
كورونا يحط الرحال يف املنطقة 
البالد - وكاالت

الرحلة  اأن  ال�صباح  با�صل  الدكتور  الكويتي  ال�صحة  وزير  ك�صف 
الأوىل التي قدمت من اإيران تقل 130 راكبا، فيما �صيخ�صعون حلجر 
القادمني  الأجراء على كل  الفحو�صات و�صيطبق هذا  �صحي ملزيد من 
من اإيران .  و�صجلت لبنان اأم�س )ال�صبت( اأول اإ�صابة بفريو�س كورونا 
الإيرانية.  قم  مدينة  من  قادمة  لبريوت  و�صلت  لبنانية  ل�صيدة  امل�صتجد، 
 45 اأن املري�صة تبلغ من العمر   ، وقال وزير ال�صحة اللبناين حمد ح�صن 
عاما، وهي حاليا يف م�صت�صفى رفيق احلريري اجلامعي، لفتا اإىل ا�صتقرار 
ال�صحة  وزارة  قالت  الأثناء،   يف  خطرية.  تبعات  اأي  معاناتها  وعدم  حالتها 
ال�صفة  زار حمافظات  اأن وفدًا من كوريا اجلنوبية  ال�صبت  اأم�س  الفل�صطينية 
الغربية املحتلة قبل اأيام تبني اإ�صابة اأحد اأع�صائه بفريو�س كورونا. وقد جتول 

الوفد الكوري يف القد�س ونابل�س واأريحا وبيت حلم واخلليل يف الثامن من فرباير 
اجلاري وحتى 15 من ال�صهر ذاته، وتبني اإ�صابة اأحدهم بعد عودتهم لبالدهم. وجهت 
ال�صحة دعوة لكل من احتك بالوفد اأو تواجد بالقرب منه على م�صافة اأقل من مرتين 
وملدة ل تقل عن 15 دقيقة اأن ي�صع نف�صه يف احلجر املنزيل ملدة 14 يومًا حتى تاريخ 
بالوفد  الوزارة من اختلط  بالآخرين مطلقًا. وطالبت  2020، ول يختلط   /2/ 29
تبليغ ق�صم الطب الوقائي يف اأقرب مديرية �صحة، وعمل الفح�س اخلا�س بفريو�س 
كورونا، يف اأقرب مديرية �صحة ملكان �صكنه. من جهتها اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية 
فريو�س  مبر�س  م�صابتني  جديدتني  حالتني  ت�صخي�س  اأم�س،  الإم��ارات  يف  املجتمع 
كورونا امل�صتجد " املعروف با�صم" COVID19" وهما حالة لزائر ايراين يبلغ من 
العمر 70 عاما وحالته ال�صحية غري م�صتقرة ويتلقى الرعاية يف العناية املكثفة وتبني 

يف فح�س املخالطني اإ�صابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

     

 

الريا�س- وا�س
�صلمان  امللك  ال�صريفني  بعث خادم احلرمني 

،برقية  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
حاج  ال�صلطان  جلاللة  تهنئة، 

بروناي  �صلطان  البلقيه،  ح�صن 
ذك��رى  مبنا�صبة  ال�����ص��الم،  دار 

اليوم الوطني لبالده.
تهنئة،  برقية  الله،  وبعث، حفظه 

جل��الل��ة الإم����رباط����ور ن��اروه��ي��ت��و، 
مبنا�صبة  ال��ي��اب��ان،  اإم���رباط���ور 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 

�صلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 
بن عبد العزيز اآل �صعود، ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، جلاللة ال�صلطان حاج ح�صن البلقيه، 
�صلطان بروناي دار ال�صالم، واإمرباطور اليابان.

مليار لمشاريع استثمارية 

القيادة تهنئ سلطان بروناي 
وإمبراطور اليابان
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العراق: ال�صدر يهدد واحلراك يرد مبليونية

ال�صعودية قوة ا�صتثمارية عاملية

العقوبات االإ�صافية و االنتخابات تعمق اأزمة املاليل 

الريا�س - البالد
توقع حمافظ موؤ�ص�صة النقد اأحمد اخلليفي، ان ي�صهد النمو القت�صادي للمملكة ارتفاعا هذا 
العام بدعم من القطاع غري النفطي. وقال "ننظر باإيجابية لالقت�صاد ال�صعودي، والتوقعات 

اإيجابية، و�صيكون النمو اأكرث من العام املا�صي خا�صة من القطاع اخلا�س".
جمموعة  دول  من  املاليني  امل�صوؤولون  اجتماعات  هام�س  على  ت�صريح  يف  ذلك  جاء 
الع�صرين، يف الريا�س برئا�صة اململكة، ملناق�صة ال�صيا�صات القت�صادية وتاأثري فريو�س 
كورونا على النمو القت�صادي العاملي. وقال خرباء اقت�صاد اإن ا�صتثمارات اململكة 
ال�صتثمارات  �صندوق  قادها  التي  النفطية،  غري  التحتية  البنية  م�صروعات  يف 

العامة، �صتوا�صل دعم الن�صاط القت�صادي هذا العام، قد حقق الإنتاج القت�صادي غري النفطي منوا 
4.33 %  يف الربع الثالث من العام املا�صي 2019 . وتختتم اليوم يف مدينة الريا�س اجتماعات 
وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية من دول جمموعة الع�صرين والتي تناق�س اأولويات رئا�صة 
ال�صعودية للمجموعة حتت هدفها العام املتمثل يف "اغتنام فر�س القرن احلادي والع�صرين للجميع".

 واأ�صبحت اململكة قوة ا�صتثمارية عاملية، وبح�صب بيانات الهيئة العامة لال�صتثمار، ارتفع 
وبلغت   ،2019 عام  خالل   %  54 بن�صبة  اململكة  يف  اجلديدة  الأجنبية  ال�صتثمارات  عدد 
الإيرادات غري النفطية نحو 315 مليار ريال، تعادل اأكرث من ثالثة اأ�صعاف متو�صطها ال�صنوي 

اآخر ع�صرة اأعوام قبل روؤية  2030.

الريا�س - البالد
اأو�صحت هيئة الت�صالت وتقنية املعلومات اأن اأجور الباقات 
ت�صتمر يف الحت�صاب خالل فرتة تعليق اخلدمة لعدم ال�صداد، اإذا 

مل يتم اإلغاوؤها نهائيا.
ول��وائ��ح  باأنظمة  للم�صتخدمني  توعوية  ر�صالة  يف  وق��ال��ت، 
الت�صالت يف اململكة، اإنه خالل فرتة تعليق اخلدمة قبل اإلغائها 

نهائيا فاإن الأجور املتكررة "اأجور الباقة" ت�صتمر يف الحت�صاب. 
قطاع  اأداء  موؤ�صرات  عن  تقرير  يف  ك�صفت  الهيئة  اأن  اإىل  ي�صار 
اإج��م��ايل  م��ن   %  65.8 اأن  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ق��ن��ي��ة  الت�����ص��الت 
27.4 مليون  الدفع، بواقع  ا�صرتاكات م�صبقة  امل�صتخدمني على 
م�صرتك، مقابل 34.2 % تعد ا�صرتاكات مفوترة، بواقع 14.2 

مليون م�صرتك.

البالد- ر�صا �صالمة
"#راجعيلكم_مبليونية"  ها�صتاج  عراقيون  متظاهرون  د�صن 
الذي ت�صدر موقع التوا�صل الجتماعي "تويرت" وتفاعل عدد كبري من 
الغمو�س  يكتنف  فيما  الثالثاء،  غد  بعد  ملليونية  الدعوة  مع  النا�صطني 
حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س  مواقف  ت�صارب  ظل  يف  ع��الوي،  حكومة  م�صري 
احللبو�صي، ونائبه ح�صن الكعبي، ومكونات وكتل برملانية اأ�صا�صية، حول 
موعد جل�صة اإعالن الت�صكيلة الوزارية ونيل الثقة فيها و�صط تباين املواقف، 
تعقد  مل  اإذا  اخل�صراء  املنطقة  ح��ول  مبليونية  ال�صدر  مقتدى  ه��دد  بينما 
كرد�صتان  وكتلة  العراقية  القوى  حتالف  اأن  يذكر  الثنني.  الثقة" غًدا  "جل�صة 

م�صريين  املوعد،  الربملان يف  عقد جل�صة  ا�صتبعدوا  اآخ��رون  الربملان ونواب  يف 
اإىل تهمي�س عالوي لبع�س املكونان، واختيار وزراء غري م�صتقلني وعدم اللتزام 
مبوعد حمدد لإجراء انتخابات برملانية مبكرة، واأكد مراقبون اأنه رغم ا�صتمرار 
تظاهرات ال�صعب العراقي اإل اأنه يتوا�صل "بيع و�صراء" املنا�صب يف البالد، واأن 

الواجهة.  اإىل  "البازار" عاد 
ع�صكرية  �صحن  بو�صول طائرات  ال�صبت،  اأمنية،  اأفادت م�صادر  ذلك   يف غ�صون 
هذه  اأن  مرجحة  البالد،  غ��رب  الأن��ب��ار  حمافظة  يف  الأ�صد  عني  قاعدة  اإىل  اأمريكية 
ا�صتهداف  لأي  حت�صًبا  القاعدة،  حلماية  متطورة  جوية  دفاعات  حتمل  الطائرات 

للقاعدة من قبل اإيران اأو ملي�صياتها يف العراق.

�س8

التفا�صيل �س9

الريا�س- البالد
تنطلق بعد غد الثالثاء وملدة يومني، فعاليات الن�صخة الثانية من منتدى امل�صاريع امل�صتقبلية 2020، اإحدى مبادرات الهيئة 

ال�صعودية للمقاولني، مب�صاركة 35 جهة حكومية وخا�صة، تطرح 850 م�صروعًا بقيمة 600 مليار ريال.
النفط  م�صاريع  ت�صمل  حيث  املنتدى،  يف  امل�صاركة  اجلهات  قبل  من  �صتطرح  التي  امل�صاريع  تنوع  اإىل  الهيئة  واأ�صارت   

والغاز، ،البرتوكيماويات، ،الطاقة والكهرباء، ،البنية التحتية، ،ال�صكنية، التعدين، وم�صاريع الت�صغيل وال�صيانة.
و�صي�صهد املنتدى م�صاركة �صركات اأرامكو ال�صعودية، �صابك، القدية، "اأمال"، البحر الأحمر، وزارات الدفاع، الطاقة، 

العامة  والهيئة  اخلا�صة،  القت�صادية  واملناطق  املدن  وهيئة  للطاقة،  �صلمان  امللك  ومدينة  النقل،   العدل،  الإ�صكان، 
الرتفيه  ال�صعودية، وم�صاريع  املقد�صة، واجلمارك  العا�صمة  واأمانة  ال�صعودية،  الت�صالت  املدين، و�صركة  للطريان 

ال�صعودية، وغريها من اجلهات احلكومية واخلا�صة. وياأتي املنتدى يف دورته اجلديدة، بعد جناح ن�صخته الأوىل 
رائدة،  مقاول ومهتم وخمت�س، و23 جهة حكومية و�صركة وطنية   1000 م�صاركة  �صهدت  والتي   ،2019 يف 

طرحت 600 م�صروع بقيمة 450 مليار ريال.

كالسيكو نار

جبل السفينة  

البالد - عمر راأفت
الربملانية  النتخابات  مع  الإي��راين  النظام  يتعامل 

حيث  كورونا  كمر�س  متاًما  اجلمعة،  اأجريت،  التي 
لتجميل  الكذب  النظام  ومي��ار���س  الأرق���ام  تت�صارب 

�صورته املف�صوحة من ع�صرات التقارير املوثقة حول 
م�صرحية النتخابات.

"جماهدي خلق" املعار�صة لنظام   واأف��ادت منظمة 
�صهدت  الإيرانية  امل��دن  عموم  اأن  تقارير  يف  امل��اليل 
عدم اإقبال على النتخابات،فيما قالت �صحيفة "بيلد" 

من  حالة  �صهدت  الربملانية  النتخابات  اإن  الأملانية: 
املقاطعة لرف�صهم الت�صويت لالإرهابيني وهذا مبثابة 

كابو�س للنظام.
وو�صط تزايد القلق من ت�صرت احلكومة على العدد 

بفريو�س  امل�صجلة  والإ���ص��اب��ات  لل�صحايا  الفعلي 
قائاًل:  النظام  �صلوك  برملاين  نائب  هاجم  ك��ورون��ا، 

والكذب   ، املواطنني  قتل  �صل�صلة  على  الت�صرت  "بعد 
الدور  الآن و�صل  الأوكرانية،  الطائرة  اإ�صقاط  ب�صاأن 

اإىل الت�صرت على تف�صي فريو�س كورونا".
 م��ن جهته دع��ا وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي مايك 

اأرادت  اإذا  طبيعية  كدولة  للت�صرف  اإي��ران  بومبيو، 
النظام  يواجه  اأن  �صرورة  على  و�صدد  عزلتها،  فك 

للمعايري  امل�صتمر  امتثاله  ع��دم  ع��واق��ب  الإي����راين 
الدولية ومتويله لالإرهاب.
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مليون �صريحة جوال يف اململكة
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أمير المدينة يثمن دعم الشركات لجمعية التوحد
املدينة املنورة- البالد

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 
املدينة  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
باملدينة  للتوحد  ال�سامل  املركز  اأن  املنورة 
املــنــورة يــُعــد اأحـــد الــنــمــاذج الــنــاجــحــة يف 
الــقــطــاع احلكومي  الــ�ــســراكــة والــبــنــاء بــن 
التنموية  امل�ساريع  يف  اخلــا�ــص  والقطاع 
ــيــة  ــوؤول ـــرامـــج ومـــــبـــــادرات املــ�ــس �ــســمــن ب
الجتماعية ، مبديًا �سموه تطلعه لأن يكون 
ل�ستقبال  ومهيئًا  جــاهــزًا  اجلــديــد  املــرفــق 
املــ�ــســتــفــيــديــن بــالــتــزامــن مـــع بـــدايـــة الــعــام 

الدرا�سي املُقبل.
جمعية  اأع�ساء  �سموه  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ال�سمو  �ساحب  بح�سور   ، للتوحد  املدينة 
الفي�سل  ــن خــالــد  ب �ــســعــود  الأمــــري  املــلــكــي 
املدينة املنورة والرئي�ص  اأمري منطقة  نائب 
املهند�ص  بينبع  امللكية  للهيئة  التنفيذي 
ال�سركات  قيادات  من  وعدد  العلوين  عدنان 

الوطنية باملنطقة .
وثّمن �سموه دور ال�سركات الوطنية التي 
 120 بقيمة  اجلمعية  لربامج  دعمًا  قدمت 

مليون ريال ، منوهًا بالآلية التي اعتمدتها 
املرفق  هــذا  واإدارة  ت�سغيل  يف  اجلمعية 
�سيقدم  ــذي  ال اخلــا�ــص  القطاع  بوا�سطة 
للم�سابن  والــرعــايــة  الــتــاأهــيــل  خــدمــات 

مقدمًا   ، املنطقة  م�ستوى  على  بالتوحد 
�سكره لوزارة العمل والتنمية الجتماعية 
على �سرعة التجاوب يف تخ�سي�ص مبنى 
املــراكــز  مــن  النوعية  يــدعــم هــذه  ُمــهــزًا 

املتخ�س�سة يف املدينة املنورة مبا ي�سمن 
اخلدمة  وا�ستدامة  الأداء  يف  الحرتافية 
بطيف  امل�سابن  ذوي  تطلعات  ُيلبي  مبا 

التوحد .

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ثّمن  جهته  من 
العلوين  عــدنــان  املهند�ص  بينبع  امللكية 
ــدعــم الــــذي تــقــدمــه الــ�ــســركــات  مــ�ــســتــوى ال
برامج  �سمن  باملحافظة  الرائدة  الوطنية 

امل�سوؤولية الجتماعية بهدف تعزيز دورها 
يف هذا التوجه الذي يحظى مبتابعة ودعم 
، مو�سحا  نائبه  املنطقة و�سمو  اأمري  �سمو 
بـــاأن مــركــز الــتــوحــد الــ�ــســامــل هــو مبثابة 
من  ملــجــمــوعــة  الأوىل  الرئي�سية  الـــنـــواة 
املراكز املتخ�س�سة لرعاية امل�سابن بطيف 
التوحد التي �سُتد�سن باملنطقة حتت مظلة 

اجلمعية .
بطاقته  للتوحد  ال�سامل  املــركــز  اأن  ُيــذكــر 
ال�ستيعابية التي ت�سل لـ 300 م�ستفيد ُيعد 
التي  للتوحد  املدينة  جمعية  خمرجات  اأحد 
املركز  اأعمال  �سري  على  الإ�ــســراف  �ستتوىل 
بع�سوية عدد من ممثلي القطاعات احلكومية 
الهيئة  �سركات  يف  ممثلة  اخلا�ص  والقطاع 
امللكية بينبع ، وت�سعى اجلمعية اإىل اإن�ساء 
للت�سخي�ص  املتخ�س�سة  املــراكــز  مــن  عــدد 
للم�سابن  املبكر  التدخل  خدمات  وتقدمي 
بطيف التوحد باملنطقة والعمل على تاأهيل 
الربامج  تقدمي  خــالل  من  وذويــهــم  اأ�سرهم 
اأحــدث  با�ستخدام  والتوعوية  الإر�ــســاديــة 

الربامج والأدوات يف مالها .

وزارة الداخلية تدشن مبادرة تحدي أبشر 
الريا�س- وا�س

�سهد ملتقى اأب�سر ال�ساد�ص الذي عقد يف 24 
جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 18 فرباير 
امللكي  ال�سمو  �ــســاحــب  بــرعــايــة  2020م، 
بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز  الأمــري 
�ساحب  تد�سن  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز 
عبدالله  بــن  بــنــدر  الــدكــتــور  الأمـــري  ال�سمو 
ل�سوؤون  الداخلية  وزير  م�ساعد  م�ساري  بن 
مب�ساركة  اأب�سر"  "حتدي  مــبــادرة  التقنية 
للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  رئي�ص  معايل 
بن  عبدالله  الدكتور  ال�سطناعي  والــذكــاء 
�سرف الغامدي، والرئي�ص التنفيذي ل�سركة 

علم الدكتور عبدالرحمن اجل�سعي.
بدعم  عبدالله  بن  بندر  الأمــري  �سمو  ونــوه 
رعــايــة  وتــ�ــســريــفــه  الــداخــلــيــة   �سمو وزيــــر 
ت�سجيع  اإىل  يهدف  الــذي  اأب�سر"  "حتدي 
من�سوبي  مــن  واملبدعن  الأفــكــار  اأ�سحاب 
يف  للم�ساركة  املــجــتــمــع  ــات  ــئ وف ـــــوزارة  ال
تطوير اأعمال وخدمات الوزارة الإلكرتونية 
ثقافة  ــراء  اإث طريق  عن  امليدانية  والأعــمــال 
املــراكــز  اىل  للو�سول  والبــتــكــار  ــــداع  الإب
احلــكــومــات  ــر  مــوؤ�ــس يف  الأوىل  اخلــمــ�ــص 

الإلكرتونية حتقيقًا لروؤية اململكة 2030 .
واأ�سار �سموه اإىل اأن مبادرة " حتدي اأب�سر 
التقنيات  ا�ستخدام  توظيف  اإىل  ت�سعى   "
ــذكــاء  ــيــاء وال احلــديــثــة مــثــل اإنــرتنــت الأ�ــس
ال�سطناعي والطائرات امل�سرية )الدرونز( 
و�سل�سلة الكتل ) البلوك ت�سن( وغريها من 
"اأب�سر"حاثًا  خدمات  يف  احلديثة  التقنيات 
"حتدي  يف  واملــ�ــســاركــة  بــاملــبــادرة  اجلميع 
�سّناع  من  جزء  ليكونوا  باأفكارهم  اأب�سر" 

مبينًا  الداخلية،  وزارة  خــدمــات  م�ستقبل 
من  العا�سر  بنهاية  �سينتهي  الت�سجيل  اأن 
رجب 1441 هـ املوافق اخلام�ص من مار�ص 

2020م .
من جانبه اأو�سح امل�سرف على حتدي اأب�سر 

جنر  بــن  �سعود  مهند�ص  الــدكــتــور  املــقــدم 
حمورين  من  يتكون  التحدي  اأن  العتيبي 
التطوير على  الإبداع يف  الأول:  رئي�سين 
على  كانت  �سواء  قائمة  اإلكرتونية  خدمة 
اأو خارجها من خالل تعديلها  اأب�سر  من�سة 

اأو حت�سن اإجراءاتها اأو تعزيزها مبحاور 
امليدانية  اخلــدمــات  ــك  ذل وي�سمل  جــديــدة 
لــتــ�ــســهــم يف حتــ�ــســن جتــربــة املــ�ــســتــخــدم 
)الإلــكــرتونــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة  خلــدمــات 
البتكار  ــثــاين:  ال واملــحــور  واملــيــدانــيــة(، 
الداخلية  لــوزارة  يف تطوير خدمة جديدة 
تقليدية  بطريقة  حاليا  تقدم  كانت  �سواء 
اأو خدمة اإبداعية يحتاجها العمالء )اأفراد، 
�سكل  باأي  حاليا  تقدم  ول  حكومة(  اأعمال، 
لــالإ�ــســهــام يف ت�سهيل  الأ�ــســكــال وذلـــك  مــن 
احلــ�ــســول عــلــى خــدمــات الـــــوزارة وتــزيــد 
عالية  خدمات  لتقدمي  من�سوبيها  اأداء  من 
للمواطنن  اأف�سل  حياة  وتوفري  اجلــودة 
اأب�سر"  " حتدي  اأن  اإىل  واأ�سار  واملقيمن. 
فيها  حــر�ــص  الــتــي  املــمــيــزة  بهويته  يــاأتــي 
التم�سك باللغة العربية واإظهار جمال  على 
عام اخلط  اإعالن  مع  تفاعاًل  العربي  اخلط 
العربي ل�سنة 2020، اإ�سافة اإىل اأنه �سوف 
يقام باإذن الله يف احلادي ع�سر من �سعبان 
مبدينة الريا�ص العا�سمة العربية الرقمية 

لهذا العام.
واأكد باأن الإبداع والبتكار لي�ص �سرورة 
يومية  عــادة  تكون  اأن  يجب  بــل  فح�سب 
القادم  اجليل  وتكوين  امل�ستقبل  لر�سم 
الداخلية  باأن وزارة  املبتكرين، مفيدًا  من 
تطلق " حتدي اأب�سر" من اأجل ال�ستثمار 
اإىل  الأفكار وحتويلها  العقول وتبني  يف 
خدمات عالية اجلودة، حيث اأن اأن التقنية 
ممكًنا  جــزءًا  اأ�سبحت  بل  حتديًا  تعد  مل 
وم�سرعًا  والتطوير  والبــتــكــار  لــالإبــداع 

لتنفيذ الأفكار وجعلها حقيقة وواقعا.

تجربة أرامكو في محاكاة انقالب السيارة تجذب زوار الحملة األمنية
جدة- يا�سر بن يو�سف 

تعهد زوار جناح اأرامكو ال�سعودية يف احلملة الأمنية التي تنفذها 
قيادة القوات اخلا�سة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة، بعدم 
ا�ستخدام الهاتف اجلوال خالل قيادة ال�سيارة، ووقعوا على لوحة 
اإ�ستخدام  ومنع  ال�سرعة  بحدود  باللتزام  تلزمهم  التي  "وعد" 
و�سالمة  �سالمتهم  على  حفاظا  المــــان،  حـــزام  وربـــط  اجلــــوال، 
الآخرين، وتوجيه اجلميع ب�سرورة توخي احلذر والتقيد بالأنظمة 
التفاعلية"  النقالب  "حماكاة  �سيارة  جتربة  وجذبت  املــروريــة. 
يف  التهاون  خطورة  لتو�سيح  احلملة،  زوار  ال�سعودية  لأرامكو 
التي  المنية  احلملة  خالل  وذلك  القيادة  اأثناء  الأمــان  حزام  ربط 
البحرية  بالواجهة  هدفنا”،  و�سالمتكم  “اأمنكم  عنوان  حتت  تقام 
ال�سريفن،  م�ست�سار خادم احلرمن  اأطلع  اأيام، حيث   4 مدار  على 
اأمري منطقة مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل، 

بن  م�سعل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جــدة،  حمافظ  بح�سور 
ماجد، عن كثب على اإ�سهامات اأرامكو ال�سعودية ودورها يف ن�سر 
حماكاة  اإىل  ال�سيارة  وتهدف  املجتمع.  يف  العامة  ال�سالمة  ثقافة 
النقالب والدوران الكامل 360 درجة من خالل جتربة الزوار لها 
باأهمية  عمليا وح�سيا  لي�سعر  تفاعلية وربط احلزام  كتجربة حية 
حزام المان اأثناء اإنقالب حداملركبة، بالتايل يعي�ص جتربة مثرية 
يف اأقل من دقيقة. وركزت اأرامكو ال�سعودية على تثقيف الزوار من 
خالل عر�ص الثار ال�سلبية  للمبالغة يف ا�ستخدام التقنية، للتعرف 
على اآثارها ال�سحية، والتعرف على جتربة عملية من خالل حماكاة 
الواقع الفرتا�سي والفرق بن القيادة املثالية برتكيز كامل وانتباه 
ب�سبب  الت�ستت  تاأثري  حتت  ال�سيارة  وقيادة  الآمنة،  القيادة  وهي 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  مع  والتعامل  اجلــوال  ا�ستخدام 
والإجابة عن ا�ستف�سارات احل�سور علميا وعمليا، لي�ساهد بنف�سه 

القيادة،  اأثناء  اجلــوال  ا�ستخدام  واأثــر  القيادتن،  بن  الفرق 
امل�سار  عن  اخلــروج  منها  �سلبية،  مظاهر  عدة  يكت�سف  حيث 

وعدم التحكم بال�سرعة وغري ذلك من اأثار �سلبية على نف�سه 
والخرين. وحظيت م�ساركة اأرامكو ال�سعودية على اقبال 

طالب املدار�ص والزوار بهدف توعيتهم وتثقيفهم من خالل 
تو�سيح فكرة التجربة العملية واأ�ستعر�ص الإح�سائيات 

لتكون ال�سورة وا�سحة يف اأذهانهم، وبالتايل ت�ساعده 
ب�سورة  التاأثري  املنا�سب ويحدث  القرار   اتخاذ  على 

مبا�سرة، وي�ساعد نف�سه يف عملية التغيري، ويتمكن 
اإ�ستخدام  ويتجنب  كاملة  املــخــاطــر  مــعــرفــة   مــن 

الــقــيــادة عــن قناعة ذاتــيــة حفاظا  اثــنــاء  اجلـــوال 
على �سالمته و�سالمة من ي�ساركونه الطريق او 

يرافقونه يف املركبة.

جدة - �سعيد النغي�س
الحتياجات  ذوي  متكن  بجائزة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  توجت 
لتمكن ودمج  برامج اجلامعة  البيئة اجلامعية  �سمن  اخلا�سة يف 
قدمت  حيث  اجلــامــعــي،  التعليم  يف  اخلــا�ــســة  الحــتــيــاجــات  ذوي 
اجلامعة 4 م�ساريع �سمن منظومة التحول الوطني 2020 وروؤية 

اململكة 2030.  
وُتعد اجلامعة اأول جهة تعليمية باململكة تفوز بهذه اجلائزة الدولية 
املقدمة من منظمة "الزيرو بروجيكت" الدولية لتمكن ذوي الإعاقة 
العامل  دول  وفــود  بح�سور  وذلــك  فيينا  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف 
خادم  �سفارة  ممثل  ح�سر  كما  وال�سفراء  الدبلوما�سية  واجلهات 

احلرمن ال�سريفن ل�ستالم اجلائزة مع وفد اجلامعة.

وكانوفد اجلامعة قد قام  بزيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله 
ال�سريفن  �سلطان بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمن  بن  بن خالد 
رحب  حيث  وال�سهادة،  اجلامعة  درع  ل�سموه  وقــدم  النم�سا،  لــدى 
جهودها  للجامعة  و�سكر  الكبري  الإجنــاز  هذا  وثّمن  بالوفد  �سموه 
لرفع ا�سم اململكة عاليًا يف هذا املحفل الأممي، الأمر الذي ُيعد فخرًا 

للجامعة والوطن.
يذكر اأن الوفد �سم وكيل اجلامعة د.عبداملنعم احلياين وعميد �سوؤن 
لذوي  الطالب  �سوؤن  عمادة  ووكيل  القحطاين  د.م�سعود  الطالب 
الحتياجات  مركز  ومدير  وزان  د.وجـــدي  اخلا�سة  الحتياجات 
اخلا�سة باجلامعة فرحان الفيفي وامل�سرف العام على مكتب وكيل 

اجلامعة حممد البقمي.

جامعة المؤسس تحقق جائزة دولية لذوي االحتياجات الخاصة

إخماد حريق في شقة بجدة

جدة- يا�سر بن يو�سف
اخمدت فرق الدفاع املدين يف جدة حريقًا ن�سب 

يف �سقة بحي قويزة. 
ــح املــتــحــدث الإعــالمــي لــلــدفــاع املــدين  واأو�ــس
العقيد حممد بن عثمان  املكرمة  مبنطقة مكة 
بــاحلــريــق  وعلى  يفيد  بــالغ  ورود  الــقــرين 
الفور جرى حتريك الفرق الالزمة واملعدات 
امل�ساندة وبو�سول الفرق للموقع ات�سح اأن 
احلالة عبارة عن حريق يف غرفة يف �سقة 
مكونة  �سكنية  لعمارة  الر�ــســي  بــالــدور 
اإخــالء  3 ن�ساء وطفلن  من دوريــن ومت 
ــتــج عــنــه تعر�ص  وخـــمـــاد احلـــريـــق. ون
العقد  يف  عربية  جن�سية  مــن  امــراأتــن 
ب�سيط   تنف�ص  ل�سيق  وال�سابع  الرابع 
الأحمر  الهالل  قبل  من  عالجهما  ومت 
يف املوقع.و�سدد القرين على �سرورة 

توفري و�سائل ال�سالمة باملنزل.



الريا�س- وا�س
امللك  ال�شريفني  احلييرمييني  خييادم  بعث 
�شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، برقية 
ناروهيتو،  الإمرباطور  جلاللة  تهنئة، 
ذكييرى  مبنا�شبة  اليييييابييان،  اإمييرباطييور 
اليييييوم الييوطيينييي لييبييالده.واأعييرب امللك 
وحكومة  �شعب  وا�شم  با�شمه  املفدى 
اأ�شدق  عن  ال�شعودية  العربية  اململكة 
بال�شحة  التمنيات  واأطيييييب  الييتييهيياين 
و�شعب  وحلكومة  جلاللته،  وال�شعادة 
اليييييييابيييان اليي�ييشييديييق اطييييييراد الييتييقييدم 

والزدهار.
تهنئة،  برقية  الييلييه،  بعث،حفظه  كما 
البلقيه،  ح�شن  حيياج  ال�شلطان  جلاللة 

مبنا�شبة  ال�شالم،  دار  بروناي  �شلطان 
لييبييالده.واأعييرب  الوطني  اليوم  ذكييرى 
املييلييك امليييفيييدى، بييا�ييشييمييه وا�يييشيييم �شعب 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  وحكومة 
التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�شدق  عن 
بال�شحة وال�شعادة جلاللته، وحلكومة 
ال�شقيق  ال�شالم  دار  بييرونيياي  و�شعب 

اطراد التقدم والزدهار.
الأمري  امللكي  ال�شمو  كما بعث �شاحب 
حمييمييد بييين �ييشييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز 
رئي�س  نييائييب  الييعييهييد  ويل  �ييشييعييود،  اآل 
الييدفيياع، برقية  اليييوزراء وزييير  جمل�س 
ناروهيتو،  الإمرباطور  جلاللة  تهنئة، 
ذكييرى  مبنا�شبة  اليييييابييان،  اإمييرباطييور 

ليييبيييالده.وعيييرب �شمو  الييوطيينييي  اليييييوم 
التهاين واأ�شدق  اأطيب  العهد عن  ويل 
وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات 
جلاللته، راجيًا حلكومة و�شعب اليابان 
والزدهييار. التقدم  من  املزيد  ال�شديق 
تهنئة،  برقية  العهد،  ويل  �شمو  وبعث 
البلقيه،  ح�شن  حيياج  ال�شلطان  جلاللة 
مبنا�شبة  ال�شالم،  دار  بروناي  �شلطان 
ذكيييرى اليييييوم الييوطيينييي لييبييالده.وعييرب 
التهاين  اأطيييييب  عيين  العهد،  ويل  �شمو 
ال�شحة  مبييوفييور  التمنيات  واأ�ييشييدق 
واليي�ييشييعييادة جليياللييتييه، راجيييييًا حلكومة 
ال�شقيق،  ال�شالم  دار  بروناي  و�شعب 

املزيد من التقدم والزدهار.
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ت�شتثمر  عقود طويلة ولتييزال  مدى  على 
التنمية  يف  اليينييفييط  مييين  ثييرواتييهييا  املييمييلييكيية 
القلب  ويف  اأرجائها  يف  ال�شاملة  احل�شارية 
التزمت  الييوقييت  نف�س  ويف  املييواطيين،  منها 
تقوم  التي  احلكيمة  القت�شادية  ب�شيا�شتها 
على اعتبار النفط �شلعة ا�شرتاتيجية يرتكز 
الأهييم  والعن�شر  الييعيياملييي  القييتيي�ييشيياد  عليها 
عييلييى �شمان  ليييذا حيير�ييشييت  ا�ييشييتييقييراره،  يف 
وا�ييشييتييمييرار الإميييييييدادات الييعيياملييييية وتييييوازن 
املنتجة  الييدول  م�شالح  يحقق  مبا  الأ�ييشييواق 

وامل�شتهلكة على ال�شواء.
 هذا يف ع�شر النفط الذي �شت�شتمر حاجة 
اإىل  واليييييوم   قييادميية،  لعقود  قائمة  له  العامل 
عامليا  الأهييم  الرقم  باعتبارها  موقعها  جانب 
يف  اململكة  تنطلق  التفطية،  الإمييييدادات  يف 
الكت�شافات  مع  للغاز  بالن�شبة  جديد  م�شار 
ال�شخمة اجلديدة وتطوير احلقول والطاقة 
اململكة  لييتييكييمييل    ، الييغيياز  ملييعيياجليية  الييكييبييرية 
ال�شرتاتيجية  واأهييميييييتييهييا  دورهييييا  حييلييقييات 
تاأمني  يف  والإ�ييشييهييام   ، الطاقة  قطاعات  يف 
اأي�شا  املتعط�شة  العاملية  الأ�شواق  اإمييدادات 
للغاز ، اإىل جانب ا�شتثماراتها وم�شروعاتها 
ال�شخمة يف جمالت الطاقة املتجددة ، وبهذا  
القالئل  الييدول  من  واحييدة  اململكة  �شت�شبح 
حول العامل، التي متلك اأهم م�شدرين للطاقة 
التقليدية بكميات جتارية لال�شتخدام املحلي 
لإن�شاء  اأخرى  خطط  جانب  اإىل  والت�شدير، 

م�شادر جديدة ومتجددة للطاقة.
ل�شتثمار  ال�شخمة  امليي�ييشييروعييات  بييهييذه   
تييواكييب   ، التنمية  يف  الطبيعية  الييييروات 
اليييطييياقييية  اليييتيييطيييور يف جميييييييالت  امليييميييليييكييية 
وا�شت�شرافها م�شتقبلها يف العامل ، يف الوقت 
لييالإيييرادات  مت�شاعدا  منييوا  فيه  حتقق  الييذي 
غري النفطية وحتقيق التنمية امل�شتدامة عرب 

م�شتهدفات روؤية 2030 الطموحة.

طموحات الطاقة
كلمة

القوات المسلحة تشارك في مؤتمر معرضي »يومكس وسيمتكس«
الريا�س- وا�س

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد 
الأعلى للقوات امل�شلحة الإماراتية افتتح  وزير 
الدولة ل�شوؤون الدفاع حممد بن احمد البواردي 
مبعر�شي  اخلا�س  املوؤمتر  اأبوظبي  يف  اأم�س 
امليياأهييوليية واملييحيياكيياة والتدريب  غييري  الأنييظييميية 
حتت  وذلييك   ”2020 و�شيمتك�س  “يومك�س 
وغري  املاأهولة  الأنظمة  بني  "املواءمة  �شعار 

ويراأ�س  الذكية"،  الأنظمة  ع�شر  يف  املاأهولة 
�شمو قائد القوات اجلوية الفريق الركن تركي 
امل�شلحة  القوات  وفييد  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 

امل�شارك يف املوؤمتر .
وييياتييي انييعييقيياد امليييوؤمتييير قييبييل ييييوم واحييييد من 
انطالق معر�شي "يومك�س و�شيمتك�س 2020" 
واللذين �شتتم اإقامتهما مبركز اأبوظبي الوطني 
من  كييوكييبيية  املييوؤمتيير  وي�شتقطب  لييلييمييعييار�ييس. 
اخلييييرباء و�ييشيينيياع الييقييرار وكييبييار امليي�ييشييوؤولييني 

غري  الأنظمة  قطاع  يف  العاملني  والأكادمييني 
املاأهولة ويهدف لتبادل اخلربات والتعرف على 
احللول  مناق�شة  جانب  اإىل  املمار�شات  اأف�شل 
يف  الييعييامل  يواجهها  الييتييي  للتحديات  املمكنة 
اإىل  ي�شعى  كما  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  ظل 
اإيجاد احللول املبتكرة للتحديات، وا�شت�شراف 
الييتييطييورات  فيييييه  تييتيي�ييشييارع  عيييامل  يف  امل�شتقبل 
العلمية والبتكارات ويتزايد فيه العتماد على 

الأنظمة غري املاأهولة والذكاء ال�شطناعي.

القيادة تهنئ إمبراطور اليابان وسلطان بروناي

برلني- وا�س
بن  في�شل  الأمييري  ال�شمو  �شاحب  بحث 
فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية،مع 
املتحدث الر�شمي عن احلزب ال�شرتاكي 
الييي�يييشيييوؤون  اليييدمييييقيييراطيييي يف جلييينييية 
نيلز  الأملييييييياين  بييياليييربمليييان  اخليييارجييييييية 
البلدين،  بييني  ال�شراكة  �شميت،تعزيز 
الإقليمية  امليي�ييشييتييجييدات  وا�ييشييتييعييرا�ييس 

حيالها  املييتييبييادل  والتن�شيق  والييدولييييية 
اأجييل حتقيق الأهييداف امل�شرتكة يف  من 
تعزيز الأمن وال�شتقرار، كما ا�شتعر�س 
مع نائب رئي�س الكتلة الربملانية حلزبي 
اخلارجية  لل�شوؤون  امل�شيحي  الحتيياد 
والييييدفيييياع والأمييييييين اليييدكيييتيييور يييوهييان 
البلدين  بني  القائمة  ال�شراكة  فاديبول، 
ذات  امليييجيييالت  تييعييزيييزهييا يف  و�ييشييبييل 

الهتمام امل�شرتك.
مييين جييهيية اأخييييييرى ا�ييشييتييعيير�ييس وزيييير 
وليييية  وزراء  رئييييي�ييس  ميييع  اخلييارجييييية 
اآرمني  الأملانية  وي�شتفاليا  الراين  �شمال 
البلدين  بني  الثنائية  ل�شيت،العالقات 
اإىل  اإ�شافة  امل�شرتك،  التعاون  واآفييياق 
امل�شتجدات  حيال  النظر  وجهات  تبادل 

الإقليمية والدولية.

وا�شتعر�س الأمري في�شل بن فرحان مع 
الأمليياين  املعهد  مدير  التنفيذي  الرئي�س 
 SWP لييليي�ييشييوؤون الييدولييييية والأميينييييية
الييربوفييييي�ييشييور فييولييكيير بييريتيي�ييس،اأوجييه 
الييتييي  الأدوار  واأهيييمييييييية  الييييتييييعيييياون، 
الأمنية  الييدولييييية  املييعيياهييد  بها  ت�شطلع 
الأمنية  التحديات  واقع  ا�شت�شراف  يف 

واإيجاد احللول لها.

وزير الخارجية يستعرض العالقات مع مسؤولين ألمان

مركز الملك سلمان يؤهل أطفال اليمن ويكافح العمى بالجابون
ماأرب- ليربفيل- وا�س

ييييوا�يييشيييل ميييركيييز امليييليييك �ييشييلييمييان ليييالإغييياثييية 
للمحتاجني  م�شاعداته  الإن�شانية  والأعمال 
واملت�شررين  و�شحايا النزاعات يف خمتلف 
دول اليييعيييامل، فييفييي اليييييميين نييظييم املييركييز يف 
الييدورة  لأطفال  مفتوًحا  يوًما  ميياأرب  مدينة 
ال�شاد�شة من املرحلة التا�شعة والعا�شرة من 
م�شروع اإعادة تاأهيل الأطفال الذين جندتهم 
كدروع  وا�شتخدمتهم  احلوثية  امليلي�شيات 

اإىل  اإ�ييشييافيية  امل�شلح،  اليي�ييشييراع  يف  ب�شرية 
اأطفال اآخرين من طالب املدار�س واملخيمات.
الربنامج  وفق  ا�شتمتاعهم  الأطفال  واأبييدى 
تخللته  والييذي  املخت�شني  قبل  من  لهم  املعد 
وحتفيزية  اإبييداعييييية  وميي�ييشييابييقييات  فييقييرات 
لإ�شفاء  متنوعة،  واأن�شطة حرفية وريا�شية 

روح املرح والت�شويق يف الرحلة.
الدعم  اأن�شطة  �شمن  املفتوح  اليوم  وياأتي 
بهدف  الأطيييفيييال  لييه  يخ�شع  اليييذي  النف�شي 

ومقاعد  الطبيعية  حييييياتييهييم  اإىل  اإعييادتييهييم 
الدرا�شة.

للمملكة  �شكرهم  الأطفال  اأمور  اأولياء  وقدم 
النوعي  الربنامج  هييذا  على  باملركز  ممثلة 
اليييذي يييتييم ميين خيياللييه اإعييييادة اأبيينيياوؤهييم اإىل 

حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.
اخلري  ائييتييالف  مييع  بالتعاون  املييركييز  ووزع 
لالإغاثة الإن�شانية اأم�س، 1،000 �شلة غذائية 
حمافظة  اإىل  �شنعاء  حمافظة  من  للنازحني 

ال�شويدا، ا�شتفاد منها 6،000  ماأرب مبخيم 
فرد.

يف  الألغام  لنزع  املركز   م�شروع  متّكن  كما 
من  الثاين  الأ�شبوع  خييالل  "م�شام"  اليمن 
 4،911 انييتييزاع  ميين  2020م،  فييرباييير  �شهر 
 161 و  لييالأفييراد،  م�شادة  األغام   5 منها  لغًما 
لغًما م�شادة للدبابات و 4،739 ذخرية غري 

متفجرة، و 6 عبوات نا�شفة.
وبييلييغ اإجيييميييايل مييا جيييرى نييزعييه ميينييذ بييداييية 

زرعتها  لغًما   134،259 الآن  حتى  امل�شروع 
الأرا�ييشييي  يف  املييارقيية  احلييوثييييية  امللي�شيات 

واملدار�س والبيوت يف اليمن.
ويف جمهورية اجلابون اختتم املركز حملته 
الطبية التطوعية ملكافحة العمى والأمرا�س 

امل�شببة له يف مدينة ليربفيل.
للمركز  التطوعي  الطبي  الييفييريييق  وك�شف 
احلملة  انطالق  منذ  متوا�شلة  اأيييام   6 خالل 
عملية   417 واأجييييرى  حيييالت   3،910 على 

جراحية لإزالة املاء الأبي�س، كما قام ب�شرف 
متنوعة  اأدوييية  وتوزيع  طبية،  نظارة   800

للحالت التي ل ت�شتدعي تدخال جراحًيا.
املركز بهدف  املقدمة من  وتاأتي هذه احلملة 
وتقدمي  العيون  باأمرا�س  امل�شابني  معاجلة 
من  عيييدد  يف  لييهييم  الييالزميية  الطبية  الييرعيياييية 
وفًقا  متييز  اأو  تفرقة  دون  املحتاجة  الييدول 
موؤ�ش�شة  مييع  املييركييز  وقعها  التي  لالتفاقية 

الب�شر العاملية.

أمانة الشرقية تطرح خارطة لالستثمارات
الدمام- حمود الزهراين

األف   15 ال�شرقية  املنطقة  اأمييانيية  ح�شرت 
لييالأعييوام  املنطقة   يف  ا�شتثمارية  فر�شة 
القادمة يف العديد من املجالت ، وذلك من 
خالل وكالة ال�شتثمارات وتنمية الإيرادات 
، بهدف تنوع م�شاريع القطاع اخلا�س يف 
�شتى الأن�شطة، والتي بدورها �شُت�شاهم يف 
يف  كبريا  تطورا  وحتقق  للمنطقة،  النمو  

تنمية اإيراداتها.
املنطقة  اأمانة  وت�شارك   

ملتقى  يف  ال�شرقية 
البلدي  ال�شتثمار 

»فيييييييير�ييييييييس« يف 
نيييي�ييييشييييخييييتييييه 

 ، ىل و لأ ا
واليييييييييييييييييذي 

وزارة  تنظمه 
البلدية  ال�شوؤون 

والييييقييييروييييية خيييالل 
الفرتة من 24 اإىل 26 

فييرباييير اجلييياري، واليييذي يييوفيير فيير�ييس يف 
�شرائح  جميع  اهتمامات  تييوافييق  اأن�شطة 

امل�شتثمرين يف القطاع البلدي.
بن  فهد  املهند�س  املنطقة  اأميييني  واأو�ييشييح 
الأمييانيية  يف  م�شاركة  بيياأن   ، حممد اجلبري 
الفر�س  عيير�ييس  اإىل  تييهييدف  فيير�ييس  ملتقى 
ال�شرقية،  املنطقة  يف  املتاحة  ال�شتثمارية 
خييا�ييشيية يف املييحييافييظييات وامليييييدن الييتييابييعيية 
ليييالأميييانييية، وعييير�يييس كييافيية 
والت�شهيالت  اخلييدمييات 
الييتييي تييقييدمييهييا اأمييانيية 
ال�شرقية  امليينييطييقيية 
مميييثيييلييية بيييكيييافييية 
وكييييييالتييييييهييييييا 
واإدارتيييييهيييييا 
للم�شتفيدين 
عيييييييييييييييامييييييييييييييية 
وامليي�ييشييتييثييمييرييين 
عيييييييييييليييييييييييى وجيييييييييييه 

اخل�شو�س.
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مقبول بن فرج اجلهني

كل يوم �أحد

الشيخ السديس 
وتقدير المسئولية

�ـــســـدور الأمـــــر الــ�ــســامــي الـــكـــرمي بــتــمــديــد خــدمــة ال�سيخ 
احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  عامًا  رئي�سًا  ال�سدي�س  عبدالرحمن 
وامل�سجد النبوي ال�سريف.. جاء هذا التمديد لف�سيلة ال�سيخ 
دينه  خدمة  يف  وتفانيه  لإخال�سه  ووفــاء  تقديرًا  ال�سدي�س 
اأذكر انني كتبت اكرث من  وقادته ووطنه.. وبهذه املنا�سبة 
مقال يف هذه الزاوية قبل ما يقارب الأربع �سنوات م�سيدًا 
اأداء م�سوؤولياته اجل�سام  ومقدرًا جهود وتفاين ال�سيخ يف 
بنجاح ومتيز. ولعلي ا�سري هنا اىل ر�سالته املوؤرخة يف 17 
/2 /1438هـ مقدرًا على ما �سبق ان اأ�سرت اليه يف املقدمة 
"بعنوان جناح احلج �سفحات نا�سعة يف �سرف امل�سوؤولية" 
م�سريًا بعد تقديره على ما كتب "باأن الرئا�سة العامة ل�سوؤون 
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي. امنا تقوم بذلك اأداًء منها 
وفق  الوطنية"  للم�سوؤولية  وا�ست�سعارًا  الدينية  لالأمانة 
توجيهات �سديدة واهتمام دوؤوب من لدن ولة الأمر حفظهم 
ابراز  يف  اأ�سا�س  �سريك  العــالم  باأن  ف�سيلته  م�سيفًا  الله. 
يحظى  التي  والرعاية  العناية  وبيان  املباركة  اجلهود  هذه 

بها احلرمان ال�سريفان من القيادة الر�سيدة اأيدها الله.
وزميلي  بيني  خواطر  تــوارد  اىل  تدعوين  املنا�سبة  ولعل 
الأ�سبوع  خالل  كتبه  عما  اجلميلي  عبدالله  الأ�ستاذ  العزيز 
املا�سي يف الزميلة املدينة.. الذي اأ�سار يف كلمته ل�ستكمال 
ال�سيخ ال�سدي�س مل�سرية جناح الأجالء الذين �سبقوه يف هذا 
والهيكلة  بالتخطيط  ف�سيلته  بادر  حيث  الرفيع...  املن�سب 
�سروط  وتنفيذ  التطوير  ا�سرتاتيجيات  وو�سع  الإداريــة.. 

ومعايري اجلودة يف جميع اإدارات الرئا�سة وم�سروعاتها.
م�ستطردًا ان ال�سطور التي حتكي رحلة طويلة عن التفاين 
والعطاء كتب تفا�سيلها بالكفاح والإخال�س. ال�سيخ الأ�ستاذ 
الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س الذي جاء الأمر امللكي الكرمي 
بالتمديد له يف من�سبه . تاأكيدًا على جناحه وثقة ولة الأمر 

التي يرافقها يف كل حني  ادارتــه  بكفاءته ومتيز 
نبل اخالقه وكرمي توا�سعه. داعني الله ان يبارك 

يف جهوده وان يزيد من توفيقه.

محافظ جدة يرعى حفل سفراء التفوق
جدة-�لبالد

ماجد  بن  م�سعل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يرعى 
�سفراء  حفل  الــثــالثــاء   جــدة  حمافظ  عبدالعزيز  بــن 
للتعليم  الــعــامــة  الإدارة  تقيمه  ـــذي  ال  33 الــتــفــوق 
الدرا�سي  للعام  املتفوقني  الطالب  لأوائــل  باملحافظة 

1439- 1440هـ.
وقدم مدير عام التعليم بجدة الدكتور �سعد امل�سعودي 
على  ماجد  بن  م�سعل  الأمــري  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر 

املــتــفــوقــني والهــتــمــام  دعــمــه تعليم جـــدة واأبـــنـــاءه 
بتحفيز املعلم واملتعلم، منّوها باأن ذلك ياأتي انطالقًا 
بالطالب   - الله  اأيدها   - الر�سيدة  القيادة  اهتمام  من 
التنمية  م�سرية  لدعم  التعليمية  والعملية  املتفوقني 

التي تعي�سها بالدنا.
ا�ستمرار  هي  اللفتة  هذه  اأن  اإىل  امل�سعودي  واأ�سار 
جليل  للو�سول  العلمي  الــتــفــوق  ملوا�سلة  وحــافــز 
مت�سّلح بالعلم واملعرفة وما يحققه الطالب والطالبات 

يف حمافظة جدة من اإجنازات ما هو اإل جزء 
للمتفوقني  الــتــهــاين  مــقــّدمــًا  ــدعــم،  ال ذلــك  مــن 

ومعلميهم واأولياء اأمورهم.
من جانبه اأ�سار مدير اإدارة التوجيه والإر�ساد 

املكّرمني  الطالب  عدد  اأن  اإىل  الزهراين  عي�سى 
خمتلف  ميثلون  متفوقًا،   297 احلــفــل  يف 

مدار�س مكاتب التعليم باملحافظة ممن 
جتاوزت ن�سبهم 99.50 يف املئة.

100 دولة تشارك في 
مهرجان الثقافات والشعوب

آل الشيخ: العالقات مع المغرب 
متجذرة وتشهد نموا ملحوظا 

�لريا�س- و��س
عبد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  يــبــداأ 
ر�سمية  زيــارًة  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  الله 
رئي�س  مــن  ر�سمية  لــدعــوة  تلبيًة  املغربية  للمملكة 

جمل�س النواب املغربي احلبيب املالكي.
واأكــــد اأن الـــزيـــارة تــرتجــم حــر�ــس خـــادم احلــرمــني 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
املغربية؛  اململكة  ملك  ال�ساد�س  حممد  امللك  وجاللة 
على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، ومد ج�سور 
بني  الربملانية  خا�سة  كــافــة،  املــجــالت  يف  الــتــعــاون 

جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب املغربي.
وراأى اآل ال�سيخ اأن العالقات ال�سعودية 

اأكرث من  التي انطلقت قبل  املغربية 
خالل  من  وجتــذرت  عقود،  �ستة 

التوافق بني البلدين ال�سقيقني 
على العديد من الأحداث التي 

العربية  ــــدول  ال بــهــا  مـــرت 
حاليًا  ت�سهد  والإ�سالمية، 

منوًا ملحوظًا يف العديد 
من املجالت التي توؤكد 

حر�س البلدين على دفعها لآفاق اأرحب.
ال�سورى  جمل�س  بني  الزيارات  تبادل  اأن  اإىل  واأ�سار  
بني  امل�ستمر  والتوا�سل  املغربي  الــنــواب  وجمل�س 
جلنتي ال�سداقة الربملانية امل�سرتكة ال�سعودية املغربية 
يف املجل�سني، �سي�سهم يف تقوية العالقات وتر�سيخها، 
واإىل رفع م�ستوى التن�سيق امل�سرتك بني املجل�سني يف 
الربملانية  الدبلوما�سية  اأن  موؤكدًا  الربملانية،  املحافل 
التي يقوم بها جمل�س ال�سورى اإىل املجال�س ال�سورية 
يف  ت�سهم  وال�سديقة  ال�سقيقة  الــدول  يف  والربملانية 
على  وتعمل  ـــدول  ال تلك  مــع  اململكة  عــالقــات  تعزيز 

توثيقها يف خمتلف املجالت.
عدًدا  الزيارة  خالل  ال�سيخ  اآل  و�سيلتقي 
من كبار امل�سوؤولني يف اململكة املغربية 
لــبــحــث عــــدد مـــن املـــو�ـــســـوعـــات ذات 
كما  البلدين،  بني  امل�سرتك  الهتمام 
جمل�س  رئي�س  مــع  اجتماعًا  �سيعقد 
الـــنـــواب املــغــربــي احلــبــيــب 
املـــالـــكـــي لــبــحــث تــعــزيــز 
التعاون الربملاين بني 

البلدين.

أشرفي يثمن جهود المملكة في التصدي لقضايا األمة

جدة- �لبالد
ال�سيخ  باك�ستان  عــلــمــاء  جمل�س  رئــيــ�ــس  ف�سيلة  عــقــد 
اأبــاد  اإ�سالم  يف  �سحفيا  موؤمترا  اأ�سريف  حممود  طاهر 
بح�سور عدد كبري من كبار العلماء والدعاة والإعالميني 
الرتتيبات  كافة  اكتمال  بدايته  يف  واأعــلــن  واملفكرين، 
ر�سالة  اخلام�س  الــدويل  للموؤمتر  املنظمة  والإجـــراءات 
يف  الــكــربى  املــوؤمتــرات  بقاعة  �سينعقد  الــذي  الإ�ــســالم 
 " مــار�ــس 2020 حتــت عــنــوان  اأبـــاد بتاريخ 29  اإ�ــســالم 
اململكة العربية ال�سعودية، بالد احلرمني ال�سريفني، قلب 
الأمة الناب�س " مب�ساركة وح�سور نخبة من كبار العلماء 
والوزراء وال�سفراء وال�سيا�سيني ورجال الفكر والثقافة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ومن  باك�ستان  من  والإعــالم 

والدول العربية والإ�سالمية.
خادم  الأمــة  لقائد  ينظرون  امل�سلمني  اأن  الأ�سريف  واأكــد 
ول�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نظرة 

واأعمالهم  جهودهم  ويثمنون   ، واحـــرتام  وتقدير  حب 
وما يقومون به من مبادرات وما يقدمونه للعامل العربي 
والإ�ــســالمــي مــن دعــم ومــ�ــســاعــدات ومــ�ــســانــدة ملواجهة 
والــتــحــديــات  املــتــالحــقــة  والأزمــــــات  املتقلبة  الــظــروف 
وا�ستقرار  املنطقة  اأمن  على  املوؤثرة  والعاملية  الإقليمية 
العامل.  وقال الأ�سريف : ن�سعر بالفخر والعتزاز حلجم 
 ، للجميع  املعروفة  الباك�ستانية  ال�سعودية  العالقات 
وروابطنا الأخوية املتجذرة بداأت بني البلدين ال�سقيقني 
منذ ا�ستقالل باك�ستان عام 1947 ، وهي عالقات متنامية 
تتطور ب�سكل �سريع لتحقيق اإرادة القيادتني وت�ساهم يف 
العالقة  هذه  ت�ستمر  و�سوف   ، امل�سرتكة  امل�سالح  تعزيز 
يف التطور املاأمول الذي يحقق التطور ال�سريع والرخاء 
امل�سرق لالأجيال  والتنمية والبناء والإزدهار وامل�ستقبل 
القادمة وت�ستفيد منه  �سعوب الأمة وهذه العالقة مبنية 
وحتالف  اإ�سرتاتيجية  و�ــســراكــة  متطابقة  روؤيـــة  على 
اأخوي اإ�سالمي  �سيا�سي اإقت�سادي ع�سكري قوي م�ستمر 

جميع  يف  ال�سقيقني  وال�سعبني  والقيادتني  البلدين  بني 
املجالت.

وا�ستطرد : ل �سك باأن جهود اململكة العربية ال�سعودية  
وتر�سيخ  ال�سلم  لتعزيز  الإ�سالمية  باك�ستان  وجمهورية 
ودعم م�سارات ال�سالم هو هدف اأ�سا�سي للجميع ي�ساهم 
حقوق  عن  والــدفــاع  العظيمة  اأمتنا  م�سالح  حماية  يف 
امل�سلمني وحماية حدودنا و�سعوبنا من غدر وخمططات 

الأعداء احلاقدين احلا�سدين املرتب�سني ب�سعوبنا.
لهولء  نت�سدى  اأن  جميعاآ  واجــبــنــا  ومــن   : واأ�ــســاف 
املهم   ومــن   ، جميعاآ  نعرفهم  الذين  املخادعني  املتلونني 
للمملكة  وامل�ساندة  الدعم  موا�سلة  املرحلة  هــذه  خــالل 
وعزمية  وحزم  وقوة  بكل  تقف  التي  الر�سيدة  وقيادتها 
ملواجهة التحديات والت�سدي للموؤامرات كما ن�سيد بدور 
وال�سريعة  العقيدة  حلماية  املتميز  اململكة  علماء  كبار 
املت�سددة  والأفــكــار  الفنت  من  و�سبابها  الأمــة  و�سعوب 

والتطرف والإرهاب.

المملكة تشارك في مؤتمر 
الجودة العالجية بأبوظبي

جدة - يا�سر بن يو�سف
يــ�ــســارك وفــــد �ــســعــودي طــبــي الـــيـــوم الأحــــــد يف 
املبنية  العالجية  للجودة  الــرابــع  العاملي  املــوؤمتــر 
�سينعقد  الـــذي  الــنــبــوي  الــطــب  يف  الــرباهــني  على 
وذلــك  اأبــوظــبــي،  العربية”  الثقافة  “عا�سمة  يف 
والباحثني  والعلماء  اخلــرباء  من  كوكبة  بح�سور 
با�ستخدام  والــتــداوي  العالج  جمــالت  خمتلف  يف 
الطب التكميلي املبني على الرباهني والطب النبوي 

امل�ستنبط من الهدي النبوي ال�سريف.
اأن  املــوؤمتــر  - رئي�س  الــهــيــدان  اأمــيــنــة  واأو�ــســحــت 
التميز  مركز  مع  بالتعاون  ينعقد  ــدويل  ال املــوؤمتــر 
الطب  بكلية  التطبيقي  الــنــبــوي  للطب  الــبــحــثــي 
اأن  اىل  ــارت  واأ�ــس بــجــدة،  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
يف  ي�ساركون  والباحثني  العلماء  من  م�ساركًا   50
اللقاء وميثلون عددا كبريا من اجلامعات واملراكز 
والهند  واجنلرتا  واأمريكا  ال�سعودية  من  البحثية 
وم�سر وبع�س الدول الأخرى �سيناق�سون اأكرث من 
100 بحث علمي من�سور يف جمالت علمية معتمدة 
اإىل 15 براءة اخرتاع يف جمال حت�سني  بالإ�سافة 

ال�سحة.
جدول  على  املطروحة  الأبحاث  جميع  بــاأن  واأكــدت 
اأعمال املوؤمتر م�ستمدة من الهدي النبوي ال�سريف 
وهدفها حت�سني جودة حياة املر�سى ورفع م�ستوى 
ال�سحة بالعالج التكميلي ال�سمويل وت�سجيع الطب 
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  مثنية  الوقائي 
مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية 

الطب جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.

�سياء �حلاج 

�أمينة �لهيد�ن

توفيق خوجة 

انطالق مؤتمر ومعرض 
التعليم الخليجي اليوم

جدة - �لبالد
اأكد مدير جامعة  الأعمال والتكنولوجيا 
موؤمتر  اأن  ــادي  اجلــن اأ�ــســامــة  الــدكــتــور 
اخلليجي  للتعليم  اخلليجي   املعر�س 
يف نــ�ــســخــتــه احلــــاديــــة عـــ�ـــســـرة حتــت 
ـــورة الــ�ــســنــاعــيــة الــرابــعــة  ـــث �ــســعــار )ال
اليوم  ينطلق  والـــذي  التعليم(  ودور 
من�سة  يــعــتــرب  اجلــامــعــة  وت�ست�سيفه 
التعليم  جمــال  يف  الــقــرار  �سناع  جتمع 
امل�ستوي  علي  واخلرباء  واملتخ�س�سني 

املحلي والإقليمي والدويل.
اأكــرث  من  اإن اجلامعة ت�ست�سيف   وقال 
خمتلف  مـــن  ــبــة  وطــال ــب  طــال ــــف  األ  20
على  للتعرف  اململكة  وحمافظات  مــدن 
اأكــــرث  مــن 200 جــامــعــة  ومــعــلــم حــول 

الوزارات  املبا�سر مع  العامل والتوا�سل 
يف  احلكوميني  وامل�سوؤولني  الرئي�سية 
التعاون  جمل�س  دول  يف  التعليم  قطاع 

اخلليجي. 
ياتي  الــذي  املــوؤمتــر  اأهمية  على  و�سدد 
روؤيــة  �سمن  اململكة  اهــتــمــام  اطـــار  يف 
التحول الوطني 2030 بالتعليم كركيزة 
ــان واملــكــان  ــ�ــس اأ�ــســا�ــســيــة يف بــنــاء الن
على  و�ــســدد  املتح�سرة.  واملجتمعات 
ودور  الــرابــعــة  ال�سناعية  ــثــورة  ال اأن 
وان  الأهمية  غاية  يف  اأمرا  يعد  التعليم 
التطوير التعليم يف ظل ثوره املعلومات 
مواكبة  اأجــل  من  الأهمية  غاية  يف  يعد 
املــ�ــســتــجــدات الــتــي طــــراأت يف جمــالت 

التكنولوجيا وتقنية املعلومات.

مبادرة للوقاية من أمراض السرطان
مكة �ملكرمة- �لبالد

الوقاية  لأهمية  التوعوية  احلملة  انطلقت 
 ،  30 #ام�س  بعنوان  ال�سرطان  اأمــرا�ــس  من 
املكرمة  مبكة  ال�سحية  ال�سوؤون  نفذتها  التي 
التدخني  ومكافحة  املقد�سة   العا�سمة  واأمانة 
للفن  "ياموهوب"  جمــمــوعــات  ومبــ�ــســاركــة 
التطوعي  �سحي"  "اأنا  وفــريــق  والإبــــــداع 
الإيجابية  املعنوية  الروح  وذلك بهدف تعزيز 
واإدخال الفرح وال�سعادة اىل قلوب امل�سابني .
ونفذت املبادرة التطوعية من باب امل�سوؤولية 
والــوعــي  على  احلــر�ــس  اجــل  مــن  املجتمعية 
املجتمعي ال�سحي  وحثه على كيفية التعامل 
مع املر�سى وم�ساندة املر�سى ب�سناعة الأمل 
، و�ساحب  عــلــى حمــيــاهــم  الــ�ــســعــادة  ــم  ور�ــس
مبر�س  للتوعية  مــتــعــددة  اأركـــــان  الــفــعــالــيــة 

ال�سرطان. 

�ملدينة �ملنورة - �لبالد
تطلق اجلامعة الإ�سالمية 
بــاملــديــنــة املـــنـــورة غـــدًا 
الإثــــنــــني،عــــلــــى اأر�ـــــس 
اخليمة الثقافية مهرجان 
يف  وال�سعوب  الثقافات 
دورتـــــه الــتــا�ــســعــة حتت 
" الـــعـــامل حتت  �ــســعــار 

�سقف واحد ".
اجلامعة  مدير  واأو�ــســح 
عبدالله  الدكتور  املكلف 

التوايل  على  التا�سع  للعام  اجلامعة  تنظمه  الذي  املهرجان  اأن  العتيبي،  حممد  بن 
وي�ستمر حتى 13 رجب املقبل، يهدف اإىل تعزيز اأوا�سر املحبة والإخاء والتعارف 
بني خمتلف ال�سعوب وتنمية القيم الإ�سالمية وتعزيز مبادئ العمل اجلماعي عالوة 
على الدور الرتبوي والتعليمي املتمثل يف �سقل مهارات الطالب وتنمية قدراتهم ، 
مبيًنا اأنه لأول مرة يف املهرجان ت�سارك 100 دولة حتت �سقف واحد لعر�س مالمح 
والعرو�س  والتقاليد  العادات  واأبــرز  الجتماعية  ومنا�سباتهم  ال�سعوب  ثقافة  من 
ال�سعبية والأزياء ، م�سرًيا اإىل اأن املهرجان ينّفذ باأيدي طالب اجلامعة اأنف�سهم حيث 
يقومون بتجهيز الأجنحة اخلا�سة بدولهم حتت اإ�سراف اللجان العاملة من اجلامعة 

يف هذا املحفل املجتمعي الذي يحظى بزيارة عدد كبري من اأهايل املنطقة.
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مطلق  بن  عــادل  املهند�س  يقول 
البيئة  وزارة  مكتب  مدير  ال�سيخ 
جدة  مبحافظة  ــزراعــة  وال واملــيــاه 
ال�سرف  مياه  ما حتتوي  عادة  باأن 
الـــ�ـــســـحـــي غـــــر املــــعــــاجلــــة عــلــى 
الأمرا�س،  وم�سببات  ميكروبات، 
ــكــيــمــاويــة، وبــقــايــا  واملـــلـــوثـــات ال
املــ�ــســادات احلــيــويــة، وغــرهــا من 
املــخــاطــر عــلــى �ــســحــة املـــزارعـــن، 
والــعــامــلــن يف �ــســلــ�ــســلــة الـــغـــذاء 

للمخاوف  م�سدرًا  ت�سكل  اأنها  كما  وامل�ستهلكن، 
والأ�ساليب  التقنيات  من  عــدد  ويوجد  البيئية. 
اأنحاء  جميع  يف  ا�ستخدامها  يتم  التي  احلالية 
واإدارتها  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  العامل 
من  كثرًا  واإن  الزراعة،  قطاع  يف  وا�ستخدامها 
هذه التقنيات تخت�س باملوارد الطبيعية املحلية، 
فيها،  ا�ستخدامها  يجري  التي  الزراعية  والنظم 
اأن  اإىل  ،لفًتا  انتاجها  يجري  التي  واملحا�سيل 
ال�سحي والــزراعــي غر  الــ�ــســرف  الـــري مبــيــاه 
واحلــيــوان  الإنــ�ــســان  اإ�سابة  اإىل  يـــوؤدي  املعالج 
والتهاب  الكلوي  الف�سل  منها  خطرة،  باأمرا�س 
تروى  التي  النباتات  لأن  وذلــك   ، الوبائي  الكبد 

بهذه املياه تظل عالقة بها.
مــن مطالبة اجلــهــات  :لبـــد  بــقــولــه  واأ�ـــســـاف 
الرقابية ب�سرورة متابعة املزروعات التي تروى 
مبياه ال�سرف ال�سحي، ومعاقبة املزارعن الذين 
غر  ال�سحي  ال�سرف  مياه  با�ستخدام  يقومون 
مــ�ــســدًدا على  الــزراعــيــة،  ــي  الأرا�ــس لــري  املعالج 
اأن  املمكن  فمن  ذلــك،  جترم  قوانن  �سن  �سرورة 
الزراعي،  اأو  ال�سحي  بال�سرف  الزراعات  تروى 
للري  �سالحيتها  ل�سمان  معاجلتها  بعد  ولكن 
ال�سرف  مــيــاه  ا�ــســتــخــدام  يجب  ل  بــاأنــه  علما    ،
بعد  ال  ال�سوارع  ا�سجار  ل�سقي  حتى  ال�سحي 
روائـــح  هــنــاك  تــكــون  ل  حــتــى  ثــالثــيــا  معاجلتها 

مزعجة ناجتة عنها. 

الغطاء النباتي 
وزراعـــي  بيئي  نا�سط  اجلليفي  �سالح  امــا 
فقال: يف ت�سوري اأن ا�ستخدام املياه "الرمادية" 
املــعــاجلــة بــ�ــســكــل �ــســلــيــم يف �ــســقــي مــ�ــســروعــات 
وت�سجر �سوارع املدن اأمر جيد بل هو ا�ستثمار 
وحت�سن  النباتي  الغطاء  دعــم  يف  ي�سهم  اأمــثــل 
الو�سع البيئي باملدن اأما ما يتعلق مبياه املجاري 
غر املعاجلة فهذا اأمر غاية يف اخلطورة وتدمر 
اأمتنى  ال�سحي والبيئي ب�سكل كبر ول  للو�سع 
حدوثه، فمع ازدياد الطلب على املياه وتزايد حدة 

عن  للتوقف  الأوان  اآن  نــدرتــهــا، 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  اإىل  النظر 
معها  والتعامل  نفايات،  اأنها  على 
كــمــ�ــســدر ميــكــن ا�ــســتــخــدامــه لــري 
املحا�سيل وامل�ساعدة على معاجلة 
ندرة املياه يف قطاع الزراعة، واإىل 
ندرة  امل�ساعدة يف مواجهة  جانب 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  فاإن  املياه، 
غالبًا ما حتمل قيمة غذائية عالية، 

ما يجعلها �سمادًا جيدًا.  
ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�ستخدم  عندما  "لذلك 

املخاطر  لتجنب  اآمن  ب�سكل  وتــدار 
الــ�ــســحــيــة والــبــيــئــيــة، فــاإنــه ميكن 
مــ�ــســدر  اإىل  عــــبء  مـــن  حتــويــلــهــا 

مفيد".

مياه معالجة 
البيئي  اخلبر  يقول  جانبه  من 
، هناك  الدكتور عبدالرحمن كما�س 
جانبان يف هذا املو�سوع فاملياه  اإذا  
�سقيت  بها  احلدائق وكانت معاجلة  

فاملياه   ، بيئًيا  خــطــورة  اأيـــة  ي�سكل  ل  ذلــك  فـــاإن  
مرت  �سحي،  �ــســرف  مــيــاه  هــي  ثالثيا  املــعــاجلــة 
بعملية تكرير ومعاجلة، وعملية املعاجلة الثانية 
مياه  �سكل  ــان  الأحــي اأغــلــب  يف  حت�سن  املتبعة، 
 %  60 اأن  اىل  واأ�سار  الرائحة.  وقــوة  املجاري 
من املياه املعاجلة يف دول العامل ت�ستخدم يف ري 
ال�سوارع  على  والت�سجر  اخل�سراء  امل�سطحات 
كما  واملــتــنــزهــات،  احلــدائــق  اإىل ري  بــالإ�ــســافــة 
ي�ستخدم جزء من هذه املياه يف الزراعة املنتجة 
اأو�سحت  حيث  النخيل،  واأ�سجار  الأعــالف  مثل 
نتائج الدرا�سات والتجارب التي مت تنفيذها عاملًيا 
املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  على  العتماد  اأن 
الكلي  العتماد  تقليل  يف  �سي�ساهم  الــزراعــة  يف 
الآثار  بع�س  تقليل  وبالتايل  اجلوفية  املياه  على 
اأكدت  كما  امللوحة،  م�سكلة  على  املرتتبة  ال�سلبية 
املروية  املحا�سيل  اأن  الزراعية  التجارب  نتائج 
مبياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة كانت الأعلى يف 
اإنتاجية العلف الأخ�سر مقارنة بالنباتات املروية 
باملياه اجلوفية التقليدية يف حن مل تظهر نتائج 
على  �سلبية  تــاأثــرات  اأيــة  الكيميائية  التحاليل 

الرتكيب الكيميائي لبع�س املحا�سيل.

 دراسات علمية 
بع�س  ك�سفت   ": بــقــولــه  كــمــا�ــس  ـــاف   واأ�ـــس
الدرا�سات العاملية نتائج ا�ستخدام مياه ال�سرف 
ال�سحي املعاجلة يف ري الأعالف احلولية )الذرة 
وحم�سول  وال�سعر(  الرفيعة  والــذرة  ال�سفراء 
ـــبـــذور،  فك�سفت   قــمــح اخلــبــز لــغــر�ــس اإنـــتـــاج ال
)الــذرة  العلفية  املحا�سيل  اإنتاج  زيــادة  النتائج 
وحم�سول  وال�سعر(  الرفيعة  والــذرة  ال�سامية 
حيث  املعاجلة،  باملياه  الــري  عند  القمح  حبوب 
القمح  اإنــتــاج  متو�سط  �سعف  الإنتاجية  بلغت 
التقليدية  اجلوفية  باملياه  مقارنة 
املــعــادن  بــرتاكــيــز  يتعلق  وفــيــمــا 
الــثــقــيــلــة واملــلــوثــات املــيــكــروبــيــة 
للمياه املعاجلة فقد وجد اأن تركيز 
الثقيلة وامليكروبات كانت  املعادن 
املوا�سفات  منخف�سة جدا و�سمن 
نوعية  اإىل  ذلــك  ويعود  القيا�سية 
معاجلتها  مت  حــيــث  املـــيـــاه  هـــذه 

ثالثيا وبطريقة متطورة.
�سقي   اإن   الــقــول   اإىل  وخل�س 
ــاه غـــر املــعــاجلــة   ــي ــامل ـــق ب احلـــدائ
اأن   كــمــا    ، ـــح  مــوؤذيــة ومزعجة  ينتج عــنــه  روائ

العديد  على  املــواد حتتوي  هذه 
ــبــكــتــريــا والــطــفــيــلــيــات  مـــن ال
والفرو�سات والعديد من املواد 
الثقيلة  املعدنية  واملواد  ال�سامه 

التي ت�ستخدم يف التنظيف.

آثار محتملة 
يــقــول  مــتــ�ــســل  �ــســيــاق  ويف 
مــ�ــســتــ�ــســار الإعـــــــالم الــ�ــســحــي 
يف  احلـــداد  �سبحي  ال�سيديل 

غر  ال�سحي  الــ�ــســرف  مــيــاه  ا�ستعمال  حـــالت 
فاإنه  واملـــزروعـــات،  احلــدائــق  ري  يف  املعاجلة 
ال�سحة  على  حمتملة  اآثــار  املمار�سة  لهذه  يكون 
اجلوفية،  واملــيــاه  والــرتبــة  واملحا�سيل  العامة 

واآثار اقت�سادية واأخرى اجتماعية.
بكتريا  على  حتتوي  اخلــام  املياه  هــذه  لأن 
ت�سبب  طفيليات  وعــلــى  ممر�سة  وفــرو�ــســات 
جلهة  خا�سة  اأهــمــيــة  وللطفيليات  الأمـــرا�ـــس. 

املعاجلة.  عمليات  يف  منها  التخل�س  �سعوبة 
وهي ت�سبب عددا كبرا من الأمرا�س اله�سمية، 
ة املُْعِدَية يف خمتلف دول العامل،  ة – امِلَعِويَّ املَِعِديَّ

�سواء يف تلك املتطورة اأم النامية.
ال�سحي غر  ال�سرف  ا�ستعمال مياه  ويطرح 
كــبــرة على �سحة  اأخــطــارا  الـــري  املــعــاجلــة يف 
الإن�سان،يف كل �سرائح الأعمار من الأطفال حتى 
وي�ستطرد   العامة.  ال�سحة  ويهدد  ال�سن.  كبار 
الدكتور احلداد قائاًل: اإن ا�ستعمال مياه ال�سرف 
ال�سحي يف الري له تاأثرات حمتملة على جودة 
املوارد املائية اجلوفية على املدى الطويل، حيث  
الثقيلة  واملعادن  الأمــالح  يف  الفائقة  الزيادة  اأن 
اجلوفية.   املــيــاه  تلويث  اإىل  تـــوؤدي  الــرتبــة  يف 
ال�سحي  ال�سرف  مبياه  الــري  مواقع  قرب  واإن 
ــار  الآب مثل  ال�سرب،  مبياه  الــتــزود  م�سادر  مــن 
الرتـــوازيـــة الــتــي تــغــذي املـــدن والــقــرى باملياه 
اأهــم  مــن  واحـــدا  ي�سكل  لالإ�ستخدام،  ال�ساحلة 
املياه  تلوث  تبعات  خلطورة  املحددة  العوامل  

اجلوفية.
الري  ممار�سات  اإن  بالقول  احلــداد  ويختتم 
باإزعاج  غالبا  تت�سبب  ال�سحي   ال�سرف  مبياه 
بال�سروط  واإ�ـــســـرارًا  القريبة،  املناطق  �سكان 
ــذه املــنــاطــق،  ــه الــبــيــئــيــة الــ�ــســحــيــة ل
بتهديد  ــق  تــرتاف اأن  ايــ�ــســا  وميــكــن 
ــوء �ــســروط  ــس ـــاجت عـــن � لــلــ�ــســحــة، ن
النظافة، وانت�سار الروائح الكريهة. 

مطلوبة  اجلــادة  الرقابة  فــاإن  لــذا 
غر  املــيــاه  هــذه  ا�ستعمال  مــن  للحد 
الـــــري، والــعــمــل على  املــعــاجلــة يف 
تــعــمــيــم طـــرق وو�ــســائــل وحمــطــات 

لهذه  الكافية  املــعــاجلــة 
ـــــاه، كـــــي تــ�ــســبــح  ـــــي امل
مــتــوافــقــة مـــع مــعــايــر 
وهذه  والبيئية،  ال�سحية  ال�سالمة 
عدة  بــن  م�سرتكة  م�سوؤولية  هــي 
ـــزراعـــة  ال وزارات  ــل  مــث جـــهـــات، 
والــ�ــســحــة والــــ�ــــســــوؤون الــبــلــديــة 

والقروية والبيئة.

ملوثات بيولوجية 
ويتحدث الدكتور وائل بدر من جدة قائاًل :اإن 
مياه ال�سرف ال�سحي الناجتة عن ال�ستخدامات 
الب�سرية هي اإما مياه  املطابخ والغ�سيل اأو مياه 
حتتوي  البيولوجية  الناحية  ومن  املراحي�س. 
بيولوجية  ملوثات  على  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
من  الدقيقة  الأحياء  خمتلف  ت�سم  ميكروبية  اأو 
ت�سم  كما  وفــطــريــات،  وبكتريا  اأولــيــة  كائنات 
الطحالب ومواد نباتية متخمرة، وهذه الكائنات 
الع�سوية املمر�سة من�ساأها هو الإن�سان امل�ساب 
اأو احلامل لهذا العامل املمر�س، وللعلم ميكن اأن 
"الغائط" على ع�سرة  يحتوي جراما واحدا من 
واألــفــا من  فــرو�ــس، ومــلــيــون بكتريا،  مــاليــن 
اأكيا�س الطفيليات، وقرابة مائة بي�سة طفيليات.

الق�سم   : قـــائـــاًل  وائــــل  ــور  ــت ــدك ال ويــ�ــســيــف  
هي  املجاري  حتتويها  التي  امللوثات  من  الثاين 
الكيمائية، حيث حتتوي مياه املجاري  امللوثات 
بينت  وقد  الثقيلة  املعادن  من  عالية  ن�سبة  على 
درا�سة اأجراها خمت�سون على عينات من نباتات 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  اأنها  باملجاري  رويــت 
وهو  اأحــدهــا  ن�سبة  و�سلت  الثقيلة  املــعــادن  من 
به  امل�سموح  احلد  عن  �سعفا   24 اإىل  الر�سا�س 
معادن  عن  ف�سال  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح�سب 
ــكــادمــيــوم والــنــرتيــت  اأخــــرى مــثــل الــزئــبــق وال
ا�ستعمال  فــاإن  لذا  املجاري.  مياه  عليها  حتتوي 
امــرًا  يعترب  معاجلة،  دون  الــري  يف  املياه  هــذه 
غر  التخل�س  والبيئة.  بال�سحة  �سارًا  خطًرا 
الآمن من مياه �سهاريج ال�سرف ال�سحي، يهدد 
هواء  تلوث  اإنها  حيث  الإن�سان،  و�سحة  البيئة 
الكريهة  الروائح  املحيطة  البيئة 
املزعجة والتي لها تاأثر �سام من 
الــروائــح،  هــذه  ا�ستن�ساق  خــالل 
واأي�سا تتكاثر احل�سرات ال�سارة 
والتي قد تنقل الأمرا�س، وتلوث 
موارد املياه اإذا مت التخل�س منها 
الطحالب  وتتكاثر  معاجلة  بدون 

ال�سارة.

اآلسنة ترعب مستهلكي الخضروات
تسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي والنزالت المعوية 

الــ�ــســرف  مــيــاه  اأو  املــعــاجلــة  املــيــاه   
معاجلتها  كيفية  عــلــى  تعتمد  ال�سحي 
ون�سبة نقائها وهي تتم على عدة مراحل، 
اأنه  ال�سحي  ال�سرف  مياه  يف  وامل�سكلة 
بكميات  وبكتريا  طفيليات  بها  تــوجــد 
ل  الكبرة  الكميات  وهـــذه  جـــدا،  كــبــرة 
تبقى  واإمنـــا  نهائيا  الــورقــيــات  متت�سها 
اخل�س  مثل  الورقيات  هــذه  اأ�سطح  على 
هذه  ت�سقى  وعندما  وغرها  واجلرجر 
تكون  املياه  بهذه  الورقيات  من  الأنــواع 
�سطح  على  باقية  والبكتريا  الطفيليات 

الورقات وهذه هي امل�سكلة احلقيقية.
بتلك  الورقيات  هــذه  مثل  ري  اأن  كما 
دوليا  يعد جــرميــة وهــي حمــرمــة  املــيــاه 
لالإن�سان  كبرة  �سحية  م�ساكل  وت�سبب 
ما  ومنها  القريب  املــدى  على  ماهو  منها 
هــذه  �سمن  مــن  البعيد  ـــدى  امل عــلــى  هــو 
الــنــزلت  والأمـــرا�ـــس  ال�سحية  امل�ساكل 
الكبد  يف  اأمرا�س  اإىل  بالإ�سافة  املعوية 
اأمــرا�ــس  وهــنــاك  الــكــبــديــة  كالطفيليات 
واأمــرا�ــس  املــعــويــة  كــالــنــزلت  بكترية 
كالأميبا  معوية  نــزلت  واأغلبها  طفيلية 
ي�سل  وقــد  والإ�ــســهــال  التقيوء  وت�سبب 
اإىل اإ�سهال دموي ويوؤدي اإىل التهاب يف 

القولون.
تبقى  ـــا  ـــه اأن الــطــفــيــلــيــات  ومــ�ــســكــلــة 
متكي�سة وتقاوم احلرارة والربد وجميع 
حية   وتبقى   القوية  البيئية  العوار�س 
ال�سخ�س  يــاأكــل  فــحــيــنــمــا   ومـــوجـــودة  
تتكاثر  املياه  بتلك  امل�سقية  اخل�سروات 
امل�ساكل  لــه  وت�سبب  الإنــ�ــســان  ج�سم  يف 

ال�سحية. 
املــيــاه  اأن  يــظــن  الــبــعــ�ــس  لــالأ�ــســف   
النبات،  ميت�سها  التى  هي  نف�سها  امللوثة 
مياها  اإل  ميت�س  ل  فالنبات  خطاأ،  وهــذا 
الطفيليات  ميت�س  ول  و�ساحلة  نظيفة 
النبات.  �سطح  على  تبقى  الق�سية  ولكن 
ري  يف  ا�ستخدامها  ميكن  املعاجلة  املياه 
الطويلة  ال�سيقان  ذات  الكبرة  الأ�سجار 
يحرم  بينما  ثمارها  اإىل  املياه  ت�سل  ول 
القريبة  الأ�سجار  اأو  الورقيات  دوليا ري 
ويعد  نهائيا  املعاجلة  باملياه  الأر�ــس  من 

جرمية يعاقب عليها القانون.

محطات خاصة لمعالجة 
مياه الصرف  الصحي

عادل ال�شيخ

وائل بدر

عبدالرحمن كما�س

�شبحي احلداد

 جدة - يا�شر بن يو�شف
 ثمة اأ�سئلة تنطلق من من�سات الكثرين حول الأ�سرار والتداعيات الناجتة عن تناول اخل�سروات والفاكهة التي يتم رّيها مبياه ال�سرف ال�سحي غر املعاجلة ثالثيا، وفيما اإذا كانت مياه ال�سرف املعاجلة اآمنة وميكن اإ�ستخدامها يف  ري املحا�سيل 

املو�سمية واخل�سروات الورقية واأ�سجار الفاكهة، هذه الأ�سئلة "الد�سمة" ترجمة لهواج�س الكثرين خ�سو�سا واأنه بن احلن والآخر يتم �سبط �سهاريج لل�سرف ال�سحي ت�سكب خمالفاتها يف بع�س املزارع التي يعمل بها وافدون،  
الكبدية  كالطفيليات  الكبد  يف  اأمرا�س  اإىل  بالإ�سافة  املعوية  النزلت  ال�سحي   ال�سرف   مبياه  ريها  يتم  التي  الورقيات  تناول  عن  تنتج  التي  ال�سحية  امل�ساكل  �سمن  من  اأن  اأكدوا   والذين  املخت�سن  من  بعدد  والتقت  الت�ساوؤلت  هذه  "البالد" حملت 

والف�سل الكلوي، والأمرا�س اخلبيثة وهناك اأمرا�س بكترية  واأمرا�س طفيلية كالأميبا وهي ت�سبب التقيوء والإ�سهال وقد ي�سل اإىل اإ�سهال دموي ويوؤدي اإىل التهاب يف القولون.
وم�سكلة الطفيليات اأنها تبقى متكي�سة وتقاوم احلرارة والربد وجميع العوار�س البيئية القوية وتبقى موجودة  يف اأوراق اخل�سروات فحينما ياأكل ال�سخ�س اخل�سروات امل�سقية بتلك املياه تتكاثر يف ج�سم الإن�سان وت�سبب له امل�ساكل ال�سحية. 
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خبير اقتصادي مؤكدا أهمية دخولها عصر الغاز

 المملكة تعزز مكانتها المحورية في أسواق الطاقة العالمية
القاهرة - حممد عمر 

جنحت اململكة يف تر�سيخ دورها كقوة موؤثرة يف القت�ساد 
العاملية  النفط  اإمــدادات  الأهم يف  مركزها  اإىل جانب  العاملي 
هى  تنموية  بوترية  تتقدم  اأن  فى    2030 روؤيــة  و�ساهمت   ،
ال�سخمة  الكت�سافات  خالل  من   ، الطاقة  انتاج  يف  الأ�سرع 
واملخزون من الغاز الطبيعى التي �ستغري خارطة الطاقة يف 

العامل . 
وفى هذا ال�سياق قال  الدكتور كرمي عادل رئي�س مركز العدل 
ر�سمت  اململكة  اأن  وال�سرتاتيجية  القت�سادية  للدرا�سات 

بتوجيهات قيادتها الر�سيدة خارطة طريق نحو تنمية وطنية 
م�ستقبلية �ساملة ومتكاملة ، واختطت لها م�سارًا نه�سويًا عرب 
تتمتع  " حيث   2030 يف" روؤيــة  املتمثل  الوطني   امل�سروع 
الفر�س  من  ال�ستفادة  لها  ُتتيح  طبيعية  باإمكانات  اململكة 
الهائلة يف قطاع الطاقة املتجددة، وُتتيح لها اأن حتظى مبكانة 

حمورية يف اأ�سواق الطاقة يف امل�ستقبل.
، خطوة هامة  الغاز  ال�سعودية جمال ت�سدير   وميثل دخول 
لتعزيز مكانتها كموّرد موثوق للطاقة من خالل دعم الأ�سواق 
متتلك  ال�سعودية  اإن  حيث    ، الغاز  من  الطلب  و�سّد  العاملية 

�ساد�س اأكرب احتياطي عاملي من الغاز يف العامل، وتنتج نحو 
13 مليار قدم يوميًا.

اجلديدة  بالكت�سافات  ال�سرتاتيجية  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
ال�سعودية  الغاز  اتخذت �سناعة  اأن  بعد  املعاجلة  ورفع طاقة 
مت�سارعًا  تطوريًا  منحنى  التقليدي  وغري  التقليدي  بنوعيها 
املبا�سر  الت�سدير  اإىل  الذاتي  الكتفاء  من  �ساعد  م�سار  يف 
ا�سرتاتيجية  ب�سراكات  اخلارجية  م�سادره  يف  وال�ستثمار 
الــدويل،  الغاز  بقطاع  واأ�سا�سيًا  مهمًا  لعبًا  لت�سبح  عاملية 
الغاز  على  املتزايد  العاملي  الطلب  تلبية  من  متكنها  ب�سورة 

الطبيعي.
�ستحقق  و

هـــــــــــــــــــــــذه 
اخلـــــــــطـــــــــوة 

اإ�سافيًا  م�سدرًا 
وتــنــويــعــًا جــيــدًا 

بخا�سة  ال�سعودية،  العربية  باململكة  العامة  الإيـــرادات  يف 
بالن�سبة اإىل الغاز الذي يعترب وقودًا اأكرث نظافة مقارنة ببقية 

اأنواع الوقود.

نمو االقتصاد السعودي غير النفطي

جدة - يا�سر بن يو�سف
ي�سهد  اأن  اخلليفي،  اأحمد  النقد   موؤ�س�سة  حمافظ  توقع 
من  بدعم  العام  هذا  ارتفاعا  للمملكة  القت�سادي  النمو 
لالقت�ساد  باإيجابية  "ننظر  وقــال  النفطي.  غري  القطاع 
اأكرث  النمو  و�سيكون  اإيجابية،  والتوقعات  ال�سعودي، 

من العام املا�سي خا�سة من القطاع اخلا�س".
 جاء ذلك يف ت�سريح  على هام�س اجتماعات امل�سوؤولني 
املاليني من دول جمموعة الع�سرين، يف الريا�س برئا�سة 
اململكة،  ملناق�سة ال�سيا�سات القت�سادية وتاأثري فريو�س 
كورونا على النمو القت�سادي العاملي حيث قال اإنه من 
عن  الناجم  القت�سادي  ال�سرر  حتديد  لأوانــه  ال�سابق 
فريو�س كورونا، الذي بداأ يف ال�سني ثم انت�سر يف اأنحاء 

متفرقة من العامل.
ــتــثــمــارات املــمــلــكــة يف  ــــال خــــرباء اقــتــ�ــســاد اإن ا�ــس وق
قادها  التي  النفطية،  غــري  التحتية  البنية  م�سروعات 
الن�ساط  دعم  �ستوا�سل  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق 
العام، قد حقق الإنتاج القت�سادي غري  القت�سادي هذا 

النفطي  منوا 4.33% يف الربع الثالث من العام املا�سي 
. 2019

وزراء  اجتماعات   الريا�س  مدينة  يف  اليوم   وتختتم   
جمموعة  دول  مــن  املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية 
ــاء  روؤ�ــس اإىل  بــالإ�ــســافــة  املـــدعـــوة،  ــــدول  وال الع�سرين 

املنظمات الدولية والإقليمية.
  ويناق�س الجتماع اأولويات رئا�سة ال�سعودية ملجموعة 
فر�س  "اغتنام  يف  املتمثل  العام  هدفها  حتت  الع�سرين 
القرن احلادي والع�سرين للجميع"، التي تت�سمن تعزيز 
ال�سريبية  التحديات  ومعاجلة  للجميع،  الفر�س  اإتاحة 
الرقمي، وال�ستفادة  اإىل القت�ساد  التحول  الناجمة عن 
راأ�س  اأ�سواق  وتطوير  التحتية،  البنية  يف  التقنية  من 
والتنظيمية  الرقابية  امل�سائل  وتــاأطــري  املحلية،  ــال  امل

ملواكبة الع�سر الرقمي.
ال�سحفي  عــادل  ال�سعودي  القت�سادي  اخلبري  وتوقع 
اأن تنجح ال�سعودية يف التحرر من هيمنة النفط بنهاية 
اأمــام 300 �سخ�سية، خالل  وقــال  عــام 2020 اجلــاري، 

بالكويت،  اخلليجي  القت�سادي  املوؤمتر  يف  م�ساركته 
الوطن 2030  روؤية  اأطلقتها  التي  الطموحة  اأن اخلطط 
واملبادرات التي اأطلقها ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان يف ال�سنوات املا�سية، �ستحول 

اململكة اإىل قوة ا�ستثمارية عاملية.
يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  ال�سحفي  وا�ستعر�س 
التى  والتحديات  التطورات  وا�ست�سراف  ال�سعودية، 
تواجه املنطقة، واأ�سار اإىل ال�سندوق ال�سيادي ال�سعودي 
الذي جرى اإن�ساءه باأ�سول تقدر بنحو تريليوين دولر 
على  م�سددا  عامليا،  ال�سيادية  ال�سناديق  اأ�سخم  لي�سبح 
اأنه �سيكون حمرًكا رئي�سًيا لالقت�ساد ال�سعودي واملنطقة 
، م�سريا اإىل اأهمية رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين يف 

دعم ا�ستقرار القت�ساد العاملي.
وخططها  روؤيــتــهــا  حتقيق  تــوا�ــســل  اململكة  اإن  وقـــال   
القت�سادية حتى لو كان �سعر النفط ثالثني دولرا ، ومن 
�سبه امل�ستحيل اأن يهبط �سعر النفط ثالثني دولرا بحكم 
الطلب العاملي، حيث تهدف اخلطة اإىل زيادة الإيرادات 

دولر  مليار   43.5 نحو  مــن  اأ�ــســعــاف   6 النفطية  غــري 
�سنويا اإىل 267 مليار دولر �سنويا، كما تهدف اإىل زيادة 
ح�سة ال�سادرات غري النفطية من 16% من الناجت املحلي 

حاليا اإىل 50% من الناجت.
ال�سعودية  قطعتها  التي  الوا�سعة  اخلطوات  اإىل  ونوه 
يف  اقت�ساًدا   15 اأف�سل  �سمن  لت�سبح  و�سعها  لتح�سني 
العامل ، ولفت اإىل اأن�ساء جممع �سخما للطاقة ال�سم�سية 
نقاط  على  ال�سعودية  ال�سناعات  وتركيز  البالد،  �سمال 

القوة وجتنب نقاط ال�سعف.
اأن اخلطة  قـــال  ــقــطــاع اخلـــا�ـــس،  الــتــوظــيــف وال وعـــن 
�سوق  يف  الن�ساء  م�ساركة  زيــادة  اإىل  تهدف  ال�سعودية 
م�ساهمة  زيــادة  اإىل  وت�سعى   ،%30 اإىل   %22 من  العمل 
حاليا   %3.8 مــن  املحلي  الــنــاجت  يف  اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
لل�سناعات  قاب�سة  �سركة  اإن�ساء  اإىل  منوها   ،%5،7 اإىل 
الإ�سكان  قطاع  هيكلة  اإعـــادة  على  والعمل  الع�سكرية، 
على  عالوة  ال�سعوديني،  متلك  ن�سب  رفع  يف  للم�ساهمة 

اأن�ساء جلنة مكافحة الف�ساد.

ملفات صعبة وديون فوق طاقته

"روشتة الدواء المر"  لالقتصاد اللبناني 
بريوت - البالد 

تت�سدر ملفات اقت�سادية �سائكة مباحثات وفد 
�سندوق النقد الدويل مع احلكومة اللبنانية 
التي متتد حتى اليوم الأحد ، تت�سمن تقدمي 
ال�سائقة  بلبنان من  للخروج  فنية  م�ساعدات 

املالية التي يعاين منها يف الفرتة الراهنة.
عقدها  التي  املباحثات  اإن  م�سادر  وقالت 
ديــاب  ح�سان  اللبنانية  احلكومة  رئي�س 
بلورت  ـــدويل  ال النقد  �ــســنــدوق  ــد  وف مــع 
خطة  اأنها  اأ�سا�س  على  الفنية،  امل�ساعدة 
يتمثل  املقابل  ويف  لبنان،  يقدمها  اإنــقــاذ 
على  مالحظاته  اإبــداء  يف  ال�سندوق  دور 
املطروحة  اخلــيــارات  درا�سة  بعد  اخلطة 
حتى يتمكن لبنان من �سداد ديون ت�ستحق 
دولر،  مليارات   2.5 بنحو   2020 خالل 
يوروبوند  �سندات  دولر  مليار   1.2 منها 

م�ستحقة يف مار�س املقبل.
ــتــي تــ�ــســدرت  و�ــســمــلــت املــلــفــات الــ�ــســبــعــة ال

ــعــام، وعــجــز املــوازنــة  املــبــاحــثــات، الــديــن ال
م�ستقباًل،  احلقيقي  النمو  ومعدلت  العامة، 
الكهرباء  لقطاع  املايل  الهيكل  اإىل  بالإ�سافة 
النقدية  ال�سيا�سات  اإىل  ، كما تطرقت امللفات 
�سرف  ب�سعر  رئي�سية  ب�سورة  تتعلق  التي 
اللرية مقابل الدولر، والأزمات التي تواجه 

القطاع امل�سريف واآليات معاجلاتها.
وتتفق هذه امللفات مع التقرير الأخري للبعثة 
ــرابــعــة الأخــــري لــ�ــســنــدوق الــنــقــد الـــدويل  ال
اللرية  قيمة  اأن  اإىل  واأ�سار   ، اأ�سهر  عدة  منذ 
ف�ساًل   ،%60 بنحو  مت�سّخمة  الــدولر  مقابل 
امل�سافة  القيمة  بزيادة  اقرتاحات  تقدمي  عن 
املمنوحة  ـــاءات  الإعـــف مــن  واإلـــغـــاء جمــوعــة 
اقــرتح  كما   ، والــغــذائــيــة  الأ�سا�سية  لل�سلع 
الكهرباء،  دعــم  خم�س�سات  اإلــغــاء  التقرير 
واإعادة النظر يف هيكلية الرواتب يف القطاع 

العام ويف نظام التقاعد.
�سندوق  قبل  مــن  الفنية  امل�ساعدة  وتــاأتــي 

النقد الدويل بناًء على طلب ر�سمي من لبنان 
الأ�سبوع املا�سي.

وتعهد لبنان يف 2018 بخف�س عجزه العام 
وعــود  مقابل  هيكلية  باإ�سالحات  والــقــيــام 

تبلغ  الدولية  الأ�سرة  من  وهبات  مب�ساعدات 
دين  مــن  يــعــاين   حيث   ، دولر  مليار   11.6
يقارب 92 مليار دولر، اأي اأكرب بـ150% من 

اإجمايل الناجت الداخلي.

خالفات كتلة الغرب "المقتصدة" وفقراء الشرق 
فشل اتفاق االتحاد األوروبي على الميزانية

بروك�سل - وكاالت
على  الأوروبـــي  الحتــاد  دول  خلالفات  جديد  منعطف 
ال�سعيد القت�سادي، فقد اأنهت قمة الحتاد اأعمالها قبل 
موعدها بعد ف�سل الزعماء يف التو�سل اإىل اتفاق على 
ليومني  مواجهة  عقب  لالحتاد،  الأجل  طويلة  امليزانية 
بني الدول الأفقر والأع�ساء "املقت�سدين" الراغبني يف 

كبح الإنفاق.
الحتــاد  دول  ــادة  ق القمة  رئي�س  مي�سيل  �ــســارل  ودعــا 
اأجل ج�سر  من  لالجتماع  والع�سرين  ال�سبع  الأوروبــي 
رف�ست  اأن  بعد  دقائق  خالل  تفرقوا  لكنهم  اخلالفات، 

املع�سكرات املتناف�سة خطة اقرتحها كحل و�سط.
واأبلغت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل ال�سحفايني 
"ينبغي اأن نقر باأن اخلالفات ما زالت من ال�سخامة مبا 
يحول دون التو�سل اإىل اتفاق.. مل ننجح، ولهذا علينا 

موا�سلة العمل".
بح�سب   ، املا�سية  ال�سنوات  ميزانيات  و�سع  وكــان   
اأ�سبح  لكنه   ، �سد احلبل  بلعبة  اأ�سبه   ، املراقبني  بع�س 
اأ�سعب بكثري هذه املّرة لأن خروج بريطانيا من الحتاد 
ال�سهر املا�سي اأوجد فجوة حجمها 75 مليار يورو )81 
من  التكلفة  باهظة  حتديات  مع  بالتزامن  دولر(  مليار 

تغري املناخ اإىل الهجرة.
 2027-2021 ميزانية  بخ�سو�س  املواجهة  وت�سلط 
دول  بــني  اخلــالفــات  على  الــ�ــســوء  �سياغتها  وطــريــقــة 
ـــغـــرب وبــني  ـــوب وبــــني الــ�ــســرق وال ــ�ــســمــال واجلـــن ال
ح�سرت  فقد   ، تقدما  والأقــــل  املتقدمة  القــتــ�ــســادات 
"الرباعي  وهــولــنــدا  والــ�ــســويــد  والنم�سا  الـــدمنـــارك 
على  عازمة  بروك�سل  يف  املحادثات  اإىل   - املقت�سد" 
القومي  الدخل  من   %  1 تتجاوز  مبيزانية  القبول  عدم 
الإجمايل امل�سرتك لالحتاد الأوروبي. يف املقابل، طالب 
امل�سرتكة  امليزانية  من  �سافية  ا�ستفادة  امل�ستفيدون 
باأكرث من مقرتح مي�سيل الأ�سلي البالغ 1.074 %، اأي 

ما يعادل 1.09 تريليون يورو )1.2 تريليون دولر(.
وتريد دول الحتــاد الأوروبــي الأكــرث فقرا يف ال�سرق 
واجلنوب ا�ستمرار الدعم التنموي، وت�ساندها يف ذلك 
الدعم  على  لالإبقاء  ي�سعون  واآخــرون  واأيرلندا  فرن�سا 

املوجه للمزارعني.
وقال الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإنه عمل عن 
كثب مع مريكل ، التي يعد بلدها اأكرب م�ساهم �ساف يف 
اأجل حماولة  اخلزانة امل�سرتكة لالحتاد الأوروبــي من 

تقريب املواقف.

200 جهة في معرض جدة الدولي للسياحة
جدة ــ اأحمد �سرف الدين

يرعى  م�ست�سار اأمري منطقة مكة املكرمة وكيل حمافظة 
جدة �ساحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي  
معر�س جدة الدويل لل�سياحة وال�سفر بن�سخته العا�سرة 
الأربعاء  يــوم  من  هيلتون  جــدة  فندق  يف  �سيقام  الــذي 
اأنــحــاء  مــن  دولـــة   30 مب�ساركة  اجلمعة  وحــتــى  الــقــادم 
العامل واأكرث من 200 جهة داخلية وخارجية من  هيئات 
�سياحية و�سركات القطاع اخلا�س مثل �سركات الطريان 
حلفاوي  مايا  واأعربت   . واملنتجعات  الفنادق  وبع�س 
رئي�سة اللجنة املنظمة للمعر�س ورئي�سة جمموعة اأربعة 

لرعاية  �سعادتها  عن  والفعاليات  املعار�س  لتنظيم  ميم 
جلوي   بــن  عبدالله  بــن  �سعود  الأمـــري  ال�سمو  �ساحب 

معر�س جدة الدويل لل�سياحة وال�سفر بن�سخته العا�سرة 
والذي يعترب داعمًا لها، واأكدت حلفاوي اإىل اأن املعر�س 
يف هذا العام �سيقدم روؤية جديدة لعامل ال�سفر وال�سياحة 
التي  والنه�سة  التطورات  خالل  من   2030 لروؤية  دعمًا 
رفع  يف  لال�سهام  ال�سعودية  العربية  اململكة  بها  متــر 

ال�سياحة ال�سعودية.
للمعر�س  التنفيذي  املدير  نا�سر  حمزة  اأ�سار  جهته  من   
ــعــدادات والــتــجــهــيــزات  ــت بــاأنــهــم جـــاهـــزون بــكــافــة ال�ــس
طوال  وخدمتهم  والـــزوار  امل�ساركة  اجلهات  ل�ستقبال 

فرتة املعر�س.

 ملتقى ومعرض 
"رواد الطاقة" 

بالشرقية
الدمام- حمود الزهراين

بــرعــايــة �ــســاحــب الــ�ــســمــّو املــلــكــي الأمــيـــــر 
عــبــدالــعــزيــز بـــن �ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
وزيـــر الــطــاقــة، وحــ�ــســور الــدكــتــور غ�سان 
بـــن عــبــدالــرحــمــن الــ�ــســبــل رئــيــ�ــس جمل�س 
وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى  هيئة  ادارة 
ُمثلة  ال�سرقية  غــرفــة  ُتطلق   ، احلكومية 
اليوم  م�ساء  الأعـــمـــال،  �سباب  جمل�س  يف 
»رواد  ومــعــر�ــس  ُملتقى  فعاليات   ، الأحـــد 
ت�سليط  اإىل  يهدف  ــذي  ال الــطــاقــة2020م«، 
املنطقة  اأعمال  رواد  منتجات  على  ال�سوء 
يف جمالت الطاقة، وفتح احلوار والنقا�س 
الدولة  مبادرات  من  ال�ستفادة  اآليات  حول 
احلافل  احلــيــوي  املــجــال  هــذا  يف  املتنوعة 
النتاجية  ال�ستثمارية  بالفر�س  والــواعــد 

منها واخلدمية.
وقال رئي�س غرفة ال�سرقية، عبد احلكيم بن 
حمد العمار اخلالدي، اإن امللتقى  واملعر�س 
ور�سالة  روؤيـــة  �سمن  يــاأتــي  لــه،  املُ�ساحب 
الأعــمــال  رواد  حتفيـز  اإىل  الهادفة  الغرفة 
�سباب  بني  والبتكار  املبادرة  روح  وتنمية 
وت�سجيعهم  املــنــطــقــة  ــاأبــنــاء  مــن الأعـــمـــال 
بالجتاه نحو ال�ستثمار يف جمالت الطاقة.

من جانبه قال رئي�س جمل�س �سباب الأعمال 
بغرفة ال�سرقية، عبدالله بن في�سل الربيكان، 
التـي  الهامة  الفعاليات  اأحــد  هو  امللتقى  اإن 
مظلة  حتت  الأعمال  �سباب  جمل�س  يتبناها 
ُيقدمه  عما  للك�سف  وذلــك  ال�سرقية،  غرفة 
جمــالت  يف  جــديــدة  منتجات  مــن  ال�سباب 
ــار تــرفــد هــذا  ــك الــطــاقــة، ومـــا يحمله مــن اأف

القطاع.

احمد اخلليفي
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 الجدعان في ندوة مجموعة العشرين:

معالجة التآكل الضريبي لالقتصاد الرقمي العالمي
الريا�ض- البالد

اجلــدعــان،  عبدالله  بــن  حممد  املــالــيــة  وزيـــر  اأكـــد 
جمموعة  دول  مــن  وبــدعــم  الــــدويل  املجتمع  اأن 
الــعــ�ــســريــن، حــقــق جنــاحــات كــبــرة يف حمــاربــة 
معا  ويعملون  الأربـــاح،  ونقل  ال�سريبي  التهرب 
ال�سفافية  يف  دوليا  عليها  املتفق  املعاير  لتطبيق 
احلــاجــة  متــثــل  املــعــايــر  هـــذه  واأن  ال�سريبية"، 
ال�سريبية  لــ�أغــرا�ــض  معلومات  اإىل  للو�سول 
 ، ال�سرائب  دافعي  خ�سو�سية  حلماية  واحلاجة 
م�سرا اإىل اأن هذه الجتماعات �ست�سهد حمادثات 
النظام  وحت�سني  قدًما  امل�سي  كيفية  حول  بناءة 
اآم�  وم�سوؤولة،  عادلة  بطريقة  العاملي  ال�سريبي 
قيمة  يقدم روؤى  واأن  يكون هذا احلدث مثمرا  اأن 

للعمل خ�ل رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين.
الــ�ــســرائــب  "اأولويات  نــــدوة  خـــ�ل  ذلــــك   جـــاء   
الأول  الجــتــمــاع  هــامــ�ــض  عــلــى  وذلـــك  الدولية"، 
لدول  املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية  لــوزراء 

جمموعة الع�سرين حتت رئا�سة اململكة
اأن  مبينا  باجلميع،  كلمته  يف  يف  الوزير  ورحب   
اململكة فخورة با�ست�سافتها قمة الع�سرين وتتطلع 
احللول  لإيجاد  الع�سرين  قمة  �سركاء  مع  للعمل 

للتحديات القادمة.
  واأو�سح اأن الندوة �ستناق�ض اأي�سا التطورات يف 
تبادل املعلومات ل�أغرا�ض ال�سريبية وكيف ميكن 
موؤكدا   ، ال�سريبية  ال�سفافية  معاير  تتطور  اأن 
عميقا  تاأثرا  توؤثر  الرقمنة  اأن  يــدرك  اجلميع  اأن 
الأعمال  ممار�سة  وطريقة  العاملي  القت�ساد  على 
التجارية، حيث اأ�سبحت ال�سركات الآن قادرة على 
دون  ــدول  ال مع  كبرة  اقت�سادية  روابــط  تكوين 

وجــود  دون  وبالتايل  مــادي  وجــود 
�ــســريــبــي، وجــعــلــت هــذه 
التطورات من ال�سروري 
النظام  واإ�س�ح  حتديث 

ال�سريبي الدويل.
اإىل  املالية  واأ�سار وزير    

اأن قادة جمموعة الع�سرين 
ــزمــت  ــت ال  2018 عـــــام  يف 

مبــعــاجلــة الــتــحــديــات 
النا�سئة  ال�سريبية 
عـــــــــــــن رقــــــمــــــنــــــة 
حيث  القـــتـــ�ـــســـاد، 
ـــوا مــنــظــمــة  فـــو�ـــس

ال�سامل  القت�سادي  للتعاون  الع�سرين  جمموعة 
قائم  حل  لتقدمي  الأ�سا�سي  والربح  التاآكل  واإطــار 

على الإجماع ملواجهة هذه التحديات ال�سريبية.
ما  لتقييم  الفر�سة  يعطينا  اليوم  حدث  اإن  وقال 
حققناه من �سفافية ومناق�سة طرق حتقيق 
املزيد من النجاح، و�سيقوم اأي�سا باإتاحة 
للم�ساكل  احللول  اإيجاد  ملناق�سة  الفر�سة 
 ، القت�ساد  رقمنة  عن  الناجتة  ال�سريبية 

تعاون  اتفاقية   6000 من  اأكــر  توقيع  عن  كا�سفا 
ثنائي متثلت يف ال�سلطات ال�سريبية حول العامل 
يعملون على ال�ستفادة من التبادل التلقائي لآليات 
 50 حــول  املعلومات  تــبــادل  مت  حيث  املعلومات، 
اأكر من  مليون ح�ساب مايل بنهاية 2019 بقيمة 
من  يقرب  ما  حتديد  ومت  يــورو،  مليارات  خم�سة 
100 مليار يورو من العائدات ال�سريبية الإ�سافية 

بف�سل اآليات اللتزام الإرادي والتحقيقات.

مليار يورو عائدات إضافية 
للشفافية الضريبية  100

في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض

 850 مشروعًا استثماريا بقيمة 600 مليار ريال 
الريا�ض- الب�د

حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
اأمر  نائب  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن 
الث�ثاء  غــد  بعد  تنطلق  الــريــا�ــض،  منطقة 
من  الثانية  الن�سخة  فعاليات  يومني،  وملــدة 
اإحدى   ،2020 امل�ستقبلية  امل�ساريع  منتدى 
للمقاولني،  الــ�ــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مـــبـــادرات 
مب�ساركة 35 جهة حكومية وخا�سة، تطرح 

850 م�سروعًا بقيمة 600 مليار ريال.
التي  امل�ساريع  تنوع  اإىل  الهيئة  واأ�ــســارت 
�ــســتــطــرح مـــن قــبــل اجلـــهـــات املــ�ــســاركــة يف 
املنتدى، حيث ت�سمل م�ساريع النفط والغاز، 
،الــبــروكــيــمــاويــات، ،الــطــاقــة والــكــهــربــاء، 
،الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ،الــ�ــســكــنــيــة، الــتــعــديــن، 

وم�ساريع الت�سغيل وال�سيانة.
اأرامكو  �سركات  م�ساركة  املنتدى   و�سي�سهد 
البحر  "اأمال"،  القدية،  �سابك،  ال�سعودية، 
الإ�سكان،  الطاقة،  الدفاع،  وزارات  الأحمر، 
والقروية،  البلدية  ال�سوؤون  النقل،  العدل، 
ــالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات، والــعــمــل  ــ�ــس الت
الهيئة  اإىل  اإ�ــســافــة  الجتماعية،  والتنمية 

ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية 
للخطوط  الــ�ــســعــوديــة  والــ�ــســركــة  "مدن" 
ملحافظة  امللكية  والهيئة  "�سار"،  احلديدية 
ـــعـــ�، الــهــيــئــة املــلــكــيــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع،  ال
املدن  وهيئة  للطاقة،  �سلمان  امللك  ومدينة 
والهيئة  اخلــا�ــســة،  القــتــ�ــســاديــة  واملــنــاطــق 
الت�سالت  و�سركة  املــدين،  للطران  العامة 
الــ�ــســعــوديــة، واأمـــانـــة الــعــا�ــســمــة املــقــد�ــســة، 

الرفيه  وم�ساريع  ال�سعودية،  واجلــمــارك 
احلكومية  اجلهات  من  وغرها  ال�سعودية، 

واخلا�سة.
وياأتي املنتدى يف دورته اجلديدة، بعد جناح 
�سهدت  والــتــي   ،2019 يف  الأوىل  ن�سخته 
م�ساركة 1000 مقاول ومهتم وخمت�ض، و23 
جهة حكومية و�سركة وطنية رائدة، طرحت 

600 م�سروعًا بقيمة 450 مليار ريال.

فرص المشاريع

النفط والغاز 
والبتروكيماويات 

والكهرباء 
واإلسكان

مشاركة أرامكو  
وسابك 
والقدية وأماال
 والبحر األحمر

 أرامكو تبدأ تطوير حقل غاز الجافورة

الظهران - الب�د
 ح�سلت اأرامكو ال�سعودية على املوافقة لتطوير حقل 
اجلافورة العم�ق يف املنطقة ال�سرقية الذي ُيعد اأكرب 
اكت�سافه  يتم  التقليدي  غر  امل�ساحب  غر  للغاز  حقل 
وفًقا  احلقل  تطوير  و�سيتم  الآن،  حتى  اململكة  يف 

ملنظومة َحوكمة ال�سركة.
واأعرب رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة، الأ�ستاذ يا�سر بن 
عثمان الرميان، عن عميق �سكره ل�ساحب ال�سمو امللكي 
العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله 
ـ رئي�ض اللجنة العليا ل�سوؤون املواد الهيدروكربونية، 
بــاإذن  �سيتم،  اجلــافــورة  حقل  تطوير  اأن  اإىل  م�سًرا 
الله، مبا يدعم املكانة الرائدة للمملكة يف قطاع الطاقة 
العاملي، وُي�سهم يف حتقيق هدف ال�سركة يف اأن تكون 
امل�ستوى  على  متكاملة  وكيميائيات  طاقة  �سركة  اأكرب 

الدويل.
اإدارييها  وكبر  ال�سعودية  اأرامكو  رئي�ض  اأعــرب  كما 
التنفيذيني، املهند�ض اأمني ح�سن النا�سر، عن امتنانه 

و�سكره ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ودعمه  الكبرة  ثقته  على  ـ  الله  حفظه  ـ  الدفاع  وزيــر 
الدائم جلهود ال�سركة، كما �سكر �ساحب ال�سمو امللكي 
وزيــر  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  عبدالعزيز  الأمـــر 
الطاقة على جهوده الكبرة وم�ساندته امل�ستمرة لدور 
ال�سركة الرائد يف اأعمال التنقيب والإنتاج، م�سرًا اإىل 
اأن تطوير حقل اجلافورة �سيعزز تنوع موارد ال�سركة 

ويدعم التنوع القت�سادي للمملكة.
كيلومًرا،   170 بطول  اجلافورة  حقل  اأبعاد  وتقّدر 
وعر�ض 100 كيلو مر، ويقّدر حجم موارد الغاز يف 
مكعبة  قدم  ترليون  بنحو 200  مكمن حقل اجلافورة 
من الغاز اخلام الغني ب�سوائل الغاز الذي ميثل اللقيم 
و�ــســتــوؤدي  واملــعــدنــيــة،  البروكيميائية  لل�سناعات 
مراحل تطوير حقل اجلافورة، والذي ُيتوّقع اأن يبداأ 
الإنتاج منه مطلع عام 2024م، اإىل تزايد اإنتاج احلقل 
قدم  مليار   2.2 نحو  اإىل  لي�سل  تدريجًيا  الــغــاز  مــن 

مكعبة قيا�سية يومًيا من غاز البيع عام 2036م.
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الريا�س:

برعاية )          (           أسرة في مهرجان منطقة التحدي 

المكتبة العامة بعرعر  
تستقبل الطالب

150 مشاركا في 
هايكنج السعودية  جدة - فوزية ال�صهري

  ت�صوير- خالد املر�صاح 
الأعلى  الرئي�س  حممد  بنت  دعاء  الأمــرة  د�سنت 
التحدي"  "منطقة  فعالية  العربية  املـــراأة  لهيئة 
بجدة  املحمدية  حي  مركز  مع  بال�سراكة  وذلــك 
نظمته  والــذي  الأحــيــاء  مراكز  جلمعية  التابع 
الفعاليات  لتنظيم  الفريدة  املنطقة  موؤ�س�سة 
اأطفال  من  وطفل  اأ�سرة،   2٥0 نحو   بح�سور 

مراكز الأحياء 
من  حمــمــد  بــنــت  دعـــاء  الأمــــرة  وا�ستمعت 
رئــيــ�ــســة الــقــ�ــســم الــنــ�ــســائــي مبــركــز احلــي 
داعو�س،  عبدالرحمن  �سلوى  النموذجي 
الطب�س،  ر�سا  العام  واملدير 
ومـــيـــ�ـــســـم عــويــ�ــســة 
مـــــــ�ـــــــســـــــوؤولـــــــة 
الــــــعــــــاقــــــات 
الــــــعــــــامــــــة، 
ودكـــــتـــــورة 
وزيـــــــــــــــرة 
بـــــــاوزيـــــــر 
ــــة  ــــاحــــب �ــــس
املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــة 
للفعالية  املنظمة 

اإىل �سرح مف�سل عن الفعالية لفتات اإىل اأنها  عبارة عن 
األعاب حركية �سممت خ�سي�سًا لاأ�سر والأطفال يف جو 

من املغامرة والتناف�س والتحديات اجلماعية.
و�سوف ت�ستمر  الفعالية ملدة  3 اأيام، وتت�سمن العديد 
التوعية واملنتجات اخلا�سة باملراأة والطفل  اأركان  من 
على  تعمل  والــتــي  الريا�سة  ممار�سة  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
التحدي  الــعــاب  وخــا�ــســة  ــال  الأطــف بــن  التناف�س  بــث 
حممد  بنت  دعــاء  الأمــرة  �سهدت  ذلــك  بعد  واملغامرة. 
رحب  حيث  املنا�سبة  بهذه  اأقيم  الذي  اخلطابي  احلفل 
اإدارة مركز حي املحمدية حبيب بكري  اأع�ساء جمل�س 
وعــدنــان مــنــدورة بــالمــرة دعـــاء بنت حممد وقــالــوا 

�سعادتهم   عن  وعــربوا  املنا�سبة  بهذه  األقيت  كلمات  يف 
ثم  التحدي،  منطقة  فعاليات  وتد�سن  الــزيــارة  بهذه 
اأع�ساء موؤ�س�سة تدبر بتقدمي درع تقدير لأعمالها  قام 
املجتمعية املتميزة  معربن عن تطلعاتهم لعمل �سراكات 
جمتمعية معها وال�ستفادة من جتربتها يف هذا املجال.

الأمرة دعاء بنت حممد  بنموذجية  من جهتها نوهت 
باأن  و�سعادتها  فخرها  اإىل  لفتة  املحمدية  حي  مركز 
والإدارة  والإمــكــانــيــات  التجهيز  بــهــذا  املــركــز  يــكــون 
الناجحة التي بحق يفتخر بها كل اأبناء وبنات الوطن 
وت�سمو  وتنجز  تعمل  طاقات  هناك  اأن  على  دليل  وهو 

بالعمل من اأجل حتقيق ال�ستدامة.

عرعرــ البالد 
توا�سل املكتبة العامة بعرعر ا�ستقبال عدد من طلبة املدار�س " بنن 
اأق�سام  على  للتعرف  وذلــك  التعليمية،  املــراحــل  جميع  يف   " -بنات 

املكتبة وبرنامج القراءة احلرة بال�سافة اإىل الر�سم والتلوين.
اأبوابها  تفتتح  املكتبة  اأن  النمري،  فهد  عرعر  مكتبة  مدير  واأو�سح 
وترحب  املــدار�ــس  وطالبات  طــاب  وخا�سة  املجتمع  فئات  جلميع 
حتر�س  املكتبة  اأن  اإىل  م�سرا  العام،  ال�سالح  يخدم  الذي  بالتعاون 
مع  الــتــعــاون  ج�سور  ومــد  املجتمعية  ال�سراكات  يف  التو�سع  على 
الوطنية  املنا�سبات  لتفعيل  وذلــك  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات 
وم�ساندة  واملــعــريف  الثقايف  اجلانب  وتعزيز  الثقافية  والأن�سطة 

العملية التعليمية باملنطقة.

حفر الباطن ـ البالد 
 " " عام طويق  " حتت عنوان  ال�سعودية  " هايكنج  اأم�س فعالية  انطلقت 
بفي�سة املحمدية مبحافظة حفر الباطن، بح�سور 1٥0 م�ساركا من خمتلف 

الأعمار ، وذلك مب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية والأهلية.
وتهدف هذه الفعالية، اإىل التعريف باملواقع الرتاثية مب�ساركة فرع هيئة 
تطوعية  خدمات  وتقدمي  طويلة  مل�سافات  وامل�سي  باملحافظة،  ال�سياحة 
اململكة  مناطق  خمتلف  من  بيئية  جمعيات   6 مب�ساركة  �ستات  لــزراعــة 
باإ�سراف فرع وزارة البيئة، اإ�سافة اإىل م�ساركة �سحة حفر الباطن بالفرق 
من  عدد  على  املوزعة  الإ�سعاف  و�سيارات  التوعوية،  والر�سائل  ال�سحية 
امل�سي  ثقافة  ن�سر  لأهمية  والتوعية  الطبية  اخلدمات  لتقدمي  امل�سارات 

وحماربة الأمرا�س.

زين اأمن 

اإن العامل يتحول ..

العمل عن بعد  

انه اجرى مقابلة  الب�سرية،  املوارد  ادارة  قال يل �سديقي اخت�سا�سي 
املواقع  لت�سميم  احدهما  لختيار  ال�سركات  احــدى  مندوبي  مــن  لثنن 

اللكرتونية، وبداأ يف طرح ال�سئلة التقليدية عليهما، 
اىل  ينظرون  وجدتهما  عليهما  �ــســوؤال  اي  اطــرح  كنت  عندما  وقــال     
بع�سهم البع�س بده�سة وا�ستغراب من ت�سريف هذا، وعندما �سالتهما عن 
لن  �سوف  ا�ستاذ  يا  نحن  ب�سجاعة وو�سوح،  قال يل  النظرات،  هذه  �سبب 
نعمل معك كموظفن دائمن مبن�ساأتك، بل نحن خرباء وا�ست�ساريون نعمل 
عن بعد حل�سابنا اخلا�س، وهنا ا�سقط يف يدي وا�ستدركت نف�سي، واخذت 

ابحث يف املو�سوع. 
تغرت  واملن�ساآت  ال�سركات  يف  العاملة  الــقــوى  تركيبة  ان  وقــال     
متاما، لقد ا�سبحت خمتلطة فهناك موظفون ثابتون على قوائم التوظيف  
يعملون داخل املن�ساأة براتب �سهري ومميزات حتفيزية مثل التاأمن الطبي 
بالكمبيوترات  جمهزة  ومكاتب  ال�سركة  مباين  يف  حيز  ولهم  والتقاعدي 

واملا�سحات و�سبكات النرتنت الخ. 
او غرف نومهم ورمبــا من  منازلهم  بعد، من  يعملون عن  واآخــرون     
بعيدين   . النرتنت  و�سبكة  الكمبيوترات  عرب  وذلــك  واملــطــارات،  املقاهي 

باآلف الميال عن مواقع ال�سركات واملن�ساآت. 
   هذا اخلليط من القوى العاملة يتطلب اعادة �سياغة ا�سلوب وتقنيات 
املقابات ال�سخ�سية،وا�س�س الختيار وطريقة احت�ساب الجور واملكافاآت 
وطرق املراجعة واملحا�سبة، وحتديد الواجبات وامل�سوؤليات وال�ساحيات 
والتفاعل والتوا�سل  بن الفريقن، بل يتعدى المر اىل ماهو اهم بكثر، 
ا�سلوبي  بن  والتفرقة  التعامل  كيفية  علي  املـــدراء  تــدريــب   هنا  واق�سد 

التعامل مع تلك الفئتن كل ح�سب دوره داخل املنظمة او املن�ساأة. 
   ويرى خرباء الدارة، ان التوجه الع�سري يف ادارة اعمال ال�سركات 
التي تعمل من داخل  العاملة،  القوى  يقت�سر على نوع واحد من  ال  يجب 
لنوع  المــر  يــرتك  ان  يجب  بــل  بعد،  عــن  تعمل  التي  الخـــرى  او  املن�ساأة 
العمل ومدى توافر اخلربات من داخل املن�ساأة، او ال�ستعانة با�ست�سارين 
يعملون عن بعد حل�سابهم اخلا�س لفرتة حمدودة حتي ل تتحمل ال�سركة 

اعباء مالية طويلة املدي.
   والف�سل هنا يعود اىل الدارة الرقمية، التي تتيح لنا العمل والتعامل 
مع الخت�سا�سين عن بعد، وعلى املن�ساأة ان توا�سل ال�ستثمار وال�سرف 
من  هم  هــوؤلء  حيث  املن�ساأة،  داخــل  الدائمة  العاملة  القوي  تطوير  علي 
املن�ساآت  من  يتطلب  وهــذا  املن�ساأة،  مع  وال�ستمرار  البقاء  �سيوا�سلون 
 - الفجوة  ت�سد  حتي  انواعها  بكل  الرقمية  التوا�سل  و�سائط  يف  التطوير 

الزمكانية - بن فريقي العمل.
   هذا ويجب علي املن�ساآت التي تتعامل مع اخلرباء عن بعد، ان ت�سمم 
عند  املن�ساأة  مواقع  ايل  املوا�سات  م�ساريف  لهم،مثل  حتفيزية  برامج 
اللزوم، وتكاليف النرتنت واملكاملات الهاتفية، وبع�س الوجبات ودعوتهم 

حل�سور منا�سبات واحتفالت املن�ساأة  الخ. 
   هذا المر من وجهة نظري هو لي�س �سياغة انظمة ولوائح جديدة، بل 

يعترب تغيرا وحتول يف طريقة التفكر الدارية. 

انطالق الفعاليات الثقافية السعودية بأستراليا

تهامة الباحة  تستقبل الهاربين من البرد 
الباحة ـ البالد 

اأهــايل  ومق�سد  اأنــظــار  حمط  الباحة  ملنطقة  التابعة  التهامي  القطاع  حمافظات  ُتعد 
اإىل جانب  ال�ستاء،  ف�سل  دافئة خال  اأجــواٍء  به من  تتميز  ملا  املنطقة وزوارهــا،  �سراة 
عن  بعيدًا  اأكــر  اأو  يوم  لق�ساء  منا�سبة  وحدائق  ومتنزهات  �سياحية  مبواقع  متتعها 
ـــام. وقــامــت حمافظات  الأي �ــســراة املنطقة خــال هــذه  الــتــاي ت�سهدها  بـــرودة الأجـــواء 
القطاع التهامي مثل املخواة، وقلوة، وغامد الزناد، واحلجرة، بتهيئة خمتلف املواقع 
اخلدمات  من  حتتاجه  ما  بكل  وجهزتها  الــزوار،  يق�سدها  التي  واملتنزهات  ال�سياحية 
القطاع  حمافظات  يف  البلديات  جميع  وتقوم  واملتنزهن.   الــزوار  راحــة  حتقق  التي 
التهامي بتجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة جميع احلدائق واملتنزهات وال�ساحات البلدية 
وحت�سن وجتميل املداخل واملحاور الرئي�سية وتركيب اللوحات الرتحيبية والإ�ساءات 
اجلمالية ، بالإ�سافة اإىل تكثيف اأعمال النظافة والإ�سحاح البيئي والرقابة ال�سحية على 
املن�ساآت الغذائية املختلفة يف ظل كثافة املرتادين وتوافد اأعداد كبرة من زوار القطاع 
التهامي لا�ستمتاع باأجواء ال�ستاء املعتدلة يف هذا الوقت من العام. وللقطاع التهامي 
ما   ، الأربــع  والبيئي ملحافظاتها  املناخي  التنوع  تكمن يف  فريدة  ميزة  الباحة  مبنطقة 
يجعل منه حمط اأنظار الزوار، اإذ يجمع موقعه الذي ميتد ما بن �سواحل البحر الأحمر 
غربًا وحتى قمم جبال ال�سروات �سرقًا العديد من الأودية اجلارية وال�سهول اخل�سراء 
التي  اخلابة  باملناظر  املليئة  مطاته  وروعــة  ب�سموخه  )�سدا(  جبل  عليها  يقف  التي 
تاأ�سر النفو�س. ومتثل الأودية التي ت�سهد بع�سها جريان املياه عامًا مهمًا من الهوية 
احلجرة  حمافظة  عن  يبعد  الذي  عليب  وادي  اأبرزها  ومن  التهامي  للقطاع  ال�سياحية 

الأبناء جنوب حمافظة  اأ�سفل عقبة  الواقع يف  نحو 10 كيلو مرتات ووادي اخليطان 
بلجر�سي وغرها من الأودية الأخرى املنت�سرة يف القطاع . ويحت�سن قطاع تهامة اإرثًا 
ح�ساريًا وثقافيًا مهمًا، حيث ي�ستمل على العديد من املواقع الأثرية مثل )قرية ذي عن 

الرتاثية( التي ُبنيت على قمة جبل من املرمر الأبي�س ، يحاط به جمموعة من املزارع 
تبعدان  اللتان  واخلليف  اخللف  قريتا  وكــذا   ، العذبة  القرية  عن  من  ُت�سقى  التي 

النقو�س  من  العديد  ت�سمان  ون  قلوة  حمافظة  �سمال  عن  مــرتات  كيلو   ٥ قرابة 
منتزه  ومنها  الزوار  يق�سدها  التي  واملتنزهات  احلدائق  جانب  اإىل  الإ�سامية، 

عامًة ح�سور منتجات  التهامي  القطاع  �ستاء  ال�سوق وحنف واحلنكة. وي�سهد 
اأرا�سيها الزراعية و�سناعاتها التقليدية اخلفيفة التي تكتظ بها الأ�سواق اإىل 

جانب انت�سار املراكز والوحدات ال�سكنية اجلديدة والفنادق وال�سرتاحات 
متيز  جانب  اإىل  مهم  اقت�سادي  كرافد  ال�سياحة  ُيربز  مما   ، ملحوظ  ب�سكل 

ال�سعبية  بالأكات  ت�ستهر  التي  املنت�سرة  ال�سعبية  باملطاعم  تهامة  قطاع 
كالع�سيدة واملرق واحلنيذ واملندي واملظبي وال�سواء مبختلف اأنواعه.  

وتعمل اجلهات املعنية يف حمافظات تهامة بتهيئة اأماكن التنزه وتوفر 
كّثفت  ذاته  ال�سياق  ويف  واملتنزهن  للزوار  ال�سرورية  الحتياجات 

التجارية  املحات  على  الرقابية  بتهامة جولتها  املحافظات  بلديات 
كما  ال�سحية  بالأنظمة  تقيدها  ومــدى  نظافتها  ملتابعة  واملطاعم 

واألعاب  العائلية  باجلل�سات  واحلدائق  املتنزهات  خمتلف  جهزت 
الأطفال حر�سًا على تهيئة الأجواء املنا�سبة لزوار القطاع.

تبوك ـ البالد 
اأ�سفى املوقع والتكوين وال�سواهد املنقو�سة على �سخوره تفردًا لـ "جبل 
ال�سفينة" جنوب غرب مدينة تبوك ،مكت�سبًا الت�سمية من تفا�سيله التي 

تبدو للناظر من بعيد على هيئة �سفينة را�سية يف ال�سحراء.
�سجل  يف  احلا�سرة  ِح�سمى  �سحراء   " ال�سفينة  جبل   " ويتو�سط 
التاريخ فمنذ الأزل كانت حمطة على طريق التجارة القدمي من واإىل 
احل�سارات  امتداد  على  والركبان  القوافل  بها  ومرت  العرب  جزيرة 
الأثرية  النقو�س  وكــرة  تنوع  يف�سر  ما  ،وهــذا  املتتالية  الإن�سانية 
على �سخور اجلبل، يف حن تردد ذكر ِح�سمى يف ال�سعر اجلاهلي 

والإ�سامي.
بالنقو�س  الزاخرة  باملدونة   " ال�سفينة  "جبل  املوؤرخون  وي�سف 
الثمودية التي تعود لأكر من 2600 عام كذلك الكتابات العربية 
بالع�سور  مــرورا  مبكر  زمــن  يف  وبعده  الإ�ــســام  قبل  ما  لفرتة 
ونق�س  اإل  اجلبل  من  جزء  يخلو  يكاد  فا  املتاحقة،  الإ�سامية 
كتبها  جمل  كذلك  عليه،  دلئلهم  القدماء  والــعــرب  الثموديون 

اأ�سحابها باخلط الكويف الأول بدون تنقيط يف القرن الأول للهجرة كنوع من 
التوثيق رحاتهم واأحوالهم. ومن العبارات ما نق�سه اأحدهم ) اللهم اغفر ملحمد 
بن اإبراهيم بن نافع موىل اأبو هريرة ذنبه العظيم ( . موؤرخة يف �سنة ع�سرين 

ومئة، ونق�س اآخر ) اأنا عمر بن �سويد اأو�سي كل ذي علم اأن ينفع بعلمه (.
وكثرًة هي الكتابات والنقو�س، التي تدل على ما ي�سمه هذا اجلبل من اإرث 
اللغة العربية ،وكان  التاريخ وتطور  اأ�سبار  اأهمية للباحثن يف  تاريخي ذي 

يف املوقع ال�سبق يف اكت�ساف بع�س النقو�س العربية عرفت فيما بعد بـاللهجة 
احل�سمائية وهي لهجة عربية �سبيهة باللهجة النبطية وتعد اأول كتابة عربية 
ترتبط فيها احلروف ببع�سها كما اخلط الكويف، وي�سبه احلرف احل�سمائي 

احلرف ال�سفائي اإل اأنه متميز عنه مبوقعه وتاريخه.
وحتمل تلك ال�سواهد املوغلة يف القدم اإرثًا ي�ستنطق جانبًا من تاريخ جزيرة 

العرب ولغتها اخلالدة.

كانبريا ـ البالد 
افــتــتــح �ــســفــر خــــادم احلــرمــن الــ�ــســريــفــن لــدى 
ووزيــر  ال�سليم  اإبــراهــيــم  بــن  م�ساعد  ا�سرتاليا 
مقاطعة  الأ�ــســرتالــيــة يف  الــتــعــدديــة احلــ�ــســاريــة 
العا�سمة كانربا كري�س �ستيل، الفعاليات الثقافية 
اأقــيــمــت �سمن  الــتــي  م   2020 لــعــام  الــ�ــســعــوديــة 
مهرجان التعددية الثقافية الأ�سرتايل ، و ي�سارك 
اأكــر من ٥00  اأكــر من 44 دولــة ويح�سره  فيه 
والوزير  ال�سليم  ال�سفر  جتول  .وقــد  زائــر  األــف 
الأ�سرتايل داخل جناح اململكة يف املهرجان. واأكد 
الفعاليات  يف  امل�ساركة  اأهمية  ال�سليم  ال�سفر 
العربية  اململكة  بثقافة  للتعريف  الدولية  الثقافية 
ال�سعودية العريقة التي تعك�س مدى التطور الذي 

و�سلت اإليه عرب التاريخ .

التعددية  لــوزيــر  وتــقــديــره  �سكره  عــن  واأعــــرب 
الأ�سرتالين  وامل�سوؤولن  الأ�سرتالية  احل�سارية 
اجلاليات  واأبــنــاء  والأجــانــب  العرب  وال�سفراء 
عبارات  واأبــدوا  ال�سعودي  اجلناح  زاروا  الذين 
ولأع�ساء  و�سعبها  اململكة  مع  وال�سداقة  الــود 
ــعــوديــة يف اأ�ـــســـرتالـــيـــا والــطــلــبــة  ــ�ــس الــبــعــثــة ال

ال�سعودين املبتعثن امل�ساركن يف الفعاليات.
و�سملت الفعاليات ال�سعودية هذا العام معر�س 
ــثــقــافــة والـــعـــرو�ـــس الــفــلــكــلــوريــة  الـــــرتاث وال

املهرجان  بها  افتتح  التي  املتنوعة  وال�سعبية 
التي  ال�سعودية  الــرتاثــيــة  اخليمة  عــن  ف�سًا 
والأكات  والتمور  العربية  القهوة  فيها  قدمت 
عن  الوثائقية  الأفـــام  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سعبية، 
توزيع  �سملت  كما  الجنليزية.  باللغة  اململكة 
ملجموعة  اململكة  رئا�سة  عن  تعريفية  مطويات 
ال�سياحة  عن  وعرو�سا  العام  لهذا  الع�سرين 
التي  اململكة 2030  روؤية  اململكة من خال  يف 

حظيت باهتمام جمهور املهرجان.
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عدن - البالد 
ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر  ق����وات  �سبطت  بينما 
اليمنية نحو 200 طن من املواد املتفجرة 
يف البحر الأحمر قبالة حمافظة احلديدة، 
احل��وث��ي  مليلي�سيا  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك��ان��ت 
ك�سف  اليمن،  يف  اإيران  ذراع  النقالبية، 
مهرجان  يف  ��ا  ع��ر���سً وث��ائ��ق��ي��ان  فيلمان 
�سمال اأوروبا لالأفالم املنعقد يف العا�سمة 
امليلي�سيا  ج���رائ���م  ل���ن���دن،  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
خمتلف  يف  اليمني  ال�سعب  اأب��ن��اء  �سد 

املحافظات.
املتحدة  اململكة  لدى  اليمن  �سفري  واأكد 
خالل  نعمان  �سعيد  يا�سني  ال��دك��ت��ور 
اأن وج����ود ه��ذا  امل��ه��رج��ان  ح�����س��وره 
النوع من الأفالم الوثائقية ي�ساعد يف 
للحرب  احلقيقية  ال�����س��ورة  تو�سيح 
�سد  احلوثية  امليلي�سيا  ت�سنها  ال��ت��ي 
�سبتمر  م��ن��ذ  اليمني  ال�سعب  اأب��ن��اء 

2014 وحتى الآن.
هذه  مثل  تكثيف  ���س��رورة  على  و���س��دد 
واحل��ي��اد،  احلقيقة  تظهر  ال��ت��ي  الأف����الم 
اليمني  ب��امل��ل��ف  امل��ه��ت��م��ني  ك��اف��ة  م��ط��ال��ًب��ا 
اللتزام باحلياد وعر�ض حقيقة الأحداث 

كما هي على اأر�ض الواقع.
اليمنية  الأردنية  املخرجة  وا�ستعر�ست 
يف  م�ساركتها  خ��الل  ال�سبيحي  ن�سرين 
من  وثائقية  اأف��الم  خمرجي  مع  املهرجان 

اليمن  يف  الن�ساين  الو�سع  دول���ة،   50
اإثر احلرب التي ت�سنها ميلي�سيا احلوثي 
�سد اأبناء ال�سعب اليمني من خالل فيلمي 

"عا�سم" و"ماذا بقي مني"، والتي نقلت 
املناطق  داخ���ل  م��ن  ���س��ورة  خاللهما  م��ن 
ظل  يف  اإل��ي��ه��ا  ال��و���س��ول  ي�سعب  ال��ت��ي 

�سيطرة امليلي�سيا احلوثية.
له  يتعر�ض  ما  اإىل  ال�سبيحي  واأ���س��ارت 
توظيف  عملية  م��ن  اليمن  يف  امل��دن��ي��ون 

امليلي�سيا  قبل  م��ن  �سيا�سي  وا�ستغالل 
اإيران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية 
عر  الآخ��ر  ورف�ض  القتل  ثقافة  وزرعها 

ترديد �سعار املوت املل�سق يف كل مكان، 
مبتوري  م��ن  الل��غ��ام  �سحايا  اىل  لفتة 
الط�����راف ب��ف��ع��ل الأل���غ���ام ال��ت��ي زرع��ت��ه��ا 

امليلي�سيا احلوثية.
ما  اىل  ال�سبيحي  امل��خ��رج��ة  وت��ط��رق��ت 
من جتنيدها  امليلي�سيا احلوثية  به  تقوم 
طال  ال��ذي  الق�سري،  والخ��ف��اء  لالطفال 
والأك��ادمي��ي��ني  ال�سيا�سيني  م��ن  ال��ك��ث��ري 
والنا�سطني  والإعالميني  وال�سحافيني 

احلقوقيني.
���س��ي��اق اجل��رائ��م احل��وث��ي��ة، �سبط  ويف 
من  طن   200 باحلديدة  ال�سواحل  خفر 
مليلي�سيا  طريقها  يف  ك��ان��ت  امل��ت��ف��ج��رات 
م�سور  مقطع  وف��ق  النقالبية،  احلوثي 
لقائد قوات خفر ال�سواحل اليمنية بقطاع 
ال��ب��ح��ر الأح��م��ر ع��ب��داجل��ب��ار ال��زح��زوح، 
ن�سره املركز الإعالمي ل�"األوية العمالقة" 

التابعة للجي�ض الوطني اليمني.
م�سوؤولون  قال  املا�سي  دي�سمر  ومطلع 
"�سحنة  �سبطت  البحرية  اإن  اأمريكيون 
�سمايل  ���س��واري��خ  اأج�����زاء  م��ن  كبرية" 
كانت يف  اإيرانية  اأنها  يعتقد  العرب  بحر 
تقارير  وك��ان��ت  احلوثيني،  اإىل  طريقها 
الإي��ران��ي��ة  النتهاكات  وثقت  ق��د  �سابقة 
بال�سالح  الإرهابية  للميلي�سيا  وامدادها 
والدعم اللوج�ستي ملوا�سلة عدوانها على 

ال�سعب اليمني ودول اجلوار.

الأمم املتحدة - وا�س
م�سرتكا  م�سروعا  املا�سية،  الليلة  املتحدة،  الأمم  اأُطلقت 
يهدف اإىل الت�سدي لالإرهاب واجلرمية املنظمة والجتار 
منطقة  يف  واخلفيفة  ال�سغرية  بالأ�سلحة  امل�سروع  غري 
ال�سعودية  العربية  اململكة  من  بتمويل  الو�سطى،  اآ�سيا 

ورو�سيا.
الأمم  مركز  م��ن  ك��ل  عليه  يعمل  ال��ذي  امل�سروع  وي�سعى 
املتحدة  الأمم  ملكتب  التابع  الإره����اب  ملكافحة  املتحدة 
ملكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
ملنع  اجلنائية  العدالة  ا�ستجابات  تعزيز  اإىل  واجلرمية، 
ال�سغرية  بالأ�سلحة  امل�����س��روع  غ��ري  الجت���ار  ومكافحة 
لهذه  امل�سروع  غري  الإم��داد  وتعطيل  اخلفيفة  والأ�سلحة 

الأ�سلحة اإىل اجلماعات الإرهابية.
ملكافحة  املتحدة  الأمم  ملكتب  العام  الأمني  وكيل  واأو�سح 
اأن  الفتتاحية،  كلمته  فورونكوف، يف  الإرهاب فالدميري 
املف�سل  ال�سالح  اأ�سبحت  واخلفيفة  ال�سغرية  الأ�سلحة 
الإرهابية  اجلماعات  من  العديد  ل��دى  متزايد  نحو  على 
اإليها  الو�سول  و�سهولة  لرخ�سها  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

ونقلها واإخفاوؤها وا�ستخدامها.
الدائم  ال�سعودية  العربية  اململكة  وفد  ع�سو  اأك��د  ب��دوره 
لدى الأمم املتحدة امل�ست�سار عبد املجيد البابطني، يف كلمة 
امل�سروع  غري  الجت��ار  م�سكلة  اأن  املنا�سبة،  بهذه  اململكة 
اإىل  وحتويلها  اخلفيفة  والأ�سلحة  ال�سغرية  بالأ�سلحة 

جماعات اإرهابية هي �ساغل عاملي.
بني  للعالقة  الت�سدي  يف  التعقيد  اأن  اإىل  النظر  ولفت 
الأ�سلحة واجلرائم املنظمة والإرهاب يتجلى يف الطبيعة 

متعددة الأبعاد لهذا التهديد، مو�سحًا اأن اململكة تدعو اإىل 
اتخاذ العديد من التدابري والإجراءات من خمتلف اجلهات 

الفاعلة، من اأجل و�سع اآليات وقائية وا�ستجابة ناجحة.
منطقة  على  امل�سروع  ه��ذا  يرتكز  فيما  البابطني:  وق��ال 
اأج��زاء  يف  وتطبيقه  منه  التعلم  ميكن  الو�سطى،  اآ�سيا 
اأخرى من العامل، واأن هذا ميكن اأن يكون مبثابة منوذج 
العربية  اململكة  امل�ستقبلية، معربًا عن فخر  للمراحل  جيد 

ال�سعودية بتمويل هذا امل�سروع.

البالد – عمر راأفت
التي  الرملانية  النتخابات  مع  الإي��راين  النظام  يتعامل 
تت�سارب  حيث  كورونا  كمر�ض  متاًما  اجلمعة،  اأجريت 
���س��ورت��ه  لتجميل  ال���ك���ذب  ال��ن��ظ��ام  ومي���ار����ض  الأرق������ام 

املف�سوحة بع�سرات التقارير املوثقة.
الدوائر  اآلف  من  تقارير  اأك��دت  حيث  النتخابات،  عن 
النطاق  وا���س��ع��ة  مقاطعة  حمافظة   31 يف  النتخابية 
الرملانية،  النتخابات"  ل�"م�سرحية  الإي���راين  لل�سعب 
ووا�سل النظام تخبطه باإعالن ن�سب ت�سويت مت�ساربة 
على  اأن�ساره  ا�ستيالء  �سرعنة  ملحاولة  الأرقام  وت�سخيم 
70% من املقاعد، مقابل 10% ملن ي�سمون "الإ�سالحيون"، 
و20% للم�ستقلني، بعدما ا�ستبعد جمل�ض �سيانة الد�ستور 
قرابة ن�سف املر�سحني امل�سكوك يف معار�ستهم للنظام اأو 

حتى ا�ستقالليتهم .
"جماهدي خلق" املعار�سة لنظام املاليل  واأفادت منظمة 
يف تقرير اأن عموم املدن الإيرانية �سهدت عدم اإقبال على 
كرمي  ورب��اط  و�سهريار  وك��رج  طهران  مثل  النتخابات، 
قالت  فيما   ، اآباد  وجنف  واأ�سفهان  وقد�ض  �سهر  واإ�سالم 
�سحيفة "بيلد" الأملانية: اإن النتخابات الرملانية �سهدت 
الت�سويت  لرف�سهم  الإي��راين،  لل�سعب  املقاطعة  من  حالة 

لالإرهابيني، واأن ذلك مبثابة كابو�ض للنظام.
وعن كورونا، و�سط تزايد القلق من ت�سرت احلكومة على 
بالفريو�ض،  امل�سجلة  والإ�سابات  لل�سحايا  الفعلي  العدد 
هاجم النائب حممود �سادقي، ال�سبت، �سلوك النظام جتاه 
املواطنني  مقتل  على  الت�سرت  "بعد  قائاًل:  كورونا  خطر 
الفظيعة يف نوفمر املا�سي، وبعد ثالثة  جراء الأحداث 
الآن  الأوكرانية،  الطائرة  اإ�سقاط  ب�ساأن  الكذب،  من  اأيام 

و�سل الدور اإىل الت�سرت على تف�سي فريو�ض كورونا".

ال�سحة  وزير  اأن  اأعلنت  قد  تركية  اإع��الم  و�سائل  وكانت 
اأبلغه  الإيراين  اإن نظريه  قال  الدين قوجة،  الرتكي فخر 
ب���اأن ع���دد احل����الت امل�ستبه يف  خ���الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي، 
 758 اإىل   و�سلت  ب��الده  يف  كورونا  بفريو�ض  اإ�سابتها 
حالة، بينما قال مواطنون يف مدينة قم اإن عدد ال�سحايا 
ا، وامل�سابني يف املدينة فقط اأكرث من  ل يقل عن 12 �سخ�سً
املدار�ض واجلامعات يف  اإغالق  يوؤكده  ما  �سخ�ض،   200
التجمعات  كافة  تعليق  اإىل  ال�سحة  م�سوؤويل  ودعوة  قم 

الدينية هناك. 
وبينما يحاول النظام الت�سرت على التالعب بالنتخابات 
اخلارجية  وزي���ر  دع��ا  ك��ورون��ا،  مكافحة  يف  والإخ��ف��اق 
طبيعية  كدولة  للت�سرف  اإي��ران  بومبيو،  مايك  الأمريكي 
يواجه  اأن  ���س��رورة  على  و���س��دد  عزلتها،  ف��ك  اأرادت  اإذا 

للمعايري  امل�ستمر  امتثاله  عدم  عواقب  الإي��راين  النظام 
الدولية ومتويله لالإرهاب، والتدخل يف �سوؤون املنطقة.

ال�ساأن  يف  الباحث  ف��اروق،  اأحمد  قال  هذا،  على  وتعليًقا 
الإي�����راين، اأن ال��ع��امل ي��ب��دو اأن���ه اأم���ام واح���دة م��ن اأدن��ى 
الدورات النتخابية م�ساركة يف اإيران رغم متديد �ساعات 

القرتاع اإىل منت�سف الليل. 
واأ�ساف اأن امل�ساركة ال�سعبية مل تتجاوز ن�سبة 25% من 

الناخبني.
فيما قال علي قاطع الأح��وازي، مدير املر�سد الأح��وازي 
اإي��ران  يف  حدث  ما  اعتبار  ميكن  ل  اإن��ه  الن�سان  حلقوق 
اإنها م�سرحية ل تعد تنطلي على املواطن يف  انتخابات، 
املعايري  يعرف  ومن�سف  حر  ان�سان  اأي  على  ول  اإي��ران 

احلقيقية لعملية النتخابات.
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توثيق جرائم الميليشيا الحوثية.. من لندن للحديدة

المتطرفون يحتلون البرلمان.. وبومبيو ينذر النظام سالمة يؤيد حفتر.. وسقوط أتراك بطرابلس

أردوغان يواصل التصعيد في
 سوريا واالستفزاز في ليبيا

االنتخابات وكورونا يعمقان مأزق الماللي

البالد – ر�سا �سالمة
تبادلت قوات النظام ال�سوري واجلي�ض الرتكي 
الق�سف املكثف على حمور النريب �سرق اإدلب، 
جديدة  ع�سكرية  تعزيزات  اأنقرة  وا�ستقدمت 
اإىل مواقعها يف اإدلب، اأم�ض ال�سبت، تتاألف من 
نحو 80 اآلية ع�سكرية، و�سنت طائرات النظام 
متهيًدا  املنطقة  على  غارات  احلربية  والرو�ض 
طريق  باجتاه  للتقدم  مرتقبة  ع�سكرية  لعملية 
حلب – الالذقية، ما ي�سري ل�ستمرار الت�سعيد 

الذي قد ينزلق اإىل مواجهة تركية رو�سية.
ور���س��د امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان 
ال��ق��وات  قبل  م��ن  ال�����س��اروخ��ي  الق�سف  جت��دد 
مع  ال�سورية  احل��دود  عند  املتمركزة  الرتكية 
عليها  ت�سيطر  مناطق  على  اأ�سكندرون  ل��واء 
قوات النظام ال�سوري، بينما توا�سل الق�سف 
احلربية  وال��رو���ض  النظام  لطائرات  اجل��وي 
كفرنبل  يف  مناطق  طالت  اإدل��ب،  حمافظة  على 
وابيني  وال��ف��ط��رية  وبينني  واح�سم  وال��ب��ارة 
اأخ��رى  واأم��اك��ن  وج��وزف  و�سرجة  والفطرية 
بجبل الزاوية يف القطاع اجلنوبي من الريف 
ع�سكرية  تعزيزات  اأنقرة  وا�ستقدمت  الإدلبي، 
ج��دي��دة ل��ريت��ف��ع ع���دد ال�����س��اح��ن��ات والآل���ي���ات 
"خف�ض  م��ن��ط��ق��ة  ال��ت��ي و���س��ل��ت  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأك��رث  اإىل  اجل���اري  ف��راي��ر   2 منذ  الت�سعيد" 
عدد  وبلغ  ع�سكرية،  واآلية  �ساحنة   2690 من 
وحلب  اإدل���ب  يف  املنت�سرين  الأت���راك  اجل��ن��ود 

خالل تلك الفرتة اأكرث 7400 جندي.
اإدلب على  املا�سي تعي�ض  ومنذ بداية دي�سمر 
وقع الهجمات اليومية والت�سعيد امل�ستمر بني 
رو�سيا،  م��ن  امل��دع��وم  ال�سوري  النظام  ق��وات 
التوتر  واح��ت��دم  لأن��ق��رة،  املوالية  والف�سائل 
خالل الأ�سابيع املا�سية مع تدخل تركيا ب�سكل 

من  ع��دد  يف  للنظام  ق��وات��ه��ا  وق�سف  مبا�سر 
البلدات يف املحافظة، وان�سحب هذا الت�سعيد 
مع  ا،  اأي�سً والأت��راك  الرو�ض  بني  العالقة  على 
ف�سل املفاو�سات بني الطرفني يف التو�سل اإىل 

حل اأو تهدئة، رغم جولت التفاو�ض املتتالية.
ورغ����م ك���ل ال��ت�����س��ري��ح��ات وال��ت��ل��م��ي��ح��ات من 
مبعوث الأمم املتحدة اإىل ليبيا واأطراف دولية 
يف  لرتكيا  املُخرب  ال��دور  عن  عديدة  واإقليمية 
وملي�سياتها  ال��وق��اق  حكومة  دع��م  عر  ليبيا، 
بال�سالح واملرتزقة، وبع�سهم ينتمي لتنظيمي 
اأردوغان  وا�سل  الإرهابيني،  والقاعدة  داع�ض 
بت�سريحات  النار  على  الزيت  من  مزيد  �سب 
م�ستفزة، ال�سبت، حيث قال اإن بالده لن حتاور 
لي�ض  لأن��ه  حفرت،  خليفة  الليبي  اجلي�ض  قائد 
تو�سيفه،  بح�سب  قانوين  اأو  �سرعي  و�سع  له 
واأ�ساف اأن اأنقرة �ست�ستمر يف عقد لقاءات مع 
غري  ال�سراج،  فائز  الرئا�سي  املجل�ض  رئي�ض 
املعرتف به من الرملان ال�سرعي، معيًدا التاأكيد 
حكومة  ق���وات  ب��ت��دري��ب  ت��ق��وم  ب���الده  اأن  على 

الوفاق.
اإذ    اأردوغان خل�سائر فادحة  ويف ليبيا يتعر�ض 
اأعلن اجلي�ض الليبي �سقوط 3 ع�سكريني اأتراك 
يف ق�سف لقواته على اأماكن للمرتزقة يف ميناء 
اخلا�ض  املتحدة  الأمم  مبعوث  ق��ال  طرابل�ض، 
اإىل ليبيا غ�سان �سالمة اإن �سروط قائد اجلي�ض 
الوطني الليبي خليفة حفرت لتثبيت وقف النار، 
ت�سليح  ووقف  تركيا  "مرتزقة  ان�سحاب  ومنها 
معقولة،  ���س��روط  طرابل�ض"،  يف  امليلي�سيات 
اإر�سال املرتزقة  اأردوغ��ان يف  اإق��رار لتورط  يف 
دعًما حلكومة الوفاق وملي�سياتها، �سد اجلي�ض 
طرابل�ض  العا�سمة  لتحرير  ال�ساعي  الوطني 

 مشروع لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرةوعموم البالد من فو�سى امللي�سيات وال�سالح.
 بتمويل من المملكة وروسيا
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الفي�سل يكرم الغامديمنا�سبات
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

كرم م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني، اأمري منطقة مكة املكرمة 
بن  م�شعل  الأمييري  جدة  حمافظ  بح�شور  الفي�شل،  خالد  الأمييري 
ماجد، الراعي ملعر�ض احلملة الأمنية »اأمنكم و�شالمتكم هدفنا« 
�شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الغامدي  فرحان  بن  اأحمد  الدكتور 
لأمن  اخلا�شة  القوات  قيادة  تنفذها  والتي  للنقل،  مكة  رابطة 

الطرق بالواجهة البحرية بجدة، ملدة ثالثة اأيام.
تكرمي   اأن  موؤكدا  امل�شاركة،  بهذه  اعتزازه  عن  الغامدي  واأعييرب 
اأمري املنطقة و�شام �شرف يعتز به كل مواطن، معربا عن �شكره 

لأمن الطرق؛ لإتاحة الفر�شة له لتاأدية هذا الواجب.

تكرمي الفرق التطوعية يف بطولة األعاب القوى 

جدة - خالد بن مر�ساح
�شهادات  بتقدمي  النجاح  �شركاء  جييدة  جامعة  كرمت 
امل�شاحبة  الفعاليات  يف  التذكارية  واليييدروع  ال�شكر 
اأقيييييمييت بييرعيياييية وزييير  األييعيياب الييقييوى، الييتييي  لبطولة 
مدينة  يف  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم 
امللك عبدالله الريا�شية بجدة، مب�شاركة ٢٧ جامعة من 

خمتلف مناطق اململكة.

دلل  للبطولة،  امل�شاحبة  الفعاليات  منظمتا  وقدمت 
الييفييرق  اليي�ييشييكيير جلميع  مييعييتييوق، وعييفيياف احليييارثيييي، 
واجلهات امل�شاركة بعدد ٩ جهات خمتلفة الهتمامات. 
من  كبريًا  جماهرييا  اإقييبيياًل  �شهدت  البطولة  اأن  يذكر 
الفعاليات  العديد من  العوائل والأفييراد، لت�شمنها  قبل 
والهدايا املقدمة من اجلهات والفرق املختلفة باختالف 
خدمة  على  اتفقت  اأنييهييا  اإل  وتوجهاتها  اهتماماتها 

التناف�شية  الريا�شة  م�شتوى  ورفع  الغايل،  جمتمعنا 
والن�شاط البدين بني اجلامعات مبا يتما�شى مع روؤية 
لالهتمام  الهادفة   ،٢030 ال�شعودية  العربية  اململكة 
بالريا�شة وزيادة اأعداد املمار�شني لها من جميع فئات 
املجتمع، يف الوقت الذي تعد فيه اجلامعات احلا�شنات 
الوطن،  م�شتقبل  لبناء  بالطاقات؛  املجتمع  ترفد  التي 

باإذن الله تعاىل.

مكة املكرمة- البالد
الدين خوجة  عبدالعزيز بن حميي  الدكتور  كرم 
تكرمي  و�شمن  الأ�شبق،  والإعييالم  الثقافة  وزييير 
نظام  من�شور  الإعالمي  الزميل  النجاح  �شركاء 
الدين، مبنتدى حممد �شالح با�شراحيل الثقايف،

الرتبية  املنتدى ورجال  بح�شور نخبة من رواد 
وذلك  املكرمة؛  مكة  واأعيييييان  ووجييهيياء  والتعليم 
ومتنى  املنتدى،  اأخبار  تغطية  يف  جهوده  نظري 
التوفيق  من  املزيد  الدين  نظام  من�شور  للزميل 

والنجاح.

خوجة يكرم نظام الدين

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على 
  wr@albiladdailycom  :اإمييل ..

 ) خالد بن مر�ساح (

املدينة املنورة - حممد قا�سم
يف ليلة من اأحلى الليايل، وو�شط 
ال�شعبية،  والأغييييياين  الأهيييازييييج 
احيييتيييفيييل اليييدكيييتيييور عييبييدالييكييرمي 
م�شعب،  جنله  بزفاف  املطبقاين 
اجلهني،  عتيق  را�ييشييد  ابنة  على 
بييحيي�ييشييور عيييدد كييبييري مييين الأهيييل 
والأ�شدقاء، الذين قدموا التهاين 

والتربيكات للعرو�شني.
اأنييا  كييم  م�شعب:  العري�ض  وقيييال 
�شعيد واأقاربي يلتفون من حويل 

يف هذه املنا�شبة ال�شعيدة.
وعيييربت اأ�ييشييرتييا الييعييرو�ييشييني عن 
�ييشييعييادتييهييمييا اليييعيييارمييية، مييقييدمييني 
دعوتهما  لبى  ميين  لكل  �شكرهما 
و�شاركهما فرحتهما، �شائلني الله، 
عيييزوجيييل، لييلييعييرو�ييشييني اليي�ييشييعييادة 
حياتهما  يف  الله  يوفقهما  ،واأن 

الزوجية.

اأفراح املطبقاين واجلهني بزواج م�سعب

اأ�ييشييدر مييدييير عييام اجلييييوازات  الييلييواء 
قراًرا  اليحيى  عبدالعزيز  بن  �شليمان 
يق�شي بتعيني العميد حممود بن حممد 
العرفج م�شاعًدا ملدير جوازات املنطقة 
العرفج  العميد  ويعد  هذا..   . ال�شرقية 
من الكفاءات املتميزة والبارزة، و�شغل 

عدة منا�شب يف اجلوازات.

بن  حممد  املييوظييف  برتقية  قيييرار  �ييشييدر 
التا�شعة  املرتبة  اإىل  ر�ييشييوان،  يحيى 
ببلدية حمافظة �شامطة باحلد اجلنوبي 
مبنطقة جازان، وي�شغل الر�شوان حاليا 
اأمني املجل�ض البلدي مبحافظة �شامطة.

بييين �شعيد  فيييييواز  بييتييكييليييييف  قيييييرار  �يييشيييدر 
عبدالله اآل جمثل، مديرا عاما لفرع الهيئة 
باملنطقة  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة 
اجلنوبية »ع�شري - جنران - الباحة«، وقد 
لهذه  �شكره وتقديره  اآل جمثل عن  اأعييرب 

الثقة، �شائاًل املوىل التوفيق وال�شداد.

العرفج م�ساعدا

الر�سوان للمرتبة التا�سعة 

اآل جمثل مديرا
حممد ر�سوان

فواز اآل جمثل

العميد حممد العرفج 

ثانوية امللك فهد حتتفل باملتفوقنيتنمية الرقابة الذاتية للثمايل جمتمع

جدة - البالد
الثمايل  حممود  الدكتور  امل�شت�شار  قييدم 
املييييييدرب امليييحيييرتف بييكييلييييية التييي�يييشيييالت 
والإلكرتونيات بجدة دورة بعنوان)تنمية 
والوطن  للدين  والنتماء  الذاتية  الرقابة 
�شهدت  املييتييميييييزة(.  ال�شخ�شية  وتكوين 

  ٢30 جتييياوز  متميزًا،  حيي�ييشييورًا  الييييدورة 
التي  الييدورة،  هذه  من  ا�شتفادوا  متدربًا، 
الرقابة  وتر�شيخ  تنمية  حييول   تتمحور 
وعد  وقييد  واملجتمع،  الييفييرد  لييدى  الذاتية 
الدكتور " الثمايل" احل�شور بعقد دورات 

مماثلة يف الأيام القادمة.

املدينة املنورة - حممد قا�سم
 حتيييت اإ�ييييشييييراف امليير�ييشييد الييطييالبييي اأ. 
العويف،  �شالح  واأ.  ال�شاماين،  حممد 
وبيييحييي�يييشيييور اليييقيييائيييد الييييرتبييييوي عييلييي 
املغذوي، والوكيل اأ.عي�شى احلي�شوين، 

الطالب  تكرمي  اأحمد احل�شيني، مت  واأ. 
املييتييفييوقييني خييييالل الييفيي�ييشييل الييدرا�ييشييي 
تهانينا   ، 1440-1441هيييي  للعام  الأول 
للجميع وذويهم واأجمل الأمنيات بدوام 

التوفيق والنجاح.
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ابها
امل��دن��ي��ة  الأح�������وال  لإدارة  ت���ق���دم   •
ب��ن  ع����ب����داهلل  امل�����واط�����ن/  اأب����ه����ا  يف: 
ع��ل��ي ب���ن ع���ب���داهلل حم��م��د ���س��ج��ل م��دين 
تعديل  بطلب  رق�������م)1019101110( 
بن  علي  بن  عبداهلل  من:  وابنائه  ا�سمه 
بن  علي  بن  عبداهلل  اىل:  حممد  عبداهلل 
عبداهلل اآل بن علي فمن له معار�سة على 
ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من 

تاريخ هذا الإعالن.

ح���زام  حم��م��د  اب��ت�����س��ام  • ت��ع��ل��ن/ 
ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�سية  مينية  اجل��م��ايل 
جواز �سفر برقم/06486711 �سادر 
ي�سلمه  يجده  من  على  املحويت  م��ن/ 

م�سدره. 
• يعلن/ ظيف اهلل �سالح احمد علوي 
فقدان  ع��ن  اجلن�سية  ميني  ال�سباحي 
ج�����واز ���س��ف��ر ب������رق������م/06292468 
����س���ادر م���ن ���س��ن��ع��اء ع��ل��ى م���ن ي��ج��ده 

ي�سلمه م�سدره.

الدمام
 IZIBRAN ALAM  •
 ASHFAQUE AHMED
 S/o Ashfaque Ahmed
-Iqbal Ahmed R/o 16

 Haq Enclave  ,7/145-2
 301, Palton road, opp
 MM guest house, New
 Malakpet, Amberpet,
 Hyderabad have changed

 my name to JIBRAN
.ALAM ANSARI

جازان
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية يف �سبياء 
�سبعي  حممد  عبده  ماجدة  املواطنة/ 
 1005605546 امل���دين  ال�سجل  رق���م 
رق��م ملف احلفيظة/    ال��ت��اري��خ/  / 
ا�سمها  تعديل  بطلب  امل�����س��در/       /
اإىل/  �سبعي  حممد  عبده  ماجدة  من/ 

ماجدة عبدالعزيز حممد �سبعي فمن له 
مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على  معار�سه 

خالل �سهر من تاريخ هذا العالن.
• تقدم لإدارة الحوال املدنية يف �سبياء 
يحيى  حممد  �سوعي  ليلى  امل��واط��ن��ة/ 
�سبري رقم �سجل مدين 1048273419 
ب��ت��اري��خ   59009 احل��ف��ظ��ة  م��ل��ف  رق���م 
ج��ازان2  امل�سدر  1437/10/21ه������ 
ليلى �سوعي  ا�سمها من/  تعديل  بطلب 
حممد يحيى �سبري اإىل/ ليلى عبدالعزيز 

حممد يحيى �سبري فمن له معار�سة على 
ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من 

تاريخ هذا الإعالن.
حممد  حم��م��د  م�����س��ط��ف��ى  ي��ع��ل��ن/   •
فقدان/  عن  اجلن�سية  م�رصي  �سعبان 
جواز �سفر رقم A06537093  تاريخ 
جهة  2012/03/07م  الإ�����س����دار 
يرجى ممن  اجل��واز ميت غمر  اإ���س��دار 
اإدارة  اأق��رب  اإىل  ي�سلمه  اأن  عليه  يعرث 

جوازات اأو مركز �رصطة وله ال�سكر.

االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0554470058 (
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خطورة استخدام الجوال في وضع الشحن
جدة- يا�سر بن يو�سف

ــاري  ــ�ــس ــت حــــذر اأ�ـــســـتـــاذ وا�ــس
واحلــنــجــرة  والأذن  الأنـــــف 
�سالح  طــــارق  الــربوفــيــ�ــســور 
ـــال جــمــيــع مــ�ــســتــخــدمــي  جـــم
ـــدم ا�ــســتــخــدام  ـــع اجلـــــــوال ب
ب�سكل  اجلــوال  اأو  ال�سماعات 
ال�ساحن  يف  و�سعه  عند  عــام 
كــثــرا من  ان  لــلــبــاد  ، وقــــال 
باجلوال  املرتبطة  احلـــوادث 
لــذا  الــ�ــســاحــن  ب�سبب  حــدثــت 
ا�ــســتــخــدام  يــكــون  ان  يف�سل 

اجلوال منف�سا عن ال�سحن.
ــاأ�ــســف قـــد تــكــون  واأ�ـــســـاف " ل
هــنــاك نــوعــيــات غــر جــيــدة من 
تــتــاأثــر عندما  الــ�ــســمــاعــات رمبـــا 

يــكــون اجلــــوال يف حــالــة ال�ــســتــخــدام 
وعلى و�سع ال�ساحن مما ي�سبب حدوث 

�ساعقة كهربائية.
ودعا اإىل �سرورة التقنني يف ا�ستخدام 
عند  ا  وخ�سو�سً عــام  ب�سكل  اجلـــوال 
ال�سلبية  انــعــكــا�ــســاتــه  ملــنــع  الأطـــفـــال 

الأعــرا�ــض  بع�ض  وجتنب  عــام،  ب�سكل 
املوجات  ذبــذبــات  نتيجة  حتــدث  التي 
ال�سداع  ومنها  الكهرومغناطي�سية 
واحمرار الأذن وال�سعور بالدوخان 
بــعــد املــكــاملــة الــطــويــلــة والأفــ�ــســل 
ــا ا�ـــســـتـــخـــدام الــ�ــســمــاعــات  ــحــًي �ــس

اخلارجية يف احلديث.

وا�سنطن- البالد 
التطبيقات  مــن  عـــددا  مــايــكــرو�ــســوفــت  �ــســركــة  متتلك 
وورد  تطبيق  ذلك  يف  مبا  الأوفي�ض،  حلزمة  املنف�سلة 
وباور بوينت واإك�سيل واأك�س�ض، اإل اأن ال�سركة ك�سفت 
بداية 2019 اأنها تخترب تطبيق اأوفي�ض جديدا، يحمل 
كل هذه التطبيقات يف واجهة واحدة، وبحلول نوفمرب 
من نف�ض العام، اأتاحت ال�سركة ن�سخة املعاينة العامة، 
والآن اأ�سبح التطبيق متاحا وب�سكل ر�سمي على متجر 

جوجل باي.
وبـــــحـــــ�ـــــســـــب مــــوقــــع 
 mspoweruser
ـــــــكـــــــى، فــــــاإن  الأمـــــــري
هـــــــذه اخلــــــطــــــوة مــن 
مايكرو�سوفت تقلل من 
امل�ستخدمني  انـــزعـــاج 
التطبيقات،  كــرة  مــن 
ـــث �ــســيــتــيــح هـــذا  حـــي
للم�ستخدمني  التطبيق 
تــــدويــــن املـــاحـــظـــات 
ــرعــة  ــس ــ� بــ�ــســهــولــة وب

يف   Sticky Notes تطبيق  مــع  املزامنة  دعــم  مــع 
ويندوز 10، ف�سا عن م�سح للن�ض يف ال�سور، مبا يف 
الـ  ملفات  وتوقيع  قراءة  وكذلك  البيانات،  جداول  ذلك 

.PDF
ويف نف�ض الوقت، فاإن تطبيق ل يعمل حاليا يف الو�سع 
الكروم  اأجهزة  اأو  اللوحية  الأجهزة  يدعم  ول  الأفقي، 
حول  معلومات  اأي  عن  ال�سركة  تك�سف  مل  فيما  بــوك، 
ما اإذا كانت �ستدعم الأجهزة اللوحية قريبا اأم ل، كذلك 
على  التطبيق  اإطـــاق 
كان  اإذا  ــا  وم  ،iOS
�سيتم اإيقاف تطبيقات 

اأوفي�ض املنف�سلة.
الآن  ـــــــــن  وميـــــــــك
اأنــدرويــد  مل�ستخدمي 
جتــــــربــــــة تـــطـــبـــيـــق 
اجلديد،   "Office"
ــــــــــك مــــــن خــــال  وذل
من  التطبيق  حتميل 
متجر  عــلــى  �سفحته 

جوجل باي .
طارق �سالح جمال

مايكروسوفت تدمج تطبيقات أوفيس على أندرويد

وا�سنطن- البالد 
تليجرام  امل�سفر  ــوري  ــف ال الــرا�ــســل  تطبيق  ح�سل 
عــلــى حتــديــث جـــديـــد، والـــــذي حــمــل الإ�ــــســــدار رقــم 
للم�ستخدمني  يوفر  والـــذي   ،5.15  Telegram
الكثر من اخليارات، حيث اأعلنت ال�سركة عن حتديث 
يوفر  حيث   ،iOSو اأندرويد  على  تطبيقها  طال  مهم 
هذا التحديث ت�سميما جديدا ل�سفحات ملف التعريف، 
عن  ف�سًا  ان�ستجرام،  ق�س�ض  مثل  و�سائط  وت�سّفح 
جمموعة من الرموز التعبرية املتحركة، واإليكم على 
من  اجلديدة  الن�سخة  هذه  وّفرته  ما  اأبــرز  نقاط  �سكل 

تطبيق تليجرام.
الر�سمية،  مدونته  على  التطبيق  ن�سره  ما  وبح�سب 
ياأتي  التي  املميزات،  من  العديد  يوفر  التطبيق  فــاإن 
من �سمنها، القدرة على ا�ستعرا�ض الو�سائط املتبادلة 
مبا�سرة من �سفحات امللف ال�سخ�سي املُعاد ت�سميمها، 
لتكبر  لاأ�سفل  ال�سحب  اأي�سا  للم�ستخدم  ميكن  كما 
ال�سور  بني  التنقل  ميكن  كما  ال�سخ�سي،  امللف  �سور 

بالنقر على احلافة الي�سرى، اأو اليمنى.
امللف  على �سورة  ال�سغط  للم�ستخدمني  وكذلك ميكن 
ال�سخ�سي ل�سريك حمادثته لتو�سيعها على الفور، كما 
ميكن جعل امللف ال�سخ�سي مرئًيا لاآخرين يف منطقة 
تبويب  اإىل  بالنتقال  وذلــك  اجلغرافية،  امل�ستخدم 
مع  قريبني،  اأ�سخا�ض  اإ�سافة  ثم  الت�سال ومن  جهات 
جلميع  متاحة   5.15 تليجرام  حتديث  اأن  ماحظة 

.iOSم�ستخدمي اأندرويد و
اأن تليجرام طرح يف وقت �سابق حتديثا جديدا  يذكر 
والــتــي  املــكــتــب،  و�ــســطــح  الــذكــيــة  ــهــواتــف  ال لن�سخة 
"الذكاء  تقنيات  تدعم  وميزات  جديدة  خيارات  تتيح 
ناو" اإىل  نيوز  "تاميز  �سحيفة  واأ�سارت  ال�سناعي"، 
الإ�ــســدار  مبيزة  تــزويــده  مت  "تليجرام"  حتديث  اأن 
تقنيات  الراأي"، والتي تدعم  "ا�ستطاعات  الثاين من 
اخليارات  من  املزيد  امل�ستخدم  ملنح  الآيل"  "التعلم 
وكالة  بح�سب  وذلــك  اآرائهم،  عن  والتعبر  للم�ساركة 

�سبوتنيك الرو�سية.

وا�سنطن- البالد 
حتذير  اإىل  تهدف  جــديــدة  طــرًقــا  “توير”  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يخترب 

امل�ستخدمني من املعلومات امل�سللة التي ين�سرها ال�سا�سة وال�سخ�سيات العامة.
ووفًقا ملا ذكرته �سبكة "اإن بي �سي" الإخبارية، تت�سمن امليزة اجلديدة ظهور عامات 

باألوان وا�سحة اأ�سفل التغريدات التي يبلغ امل�ستخدمون باأنها م�سللة ب�سكل ملحوظ، 
مع وجود اإمكانية لت�سحيح املعلومات املغلوطة يف التغريدة املن�سورة، واأثناء الإباغ 

التغريدة  ن�سر �ساحب  للتاأكد من  امل�ستخدمني  اأ�سئلة على  �سيتم طرح عدة  املحتوى،  عن 
يختلف  التي  الآراء  عــن  لــاإبــاغ  حمــاولــة  اأي  منع  اأجــل  مــن  بالفعل  امل�سللة  للمعلومات 

التوا�سل  مواقع  تواجهها  التي  ال�سغوط  و�سط  اخلطوة  هذه  وتاأتي  معها.  امل�ستخدمون 
الجتماعي ملنع انت�سار املعلومات امل�سللة وخا�سة فيما يتعلق باملحتوى ال�سيا�سي قبل اإجراء 

النتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام 2020.

ميزة جديدة من »تويتر« تمنع 
انتشار المعلومات المضللة

 تحديث جديد من تليجرام لمستخدميه بمزايا عديدة

"فيسبوك" تعتزم دفع أموال للمستخدمين مقابل تسجيل صوتي
وا�سنطن- البالد 

ل�سنوات طويلة كانت �سركة في�ض بوك ت�ستمع للت�سجيات ال�سوتية التي 
يف  قدراتها  لتح�سني  وذلك  ما�سنجر  تطبيق  عرب  م�ستخدموها  ير�سلها 
كتابة  اإىل  ال�سوت  وحتويل  الكلمات  ومتييز  الأ�سوات  على  التعرف 
على حد و�سف ال�سركة، اإل اأن هذه املمار�سات قد توقفت والآن تاأتي 
ال�سركة بطريقة اأكر �سراحة من اأجل فعل ذلك، حيث اأو�سحت اأنها 

�ستمنح امل�ستخدمني اأموال عن كل مقطع �سوتي ت�سجله لهم.
بوك  في�ض  بداأ  فقد  الأمريكي،   The Verge موقع  وبح�سب 
تطبيق  �سمن  وذلــك   Pronunciations يدعى  م�سروع 
هذا  كــان  وقــد  يجريها،  التي  لاأبحاث   ViewPoints

الإجابة عن بع�ض  للم�ستخدمني  يتيح  التطبيق 
ال�ــســتــبــيــانــات واحلــ�ــســول عــلــى املـــال فى 
ال�سوت  تــقــدمي  �سيتيح  والآن  املــقــابــل، 

مقابل املال.
وبح�سب التقرير، فمقابل كل مقطع �سوتي 

م�سجل �سيقدم في�ض بوك للم�ستخدم 200 
نــقــطــة، وميــكــن ا�ــســتــبــدال كــل األـــف نقطة 

الت�سجيل  اأن  يعني  هــذا  دولر،   5 مببلغ 
عن  اأمـــا  تقريبًا،  دولر   1 قيمته  الــواحــد 

اأنه متاح  �سروط الن�سمام للربنامج فهي 
فقط للم�ستخدمني داخل الوليات املتحدة 

الأمــركــيــة وملــن اأعــمــارهــم 18 عــامــًا وما 
بوك  في�ض  على  �سديق   75 ولديهم  فــوق 

النقدي  املبلغ  حتويل  و�سيتم  اأكـــر،  اأو 

.PayPal با�ستخدام
فيما ت�سمل املقاطع امل�سجلة نطق عبارة "Hey Portal" وبعدها ب�سعة 
اأن  الوا�سح  ومن  امل�ستخدم،  اأ�سدقاء  لبع�ض  الأول  لا�سم  بالإ�سافة  جمل 
في�ض بوك يريد تطوير قدراته يف جمال التعرف على ال�سوت وذلك جلهازه 
امل�ستخدم  ت�سجيات  يربط  لن  اأنه  بوك  في�ض  يعد  فيما   ،Portal املنزيل 
ال�سوتية مبلفه ال�سخ�سي، كما اأنه لن ين�سر هذا الن�ساط مع باقي تطبيقات 

في�ض بوك مثل وات�ساب وان�ستجرام بدون موافقة امل�ستخدم.
جوجل  مثل  الأمــركــيــة  التقنية  ال�سركات  مــن  العديد  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
واأمازون واآبل كانت ت�ستمع اإىل ت�سجيات �سوتية مل�ستخدمي خدماتها وذلك 
لتطوير خوارزميات التعرف على ال�سوت خا�ستها. ولحقًا قامت كلها باإلغاء 

م�ساريعها ووفرت طريقة للم�ستخدمني حلذف البيانات املجمعة عنهم.
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الأردن – البالد
يف  للم�ساركة  عمان  الأردنية  العا�سمة  اإىل  اأم�س  من  اأول  الطاولة  لكرة  ال�سعودي  املنتخب  بعثة  و�سلت 
الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة اإىل اأوملبياد طوكيو 2020 ملناف�سات الفردي والتي تنطلق خالل الفرتة من 24 
اإىل 27 فرباير اجلاري. وي�سارك يف الت�سفيات 31 لعبا ولعبة ميثلون 12 دولة هي: )ال�سعودية - الأردن 
– الإمارات – البحرين – لبنان – �سوريا -الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق - فل�سطني(. و�سمت 
ال�سريف،  حممد   - بو�سليبي  -عبدالعزيز  اخل�سراوي  -علي  العباد  عبدالعزيز  الالعبني:  الأخ�سر  بعثة 

وي�سرف على املنتخب فنيًا املدرب يو�سف �سيد وم�ساعده عبدالعزيز الطاهر، واإداريًا متعب اجلوهر.

طاولة األخضر تشارك في التصفيات 
اآلسيوية ألولمبياد طوكيو

"خاليا بطوالت الهالل 
زرقاء متجددة!"

د.عدنان املهنا

)يف زحام ال�شم�س.!(

نفاًذا  م�سرًقا،  اأنيًقا،  يت�سلل  الروح،  اأجمل من حديث  •• لي�س 
اإىل القلب.. اأو كما يرى الناقد )واملفكر والأديب(!!

ولي�س اأروع من اأن ن�ستح�سر ح�سوًرا كامل البهاء يف الكتابة 
النت�سار  �سحر  بــاكــًرا  امتلك  ــذي  ال هــذا  خا�سًة  نع�سق  عّمن 
كيف  وعرف  القلب،  اإىل  القلب  حديث  كما  لع�ساقه،  به  يتقاطر 
يزرع يف كالمنا عنفوان الفعل الكتابي.. وكلما نفثنا كلمة من 
ري�سه، اأو من اأفواهنا ا�ستحالت اإىل حياة ريا�سية تلثغ ب�سغب 
الوجود اللذيذ، م�سكونة باأعمق ما يف حرية املناف�سة البطولية 

من قوة انطالق واخرتاق..
اإذن ي�ستطيع املرء كتابتها عن حبيب كنادي  ••  فاأيُة عبارات 

الهالل وعن قائده فهد بن نافل ؟!
وعن وجهه الو�ساء وهو يناف�س ب�سرف على كل البطولت!

يوم  كل  )يف  الهالل  به  ياأتينا  �سديق(  )مو�سم  اأي  بل..   ••
وكل اأ�سبوع وكل �سهر وكل عام(، وقد اأخذنا من اأولنا لآخرنا 

بكل انتماءاتنا!!
الهالل(  )رئي�س  به  يتجاوز  الذي  هذا  �سماء  جبني   .. اأيُّ  ••
عنهم  تغيب  ول  عنهم؟!  يغيب  ول  داخلهم..  ويتطاول  حمبيه 

دميومة البطولة
فيها  هما  خ�سو�سية(  )يف  بالزمن  والهالل  هو  اأم�سك  •• لقد 
)اأحا�سي�س(  منه  بقي  ومــا  خــالق!!  وقائد  وفكر  عمالق  فريق 
تالم�س  روح  منهم  كـــٍل  جنبي  بــني  تفي�س  الــذيــن  لعا�سقيه 

حميميته!!
من  ثوًبا  م�سجعيه  ُيلب�ُس  ما  )دائــًمــا(  فالهالل  وللحق..   ••
ملثل  والنبوغ  كذلك  كانوا  ومــا  بــه!!  مغرورين  لي�سوا  الفخر 
فلن  بذلك  منه  ر�سوا  ولــو  وللهالل،  لــهــم..!  والإبـــداع  لعبيه 

ير�سى به �سوى )املجد الدائم(..
•• وهذا )الهالل( مع )انت�ساراته وبطولته وح�سوره ( يختار 
املعيوف  وعبدالله  ال�سلهوب  )حممد  رفاق  بقيادة  �سابة  جوقة 
و  كاريلو  واأنــدريــه  اإدواردو  كارلو�س  و   ، الدو�سري  و�سامل 

بافيتمبي قوميز و �سيبا�ستيان جوفينكوو...و...و...(
واملدرب رازافان لو�سي�سكو.

مل ت�سخر من )رجعية النجوم( لأنها ل ترى ثمة )رجعية(! )فهو 
باخلرباء والأجانب وال�سباب من غري هوؤلء( دائًما ما ينام يف 
اأح�سان اآنيته من الالعبني و�سخو�سه!! ول يعباأ مبا دون ذلك.

احلايل  الدوري  ببطولة  الن�سر  �سقيقه  يناف�س  ظل  •• وحني 
وبحيازته اأكرث من ت�سع وخم�سني بطولة اإل.. لنه )ناٍد ذهبي( 
للنهائيات..  والطريق  البطولت  وبخربة  به  غطارفته  اأحــاط 
و�سلكوا اأق�سر الطرق مهما جاءت �سنينهم جائ�سات يف اخلاليا 
القا�سرة او املتعبة او ناق�سة العدد!! لن )اخلاليا الزرقاوية( 

هي ذاتها القادرة على الحاطة بكل طرق البطولت..!!
•• والهالل )هنا( على راأي اأ�ستاذي )اإبراهيم ماطر الأملعي(.. 
ل  لأنــه  )الــبــطــولت(،  عــن  بعيًدا  الــذهــاب  يريد  ل  )بطبعه(.. 
اأيــن  يعلم  ل  عندما  اإل  الغالب،  يف  بعيًدا  )الإنــ�ــســان(  يذهب 

يذهب!
بها  فيم�سي  بكبارها(  )�سغارها  البطولت  طموحات  اأّما   ••
)ح�سان الهالل الأدهم( خم�سًبا، ين�سج ق�سب ال�سبق وين�سده 

فيدركه دائًما!!

أخضر السلة يواجه سوريا في التصفيات اآلسيوية بجدة

العراق يواجه موريتانيا.. وتونس تالقي الكويت

النصر يثأر من الحزم.. والتعادل يحسم ديربي القصيم 

جدة - البالد
نظريه  مــع  الــيــوم  ال�سلة  لكرة  ال�سعودي  املنتخب  يلعب 
الــ�ــســاعــة 7:15 مــ�ــســاء عــلــى �ــســالــة مدينة  الــ�ــســوري عــنــد 
يف  مبارياته  ثــاين  يف  جــدة،  يف  الريا�سية  عبدالله  امللك 

الت�سفيات الآ�سيوية النهائية لكرة ال�سلة.وي�سعى املنتخب 
الثاين بعد فوزه على نظريه  اإىل حتقيق فوزه  ال�سعودي 

القطري يف املباراة الفتتاحية.
قبل  الأخـــرية  التدريبية  احل�سة  ال�سلة  اأخ�سر  واأجـــرى 
املــواجــهــة املــرتــقــبــة، وركـــز خــاللــهــا مــدربــه 
قوة  مفاتيح  على  ال�سنحاين  علي  الوطني 
الأداء  على  يعتمد  الــذي  ال�سوري  املنتخب 

ال�سريع والتنويع يف الأداء الهجومي.
مــن جــهــة اأخـــــرى، اجــتــمــع رئــيــ�ــس الحتـــاد 
امل�سعد  الرحمن  عبد  ال�سلة  لكرة  ال�سعودي 
مع اجلهاز الفني والإداري والالعبني، واأكد 
على اأهمية حتقيق الفوز ونقاط املباراة لكي 
التاأهل  يف  جيد  و�ــســع  يف  املنتخب  يــكــون 
للنهائيات، خا�سة اأن م�سوار املنتخب طويل 
يف الت�سفيات ولن يكون �سهال يف ظل تقارب 

امل�ستويات الفنية.
واأكــــــد مـــــدرب املــنــتــخــب الـــ�ـــســـعـــودي علي 
اأمام  �سهلة  تكون  لن  املباراة  اأن  ال�سنحاين 
املنتخبات  من  يعد  الــذي  ال�سوري  املنتخب 
ال�سلة  يف  جــيــدا  تــاريــخــا  ميلك  اإذ  الــقــويــة، 
الآ�سيوية ولديه لعبني مميزين، م�سريا اإىل 
اأن خ�سارته اأمام اإيران بفارق كبري ل تعك�س 

حقيقة م�ستواه.

الريا�س – هاين الب�شر
الثالثة  اجلــولــة  يف  مــبــاريــات   4 الــيــوم  م�ساء  تلعب 
العرب  كاأ�س  لبطولة  املجموعات  دور  من  والأخـــرية 
يلعب  حيث  اململكة،  ت�ست�سيفها  التي  عاما   20 حتت 
منتخب العراق مع موريتانيا على ا�ستاد مدينة الأمري 
�سعود بن جلوي الريا�سية )الراكة(، ويواجه منتخب 
تون�س نظريه الكويتي على ا�ستاد الأمري حممد بن فهد 

بالدمام، �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل.
مع  املــغــرب  منتخب  يلعب  الــثــانــيــة،  املــجــمــوعــة  ويف 
مدغ�سقر على ا�ستاد الأمري تركي بن عبد العزيز بنادي 
الريا�س، ويالقي منتخب البحرين نظريه جيبوتي على 

ا�ستاد الأمري عبد الرحمن بن �سعود بنادي الن�سر.
املجموعة  عن  تاأهله  ح�سم  يف  تون�س  منتخب  وجنح 
الــعــراق  على  متتاليني  فــوزيــن  حقق  اأن  بعد  الأوىل 

وموريتانيا، والأخري ي�سعى للحاق به يف حال فوزه 
على العراق حيث يحتل املركز الثاين بر�سيد 3 نقاط 

بعد فوزه على الكويت.
اأن  بعد  الثانية  املجموعة  عن  املغرب  منتخب  وتاأهل 
وي�سعى  وجيبوتي،  البحرين  على  انت�سارين  حقق 
مــنــتــخــب الــبــحــريــن لــلــحــاق بـــه يف حـــال فــــوزه على 
مدغ�سقر  مباراة  �سعوبة  ظل  يف  خ�سو�سا  جيبوتي، 

مع املت�سدر.

جدة – هالل �شلمان
خ�سارة  من  اعتباره  رد  يف  الن�سر  فريق  جنح 
الذهاب وحقق الفوز على احلزم بنتيجة )0-2( 
اأم�س يف الر�س، �سمن اجلولة الـ 19 من دوري 

كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ال�سلبي،  بالتعادل  الأول  ال�سوط  وانتهى 
بهدف  الثاين  ال�سوط  يف  تقدم  الن�سر  لكن 
الدقيقة  يف  العمري  الإله  عبد  �سجله  راأ�سي 

الثاين  الهدف  ال�سهري  واأ�ساف يحيى   ،54
اإىل  ر�سيده  لريفع   ،88 الدقيقة  يف  للن�سر 
41 نقطة، فيما جتمد ر�سيد احلزم عند 22 

نقطة يف املركز الـ 12.
الفوز  فريقني جنحا يف  اأحــد  وكــان احلــزم 
على الن�سر حامل اللقب اإىل جانب الوحدة 
)فــار�ــس  لــكــن  ـــذهـــاب(،  ال لــقــائــي  )1-0 يف 

الدهناء( ثاأر منه يف عقر داره.

بهدف  الإيجابي  التعادل  بريدة، ح�سم  ويف 
الــتــعــاون  بــني  الق�سيم  ــي  ــرب دي لــقــاء  ملــثــلــه 
عبدالله  املــلــك  مدينة  ملعب  على  والــرائــد 

الريا�سية.
ــهــدف راأ�ـــســـي مـــن حممد  ــعــاون ب ــت ــقــدم ال ت
ال�سوط  ويف   ،35 الدقيقة  يف  ال�سهالوي 
الثاين نفذ املغربي حممد فوزير ركلة جزاء 
الــتــعــادل  ــا  مــدرك الــدقــيــقــة 69،  بــنــجــاح يف 

للرائد.
لر�سيدهما فحافظا  نقطة  الفريقان  واأ�ساف 
نقطة،   31 بـ  خام�سا  الرائد  مركزيهما،  على 

والتعاون �ساد�سا بـ 29.
تــاريــخ قطبي  الــديــربــي رقـــم 20 يف  وهـــو 
الــقــ�ــســيــم بــــــدوري املـــحـــرتفـــني، ويــتــفــوق 
للرائد،   5 مقابل  انت�سارات   7 بـ  التعاون 

وح�سم التعادل 8 مواجهات.

في الجولة الثالثة لكأس العرب للشباب

البحرين تصطدم بجيبوتي
والمغرب مع مدغشقر

الصبان يتوج الفائزات في بطولة الجولة الفضية للمبارزة

الدمام – حمود الزهراين
توج اأحمد ال�سبان رئي�س الحتاد ال�سعودي للمبارزة، 
الفائزات يف مناف�سات بطولة اجلولة الف�سية للمبارزة 
وال�سايرب  )البــيــه  الثالثة  الأ�سلحة  يف  )لل�سيدات( 
املــبــارزة  �سالة  على  اأمــ�ــس  اأقيمت  الــتــي  وال�سي�س(، 
اخلرب،  يف  الريا�سية  جلوي  بن  �سعود  الأمري  مبدينة 
واأحمد  الحتــاد،  رئي�س  نائب  املبي�س  عامر  بح�سور 
وبندر  لل�سباحة،  ال�سعودي  الحتاد  رئي�س  الق�سماين 

ال�سفري رئي�س الحتاد ال�سعودي لل�سهام.

ففي  اأندية،   6 البطولة م�ساركة 45 لعبة من  و�سهدت 
عبدالوهاب  �ــســارة  حققت  عــامــا   15 ــوق  ف مناف�سات 
الأول  املركز  الريا�س(  يف  الأوملبي  املبارز  )اأكادميية 
وامليدالية الذهبية يف �سالح املبارزة، وح�سلت مو�سي 
على  الريا�س(  يف  الأوملبي  املبارز  )اأكادميية  الر�سيد 
)اأكادميية  امل�سري  ربى  ونالت  ال�سي�س،  �سالح  ذهبية 

املبارز الأوملبي يف الريا�س( ذهبية �سالح ال�سايرب.
ويف مناف�سات حتت 15 عاما، ح�سلت جنى الق�سماين 
)اأكادميية املبارز الأوملبي يف الدمام( على ذهبية �سالح 
املبارز  )اأكادميية  اخليربي  اأناهيد  وحققت  املــبــارزة، 
�سالح  يف  الذهبية  امليدالية  الــريــا�ــس(  يف  الأوملــبــي 

ال�سي�س.
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 في حصاد الجولة 25 لدوري األولى 

العين يتمسك بالصدارة وصراع ثالثي على الوصافة

وتعادل انت�صارات   9
وتعادل  انت�سارات  ت�سعة  املن�سرمة  اجلولة  \�سجلت 
الدوري  مقدمة  كثرًيا يف  الإثــارة  وحيدا،  وت�ساعدت 
و�سهدت  املقدمة،  ثالثي  بني  وا�سح  نقاطي  بتقارب 
اجلولة غزارة تهديفية بواقع  30 هدفًا، مما يوؤكد مدة 

�سخونة املناف�سة.
الثابتة  خــطــواتــه  ــل  وا�ــس الــعــني  الــــدوري  فمت�سدر 
متم�سكًا ب�سدارة الرتتيب، على الرغم بعد فوزه الأخري 
اأقرب مطارديه، توؤكد  على اجليل وتو�سيع الفارق مع 
وجاهزية  تاأهياًل  الأكــر  اأنــه  العيناوي  الفريق  نتائج 
و�سط  اجلـــولت،  مقبل  يف  الـــدوري  قمة  على  للثبات 
مطاردة حممومة من الثالثي اأحد والقاد�سية والباطن؛ 
بطاقتي  عــلــى  املناف�سة  تنح�سر  اأن  املــرجــح  مــن  اإذ 
للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  لــدوري  ال�سعود 

بني هذا الرباعي اإىل جوار احتمال انتفا�سة البكريية 
والنه�سة.

تبادل املراكز 
و�سط الرتتيب ي�سهد حالة من تبادل للكرا�سي املتحركة 
الذي طراأ على  التطور  الرغم من  اأندية عدة، على  بني 
وجــدة  والــثــقــبــة  اجلــبــلــني  لأنــديــة  الفنية  م�ستويات 
نحو  للتقدم  للكثري  بحاجة  لزالــت  اأنها  اإل  وجنــران، 
مراكز ال�سدارة، خ�سو�سًا اأنها يعاين من اإ�سكالية عدم 
الثبات على امل�ستوى بني لقاء واآخر، يف املقابل لزالت 
واخلليج  والكوكب  واجليل  والطائي  ال�سعلة  اأندية  

ت�سجل عالمة ا�ستفهام حول تراجع نتائجها.
�صراع الهبوط 

القاع  دائـــرة  ات�سعت  املــتــاأخــرة،  املــراكــز  �سعيد  على 

نتائج  يف  وا�سح  تراجع  بعد  اأطــراف،  خم�سة  لت�سمل 
وبداأ   ، والنجوم  واملجزل  والأن�سار  والتقدم  حطني 
ا�ستعال  مع  خ�سو�سًا  اخلما�سي،  بهذا  يحدق  اخلطر 
�سراعًا  عادة  ت�سهد  التي  اجلولت،  مقبل  يف  املناف�سة 

قويًا على ح�سد النقاط .

حائل - خالد احلامد
الـــ25،  وا�سل دوري الأمري حممد  مع ختام مناف�سات مواجهات اجلولة 
اإثارته املعهودة، و�سط تقلبات وتباين بالنتائج  بن �سلمان لأندية الأوىل 
املناف�سة على مراكز  ا�ستعلت  فقد  الدوري.  فرق  اأطراف  وامل�ستويات بني 
ال�سدارة، مع طغيان احلذر والتخوف من التفريط بالنقاط، بينما ارتفعت 
حرارة منطقة الدفء، وح�سر التحدي يف لقاءات اجلولة املن�سرمة ، فيما 

ظلت منطقة القاع تراوح يف مواقعها.

كالسيكو نار نجمه »الفار«
    حافظ فيه الهالل على الصدارة بجزائية إدواردو

جدة - هالل �صلمان - ت�صوير: عثمان ال�صمراين
الـ  ال�سعودية الذي اختتم اجلولة  الكرة  حقق الهالل فوزًا �سعبًا على �سيفه الحتاد يف كال�سيكو 
للمحرتفني، بهدف دون رد جاء  الأمري حممد بن �سلمان  كاأ�س  19 من دوري 
يف الوقت بدل ال�سائع )الدقيقة 93( من ركلة جزاء نفذها الربازيلي 
اإدواردو و�سدها مواطنه غروهي حار�س الحتاد لكنها عادت لـ 

)املتخ�س�س( لي�سجلها يف املحاولة الثانية.
ورفع الهالل ر�سيده اإىل 44 نقطة وحافظ على ال�سدارة 
الفائز على احلزم  الن�سر،  3 نقاط عن و�سيفه  بفارق 

.)0-2(
تكافوؤ وندية

و�سط  الفريقني  بني  مثريًا  �سجاًل  املباراة  �سهدت 
وهجمات  اللعب  على  الهالل  من  �سلبية  �سيطرة 
اجلهة  مــن  خ�سو�سًا  لــالحتــاد  خــطــرية  مــرتــدة 
الي�سرى للهالل، اأبرزها انفرادة العاجي ويلفريد 

بوين التي �سدها عبدالله املعيوف.
واألغى حكام تقنية الفيديو )الفار( هدفًا لالحتاد 
بداعي  رومــاريــنــيــو  الــربازيــلــي  حمــرتفــه  �سجله 
مبا�سرة  وبعدها   ،79 الدقيقة  يف  الت�سلل 
ا�ستبدله املدرب كاريلي بزميله التون�سي 

اأني�س البدري العائد من الإ�سابة.
يد  ــكــرة  ال ومـــن ركــلــة ركــنــيــة مل�ست 
ـــوقـــت بــــدل الــ�ــســائــع  بــــوين يف ال
ليحت�سب احلكم البولندي �سيمون 
مــار�ــســيــنــيــاك ركــلــة اجلــــزاء التي 
جـــاء مــنــهــا هـــدف الــلــقــاء الــوحــيــد 
الــذي  اإدواردو  عــرب  بالتخ�س�س 
اأحـــــرز هــدفــه الــ�ــســابــع يف �ــســبــاك 
)الــعــمــيــد(، وهـــو الـــذي مل يــغــب عن 
التهديف يف اآخر 5 مباريات كال�سيكو 

اأمام الحتاد.



لندن- البالد 
كمامة،  ب��ري��ط��ان��ي��ون  ع��ل��م��اء  اب��ت��ك��ر 
ميكنها اكت�شاف البكترييا القاتلة التي 
دقيقة،   30 خالل  ال�شل،  ملر�ض  ت��وؤدي 
بكترييا  اكت�شاف  للكمامة  ميكن  حيث 
الأمرا�ض التي يتم طردها بوا�شطة فم 
املري�ض امل�شتبه فيه بعد ارتدائها ملدة 

ن�شف �شاعة فقط.
ميل"  "ديلى  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ي���وؤك���د ال��ب��اح��ث��ون اإن 
اأن  للعامل ميكن  املتغرية  التكنولوجيا 

تنقذ ماليني الأرواح كل عام من خالل 
ت�شخي�ض �شريع.

الأ�شباب  م��ن  واح��د  ال�شل  ويعتر 
الع�شرة الرئي�شية للوفاة على م�شتوى 
م��ل��ي��ون ون�شف  ق��ت��ل  ال���ع���امل، ح��ي��ث 
ومي��ر���ض   .2018 ع���ام  يف  ���ش��خ�����ض 
اململكة  يف  �شخ�ض   6000 ن��ح��و  ب��ه 
لي�شرت  جامعة  يف  الباحثون  املتحدة. 
�شرائط  �شمموا  بريتوريا  وجامعة 
كحول  م��ن  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  مطبوعة 
فى  اإدخالها  يتم  التى  "البوليفينيل" 
التقاط  ال�شرائط  لهذه  وميكن  القناع، 
ب�شكل  ال�شل  باأ�شباب مر�ض  البكترييا 
ال�شخ�ض  ي��ت��ن��ف�����ض  ع��ن��دم��ا  م���وث���وق 
ميكن   ، دق��ي��ق��ة   30 وب��ع��د  امل�����ش��اب. 
اختبار ال�شرائط يف املختر مع عودة 
وت�شمل  ي���وم،  ن�شف  خ��الل  النتائج 
اخلا�شة  الت�شخي�شية  الخ��ت��ب��ارات 
بال�شل فح�ض الدم، والأ�شعة ال�شينية 
تنظري  احل��الت  بع�ض  ويف   ، لل�شدر 

ال�شعب الهوائية.

طريف ـ البالد 
ال�شقور  مهرجان  ردهات  يف  العفوي  الهتاف  يت�شاعد 
ال�شوق  ويزدحم  ال�شمالية،  املنطقة  يف  طريف  مبحافظة 
التعاون  جمل�ض  ودول  امل��واط��ن��ني  م��ن  القن�ض  مبحبي 
موؤخرا   انطلق  ال��ذي  امل��ه��رج��ان   اأ�شهم  حيث  اخلليحي، 
يف جمع ال�شقارين من خمتلف مناطق اململكة ومن دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي لدخول امل�شابقات وال�شتمتاع 
الهواية العريقة، وتبادل اخلرات يف عامل الطيور  بهذه 
ب�شتى اأنواعها واأ�شكالها. ويقول واحد من اأ�شهر قنا�شي 
احلدود ال�شمالية عودة مطر اأن اأبرز اأنواع الطيور التي 
يقبل عليها هواة القن�ض طري القرنا�ض، ذو الأربعة اأنواع 
اأ�شعار  وت��رتاوح  الأ�شعل،   - الأحمر   - املغرت   - الأبي�ض 
الطيور ما بني 20 األف ريال و 400 األف ريال. وعن مدى 
يقول:  اململكة  يف  القن�ض  لهواية  الالزمة  الطيور  توفر 
ولكن طيور  كثرية جدا،  للمملكة  ت�شل  التي  الطيور  "اإن 
ال�شني تفوق طيور اململكة والوطن العربي". من جانبه، 
للمهرجان  احلالية  الن�شخة  على  امل�شرفة  اللجنة  حر�شت 
الذي تنظمه اإمارة املنطقة على اإدراج حزم من الفعاليات 
املنوعة، وتهيئة اأماكن جمانية لالأ�شر املنتجة ولأ�شحاب 

ال�شيارات  واأ���ش��ح��اب  العالقة  ذات  التجارية  الأن�شطة 
املقطورات  واأ�شحاب  بال�شقور،  القن�ض  لهواية  املعدلة 

بالرتاث  يتعلق  ما  وكل  ال�شعبية،  والأ���ش��واق  املتنوعة، 
والرحالت الرية واملوروث ال�شعبي.

بالغات  خدمة  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  اأطلقت 
"بلغ"،  الإل��ك��رتوين  النظام  ع��ر  ال�����ش��ح��راوي  اجل���راد 
النظام  الإبالغ عن حالة اجلراد عر  امل�شتفيدين  لتمكني 
من  ال���وزارة  وت��ه��دف  ال��ب��الغ،  حالة  ومتابعة  مبا�شرة، 
ال�شيطرة على اجلراد والآفات  اإىل  اإطالق هذه اخلدمة، 
وتقدمي  اململكة،  مناطق  جميع  يف  امل��ه��اج��رة  النباتية 
امل�شورة الفنية للحد من انت�شار اجلراد وحماية املناطق 

الزراعية.
ال�����وزارة، م��ن خ���الل م��رك��ز مكافحة اجل���راد  وت��ع��م��ل 

ال�شاملة  املناهج واخلطط  اإعداد  املهاجرة، على  والآفات 
امل��راق��ب��ة  عمليات  وم��ت��اب��ع��ة  وامل��ك��اف��ح��ة،  لال�شتك�شاف 
والإ�شراف الالزمة ل�شتك�شاف اجلراد، ومراقبة حتركات 
اأ����ش���راب اجل����راد ب��امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة وخ���الل موا�شم 
العلمية  الهيئات  مع  التن�شيق  اإىل  بالإ�شافة  الهجرة، 
املعلومات  وتبادل  الر�شد  جم��ال  يف  والدولية  املحلية 
والتجهيزات  املواد  تاأمني  ومتابعة  اجلراد  حتركات  عن 

احلديثة الالزمة واملنا�شبة ملكافحته.
الوزارة، خططا مو�شمية ملركز مكافحة اجلراد  وتنفذ 
امل��رك��ز  امل��ه��اج��رة، ح��ي��ث ينفذ  والآف�����ات 
عمليات امل�شح وال�شتك�شاف ال�شتباقية 
امل��ه��اج��رة يف  ملكافحة اجل���راد والآف����ات 
مناطق اململكة، ويوفر جميع الحتياجات 
والإمكانيات املادية والب�شرية والإدارية 
وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت�����ش��ه��ي��الت ال�����ش��روري��ة، 
واملكافحة،  ال�شتك�شاف  عمليات  لنجاح 
ل�شد غ��زو ون�����ش��اط اجل���راد واحل���د من 
وعبوره  الزراعي  القطاع  على  اأ�شراره 

اإىل الدول املجاورة.

400 ألف ريال لـ"الصقر المغتر" إطالق بالغات الجراد الصحراوي إلكترونيا 

 تشخيص خاطئ لـ82 % من 
مصابي النوم القهري 

 شرطة الرياض تطيح بمحطم 
السيارات 

كمامة  تشخص بكتيريا الدرن بدقة

أخيرة
الأحد 29 جمادى الآخرة 1441ه� املوافق 23 فراير 2020م ال�شنة 89 العدد 1622919

الثقافة  تنظمه جمعية   الذي  قيم  البالد مبلتقى  اأثناء تواجدها يف جناح  ر�شا  الدكتوة 
والفنون باملركز الثقايف باملدينة  املنورة .. ت�شوير حممد قا�شم

40 ألف 
نحلة تهاجم 

الشرطة

وا�شنطن ـ البالد 
ماأزق،  يف  اأنف�شهم  والإطفاء  ال�شرطة  رجال  وجد 
نحل  �شرب  م��ن  كبري  لهجوم  تعر�شهم  عقب  وذل��ك 
ي�شم ع�شرات الآلف من احل�شرة الال�شعة، يف ولية 
من  جمموعة  كانت  وبينما  الأمريكية.  كاليفورنيا 
قوات ال�شرطة والإطفاء ت�شتجيب لنداء ا�شتغاثة عن 
هجوم "فردي" من النحل، وجدت نف�شها اأمام ما ل 
يقل 40 األف نحلة اإفريقية، ت�شببت بنقل 7 اأ�شخا�ض 
اإزال��ة  م��ن  الفريق  يتمكن  اأن  قبل  امل�شت�شفى،  اإىل 

اخللية التي تدفقت منها احل�شرات.
الأمريكية  الإخبارية  اإن"  اإن  "�شي  �شبكة  ونقلت 
احلرائق  مكافحة  اإدارة  يف  الإع���الم  م�شوؤولة  ع��ن 
مع  "عملت  قولها:  دي��ردي��ري��ان،  ليزا  بكاليفورنيا، 
اط��الع  ع��ام��ا، وك��ن��ت على  الإط��ف��اء منذ 18  دائ���رة 
بحوادث كثرية تتعلق بهجمات اأ�شراب النحل، لكنها 

مل تكن اأبدا بهذا احلجم الكبري".
حيث  ل�شعة،  ل���17  الإط��ف��اء  رج��ال  اأح��د  وتعر�ض 

و�شف �شلوك النحل باأنه كان عدائيا للغاية.

الريا�ض ـ البالد 
اأكدت درا�شة طبية �شعودية اأن التاأخري يف ت�شخي�ض النوم القهري 
بهذا  امل�شابني  ال�شعوديني  للمر�شى  كبرية  م�شكلة  ميثل  م��اي��زال 
يف  واملتدربني  الطالب  وع��ي  زي��ادة  ���ش��رورة  ويعك�ض  ال�شطراب، 
الكليات الطبية واملمار�شني ال�شحيني بهذا املر�ض ، كما بينت اأن 82 
% من املر�شى ح�شلوا على ت�شخي�ض خاطئ قبل الت�شخي�ض ال�شحيح 
اأو  العقلية  ال���ش��ط��راب��ات  وه���ي   اخل��اط��ئ��ة  الت�شخي�شات  و�شمت 
الع�شبية اأو القناعة باأنهم م�شابون »باحل�شد« اأو »العني » اأو »ال�شحر« 
والنوم القهري هو مر�ض ع�شوي مناعي من اأعرا�شه نوبات النوم 
�شلل  مبثابة  وهو  اليقظة   و�شلل  مقاومتها،  ميكن  ل  التي  الفجائية 
واجلاثوم،  العاطفية،  املواقف  عند  اجل�شم  ع�شالت  بع�ض  اأو  جميع 
وهلو�شة بداية اأو نهاية النوم، وتقطع النوم بالليل، والقابلية لزيادة 

الوزن.
وقام املركز اجلامعي لطب واأبحاث النوم باملدينة الطبية اجلامعية 
 Sleep دوري��ة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  بهذه  �شعود  امللك  بجامعة 
مر�شى  يزورها  التي  التخ�ش�شات  معرفة  بهدف   ،Breathing
النوم القهري والت�شخي�شات الطبية التي تلقوها قبل ح�شولهم على 

الت�شخي�ض ال�شحيح، والبدء يف العالج ال�شحيح للمر�ض.
املر�ض  اأع��را���ض  ظهور  بني  الوقت  متو�شط  اأن  الدرا�شة  وبينت 
واحل�شول على الت�شخي�ض ال�شحيح كان 9 اأعوام، مما يعك�ض نق�ض 

معرفة املمار�شني باملر�ض.

نيودلهي ـ وكاالت 
تعتر مدينة �شركاجي ال�شغرية يف ولية تاميل نادو جنوب الهند موطنًا ملئات التوائم 

يف ظاهرة مل يتمكن العلماء من تف�شريها بعد. يقول �شكان املدينة، وبع�شهم ياأتي من 
اأجيال توائم، اإنهم مباركون فيما يحاول الأطباء الآن اإيجاد �شبب علمي لذلك.

ولكم اأن تت�شوروا، يف غ�شون ذلك، ما يعانيه الأ�شاتذة يف مدر�شة باملدينة 
التواأم  على  التعرف  اأج��ل  من  املتطابقة،  التوائم  من  مرتفعًا  ع��ددًا  ت�شم 

الإذاع��ة  هيئة  ذك��رت  فقد  اأختها!  عن  والأخ��ت  اأخيه  عن  الأخ  وتفريق 
اأن  اأخ��ريًا  فيديو  مقطع  يف  �شي«  بي  »بي  الريطانية  والتلفزيون 

مقابلة  ويف  نف�شها.  املدر�شة  يف  يدر�شون  تواأمًا   50 من  اأك��ر 
اأجرتها مع اإحدى الفتيات، اأفادت طالبة باأنها ت�شعر بالراحة 

واأختها،  النا�ض عند م�شاهدتها  فعل  م�شاهدة ردود  عند 
ت��واأم  نولد  اأن  حمظوظتان،  »نحن  اأختها:  وتقول 

اأ�شبح  لقد  الن��ت��ب��اه.  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  ونحظى 
حتى  يوجد  ول  ب�شببنا«.  م�شهورين  اأهلنا 

الآن درا�شة حا�شمة تف�شر هذه الظاهرة، 
الآون���ة  يف  ازدادت  ال���دع���وات  ل��ك��ن 

الأمر،  املزيد عن  الأخ��رية ملعرفة 
حيث ينكب فريق من الأطباء 

ال��راب��ط بني  على درا���ش��ة 
التوائم والبلدة.

عالج الشيخوخة في "جنين سمكة"مدرسة هندية تضم 50 توأمًا اكتشاف "غاز الحياة" خارج مجرتنا
لندن ـ وكاالت 

ال��ب��ح��ث  ال��ب�����ش��ر يف  ي�����ش��ت��م��ر 
دون  م���ن  احلياة"  "اإك�شري  ع���ن 
التفتي�ض  ال��ب��دي��ل  ك���ان  ل��ذل��ك  ط��ائ��ل، 
ظهور  وتاأخري  الدائم"،  "ال�شباب  عن 

ال�شيخوخة لأطول فرتة ممكنة.
الطبية  والأب��ح��اث  ال��درا���ش��ات  وت�شتمر 
لل�شيخوخة،  ع���الج  ع���ن  ب��ح��ث��ا  وال��ع��ل��م��ي��ة 
على  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���ش��ة  تلك  اآخ��ره��ا  لعل 

زميبابوي  يف  يعي�ض  ال��ذي  ال�شمك  من  ن��وع 
وموزمبيق.

اأما ا�شم هذه ال�شمكة فهو "كيليفي�ض الفريوزية" 
برك  يف  تعي�ض  �شغرية  �شمكة  وه��ي  الإف��ري��ق��ي��ة، 

�شحلة معر�شة للجفاف يف الدولتني الإفريقيتني.
وك�شفت درا�شة اأجريت على هذه ال�شمكة عن الأ�شرار 
الكامنة وراء ظاهرة بيولوجية تكبح موؤقتا تطور احلياة 
اجلنينية، وهي نتائج قد يكون لها اآثار حمتملة على عالج 

�شيخوخة الإن�شان.

ت�شع  اأن  كيليفي�ض،  �شمكة  مثل  لالأنواع  ميكن  للدرا�شة،  ووفقا 
"فرتة  با�شم  علميا  يعرف  ما  النمو" اأو  "تعليق  حالة  يف  نف�شها 
يعني  ما  ال�شكون" اأثناء تطوها كجنني، وهو  "طور  البيات" اأو 
عمليا وقف عملية "النمو" ب�شكل كامل، وبالتايل م�شاعدة الكائن 

احلي على البقاء يف البيئات القا�شية.
ت�شع  الأج��ن��ة  "علم" اأن  جملة  يف  املن�شورة  الأب��ح��اث  وج��دت 
وظائف، مثل منو اخلاليا وتطور الأع�شاء، يف طور ال�شكون اأو 
بالنمو  مقاي�شتها  دون  "من  �شنوات  حتى  اأو  اأ�شهر  لعدة  البيات 

والبلوغ اأو اخل�شوبة اأو فرتة احلياة".

وا�شنطن ـ وكاالت
لغاز  فلك ر�شدهم  علماء  اأعلن  نوعه،  الأول من  يعد  ك�شف  يف 
تبعد ن�شف  للتنف�ض، يف جمرة  الذي يعد �شروريا  الأوك�شجني 

مليار �شنة �شوئية عن جمرتنا، درب التبانة.
وطبقا للدرا�شة التي ن�شرت نتائجها يف جملة الفيزياء الفلكية، 
املجرة  خارج  الأوك�شجني  على  عثور  اأول  ميثل  الكت�شاف  فاإن 
التي ت�شم املجموعة ال�شم�شية، و�شي�شاعد يف فهم العلماء لدور 
هذا الغاز يف تطور الكواكب والنجوم واملجرات واحلياة ب�شكل 
عام. وك�شف جون وانغ عامل الفلك مبر�شد �شنغهاي، اأن املجرة 

الأوك�شجني  على  حتتوي  التي 
ب��ا���ش��م  م��اك��ري��ن 231،  ت���ع���رف 

�شوئية  �شنة  مليون   581 وتبعد 
موقع  نقل  ح�شبما  التبانة،  درب  عن 

العلماء  وتو�شل  الأمريكي.  "فاي�ض" 
ال�شتعانة  خالل  من  الكت�شاف  هذا  اإىل 

مبرا�شد اأر�شية وتل�شكوب  يبلغ طوله 30 
مرتا ويقع يف اإ�شبانيا، بالإ�شافة اإىل مر�شد 

ف�شول  املجرة  اكت�شاف  واأث���ار  بفرن�شا.   "
"كوازرات"  على  لحتوائها  وذل��ك  العلماء، 

معروفة، وهي اأج�شام بعيدة تتزود بالطاقة من 
الغازية  املنطقة  هذه  وتتمتع  ال�شوداء،  الثقوب 

ال�شاخنة بدرجة حرارة عالية جدا ت�شل عدة مئات 
ال�شوء  تبعث  اأن��ه��ا  كما  امل��ئ��وي��ة،  ال��درج��ات  الآلف 

املجرة  يف  الأوك�شجني  ر�شد  ورغ��م  اأخ���رى.  واأ�شعة 
نتنف�شها  التي  البنية  ب��ذات  لي�ض  ال��غ��از  ف��اإن  البعيدة، 

مثل  "خليطة" به  عنا�شر  تواجد  لعدم  وذلك  الب�شر،  نحن 
النيرتوجني وثاين اأوك�شيد الكربون وامليثان.

الريا�ض ـ البالد 
 متكنت �شرطة الريا�ض من اإلقاء القب�ض على ل�ض درج على ك�شر زجاج ال�شيارات 
بحي امللقا  �شمال مدينة الريا�ض و�شرقة حمتوياتها، واأو�شح املتحدث الإعالمي 
ل�شرطة منطقة الريا�ض املقدم �شاكر بن �شليمان التويجري، اأنه وبالإ�شارة اىل ما 
مت تداوله عر مواقع التوا�شل الجتماعي عن تعر�ض عدة �شيارات، بحي امللقا 

�شمال العا�شمة الريا�ض، لك�شر زجاج نوافذها و�شرقة حمتوياتها.
هذه  عن  الأمنية  اجلهات  تلقته  ال��ذي  للبالغ  الأمنية  املتابعة  نتائج  وا�شفرت 
اجلرمية عن حتديد هوية املتهم بذلك والقب�ض عليه مواطن يف العقد الثاين من 
اإجراءات ال�شتدلل الأولية  العمر، و�شبط مركبة م�شروقة بحوزته، ومببا�شرة 
الج���راءات  كافة  بحقه  وات��خ��ذت  اإيقافه  ج��رى  حيث  اإل��ي��ه،  ن�شب  مبا  اق��ر  بحقة 

النظامية.
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