاجمه  خطرية  فر�سة  لــه  و�سنحت 
ال�سومة الذي �سدد كرًة قوية اإل اأنها ذهبت 
ــرمــى. وعــنــد الــدقــيــقــة 68 متكن  خـــارج امل
الأملــــاين مــاركــو مــاريــن لعــب الأهــلــي من 
متابعته  بعد  لفريقه  الثاين  الهدف  ت�سجيل 
من  والعائدة  ال�سومة  عمر  زميله  لت�سديدة 
الكرة  لي�سع  اجلدعاين  عبدالله  احلار�س 
يف ال�سباك. حاول الوحدة العودة للمباراة 

مهاجمه  وكــاد  �سيطرته  فر�س  بعدما 
يــ�ــســجــل هــدف  اأن  الــ�ــســيــعــري  حمــمــد 
زميله  لعر�سية  ارتقى  بعدما  التعادل 
ال�سرتايل كريغ غودوين وحول الكرة 
يا�سر  احلار�س  وجــدت  اأنها  اإل  براأ�سه 
ب�سعوبة.  لها  ت�سدى  ــذي  ال امل�سيليم 
عمر  مهاجمه  وكاد  �سريعًا  الأهلي  ورد 
الــثــالــث  الــهــدف  ي�سجل  اأن  الــ�ــســومــة 
بــعــدمــا اخـــرتق دفـــاع الـــوحـــدة و�ــســدد 
الكرة قوية اإل اأنها مرت بجانب القائم 
اجلــدعــاين.  عبدالله  للحار�س  الأميـــن 

ال�سرتايل  اأهــدر  ال�سائع  بدل  الوقت  ويف 
عقب  حمققًا  هدفًا  الوحدة  لعــب  غودوين 
تلقيه متريرة من زميله علي النمر ليواجه 

اعتلت  اأنها  اإل  قوية  الكرة  وي�سدد  املرمى 
الأهــلــي  بــفــوز  املــبــاراة  لتنتهي  الــعــار�ــســة 
الن�سر  �سيفه  اأمام  الأهلي  و�سيلعب   .1-2
ال�سهر املقبل يف الدور ن�سف النهائي على 

حقق  اأبها،  ويف  بجدة.  "اجلوهرة"  �ستاد 
فريق اأبها اإجنازا تاريخيا، بعد ما جنح يف 
عقب  للبطولة،  النهائي  ن�سف  اإىل  التاأهل 
تخطيه فريق الفتح ب�سربات الرتجيح بعد 

انتهاء الوقتني الأ�سلي والإ�سايف بالتعادل 
.1/1

افتتح فريق اأبها الت�سجيل يف اللقاء عند 
الدقيقة 28 عن طريق �سعد بقري من �سربة 
اأن ي�سجل مروان �سعدان هدف  جزاء، قبل 
اللقاء  عــمــر  مــن   51 الــدقــيــقــة  يف  الــتــعــادل 
للوقت  الــفــريــقــان  واحــتــكــم  الــفــتــح.  لفريق 
وظــل  النتيجة  تتغري  مل  لــكــن  الإ�ـــســـايف، 
جمريات  على  م�سيطرا  الإيجابي  التعادل 
الرتجيح،  لركات  الفريقان  ليلجاأ  اللقاء. 
ليعلن  الأبـــهـــاوي  للفريق  ابت�سمت  الــتــي 
تاأهله ملواجهة نادي الهال يف الدور ن�سف 
على  الــقــادم،  مار�س   15 له  املقرر  النهائي 

ملعب حميط الرعب بالريا�س.

جدة- البالد
نهائي  يف  موعدا  الطائرة  للكرة  والأهلي  الوحدة  فريقا  �سرب 
للكرة  الأول  الأهلي  فريق  جتاوز  بعد   ، للطائرة  ال�سعودية  كاأ�س 
املباراة  يف   3/0 نتيجة  الحتــاد  التقليدي  مناف�سه  اأم�س  الطائرة 

التي جمعتهما على �سالة الهيئة العامة للريا�سة يف جدة.
ال�سربات  خال  من  الطرفني  من  و�سريعة  قوية  املباراة  جاءت 

الفريقني،  لعبو  عليها  تناوب  التي  القوية  والإر�سالت  ال�ساحقة 
يف  الــوحــدة  فريق  جنح  بالريا�س،  الريا�سة  هيئة  �سالة  وعلى 
بلوغ النهائي بعد فوزه على مناف�سه الهال 3/2 بعد مباراة مثرية 
جنح  الوحداوي  الفريق  ولكن  مميزا  م�ستوى  الفريقان  فيها  قدم 
يف ح�سم اللقاء يف ال�سوط احلا�سم لي�سرب موعدا مع الأهلي يف 

نهائي البطولة. 

�ضربا موعدا مع قطبي العا�ضمة يف ن�ضف النهائي

بعد اإق�ضائهما الحتاد والهالل 

الصقور على رادار النصر
جدة- البالد

برئا�سة  الن�سر  نادي  اإدارة  حتاول   
�ــســفــوان الــ�ــســويــكــت تــدعــيــم الــفــريــق 
ب�سفقاٍت  بالنادي  القدم  لكرة  الأول 
ال�ستوية احلالية؛  قوية، خال الفرتة 
لــلــلــحــفــاظ عــلــى حــظــوظ الــفــريــق يف 
املحلية،  ــبــطــولت  ال عــلــى  املــنــافــ�ــســة 

والقارية.
وقـــد اأ�ـــســـارت الــعــديــد مــن املــ�ــســادر 
ــوحــدة فــواز  عــن قـــرب لعـــب نـــادي ال
خال  الن�سر  مع  التعاقد  من  ال�سقور 
الــفــرتة املــقــبــلــة، حــيــث اأكــــدت تو�سل 

نظريتها  مع  اتفاق  اإىل  العاملي  اإدارة 
املتبقية يف  الفرتة  ل�سراء  الوحدة  يف 
اأحــد  ال�سقور  وُيعترب  الــاعــب.  عقد 
الظهري  مــركــز  يف  املميزين  الاعبني 
مهاراٍت  من  ميتلكه  ملا  وذلــك  الأميـــن، 
فنية وقدرات بدنية عالية جعلته حمط 

اأنظار للعديد من الأندية.
يف  ــثــاين  ال املــركــز  الن�سر  ويــحــتــل 
جدول ترتيب اأندية الدوري ال�سعودي 
املحرتفني بر�سيد 30 نقطة وذلك بعد 
وتعادل   9 يف  فاز  مباراة   14 خو�سه 

يف 3، وهزم يف 2.



الطائف ـ البالد 
على  الأي���ام  ه��ذه  الطائف  ج��ن��وب  م���زارع  تكت�سي   
امتداد "حداد، وثقيف ومي�سان، وبني مالك، والقريع" 
"بالف�سيي�ض"  ت�سمى  مرحلة  يف  اللوز  ثمار  ببيا�ض 
التجارب  الربيع،واأثبتت  ف�سل  حلول  تبا�سري  م��ع 
املكان  ه��و  الطائف  جنوب  مناطق  اأن  وال��درا���س��ات، 
اأن  اإل  غ��ريه��ا  يف  تنبت  وق��د  ال�سجرة،  ل��ه��ذه  امل��ائ��م 
غ��زارة  اأو  املح�سول  يف  �سواء  ذاتها  لي�ست  اجل��ودة 

املنتج وبال�سكل الطبيعي.
وعن مراحل ت�سل�سل �سجرة اللوز، يقول عبداللطيف 
املالكي اأحد املزارعني واملهتمني بزراعة هذه ال�سجرة: 
اإىل موعد  اأوىل مراحلها  اللوز من  "اإّن زراعة �سجرة 
املعروف  الربيع،  ف�سل  حلول  مع  تبداأ  ثمارها  جني 
اأن يتوقفوا  لدى مزارعي اللوز مبو�سم الإزه��ار، بعد 
املو�سم  وهو  تدريجيًا،  ال�ستاء  ف�سل  يف  ال�سقي  عن 
الذي ي�ساهد فيه زائر هذه املزارع عمليات الإزهار يف 
الأبي�ض،  اللون  متو�سحة  اللوز  اأ�سجار  مناحي  �ستى 
تدريجي  وب�سكل  اآخ���ر  بعد  ي��وم��ًا  الأل����وان  وتتغري 
الرمادي  باللون  الأخ�سر، وتنتهي  اللون  اإىل  و�سوًل 

يف مدة تقارب �ستة "اأهلة" اأي اأ�سهر.
من جانب اآخر اأرجع عبدالرحمن الثقفي ارتفاع اأ�سعار 
كيلو اللوز الذي يرتاوح بني 200 و300 ريال يف اأوقات 
على  اجلني  عمليات  يف  امل�سقة  اإىل  املو�سم،  من  متفرقة 

املزارعني، حيث تتطلب جهدًا كبريًا من خال �سربه بع�سا 
عمليات  اأن  اإىل  لفتًا  ثماره،  �سقوط  حتى  خفيف  ب�سكل 
التك�سري ت�سمى بالغ�ساريف، تعقبها مرحلة التخزين يف 

اأكيا�ض ت�سل قيمة الكي�ض اإىل نحو 900 ريال.

وا�شنطن ـ وكاالت 
عاما،   25 بال�سجن  حكما  اأمريكية  حمكمة  اأ�سدرت 
على ممر�سة �سممت زوجها با�ستخدام "قطرة" لعاج 

التهاب العيون فيما بدا اأنها كانت حتاول قتله.
وكانت لنا �سو كايتون ت�سع حملول "في�سني" يف 
�سراب زوجها على مدار 3 اأيام، و�ساهدته يتاأمل دون 

اأن ترتاجع اأو حتاول م�ساعدته.
وخال املحاكمة، ادعت كايتون اأنها مل تكن حتاول 

قتل زوجها �ستيفني، واإمنا "اإزعاجه" فقط.
وقبل �سنتني من حماولة القتل هذه، اأطلقت كايتون 

)53 عاما( �سهما على زوجها، مما دفع الدعاء للتاأكيد 
على اأنها كانت حتاول قتله من خال القطرة، ح�سبما 

ذكرت �سبكة "فوك�ض نيوز" الإخبارية الأمريكية.
عن  "تدافع  كانت  اإنها  كايتون  قالت  جانبها،  من 
تهرب من  كانت  كونها  ال�سهم،  اأطلقت  نف�سها" عندما 

زوجها بينما كان يلقي اأ�سياء عليها.
املحكمة:  يف  لكايتون  بور�ض  بول  القا�سي  وقال 
در�سا  لتعليمه  بهذا  قمِت  اأن��ك  على  ت�سرين  "كيف 
اأنك تركتيه يعاين ملدة  الوا�سح  اأنه من  )فقط(؟ رغم 

3 اأيام. لقد جتاهلتيه".
وقال الدعاء اإن حماولة الت�سميم هذه 
احل�سول  يف  املتهمة  م��ن  رغبة  ج��اءت 
الأع��م��ال  رج���ل  زوج��ه��ا  ممتلكات  ع��ل��ى 
املتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولر.

تنفيذيا  الزوج موؤ�س�سا ومديرا  وكان 
الطبيعي،  العاج  معدات  توريد  ل�سركة 
وهي موؤ�س�سة لها فروع يف جميع اأنحاء 
ت��ق��اع��ده عام  امل��ت��ح��دة، حتى  ال��ولي��ات 

.1995

عقوبة رادعة لـ"ممرضة القطرة القاتلة" بياض ثمار اللوز يزين مزارع جنوب الطائف

موجة جديدة لبرد اإلزيرق 
منتصف األسبوع الجاري 

إنقاذ مواطن ومرافقه في عرض  البحر 

أخيرة
الأحد 24 جمادى الأوىل 1441ه� املوافق 19 يناير 2020م ال�سنة 89 العدد 1622884

ال�سيف اأماين مظهر، ا�ست�سارية علم نف�ض، دخلت جمال الطهي وفنون الطبخ اأحد املجالت اجلاذبة للكثري من ال�سعوديات، الاتي اأنطلقن نحو 
اآفاق اأكرث رحابة، ومتيزت اأماين ، بتقدمي القهوة العربية، واملنتجات ال�سحية. )ت�سوير خالد بن مر�ساح(

الطحالب 
البحرية 

وقود 
للسيارات

اأبو ظبي ـ ترجمات 
ك�����س��ف ع��ل��م��اء م���ن ال�����دمن�����ارك، عن 
ا�ستخدام الطحالب البحرية كوقود طاقة 
لتزويد املحركات التي بلغت �سرعتها 80 
ا�ستخدام  ع��ر  ال�ساعة،  يف  كيلومرتًا 

وقود حيوي من ت�سنيع ال�سركة.
ال��وق��ود احل��ي��وي واح���دًا من  ويعتر 
اأ�سخم م�سادر الطاقة النظيفة املتجددة 
امل�����س��ت��خ��دم��ة ال����ي����وم. وي���ت���م اإن��ت��اج��ه 

م��ن ال��ن��ف��اي��ات اأو امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 
اإنتاج ال�سكر والذرة  الثانوية ملحا�سيل 
جمال  يف  اإ�سهامات  ويقدم  وال�سويا، 
النبعاثات  من  يقّل�ض  كما  الطاقة،  اأمن 
فن  ق��ال ج��اب  الإط���ار،  الكربونية. ويف 
البحث:  فريق  ق��اد  ال��ذي  الدكتور  ه��ال، 
»اأجرينا بحثًا لنكت�سف ما اإذا كان وقود 
الوقود  طريقة  بنف�ض  يعمل  الطحالب 

العادي«.

جدة ـ يا�شر بن يو�شف 
اأّكد ع�سو الحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ اأن 
موجة قطبية تتدنى معها احلرارة ملعدلت منخف�سة من منت�سف هذا الأ�سبوع 

�ستوؤثر يف اململكة.
وقال عر ح�سابه يف "تويرت": من املتوقع اأن ن�ستقبل موجة قطبية تتدنى 

معها احلرارة ملعدلت منخف�سة من منت�سف هذا الأ�سبوع.
والغربية  ال�سرقية  من  واأج���زاٍء  والو�سطى  ال�سمالية  يف  توؤثر  واأ���س��اف: 
وت�ستمر  اإىل نهاية الأ�سبوع ، لفتا اإىل اأن هذه املوجة ت�سّمى عند  مواطني  
اململكة  برد الأزيرق، و�ُسميت بذلك لزرقة وجه ال�سماء اأو زرقة الأج�ساد من 

الرد.
ويعتر امل�سبب الأ�سا�سي لفرتة برد الأزيرق هي الرياح الباردة جدًا التي 
تهب من ال�سمال الغربي والتي توؤدي اإىل انخفا�ض درجة احلرارة اإىل �سفر 
الرياح  تلك  يف  الرئي�سي  ال�سبب  و   ، املك�سوفة  ال�سحراء  يف  مئوية  درج��ة 
الباردة هو مرور كتلة من الهواء ال�سمايل البارد القادمة من مرتفعات �سيبرييا 
يف اأق�سى �سمال رو�سيا، فتوؤثر يف درجة حرارة املنطقة التي متر بها و جتعل 
اأج�سام الب�سر زرقاء من �سدة الرودة ، وهناك بع�ض الأ�سخا�ض ي�سريون اإىل 
اأن �سبب ت�سمية تلك الفرتة برد الأزيرق هو اأن عند مرور الرياح ال�سمالية 

الباردة اخلالية من ال�سحب جتعل ال�سماء �سافية زرقاء خالية من الغيوم.

ينبع ـ البالد 
اأم�ض  املنورة،يوم  املدينة  البحرية مبنطقة  متكنت دوريات حر�ض احلدود 
مبنطقة  البحر،  عر�ض  يف  قاربهما  تعطل  اأن  بعد  ومرافقه  مواطن  اإنقاذ  من 
الإعامي  املتحدث  واأو�سح  ينبع.  يف  احل��دود  حر�ض  لقطاع  التابعة  ال�سرم 
اإبراهيم  ح�سن  العميد  املكلف  املنورة  املدينة  مبنطقة  احلدود  حر�ض  بقيادة 
اأحد القوارب يفيد  القيادة وال�سيطرة من ربان  اأنه ورد باغ ملركز  احلربي، 
القارب،  الباغ، جرى حتديد موقع  ا�ستام  البحر، وفور  بتعطله يف عر�ض 
وتوجيه الدورية البحرية التابعة ملركز ال�سرم لتقدمي امل�ساعدة الازمة، حيث 
جرى قطر القارب واإي�ساله للمر�سى، والتاأكد من �سامة ربان القارب ومرافقه، 
بجميع  الإعامي  املتحدث  واأه��اب  احلمد.  ولله  جيدة  ب�سحة  باأنهما  وتبني 
و�سائطهم  على  والك�سف  واحل��ذر،  احليطة  باأخذ  البحرية  الو�سائط  م��اك 
البحرية واأجهزة  ال�سامة  لها وجتهيزها بو�سائل  الدورية  ال�سيانة  واإجراء 
املاحة والت�سالت حفاًظا على �سامتهم، والت�سال على رقم طوارئ حر�ض 

احلدود )994( لطلب امل�ساعدة، متمنًيا ال�سامة للجميع.

وا�شنطن ـ �شكاي  نيوز
اأعلنت جمموعة "بوينغ" للطريان،  يوم اأم�ض الأول اجلمعة، اكت�ساف عطل جديد 

يف برنامج طائراتها من طراز "737 ماك�ض" املمنوعة من التحليق، لكنها تاأمل يف 
حل امل�ساألة قريبا لتجنب تاأخر عودة الطائرة اإىل اخلدمة.

ونعمل  الازمة  التحديث  عمليات  "جنري  بيان:  يف  ال�سركة  واأف��ادت 
زبائننا  ونبقي  التغيري،  هذا  تقدمي  على  الفدرالية  الطريان  اإدارة  مع 

ومزودينا على علم" باآخر امل�ستجدات.
واأ�سافت: "�سمان اأن طائرات 737 ماك�ض اآمنة وتفي بجميع 

مقدمة  يف  اخلدمة،  اإىل  عودتها  قبل  التنظيمية  املتطلبات 
اأولوياتنا".

امل�سكلة،  طبيعة  ب�ساأن  تفا�سيل  البيان  يقدم  ومل 
لكن بح�سب م�سدر مطلع، يت�سبب اخللل بتعطيل 

برامج اأخرى على الطائرة عند ت�سغيلها.
اكت�سفت  "بوينغ"  اأن  امل�����س��در  واأف����اد 

"مراجعة  خ���ال  اجل���دي���دة  امل�����س��ك��ل��ة 
وا�سفا  املا�سي،  الأ�سبوع  تقنية" 

وم�سيفا  ب�"الب�سيط"،  اخللل 
اأن عليه األ يت�سبب بتاأجيل 

اإىل  ال����ط����ائ����رة  ع������ودة 
اخلدمة.

بعوض "معدل وراثيا" يكافح حمى الضنك"بوينغ" تكتشف خلال جديدا في "الطائرة الملعونة" يطلب مبارزة زوجته بالسيف لحل خالفاتهما
 �شيدين ـ �شبوتينك 

ا���س��ت��ط��اع ع���دد م���ن ال��ع��ل��م��اء 
تعديل اجلينات اخلا�سة ببع�ض 
اأ����س���ن���اف ال���ب���ع���و����ض، ل��ت�����س��ب��ح 
ال�سنك  حمى  نقل  على  ق���ادرة  غ��ري 

مبختلف اأ�سنافها ومتنع انت�سارها.
وق����ام ال��ع��ل��م��اء ب��ح��ق��ن ال��ب��ع��و���ض 
املناعة  ذات  الروتينات  من  باأ�سناف 
الب�سرية، والتي حتد من تكاثر الفريو�ض 
غري  بعدها  لي�سبح  امللقح،  البعو�ض  على 

قادر على نقل الفريو�سات اأو حمى ال�سنك.
العلمية   "eurekalert" جملة  وبح�سب 
الفريو�سات  انتقال  منع  ا�ستطاعت  احلقنة  فاإن 
بني البعو�ض والب�سر على حد �سواء، وبناء على 
الوطنية  العلوم  وكالة  يف  اأجريت  التي  الأبحاث 
الأ�سرتالية، فاإن هذه احلالة تعتر الأوىل من نوعها.
وقال الدكتور برا�ساد بارادكار: "هناك حاجة عاملية 
البعو�ض  على  لل�سيطرة  فعالة  ل�سرتاتيجيات  ملحة 

اأي  حاليا  توجد  ل  حيث  ال�سنك،  حمى  فريو�ض  ين�سر  الذي 
عاجات معروفة، واللقاح املتوفر فعال جزئيا فقط".

كل  �سخ�ض  مليون   390 من  اأك��رث  ال�سنك  حمى  وت�سيب 
عام، وترافق الإ�سابة اأعرا�ض �سديدة، مثل احلمى وال�سداع 
الع�سات، مع وجود حالت �سديدة من املر�ض توؤدي  واآلم 

اإىل النزيف وال�سدمة وحتى املوت.

نيويورك ـ البالد 
زوجته  من  اإن�سافه  املحكمة  قا�سي  من  اأمريكي  رجل  طلب 
�سد  اأو  معها،  بال�سيف  مل��ب��ارزة  موعد  حتديد  ع��ر  ال�سابقة 
»م��رتو«  وبح�سب  عنها.  للقتال  ت��خ��ت��اره  اآخ���ر  �سخ�ض  اأي 
دعواه  يف  عامًا(   40( اأو���س��رتوم  ديفيد  اأو�سح  الريطانية، 
متذرعًا  ق��ان��ون��ي��ة(،  )بطريقة  دم��رت��ه  زوج��ت��ه  اأن  الق�سائية 

القا�سي  مب��ق��دور  اأن���ه  مبنطق 
ال�سماح  املحلية  اأي��وا  مبحكمة 

ل���اأط���راف »ب��ح��ل ن��زاع��ات��ه��م يف 
ق��ان��وين«،  ب�سكل  امل��ع��رك��ة،  م��ي��دان 

»مل  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اأن  ب��ح��ج��ة 
حق  ���س��ري��ح  ب�سكل  ت��ق��ي��د  اأو  حت��ظ��ر 

وهو  القتال«،  طريق  عن  املحاكمة 
لعام  تعود  ق�سية  من  ا�ستوحاه  ما 

املحكمة  قا�سي  اعرتف  حينما   2016
باأنه  فيليب ميناردو،  بنيويورك،  العليا 

مل يتم اإلغاء املبارزات.
الزوجة  اإن  اأو���س��رتوم،  قال  جهته،  ومن 

اأن  مي��ك��ن  ع��ام��ًا(   38( ب��ري��دج��ي��ت  ال�سابقة 
ت�����س��ت��خ��دم حم��ام��ي��ه��ا ك��م��ق��ات��ل اح��ت��ي��اط��ي يف 

»يف  الأم��ور  ت�سوية  يف  رغبته  موؤكدًا  معركتها، 
ميدان املعركة«. باملقابل، تطلب الزوجة وحماميها 

ال�سابق  ال��زوج  اإخ�ساع  مع  بذلك  املحكمة  تاأمر  األ 
للعاج النف�سي، ومل ت�سدر املحكمة حكمها بعد.
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