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دبلوم مهني في
إدارة الحج والعمرة
وجائزة لالبتكار

ص6

تصدر عن مؤسسة عسير للصحافة والنشر

المؤمنون بنظريات
المؤامرة ،هم أكثر
عرضة الرتكاب الجرائم،
وفق ما خلص إليه بحث
جديد ،أجراه علماء نفس
في بريطانيا

ص9

علي الشريمي

امللك يأمر مسؤويل الخدمات برفع املستوى مهام هيئة النقل تتداخل مع  5جهات
الرياض :خالد الصالح

شــدد خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان
بــن عبدالعزيز ،عىل
أمناء املناطق ورؤساء
البلديــات واملجالس
البلديــة ،بأهمية رفع
مســتوى الخدمــات
وتكثيــف الجهود يف
هذا الشــأن ،لتحقيق
تطلعــات املواطنــن
واملقيمني ،مشريا -لدى
اســتقباله مســؤويل
الخدمــات البلديــة
أمس -إىل مــا تقدمه
الدولة من اهتمام ودعم
كبري للقطاع التنموي
والبلدي.
ِ
وحمد امللك سلمان بن
عبدالعزيــز ،الل َه عىل
مــا تنعم بــه اململكة
من أمن واســتقرار،
ورشف خدمة الحرمني
الرشيفني وقاصديهما.
تفاصيل ص2


كشــف التقرير السنوي لهيئة
النقــل العــام  ،2018جملة من
التحديات واملعوقات التي تواجهها
الهيئة يف تنفيذ مسؤولياتها ،منها
تداخل بعض املهام واملسؤوليات
مع  5جهات حكومية .فيما رفعت
الهيئــة إىل املقام الســامي طلبا
لتحويل موظفيها إىل نظامي العمل
والتأمينــات االجتماعية ،بدال من
نظامي الخدمة املدنية ومؤسســة
تفاصيل ص7
التقاعد .

أبها :محمد الفهيد

رصح وزير الطاقــة والصناعة
والثروة املعدنيــة املهندس خالد
الفالح ،أمس ،بأن اململكة تســعى
إىل تحقيــق االســتقرار والتوازن
يف أســواق النفــط ،وذلك عقب
ترصيحات الرئيس األمريكي دونالد
ترمب ،بأن السعودية ودوال أخرى
يف «أوبك» ســتعوض أي نقص يف
إمدادات النفط اإليراني بعد انتهاء
اإلعفاءات األمريكية .فيما كشــفت
مصادر أن السعودية بوسعها رفع
اإلنتاج لكن ليس قبل تقييم أثر ذلك
عىل السوق.

الرياض :الوطن

 8يوليو

 27سبتمبر

إحباط محاولة إرھابية كانت تستهدف
أحد المواقع األمنية في القصيم

رصد ومقتل  3مطلوبين في منزل
بحي الكویكب وسط القطيف

أوقع جهــاز أمن الدولة ،فجــر أمس ،بخلية
إرهابية نشــطة تضم  13إرهابيــا رتّبوا لتنفيذ
أعمال إجرامية تســتهدف أمن البالد ومقدراتها،
وذلك يف عملية اســتباقية بعــد متابعة ورصد
مــؤرشات قادت -بعد التحليل -إىل إســقاطهم 22 ،أبريل
والقبض عليهم ،وذلك خالل أقل من  24ســاعة
مــن إحباطه هجوما عىل مركــز مباحث الزلفي اإليقاع بـ 13إرهابيا خططوا
وقتل املهاجمني الـ .4
تفاصيل ص 5لعمليات إجرامية

 8أبريل

2019

مقتل مطلوبين اثنين ،والقبض على 2
آخرين من قائمة الـ 9في القطيف
َ

ع ّد وزير العدل ،رئيس
املجلــس األعــى للقضاء،
الشيخ الدكتور وليد محمد
الصمعانــي ،إيقــاف أي
شــخص لدقيقــة واحدة
ً
جريمة.
بالخطأ،
وأكــد -خــال لقائه
رؤســاء وقضــاة محاكم

 %80من الخطط الحكومية تكلفتها دون  10ماليني  10رحالت يومية لقطار
خطط األجهزة الحكومية
الحرمني يف رمضان

الرياض :خالد الصالح

%30

%50

من الجهات
أرسلت خططها
لمحكمين
خارجيين

ُعمل لها تحكيم
داخلي

 %20لم تقم بإجراء أي تحكيم
لخططها اإلستراتيجية

ﻗ�ﺍ�ﺍ ﻓﻲ � 83ﻮﻣﺎ ﺗﻄﻴﺢ

ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ

اﻟﺮﻳﺎض ،ﺟﺪة :اﻟﻮﻃﻦُ ،ﻳﻤﻦ ﻟﻘﻤﺎن

رﻓﻀﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻄﺎرئ أﻣﺲ،
اﻤﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻷﺧﻼق ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻳﻤﻦ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺑﻌﺪ 83
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻦﻴ رﺋﻴﺴﻬﺎ.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص 13

28

ﻳﻨﺎ�ﺮ ُﻋ ّﻴﻦ ﺃﻳﻤﻦ
ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺷﻜﻠﺖ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

وزارة الحج
التعليم
إدارة المرور
المركز الوطني للتخصيص

83

45

�ﻮﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ

ﻗ�ﺍ�ﺍ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺿﺪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ

ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻼﻋ�ﻴﻦ

ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

4

جدة :نجالء الحربي

أفصحت مصادر عن عزم إدارة تشــغيل قطار الحرمني
رفع عدد الرحالت إىل ما يقارب  10رحالت يوميا بدال من 8
رحالت حاليــا ،عىل أن تكون تلك الرحالت بني مكة املكرمة
وجدة واملدينة املنورة ،ذهابا وإيابا ،وذلك تزامنا مع دخول
رمضان املبارك لهذا العام  ،1440وقد يتم أيضا زيادة هذه
الرحالت حسب كثافة الحركة وزيادة الطلب.
تفاصيل ص6


خطوات اتخذتها سار

االتفاق مع مكاتب العمرة بنقل المعتمرين دون األمتعة
شحن البريد السعودي من المكاتب لنقل األمتعة
تقديم خدمات تضاهي الدول المتقدمة
 500شاب سعودي يعملون في القطار

خريجو كليات التقنية أكرث
بطالة من املعاهد الصناعية
الرياض :بندر مسلم

بني إحصاء حديث أن  %3.9من خريجي الكليات التقنية
للبنني والبنات يتجهون إىل حافز للبحث عن العمل ،مقارنة
باملعاهد الصناعية واملعمارية الثانوية ،والتي تسجل %2.9
من خريجيها يف برنامج حافز ،األمر الذي يوضح أن خريجي
الكليات أكثر بطالة من املعاهد.
تفاصيل ص 11


مخرجات الكليات التقنية للبنين والبنات لعام 2017
القطاع الخاص %66.18

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ

المستجدات
بعد التصريحات
األميركية
ارتفاع سعر البرميل إلى  73.5دوالرا كأعلى
سعر في 2019
السعودية تنسق مع المنتجين اآلخرين بما
يكفل إمدادات نفطية كافية
بدءا من مايو المقبل أي دولة تشتري النفط
اإليراني ستواجه عقوبات

وزير العدل يج ّرم إيقاف أي شخص بالخطأ

2018

الرياض :الوطن

45

الشؤون البلدية والقروية

السعودية تق ّيم السوق النفيط قبل رفع اإلنتاج

اإليقاع بخلية نشطة تضم  13إرهابيا

أفصحت دراسة علمية
بعنــوان «واقع التخطيط
اإلســراتيجي يف األجهزة
الحكوميــة ودوره يف
تحقيــق رؤيــة اململكة
 »2030عــن أن %80
من الخطط اإلسرتاتيجية
كلفتها أقل من  10ماليني
ريــال ،والبقية كانت بني
 15 - 10مليون ريال.
تفاصيل ص11

الجهات الخمس

الخدمة المدنية %0.64

العمل التجاري

%0.3

استكمال الدراسة %3.5
مسجل في حافز %3.9
غير متوفر

%25.48

التنفيــذ أمــس -حرمة
األنفس واألموال والحريات،
داعيا إياهم إىل تحري الدقة
والعدل.
وأضــاف ،أن تجربــة
قضاء التنفيــذ يف اململكة
أصبحــت ملهمة لكثري من
الدول التــي بحثت إمكان
االستفادة منها.
تفاصيل ص6


01
02

قضايا ركز عليها الوزير

التنويه
باألقسام
النسائية في
محاكم التنفيذ
تعاون القضاة
في تجويد
العمل داخل
المحاكم

04

التبليغ اإللكتروني أسهم
في حل إشكال تأخير القضايا

03

تحسين تجربة
المستفيدين

الثانية

الطقس
درجة الحرارة
اليـوم
املـدينـــة

درجة الشعور

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الرياض

الدمام

جدة

أبها

حائل

39

34

27

28

33

23

23

43

35

29

28

35

27

26
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الملك لألمناء ورؤساء البلديات :ارفعوا مستوى الخدمات
لتحقيق تطلعات المواطنين

الرياض :واس

اســتقبل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز،
يف قرص اليمامة بالرياض أمس ،أمناء املناطق ورؤســاء البلديات
واملجالس البلدية ،وكبار مسؤويل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويف بداية االســتقبال ،ترشف الجميع بالسالم عىل خادم الحرمني
الرشيفــن .وقد حمِ د خادم الحرمني الرشيفــن ،الله عىل ما تنعم
به اململكة من أمن واســتقرار ،ورشف خدمــة الحرمني الرشيفني
وقاصديهما .وأكد أهمية رفع مســتوى الخدمات البلدية وتكثيف
الجهــود يف هذا الشــأن ،لتحقيق تطلعات املواطنــن واملقيمني،
مشــرا إىل ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبري للقطاع التنموي
والبلدي .حرض االستقبال ،وزير التجارة واالستثمار ،وزير الشؤون
البلدية والقروية املكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي ،وعدد من
املسؤولني.
عزاء الكونغو

بعث خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز،
برقية عزاء ومواســاة إىل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية،
فليكس تشيسكيدي ،إثر غرق عبّارة يف بحرية كيفو رشق جمهورية
الكونغو ،وما نتج عنه من وفيات ومفقودين .وقال امللك سلمان بن
عبدالعزيز :علمنا بنبأ غــرق عبّارة يف بحرية كيفو رشق جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين ،وإننا
إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ألم هذا
املصاب ،لنبعث لفخامتكم وألرس املتوفني ولشعبكم الصديق ،باسم
شعب وحكومة اململكة العربية الســعودية وباسمنا ،أحر التعازي
وصادق املواساة.
كما بعث ويل العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء ،وزير الدفاع
األمري محمد بن سلمان ،برقية مماثلة إىل رئيس جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،إثــر غرق العبّارة يف بحــرة كيفو رشق جمهورية
الكونغو ،وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

 88ميدالية استحقاق
صدرت موافقــة خادم الحرمــن الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،عىل منح ميدالية االستحقاق من الدرجة الثالثة لـ«»28
مقيما ،لتربع كل واحد منهم بدمــه  10مرات .كما صدرت موافقة
خادم الحرمني الرشيفني ،عىل منح ميدالية االســتحقاق من الدرجة
الثالثة لـ« »60مواطنا نظري تربع كل واحد منهم بدمه  10مرات.

السفير السعودي بالخرطوم :سنعمل
بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه
أكد سفري خادم الحرمني
الرشيفني لدى السودان ،عيل
حسن جعفر ،أنهم يعملون
بهمة عالية لتنفيذ توجيهات
خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز،
لخدمة السودان وشعبه
بهذه املرحلة املهمة يف تاريخ
الشعب السوداني.
وقال ،إن دعم اململكة
العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة
للسودان ،والذي بلغ  3مليارات
دوالر ،منها  500مليون دوالر
كوديعة يف البنك املركزي
السوداني ،يأتي تعزيزا

لعالقات اإلخاء الراسخة مع
األشقاء يف السودان ،وإسنادا
لجهود املجلس العسكري
الرامية إىل تثبيت دعائم
االستقرار ،موضحا أن اململكة
لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها
يف السودان.
وأشار إىل أن وقوف
اململكة إىل جانب السودان
ودعم مسرية التحول ،يمليه
الواجب وروابط الدين
واملصري املشرتك ،مضيفا
بأن اململكة سبق أن أيّدت
ما ارتآه الشعب السوداني
حيال مستقبله.
الخرطوم :واس

السفير جويت :جاهزون لمواكبة
رؤية المملكة الطموحة 2030
وصف سفري جمهورية
فرنسا لدى اململكة ،فرنسوا
جويت ،العالقات الثنائية بني
اململكة العربية السعودية
وفرنسا ،بأنها يف أوج قوتها،
ويف تزايد يومي عىل جميع
األصعدة ،موضحا أن فرنسا
هي الرشيك اإلسرتاتيجي
واألمني للمملكة.
وقال السفري جويت،
عقب لقاء أمري منطقة تبوك
األمري فهد بن سلطان ،له
والوفد املرافق ،أمس« :إنني
أتواجد يف هذا الجزء الذي
يحتل مكانته التاريخية
من إرث اململكة الحضاري،
ضمن جزء مهامي كسفري
للجمهورية الفرنسية،
ولبحث سبل التعاون اليومي
والدائم بيننا كرشكاء يف
مجاالت عدة ،ال سيما فيما
يتعلق باملرشوعات الضخمة
التي تعمل عليها اململكة ،مثل
«آماال» و«نيوم» ومرشوعي
«القدية» و«البحر األحمر»،
ونحن جاهزون ملواكبة هذا
املسار من رؤية اململكة
الطموحة .»2030
وأوضح أن بالده تسعى

حزمة المساعدات السعودية اإلماراتية تمول االحتياجات
العاجلة للشعب السوداني
أبها :الوطن

أكد محللون أن الحزمة املشرتكة من
املساعدات السعودية اإلماراتية للشعب
السوداني ،والتي يصل إجمايل مبالغها
إىل  3مليــارات دوالر « 11.25مليار
ريال» ،عكست التعاون البنّاء للدولتني،
من أجل مساعدة الســودان الشقيق
وشــعبه اقتصاديا ،خاصة وأن 500
مليون دوالر منها ســتكون كوديعة يف
البنك املركزي السوداني ،لتقوية مركزه
املايل ،وتخفيــف الضغوط عىل الجنيه
السوداني ،وتحقيق مزيد من االستقرار
يف سعر الرصف.
وأضافوا أن باقي املبلغ سيتم رصفه
لتلبيــة االحتياجات امللحة للشــعب
الســوداني الشقيق ،وتشــمل الغذاء
والدواء واملشــتقات النفطية .وأشار
املحللــون إىل أن حزمة املســاعدات
ســتحفز النمو االقتصــادي وتعزيز
التنمية وتمويــل االحتياجات العاجلة

للســودان خاصة يف الظروف الراهنة
التي يمر بها.
موقف أخوي

قال املحللون إن املوقف الســعودي
اإلماراتــي تجــاه الســودان ينطلق
مــن الروابــط األخويــة والعالقات
التاريخيــة والتعاون البنــاء ووحدة
املصري واملصالح املشرتكة ،وأن حزمة
املساعدات تأتي يف إطار برنامج لدعم
االســتقرار االقتصادي وتعزيز املالیة
العامة بتحقيــق التوازن بني اإليرادات
واملرصوفات ،واســتمرار وترية النمو
واســتدامة التمويل الحكومي ،وبناء
االحتياطيات النقدية.
ركيزة أساسية

أضــاف املحللــون أن العالقــات
الســعودية اإلماراتية مع الســودان
الشــقيق ركيــزة أساســية لضمان
األمن واالســتقرار يف العاملني العربي

واإلســامي ،وأســاس متني لتعزيز
وتقوية العمل املشرتك يف إطار الجامعة
العربية ومنظمة التعاون اإلســامي.
كمــا أن وقوف الســعودية واإلمارات
إىل جانب الشعب الســوداني يعكس
التقدير الكبري لدوره اإليجابي يف دعم
القضايا العربية ومساعدته يف العبور
اآلمن لهذه املرحلة الدقيقة ،واستعادة
دوره الحيوي الرائد.
يذكر أن كال من السعودية واإلمارات
قدمتا العديد من املســاعدات ومدتا يد
العون للعديد من الشــعوب العربية يف
ظروف استثنائية ،خاصة يف مرص بعد
األحداث التي شهدتها السنوات املاضية،
كما قدمت العديد من املساعدات لألردن
يف «قمة مكة» ،وكذلك البحرين عندما
تعرضت لظروف اقتصادية استثنائية،
فضــا عن اليمن ،يف حــن بلغ حجم
املساعدات الخارجية للمملكة بني عامي
 84.7 ،2018 - 1996مليــار دوالر
أمريكي شملت  79دولة يف العالم.

دالالت الوقفة األخوية للبلدين

تجديد موقفهما الثابت في دعم األشقاء في السودان
تأكيد الروابط األخوية والعالقات التاريخية والتعاون
دعم االستقرار االقتصادي وتعزيز المالية العامة
العالقات مع السودان الشقيق ركيزة أساسية لضمان أمن
واستقرار المنطقة
تقدير الدور اإليجابي للشعب السوداني في دعم القضايا
العربية
الوقوف مع خيارات الشعب السوداني

تمارين سعودية فرنسية مشتركة في أسد الجنوب3
الدمام :الوطن

كرشيك إسرتاتيجي -إىلتنمية العالقات األخوية،
خالل التبادالت التجارية
واملعرفية والثقافية والعلمية
وخالفها ،األمر الذي يؤكد أننا
نسري وفق الطريق الصحيح
لنماء أوطاننا وازدهار
شعبينا ،مشريا إىل الزيارة
التي قام بها لجامعة تبوك،
واطالعه عىل كل ما يخص
الكليات الـ ،16التي تضم
أكثر من  25ألف طالب
وطالبة ،هم ثروة هذا الوطن
ومستقبله الذي نرغب يف
أن نكون جزءا من إثرائه،
ورشيكا مهما له وألبنائه يف
مستقبل األيام ،كما كنا وما
زلنا ،وسنكون دائما.
تبوك :واس

بحضور قائــد املنطقة الرشقية اللواء الركن
عبدالله بن ســعيد القحطانــي ومن الجانب
الفرنــي املقدم لوكيه ،انطلــق أمس ،تمرين
أسد الجنوب  3الذي تشارك فيه القوات الربية
امللكية السعودية مع الجانب الفرنيس يف املنطقة
الرشقية .وألقى قائد املنطقــة الرشقية اللواء
الركن عبدالله بن سعيد القحطاني ،كلمة رحب
فيها بالضيوف املشاركنيمعلنا انطالق فعاليات
التمرين يف نسخته الثالثة بني القوات الفرنسية
الصديقة والقوات الربية امللكية السعودية ،وهو
عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إىل تبادل
املعلومات وزيادة الخــرات بني قوات البلدين
ويركز عــى تدريب القــادة وهيئة الركن عىل
التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.
وألقى قائد القوة املشــاركة مــن الجانب
الفرنــي كلمة ذكر خاللها ،أن تمرين أســد
الجنوب هو تمرين يســمح لنا كقوة فرنسية
وقوة ســعودية بتبادل الخربات واملهارات بني
الجانبني.
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ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ

ﻬﺠﺮ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء وﻳﺠﱪ اﳌﻌﱰﺿﲔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
اﻟﺤﻮﰔ ُﻳ ﱢ
رﻓﺾ اﻟﻘﺮارات

أﺑﻬﺎ :ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺴﻜﺮ

ﻛﺸــﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ داﺧﻞ ﺻﻨﻌﺎء ،ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣــﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑني
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻼب ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻗﺎﻋﺎت ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴني
وﺗﻬﺠري اﻟﻄﻼب املﺴــﺘﺤﻘني ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ،وﺗﻢ ﺿﻢ ﻃﻼب ﺣﻮﺛﻴني
ﰲ ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮض
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺘﺪﻣــري .وﻗﺎل املﺼﺪر ﻟـ«اﻟﻮﻃــﻦ« ،إن رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي دﻏــﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴني ،ﻣﺎرس ﻣﻨﺬ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺴــﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻷﺧﻼﻗﻪ اﻟﺴﻴﺌﺔ
وأﻟﻔﺎﻇﻪ املﺎﺟﻨــﺔ وﺗﻬﺠﻤﻪ ﻋﲆ ﻗﻴﺎدات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﺒرية ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻬﺠﻤﻪ ﺑﺎﻟﴬب ﻋﲆ ﻧﺎﺋﺒﺘﻪ ﻧﺠﻴﺒﻂ ﻣﻄﻬﺮ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
ﻟﻌﻤــﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت ،وﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﻜﺎﺗﺒﻬﻢ وﻳﻄﺮدﻫﻢ .وأﺷــﺎر
املﺼﺪر إﱃ أن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻴني ﺷﻬﺪت ﺗﻬﺠري
ﻣﺌــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴني ﻣﻦ املﻌﱰﺿني ﻋﲆ ﻗــﺮارات رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻋﻤﺪاء ﻛﻠﻴﺎت أو ﻧﻮاﺑﻬﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ
اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻧﻬﺒﻬﺎ
وﺗﻔﺠريﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺤﻮﺛﻴني ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴني ﺑﻘﻴﺎدات
ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻏري ﻣﺆﻫﻠﺔ.

ﻗــﺎل املﺼﺪر إﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻــﺪور ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﺣﻤﺪ دﻏﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺎم
ﻋﲆ اﻟﻔــﻮر ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻮﺟــﻪ ﺑﻬﻢ إﱃ ﻣﻴﺪان
اﻟﺴــﺒﻌني ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻘﺮﺑــﺎن أﻣﺎم ﻗﱪ
اﻟﴫﻳﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺒﺒﺔ

اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﻼب ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ
ﺑني املﺼﺪر أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
رﻓــﺾ ﻣﺆﺧﺮا ،ﻗﺒــﻮل 27
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻃــﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﻨﻌﺎء ،ﻧﻈري إﻏﻼق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺪة وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺛﻜﻨﺔ
ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻘﺒﻮل
ﻃــﻼب ﰲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﺗﺎﺑﻌني ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ درﺟﺎت ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ أو أﺣﻘﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺎﻗﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﻋﺪم
ﺗﻮﻓﺮ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻬﻢ أو

أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﻼب ﻣﺆﻫﻠني
وﻃﺮدﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻟﺤﺎق اﻟﻄﻼب اﻟﺤﻮﺛﻴني .وﻗﺎل
املﺼﺪر ،إن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ إﱃ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ووﺟﺪت أﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﺜﻜﻨﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ،وأن
اﻷﻟﻐﺎم ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﻴﻂ
اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ،وﻋﻨــﺪ رﻏﺒﺔ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺻﻨﻌﺎء ﺗــﻢ رﻓﻀﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ
ﻗﺒﻮل ﻃﻼب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻣﺎر.

ود املﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻗﺮﺑﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ.
وأﺿﺎف املﺼﺪر أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺣﴬ ملﻜﺘﺒﻪ ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر
ﺿﺪه ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨــﻮاب ،وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤــﺎول ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒــﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﴍﻋﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻷرض وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ

ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﻳﻘﺎف رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء )اﻟﻮﻃﻦ(

ﻛﺸــﻒ ﻣﺼــﺪر آﺧﺮ
ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ
ﻟـ«اﻟﻮﻃــﻦ« ،أن ﻧﺎﺋﺒــﺔ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﻼب
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
أﺣﻤــﺪ ﺷــﻌﻴﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﺑﺎﺳــﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ
ﰲ ﺧﻄــﺎب ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ
دﻏﺎر ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ

اﻷﺳﺒﺎب ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ »ﻣﺎ
ﺣﺼــﻞ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﻋﲆ
ﻧﻘﻞ ﻃــﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻣﺎر
ورﻓﻀﻜــﻢ ﻧﻘــﻞ ﻃﻼب
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ
اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪة ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﻼب
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
املــﺎﴈ ،وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻇﺮوف
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ

دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أﻓﺼﺢ املﺼﺪر ﻋﻦ أن ﺗﻄﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﻮﺛﻲ واﻟــﻮزراء أﻣﺎم واﻗﻊ ﺗﻄﻠﺐ
إﺻﺪار ﻗــﺮار ﺑﺈﻳﻘﺎف رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أﺣﻤﺪ دﻏﺎر
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴــني ﺣﺎزب
وﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺮارﻳﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،إﻻ أﻧﻪ
رﻓﺾ ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎف وﺣــﴬ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻻﻳﺰال ﻳﻤﺎرس
ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،ﻛﻮن املﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻳﺪﻋﻤﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ
ﻻرﺗﺒﺎﻃــﻪ املﺒﺎﴍ ﺑﺎملﺪﻋﻮ أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﺟﻪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮا
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺔ ،وﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت وﻳﺪﻋﻤﻪ ﺣﺘﻰ
اﻟﻠﺤﻈﺔ =.وﻟﻔﺖ املﺼﺪر إﱃ أن ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎملﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴني ﺑﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮج ﻛﺒري ﻣﻦ
ﺗﺤــﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﺣﻤﺪ دﻏــﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﻳﻪ
ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻟــﺬا ﻫﻢ ﰲ ﺣرية ﺑﻘﺒﻮل ﻗﺮارا
إﻗﺎﻟﺘﻪ أو ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﺾ وﺗﺘﺴﻊ وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﰲ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى املﺨﺘﺼﺔ.

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺿﻢ ﻃﻼب ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت رﻏﻢ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ
اﻋﺘﺪاء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
اﻗﺘﺤﺎم ﻣﻨﺎزل ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻧﻬﺒﻬﺎ وﺗﻔﺠﻴﺮﻫﺎ
اﺳﺘﺒﺪال أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ

اﻷﺧﺮى املﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،واﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ
املﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮازن
اﻷﺳﻮاق واﺳــﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
املﻨﺘﺠني واملﺴﺘﻬﻠﻜني ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﻀﻼ ً
ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ وﻧﻤﻮه.

اﻟﻌﻮاﺻﻢ :اﻟﻮﻛﺎﻻت
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دﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ

اﻟﺘﺤﺮك ﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎملﻲ ﻣــﻊ ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ«.
اﻟﺼﺎدرات ﺻﻔﺮ

وأوﺿﺢ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣريﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﰲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ

اﻟﺼﻴﻦ

ﺗﺎﻳﻮان

اﻟﻬﻨﺪ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

أﻣﺲ ،أن ﺑﻼده ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل
ﺑﺼﺎدرات إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﱃ ﺻﻔﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن »اﻟﺴــﻌﻮدﻳني واﻹﻣﺎراﺗﻴني ﺗﺤﺪﺛﻮا إﱃ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ،وﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
أﻫﺪاﻓﻬﻢ«.
وأﺿﺎف »ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ املﻘﺒﻠﺔ،
ﺳﺘﻘﻮم املﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪول

وأﺷﺎر إﱃ أن ﺑﻼده ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ملﻨﻊ إﻳﺮان ﻣــﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻄﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أن
ﻧﻈﺎم إﻳﺮان ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ ﰲ دﻋﻢ
اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺪف اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
ﺣﺮﻣﺎن ﻧﻈﺎم إﻳــﺮان اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔــﻂ .وأﺿﺎف ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸــﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
وﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻔﻪ،
وﻧﺮﻳﺪ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﻟﻦ
ﻧﺘﻬﺎون ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻋﲆ
ﻃﻬﺮان وﻧﺪﻋﻮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ«.
وأوﺿﺢ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أن ﺗﺸــﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻳﺴــﺘﻬﺪف اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ »اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻨﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،ﺳﺘﺴــﺘﻤﺮ وﺳﺘﻨﻔﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت دون ﺗﻬﺎون وﻫﻨﺎك دول ﻛﺜرية
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ أوروﺑﻴﺔ وﰲ املﻨﻄﻘﺔ«.

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻮداﱐ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻏﻠﻖ اﻟﻄﺮق وﻧﴩ اﻟﻔﻮﴇ
اﻟﺨﺮﻃﻮم :اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﻧــﺪد املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺴــﻮدان ،أﻣــﺲ ،ﺑﻐﻠﻖ
ﻣﺤﺘﺠــني اﻟﻄــﺮق وﺗﻘﻴﻴــﺪ ﺣﺮﻛﺔ
املﻮاﻃﻨني وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸري.
وﻟﻔــﺖ املﺠﻠﺲ ﰲ اﻟﺒﻴــﺎن إﱃ ﻗﻴﺎم
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ دور اﻟﴩﻃﺔ
واﻷﺟﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺨــﻂ واﺿﺢ
ﻟﻠﻘﻮاﻧــني واﻟﻠﻮاﺋﺢ” وذﻟﻚ ﰲ إﺷــﺎرة
إﱃ اﻟﺸــﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺸﻮن املﺤﺘﺠني
املﺸــﺎرﻛني ﰲ اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣــﺎم وزارة
اﻟﺪﻓﺎع.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴــﺎن »ﻳﺘﻢ ﻓﻮرا ﻓﺘﺢ املﻤﺮات
واﻟﻄــﺮق واملﻌﺎﺑــﺮ ﻟﺘﺴــﻴري ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎرات واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻪ املﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺴــﺎب
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﴬورﻳــﺔ« .ﻛﻤﺎ دﻋﺎ
املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،املﻮاﻃﻨني ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻣﻌﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﺎﻻت »اﻻﻧﻔﻼت واﻟﻔﻮﴇ«،
ﻣﻮﺿﺤً ﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺚ اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﻟﺒﻼد.

ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري

أﻫﺎﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﰲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎملﻮاﻃﻨني وﻛﻞ ﴍاﺋﺢ
املﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ
اﻟﻔﻮري ﻋﻦ أﻳﺔ ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني ،وأﻛﺪت
»ﺳﻌﻲ املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺘﺴﻴري
دﻓﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ

ﺑﻌــﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬــﻢ ،وﻗﺒﻮل
ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻣﺎر ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﻢ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻤﺘﺎز،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة،
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺬرت ﻋﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎب واملﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﻃــﻼب ذﻣﺎر
إﻻ أﻧﻜــﻢ أﴏرﺗﻢ ﻋﲆ أن
أﻗﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ واملﻮاﻓﻘﺔ
أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻠﺬا
اﺧﱰت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ

ﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺼﺤﻴﺔ«.
وﻗﺎل املﺼــﺪر ،إن ﻋﺪدا
ﻛﺒــريا ﻣــﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴني
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ رﻓﻀﻮا ﻫﺬه
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﻃﺮد
املﺆﻫﻠــني وﻗﺒــﻮل ﻏري
املﺆﻫﻠني ،واﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.

ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻠﴖ إﻋﻔﺎءات  8دول ﺑﴩاء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﱐ
ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛــﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ،
أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎء اﻹﻋﻔﺎءات ،اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
ﻟـ 8دول ﺑﴩاء اﻟﻨﻔــﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺻﺎدرات ﺻﻔــﺮ« ﻣﻦ اﻟﺨﺎم ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
واﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻳــﻮ املﻘﺒﻞ،
ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺪول ،ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣريﻛﻴﺔ إذا
اﺳــﺘﻤﺮت ﰲ ﴍاء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻋﺎدت ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﰲ ﻧﻮﻓﻤــﱪ  2018ﻋﲆ ﺻــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن اﻧﺴﺤﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ،
ﻣﻦ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي املــﱪم ﻋﺎم 2015
ﺑني ﻃﻬﺮان وﺳــﺖ ﻗــﻮى ﻋﺎملﻴﺔ ﻛﱪى.
ﻟﻜﻦ واﺷــﻨﻄﻦ ﻣﻨﺤﺖ إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ دول ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮردي
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧــﻲ ،ﻫﻲ اﻟﺼــني ،واﻟﻬﻨﺪ،
واﻟﻴﺎﺑــﺎن ،وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،وﺗﺎﻳﻮان،
وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،واﻟﻴﻮﻧﺎن.
وﺳــﻤﺤﺖ اﻹﻋﻔــﺎءات ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺪول
ﺑﻤﺸﱰﻳﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ملﺪة
 6أﺷﻬﺮ .وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ :إن اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات »اﺗﻔﻘﺖ ﻋﲆ

ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وأن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
املﺰﻋﻮم اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻲ وﺟﻮده وﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ دون أي
ﺗﺪﺧﻼت ،إﻻ أن ﻗــﺮار إﻳﻘﺎف أﺣﻤﺪ
دﻏــﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﴐب ﺑﻪ
ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋــﻂ ،وأن رأي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬ.

ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج اﻟﺒــﻼد إﱃ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ«،
ﻣﻨﻮﻫــﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﺟﻬﺎت ﺗﺴــﻌﻰ ﰲ
اﻻﺗﺠــﺎه املﻌﺎﻛــﺲ ﻟﻬﺬا املﻨﺤــﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺒﻌﺾ املﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ وﻏري املﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ
اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم .ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ املﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﻛﺎﻓﺔ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.

وﻛﺎن املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي واملﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺪ
ﺗﺒﺎدﻻ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣني ﺗﻬﺪﻳﺪات ،وﻗﺎل ﺗﺠﻤﻊ
املﻬﻨﻴني اﻟﺴــﻮداﻧﻴني ،املﻨﻈــﻢ اﻟﺮﺋﻴﴘ
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،إﻧﻪ ﺳﻴﻌﻠﻖ املﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ
املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وواﺻﻞ املﺤﺘﺠــﻮن اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ أﻣﺎم
اﻟﻮزارة ﻣﻨﺬ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺒﺸري ﻳﻮم
 11أﺑﺮﻳﻞ  ،وﺗﻈﺎﻫﺮوا ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒرية ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ املﺎﺿﻴــﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﴎﻳﻌﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﱪﻫﺎن رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ:
»إن ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴــﻜﺮي ﻣﺪﻧﻲ
ﻣﺸﱰك ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺸﻄﺎء ،ﻗﻴﺪ
اﻟﺪراﺳــﺔ« .وأﺿﺎف “املﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوح
ﻟﻠﻨﻘــﺎش وﻟﻢ ﺗﺘﺒﻠﻮر رؤﻳــﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﺘﻰ
اﻵن”.
إﱃ ذﻟﻚ ،أﻓﺎد رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﰲ ﻣﻨﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸري ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﺑﺜﻼث ﻋﻤﻼت
ﺗﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  113ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر.

اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﻔﺠﺮ ﺟﺴﺮا
ﺑﻴﻦ إب واﻟﻀﺎﻟﻊ
ﻓﺠﺮت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
املﻬﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑني ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ إب واﻟﻀﺎﻟﻊ ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ
ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻛﲇ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴري ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ ،إن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﺠﺮت ﺟﴪ
اﻟﻮﻃﻴﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﻮار ﺟﺒﻞ ﺣﻤﻚ ﰲ اﻟﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑني
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إب واﻟﻀﺎﻟﻊ ،ﺑﻬﺪف وﻗﻒ ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إب ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺗﻔﺠري ﺟﴪ اﻟﻮﻃﻴﻒ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴري واملﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ
اﻟﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑني ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪن اﻟﻀﺎﻟﻊ وإب وﺻﻨﻌﺎء،
وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ملﺮور اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎر ﰲ أﻏﻠﺐ املﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﺪن :اﻟﻮﻛﺎﻻت

إردوﻏﺎن ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻤﺮدا ﻧﺎدرا
داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻪ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ  Bloombergاﻷﻣريﻛﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎص
ﻟﻬﺎ ،ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻤﺮد واﺳﺘﻴﺎء داﺧﻞ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﱰﻛﻲ إردوﻏﺎن ،واﺻﻔﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎدرة داﺧﻞ اﻟﺤﺰب
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻫﺎﺟﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺎد واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت املﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺸﻬﺮ املﺎﴈ .وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎدي وﺧﻠﻴﻔﺔ إردوﻏﺎن
ﰲ اﻟﺤﺰب ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أﺣﻤﺪ داوود أوﻏﻠﻮ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ »ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻮاﺟﻪ إردوﻏﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﻄﺮﺳﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إدارة اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻜﺎر وﺟﻮدﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻤﻦ أزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ
ﰲ ﺟﺬر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ« .وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ إﱃ
أن ﺗﻤﺮد أوﻏﻠﻮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎء أي ﺣﺰب آﺧﺮ
ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺮد ،ﰲ وﻗﺖ ﻳﺤﻜﻢ إردوﻏﺎن اﻟﺨﻨﺎق ﻋﲆ أي أﺻﻮات
ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻺﺻﻼح وﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻪ.
أﺑﻬـﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮرات
اﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻴﻮم ،اﺟﺘﻤﺎﻋني ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻟﺸﺄﻧني اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻠﻴﺒﻲ.
وﻗﺎل املﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،اﻟﺴﻔري
ﺑﺴﺎم راﴈ ،إﻧﻪ ﻣﻦ املﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻗﻤﺔ
ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴني ﻟﻠﺴﻮدان  ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﺴﻮدان وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ املﺸﱰك
واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل أﻧﺴﺐ ُ
اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم ﻫﻨﺎك .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﴫ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
آﺧﺮ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ُ
وﺳﺒﻞ اﺣﺘﻮاء
اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإﺣﻴﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب.
اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﺻﻔﻮت ﻋﻤﺮان

4

اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ

إﻳﺮان ﺗﺘﺨﱼ وراء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﲑﻳﺔ ﻟﻨﴩ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻃﻦ

ﻓﻴﻤﺎ أﺛﺎرت ﺗﴫﻳﺤﺎت اﻟﻘﻴﺎدي ﰲ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻟﻠﻮاء ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳــﻤﻲ ،ﺣﻮل ﺗﻌﺎون اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﻮﺳــﻨﺔ ،ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،وﻛﺎن ﻋﲆ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة،
ﻛﺸــﻔﺖ وﺛﺎﺋﻖ أن ﻧﻈﺎم املﻼﱄ دأب ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻔﻲ وراء
املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨريﻳﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﻨﴩ إرﻫﺎﺑﻪ ﰲ
املﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿﺤــﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ أن إﻳﺮان ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﲆ دﻋﻢ
املﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻣﻨــﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴني ،وأﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﰲ  24ﻣﺎﻳﻮ
 ،2004ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘــﺎدة اﻟﺤﻮﺛﻴني ﺑني إﻳﺮان
واﻟﻴﻤﻦ ،ﻋﱪ ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ.
وﰲ  29ﻣــﺎرس  ،2015ﺗــﻢ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ أﺣﺪ
املﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس ﻟﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ
إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻛﻴــﻒ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻬــﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻏﻄﺎء
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸــﻄﺔ ﺧريﻳﺔ ،ﻛﻨﴩ
املﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وإﻳﺼﺎل
اﻷدوﻳﺔ ،وﻗﺪ اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﻫــﺬا اﻟﻐﻄﺎء ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
ﻋﻨﺎﴏ ﻟﺸﺒﻜﺎﺗﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

 40ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ
ﺗﻜﺸــﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ املﺎﺿﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ وﻏريه ﻣﻦ املﻨﻈﻤﺎت املﺪﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺪاﺧﲇ ،وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹرﻫــﺎب ،وﻧﻬﺐ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻨﺎس ،وﻟﻄﺎملﺎ ﻛﺎن اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ أداة اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
ﰲ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻲ واﻹرﻫﺎﺑﻲ ﰲ ﺑﻠﺪان املﻨﻄﻘﺔ.
وﰲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﺗﺒني أن ﻧﺸﺎط إﻳﺮان
اﻹرﻫﺎﺑﻲ املﻐﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨريي ،اﺳﺘﻬﺪف ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻫﺬا
اﻟﻨﺸــﺎط ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
وﺳﺒﻖ أن ﻛﺸﻔﺖ املﻌﺎرﺿﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﴎﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻷﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﻧﻮرﺑﺎﻻ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ،ﰲ  19إﺑﺮﻳــﻞ  ،2003ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻴﺲ ﺳــﻮى آﻟﺔ ﺑﻴﺪ ﻗــﻮات اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
وﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس.

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري إرﻫﺎﺑﻴﺎ
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺤﻠﻠني أﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
اﻹﻳﺮاﻧﻲ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻜﺎن ﻣﻦ املﻤﻜﻦ ﺣﻘﻦ دﻣﺎء
اﻟﻜﺜريﻳﻦ ﰲ إﻳﺮان واملﻨﻄﻘﺔ ،وﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎﻟﻮا »اﻵن ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴريات ﺑﻮﺗرية ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎه اﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎؤه ﺑﺸﺪة«.
وﻗﺎل املﺤﻠﻠﻮن إن اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ،ﻟﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻗﻤﻊ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻣﻊ دور ﻗﻴﺎدي ﰲ اﻟﺤﺮب املﺴﺘﻤﺮة ،ﺧﻼل  8ﺳﻨﻮات ﺑني إﻳﺮان
واﻟﻌﺮاق وزج اﻟﺸــﺒﺎب واملﺮاﻫﻘني ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺐ
دورا ﻣﻬﻤــﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد ﺿﺪ ﻣﻌﺎرﴈ
اﻟﻨﻈﺎم.

اﻟﻘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﺑﺎت

) اﻟﻮﻃﻦ(

آﺛﺎر ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺬﺗﻪ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

ﺃﺑﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﻴﺔ ﺍﻹﻳﺍﻧﻴﺔ
1985

1983

اﺧﺘﻄﺎف ﻃﺎﺋﺮة واﺣﺘﺠﺎز  39راﻛﺒﺎ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻟﻤﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ

ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

2006

2011

ﺗﻮرط إﻳﺮان ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮاق

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻓﻲ أذرﺑﻴﺠﺎن

2015

اﻏﺘﻴﺎل ﻣﺪع ﻋﺎم أرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ داﺧﻞ
ﺷﻘﺘﻪ ،ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأس

1987

إﺣﺮاق ورﺷﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺮأس ﺗﻨﻮرة

2003

2018

ﺿﻠﻮع إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮات
ﺑﻴﻮﻧﺲ آﻳﺮس ﺑﺎﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

2003

إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﻔﺠﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ

1994

ﺗﻔﺠﻴﺮات اﻟﺮﻳﺎض
ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ زﻋﻤﺎء
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻳﺮان

2018

إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

وأوﺿﺢ املﺤﻠﻠــﻮن أﻧﻪ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس
أول ﺟﻬﺎز ﻟﻨﻈﺎم املﻼﱄ ﻳﺨﺮج ﺑﺎملﺪرﻋﺎت إﱃ اﻟﺸــﻮارع ،ملﻨﻊ
أﻋﻤــﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨــﺎس املﺤﺘﺠني ،ﻛﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ
ﻗﻮات اﻟﺤﺮس ،ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻴﺎدة وإدارة املﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
ﰲ إﻳــﺮان ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺮس ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺧﺮى.
وذﻛﺮ املﺤﻠﻠﻮن أﻧــﻪ ﰲ ﻋﺎم  ،2008ﻣــﻊ اﻟﺘﻐﻴري ﰲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﲇ وﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﺮس
أﺳﺎﺳﺎ ﻗﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺸريﻳﻦ إﱃ أن ﻗﻮات اﻟﺤﺮس ﻫﻲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن ،وﻫﻲ
ﻣﺼﻨﻔﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

اﺳﺘﻬﺪاف ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

1996

ﺗﻔﺠﻴﺮ أﺑﺮاج ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ

ﻋــﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪات اﻟﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻧﻈــﺎم ﻃﻬﺮان
ﺣﻴــﺎل املﻬﺎﺟﻤني ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا  14ﻣــﻦ اﻟﺠﻨﻮد وﻗﻮات اﻷﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ املﺎﴈ ﰲ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن ،إﻻ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
املﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻵن أﻧﻬﻢ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮن »ﺑﺎﻟﻮش« ،ﺟﺎءوا ﻣﻦ
إﻳﺮان ﻟﺸﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم.
واﺳﺘﻐﺮب اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ أﻣﺲ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺆﻻء
املﻘﺎﺗﻠني ﻣﻌﺴــﻜﺮات ﺗﺪرﻳﺐ وﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ داﺧﻞ املﻨﺎﻃﻖ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ املﺤﺎذﻳﺔ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ،دون ﻋﻠﻢ إﻳﺮان.

2019

اﻏﺘﻴﺎل ﻋﻼء ﻣﺸﺬوب أﺣﺪ
أﺑﺮز أدﺑﺎء ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰب ﻟﻨﺒﺬ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﺮوج ﻟﺤﺮب ﺿﺪ إﴎاﺋﻴﻞ وﻳﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن

ﺑﻐﺪاد  :ﻋﻼء ﺣﺴﻦ

ﺑﻴﺮوت :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﻮﺣﻮ

ﻳﻌﺘﺰم رﺋﻴﺲ اﻟﱪملــﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ إﻋﻼن ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳــﻢ« ﺗﻘﺪم« ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﺠــﺎري ،ﻳﻀﻢ ﻋﴩات
اﻟﻨﻮاب واﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻳﻤﺜﻠﻮن املﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴــﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
وﻧﺒﺬ املﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ املﻮاﻃﻨﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻴﺒﺖ اﻟﺤﺒﻠﻮﳼ ،إن
اﻟﺤﺰب اﻧﻀﻢ إﻟﻴــﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  30ﻧﺎﺋﺒــﺎ ،وﻫﻨﺎك آﺧﺮون أﺑﺪوا
اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺮاق
ﻣــﻦ املﺤﺎﺻﺼﺔ ﺑــﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
واﻟﺴــﻌﻲ ﻧﺤﻮ دوﻟﺔ املﻮاﻃﻨﺔ ودﻋﻢ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وأﺷــﺎر إﱃ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﺜﲇ ﺑﻌﺾ
املﺤﺎﻓﻈﺎت إﱃ اﻟﺤــﺰب ﺑﻴﻨﻬﻢ 14
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ،وﻣﻦ
ﺑﻐﺪاد اﻟﻨﻮاب :ﻟﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ،وﻛﺮﻳﻢ
أﺑﻮ ﺳــﻮدة وﻳﺤﻴﻰ اﻟﻌﻴﺜﺎوي وزﻳﺎد
اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،وﻣــﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺜﻨﻰ
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ :ﺣﻴﺪر املﻼ
وﻋﺎﺋﺸﺔ املﺴﺎري وﺻﻼح اﻟﺠﺒﻮري.

أﺛــﺎرت ﺗﴫﻳﺤﺎت أﻣني ﻋﺎم
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﴫ اﻟﻠﻪ ،ﻋﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﻮب ﺣﺮب ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻊ
إﴎاﺋﻴﻞ ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﻗﻠﻖ أوﺳﺎط ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗﺄﻛﻴــﺪ إﴎاﺋﻴﻞ
ﺣﺼﻮل اﻟﺤــﺰب ﻋﲆ ﺻﻮارﻳﺦ
 C-802املﻀــﺎدة ﻟﻠﺴــﻔﻦ،
ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﺷــﻮاﻃﺊ ﻟﺒﻨﺎن
وﺳــﻮرﻳﺔ ،ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻫﺬه اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻹﴎاﺋﻠﻴﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ،
إن ﻓﺘــﺢ ﺣﺰب اﻟﻠــﻪ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻊ
إﴎاﺋﻴــﻞ ﺧﺎرج ﻗــﺮار اﻟﺪوﻟﺔ
واﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻼح ﻏري اﻟﴩﻋﻲ
ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
إﴎاﺋﻴــﻞ ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن
ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻘــﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﻔﻆ أﻣﻨﻪ
واﺳﺘﻘﺮاره ،ﻣﺸرية إﱃ أن ﻧﴫ
اﻟﻠﻪ أراد إﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺧﱪ
اﻟﺤﺮب اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ،
ردا ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﲆ اﻟﺤــﺮس اﻟﺜﻮري
ﻷﻧﻪ« ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺗﺨــﻮض إﻳﺮان
ﺣﺮوﺑﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻟﻴﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺒﻠﺪ املﺮﺷــﺢ ﻟﻠﻤﻮت واﻟﺨﺮاب.
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن املﻮﺳــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
املﻮﻋــﻮد اﻧﺘﻬــﻰ واﻷزﻣﺎت إﱃ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮاق

)اﻟﻮﻛﺎﻻت(

ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﻘﻨﺼﻠﻴــﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﰲ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ ،اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺑﻐﺪاد ،ﺟﻮي ﻫﻮد ،إن املﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
املﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث
ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة
ﰲ ﺳــﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻴﻤﻦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
وﺷــﺪد ﻫﻮد ﻋﲆ أن ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰب
ﺗﺤﺎول واﺷــﻨﻄﻦ ﺗﺤﺠﻴﻤﻪ ﺧﻼل اﻟﻠــﻪ املﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮان واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﻳﺎم املﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺸريا إﱃ أن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻟﻠﺤﺸــﺪ اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺗﻤﻨــﻊ ﻧﺎزﺣﻲ
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة ﺟﺮف اﻟﺼﺨﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮدة ﻟﺪﻳﺎرﻫﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﻘﻮات وﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻌﻬﻢ
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻋﲆ املﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت املﺴﻠﺤﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ
وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧــﻞ ﰲ اﻹﺟﺮاءات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﻗﺪ رﺻﺪت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ املﺤﺎﻓﻈﺎت املﺤﺮرة.
ﻣﻨــﻊ آﻻف اﻟﻌﺎﺋــﻼت اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻣﻦ
وﻗﺎل ﻫﻮد ﰲ ﺗﴫﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﱃ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
إن »اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ إﺟﺮاءات اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﰲ
اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻮات املﺴــﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ﺟــﺮف اﻟﺼﺨﺮ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻓﺮض ﺳــﻄﻮﺗﻪ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻞ ،وﻳﺜــﺮب ﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳﺮان
املﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت املﺴﻠﺤﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻧﻴﻨﻮى ودﻳﺎﱃ واﻷﻧﺒﺎر .

ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻫﻮ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﱃ ﺗﺠﻨﺐ
ﻣﺼﺎﺋﺒﻬﺎ.
ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺤﺮي ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ

ﺗﻔﺎﻗﻢ ،واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺳﻴﻘﻄﻔﻮن
ﰲ ذﻟﻚ »ﺛﻤﺎر« اﻟﺴــﻼح ﺧﺎرج
اﻟﺪوﻟﺔ«.
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺴﻔﻦ

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼــﺎدر ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺪ
ذﻛﺮت ﰲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ أن ﺗﺄﻛﻴﺪ
إﴎاﺋﻴــﻞ اﻷﺧــري ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺤﺔ
املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﴩت ﰲ أوﻗﺎت
ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻣﺘﻼك ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟﺼﻮارﻳــﺦ  C-802املﻀﺎدة
ﻟﻠﺴــﻔﻦ ،ﻣﺸرية إﱃ أن ﻣﺨﺎوف
إﴎاﺋﻴــﻞ ﻗﺪ ﺗﺪﺧــﻞ املﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻔﻚ
اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
واملﻮﻗﻒ اﻟﺪوﱄ ﺷﺒﻪ املﻮﺣﺪ ﻣﻦ

) اﻟﻮﻃﻦ(

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺬي
ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﱄ.
وﻗﺎﻟــﺖ املﺼــﺎدر ،إن
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴني ﻗﺪﻣﻮا وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ
ادﻋﺎءات إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺼﻨﻊ
ﻟﻠﺼﻮارﻳــﺦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺪى ﺣﺰب
اﻟﻠــﻪ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳــﻌﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ،وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ
ﻟﺒﻨﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن واردة ﻋﻨﺪ
إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ .وأﻛــﺪت املﺼﺎدر أﻧﻪ
ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﺗﺨــﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ
رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬه املﺼﺎﻧﻊ

إرﻫﺎب ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ ووﻗﻒ اﻻﻧﻔﻼت اﻟﺪﻳﻨﻲ
أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

ﺑﻴﻨﻤﺎ أدان املﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺪوﱄ ﺗﻔﺠريات
ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ اﻟﺘﻲ وﻗﻌــﺖ ،أول ﻣﻦ أﻣﺲ،
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ »ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ«،
ﰲ ﺛﻼث ﻛﻨﺎﺋﺲ وﺧﻤﺴــﺔ ﻓﻨﺎدق ﰲ ﻋﺪة
ﻣﺪن ،ﺗﺴﺎءﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ملﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات،
وﻫﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﱃ ﺟﻴﺶ ﻗﻮي
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣــﻦ اﻹرﻫﺎب أم أن
اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺘــﺎج ﻟﺤﻤﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻼت وﻋﺪم اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﰲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪد املﻘﻠﻖ ﻟﻸدﻳﺎن.
وﻛﺎﻧﺖ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ،أول ﻣﻦ
أﻣﺲ ،ﻟﻌﺪة ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  290ﺷﺨﺺ وإﺻﺎﺑﺔ
 500آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻔﺠريات.
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻻﻧﻔﺠﺎرات ﴐﻳﺢ اﻟﻘﺪﻳﺲ
أﻧﺘﻮﻧﻲ ،وﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳــﺎن ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻐﻮﻣﺒﻮ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد،
وﻛﻨﻴﺴــﺔ زﻳﻮن ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺑﺎﺗﻴﻜﺎﻟﻮا ﰲ
اﻟﴩق ،ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﺛﻼﺛــﺔ اﻧﻔﺠﺎرات ﰲ
ﻓﻨﺎدق ﺳــﻴﻨﺎﻣﻮن ﻏﺮاﻧﺪ وﺷﺎﻧﻐﺮي -ﻻ
وﻛﻴﻨﻐﺴﱪي ،ذات اﻟﺨﻤﺴــﺔ ﻧﺠﻮم ،ﰲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ.
وﺗﺴــﺎءﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ The Sunday
» :Times Sri Lankaﻣﺎذا ﻳﺤﺪث اﻵن؟
أﻳﻦ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد اﻟﺒﻼد
إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم املﺠﻴــﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ إﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﻌﻢ
ﺑﺎﻷﻣﺎن و اﻻزدﻫﺎر«.

ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺳ ﻼﻧﻜﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺒﺮ
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﺄﺛﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
ﻋﻮدة أﺟﻮاء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺮﻻﻧﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎم
2009
ﺗﻌﺪد اﻷﻋﺮاق واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ

ﻋﺪم اﺳــﺘﻤﺮار »راﺟﺎ ﺑﺎﻛﺴــﺎ« ﻛﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺗﺨﺬ اﻟﻐﺮب ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺎ
ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أرادت اﻟﻬﻨﺪ
إﻗﺼﺎءه ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺼني.

وﰲ اﻟﻌﺎم املــﺎﴈ وﻗﻌﺖ اﺷــﺘﺒﺎﻛﺎت
ﺑني اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ اﻟﺴــﻨﻬﺎﻟﻴﺔ واﻷﻗﻠﻴﺔ
املﺴــﻠﻤﺔ ،واﺗﻬﻤﺖ ﺑﻌــﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺒﻮذﻳﺔ املﺴــﻠﻤني ﺑﺈرﻏــﺎم اﻟﻨﺎس ﻋﲆ
اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء راﻧﻴﻞ وﻳﻜﺮﻣﺴﻴﻨﻎ
أول ﻫﺠﻮم ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات
ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺪة »أدﻳﻦ ﺑﺸﺪة اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ
ﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﻫﻲ املــﺮة اﻷوﱃ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ
ﻋﲆ ﺷــﻌﺒﻨﺎ اﻟﻴﻮم .أدﻋﻮ ﻛﻞ املﻮاﻃﻨني ﰲ
ﴎﻳﻼﻧــﻜﺎ إﱃ اﻟﺒﻘــﺎء ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ وأﻗﻮﻳﺎء  10أﻋﻮام أي ﻣﻨــﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻋﺎم  2009اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬه املﺤﻨﺔ املﺄﺳﺎوﻳﺔ«.
اﻟﺒﻼد ﻫﺠﻮﻣﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻛﺒريا .وﺳــﻴﻠﻘﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﲆ أﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ
وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﺄزم
ﺗﻌﻴﺶ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ وﺿﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺻﻌﺒﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ،إذ ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ وزراء
إذ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺑني اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﴎﻳﻼﻧــﻜﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻬﺠﻤــﺎت املﺘﺰاﻣﻨﺔ
املﺘﺤــﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده »ﻓﻴﻜﺮاﻣﺎﺳــﻴﻨﺞ« ،إن» :اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳــﻴﺄﺧﺬ اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻫﺎﺑﻄﺎ،
وﻓﺼﻴﻞ ﰲ »ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻲ« ،اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﺳــﺘﺘﺄﺛﺮ وﻗــﺪ ﺗﺪﻓﻖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻪ ﰲ ﻋﺎم  2015ﺑﺄﺟﻨﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ اﻟﺨﺎرج ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﲆ
واﺣــﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺑﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﴎﻳﻼﻧــﻜﺎ اﻟﺘــﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ
وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ »ﻣﺎﻫﻴﻨﺪا راﺟﺎ ﺑﺎﻛﺴﺎ« ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻗﺪ ﺣﻈﻲ ذﻟــﻚ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻬﻨﺪ ﴍﻛﺔ »ﻟﻮﻧﲇ ﺑﻼﻧﻴــﺖ« أﻛﱪ ﻣﺮﺟﻊ ودﻟﻴﻞ
ﻟﱰﻫﻴﺐ ﻣﺘﺰاﻳــﺪ ﻣﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺮﻫﺒﺎن
اﻟﺒﻮذﻳني املﺘﻄﺮﻓني ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية .واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘــﻲ أرادت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺄﻓﻀﻞ وﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ

ﰲ  ،2019ﻋﲆ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﻮرد رﺋﻴﴘ
ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﻔﻨــﺎدق واملﻨﺘﺠﻌﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺎملﻲ وﺟﺬب املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﱪج ،أﻋﺎدت اﻟﻜﺎرﺛﺔ
ذﻛﺮى اﻟﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ اﻟﺘﻲ
داﻣﺖ ﻟﻌﻘﻮد واﻧﺘﻬﺖ ﻋــﺎم  2009ﺑﻌﺪ
ﻣﻘﺘﻞ  100أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
 2.1ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ

ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ إﱃ ﴎﻳﻼﻧــﻜﺎ ﻗﺪ
اﻧﺘﻌﺸﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻟﺘﺴﺠﻞ  2.1ﻣﻠﻴﻮن
زاﺋﺮ ﰲ  ،2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 447أﻟﻒ زاﺋﺮ
ﻓﻘﻂ ﰲ  ،2016ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴــﺘﻬﺪف
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح إﱃ  4ﻣﻼﻳني زاﺋﺮ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020
وﰲ ﻣــﺎرس املﺎﴈ وﺣﺪه ،اﺳــﺘﻘﺒﻠﺖ
ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ  244أﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺰﻳﺎدة  %7ﻋﻦ
ﻓﱪاﻳﺮ  ،2019وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎح أورﺑﻴني.

اﺷﺘﻌﺎل اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ
اﻟﺴﻨﻬﺎﻟﻴﺔ واﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ

وﻟﺘﻌﻈﻴﻢ إﻳﺮادات اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ،دﺷﻨﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺧﻄﻮط اﻟﺴــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳــﺔ ،ووﺟﻬﺖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﺎﺧﺮة،
وﺟﺬب ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﻔﻨــﺎدق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮﻓﻨﺒﻴﻚ ،وﺷرياﺗﻮن ،وﺟﺮاﻧﺪ ﺣﻴﺎة.
ﻣﺼﺪر ﻣﻘﻠﻖ

ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻜﺒري ﰲ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  21ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴــﻤﺔ ،ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻠﻖ .وﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺒﻌﺎت ﺧﻄرية
ﻋﲆ املﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﴪ
ﺗﴫﻳﺤﺎت رﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮوب ﺑﻌﺾ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ارﺗﻔﺎع
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮوﺑﻴﺔ اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %4.75
ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺪﻓﻘﺖ
أﻣﻮال اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﺘﺨﺬ
ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﻳﺔ ﻻﺣﺘﻮاء املﻮﻗﻒ.

وأوﺿﺤﺖ املﺼﺎدر أن اﻟﺪول
ﻟﻦ ﺗﻐﻔﺮ ذﻧﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺬه املﺮة
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات
واﻟﻠﻘــﺎءات ،وﻗﺪ ﺟﺮت ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺗﻬــﺮب ﻟﺒﻨــﺎن ﰲ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وإﻟﻘﺎء
ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳــﻼﺣﻪ
ﺑﺎﻟﱰوﻳﺞ إﱃ أﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺳﻴﺎﺳــﺔ »اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ« ﻓﻠﻢ
ﻳﺠﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻫﻮ ﻣــﺎ أدى إﱃ إﺛﺎرة »اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ«
ﺑني املﺴــﺆوﻟني اﻟﻐﺮﺑﻴني اﻟﺬﻳﻦ
زاروا ﻟﺒﻨــﺎن ﺣﻴــﺚ ﻻﺣﻈﻮا
ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳــﻤﻲ،
ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ املﺼــﺎدر» ،إﻧﻪ ﺣﺎن
اﻟﻮﻗــﺖ ﻟﻌــﺪم ﻟﻌــﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻠني« ،ﻣﺸــرية
إﱃ أن اﻷﺟﺪى ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ
ﻣﻮاﻗﻒ واﺿﺤﺔ ﺿﺪ ﺳﻼح ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺠﺮ اﻟﺤﺰب ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﺤﺮب ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ إﴎاﺋﻴﻞ.

اﻧﻔﺠﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮب
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ
وﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر ﺟﺪﻳﺪ ،أﻣﺲ ،ﻗﺮب ﻛﻨﻴﺴﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ ﺗﻔﺠريات ،أول ﻣﻦ أﻣﺲ،
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪه ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن .ﺟﺎء
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﻔﺠريات ﻧﻔﺬﻫﺎ
اﻧﺘﺤﺎرﻳﻮن ،واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻨﺎﺋﺲ
وﻓﻨﺎدق ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ أي ﺟﻬﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺠريات.
وأﻋﻠﻦ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﴍﻃﺔ ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ،
ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ  87ﺟﻬﺎز
ﺗﻔﺠري ﻗﻨﺎﺑﻞ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻓﻼت
اﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑﺪأت ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﰲ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟني ﻋﻦ
اﻟﺘﻔﺠريات.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻫﻮ »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻳﻘﻒ
وراء اﻋﺘﺪاءات أﺣﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﺪاﻣﻴﺔ،
وﻗﺎل املﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﺟﻴﺜﺎ
ﺳﻴﺎراﺗﻨﻲ ،إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا
ﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ »دﻋﻢ دوﱄ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺻﻐريا
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ«،
ﻣﻮﺿﺤﺎ »ﻧﺤﻘﻖ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺟﻮد دﻋﻢ
دوﱄ ﻟﻬﻢ وﺻﻼﺗﻬﻢ اﻷﺧﺮى ،وﻛﻴﻒ
ﺟﻨﺪوا اﻧﺘﺤﺎرﻳني ﻫﻨﺎ ،وﻛﻴﻒ ﺻﻨﻌﻮا
ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه«.
إﱃ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﴪﻳﻼﻧﻜﻴﺔ
ﻓﺮض ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ أﻣﺲ ،إﺛﺮ اﻋﺘﺪاءات أﺣﺪ
اﻟﻔﺼﺢ .وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ،إن ﻓﺮض
اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻮ ﺑﻬﺪف »اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﴩﻃﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﺜﻼث ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ
اﻟﻌﺎم« ،ﰲ إﺷﺎرة إﱃ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ
وﻗﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺳﻼح اﻟﺠﻮ ،ﻛﻤﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ اﻟﺤﺪاد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻴﻮم.
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ :اﻟﻮﻛﺎﻻت
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محليات

دبلوم مهني في
إدارة الحج والعمرة
وجائزة لالبتكار
ص6

كشف هويات مهاجمي مباحث الزليف
ورضبة استباقية تطيح بـ  13إرهابيا

الفيصل يستقبل وزير الحرس

استقبل مستشار خادم الحرمني الرشيفني ،أمري منطقة
مكة املكرمة األمري خالد الفيصل ،بمقر اإلمارة يف جدة،
أمس ،وبحضور نائب أمري املنطقة األمري بدر بن سلطان
بن عبدالعزيز ،وزي َر الحرس الوطني األمري عبدالله بن
بندر بن عبدالعزيز.
وقدم وزير الحرس الوطني للسالم عىل أمري منطقة مكة
ونائبه ،قبل رعاية أمري املنطقة مؤتمر سالمة املرىض
السنوي التاسع ،والذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس
الوطني يف جدة ،والذي انطلقت فعالياته ،ويستمر عىل
مدى  4أيام ،بمشاركة خرباء عامليني يقدمون خاللها أكثر
من  60محارضة علمية و 15ورشة عمل.
جدة :الوطن

الرياض :الوطن

كشفت رئاسة أمن الدولة
يف بيان أصدرته أمس ،هويات
املهاجمني األربعة الذي حاولوا
اســتهداف مركــز مباحث
محافظــة الزلفــي أول من
أمس ،ومــا تم ضبطه معهم،
وذلك بعد التمكن من التصدي
لهم وقتلهم جميعا.
ووصف البيــان اإللحاقي
الصادر عن الرئاسة يف نتائج
التحقيقــات األولية إلحباط
العمل اإلرهابي الذي استهدف
مركز مباحث محافظة الزلفي،
العملية بأنها «محاولة يائسة
قامت بهــا مجموعة إرهابية
مكونة من ( )4أشــخاص،
والتصدي لهم من قبل قوات
رئاسة أمن الدولة ،مما أدى إىل
مقتل املهاجمني جميعا ،فقد
أسفرت التحقيقات األولية يف
هذه العملية عن النتائج اآلتية:
أوال :اتضــح من إجراءات
التثبــت من هويــات الجناة
بأنهم كل من:
املواطــن /عبدالله حمود
محمد الحمود ،هوية وطنية
رقم (.)1091900215
عبداللــه
املواطــن/
إبراهيم محمــد املنصور،
هويــة وطنيــة رقــم
(.)1061290597
ســامر
املواطــن/
عبدالعزيــز عبدالكريــم
املديد ،هويــة وطنية رقم
(.)1186017529
ســلمان
املواطــن/
عبدالعزيــز عبدالكريــم
املديــد ،هويــة وطنيــة
رقــم ()1111552699
وجميعهم ينتسبون للفكر
الضال وينتمون إىل تنظيم
داعش اإلرهابي».
وكر للتخطيط

أضاف البيان ،أنه «تمكنت
التحريــات وإجــراءات
االستدالل من تحديد اسرتاحة
يف حــي الريــان بمحافظة
الزلفي مســتأجرة باســم
(عبدالله الحمود) أحد الجناة
األربعة ،اتخــذوا منها وكرا
لإلعــداد والتخطيط للهجوم

الفاشــل ،وقد عثر بداخلها
عىل ما يشــبه معمل لتصنيع
املتفجرات واألحزمة الناسفة».
وأكمــل «أســفرت نتائج
الفحــص والتفتيــش ملوقع
الجريمة واالســراحة العثور
عىل املضبوطات التالية:
 )5( 01أحزمة ناسفة ،منها
( )4كان الجناة يرتدونها،
وآخــر داخل الســيارة،
وتحتــوي األحزمة عىل
مفاتيح تفجــر وقنابل
بداخلها مسامري تستخدم
كشظايا.
 )64( 02قنبلة يدوية محلية
الصنع ،تحتوي عىل ()25
كوع سباكة مرشكة.
 )61( 03ماســورة سباكة
مرشكة ،منها ( )9يف طور
تجهيزها كقنابل أنبوبية،
باإلضافــة إىل  3جواالت
مرشكة.
 )3( 04قدور ضغط مرشكة
وجاهزة للتفجري.
 )2( 05ســاح رشــاش
و()6
كالشــنكوف،
مسدسات ،و( )11سالحا
أبيض ،وســاكتون صيد
هوائي ،وسلسلة قتالية.
06أربعة أكياس تحتوي عىل
أســمدة عضوية يتجاوز
وزنها ( )74،900كجم.
07مجموعــة أوعية زجاجية
مخربية ،وعدد من األوعية
البالســتيكية ،ومجموعة
من العبوات املعبأة بمواد
كيميائية سائلة ،وكرتون
أعواد كربيــت ،وصاعق
متفجر محــي الصنع،
ومجموعة مســامري تم
تجهيزها كشظايا.
08جهازا اتصال الســلكي،
وجهازا كمبيوتر محمول.
09مجموعــة مــن بطاقات
الــراف اآليل  +بطاقتا
هوية وطنية  +مبلغ مايل
يقدر بـ( )228رياال.
10ورقة مدون عليها وصية
ألحد الجناة.
11عدد مــن املنشــورات
واألقــراص الضوئيــة
( )CDذات محتــوى
مرتبط بتنظيم (داعش)
اإلرهابي».

ضربة استباقية تسقط  13إرهابيا خططوا الستهداف األمن
الرياض :الوطن

يف رضبــة اســتباقية جديدة،
ألقى جهاز أمــن الدولة فجر أمس
القبض عىل  13إرهابيا رتبوا لتنفيذ
أعمال إجرامية تستهدف أمن البالد
ومقدراتها ،وذلك بعد متابعة ورصد
ملؤرشات قــادت بعــد التحليل إىل
إسقاط هؤالء ،والقبض عليهم.

عبدالله المنصور

ورصح املتحدث الرسمي برئاسة
أمن الدولــة بأنه نتيجــة ملتابعة
جهاتها املختصة ألنشــطة العنارص
اإلرهابيــة ،فقد رصــدت مؤرشات
قادت بعد تحليلها إىل الكشــف عن
وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية
تستهدف أمن البالد ومقدراتها ،وعىل
إثر هــذه املعلومات بارشت الجهات
املختصة بالرئاسة فجر أمس عملية

عبدالله الحمود

أمنية استباقية نتج عنها القبض عىل
 13إرهابيا.
وأوضح املتحدث «رئاســة أمن
الدولة إذ تعلــن عن ذلك لتؤكد أنها
ماضيــة يف متابعة وتعقب العنارص
اإلرهابيــة التي تعمل عــى تنفيذ
أجندات لجهات مشــبوهة ال تتمنى
الخري لهذا الوطن وأهله ،وتســعى
للنيل من أهله واستقراره».

سلمان المديد

سامر المديد

المقبوض عليهم
				
 01فيصل بن محمد الخضير،
			
 02عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور،
			
 03أيوب بن عبدالرحمن الداود،
			
 04عبدالرحمن بن عبدالله الداود،
			
 05عبدالرحمن بن حمود الحمود،
			
 06مصعب بن مد الله المديد،
 07عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي		،
		
 08عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش،
 09عبداإلله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش،
		
 10محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش،
		
 11عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت،
			
 12صايل بن صالح بن زيد العليق،
 13زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي		،

أبرز العمليات
االستباقية
خالل عام
 31مايو

سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم
سجل مدني رقم

 8يناير

1092668779
1030383762
1063404170
1005509185
1078880588
1081019414
1133999456
1032693382
1101832705
1029196704
1075144194
1110364401
1007038043

 8أبريل

2019
تنفيذ عملية استباقية استهدفت وكرا

مقتــل الفــرج وآل زرع من
لإلرهابيني يف القطيف ،فجر االثنني ،املطلوبني ،والقبض عىل اثنني
مما أســفر عن مقتــل  6إرهابيني ،يف عملية اســتباقية بالقطيف
من قائمة الـ 9املطلوبني أمنيا.
وإصابة  5من رجال األمن.
 22مايو

27يناير

مذكرة لتحفيز استثمارات مكة

استشھاد رجل أمن يف أمــن الدولة یداھــم مبنى
الطائف ،وتبادل إطالق سكنیا يف «ســر اللحیاني» بالریاض ،وسقوط عدد من اإلرھابیین
بمكة ،ویقبض عىل مطلوبین .واملطلوبین يف قضایا أمنیة.
النار مع مطلوبین.
 8يوليو

14يوليو

 15أغسطس

إحباط محاولة إرھابیة كانت تستھدف
أحد املواقع األمنیة يف منطقة القصیم،
حیــث ُقتل اثنــان مــن اإلرھابیین،
وأصیب الثالث ،فیما استشھد الرقیب
أول سلیمان عبدالعزیز العبداللطیف،
ومقیم من الجنسیة البنجالدیشیة.

استشھاد َ
رجل أمن
وإصابة  3آخرین،
ومقتل مھاجمھم يف
نجران عقب إطالق
النــار عــى إحدى
دوریات أمن الطرق.

القبض عىل املواطن فواز عبدالرحمن عید
الحربــي ،خالل اإلقدام عــى تنفیذ عمل
إرھابي بمحافظــة البكیریة ،ومحارصته
وھو یلف عىل جســده ما یشــبه الحزام
الناســف مطلقا النار بكثافة عىل رجال
األمن ،ما اقتىض الرد علیه باملثل ،وإصابته.

رصد تواجد ثالثة من املطلوبین أمنیا بمنزل یقع بحي الكویكب وســط محافظة القطیف ،اســتخدموه كمقر
النطالق أنشطتھم اإلجرامیة ،وعند محارصة املوقع من قبل رجال األمن ودعوتھم لتسلیم أنفسھم ،بادروا بإطالق
النار بشكل كثیف عرض سالمة الساكنین واملارة للخطر ،فاقتىض املوقف الرد علیھم باملثل ومقتل تلك العنارص.

الشورى يطالب بعدم فرض زكاة عىل رأس املال التقديري
طالب مجلس الشــورى الهيئة العامة
للــزكاة والدخــل بإعادة النظــر يف آلية
تطبيق رضيبة القيمة املضافة عىل الســلع
والعقارات والعقود واالســتريادات التي
أبرمــت عقودها قبــل / 1 / 1 ،2018
وتطبيق الرضيبة عىل املبالغ املتبقية التي
يتم سدادها بعد هذا التاريخ ،وإعادة ما تم
استحصاله عىل مبالغ سددت قبل رسيان
النظام ،كما طالبت بعدم فرض زكاة عىل

قام وزير الداخلية األمري عبدالعزيز بن سعود ،أمس،
بزيارة رجال األمن الذين تعرضوا لإلصابة خالل تصديهم
للهجوم اإلرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة
الزلفي ،وهم :الرائد محمد عيل محمد الشهري ،والرقيب
عبدالعايل رجاء عبدالعايل املطريي ،والعريف ذعار سمران
دخيل العويف.
ونقل األمري عبدالعزيز بن سعود ،تمنيات ودعوات خادم
الحرمني الرشيفني ،وويل العهد ،بأن يمّ ن الله عليهم
بالشفاء العاجل.
واطمأن عىل الوضع الصحي لرجال األمن املصابني،
والرعاية الطبية التي يتلقونها يف مستشفى قوى األمن
بالرياض.
وأكد وزير الداخلية أن القيادة تفتخر دوما برجال األمن
األوفياء ،وما يسطرونه من بطوالت وتضحيات ،فداء
لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم.
من جانبهم ،أكد رجال األمن اعتزازهم بدحر اإلرهابيني،
معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة عىل الدعم واملتابعة.
وكان نائب أمري منطقة الرياض األمري محمد بن
عبدالرحمن ،زار املصابني يف مستشفى قوى األمن
بالرياض ،واطمأن عىل حالتهم الصحية.
الرياض :واس
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الرياض :عبدالله فالح

وزير الداخلية يطمئن على رجال األمن
المصابين في حادث الزلفي

رأس املال التقديري املوضح يف الســجل امليدانــي للرشكات التــي تخضع لنظام
رضيبــة الدخل لرفع مســتوى تحصيل
التجاري.
الرضائب ،مطالبا بعــدم فرض زكاة عىل
رأس املال التقديري املوضح يف الســجل
لجنة مراجعة
طالب املجلس يف قــراره الهيئة العامة التجاري ،وعدم اعتباره وعاء زكويا.
للزكاة والدخل بعرض نتائج مؤرشات األداء
تعريفة الطاقة
الخاصة بتحصيــل الرضائب غري املبارشة
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة
بشكل مستقل عن الرضائب املبارشة التي
تُفرض بموجب نظام رضيبة الدخل ،داعيا االقتصاد والطاقة يف شأن التقرير السنوي
لهيئة تنظيم الكهربــاء واإلنتاج املزدوج.
إىل تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.
ودعا املجلس إىل تكثيف عمليات الفحص وطالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لحساب

تعريفــة الطاقة املصــدرة للرشكة من
استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
الصغرية.وشــددت اللجنة عــى الهيئة
تفعيل املــادة الرابعة عــرة من نظام
الكهرباء للحد مــن املخالفات ،وبخاصة
ما يتعلق منها ببــدء املقاولني العمل قبل
الحصول عىل ترخيــص ،وتضمني تقرير
الهيئة القادم احتياجات مرشوعات املياه
والكهرباء من الوقــود وتوقعات الطلب
عليها خالل الفرتة من  2016إىل ،2040
ومؤرشات أداء صناعة الكهرباء.

شهد نائب أمري منطقة مكة املكرمة األمري بدر بن سلطان
بن عبدالعزيز يف مقر اإلمارة بجدة ،توقيع مذكرة تفاهم بني
مركز التكامل التنموي باإلمارة ،ومكتب املشاريع ذات األولوية،
بهدف تقديم الدعم لقطاعات األعمال ،وتذليل التحديات التي
قد تواجهها ،وتمكني وتطوير وتحفيز بيئة االستثمار واألعمال
يف املنطقة ،بما يتوافق مع رؤية اململكة .2030
وتنص االتفاقية عىل تشارك الطرفني يف وضع وتبني خطة
عمل إسرتاتيجية وخطط تشغيلية تساعد يف الوصول ألعىل
درجات األداء ،ويتم من خاللها وضع برامج ومشاريع
مشرتكة لها أهداف محددة يسعى الطرفان من خاللها
لدعم توجه اململكة يف تطوير وتحفيز بيئة االستثمار
واألعمال ،ودعم املبادرات واملشاريع املتفق عليها بني
الطرفني ،وكذلك متابعة مدى استفادة القطاع الخاص،
والجهات االستثمارية يف املنطقة من برامج املكتب.
جدة :الوطن
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اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

ﻣﺤﻠﻴﺎت

إﻏﻼق ﻛﺴﺎرة وﺣﺠﺰ  10ﻣﻌﺪات
ﻏﺮب ﻣﴩوع اﻟﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻜﺴﺎرة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

اﻟﺮﻳﺎض :ﺳﻌﻮد اﻟﺨﺰﻳﻢ

أﻏﻠﻘــﺖ ﻟﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ املﺰاﺣﻤﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ملﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ ﻛﺴــﺎرة
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺗﻘﻊ
ﻏﺮب ﻣــﴩوع اﻟﻘﺪﻳﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ
 14واﻓﺪاً.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺑﺈﻣﺎرة ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻳﺎض ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« إن »ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳــﺎت ﺑﺎملﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻼل
ﺟﻮﻻﺗﻬــﺎ املﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ

)اﻟﻮﻃﻦ(

ﻣﺨﺮج  5ﻋــﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﴪﻳﻊ
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض وﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ
ﻏﺮب ﻣﴩوع اﻟﻘﺪﻳﺔ ،رﺻﺪت
ﻛﺴــﺎرة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺸــﻮاﺋﻲ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺮوة املﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺒﱰول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ«.
وأﺿﺎف أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺠﺰت
املﻌﺪات ﺑﻤﻮﻗــﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﺧﻠﻒ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺑﺎملﺤﺎﻓﻈﺔ،

وﻋﺪدﻫﺎ  10ﻣﻌﺪات » 6ﺑﻮﻛﻠني
و 4ﺷــﻴﻮل« إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ 6
ﻛﻤﱪﴎ ﻛﻬﺮﺑﺎء و 3ﺳــﻴﺎرات
و 14ﻋﺎﻣــﻼ ﰲ املﻮﻗــﻊ ،وﺗﻢ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻳﺮ
اﻟﻜﺴــﺎرة املﺨﺎﻟﻔﺔ إﱃ ﴍﻃﺔ
املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ«.
وأﻛﺪ املﺼــﺪر ﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﻋــﲆ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.

ﻣﴩوع ﻟﺘﴫﻳﻒ ﺟﺒﻞ اﻟﻘﺎرة
اﻷﺣﺴﺎء :ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻐﺰال

ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼم املﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﰲ
أﻣﺎﻧﺔ اﻷﺣﺴــﺎء ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺷــﻞ
ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« أﻣــﺲ ،ﻋﻦ إدراج
ﻣــﴩوع ﻟﺘﴫﻳﻒ ﺳــﻴﻮل
اﻷﻣﻄــﺎر املﻨﺤــﺪرة ﻣﻦ ﺟﺒﻞ
اﻟﻘــﺎرة ﰲ اﻷﺣﺴــﺎء ،ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻟﻘــﺮى املﺠــﺎورة »اﻟﺘﻮﻳﺜري،
اﻟﻘﺎرة ،اﻟﺪاﻟــﻮة ،واﻟﺘﻬﻴﻤﻴﺔ«،
وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ.
وﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
اﻧﺘﴩت ﺧﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
املﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻈﻬــﺮ ﴎﻳﺎن ﻣﻴﺎه
اﻷﻣﻄــﺎر املﺨﺘﻠﻄــﺔ ﺑﺎﻷﺗﺮﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻘــﺔ ﰲ ﺻﺨﻮر اﻟﺠﺒﻞ ﻣﻦ
اﻷﻋﲆ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﻠــﺪة اﻟﺘﻮﻳﺜري
املﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﺠﺒــﻞ ،وﺑﻜﻤﻴﺎت
ﻏﺰﻳﺮة ،وﺗﺤﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻗﺎت
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﺒﻞ إﱃ أوﺣﺎل

أﻛــﺪت أﻣﺎﻧﺔ ﺟــﺪة أن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠــﺔ املﺮورﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﴩوع إزاﻟــﺔ دوار اﻟﻔﻠﻚ
ﺑﺠــﺪة ،ﺟــﺮى ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
واﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ
إدارة ﻣــﺮور ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة،
ﻣﺸرية إﱃ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق
واملﺴﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ،ﰲ رد ﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺟﺪة ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﴩﺗﻪ »اﻟﻮﻃﻦ«
ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  14أﺑﺮﻳﻞ 2019
ﺑﻌﻨﻮان »ﻣــﴩوع ﻓﻠﻚ ﺟﺪة
ﻳﻌﻄﻞ اﻟﺴري وﻳﺤﻮل املﺮور
إﱃ داﺧﻞ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«.
وذﻛــﺮت اﻷﻣﺎﻧــﺔ ،أن
»اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴــﺔ ﰲ أﻣﺎﻧﺔ
ﺟﺪة أﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت املﺮورﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
إﻋﺪاد اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ املﺮورﻳﺔ ﻣﻦ

ﺟﺪة :ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻮﻟﺪ ،ﻣﻨﺎل اﻟﺠﻌﻴﺪ

أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣني
اﻟﴩﻳﻔني ،أﻣــري ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ
اﻷﻣري ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼــﻞ ،إﻃﻼق ﺟﺎﺋﺰة
»ﻛﺎوﺳــﺖ« ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ،وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ،ﻟــﺪى اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ملﻠﺘﻘﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﺜﻘﺎﰲ،
أﻣﺲ ،ﰲ ﻫﻴﻠﺘﻮن ﺟﺪة ،ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﻴﻒ
ﻧﻜﻮن ﻗﺪوة« ،واﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣﻮﺿﻮع »ﻛﻴﻒ ﻧﻄــﻮر ﻣﺪﻧﻨﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة«.
ﺗﻀﻤّ ﻦ املﻠﺘﻘــﻰ ﻣﺒﺎدرﺗني ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻫﻤﺎ :اﻟﺪﺑﻠﻮم املﻬﻨﻲ
ﻹدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،وﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ املﺆﺳﴘ.

أﺣﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﻮﻳﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر

ﻣﻦ اﻟﻄني.
وﻗــﺎل ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﺤﻤــﺪ -
ﻣﻦ ﺳــﻜﺎن ﺑﻠــﺪة اﻟﺘﻮﻳﺜري-
ﻟـ»اﻟﻮﻃــﻦ« ،إن ﺑﻠﺪﺗﻪ اﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻨﺪ ﻫﻄــﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﻼﺻﻘــﺔ ﺻﺨــﻮر
اﻟﺠﺒــﻞ ﻟﺒﻌﺾ املﻨــﺎزل ﰲ 4
أﺣﻴﺎء ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة،
ﻣﺸــريا إﱃ أن ﻫــﺬه املﻨﺎزل

)اﻟﻮﻃﻦ(

ﺗﺘﴬر ﻣﻦ اﻧﺠﺮاف اﻟﺴــﻴﻮل
املﺤﻤﻠــﺔ ﺑﺎﻷﺗﺮﺑــﺔ وﺑﻘﻄﻊ
اﻟﺼﺨﻮر ،ووﺻﻮﻟﻬﺎ إﱃ املﻨﺎزل
واﻟﻄﺮﻗﺎت.
وأﻛــﺪ ﴐورة إﻋﻄﺎء ﻫﺬه
اﻟﺒﻠــﺪات أوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﺗﴫﻳﻒ اﻷﻣﻄﺎر ودرء اﻟﺴﻴﻮل،
ﻷﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﴬرا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮل
املﻨﺠﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﻢ اﻟﺠﺒﻞ.

اﻻﺳﺘﺸﺎري املﺼﻤﻢ ،وﺟﺮى
اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ
إدارة ﻣــﺮور ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻓــﱰة املﴩوع،
واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ املﺮورﻳﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋــﲆ ﺣﺪود املﴩوع
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل«.
وأﺿﺎﻓــﺖ ،أن »ﺟﻤﻴــﻊ
املﴩوﻋــﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨــﻮع ﻗــﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ
املﺠﺎورﻳــﻦ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪف
إﱃ ﻓــﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت املﺮورﻳﺔ
ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﺴــﻬﻢ -وﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺎﻋﻞ -ﰲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ،واﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
املﺮورﻳﺔ ﺑﺎملﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﺗﺴــﻌﻰ إﻟﻴــﻪ أﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة«.
وأوﺿﺤﺖ أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة أﻧﻪ
»ﻧﻈــﺮا ملﺤﺪودﻳــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﻮﻧﻬــﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات وﻣﻠﻜﻴﺎت ،ﺗﻤﺖ
ﻣﺮاﻋــﺎة وﺿــﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ

)اﻟﻮﻃﻦ( اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ أﻣﺲ

 6000ﻣﺘﻄﻮع ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻴﻪ

اﻟﺮﻳﺎدة واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺮﻳــﺎدة واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﻫﻢ:
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮدي ﻋﻦ ﻣﴩوﻋﻪ »رﺣﻠﺔ
اﻟﺤــﺞ« ،وﻋﺒﺪاﻟــﻜﺎﰲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ
ﻣﴩوﻋﻪ »ﻣُ ّ
ﻴﴪة« ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻋﻦ ﻣﴩوﻋــﻪ »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﺘﱪﻳﺪ ﺧﻴﻢ اﻟﺤﺠﻴــﺞ ﺑﻄﺎﻗﺔ أﻗﻞ
وﻛﻔﺎءة أﻋﲆ« ،وﻛﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﻣﴩوﻋﻪ »ﻧﻈﺎم
اﻹدارة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ املﺒﺎﻧﻲ«،
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ اﻟﺬي ﻓﺎز
اﺑﺘﻜﺎره »اﻟﺜﻼﺟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ املﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺠﺎج واملﻌﺘﻤﺮﻳﻦ«.
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ أﻳﻀﺎ
اﻟﻌﻨﴫ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ،ﻣﻤﺜﻼ ﰲ أﻧﻬﺎر
املﻄريي اﻟﺘﻲ ﻓﺎز اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ »ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﺤﺮوف اﻷﺑﺠﺪﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻃﻔﺎل ﻋﴪ اﻟﻘﺮاءة«.

ﺗﺠﺮﺑﺔ وأﺛﺮ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ ﻓﻠﻚ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺮور
ﺟﺪةُ :ﻳﻤﻦ ﻟﻘﻤﺎن

دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﻲ ﰲ إدارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﺟﺎﺋﺰة ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

ﺑﺪأت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ
ﻳﻮﻣﻬﺎ اﻷول ،ﺑﺰﻳــﺎرة أﻣري ﻣﻨﻄﻘﺔ
املﻜﺮﻣــﺔ ،ﻟﻠﻤﻌــﺮض املﺼﺎﺣــﺐ
ملﺒﺎدرات اﻟﻌﺎم اﻟﺤــﺎﱄ ،وﺗﺠﻮّل ﰲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺤﺞ ﺑني املﺎﴈ واﻟﺤﺎﴐ،
واﻟﺬي ﻋﻜﺲ ﺗﻄــﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺞ
ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات املﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ زار
أﻣري ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
»رﻳﺎدة اﻷﻋﻤــﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة« ،املﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ املﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺎدر« ﻟﺤﺎﺿﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
وﰲ أول ﺟﻠﺴــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺣﻤﻠﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺮﺑﺔ وأﺛﺮ« ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﺘﺠــﺎرب اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة.

 16850ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﺧﻼﻟﻪ

ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ

 1869ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

اﻧﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ
 3أﻋﻮام

 26733ﺧﺒﺮا وﻟﻘﺎءً

 3ﻣﻼﻳﻴﻦ رﺳﺎﻟﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ

 744ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 390002ﺗﻐﺮﻳﺪة وﺳﻨﺎب
وﻣﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب

 1000ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

)اﻟﻮﻃﻦ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ أﻣﺲ

ﺟﻠﺴﺎت إﺛﺮاﺋﻴﺔ

دﺑﻠﻮم ﻹدارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

ﻳﺬﻛﺮ أن املﻠﺘﻘﻰ املﻤﺘﺪ ﻟﻴﻮﻣني ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ إﺛﺮاﺋﻴﺔ،
وورش ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع املﻠﺘﻘﻰ »ﻛﻴﻒ ﻧﻄﻮر
ﻣﺪﻧﻨﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة« ،ﻟﺘﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرب
واﻟﺨﱪات ﰲ إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة.
وﺑﺪأ املﻠﺘﻘﻰ ﻣﻨﺬ  3أﻋﻮام ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  100ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ ،وﻓﻖ رؤﻳﺔ »رﻳﺎدة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻤﻴﺰ
ﰲ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ ،ﰲ ﺑﻴﺌﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺤﻔﺰة« ،أﻣﺎ
رﺳــﺎﻟﺘﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ
ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴــﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ املﻜﺎن ﰲ املﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺸــﻌﺎر اﻟﺬي
رﻓﻌﻪ أﻣــري ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ ،وﺣﻮّﻟــﻪ إﱃ ﻣﴩوع ﻛﺒري
اﻧﻌﻜﺴﺖ آﺛﺎره اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ املﻨﻄﻘﺔ وأﻫﻠﻬﺎ.
وﻳﺮﻛﺰ املﻠﺘﻘﻰ ﻋﲆ  4رﻛﺎﺋﺰ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻣﺎم ﺑﺎملﺴﺠﺪ ،واﻷب ﰲ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ،واملﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ،واملﺴﺆول ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ.

ﺷــﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة ﰲ املﻠﺘﻘﻲ
ﺑﻤﺒﺎدرﺗني ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻫﻤﺎ :اﻟﺪﺑﻠﻮم
املﻬﻨــﻲ ﻹدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤــﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،وﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ املﺆﺳﴘ ،وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ
ورﺿﺎ اﻟﺤﺠﺎج واملﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻬﻢ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻴﻮﺑﻲ،
إن »املﻠﺘﻘﻰ ﻳﻘﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ وﻃﻨﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﺮﺳﻢ
ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﺮاﺛﻨﺎ ودﻳﻨﻨﺎ
اﻟﺴــﻤﺢ وﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺘﴩف
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎدرات ﰲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻛﻴﻒ ﻧﻄﻮر
ﻣﺪﻧﻨﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة«.

وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل :إﻳﻘﺎف ﺷﺨﺺ دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺟﺮﻳﻤﺔ

واﺳــﺘﻤﻊ اﻟﻮزﻳﺮ إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺎت
وﻣﻘﱰﺣﺎت رؤﺳــﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
املﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ً
ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺔ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ.

اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﻮﻃﻦ

املﺮورﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ املﴩوع ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﻨﻔﻴــﺬه ﰲ املــﺪة املﻘﺮرة،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
اﻟﺤــﺪود اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
وﻛﺬﻟــﻚ اﻷﻋﻤــﺎل املﺪﻧﻴــﺔ
اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ،إذ إن اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋــﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻛﺒرية
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل داﺧــﻞ املﻮﻗﻊ،
وﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ
ﻧﻈري ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺠﻮدة
واﻟﺴﻼﻣﺔ املﻬﻨﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮق واملﺴﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«،
ﻣﺸــرية إﱃ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﺨﺪم
وﻳﺤﻘﻖ املﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ
اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ
رؤﺳــﺎء وﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﲆ
ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻧﻔــﺲ واﻷﻣﻮال واﻟﺤﺮﻳﺎت،
وداﻋﻴــﺎ ً إﻳﺎﻫــﻢ إﱃ ﺗﺤــﺮي اﻟﺪﻗﺔ
واﻟﻌﺪل ،ﻣﺆﻛﺪا أن إﻳﻘﺎف ﺷــﺨﺺ
دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﻳﻤﺔ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ

ﻗــﺎل اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ـ ﻟــﺪى ﻟﻘﺎﺋﻪ
رؤﺳــﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أول
ﻣﻦ أﻣﺲ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض إن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻀﺎء
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ املﻤﻠﻜــﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻬﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ إﻣﻜﺎن
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ودﻋﻢ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﱄ ﻛﺎﻓﺔ.
وﻧــﻮه اﻟﺼﻤﻌﺎﻧــﻲ ﺑﺎﻷﻗﺴــﺎم
اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺣﺠﻢ
إﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻣﺜﻨﻴــﺎ ً ﻋﲆ ﺗﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎة
ﰲ ﺗﺠﻮﻳــﺪ اﻟﻌﻤﻞ داﺧــﻞ املﺤﺎﻛﻢ،
وﺗﺤﺴني ﺗﺠﺮﺑﺔ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻣﺸريا ً

اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺮؤﺳﺎء وﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

إﱃ ﴐورة وﺟﻮد روح املﺒﺎدرة ﻟﺪى
اﻟﻘﻀﺎة ورؤﺳﺎء املﺤﺎﻛﻢ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻫﻢ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻨﺠﺎح داﺧﻞ املﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

أوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل أن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﰲ ﺣﻞ
إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧري اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وإرﺟﺎع
اﻟﺤﻘﻮق إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﺗﻮﻓري اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﺠﻬﺪ ﻋﲆ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

)اﻟﻮﻃﻦ(

وﺷﺪد ﻋﲆ ﴐورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻘﻀﺎة ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺳــﻮا ًء
اﻟﺪاﺧﲇ ﺑني املﺤﺎﻛﻢ ،أو اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻊ
اﻟﻘﻀﺎة ﰲ اﻟﺪول املﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻟﻔﺖ إﱃ أن ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺻﻞ
إﱃ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ ،ﺑﻔﻀﻞ
ﺟﻬــﻮد اﻟﻘﻀﺎة وﺟﻤﻴــﻊ املﻮﻇﻔني
اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﻮﺿﺤً ﺎ أن ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻗﺮا ًرا ﺑﺘﻌﻴني
 5أﻋﻀــﺎء ﰲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ ﺳــﻴﺎق
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ املﺮﺣﲇ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺤني ﺗﻮﻓﺮ
ﴍط اﻟﱰﺷــﻴﺢ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني،
وﻫﻮ اﻧﺘﻈﺎم املﺮﺷــﺢ ﰲ دﻓﻊ رﺳﻮم
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ املﻘﺮرة ملﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﺗﻀﻤــﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﻴــني ﻛﻞ ﻣﻦ
املﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﺴــﺤﻴﺒﺎﻧﻲ،
واملﺤﺎﻣــﻲ ﻧﺰﻳﻪ ﻣــﻮﳻ ،واملﺤﺎﻣﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋــﻼء ﻧﺎﺟــﻲ ،واملﺤﺎﻣﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،واملﺤﺎﻣﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻪ.

 10رﺣﻼت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﲔ ﰲ رﻣﻀﺎن
ﺟﺪة :ﻧﺠﻼء اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ »ﺳﺎر« ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ«،
ﻋﻦ ﻋﺰم إدارة ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣني
رﻓــﻊ ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت إﱃ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎرب 10
رﺣﻼت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  8رﺣﻼت ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﻋــﲆ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣــﻼت ﺑني ﻣﻜﺔ
املﻜﺮﻣﺔ وﺟﺪة واملﺪﻳﻨــﺔ املﻨﻮرة ذﻫﺎﺑﺎ
وإﻳﺎﺑﺎ ،وذﻟﻚ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ دﺧﻮل ﺷــﻬﺮ
رﻣﻀــﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻌــﺎم  ،1440وﻗﺪ ﻳﺘﻢ
أﻳﻀﺎ زﻳﺎدة ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻼت ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ.
وأﻛﺪت املﺼﺎدر أن اﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣــني وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﺠﺪوﻟﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﺣﻼت
ﺣﺴــﺐ وﺗرية ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮﻛﺔ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ،اﻟﺬي ﺳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺣﻼت
إﱃ  30رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ.
ٍ
ﺗﺤﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ

أﺿﺎﻓﺖ املﺼــﺎدر ،أن »إدارة ﺑﻘﻄﺎر
اﻟﺤﺮﻣني أﻛﺪت أن ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻴﺸﻬﺪ
ﻛﺜﺎﻓﺔ وزﻳﺎدة ﻋــﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ ﻋﲆ
اﻟﺮﺣﻼت املﺘﺠﻬﺔ إﱃ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ ﺳﻮاء

ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺮة
ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎر
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ دون اﻷﻣﺘﻌﺔ

ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ

ﻣﺴﺎﻓﺮون ﻳﺴﺘﻘﻠﻮن اﻟﻘﻄﺎر

ﻋﺪدﻫﻢ  500ﺷــﺎب ،وﺗﻬﺪف إﱃ زﻳﺎدة
اﻟﻌﺪد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﺮﺣﻼت  30رﺣﻠــﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﱄ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮادر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ  4ﻣﺤﻄﺎت ،وﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼق
املﺤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻄﺎر املﺆﺳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ«.

ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة أو املﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
املﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﻛﺬﻟــﻚ زﻳﺎدة ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ
ﻋﲆ اﻟﺮﺣﻼت املﺘﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺰوار« ،ﻣﺸرية إﱃ أن ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
املﻘﺒــﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﺧﺘﺒﺎرا ملﺪى اﺳــﺘﻴﻌﺎب
ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣني ﻟﻠﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳــﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰوار واملﻌﺘﻤﺮﻳﻦ
املﺘﺠﻬني ملﻜﺔ واملﺪﻳﻨﺔ.
ﻧﻘﻞ أﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ
وأﺿــﺎف ،أن »اﻹدارة اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻴﻨﺖ املﺼﺎدر ،أن »اﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣني ﺟﻨﺪت ﻛﻮادر ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻴــﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻠﻎ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ

)اﻟﻮﻃﻦ(

املﻌﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣــني ﻣﻦ ﺧﺎرج املﻤﻠﻜﺔ
وﻋﱪ املﻄﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر
املﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠــﺪة أو ﻋﱪ ﻣﻄﺎر
املﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﻜﺎﺗﺐ املﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻋﱪ
اﻟﻘﻄﺎر دون أﻣﺘﻌﺘﻬــﻢ ،وﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ إﻗﺎﻣﺔ املﻌﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻟﻠﱪﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﱪ اﻟﺸﺤﻦ«.

اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺤﻦ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻟﻨﻘﻞ
أﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ

 500ﺷﺎب ﺳﻌﻮدي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻴﺎدة
واﻟﺘﺤﻜﻢ

زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﺮﺣﻼت
ﻏﺮة رﻣﻀﺎن
اﻟﻘﺎدم

ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻌﺪد اﻟﺮﺣﻼت،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ
ﰲ املﻮاﻋﻴﺪ دون أن ﻳﻜﻮن إﺧﻼل ﺑﺎملﻌﺎﻳري
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ املﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ
أن أﺛﺒﺖ اﻟﻘﻄﺎر ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﰲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ املﺎﴈ ﺑﻨﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  118أﻟﻒ
راﻛﺐ«.
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ املﺼﺎدر ،أن »املﺴﺆوﻟني ﻟﺪى
زﻳﺎدة اﻟﺮﺣﻼت
أﺷﺎرت املﺼﺎدر ،أن »اﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣني أﻃﻠﻘﻮا اﻟﺸــﻬﺮ املﺎﴈ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻟﺪول
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ املﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ املﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺮﺣﻼت ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض
ﺳــﻌﺮ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺮﺣﻼت ﺑني ﻣﻜﺔ واملﺪﻳﻨﺔ
ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﴩﻛﺎت اﻟﻄريان،
وﻫﺬا رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
وزﻳــﺎدة ﻋﺪد اﻟﺮﺣــﻼت واﻷﻳﺎم ،أﻳﻀﺎ
ﻫﻨﺎك ﺑﺎدرة ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺣﻼت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﻄﺎر ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻟﻔﱰة  20دﻗﻴﻘﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ملﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼق
ﺑﻔﱰة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﻼف رﺣﻼت اﻟﻄريان«.
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دﻋﻮات ﺑﻤﺰاﻳﺎ وﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﺴﲑ

ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ

أﺑﻬﺎ :ﻣﺴﻌﻮد آل ﻣﻌﻴﺾ

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌﺎب
ﻓﻨﺎدق ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋﻘﺪ ورش ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
دﻋﻮة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
دراﺳﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر

أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴــري ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﲆ
ﻃﻔﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬــﻮد اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﻣــري ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴــري
اﻷﻣري ﺗﺮﻛﻲ ﺑــﻦ ﻃﻼل ﺑﻦ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳ*ﺜﻤﺎﺭ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺮﻗﻲ
ﺗﻨﻮع
وﺟﻮد
وﺟﻬﺔ
وﺟﻬ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺘ
أﺟﻮاؤﻫﺎ
أﺟﻮا
ﻣﻨﻄﻘﺔ
املﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ
ﺗﻀﺎرﻳﺴﻬﺎ
ﻀﺎرﻳﺴ
اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻬﻴﺌ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺣ
اﻟﺨﻼﺑﺔ
اﻟﺨﻼ
اﻟﺒﺎردة
اﻟﺒﺎ
ﺟﺎذﺑﺔ ووﺟﻬﺔ ﻋﺎملﻴﺔ.
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻬﻞ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻬﻤﺔ
ﺻﻴﻔﺎ
واﻟﺒﺤﺮ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺧــﻼل زﻳﺎرة
واﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت
ﻋﺴﻴﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ إﱃ أﺑﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ أﻋﺠﺒﻮا ﺑﻤــﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
املﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻛﺎملﺘﻨﺰﻫــﺎت ،واﻷﺟــﻮاء،
واﻷﻣﻄﺎر ،وﺑﺮودة اﻟﺠﻮ ﻋﲆ
ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻟﻘﺪ ﺣــﺎن اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻋﻤﺎل أن ﻣﻦ املﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺎﻃــﻖ املﻤﻠﻜﺔ املﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ملﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴري،
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻮﻓــري اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻟﻬﻢ،
وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻗﺎل رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﻋــﻼم املﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﻋــﲆ وﻣﻨﻬــﺎ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﺻﻮل
ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ اﻟﺴــﺒﻴﻌﻲ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣــﻦ ﻗﻄــﺎرات ورﺣﻼت
ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« »وﻓﺪﻧﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل« .ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ،وإﻧﺸــﺎء
أﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ وﻓﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌــﺎب ﻋﺎملﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜــﺔ املﻜﺮﻣﺔ،
ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻓﻨــﺎدق
ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر
وﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ زﻳﺎرة ﻋﺪة
أوﺿــﺢ رﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺪﻣــﺎت ،ﻣﺘﻮﻗﻌــني أن
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ﻛﺮﺟﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب أﺑﻮ داﻫﺶ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺴري وﺟﻬﺔ ﻋﺎملﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ إن »املﻨﻄﻘﺔ
أﻋﻤــﺎل ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﺮص أن »ﻋﺴــري ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻛﺒرية
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﰲ وواﺳــﻌﺔ ،وﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﴍﻛﺎت اﺳــﺘﺜﻤﺎر
أﺑﻬﺎ ﻛﻞ املﻘﻮﻣــﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة  2030ﺗﺤﺘــﺎج إﱃ ﻣﺒﺎدرات ﻋﺎملﻴــﺔ ،ﻣﺸــريﻳﻦ إﱃ أن
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ واﻟﺠﻮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ ،املﻤﻠﻜــﺔ ﻟﺘﺒــﺎدل املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ املﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﻴﺄة
وأرى أن املﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﲆ واﻷﻓﻜﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ملﺼﻠﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﺒني ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب
ﻃﻔﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،وأﻋﺘﻘــﺪ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻷن املﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻮاﻛﺐ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ  ،«2030ﻟﻼﻧﺪﻣــﺎج ﰲ ﺧﻄــﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺠﺎل
ﻣﺸــريا إﱃ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ«.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻌــﺾ أن »ﰲ
ﺳــﻔﺮاء ﻟﻬــﺬه املﻨﻄﻘﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ وﻓﺮص
املﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ملﺎ ملﺴﻮه ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒرية ،وﻳﺠﺐ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴري ﺳﻴﺎﺣﺔ راﺋﺪة،
ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻤﻴﺔ.
ﻳﺒﺎدر رﺟــﺎل أﻋﻤﺎل املﻨﻄﻘﺔ وﺳــﺘﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
وأﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورش ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﰲ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎملﺮﺣﻠــﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻘﻄﺎب رﺟﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﺎرج املﻨﻄﻘﺔ« .اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
اﻷﻋﻤﺎل ،ودﻋــﻮة اﻟﻮﻓﻮد ﻣﻦ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄــﻮر ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﺎرج املﻨﻄﻘــﺔ ،وﺗﻮﻓري ﻛﻞ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌﺎب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻬﻢ،
رأى ﻋــﺪد ﻣــﻦ رﺟﺎل املﻨﻄﻘﺔ«.

ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن اﻟﻘﻨﻔﺬة اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة
اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث رواﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ وﺗﻮاﻟﺪ ﻟﻠﺤﺸﺮات واﻟﺒﻌﻮض ،وﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن
)ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺪوﻋﻲ(
وﻋﺎﺑﺮي ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺘﻔﺮع ﻟﻠﻤﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺸﺘﲄ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ  5ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎض :ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻌــﺎم  2018ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واملﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺪاﺧــﻞ ﺑﻌﺾ املﻬﺎم واملﺴــﺆوﻟﻴﺎت
ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ
ووزارة اﻟﺤﺞ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺮور واملﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ.
رﻓﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﱃ املﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻄﻠﺐ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴﺔ وﻧﻈﺎم املﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﺳــﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
املﺎدﻳﺔ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ
أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ـ اﻟﺬي اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ
»اﻟﻮﻃﻦ« ـ أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
املﺒﺎﴍ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ املﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ
املﻤﻠﻜــﺔ  2030ﻣﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﺠﻬﺎت،
واﻟﺤﺮص ﻋﲆ إﴍاﻛﻬﺎ وإﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﲆ
ﺧﻄﻂ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﺮوج
ﺑﺨﻄﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ«.
وأﺷــﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﻘﺘﴫ
اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي
واﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴــﻜﻜﻲ ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌــﺎم ،وأن ﺗﺘﻌﺎون وﺗﻠﺘــﺰم ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻧﺪرة اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﺷﻜﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎ ً ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ـ
ﻣﻦ ﻧﺪرة اﻟﻌﻨﴫ اﻟﺒﴩي املﺘﺨﺼﺺ
ﰲ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻨﻘﻞ ،ﺣﻴــﺚ ارﺗﺒﻂ ذﻟﻚ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺤﺪودﻳــﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ املﺎدﻳﺔ ،ﻣﺸــرية
إﱃ أﻧﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﺑﻄﻠﺐ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ املــﻮاد ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺪﻻ ً ﻣــﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ
املﺪﻧﻴﺔ وﻧﻈﺎم املﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﻤﻜني اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ،وﻣﻨﺢ املﻴﺰات
ملﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎدر
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

01
 02ﻧﺪرة اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ
 03ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
 04ﺗﻘﺎدم اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
 05ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
 06ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

 5ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ

01

وزارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ

02

وزارة اﻟﺤﺞ

03

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

04

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺮور

05

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻴﺼﻴﺺ.

ﺗﻘﺎدم اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
أﺑﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »ﺗﻘﺎدم اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ،ﺣني أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﺳــﻠﺒﺎ ً ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم واﻟﻠﻮاﺋﺢ املﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وأﻧﺸــﻄﺘﻪ املﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﰲ ﻣﻊ ﺑﻴﻮت اﻟﺨﱪة واملﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ«.

ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻔﺘﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ أن »ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺪﻣﻲ أﻋﲆ املﻮاﺻﻔﺎت« ،ﻣﺸــريا إﱃ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن ،دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ وآﻣﻨﺔ ،ووﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واملﻘﻴﻢ ،أو أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﺷــﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋــﲆ أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﲆ إﴍاك ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﰲ
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺤﺮص ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وأﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ«.

ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ
ﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄن ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم دﺧﻞ
املﺪن ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻏري ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻋﻤﺎ ً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،وﺗﺤﺮص
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﲆ دﻋﻢ ﻫﺬه املﴩوﻋﺎت ﻧﻈﺮا ً ملﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒــرية ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﴩوﻋﺎت
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤــﺪي ،ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺨﺬت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺪة
ﺧﻄﻮات ﺑﻬﺬا اﻟﺸــﺄن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
واﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺎت ووزارة املﺎﻟﻴﺔ واملﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ.

اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت
أﻛــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺪرج ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﻓــري ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ املﻠﺤﺔ ملﺪن املﻤﻠﻜﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺪ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺬﻟﻚ.

 %49اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎء
اﻷﺣﺴﺎء :ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻐﺰال

ﻛﺸﻔﺖ أرﻗﺎم إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ أرﻛﺎن
ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض اﻟﺴــﻼﻣﺔ املﺮورﻳﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﰲ
املﺮﻛــﺰ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﺑﺤﻲ ﻣﺤﺎﺳــﻦ
ﺑﺎﻷﺣﺴﺎء ،اﻧﺨﻔﺎض أﻋﺪاد اﻟﺤﻮادث
املﺮورﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﺴــﺎء ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
 ،1439ﺑﻜﺎﻓﺔ املﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﻬﺠﺮ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة ذاﺗﻬﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ %49
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،1438إذ ُﺳــﺠﻞ ﰲ ﻋﺎم
 1439ﻧﺤﻮ  5482ﺣﺎدﺛًﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
) 1132ﻣﺼﺎﺑًﺎ و 194ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة(،
)اﻟﻮﻃﻦ(
ﺣﻤﺰة اﻟﻌﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺤــﻮادث ﰲ ﻋﺎم
 1438ﻧﺤــﻮ  10704ﺣﻮادث ﻧﺘﺞ  3ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳــﺔ »ﺧﻄرية« ﺳــﺠﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ »ﻗﻄﻊ اﻹﺷﺎرة«
ﻋﻨﻬــﺎ ) 1656ﻣﺼﺎﺑًﺎ و 287ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴــﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻋﺎم 1439ﻫـ ﺗﺮاﺟﻌً ــﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 958) %66
ً
وﻓﺎة(.
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة ذاﺗﻬــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،(1439إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ »اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻮال«
 ،1438إذ ﺳﺠﻠﺖ اﻷرﻗﺎم ﺗﺮاﺟﻌً ﺎ ﰲ
ِ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ »اﻟﺘﻔﺤﻴﻂ« ﺑﻨﺴﺒﺔ  %12ﺑﻨﺴﺒﺔ  11618) %52ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻄﻴﺮة
أﻛﺪت اﻷرﻗﺎم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ) 267ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،(1439ﻛﻤﺎ ﻋﺎم  ،(1439ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

»ﻋﻜﺲ اﻟﺴــري« زﻳﺎدة ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 1753) %106ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﰲ ﻋﺎم
 ،(1439وﺑﻠــﻎ إﺟﻤﺎﱄ املﺨﺎﻟﻔﺎت
املﺮورﻳﺔ املﺤﺮرة ﰲ اﻷﺣﺴﺎء ﺧﻼل
ﻋﺎم  ،1439ﻧﺤﻮ ً 281
أﻟﻔﺎ و806
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة

أﺷــﺎر املﴩف ﻋﲆ ﴍﻛﺔ ﻧﺠﻢ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣني ﰲ اﻷﺣﺴﺎء ﺣﻤﺰة
اﻟﻌــﲇ ﰲ ﻣﻌــﺮض ﻣﺤﺎﴐﺗﻪ ﰲ
املﺆﺗﻤــﺮ إﱃ أن ﴍﻛــﺔ ﻧﺠﻢ ﺗﻮﻓﺮ
ﺧﺪﻣــﺎت املﺴــﺎﻧﺪة املﺮورﻳﺔ ﰲ
املﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴــﻼﻣﺔ املﺮورﻳﺔ
ملﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄــﺮق واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤــﻮادث ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺠﻢ
 1700ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻴﻨﻬﻢ  248ﻣﻮﻇﻔﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳــﻌﻮدة  ،%92ﻣﺆﻛﺪا أن
اﻟﴩﻛﺔ ﺗﻐﻄﻲ  31ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.

أﺧﺒﺎرﻫﻢ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺴﺠﻮن ﻳﻜﺮم
ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت

ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺑﻬﺎ ﺗﻜﺮم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

زواج ﻣﺮﻳﻊ اﻟﺮﻓﻴﺪي

أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑﺄﺑﻬــﺎ ﺣﻔــﻞ ﺗﻜﺮﻳــﻢ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ ﻟﻠﻌــﺎم
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ،1440/ 1439
وذﻟﻚ ﺑﻔﻨﺪق ﻗﴫ اﻟﺴﻼم
ﺑﺄﺑﻬﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واملﻬﻨﻲ
ﺑﻌﺴري اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل
ﻣﺮزوق.

ﻛ ّﺮم وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﱰﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﰲ ﺟﻨﻮب ﺳــﻴﻨﺎء،
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑـ»اﻟﻮﻃﻦ«
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻴﺴــﻮن
اﻟﺪﺧﻴــﻞ ،ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﴩم اﻟﺸﻴﺦ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺗﻜﺮم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ ﻛﺮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﺠﻮن
ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻔﺠﺎن  ،اﻟﺠﻨﺪي أول
ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺈدارة ﺳﺠﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺨﱪ اﻟﻨﻘﻴﺐ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي ،ﻧﻈري ﺟﻬﻮده املﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺼﺪي
ﻟﺪﺧﻮل املﻤﻨﻮﻋﺎت اﻟﺴﺠﻦ.

ﺣﺼﻞ ﻣﺸــﺎري
اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳــﻮس ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ،
وﺳﻂ ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻫﻞ،
وﺗﻬﺎﻧﻲ اﻷﺻﺪﻗﺎء.

اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ آل ﻫﻴﺎزع

ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ
ﺑﻠﺪﻳــﺔ أﺣــﺪ رﻓﻴﺪة
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،
اﻟﺘﻬﺎﻧــﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﺗﺮﻗﻴﺘــﻪ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒــﺔ
اﻟﻌﺎﴍة.

اﺣﺘﻔﻞ ﻣﺮﻳﻊ اﻟﺮﻓﻴﺪي ﺑﺰواﺟــﻪ ﺑﻜﺮﻳﻤﺔ إﺣﺪى اﻷﴎ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴري.

ﻛﺮم ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ املﺸــﱰﻛﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﺳﻌﻮد
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاملﺠﻴﺪ اﻟﺠﺮﻳﻮي ،املﺸﺎرﻛني ﰲ أﻋﻤﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺎدة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وأﻋﺮب اﻟﺠﺮﻳﻮي ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﻼب.

ﺗﻠﻘﻰ ﻻﺣﻖ أﺑﻮ
ﻋﻴﻮن اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﲆ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ
ﺧﺎﻟﺪ.

آل ﺑﺤﺮان ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮج

اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻷﺑﻮ ﻋﻴﻮن

ﺗﻬﻨﺌﺔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
رﻋﻰ ﺷﻴﺦ ﺷﻤﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺪرب اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎدي اﻟﺸﻌﺒﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ املﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟــﺢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸــﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﻋﺮﻳﻔﺔ ﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ آل ﻫﻴﺎزع
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪرب ،وذﻟــﻚ ﰲ املﺮﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎري ﺑﺎﻟﺪرب ،ﺑﺤﻀﻮر
املﺸﺎﻳﺦ واﻷﻋﻴﺎن وﺳﻜﺎن املﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﺧﻴﻞ

اﺣﺘﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺴــﻼم آل
ﺑﺤﺮان ﺑﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
املﻠﻚ ﺧﺎﻟــﺪ ،وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ
درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس.
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hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
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cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
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ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
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ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
391569173
cÌiBNºA
_Æ 1439/11/26
ÒrÍJºA nY j¶h¾ ÓË»U Éfy h¯ÃA ÀmA
1021244304

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401150757
cÌiBNºA
_Æ 1440/06/28
ÎÂAjÇrºA ÎYBÃ¾ fÇ® ifÃI Éfy h¯ÃA ÀmA
1080933789

ÑÌËA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401263767
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/16
ÏjÇrºA sÃY ÅÜ§q fA Éfy h¯ÃA ÀmA
1044495883

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401274644
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/17
Bª pBZÃºA Bª Î¯ðv¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
2383714033

ÑÌËA À²i

n¦ ¼ÌBZ hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401309201
_Æ 1440/07/23
Ïn¦ Î»¦ fA Î»¦

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA
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ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

n¦ ¼ÌBZ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
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cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÎÂBÆËrºA f¿ fA Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1042794675

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÝA
401316276
_Æ 1440/07/23
ÎrÍJºA fÍ§m ©iBq Î»¦

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1012936611

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÝA
401317145
_Æ 1440/07/23
»¶ÛA °£¾ fÍ§m j¯n¾

Éfy h¯ÃA ÀmA
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ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
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cÌiBNºA

n¦ ¼ÌBZ hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
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Ïn¦ fÕAk ÒÍ ÒnÍ¦

Éfy h¯ÃA ÀmA
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cÌiBNºA

ÑÌËA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401328457
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÏjÇrºA Î¶jM f¿ ifI Éfy h¯ÃA ÀmA
1087120265

ÑÌËA À²i

BÍJvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401330045
_Æ 1440/07/25
ÎZÍ¿ f¿ f¿ fÍ¦

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1056839671

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

Ñð¾BvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401331648
_Æ 1440/07/25
Ìj¦ f¿ KÍ ÔAjÆk

Éfy h¯ÃA ÀmA

1042884856

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

BÍJvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401331668
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
¨Ìj¾ juBÂ A °Íy ÈÌj¶k Éfy h¯ÃA ÀmA
1037979844

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑÍÂBRºA
401335547
_Æ 1440/07/25
Î§ iAj¦ Î ÒmË¾

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1035134103

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401335739
_Æ 1440/07/25
w» ½A f jIBU ¹iBJ¾

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1020015424

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

f¿zI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401165604
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/02
ÏjUBq Î»¦ AfJ¦ È¾BmA Éfy h¯ÃA ÀmA
1072441171

ÑÌËA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401225170
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/10
j¾ËrºA Bu ÀÍÆAjIA juBÂ Éfy h¯ÃA ÀmA
1003603659

ÑÌËA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401283964
_Æ 1440/07/18
Bu Î f¿ Bu

Éfy h¯ÃA ÀmA

1043937885

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401308222
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÏÊAjvJºA AfJ¦ f ±ËÂ Éfy h¯ÃA ÀmA
1062459167

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401312290
_Æ 1440/07/23
ÎQiBA j¾BQ juBÂ ©AlÆ

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1044188546

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401315239
_Æ 1440/07/23
Î¿¿ ÏeBÆ Î»¦ j

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1018668671

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

1063939019

4[q6k Uȗ

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401321989
_Æ 1440/07/24
Î¾kBA ÒnÍ¦ ÄnY ÅBA

Éfy h¯ÃA ÀmA

1052212972

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401323727
_Æ 1440/07/24
°ÍbvºA juBÂ f§m juBÂ

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1067956845

ÑÌËA À²i

iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

1054943756

ÑÌËA À²i

Ñð¾BvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401330194
_Æ 1440/07/25
Î¾ja ¼ÌU Än fA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1048269326

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401331553
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÔAl ½E AfJ¦ f§m f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
ÑÌËA À²i

Ñð¾BvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401331720
_Æ 1440/07/25
°Íð¦ ´Ìfu Î»¦ eË

Éfy h¯ÃA ÀmA

1065104430

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401336066
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
Ïn§ºA ©ËIjU `j¯¾ f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
1063050395

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

sÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401334235
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
Î¿§ÃºA f¿ ÄI fA ÄI nY Éfy h¯ÃA ÀmA
1018714152

iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401327817
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
´Ìfu ÅB¿R¦ fA ÀÍÆAjIA Éfy h¯ÃA ÀmA

1045725437

4[q6k Uȗ

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

1021244304

ÑÌËA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
4[q6k Uȗ
ÎÕBz³ºA
iAj³ºA À²i
401318657
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
Éfy
h¯ÃA ÀmA
ÎÂBðZ³ºA
AfJ¦
|Í§¾
AfJ¦
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401323111
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÏfÍ®ÊjºA iËvÃ¾ f¿ piB® Éfy h¯ÃA ÀmA
1099215095

4[q6k Uȗ

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
391567881
cÌiBNºA
_Æ 1439/11/26
ÒrÍJºA nY j¶h¾ ÓË»U Éfy h¯ÃA ÀmA

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÐiÊjrI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
40939597
cÌiBNºA
_Æ 1440/05/29
Ïj§ÍvºA ÄnY Î»¦ Bm Éfy h¯ÃA ÀmA
1032201228

ÑÌËA À²i

ÐfÍ®i fYDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401212607
_Æ 1440/07/09
ÎIj«A j¶Ag f¿ ¼Í»a

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1051595203

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

BÍJvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401220709
_Æ 1440/07/10
ÎnÍ² Î¦Ëq fA Î

Éfy h¯ÃA ÀmA

1127163887

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

ÑÌËA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401307306
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÐeÊfA µAhA XÊj¾ Ñ¶jq ©j® Éfy h¯ÃA ÀmA
5850069717

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑÍÂBRºA
401313768
_Æ 1440/07/23
Î¿·Y jIBU f¿ ÑrÕB¦

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1077657532

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401314921
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÈqÊeËIA ÄnY ÄI f¿ ÄI ÀÍÆAjIA Éfy h¯ÃA ÀmA
1037502950

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401319505
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÅB¿Í»m ½A ÅAÊl² Î»¦ f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
1034054518

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401321679
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
Î¾BÍºA ÏjÇ¾ ½A ÅBYj® ÄI ¹Ê¾ ÄI  Éfy h¯ÃA ÀmA
1059929347

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401324352
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÎÂAjÇrºA ±BÍm AfJ¦ fÍJ¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1037613799

ÑÌËA À²i

ÑYiBnA fYDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401326356
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
Î»ÍrÂ f¿ ÈÍð¦ fA Éfy h¯ÃA ÀmA
1064431347

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401330566
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂBðZ³ºA fÍ§m ÅB¦ie fÍ§m Éfy h¯ÃA ÀmA
1095706931

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401331386
_Æ 1440/07/25
ÀVÃ¾ ½A f¿ ¨ÂB¾ Î»¦

Éfy h¯ÃA ÀmA

1067995942

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

ÑÌËA À²i

sÌj¦ ËIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401333838
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
iËvÃ¾ ifÍY ÄI ÒmË¾ ÄI fA Éfy h¯ÃA ÀmA
1047146921

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401336190
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂBðZ³ºA ¹Ê¾ fÍ§m Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1047515711

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401332598
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂAjÇrºA wZ³¾ ÏeBÆ Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1046732408

iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401294284
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/19
ÎÂBðZ³ºA Î»¦ f¿ °ÕBÂ Éfy h¯ÃA ÀmA
1079315139

4[q6k Uȗ

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÐiÊjrI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÝA
40237337
_Æ 1440/02/11
Î§»Ìk AfJ¦ f¿

Éfy h¯ÃA ÀmA

1029271036

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401213058
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/09
ÎQiBA Än nY ifÍY Éfy h¯ÃA ÀmA
1107259275

ÑÌËA À²i

ÐfÍ®i fYDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401213677
_Æ 1440/07/09
«º nY ÎIAjM f§mC

Éfy h¯ÃA ÀmA

1083760767

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401300513
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/20
ÎrÍJºA j®B¢ f¿ ÅBG Éfy h¯ÃA ÀmA
1078048665

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401305422
_Æ 1440/07/20
ÏjÕAk fA f¿ Î»¦

Éfy h¯ÃA ÀmA

1027040185

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401314045
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÐeÊfA ¿§NºAÊ ÔBrÂÜº A ÀÌfm Ñ¶jq Éfy h¯ÃA ÀmA
4030161492

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401314784
_Æ 1440/07/23
Íªk ÉfJ¦ ÒmË¾ ÄI ©BÃ¾

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1079916993

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

¸ºB¾ I jÕAfºBI hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA
iAj³ºA À²i
401320977
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
q ÎºB¾ AfÍ¾ AfÍ¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
2114256072

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401321258
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
Bm ½ E ¨ÂB¾ AfJ¦ ÏfÇ¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
1084838752

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401325240
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
È¾B§ºA PÛÊB³¿»º °ÌjrºA pBJ¦ LBÆËºAfJ¦ Î»¦ ÑnmÚ¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
5950009717

ÑÌËA À²i

n¦ ¼ÌBZ hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401325283
_Æ 1440/07/24
Ïn¦ fA f¿ È¿B®

hÍ¯ÃNºA ÑÇU

Éfy h¯ÃA ÀmA

1032174805

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401330743
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂAj¿rºA ½AhÆ juBÂ f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
1027838950

ÑÌËA À²i

BÍJvI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401331316
_Æ 1440/07/25
Ïjð¾ Î»¦ f¿ fC

Éfy h¯ÃA ÀmA

1046198345

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401332861
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÏjÇrºA Î¶jM f¿ ifI Éfy h¯ÃA ÀmA
1087120265

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401333533
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂAj¿rºA ÎrÌËÂ sÃ fºBa Éfy h¯ÃA ÀmA
1005898513

ÑÌËA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401336960
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂBðZ³ºA iËvÃ¾ ¹iBJ¾ Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1012567663

ÑÌËA À²i
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ﻛﺘﺎﺏ ﻏﺎﺋﺒﻮﻥ
ﻭﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﺓ

ǶțƿǠưȟȀƽˍƻȈ

اﻟﻬﺮوب اﻟﺮاﺑﻊ

اﺷﺘﺪ ﺣﻨﻴﻨﻲ إﱃ ﻗﺮﻳﺘﻲ ،ﺑﺪأت
أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ )اﻟﻌﺎﻟﻢ(!!
وأن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ
ﻗﺮﻳﺘﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺎور ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺮا،
وﻓﻴﻬﺎ املﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ،
وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻨﺎ
ﺑﺪأت أﻓﻜﺮ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ ،ﺗﺤﻮل اﻟﺘﻔﻜري
إﱃ ﺣﻠﻢ ﻳﺮاود ﺧﻴﲇ ﰲ اﻟﻴﻘﻈﺔ،
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ املﻨﺎم ،وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ
ﻳﺘﺤﻘﻖ؟.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻮق ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﻏﺒﺘﻲ ،ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻴﺼﻞ أﻗﺎم
ﻣﻌﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﺑﺸﻘﻴﻘﻪ ،إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ
ﻋﻼﻗﺔ رﺋﻴﺲ وﻣﺮؤوس ،وواﻟﺪه
ﻳﺮى أﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ،
وأﴎﺗﻲ ﻻ ﺗﺮﴇ ﺑﺄن أﺗﺨﺬ ﻗﺮارا
دون ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻴﺦ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺮرت ﰲ
ﺻﻤﺖ وﺑﺪأت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺔ
املﻌﺎرف( ﰲ ﺑﻠﺠﺮﳾ ،ﻗﺮرت
اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﳼ،
ﻷﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ أن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)املﻌﺘﻤﺪ( ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ -ﻋﲆ
ﻣﺎ أﻇﻦ -اﻹﺛﻨني  13دﻳﺴﻤﱪ
 ،1954وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ أﻧﺘﻈﺮ دوري
وﰲ ﻳﺪي ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻨﻘﲇ إﱃ
)ﻣﺪرﺳﺔ وادي اﻟﻌﲇ( دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻦ ﻻ ﻛﻨﺖ أﺗﺼﻮر ﺣﻀﻮره ،إﻧﻪ

ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻟﻲ
أﺳﺘﺎذي ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ املﻠﻴﺺ،
ﺑﺎدرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ وﻗﺒﻠﺖ ﺟﺒﻴﻨﻪ،
وأﺧﱪﺗﻪ ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ ﻓﻘﺎل» :ﻻ ،أﻧﺖ
ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺘﻚ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﺘﻚ
وأﺣﺒﺒﺘﻬﺎ ،إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻲ ﻇﺒﻴﺎن«.
وﻫﻜﺬا ﻛﺎن وﺻﺪر أﻣﺮ املﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺬﻟﻚ ،ﺛﻢ ﻋﺪت إﱃ املﺪرﺳﺔ وﺳﻠﻤﺖ
اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻴﺼﻞ
ﻛﺎن اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎدرﻧﻲ
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺴﺆال ﺻﻌﺐ :ﻫﻞ ﻳﻌﺮف
واﻟﺪي ﺑﺬﻟﻚ؟ أوﻣﺄت ﻧﺎﻓﻴﺎ ،وﻻ ﻋﻤﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؟ ﻣﺮة أﺧﺮى أوﻣﺄت ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ.
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻦ املﺪﻳﺮ
اﻟﱰﻳﺚ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أذﻫﺐ ﻣﻌﻪ
ملﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺪه .وﻣﻦ دون
ﻛﻼم ﻗﻔﺰت ﻣﻦ اﻟﻜﺮﳼ واﺗﺠﻬﺖ
إﱃ اﻟﺨﺎرج ﻣﺘﺠﻬﺎ إﱃ اﻟﺸﻤﺎل ،إﱃ
ﺟﺒﺎل ﺑﻨﻲ ﻇﺒﻴﺎن.
 ﻫﻞ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻹرادة؟
 ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺠﺎﻋﺔ؟ ﻫﻞ ﻛﺎن ﺗﻤﺮدا ﻣﻨﻲ ﻋﲆأوﺿﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ؟
 أم ﻫﻞ ﻛﺎن ﺟﺒﻨﺎ؟ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﺴﺖ أدري وﻻ أﺟﺪ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ
ﺻﻌﺒﺎ ،واﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﱪ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﱄ
دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺻﻘﺮ؟؟
إﻧﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﱪى.

• ﺍﻟﻤﻴــﻼﺩ 1941 /6 /19
• ﺩﻛﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮ ﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﻮﺍﺭﺩﻭ
ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﺎﻡ 1975
• ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻡ 1978
ﻣﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ

وﺻﻠﺖ إﱃ أﻣﻲ وأﺧﱪﺗﻬﺎ أﻧﻲ
اﻧﺘﻘﻠﺖ واﺳﺘﺒﴩت ،وﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻤﺎ
إذا ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻳﺪري وإذا ﻛﺎن
اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺻﻘﺮ راﺿﻴﺎ ،ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻬﺎ :ﻻ ﻫﺬا وﻻ ذاك ،وﻫﻨﺎ ﺗﻤﻠﻜﺘﻬﺎ
اﻟﺪﻫﺸﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺑﺮﻫﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻲ
إﺧﺒﺎر اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ودﻋﺖ ﱄ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
أ ّذن اﻟﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻟﺼﻼة
املﻐﺮب ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ ،ﻋﺪت
ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺑﻦ
ﻋﻤﻲ وأﺧﱪﺗﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أﻧﻲ ﻧﻘﻠﺖ
إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻲ ﻇﺒﻴﺎن وﺳﺄﻟﻨﻲ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺘﺠﺮأت وﻗﻠﺖ
إﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري وﻟﻮ ﻋﻠﻢ ملﺎ واﻓﻖ ﻋﲆ
ذﻟﻚ ،ﺳﺎدت ﻓﱰة ﺻﻤﺖ ﻗﺼرية ﺛﻢ
ﻗﺎل ﱄ ﺑﻌﺪﻫﺎ» :ﻏﺪا ً ﺗﺒﺎﴍ ﻋﻤﻠﻚ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻊ
اﻟﻔﺠﺮ إﱃ ﺑﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ وﺗﺴﻠﻢ ﻋﲆ
اﻟﺸﻴﺦ وﺗﻌﺘﺬر إﻟﻴﻪ« .وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن
اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻗﺪ واﻓﻘﻨﻲ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻘﺎل،
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻨﻲ ﻋﲆ اﻷﺳﻠﻮب.

وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ
ﺻﻘﺮ ﺿﺤﻰ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ،وﻛﺎن
دﺧﻮﱄ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ﻛﺜريا.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﻗﺖ اﻟﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎن
اﻟﺸﻴﺦ واﻗﻔﺎ ﰲ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﻜﺒري اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﻮره ،ﺣﻴﺎﻧﻲ
ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ وأﻗﺒﻞ ﰲ ﺑﺸﺎﺷﺔ
ﺑﻌﺪ أن أﻣﺮ أﺣﺪ ﻏﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﺄن
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻣﺮﻛﻮﺑﺘﻲ )ﺣﻤﺎرﺗﻲ(،
وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﰲ املﻜﺎن املﺨﺼﺺ،
وﺑﻬﺬا ﻋﺎﻣﻠﻨﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻀﻴﻒ(
وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻔﺎﺟﺄة..
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺛﻢ أدرﻛﺖ أن
ﺻﻔﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻐريت ﻣﻦ اﻻﺑﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ إﱃ اﻟﻀﻴﻒ ،وﺳﺒﺤﺎن ﻣﻐري
اﻷﺣﻮال ،ﺟﻠﺴﺖ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي
ﻋﺎﻣﻠﻨﻲ ﺑﻠﻄﻒ ،واﻋﺘﺬرت إﻟﻴﻪ،
وﺗﻔﻬﻢ ﻣﻮﻗﻔﻲ وﰲ ﻓﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة
ودﻋﺘﻪ واﻧﴫﻓﺖ.
"ﻫﺮوب إﱃ اﻟﻨﺠﺎح"
1431

ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ..ﺣﻮﺍﺭ ﻻ
ﺻ;ﺍﻉ
• ﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ ﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
• ﺍﻟﺘﻄﻮHﺮ ﺍﻟﺬﺍFﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪKLﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎﺭﺏ
• ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ
• ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺻﻠﻰ ﺍ Wﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
• ﻫ;ﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
• ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻨﺖ
ﺧﻮﻳﻠﺪ )ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ(
• ﻣﺤﺎﺿ;ﺍﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

ﻣﺎ إدﻣﺎﻧﻚ

اﻟﺼﻴﺎم ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ،وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع
ﺣﺪد ﻧﻮع إدﻣﺎﻧﻚ،
ْ
ّ
واﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ّ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﻠّﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮه واﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﺑﻪ
ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﺪﻣﻨﻮن ،ﺑﻞ ﻣﺴﺘَﻌْ ﺒَﺪون
ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻻ ﻟﴬوراﺗﻬﺎ! ﻫﻞ ﻗﺎﺑﻠﺖ
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺪﻣﻨﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﺎول اﻟﺨﺲ أو اﻟﺒﻨﺪورة؟
أو ﻣﺪﻣﻨﺎ ﻋﲆ أﴎﺗﻪ؟ أو ﻣﺪﻣﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺔ؟
رﻏﻢ أن أﻓﻀﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻼ
ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺮوق ﻟﻨﺎ وﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ دﻓﻌﺎ ،ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﺜﺮي
أو ﻳﻀﻴﻒ إﱃ ذواﺗﻨﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻘﺪّﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮا.
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻟﺤﻈﺎت ،ﺳﻮﻳﻌﺎت ،أﻳﺎم ...ﺛﻢ
ﻣﺎذا؟ أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺘﺤﻘﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة!
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹدﻣﺎن ﺑﻌﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ،
ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻋﺎدة ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ
ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺟﺴﺪﻳﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺼﻞ
ﺗﺄﺛريﻫﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ
ﻻ ﻳﺨﺘﺎر أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻣﻨﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻳﻘﻮل »دﻋﻨﻲ أدﻣﻦ ﻋﲆ ﻫﺬه املﺎدة
أو ﺗﻠﻚ ،أو ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك أو ذاك .اﻹدﻣﺎن ﻫﻮ
أﺣﺪ أﻋﺮاض املﺸﻜﻼت اﻷﻋﻤﻖ ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ،وﻳﻤﻜﻦ أن ّ
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻹدﻣﺎن أﻳﻀﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮد واﻟﺘﻌﺮض املﻜﺜﻒ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد ﺗﺪرﻳﺠﻴّﺎ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺘﻪ ،وﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﴪ إدﻣﺎن
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺮاﺋﻲ أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻣﺜﻼ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ -وﰲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح -ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﺷﻜﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻳﻤﺪون
أﻳﺪﻳﻬﻢ إﱃ أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ! ،أول ﻣﺎ ﻳﺠﻮل ﰲ
ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ :ﻟِﻨﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز
ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺟﺂت ،ﻣﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل
ﻓﱰة اﻟﻨﻮم؟ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﻓﺎت؟ وﻣﺎ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت؟
ﻳﺠﺐ ،وﴐوري ،وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،اﻻﻃﻼع
ﻋﲆ اﻷﺣﺪاث املﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻻﻓﱰاﴈ ،ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻷﺣﻼم!
وﻣﺎذا ﻳﺠﺪون؟
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻟﻢ ﻳﺘﻐري أو ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻐﻴﺎب
ﺳﻮﻳﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ،رﺳﺎﺋﻞ ﻋﲆ اﻹﻳﻤﻴﻞ ﻋﲆ
اﻟﻨﻤﻂ ﻧﻔﺴﻪ :ﺗﺒﻠﻴﻎ ،دﻋﻮة ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ،دﻋﺎﻳﺔ،

ﻣﻴﺴﻮن اﻟﺪﺧﻴﻞ
maydkhiel@alwatan.com.sa

أﺣﺪاث ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎملﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ّ
ﺗﻐري املﻜﺎن أو اﻟﺤﺪّة ،وﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﻪ ،واﻟﻨﻘﺎش
ﻧﻔﺴﻪ ،واملﻘﺎﻃﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﺑﻨﻜﻬﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﺬي أرﻳﺪ أن أوﺿﺤﻪ ﻫﻨﺎ ،أن ّ
اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻳﺜري
اﻟﻔﺮد أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻬﺬا ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻹدﻣﺎن ،ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺠﺪه ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﻟﺬة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺪه!.
رﻣﻀﺎن ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺧري
وﺑﺮﻛﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،إﻧﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻟﻴﺲ
ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﰲ اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ،
ﺑﺄن ﻧﻜﻮن أﺣﺮارا ﻓﻌﻼ ،ﻓﻠﻨﺒﺤﺚ ﰲ ذواﺗﻨﺎ ﻋﻤﺎ
ﻳﻘﻴّﺪﻧﺎ وﻳﺴﺘﻌﺒﺪﻧﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻹدﻣﺎن! ﻣﺎذا ﻟﻮ
اﺗﺨﺬﻧﺎ ﻗﺮارا ﺑﺄن ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ أﺟﻬﺰﺗﻨﺎ أو ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﲆ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ؟
ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﺤﺚ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﰲ
اﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻧﺮﺧﻲ رﻗﺎﺑﻨﺎ،
ﻧﺮﻓﻌﻬﺎ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗُ ّ
ﺴريﻧﺎ ،ﻧﺘﺤﻜﻢ ﻧﺤﻦ
ﻓﻴﻬﺎ!
ﻫﻞ اﻹدﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﲆ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ؟
ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻛﺜرية ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن! ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﲆ
اﻟﻔﺮد أن ﻳﺮاﺟﻊ داﺧﻠﻪ ،وﻳﺨﺮج ورﻗﺔ وﻗﻠﻤﺎ،
وﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻪ وﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ.
ﻧﻌﻢ ،ﻗﺪ ﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ أو ﺣﺘﻰ ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ
ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﻘﻮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ،إن ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم،
ﻋﲆ اﻟﺒﺪء واﻷﻋني ﻋﲆ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار إﱃ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻫﻨﺎ أﻧﺎ ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ إدﻣﺎن
املﺨﺪرات أو املﺴﻜﺮات أو ِ
املﻴﴪ »اﻟﻠﻬﻢ
ارﻓﻊ ﻋﻤﻦ اﺑﺘُﲇ ﺑﻬﺎ« ،ﻓﺘﻠﻚ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴني وﻋﻼﺟﺎ ﻃﻮﻳﻼ .اﻹدﻣﺎن اﻟﺬي
أﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ أﻧﻮاع أﺧﺮى ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ
ﻋﲆ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎس ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ أو املﺼﺎﺋﺐ أو اﻟﻜﻮارث ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ
ﻋﲆ ﺗﺼﻔﺢ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻷﻟﻌﺎب

اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ،وﻣﻦ
ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ ّ
املﻌﺴﻞ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻷﺳﻮاق،
وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﴩاء ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤِ ﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺤﺐ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ املﺴﻠﺴﻼت،
وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﻐﻀﺐ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻐريه ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺜﺮﺛﺮة،
وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ ُ
اﻟﺴ ﱠﻜﺮ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﻮﻻﺋﻢ ﺿﻴﻔﺎ أو
ﻣﻀﻴﻔﺎ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﲆ اﻷدوﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻳﺪﻣﻦ
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮل وﺗﻄﻮل.
ﺣﺪد ﻧﻮع إدﻣﺎﻧﻚ ،واﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ّ
اﻟﺼﻴﺎم
ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴّﺔ ،وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻌﲆ اﻷﻗﻞ ﻗ ّﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛريه
واﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﺑﻪ.
ﻟﺪﻳﻚ ﻗﻮة اﻹرادة ﺑﺄن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﴩاب رﻏﻢ املﻐﺮﻳﺎت اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻚ،
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ،إذًا ﻟﺪﻳﻚ
اﻟﻘﺪرة ،ﻓﺈن وﺟﺪت اﻟﻘﺪرة ﺑﻘﻲ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﺲ
ّإﻻ.
ﻧﺤﻦ ﰲ رﻣﻀﺎن ﻧﺘﺤﺮر ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻨﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
أﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ،ﻧﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ دواﺧﻠﻨﺎ ،ﻻ
ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ أو ﻧﺘﻬﺮب ﻣﻦ املﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻧﻌﱰف ﺑﻬﺎ
أﻣﺎم اﻟﻠﻪ وﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ،واﻷﻣﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑني اﻟﻔﺮد
ورﺑﻪ ،ﻓﻨﻄﻠﺐ املﻐﻔﺮة ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎملني ،ﻃﻤﻌﺎ
ﰲ ﻛﺮﻣﻪ وﺣﻠﻤﻪ وﻋﻄﺎﺋﻪ.
وﻫﻨﺎ ،ﻻ أﻗﻮل إن ﻣﺎ ﻧﺪﻣﻨﻪ -ﻣﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ-
ﻫﻮ ﺑﺎﻟﴬورة ذﻧﻮب ،وﻟﻜﻦ ﻃﺎملﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺮاﺟﻊ
أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻧﺤﺎﺳﺒﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ أن ﻧﺮاﺟﻊ
ﺗﴫﻓﺎﺗﻨﺎ وﻧﺤﻠﻠﻬﺎ ،وﻧﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺪى ﺗﺄﺛريﻫﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة ﻣَﻦ
ﺣﻮﻟﻨﺎ.
وإن اﻧﻘﴣ رﻣﻀﺎن وﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺼﻨﺎ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻧﺪﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ،أو رﺑﻤﺎ ﺧﻔﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛريات ﻛﺜري ﻣﻨﻬﺎ،
أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ» :أﻧﺖ اﻵن
ﺣ ٌﺮ وﺣ ٌﺮ وﺣ ٌﺮ«.

ﳌﺎذا ﺳﺨﺮﻧﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات
ﻳﺴﺄﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻨﺎ ﻋﱪ
ﺗﻮﻳﱰ وﻓﻴﺴﺒﻮك ﻋﻦ ﺳﺒﺐ دﻓﺎﻋﻨﺎ
ﻋﻦ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املﺘﺤﺪة،
وﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻘﻀﻴﻪ ﻋﱪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻫﺎﺗني اﻟﺪوﻟﺘني اﻟﻌﺮﺑﻴﺘني
وﻗﻴﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ وﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻼ
ﻧﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺳﺌﻠﺔ؛ ﻷن أﺳﺎس دﻓﺎﻋﻨﺎ ﻋﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻫﻮ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻗﺒﻠﺔ املﺴﻠﻤني وﻋﻦ دوﻟﺘني
ﻋﺮﺑﻴﺘني ﺣﻤﺘﺎ ﺑﻤﺎﻟﻬﻤﺎ وﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ
وﺟﻴﺸﻴﻬﻤﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ ﻛﻞ
اﻟﻌﺮب ،وﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ
ﺑﺴﺨﺎء ودون ﺗﺮدد ،وﻛﺎﻧﺘﺎ ﰲ
ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت ﺣﺎﴐﺗني ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻵﻻم ﻋﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺘني املﺎل
واﻟﻄﻌﺎم واﻟﺪواء واﻟﺪﻋﻢ املﻌﻨﻮي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﱪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻂ رﺣﺎﻟﻬﺎ
داﺋﻤﺎ ً ﰲ املﺼﺎرف املﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي
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ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات
دﻋﻤﺎ ً ﻣﺎﻟﻴﺎ ً وﺻﻞ إﱃ  3ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻟﻠﺒﻨﻚ املﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،وﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن دﻋﻤﺎ ً ﻟﻸردن
وﻟﻠﻴﻤﻦ اﻟﺠﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ وﻳﻼت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳﺮان
وﻋﺼﺎﺑﺎﺗﻬﺎ املﺠﺮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ.
إن إﻧﺠﺎزات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات ﺑﻜﺎﻓﺔ املﺠﺎﻻت
ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب املﻐﱰﺑني
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻔﺨﺮ ﺷﺪﻳﺪ وﻧﺮى ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻋﻈﻴﻤﺎ ً ﻷﻣﺘﻴﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ وﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻤني اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﺎن ﰲ
اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ
واﻟﺤﺮب ،ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻻ ﻳﺸﻌﺮ
ﺷﻌﺒﺎ املﻤﻠﻜﺔ واﻹﻣﺎرات ﺑﺄي
ﺿﻌﻒ أو ﻫﻮان ﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﺗﺮى إﻧﺠﺎزاﺗﻬﻤﺎ ﺗﻌﻠﻮ وﺗﺼﻞ
إﱃ ﻛﻞ املﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﺨﺮا ً ﺟﺪﻳﺪا ً ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب،
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻐﺮﺑﻨﺎ ﻋﻦ أوﻃﺎﻧﻨﺎ ﺑﺤﺜﺎ ً

ﻋﻦ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺗﻘﻮدﻫﺎ دول وﺟﻬﺎت ﺗﻜﻦ ﺣﻘﺪا ً
ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ً ﻟﻬﺎﺗني اﻟﺪوﻟﺘني وﻟﻜﻞ
ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺮى ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ ﺑﺪون
وﺣﺎﴐﻧﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ إﱃ ﺗﺪﻣريﻧﺎ وﺗﻔﺘﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻈﺎم ﰲ ﻛﻠﺘﺎ
دوﻟﻨﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﺘني واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺤﻤﻼﻧﻬﺎ ﻟﺸﻌﻮب املﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب دﻣﺎﺋﻨﺎ
ﺑﺴﻼم وأﻣﻦ ورﺧﺎء ،ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ
وﺣﺎﴐﻧﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ.
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب
املﻄﻠﻮب اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ً
اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ
واﻟﺮﺟﻌﻴﺔ.
وﻧﻀﺠﺎ ً ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت
اﻟﻴﻮم وﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺰداد اﻷﻣﻞ
اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ دول
ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ وﻧﺪرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
ﻛﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ،ﺗﻘﻒ
وﻗﺖ ﻣﴣ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ﰲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ملﻮاﺟﻬﺔ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺰدﻫﺮا ً ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻳﺮان وإﺧﻮان اﻟﺸﻴﺎﻃني
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻦ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﴪ واﻟﻌﻠﻦ،
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﺧﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻧﴫا ً
املﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ املﺴﺘﻮﻳﺎت،
وﻹﺣﻘﺎق ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﺻﻔﺎ ً ﻋﲆ ﻣﺤﻮر اﻟﴩ وﺳﻴﻬﺰم ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ
واﺣﺪا ً ﺑﻮﺟﻪ املﺤﺮﺿني واملﺴﻴﺌني ﰲ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ
واملﺨﺮﺑني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﻟﻨﺒﺪأ
أﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول واملﺲ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺤﺴني
واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ ،ﻇﺮوﻓﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻃﺮد
وﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺴﻮرﻳﺔ
أﻫﺪاﻓﻬﻢ املﻠﻌﻮﻧﺔ واﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن.

ﻫﺮوب اﻟﻔﺘﻴﺎت وﻋﻘﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆاﻣﺮة
ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻤﻲ

ﺛﻤّ ﺔ ﺳﺆال ﻳﺪور ﰲ ﺑﺎﱄ داﺋﻤﺎ :ملﺎذا ﻧﺸﻌﺮ
ﻧﺤﻦ -ﻣﻌﺎﴍ اﻟﻌﺮب واملﺴﻠﻤني -ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺎدﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻃﺎرﺋﺔ ﻋﲆ
ﻗﻴﻤﻨﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ ،أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆاﻣﺮة
ﺗُﺤﺎك ﰲ اﻟﻈﻼم اﻟﺪاﻣﺲ ﺿﺪﻧﺎ وﺿﺪ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ وﻧﺴ ّﻠﻢ
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ املﺆاﻣﺮة؟ ،ملﺎذا أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﰲ
أدﻣﻐﺘﻨﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻛﻞ ﺣﻮار
وﻧﻘﺎش ﻧﺸﺘَ ﱡﻢ ﻓﻴﻬﺎ رواﺋﺢ اﺳﺘﻬﺪاف ﺧﺎرﺟﻲ
ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻫﺪم ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ .أﻛﺎد
ﻻ أﻓﻬﻢ! ملﺎذا ﻧﻌﺘﻘﺪ دوﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺤﺪث ﻟﻨﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ؟ ﻻ ﺧﻠﻞ وﻻ اﻋﻮﺟﺎج ﰲ
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻔﻜريﻧﺎ اﻟﻨﻤﻄﻲ؟ وإﻧﻤﺎ املﺸﻜﻠﺔ ﻛﻞ
املﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺂﻣﺮه ﻋﻠﻴﻨﺎ.
إﻧﻬﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﻤﴪﺣﻴﺔ دراﻣﻴﺔ رﺳﻤﻨﺎ أدوارﻫﺎ
ﺑني ﻗﻮى اﻟﺨري واﻟﴩ ،ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ املﻼﺋﻜﺔ وﻫﻢ
اﻟﺸﻴﺎﻃني.
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر املﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣَ ِ
ﺮﺿﻴّﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،وﰲ اﻟﺤﺎل
ذاﺗﻪ إﺳﻘﺎط ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﲆ ﻏريﻧﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻜﺮس
ﰲ دواﺧﻠﻨﺎ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺪور اﻟﻀﺤﻴﺔ
اﻟﻐﻠﺒﺎن ،اﻟﺬي ﻻ ﺣﻮل ﻟﻪ وﻻ ﻗﻮة ،دون ﺣﺘﻰ
أﻗﻞ ﻧﻈﺮة ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ ﻋﻘﺮ دارﻧﺎ!.
ﻗﺮأت ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺧﱪا ﻳﻘﻮل ،إن املﺆﻣﻨني
ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت املﺆاﻣﺮة ،ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻻرﺗﻜﺎب
ٌ
ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪ،
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ
أﺟﺮاه ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻔﺲ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،إذ ﻛﺸﻔﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺘﺎ »ﻛﻨﺖ«
و»ﺳﺘﺎﻓﻮردﺷﺎﻳﺮ« ،أن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت
املﺆاﻣﺮة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
واﻷرض املﺴﻄﺤﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ
إﱃ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮن املﺮور
ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻀﻮء اﻷﺣﻤﺮ ،أو اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ دﻓﻊ
اﻟﴬاﺋﺐ.
وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑني
املﺆاﻣﺮة واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﱰﻓﻬﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻹﺣﺴﺎس املﺘﺰاﻳﺪ
ﺑـ»اﻟﻼﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ« ،وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ أو اﻻﺳﺘﻴﺎء ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن املﺠﺘﻤﻊ أﺻﺒﺢ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﻼ أﺧﻼق.
ُ
ﺗﺬﻛﺮت ﻣﻮﺿﻮع
وﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﻫﺮوب اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت .ﻫﺬا املﻮﺿﻮع
اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ املﺎﺿﻴني .ﻗﻠﺖ ﰲ ﺑﺎﱄ إﻧﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ وﻃﺎرﺋﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﻌﺪى أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ،
ﺑﻞ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ املﺆاﻣﺮة ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻳﺨﻄﻂ وﻳﻬﻨﺪس اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻳﺤ ّﺮض ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﻋﲆ
اﻟﺘﻤﺮد ﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﻨﺎ أﻗﻮل -وﺑﻨﺎء ﻋﲆ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺎﻟﻴﻪ -إذا اﺳﺘﻤﺮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻬﺬا املﻨﻈﻮر ،ﻓﺴﺘﺰداد
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺮب .ﻓﺄﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﺮاﺣﺔ ،ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ذاﺗﻪ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ أﻗﻮل دﻋﻮﻧﺎ ﻧﱰك ﻫﺬا املﻮﺿﻮع
ﺟﺎﻧﺒﺎ ،ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ّ
ﺣﻼ ﻧﺎﺟﻌﺎ ،وﻟﻜﻦ أﻗﻮل
ﻓﻠﻨﻀﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ
واﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ -ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺎ -ﻧﺤﻴﺎ
ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻨﻘﻤﺔ ،وﺗﻠﻚ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺗﺄﻛﻞ
ﺳﻮى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻬﺪم إﻻ ﺑﻴﻮت أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
@alialsherrimy
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u2+˄6Wf˅iɻɽʂɽɷTgGfeyKw4f
wg 4Zp ɩV iɸɷ E6S A. Q5>
eyKw4fe~2vk2S:\:˜aȗk
A. Q5> u2+˄]ȃf˅iɺɽ TgGf
\:˜aȗk wg 4Zp ɩV iɽ E6S
˅iɺɽTgGfeyKw4fe~2vk2S:
mgSȞx˅ɹiɸɽɾɾʂɽɷ˄fl&Ȝ *;Ȟx
yq& mbɸʂɽɷ ɧy* 2S T^yȞ˄ #f
Tl'k˖ \qu r;* K+k rk ]Ȃ
wgSZ df3 ȕ F5Sk wf rlZ˅˕\yqf
eȗ. r6Sf kSf lc+lgf i2_f
˅w/5rkr6v>

ûáìƍƙ
;q'fp;bo.2l+k7prgS˅˅
˧ˬɷɸɽɻɷɺɸm^56[:7y&o2_ZrR
iɹɷɸɼ˜ɻ˜ɸɼ ȕ o;b rk 51B
gCq_gf wlg; wgR 6#S rlk }&6
7y& 51 6^ x 2' p;bf
˅Ǜ5yc?k
C.5 o2_Z rR o7& Sk& rgS˅˅
ɺɽɿɿ m^6 Sk'f 51 wb6Ȟ 5^
o7'ȗByȞxh_qf57xrkt51B
u52CȞ vlg; vgR 6#S rlk }&6
˅A5yc?k
F5SfOZ+lkSflc+ȞrgS˅˅
q'gf<5rk15yfgkSȞȠRq
m^6o7&_Kql1x2+fi6+fp2Ȟ
sɸɻɻɷ˜ɽ˜ɹɸ 05x ɺɾɿɻʀɹɸɼ
2l+k˜rJyȞ dgl " ȓ_ fx
m^5 p2k h': ~5+: 2l* 2l*
T^yf R58f 5_Sgf ɸɷɺɻɽɽɽɼɷɸ
vfyJ x t1x2*x wyq'f `5KȞ
aȗkȚQ8pQxȃȞ*;ȞTZ6f;*
2l* ɨR 2l+k˄Ȗl>˄ɨ lb ˕ɾʀ˖ m^5
iɹɽʂɼΑiɻɸʂɹΑiɹɷeyK~5+:
Α iɸɹʂɺ Α iɿʂɸ Α iɸɽʂɽ Α iɼʂɻ +
2l* ɨR 2l* ˄yq&˅iɸɿʂɹ Α iɹɺʂɺ
iɹɺʂɽΑiɹɽʂɾΑiɸɻʂɸeyK~5+:
)6[k ɪ;*˄^Ȃ˅iɺɿʂɹ Α iɸɽʂɿ +
Α iɻɸ Α iɾɽʂɸ eyK ~5+: }+
2S: olg: 2S: ˄6V˅iɺɼ Α iɿɸʂɻ
iɸɼʂɾΑiʀʂɺΑiɺɿʂɻeyK~5+:
iɾʂʀ Α iɼɸʂʀ Α iɸɽʂɻ Α iɸɼʂɿ +
*;Ȟ˅iɻɺʂɼ Α iɸʀʂɽ Α iɽʂɽ +
F5Sk wf rlZ˅ɹiɸɻɿɾʀ˄fl&Ȝ
F5SfOZ+lkSflc+lgfi2_f
˅w/5rk6v>uC^ 2kȕ
rRwgR72l* mu6rl*6f2RrgS˅˅
m^6l1b h':x%6/_"xo2_Z
gb rk t51B ɹɷɸɹɸɺɿɺɷ Sk&
Sk&rkmOqfmlCxhg+Tl'Ȟ
vlg; vgR 6#S rlk }&6 o7&
˅Ǜ5yc?ku52CȞ

ûáƣƚǍ
2R;k r 2S: m;p fKf rgS˅˅
ɸɷɿɼɺɺɿɸɼɿm^5p2kh':kf
Sk'f %6/f 1v> o2_Z rR
hC[fxJ/fq_m;^ǙK:yȞ
wq;f <ȗȞ %px mlC DC/ Ǚ
;:Ȟ rk 51B sɸɻɺɻ - ɸɻɺɺ
rlk}&6ʘo6'qq_f52gfkSf
˅Ǜ5yc?ku52CȞvlg;vgR6#S
~2qu 5y[Wf2R 2l+k 5yp rgS˅˅
m^5 6[: 7y& o2_Z rR ;q'f
iɹɸ˜ɽ˜ɹɷɸɷ 05x J ɹɷɸɿɻɺɾ
wlg; t2' rk ȠR t2& rk 51B
˅Ǜ5yc?k52CȞ

mRp wFyR "5x dgk wg iɺʂʀɷ Ǚ
˅iɺɼʂɸɷɧl&eyK~6v?f~ɩ?_f
i6Wkwgf2R"5xdgku2+˄]ȃfrkx
rkx˅iɺɼʂɸɼɧl&eyK~6v?f2l+k
~ɩ?_fTZ56u72l+k"5xdgk˄6Wf
*;Ȟx˅iɻɺʂɷɼ ɧl& eyK ~6v?f
`6JrRwf fɹiɸɺɻɿʂɸɷ˄fl&Ȝ
i2_fwgSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȝ
r6v> eȗ. lc+Ȟ t4u ȟ wFǻR
˅w/5rk

dgk wg iɸɺ ˞ iɸɹ rk E6R  g[:
~6v?f ~6cf 6ZN 2l+k wgf2R
rkx˅iɸɷɺʂɺɷ ɧl& eyK 2';Ȟx
E6R h: ~6'kx Q5>  t2+˄6Wf
6ZN  hCZ dgk wg iɸɷ ˞ iɼ rk
˅iɸɹɺ ɧl& eyK ~6v?f ~y+Ȟ
rRwf fɹiɽɸɼɾ˄fl&Ȗ*;Ȟx
gSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȗ`6J
eȗ. lc+Ȟ t4u ɧ FǻR i2_f
˅/5rkiyɪ"ȗ"

Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2l+k r 2vZ˜rJyȞ vf i2_ wp 
m^5 p2Ȟ h';f  ~6v?f ok6V r
o rlGȞ wvp ɸɷɸɻɺɸɹɽɹɸ
ok6V wgf2R "5x dgk ȕ ~5'f rk
E5Ț mvZȉ  +x  ~ɩ?_f Rȗk
S^yfx ˕tȏ+Ȟ˖ l;Ȟx  R58f
OZ+Ȟ Sf  ˕?kSf˖ 6^ ȕ
iRh^Rȃf*Ȝ+ȞxAlqf
ɻɷɸɽɺɾɺɽɷm^6q2f2_Ȟxsɸɺɿɾ
vfyJ x u1x2*x sɸɻɻɷ˜ɼ˜ɾ ȕ
u2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
iɹʂʀɷȟiɹʂɸɼrkE6Si2^`6J
2l+k wgf2R  q ?R "5x dgk wg
rkx˅iɸɸʂɺɼ ɧl& eyK ~ɩ?_f
 q ?R "5x dgk u2+˄yq'f
ɧl& eyK ~ɩ?_f 2l+k r wgf2R
"5x dgk u2+˄ ]ȃf rkx˅iɸɺʂɻɼ
eyK~ɩ?_f2l+kwgf2R q?R
u2+˄6Wf rkx ˅iɹɾʂʀɼ ɧl&
2l+k wgf2R  q ?R "5x dgk
*;Ȟx˅iɹʀʂɺɼɧl&eyK~ɩ?_f
`6J rR wf  f ɹiɺɺɾʂɺɼ˄fl&Ȝ
df3ȕF5SkwfrlZmu2fxrk!5Ȝ
lc+Ȟ t4u ȟ wFǻR i2_f wgSZ
˅w/5rkr6v>eȗ.

o2_ZrRo.eȖoxb1>˜rgS˅˅
rk51Cf˦˹˹ɽɷɹɷɼɹm^56[:7y&
wgR6#SrȞy&6x1iȗ:o;b
2'p;bfgCq_fɧwlg;o
˅Ǜ5yc?k7y&516^ x

wp  r6Sf kSf lc+Ȟ rgS˅˅
r ɨR r )ȗZ˜rJyȞ vf i2_
p2k h': pK+_f ~1u r 2l+k
'* dB gK ɸɷɻɾɺɽɹɿɷʀ m^5
ȕ ~5'f rk wp ȗ^ }vp x ic+:
qc;fE5Țhkbȕȉ +xcgk
Fx56^ȕS^yfx,g;k vg.2
rkwvfɧgȘxr6Sf8b6lt5ypr
pK+_f~1ur2l+krɨR˜~2fx
iRRȃf*Ȝ~2fxȟ ffx
*;ȞxeyJȚx1x2+f;*sɸɺɿɼ
ɨR˜dgk =y* u2+˄el?f˄ff
TgGf eyK pK+_f ~1u 2l+k
˜dgk =y* u2+˄yq'f˅iɸɺɸʂɼɷ
TgGf eyK pK+_f ~1u 2l+k ɨR
E6R Q5> u2+˄]ȃf˅iɸɹɷʂɼɷ
˜dgkR58kwgiɸɼȟiɺɷrk\g/k
TgGfeyKpK+_f2S:~1u2S:
˜dgk R58k u2+˄6Wf˅iɺʀʂɼɷ
TgGf eyK oK+_f ~1u 2l+k ɨR
˅ɹiɻʀʀɷ˄fl&Ȝ *;Ȟx˅iɻɷʂɽɷ
iɾɷɷ ɧy* 2S T^yȞ˄ #f mgSȞx
r;*˜dgk ^x6+k K+k rk el>
wgSZ df3 ȕ F5Sk wf rlZ˅\qu r
eȗ. r6Sf kSf lc+lgf i2_f
˅w/5rkr6v>
i2_ wp  r6Sf kSf lc+Ȟ rgS˅˅
~2vk r 2S: r \:˜rJyȞ vf
ɸɷɼɾɼɺʀɼɺɽm^5p2kh':w4fe
ȗ^ }vp x ic+: '* dB gK
ȕȉ  +x cgk ȕ ~5'f rk wp
,g;k   vg.2 qc;f E5Ț hkb
8b6l t5yp r Fx5 6^ ȕ S^yf
iR Rȃf *Ȝ ɧ gȘx r6Sf
*;Ȟx eyJȚx 1x2+f ;* sɸɺɿɼ
E6SA.Q5>u2+˄el?f˄ff
2S: \:˜aȗk wg 4Zp ɩV iɽ
˅iɻɽʂɽɷ TgGf eyK w4f e ~2vk
iɽ E6S A. Q5> u2+˄yq'f
e~2vk2S:\:˜aȗkwg4ZpɩV

ﻼن ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرƠƠإﻋ

C/?fey*Țlc+lqk#fvpȜ62frgS
wgf2R r uyf2R r ]5J˜vf i2_ wp  2'
q2kȕT^yfxȈ_frR5_RTo3gKhRl:
w2frkȠSZɹiɿɸɹʂɼw*;kpl*6f+2&
qk#fvpȜ62fȟi2_f5_SfȂȕV6f
˅oȗǙRȜgKi2_fz6&4fw/5rk6vǙ>eȗ.

wp  r6Sf kSf lc+Ȟ rgS˅˅
r ɨR r )ȗZ˜rJyȞ vf i2_
p2k h': pK+_f ~1u r 2l+k
'* dB gK ɸɷɻɾɺɽɹɿɷʀ m^5
ȕ ~5'f rk wp ȗ^ }vp x ic+:
qc;fE5Țhkbȕȉ +xcgk
rFx56^ȕS^yf*ǻ:vg.2
rk wvf ɧ gȘx r6Sf 8b6l t5yp
pK+_f~1ur2l+krɨR˜~2fx
Rȃf *Ȝ ~2fx ȟ  f fx
eyJȚx 1x2+f ;* sɸɺɿɼ iR
R58k u2+˄el?f˄ff *;Ȟx
eyK pK+_f ~1u 2l+k ɨR˜dgk
R58k u2+˄yq'f˅iɾɺʂɼɷ TgGf
eyK pK+_f ~1u 2l+k ɨR˜dgk
\^yk u2+˄]ȃf˅iɾʀʂɼɷ ɧl&
ȟ iɺɺʂɽɷ rk \g/k E6S A.
rk ~1Ȟ iSf L/f ȟ wg iɽɺʂɾɷ
dfiɸɼ˜iɺɷE6S_q/fȟr6Sf
TgGf eyK `6Kf 5y+k rk p&
ɨR˜dgk R58k u2+˄6Wf˅iɽɾ
TgGf eyK pK+_f ~1u 2l+k
˅ɹiɻʀʀʀʂɼɷ˄fl&Ȝ *;Ȟx˅iɾɺ
mbɸʂɹɷ ɧy* 2S T^yȞ˄ #f mgSȞx
r;*˜dgk ^x6+k K+k rk el>
wgSZ df3 ȕ F5Sk wf rlZ˅\qu r
eȗ. r6Sf kSf lc+lgf i2_f
˅w/5rkr6v>
Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2l+k r 2vZ˜rJyȞ vf i2_ wp 
m^5 p2Ȟ h';f ~ɩ?_f ok6V
rk o rlGȞ wvp ɸɷɸɻɺɸɹɽɹɸ
ok6V r wgf2R "5x dgk ȕ ~5'f
E5Ț mvZȉ  +x ~6v?f Rȗk
Sf?kSf6^ȕS^yfxR58f
Rȃf *Ȝ +Ȟx Alqf OZ+Ȟ
m^6 q2f 2_Ȟx sɸɺɿɾ iR h^
u1x2*xsɸɻɻɷ˜ɼ˜ɾȕɻɷɸɽɺɾɷɻɷ
˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx vfyJ x
~6v?f ~ɩ?_f  " u dgk u2+
eyK~6v?fi6Vr;+kɨR"5xdgkx
dgk u2+˄yq'f rkx˅iɼʀʂɼɼ ɧl&
"5xdgkx~6v?fTZ56u72l+k"5x
2l+k"5xdgkx~6v?fi6Vr;+kɨR
,fB wgf2R dgkx ~ɩ?_f 2>6k ɨR
˅iɽɿʂɷɼ ɧl& eyK ~6v?f 2l+k
wgf2R "5x dgk u2+˄]ȃf rkx
ɧl& eyK ~ɩ?_f rl*6f2R ɨR
k ^: u2+˄6Wf rkx˅iɸɺʂɾɼ
dgkvgiɽʂɿɷȟiɹʂɺɼ)xǻE6S
"5xdgkx~ɩ?_fɨRrl*6f2R"5x
ɧl&eyK~ɩ?_fTZ56u7wgf2R
ɹiɸɹɹɽʂɺɿ˄fl&Ȝ*;Ȟx˅iɺɾʂɿɷ
F5SkwfrlZ!5Ȝ`6JrRwf f
t4u ȟ wFǻR i2_f wgSZ df3 ȕ
˅w/5rkr6v>eȗ.lc+Ȟ
Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2l+k 2vZ˜rJyȞ vf i2_ wp 
m^5 p2Ȟ h';f ~6v?f ok6V
rk o rlGȞ wvp ɸɷɸɻɺɸɹɽɹɸ
Rȗkok6Vwgf2R"5xdgkȕ~5'f
E5Ț mvZȉ  +x ~6v?f ~ɩ?_f
ȕS^yfxil*b5tl;ȞR58f
Alqf OZ+Ȟ Sf ˕?kSf˖ 6^
sɸɺɿɾiRh^Rȃf*Ȝ+Ȟx
ȕ ɻɷɸɽɺɽɼɹɼ m^6 q2f 2_Ȟx
vfyJ x u1x2*x sɸɻɻɷ˜ɼ˜ɾ
dgku2+˄el?frk˄ɨlbv*;kx
dgkx ~6v?f Q8k 8Z wgf i6V "5x
~6v?f rl*6f2R ɨR wgf2R "5x
u2+˄yq'frkx˅iɺɼʂɾɼɧl&eyK
dgkx~ɩ?_fTZ56u7wgf2R"5xdgk
E5 ~6v?fRȗkok6Vwgf2R"5x
iɹʂɷɼ)xǻE6SǸ6'kxR57

Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
 q 6v>˜rJyȞ vf i2_ wp
m^5 p2Ȟ h';f ~6v?f 2l+k 6ZN
o rlGȞ wvp ɸɷɸɽɺɺɻɺɺɻ
v&x7  "5x dgkx vcgk ȕ ~5'f rk
S^yfxqc;fE5ȚvZȉ +x
OZ+Ȟ Sf 5yv?k q 6^ ȕ
iR h^ Rȃf *Ȗ +Ȟx Alqf
ɻɷɻɾɾɺɽɺ m^6 q2f 2_Ȟx sɸɺɿɾ
vfyJx u1x2*x sɸɻɻɷ˜ɹ˜ɿ  ȕ
u2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
eyK   ~6v?f ɪ;* ɨR wgf2R dgk
Q5> u2+˄yq'f rkx˅iɹɻ ɧl&
wg  iɾʂɹɷ Ǚ ɽʂʀɷ  E6R  g[;k
eyK   ~6v?f  5: ɨR wgf2R "5x
dgk u2+˄]ȃf  rkx˅iɹɻʂɺɼ  ɧl&
ɧl&eyK~6v?fɨRɪ;*wgf2R
 g[;kQ5>u2+˄6Wfrkx˅iɻʀʂʀɷ
ɪ;* ɨR 6ZN dgk wg  iɽ-ɻ E6R
*;Ȟx˅iɼɷʂɼ ɧl& eyK   ~6v?f
`6JrRwf fɹiɸɺɷʀʂɾɼ˄fl&Ȗ
i2_fgSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȝ
r6v> eȗ. lc+Ȟ t4u ɧ FǻR
˅/5rk
<l. OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
rCp˜rJyȞvfi2_wp L?k
qJyfyvfwg'Rye2S:rhk7
o rlGȞ wvp ɸɷɻɿɹɸɾɿɼɺ m^5
E5ȚwZȉ +xwcgkȕ~5'frk
E6f `6J el> ȕ S^yf qc;f
ɪS5ȚQ5>]Ȃxw*2qǙ<l/fǙ
<l. q2l Ǚ w*2q Ǚ ȠS e +
Q[5 dgf rk 52' wJ+Ȟx L?k
6ZN˜yR2ȞrkȃfwfwgȘxrǻk
wgȘxpK+_fHRe)yGk~y>
2S: ɨR wgf2R˜yR2Ȟ rk ȃf wf
˜yR2Ȟ rk ȃf wf wgȘx 16& e
ȃfwfwgȘx16&e2S:ɨR)ȗZ
ȠSerl*6f2R2l+k2S:˜yR2Ȟrk
h^rkRȃf*Ȝt+Ȟxp6v?f
lc+Ȟ2_ȞxsɸɺɿɽiRrkexȚTf
sɸɻɻɷ˜ɾ˜ɺ ȕ ɻɷɹɻɻɹɾɽɹ m^6
vfyJ x u1x2*x ˕ɹ˖ \gȞ m^5x
dgku2+˄el?frk˄ɨlbv*;kx
p6v?f wZ6& y wgf2R rl*6f2R
x8 6Wf ȟ ]ȃf rk TgGf  2x
u2+˄yq'f rk˅iɹʀʂɺɽ eyKx 1ʀɸ
 2x p6v?f 2l+k 2S: ɩlR dgk
1ʀɹ x8 ]ȃf ȟ 6Wf rk TgGf
u2+˄]ȃf rk˅iɹɿʂɸɾ TgGf eyKx
 2x p6v?f ɩqk ɪ;* Ȉp dgk
1ʀɷx8el?fȟyq'frkTgGf
Q5> u2+˄6Wf rk˅iɹɾʂʀɼ eyKx
2S: oSl& dgk 4Zp ɩV iɸɼ E6R
el?f rk TgGf  2x p6v?f a5k
TgGf eyKx 1ɿɾ x8 yq'f ȟ
˅ɹiɿɷɿʂɺɺ˄fl&Ȝ *;Ȟx˅iɹɿʂɺɷ
2Sxw*2q~ɩ/fTl'Ȟ˄ #fmgSȞx
wfrlZT^yȞ]ȂiɼɼZ;kT^yȞrR
ȟwFǻRi2_fwgSZdf3ȕF5Sk
˅w/5rkr6v>eȗ.lc+Ȟt4u

Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2l+k wgf2R˜rJyȞ vf i2_ wp
p2Ȟ h';f ~6v?f ~6cf 6ZN
rlGȞ wvp ɸɷɻɽɸɾɷɸɺɿ m^5
wZȉ  +x dgk ȕ ~5'f rk o
ɨ[;ft2C_ftl;ȞxR58fE5Ț
OZ+ȞSf6cq6^ȕS^yfx
iRh^Rȃf*Ȗ+ȞxAlqf
ɺʀɹɹɿɷɾɸɻm^6q2f2_Ȟxsɸɺɿɾ
vfyJx u1x2*x sɸɻɺʀ˜ɽ˜ɸɸ ȕ
dgk t2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
~6v?f~6cf~5&6ZNwgf2R"5x
t2+˄yq'f rkx˅iɾɷɧl& eyK
wg iɸɷ˞ iɽ rk E6R  g[: Q5>
~6v?f ~6cf 6ZN 2l+k ɨR dgk
Q5>˄]ȃfrkx˅iɻɿʂɾɷɧl&eyK

Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
wgf2R88Sf2R˜rJyȞvfi2_wp
m^5p2Ȟh';f~6v?f6kReQ7&
wvp  t2fx rR ȗbx ɸɷɾɽɺɹɸɾɸɿ
~2fx dgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ
tl;Ȟx  qc;f E5Ț  wZȉ  +x
5yv?kq6^ȕS^yfxm2_f f
*Ȗ +Ȟx Alqf OZ+Ȟ Sf
m^6q2f2_ȞxsɸɺɿɾiRh^Rȃf
u1x2*xsɸɻɻɷ˜ɹ˜ɹɸȕɻɷɽɽɸɺʀɿ
˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx vfyJx
ɧ iɸɸ rk E6S kR *:  u2+
oKg: r  wgf2R  dgk wg  iɸɺʂɼɷ
2+f ilx ilx ~6v?f ~5yv?Ȟ
eyK~6v?foKg:wgf2R6[:dgk
dgk u2+˄yq'f rkx˅iɾʂɽɷɧl&
ɧl&eyK~6v?foKg:wgf2R6[:
 g[;kQ5>u2+˄]ȃfrkx˅iɿʂɹɼ
ɧl& eyK  iɽʂɻɼ ɧ iɺ rk E6S
wgf2R6[:dgku2+˄6Wfrkx˅iɿʂɽɷ
˅iɸʀʂɾɷɧl& eyK ~6v?f oKg:
rRwf fɹiɾɼʂɾɷ˄fl&Ȗ*;Ȟx
gSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȝ`6J
eȗ. lc+Ȟ t4u ɧ FǻR i2_f
˅/5rkr6v>
Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
wgf2R88Sf2R˜rJyȞvfi2_wp
m^5p2Ȟh';f~6v?f6kReQ7&
wvp  t2fx rR ȗbx ɸɷɾɽɺɹɸɾɸɿ
~2fx dgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ
tl;Ȟx R58f E5Ț  wZȉ  +x
5yv?kq6^ȕS^yfxL+f2:
*Ȗ+ȞxAlqfOZ+ȞSf
q2f 2_Ȟx sɸɺɿɾ iR h^ Rȃf
sɸɻɻɷ˜ɹ˜ɹɹ  ȕ ɻɷɽɾɼɷɻɿ m^6
rk˄ɨ lb v*;kx vfyJx u1x2*x
2+f ilx bǻ?k Ǹ u2+˄el?f
eyK  ~6v?f \u 1yl* ~1u dgk
u2+˄yq'f rkx˅iɹɸʂɽɼ ɧl&
eyK ~6v?f 1yS;k wgf2R 6[: dgk
u2+˄]ȃf
rkx˅iɸɾʂɸɼɧl&
~6v?f ~5yv?Ȟ m:^ r 1yl* dgk
u2+˄6Wf rkx˅iɺɷʂɼɷɧl& eyK
~5yv?Ȟ 1yS;k r  6ZN "5x dgk
*;Ȟx˅iɺɻʂʀɷɧl&eyK~6v?f
`6J rR wf  f ɹiɽɸɹʂɾɼ˄fl&Ȗ
i2_fgSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȝ
r6v> eȗ. lc+Ȟ t4u ɧ FǻR
˅/5rk

Alqf OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
6ZN 6v>˜rJyȞ vf i2_ wp
h';f   ~6v?f  ~5yv?Ȟ 2l+k
wvp ɸɷɸɽɺɺɻɺɺɻ m^5 p2Ȟ
dgkx vcgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ
~6v?f  ɪ;* ɨR 6u7  v&x7  "5x
S^yfxR58fE5ȚmvZȉ +x
OZ+Ȟ Sf   5yv?k q 6^ ȕ
iRh^Rȃf*Ȗ+ȞxAlqf
ɻɷɻɾɾɹɻɺ m^6 q2f 2_Ȟx sɸɺɿɾ
vfyJx u1x2*yuɸɻɻɷ˜ɹ˜ɿ  ȕ
ɩu7 dgk˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
ɨR "5x 2+f ilx ~6v?f 6ZN ɨR
ɧl& eyK ~6v?f ,fB wgf2R
ɨR "5x t2+˄yq'f rkx˅iɻɸʂɼɷ
ɧl& eyK ~6v?f ,fB wgf2R
ɪ;* 2l+k dgk˄]ȃf rkx˅iɹɹʂɿɼ
˅iɺɻʂɽɼ ɧl& eyK  ~6v?f ɨR
E6RǸ~6'kxi2^h:˄6Wfrkx
2+f ilx aǻ?k Ǹx iɻʂɽɷ˝iɸʂɼɼ
ɪ;* 2l+k dgk mvg h;f <[p
wgf2R ɨR "5x  dgkx  ~6v?f ɨR
6ZN ɨR ɪ;* dgkx ~6v?f 6kR
*;Ȟx˅iɼɼʂɺɼɧl&eyK~6v?f
`6JrRwf fɹiɸɷɹɼʂɽɷ˄fl&Ȗ
i2_fgSZdf3ȕF5SkwfrlZ!5Ȝ
r6v> eȗ. lc+Ȟ t4u ɧ FǻR
˅/5rk

ﻼن ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎراتƠƠإﻋ
TȕvV5rRzǺbbȂrgS
[fxglS;kvfSf5;f
ɷɼʀɷɽɷɷɻʀɹ˄ <xhBygf

yu  #f mgSȞx˅˕ǛS6k Ǜǻk ȃR }q"x
T^yȞ rR 2Sx wpx6f g+f K+k ˄
˅wqRvqȞ]Ȃǻkʀɿɹ
<l. OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2S:˜rJyȞ  vf i2_ wp  L?k
yvf ]y;f e 6ZN wgf2R }+
wvp ɸɷɹɿɻʀɹɽʀɷ m^5 qJyf
 +x cgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ
5lR vg.2x qc;f E5Ț ǙZȉ
*ǻ:x 5x1 !ȗ" rk pyck +g;k
dgȞ2R^`6Jyq&S^yfx6_qux
<l/^ȃfolSp+y'f2f.
?k˜yR2ȞrkȃfɧgȘxL?k
h^ rk +Ȟx eȖ8f e 2vZ wgf 2R
qk  pb $* sɸɺɿɽ iR rk Tf
wf rlZʘ\Cpx ǻk Q[5 6'* 52'
wFǻR i2_f  wgSZ df3 ȕ F5Sk
˅w/5rkr6v>eȗ.lc+Ȟt4uȟ
ɨ lb v*;kx vfyJ x u1x2*x
E6Sf ɩWk  Q5> u2+˄el?f rk
˜dgk x=y*wgǻkʌʍƶfʌʋrk
eyJx ~6v?f o> ɨR r o>
ɾɼʂɿɺ x8 ]ȃf rk 2 TgGf
6Wfvpǽcqm"ǻkɿeyJx&51
ɼɹʂɸɷ eyKx &51 ɸɽɼʂʀɹ x8
ǻk ɽɷʂɸɷ TgGf eyJ ɧl&x  ǻk
˅w&51 ʀɼʂɺɸ 6Wf rk x8 _gx
r;*˜=y*x   u2+˄yq'f rkx
TgGf eyJx p6v?f V e wgf 2R
eyJx &51Μ ʀɿ x8 ]ȃf rk 2
x8 6Wf rk _gx ǻk ɼɸʂɹɷ
=y* u2+˄]ȃf rkx˅&51 ɿɽʂɺɻ
 2x  p6v?f 6u7 e ɨR 6[:˜dgk
&51Μɾɼʂɿɺ x8 el?f rk TgGf
vp ǽcq m"  ǻk ɸʀʂɼɷ eyKx
eyJx &51 ɸɾɷʂɹɺ x8 yq'f
ɾɼʂɾɼ TgGf eyJ ɧl&x ǻk ɼɽʂɹɼ
˅&51ʀɿx8yq'frk_gxǻk
E6S  g[: Q5> u2+˄6Wf rkx
6[B $g#k 95 w*6 wg ǻk ɾʂɼɷ
,gCk˜dgk x=y*xǻkɸɻE6S
TgGf  2x pK+_f olSJ e 2S:
eyKx&51Μɸɸʀʂɸɽx8el?frk
ɹɾɷx8Ǜyq&ǽcqm"ǻkɸɷʂɽɼ
vp ǽcq m" ǻk ɹʂɼɷ eyK &51
ǻk ɺɽ eyJx &51 ʀɷ x8 yq'f
˅&51ɿɽʂɺɻx8yq'frk_gx
"ȗ"˖ɹiɺɹɺɽ˄ufl&Ȝ*;Ȟx
˅˕ǛS6k Ǜǻk oy"ȗ"x :x okx YȖ
wpx6f g+f K+k˄yu  #f mgSȞx
˅wqRvqȞ]ȂǻkɺɻɿT^yȞrR2Sx

OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
˜rJyȞ vf i2_ wp  L?k <l.
e wgf2R r a5k r wgf2R
m^5 qJyf yvf p6v?f 0?f
rk o rlGȞ wvp ɸɷɺɹɹɾɽɾɻɸ
E5Ț ǙZȉ  +x cgk ȕ ~5'f
pyck +g;k 5lR vg.2x  qc;f
q2Ȟ `6J 6V S^yfx r5x1 rk
L?k <l/  wfȖ3 * ȕ 6c;Sf
wgf2R2S:˜yR2ȞrkȃfɧgȘx
h^rk+Ȟxp6v?f0?fe2S:
qk  pb $* sɸɺɿɽ iR rk Tf
wf rlZʘ\Cpx ǻk Q[5 6'* 52'
wFǻR i2_f  wgSZ df3 ȕ F5Sk
w/5rkr6v>eȗ.lc+Ȟt4uȟ
ɻɷʀɺʀɿɺɾ m^6 lc+Ȟ 2_Ȟx˅
vfyJ x u1x2*x sɸɻɻɷ˜ɺ˜ɸɹ ȕ
u2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
ɺɺʂɼɷrkE6Sf[g/kbǻ?kw*6
a5k 2l+k˜dgk vg ǻk ɺɾʂɿɷ ȟ
oKg:˜dgk2+filxp6v?fwgf2R
TgGf  2 x p6v?f wgf2R a5k
&51Μɿʀ x8 6Wf ȟ ]ȃf rk
u2+˄6Wf rk˅ǻk ɺɾʂɾɷ eyJx
˜dgkwgǻkɸɷE6R g[:Q5>
 2x p6v?f  wgf2R 2l+k 2S:
x8 yq'f ȟ el?f rk TgGf
rk˅ǻk ɹɷʂɼɷ TgGf eyKx &51 ʀɷ
2l+k i8* 2l+k˜dgk u2+˄yq'f
ȟ 6Wf rk  2 TgGfx p6v?f
ɹɽʂɹɷ eyJx &51Μɿɼ x8 ]ȃf
ɸɾɺ x8 ]Ȃ el> Y6+q m" ǻk
eyJ ɧl&x ǻk ɸɸʂʀɷ eyKx &51
˜dgku2+˄]ȃfrk˅ǻkɺɿʂɸɷTgGf
 2xtq x0?fe2S:wgf2R2l+k
ɸɷɼx8el?fȟyq'frkTgGf
*;Ȟx˅ǻkɸɿʂɻɷɧl&eyJx&51
:xl:˖ɹiɽʀɽʂɾɷ˄ufl&Ȝ
ǻlq: oyS:x ǛS6k Ǜǻk  oyS;x
wOWkr2';k˄yu #fmgSȞx˕T6k
el>  ǻkɸɽɷ Z;k T^yȞ rR 2Sx
˅wqRvqȞ]Ȃ

h?ur~1x˞o[>`6J]Ȃxh?u
L?k <l/ kSf lc+lgf Sf
2S: oyR˜yR2Ȟ rk ȃf ɧ gȘx
rkTfh^rkt+Ȟxr;+keTqk
wgSZdf3ȕF5SkwfrlZ˂sɸɺɿɽiR
eȗ. lc+Ȟ t4u ȟ wFǻR i2_f
vfyJ x u1x2*x  w/5 rk r6v>
u2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
ȟ ɽ rk E6Sf \g/k 6 Q5>
p6v?fo?Rɪ;*˜dgkwgǻkɸɷ
]ȃf ȟ 6Wf rk TgGf 2lx
˅ǻk ɺɹɻʂɹɷ eyK &51 ɿʓ  x8
ɸɹ E6R 6 Q5> u2+˄]ȃf rk
ȟel?frkTgGf2lxdgkwgǻk
eyJ ɧl&x &51 ʀɹ x8 yq'f
u2+˄yq'f rk˅ǻk ɹɷɽʂɺɸ TgGf
6ZN˜dgkx vqȞ dgkx g& 5y/B
TgGf 2lx p6v?f 2q;f e 2S:
ɸɹɽx86Wfyq'fȟ]ȃfrk
t'ǽcqm"ǻkɼɿʂɻɷeyK&51
ɼɾʂɸɻ eyK &51 ɸɸɺ x8  6Wf
yq'f 6Wf t' ǽcq m" ǻk
m" ǻk ʀʀʂɹɷ eyJx &51 ɸɷɹ x8
ɸɻɷx8yq'f6Wft'ǽcq
t'ǽcqm"ǻkɻɻʂɾɺeyK&51
ɽɿʂʀɷ eyK &51 ɸɺɸ x8 6Wf
yq'f 6Wf t' ǽcq m" ǻk
ǻk ɺɿʂɻɽ eyJx &51 ɸɷɷ x8
x8 ɧl?f 6Wf t' ǽcq m"
ǽcq m" ǻk ɼɸʂɾɷ eyK &51 ɾɾ
&51ʌʍʔ x8 yq'f 6Wf t'
TgGf eyJ ɧl& eyK ɽɾʂɾɷ eyK
6Wf rk u2+˄6Wf rk˅ǻk ɿɷɷʂɺɾ
wg ǻk ɽ E6S iSf o[> `6J
TgGf 2lx ~2Sf wgf2R ȠR˜dgk
ɾɻx8^ȃfel?fȟyq'frk
t'ǽcqm"ǻkɼɻʂɹɷeyK&51
eyK &51 ɸɾɽ x8 ^ȃf el?f
˅ǻkɹʀɹʂʀɷTgGfeyJɧl&ɹɺɿʂɾɷ
S5 ˖ ɹiɾɻɺɸɼʂʀɽ˄ fl&Ȝ *;Ȟ
ǛǻkȃR;l.xl"ȗ"x\foyS:x
mgSȞ˕T6kǻlq:oyS;x:xǛS6k
rk ^ȃf el?f ȟ T^yȞ T_˄ #f
˅ǻkɻɽɼɷZ;lt8qȞK+k
<l. OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
2S:˜rJyȞ  vf i2_ wp  L?k
yvf ]y;f e 6ZN wgf2R }+
wvp ɸɷɹɿɻʀɹɽʀɷ m^5 qJyf
 +x cgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ
yq&S^yfxqc;fE5ȚǙZȉ
olSp+y'f2f.dgȞ2R^`6J
ȃfɧgȘxL?k<l/^ȃf
p6_f ɧ/qf ɨR 2l+k ɨR˜yR2Ȟ rk
sɸɺɿɽ iR rk Tf h^ rk +Ȟx
Q[5 6'* 52' qk  pb $*
wgSZdf3ȕF5SkwfrlZʘ\Cpxǻk
eȗ. lc+Ȟ t4u ȟ wFǻR i2_f
vfyJ x u1x2*x w/5 rk r6v>
u2+˄el?f rk˄ɨ lb v*;kx
wgf2R 5yCqk 6ZN˜dgk  x =y*
]ȃf rk 2 TgGf eyJx  pK+_f
x ǻk ɺɻ eyJx  &51 ʀɷʂɺʀ x8
˅w&51 ʀɼʂɺɸ x8 6Wf rk _g
e2S:2l+k˜=y*u2+˄6Wfrkx
2 TgGf eyJx p6v?f  Dl6*
eyJx&51Μʀɼʂɺɸx8el?frk
x8yq'frk_gxǻkɹʀTgGf
Q5> u2+˄yq'f rkx˅&51 ɿɻʂɹʀ
dgk =y* wg ǻk ɸɹ E6S 6
x8  6Wf rk TgGf  2x   vqȞ
ǻkɺɽʂɾɼTgGfeyKx&51Μɿɻʂɹʀ
rkx˅&51ʀɷx8yq'frk_gx
ǻkɸɹE6S g[:Q5>u2+˄]ȃf
2l+koǺ&2l+k˜dgk x=y*wg
x8yq'frkTgGf 2xp6v?f
ǻk ɹɿʂɼɷ  TgGf eyKx  &51Μʀɷ
˅&51ʀɷʂɺʀx8yq'frk_gx
\f˖ ɹiɸɷɸɹ  ˄u fl&Ȝ *;Ȟx

ƣǖõƧƸ
qK;gZ o27 8Z 2l+k 2f. rgS˅˅
rR ɹɷɸɼɺɽɽɷɿɾ m^5 k^ ;q'f
rlk }&6 ɺɺɻɷ m^5 6[: 7y& o2_Z
x 7y&516^Țwlg;wgR6#S
˅Ǜ5yc?kJȂ8b6k
62f iylSgf kSf v lc+k rgS˅˅
vf i2_ wp  ȃR 1+f vpȜ
2l+k r }+ r 2S:˜rJyȞ
ɸɷɹʀɺɽɸɺʀʀm^5p2kh':~6l:Ț
 +xcgkȕ~5'frkoȗ^}vp x
e˜wp2>ȕS^yfqc;fE5Țȕȉ
rkvgRi_Ȟv ˜oKg:q2k˜PgV
ix52x5x1rkpyckg+;k5lRɨ^
,g;k Ȓ5 k o8. =y+f  l^ x
dgfrk52'v'fTl&rkJ+Ȟx
"ȗ" ȟ 5k "ȗ" rk wR[5 ,g;Ȟ
fl?f v'f y vfx ǻȞ \Cpx
vf df4bx 5k S5 vF6R ^ȃf
fl?fx fl?f v'f y S5
E6R^ȃfyq'fx^ȃfx6Wf
ȃfȟ fxǻȞ\Cpxǻkhb
hCZ e wgf2R rl*6f2R r ɨR˜rk
wf  fx ɸɷɷɽʀʀɿɹɽɹ m^5 p2k h':
Rȃf*Ȝ+kuxt2fxrk!5Ȝ
sɸɺɿɾ iR h^ rk Tf 2fx h^ rk
Ȓ5 2RTkvKy+xvR57xv"6+
Iy+ v'f Tl& rk vf 5x'k
l^t5"HS f7Ȗ6'+frk2*x
fl?f v'f rk 8& Ȏ+f  ^yf
wq vcgk o 2Sx ^ȃf v'f hkbx
m" vR57x v"6+ v* hBx Tf
,Zxvy;xv+;lqc:ȟvfy*
vcgko 2Sxvf1Ȟ]6Kf g[:x
vgR qfx vKy+ v*  gBx
u1x2*x [g: 5yb4Ȟ f+f [Cf
v"2*x fl&Ȝ v*;kx vfyJ x
iɸɺ wF6R  g[;k `6J˄Ȗl>˄Șb
rl*6f2R r ɨSf qc: E5 wg
]ȃf rk  2 TgGfx hCZ e wgf2R
˅iɹɼʂɸɾ eyKx 1ʀɷ x8 6Wf ȟ
rl*6f2R r ɨSf qc: E5 ˄yq&
6Wf rk  2 TgGfx hCZ e wgf2R
˅iɹɼʂɸɸ eyKx 1ʀɷ x8 ]ȃf ȟ
E5wgiɸɷwF6R g[;k`6J˄^Ȃ
rl*6f2R r ɨSf ux J+k qc:
yq'frk 2TgGfxhCZewgf2R
˅iɹɻ eyKx 1ʀɷ x8 el?f ȟ
ux ȗZ v J+k qc: E5 ˄6V
 2TgGfxTfJe2S:ɨRr2l*Ț
eyKx1ʀɷx8yq'fȟel?frk
˅ɹiɽɷɺʂɼɾ˄*;Ȟ
Qyl'kx˅iɹɻ
5KȞ ff K+k Tl'k˄ #f mgSȞ
~1Ȟ5KȞ`6JȠRT^yf^x6+lgf
el>T_Tl'Ȟxwgf2RdgȞ`6Jȟ
vqR 2Sx vqR vqȞ E5Ț ]Ȃ
wgSZdf3ȕF5SkwfobrlZ˅iɺɹɷɷ
62fz2flc+Ȟt4uȟwFǻRm2_
rkr6v>eȗ.ȃR1+fG_f
˅w/5
ɪ;* i1. o. mg: 2l+k rgS˅˅
m^5 k^ o2_Z rR ;q'f p;b
vgR 6#S rlk  }&6 ɹɺɼɺɿɼɻɿɽɿ
8b6k x 7y& 51 6^Ț vlg;
˅Ǜ5yc?kJȂ
<l. OZ+l kSf lc+Ȟ rgS˅˅
r 2S:˜rJyȞ vf i2_ wp  L?k
p6v?f 2q;f e 2S: r rl*6f2R
ɸɷɹʀʀɾʀɸɻɸ m^5 qJyf yvf
cgk ȕ ~5'f rk o rlGȞ wvp
vg.2x R58f E5Ț ȕȉ  +x
r~1x`6Jel>S^yfx,g;k 

ﻼن ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرƠƠإﻋ
Ȗyf~8l*olg:2l*2l+k˜rJyȞvfi2_wp o7'kSflc+ȞrgS
Ȉ_fCpTȕwV5rlGgK~8l*olg:2l*2l* ˜Ǜȗ_RȈ_fȠR
&ylbyglȞxo7&q2lwg+k+˕ɸɷɼ˖LK/Ȟrk˕ɺɼɺ˖m^5SK_frk
sɸɻɻɷ˜ɻ˜ɻ 05x ˕ɻɷɸɻɺɺɻʀɸ˖ m^6 o7& e2R b rk 51Cf dCf
kSf lc+lgf gK i2_f wgSZ ȃf ȕ V6f wf rlZ˅ɹiɾɼɷ˄*;Ȟ ɧl&
˅wǙ/5rk6vǙǙ>7x'Ȗ2kȕȟxȚvpȜC/Ǚ?fey*Ț61o7'
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4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

¨C ½BUjI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401323354
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÀÍÆAjIA ½A f¿ fA Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1023958455

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401324502
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÎÂAjÆlºA ~Ë¦ fÍ§m AfJ¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1075917136

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401329326
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
Æk ½E f¿ fA lÌl§ºAfJ¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1065583690

ÑÌËA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401335358
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
iËvÃ¾ ½E f¿ AfJ¦ ÀÍÆAjIG Éfy h¯ÃA ÀmA
1032218453

ÑÌËA À²i

BÇIDI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401331410
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
ÎÂBðZ³ºA WÌj¦ ½E Î»¦ ÄI Î ÄI Î»¦ Éfy h¯ÃA ÀmA
1021470453

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÛA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401322548
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÎUAË¦ f¿ ÀÍÆAjIA f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
1066202456

ÑÌËA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA
iAj³ºA À²i
401324568
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
Ñ¾B§ºA PÛÊB³¿»º ½BJA ÎmAÊi ÑnmÚ¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
5950008178

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401329068
_Æ 1440/07/25
tËIBÂ ÎnÍ¦ Î»¦ Î

Éfy h¯ÃA ÀmA

1074972074

ÑÌËA À²i

cÌiBNºA

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401315046
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
Î»Í¿u AfJ¦ f¿ oÌieA Éfy h¯ÃA ÀmA
1044571089

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401335403
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
iËvÃ¾ ½A ÅBÍJ¦ fÌËm Îyj¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
1059180933

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑRºBRºA
ÎÕBz³ºA
iAj³ºA À²i
401312432
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
ÎnJA ÅB¿»m ÄI Î»¦ ÄI ÅBnY Éfy h¯ÃA ÀmA
1114750134

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401324787
_Æ 1440/07/24
ÏJU AfJ¦ f¿ ÁËR»¶

Éfy h¯ÃA ÀmA

1099965723

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÝA
401327113
_Æ 1440/07/24
ÎRÌjºA `j¯¾ ÏË»r¾ ÅBIËY

Éfy h¯ÃA ÀmA

1051607362

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401335891
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/25
iËvÃ¾ ½A ÅBÍJ¦ fÌËm Îyj¾ Éfy h¯ÃA ÀmA
1059180933

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÑÌËA À²i

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
401136321
_Æ 1440/06/27
ÏjUBA U f¿ U

Éfy h¯ÃA ÀmA

1022380644

ÑÌËA À²i

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

4[q6k Uȗ
iAj³ºA iÊfu Ä¦ ÐjÕAfºA Ä»§M
ih___§NºÊ , ÈMBÂB_____ÍI ÑZyË___A
ÅÜ¦áA ÓjU Éfy h¯ÃA ¬Í»JM
hÍ¯ÃNºA Áf¦ ½B__Y Ê , ÜIâº
cÌiB__M Ä______¾ ÁB____ÌC Ñn ½Üa
PAÔAjUáA gB A ÀNÍn® ÉjrÂ
ÁB£Â BÇÍ»¦ wÂ ºA ÑÍ¾B£ÃºA
.hÍ¯ÃNºA

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÑÍÂBRºA
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
401309669
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/23
Î¾BÍºA iË³vºA wZ³ºA f¿ ÏeBÆ f¿ ÑnmÚ¾ ©j® Éfy h¯ÃA ÀmA
4030133628

ÑÌËA À²i

Ír¾ oÍ¿ hÍ¯ÃNºA Ñ¿· hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÊÝA
ÎÕBz³ºA
iAj³ºA À²i
401324893
cÌiBNºA
_Æ 1440/07/24
ÅB¿»m ½E |ÌB¦ ÏfÇ¾ f¿ Éfy h¯ÃA ÀmA
1030065245

ÑÌËA À²i

ÅAkB hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑRºBRºA
401325236
_Æ 1440/07/24
ÎrÍJºA f¿ ÏeBÆ Î»¾Ëu

Éfy h¯ÃA ÀmA

1050730132

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÅAjVÃI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÑÍÂBRºA
401337311
_Æ 1440/07/25
ÈÌjq ½E f f¿ ÏfÇ¾

Éfy h¯ÃA ÀmA

1023659517

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

ÑrÍJI hÍ¯ÃNºA Ñ¿·
ÊÛA
391067625
_Æ 1439/08/9
fA f¿ Îyj¾ ÎIËÂ

Éfy h¯ÃA ÀmA

2266836069

ÑÌËA À²i

hÍ¯ÃNºA ÑÇU
hÍ¯ÃNºA ÐjÕAe
ÎÕBz³ºA iAj³ºA À²i
cÌiBNºA

business@alwatan.com.sa
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ﺣﻼ ﻣﺒﺘﻜﺮا ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
ص12

%80

ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
دون  10ﻣﻼﻳﲔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺮﻳﺎض :ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻛﺸــﻔﺖ دراﺳــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨــﻮان »واﻗﻊ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ودوره ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ  «2030ﻋﻦ أن
 %80ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ أﻗﻞ
ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳني رﻳﺎل ،ﰲ ﺣني أن  %20ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻣــﺎ ﺑني  10إﱃ  15ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل.

اﺳﺘﺸﺎرﻳﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺪون
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،وﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ املﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻏري اﻟﺴــﻌﻮدﻳني ،ﻟﻜــﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻓﺮق إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ  %42ﺿﻤﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔني ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻓﻬﻤﺎ ً دﻗﻴﻘﺎ ً ﻟﺮؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ
.2030

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب
أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﺎم واﻗﻊ رؤﻳﺔ
 ،2030وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ،وﻣﻦ
ﻫﺬا املﻨﻄﻠﻖ ﻟﻢ ﺗﺠــﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪا ً
ﻣﻦ أن ﺗﻨﻀﻢ إﱃ ﻣﺴــرية اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳــﺎً ،وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﱃ املﺴﺘﻮى املﻄﻠﻮب
ﺣﺘﻰ اﻵن.

ﺃﻫﻢ ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺍﺳﺔ:
اﺗﺒﺎع اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﺟﺮاءات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد
ﻟﻠﺨﻄﻂ
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻋﺪاد
ﻟﻠﺨﻄﻂ
 % 83ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﻛﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺃﺑ#ﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘ#ﺍ"ﻴﺠﻲ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻓﻲ إﻋﺪاد
اﻟﺨﻄﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺔ

ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺒ#ﺍﺀ ﺍﺳﺘ#ﺍ"ﻴﺠ3ﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺮﺷﻴﺢ أﺷﺨﺎص
وإﻧﻤﺎ ﺧﺒﺮاء ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ أﻛﻔﺎء
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻗﺪ ﻧﻜﺘﺐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﻨﺎ وﻗﺪ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ
وﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ رد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺧﻄﻂ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ

ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻤﺎس ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 % 30ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت أرﺳﻠﺖ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ

ﺗﺒني ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ  2030ﺗﺴــﺘﺨﺪم
آﻟﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻣﺴــﺆوﻟﻮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ أن
ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ً ﰲ ﻋﺪد وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت املﺸﺎرﻛني
ﰲ اﻟﺨﻄــﻂ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ
وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻧﺸــﻄﺔ اﻹﻋــﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻧﻮﻋﻴــﺔ وﺧﻠﻔﻴﺎت
املﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻂ.

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ
2030

 % 50ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻜﻴﻤﺎ داﺧﻠﻴﺎ

ﺷﺮاﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﺗﻀﺢ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺴــﺆوﱄ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 %83ﻗﺪ ﻋﻤﺪت إﱃ إﻋﺪاد ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﴍاﻛﺔ اﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﺑني اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﴍﻛﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ »ﺑﻴﺖ ﺧﱪة« ،ﰲ
ﺣني ﺗﺒني أن ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  %18اﻋﺘﻤﺪت ﻋﲆ
ﺧﱪاء اﻟﺠﻬﺎز واﻟﻘــﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ دون
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﺧﱪاء ﺧﺎرﺟﻴني ،ﺳﻮاء ﺧﱪاء
ﻣﺴﺘﻘﻠني أو ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺒﺮاء
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺧﱪاء ﰲ اﻟﺠﻬﺎز
أو ﻗﺪرات اﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ،وﻟﻌــﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺧﱪاء
أو ﻗــﺪرات اﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒني أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 %17اﻋﺘﻤــﺪت ﻋﲆ ﺑﻴﺖ ﺧﱪة اﺳﺘﺸــﺎري
ﺑﺸــﻜﻞ ﺷــﺒﻪ ﻛﲇ ،ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﱄ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﴩﻛﺎت املﺴــﺎﻋﺪة ﰲ إﻋﺪاد ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﴩوط
واملﻮاﺻﻔــﺎت ،ﻣﺮﺟﻌﺔ ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺒرية ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.

 % 20ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاء أي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻟﺨﻄﻄﻬﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
وأﺷــﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺆوﱄ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳــﺔ  %42إﱃ أن اﻻﻧﺘﻤﺎءات
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛني ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ
ﻷﺟﻬﺰﺗﻬﻢ ،ﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑني ﻣﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ
ﺳﻌﻮدﻳني ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺠﻬﺎز ،وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﻧﻔﺴــﻪ  ،%58ﰲ ﺣني أﺷﺎر
 %83ﻣﻦ ﻣﺴــﺆوﱄ ﻣﻜﺎﺗــﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ أن ﻗﻴﺎدات اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﻤﺜﻠني ﻋﻦ اﻹدارات
املﻌﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺷــﺎرﻛﻮا ﰲ اﻹﻋــﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻂ

اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ املﻘﺎﺑﻼت
أن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻓــﺮق إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ %42
ﺗﻀﻢ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔني ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻓﻬﻤﺎ ً
دﻗﻴﻘﺎ ً ﻟﻠﺮؤﻳﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ً ﰲ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ،وﻗﺪ اﺗﻀﺢ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺤﺪ أﻋــﲆ ،وﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ املﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ املﺤﻠﻴني واﻟﻌﺎملﻴني اﻟﺴــﻌﻮدﻳني ﻣﻦ ﻫﺆﻻء املﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ املﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻏري
املﺸــﺎرﻛني ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑني  %10ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ و %98اﻟﺴﻌﻮدﻳني.

ﺑﻂء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻸﺟﻬــﺰة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺨﱪاء اﻟﺴــﻌﻮدﻳني ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﻣﺮﺟﻌﺔ ذﻟــﻚ ﻟﻠﴪﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﱰﺷــﻴﺢ ﻣﺘﺨﺼﺼــني ﰲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻏريﻫﺎ ﺗﻢ ﺑﻬــﺎ إﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄــﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻂء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ.

إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻜﺘﺐ ﻹدارة ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﲆ ﻣﺴــﺆول
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  %20ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ املﴩوع ،واﺳــﺘﻤﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﴩوع وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺨﻄﻂ
أوﺿﺢ ﻣﺴــﺆوﻟﻮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳــﺘﻬﺎ
ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﲆ اﻋﺘﻤﺎد داﺧــﲇ ﻟﺨﻄﻄﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﰲ املﻨﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ

أﻳﻀﺎ ً اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻬــﺬه اﻷﺟﻬــﺰة ﺧﺎرﺟﻴﺎ ً ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺑني املﺴــﺆوﻟﻮن

أن  %90ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ واﺣﺪة ﻹﻋﺪادﻫﺎ ،ﰲ ﺣني ﻓﻘﻂ
ﺟﻬﺔ واﺣﺪة اﺳــﺘﻐﺮق إﻋــﺪاد ﺧﻄﺘﻬﺎ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻨﺘني ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.

ﺧﺮﻳﺠﻮ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﻛﱶ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎض :ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﻴﻨﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أن
 %3.9ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨني واﻟﺒﻨﺎت ﻳﺘﺠﻬﻮن
إﱃ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎملﻌﺎﻫــﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واملﻌﻤﺎرﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺴــﺠﻞ  %2.9ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ
ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓــﺰ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻮﺿﺢ أن ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
أﻛﺜﺮ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ املﻌﺎﻫﺪ.

اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﻮى
 %0.64ﻓﻘﻂ.
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ

ذﻛﺮت املﺆﺳﺴــﺔ ،أﻧﻪ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﻲ املﻌﺎﻫﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واملﻌﻤﺎرﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻌﺎم  3.676ﻣﺘﺨﺮﺟني%57 ،
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
و %5.7ﻓﻀــﻞ اﺳــﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ املﻌﻬﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
املﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ،%1.4و%32.7
ﻣــﻦ املﺘﺨﺮﺟني ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﺧرية ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ املﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻳﺸــﻤﻞ املﺴﺠﻠني ﰲ
ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﺘﻘﻨــﻲ واملﻬﻨﻲ ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
أﻧﻪ وﺻــﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨني واﻟﺒﻨﺎت
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺑﻴﻨــﺖ املﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎم  2017إﱃ 24.604
ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒــﺎت %66.18 ،ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨــﻲ واملﻬﻨﻲ ،أن
ﻣﻨﻬــﻢ اﺗﺠــﻪ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎم
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،أﻣﺎ  25.48املﺎﴈ ،%2.8
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ املﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  2017واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ  ،%3.9أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ،%1.1
ً
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻞ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻳﺸﻤﻞ
املﺴﺠﻠﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺠﺎري ﻣﺎ ﺑﻌــﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺪرﻳﺐ .%0.6

وﻗﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻣﺆﺧﺮا ،ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدﺧﺎل املﺆﻗﺖ
) ATA CARNETدﻓﱰ اﻟﻜﺎرﻧﻴﻪ( ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺮد ﺑﻐﺮض ﻣﺆﻗﺖ ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻟﻠﻤﻌﺎرض
واﻷﺳﻮاق املﻮﺳﻤﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو املﻨﺎﺳﺒﺎت املﻤﺎﺛﻠﺔ،
وﺑﻤﻮﺟﺐ املﺬﻛﺮة ﺳﻴﺘﻮﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار دﻓﺎﺗﺮ
اﻹدﺧﺎل املﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ
أﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎرك .وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
دﻓﱰ اﻟﻜﺎرﻧﻴﻪ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع املﺆﺗﻤﺮات
واملﻌﺎرض ،وﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻳﺴﻬﻞ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﴪﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻋﱪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ املﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺛﻴﻘﺔ
واﺣﺪة ﻹﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات و ﺗﻮﻓري اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ .وﻳﻌﺘﱪ
دﻓﱰ اﻹدﺧﺎل املﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺘرياد املﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ملﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻛﺜﺮ دون
ﻓﺮض أي رﺳﻮم أو ﴐاﺋﺐ وﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70
دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻗﺪ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻧﺤﻮ  185أﻟﻒ دﻓﱰ ﻣﻦ
دﻓﺎﺗﺮ اﻹدﺧﺎل املﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ ﻋﺎم  2017ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ
ﻟﻨﺤﻮ  26ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣريﻛﻲ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واملﻌﺪات املﻬﻨﻴﺔ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ املﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﰲ
املﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
اﻟﺮﻳﺎض  :اﻟﻮﻃﻦ

ﻧﻈﺎم ﺷﻤﻮس اﻟﻤﻄﻮر
ﺑﻐﺮﻓﺔ أﺑﻬﺎ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺮﻫﺎ
ﺑﺄﺑﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﻋﻤﻠﻴٍّﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم )ﺷﻤﻮس( املﻄﻮر اﻟﺬي
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ
إﴍاف ﻣﺮﻛﺰ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﺑﺪأ اﻟﺘﺪرﻳﺐُ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣني ﻋﺎم ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻬﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻳﺎض آل ﻋﻘﺮان ،أﺷﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أن اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﴩاﻛﺔ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت املﻨﺸﻮدة ،ﻣﺸريًا إﱃ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻈﺎم »ﺷﻤﻮس« ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ آﻣﻨﺔ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﺪﻳﺮ ﴍﻃﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴري اﻟﻠﻮاء ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻘﺮزﻋﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم »ﺷﻤﻮس« املﻄﻮر،
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺴﺘﻔﻴﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ
املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼء واملﻨﺸﺄة
واملﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻨﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ.
أﺑﻬـﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

 150ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺠﺎر

اﺟﺘﺬب ﻣﻌﺮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺠﺎر وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻷﺳﻄﺢ
ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻋﺪدا ﻛﺒريا ﻣﻦ املﺨﺘﺼني ﰲ ﻗﻄﺎع
اﻹﻧﺸﺎءات ﻟﻌﺮض املﻨﺘﺠﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﱰﻣﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
املﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻳﺎت.
وﻳﺸﺎرك ﰲ املﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎملﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻮد أﻧﻮاع
اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎم وورق اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻷرﺿﻴﺎت
اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ وﻣﻮاد اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ
ورق اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﺪﻫﺎﻧﺎت ،وﺗﺸﺎرك ﴍﻛﺎت ﻣﻦ دول
اﻟﱪﺗﻐﺎل وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأملﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼني وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﻴﺘﻨﺎم
واﻟﻬﻨﺪ واملﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد زوار ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ 6500
زاﺋﺮ ﺗﺠﺎري ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻮن واملﻘﺎوﻟﻮن
واملﻬﻨﺪﺳﻮن املﻌﻤﺎرﻳﻮن وﻣﺼﻤﻤﻮ اﻟﺪﻳﻜﻮر واملﻬﻨﺪﺳﻮن
وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء .وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺳﻴﻀﻢ املﻌﺮض
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ذا ﻣﺤﺘﻮى ﻗﻮي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ »ورﺷﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻬﻨﻲ املﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﻄﺢ ).«(CPD
ﺟﺪة :ﻳُﻤﻦ ﻟﻘﻤﺎن

اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺗﺘﻨﺎول  66ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﺧﺠﻮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2017
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﺰ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

%66.18
%0.64
%0.3
%3.5
%3.9
%25.48

ﺣﻘﻘﺖ املﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﴩف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ »ﻣﻮاﻧﺊ« ﻧﻤﻮا ً ﻻﻓﺘﺎ ً ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت املﻨﺎوﻟﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم  ،2019إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
املﻨﺎوﻟﺔ  66.335.121ﻃﻨﺎ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ
 ،% 7.62ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺼﺎدرة واﻟﻮاردة
 1.682.806ﺣﺎوﻳﺎت ،ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ،% 7.02
وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎملﺪة املﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .2018
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﴍ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻔﻦ ﰲ املﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم  2.983 ،2019ﺳﻔﻴﻨﺔ ،وﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب  320.191راﻛﺒﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺮﺑﺎت
 162.071ﻋﺮﺑﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد املﻮاﳾ 1.664.725
رأﺳﺎ ﻣﻦ املﺎﺷﻴﺔ .وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
املﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ املﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ
ﺟﻬﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ »ﻣﻮاﻧﺊ« اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ
دﻋﻢ وﺗﻴﺴري ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘرياد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.
اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﻮﻃﻦ
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خدمات األعمال

ﺣﻼ ﻣﺒﺘﻜ�ﺍ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

بدر بن سلطان يزور مشروع جبل عمر بمكة

אא :א

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﺷﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻤﻟﺸﻬﺪ
اﻟﺤﴬي وﺑﻨﺎء ﻣﺪن ذﻛﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻃﺮق
اﻟﺤﻴﺎة اﻤﻟﻌﻴﺸﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻤﻟﺒﺘﻜﺮة ﻟﺒﻨﺎء اﻤﻟﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ:

01

08

ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤ�ﻭﺭ

02

ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ ،واﻻﻫﺘﺰازات،
وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷرض ،ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﴬ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻄﺮق.

إﺷﺎرات ﺿﻮﺋﻴﺔ ذﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺎﻣﺮﻴات
ﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮق وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻷﺗﻤﺘﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺣﺎم
وﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ أﻟﻮان اﻹﺷﺎرة.

09

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺗﻤﺘﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺤﺮاري واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻹﺿﺎءة
واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ.

03

ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ

04

ﻫﻨﺎك أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺮاﻗﺐ
وﺗﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﺑﺮﻴ اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﴩب
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ.

16

ﺗﻮﺭ�ﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟ��ﺎﺡ

ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت اﻟﺮﻳﺤﻴﺔ اﻟﺤﻠﺰوﻧﻴﺔ ﰲ
اﻷﺑﺮاج ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻤﻟﺪن ﻳﺘﻴﺢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء.

10

ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻤﻟﺮور
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﺠﻨﺐ اﻻزدﺣﺎم ﰲ اﻟﺸﻮارع.

17

ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاي ﻓﺎي اﻤﻟﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻗﻄﺎرات اﻤﻟﱰو واﻟﺤﺎﻓﻼت.

18

ﻣ�ﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

19
05

أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻮﻗﻮف
ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﻷﺳﻮاق واﻤﻟﻨﺎزل واﻤﻟﺘﻨﺰﻫﺎت وﻏﺮﻴﻫﺎ.

06

13

ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﻀ�ﺍﺀ

دﻋﻢ اﻤﻟﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ ﺳﻮاء
ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وإﻧﺘﺎج اﻷوﻛﺴﺠﻦﻴ.

07

ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺻﺪ ﺍﻟ�ﻻ�ﻝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ

ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺰﻻزل اﻟﻘﻮﻳﺔ.

14
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ﺍﻟﻤﻤ�ﺍﺕ ﺍﻟﺴ��ﻌﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻣﻤﺮات ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﴚ ﺳﻮاء اﻟﴪﻳﻊ أو
اﻟﺒﻄﺊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎرات ﻟﺮﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت.

ﻛﺸﻒ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﴪﻳﺒﺎت ﰲ ﺧﺎرج ﺧﺰاﻧﺎت
اﻤﻟﻴﺎه وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻃﻮل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺗﺤﺖ اﻷرض.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﲆ رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺤﺎوﻳﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺮق
اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.

ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻈﻮرة ﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻤﻟﻐﻠﻘﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻼء
وأﺟﻬﺰة اﻹﻧﺬار.

ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ذﻛﻲ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﻹﺿﺎءة
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

ﺑﻨﺎﺀ ﺗﻮﺭ�ﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟ��ﺎﺡ

ﻳﺠﺐ ﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت ﻋﲆ اﻤﻟﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ أو دﻣﺠﻬﺎ ﰲ اﻤﻟﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت  CO2واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻤﻟﺼﺎﻧﻊ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﺴﻴﺎرات.

12

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

دﻣﺞ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻤﻟﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﻜﺎن اﻤﻟﻮاد واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ
أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﺬﻟﻚ
إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻤﻟﺒﻨﻰ.

11

ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

21

ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ﺳﻴﺎرات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﺤﻄﺎت
ﻟﻠﺸﺤﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ.
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ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤ�ﺍﺋﻖ

ﻧﻈﺎم ﴎﻳﻊ وذاﺗﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ وإﻃﻔﺎء
اﻟﺤﺮاﺋﻖ دون اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﴩي.

אwww.weforum.org :

محمد بن نارص :ميناء جازان يعزز خدمات الصادرات والواردات
جازان :حسين معشي ،عبدالله سهل

أكد أمري منطقة جازان األمري محمد
بن نارص ،عىل األهمية االسرتاتيجية
مليناء جازان ،ملــا يتوافر بامليناء من
ميزات نسبية ،لقربه من الجمهورية
اليمنيــة الشــقيقة ،ودول القرن
اإلفريقي ،مثمنا الجهــود املبذولة
لتطوير امليناء ،بما يسهم يف التوسع
يف عمليات التصدير واالســترياد يف
مختلف السلع والبضائع ،واسترياد
املاشية واألعالف ،مما يخدم منطقة
جازان واملناطق الجنوبية بشــكل
عــام ،ويتيح االســتفادة املثىل من
املينــاء ،ليعود عــى الوطن بالخري
والفائــدة ،ويحقق تطلعات القيادة
ورؤية اململكة .2030
جاء ذلك خالل اســتقباله بمكتبه
باإلمــارة أمس ،وفــد ممثيل منظمة
التجارة واالســتثمار بمجلس الغرف
الســعودية املعني بدراســة الوضع
االقتصادي مليناء جــازان ،بحضور
نائبه األمري محمد بــن عبدالعزيز،
ووكيل اإلمارة للتنمية خالد القصيبي،
ورئيس غرفة جازان خالد صائغ.

البنى التحتية ،لتعزيز خدمات املوانئ
تأهيل وتطوير
بحث أمري منطقة جازان ،مع أعضاء للصادرات والوادرات.
الوفد سبل تأهيل وتطوير امليناء ،بما
أهمية الخدمات
يتناسب مع أهميته كثالث أكرب املوانئ
شــدد األمري محمد بــن نارص
باململكة ،واســتمع إىل رشح مفصل
عن األعمــال املخصصة للوفد الزائر ،عىل أهمية الخدمــات ،التي يقدمها
الذي عقد العديد من االجتماعات مع امليناء ،ومنها تســهيل عملية التنقل
الجهات ذات العالقــة بعمل امليناء ،بني محافظة فرسان ،وبقية مناطق
والتي تضمن تفعيــل امليناء تجاريا ،اململكة ،من خالل ما وفرته القيادة
وتوفري اإلمكانات ،والعمل عىل زيادة الرشــيدة من عبارات لنقل الركاب
الطاقة التشــغيلية ،واالستفادة من والسيارات ،وعبارات لنقل البضائع
الفرص االستثمارية املتاحة ،وتحديث واملواد الغذائية والتموينية ،وتسيري

عدد من الرحالت اليومية املجانيـة،
األمر الذي كان له بالغ األثر يف دعـم
الحركة التجارية والسياحية بجزر
محافظة فرســان ،مــرزا ماتزخر
به املنطقة من فرص اســتثمارية
بكل املجاالت االقتصادية والزراعية
والسياحية وغريها ،وتواجد الكوادر
البرشيــة املؤهلة ،مجــددا الدعوة
لرجال األعمال واملستثمرين من تلك
املقومات ،مؤكــدا دعم اإلمارة وكل
الجهات الحكومية باملنطقة ،وتقديم
العون واملساعدة لهم.

 133ألف منشأة ترفع كيانات القطاع الخاص %175
الدراســات الســابقة لهذا
القطــاع  %90من القطاع
الخاص من هذه الفئة ،ولكن
لم تجد دعم من قبل الجهات
املختصة ،واآلن بعد إنشــاء
الهيئــة العامة للمنشــآت
الصغرية واملتوسطة أصبح
هناك تمكني لهذه املنشــآت
وإيجاد كافة الخدمات لها.

الرياض :بندر مسلم

كشــف وزيــر العمل
والتنمية االجتماعية املهندس
أحمد الراجحي ،عن وصول
عدد منشآت القطاع الخاص
إىل  133ألف منشأة جديدة،
يف الربــع األول مــن العام
الجــاري  ،2019مقارنــة
بـ 48ألف مــن الربع ذاته
يف  2018بزيــادة ،%175
مؤكــدا عىل بنــاء رشاكات
اســراتيجية لتوطني 561
ألــف وظيفــة بالقطــاع
الخــاص ،وأن  45ألــف
سعودي وســعودية دخلوا
سوق العمل يف  3أشهر.
جــاء ذلك خــال حفل
تدشني منصة «قوى» لتعزيز
التحول الرقمي ،وســهولة
إنجاز الخدمة للمستفيدين،
بحضور عدد من الوزراء.

إدارة الرشكة ومســاهميها
ومنســوبيها عن ســعادته
بزيــارة نائب أمــر املنطقة
ملــروع الرشكــة والدعم
املتواصل ،الــذي يحظى به
املــروع من مقــام إمارة
املنطقة منــذ انطالقته ،حتى
أصبح مــن أكرب مشــاريع

التطوير العقــاري املتعددة
االســتخدمات باململكــة،
وبإطاللة مبارشة عىل الحرام
املكــي الرشيف ،حيث يهدف
لتحقيق رشف املكان واملكانة
يف خدمة ضيوف الرحمن من
حجاج ومعتمرين ،وفق أعىل
معايري الجودة واألداء.

الرياض المالية تحصد  3جوائز عالمية

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﴪﺑﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ
اﻤﻟﺼﺎﻧﻊ ﰲ اﻷﻧﻬﺎر.

ﺃﻧﻈﻤﺔ WI-FI
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ﻣ�ﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ

قــام نائب أمــر منطقة
مكة املكرمة األمــر بدر بن
سلطان بن عبدالعزيز ،بزيارة
ميدانية ملــروع رشكة جبل
عمــر للتطوير بمكة املكرمة،
حيث كان يف استقباله الرئيس
التنفيذي يارس الرشيف ،وتم
خالل الزيــارة تقديم رشح
مفصل عن مكونات ومراحل
املرشوع وأنشطة الرشكة.
وتفقد نائــب أمري املنطقة
ســر األعمــال اإلنشــائية
باملــروع واالطــاع عىل
التجهيزات ،التــي تقوم بها
الرشكة ملوســم رمضان هذا
العام لخدمــة زوار بيت الله
الحــرام ،من خــال فنادق
الرشكة ،ومراكزها التجارية.
بدوره أكد الرشيف ،أصالة
عن نفسه ونيابة عن مجلس

تحفيــز ودعــم املواطنني،
وتحفيز القطــاع الخاص
لتحقيق أهداف رؤية 2030
للتنميــة الوطنية ،منوها أن
منصة قــوى تحتضن 22
خدمة ،وســتضاعف عدد
الخدمات قبــل نهاية عام
 ،2019وتهــدف إىل تعزيز
التحول الرقمي وســهولة
إنجاز الخدمة للمستفيدين،
ورسعة اتخاذ القرار وزيادة
تحفيز القطاع
أوضــح الراجحــي ،أن مستوى الشــفافية ورفع
الوزارة انتهجت يف سياستها الجودة.

البيروقراطية الحكومية

تمكين المواطنين

بني الراجحي ،أن 100
ورشــة عمــل يف مختلف
املناطق نتــج عنها وضع
منظومة قــوى املتكاملة،
لتعزيــز ودعــم وتمكني
املواطنني واملنشــآت عرب
«قــوى األفــراد وقــوى
املنشــآت» ،موضحــا أن
حزمــة خدمــات تقدمها
منصة قوى ،إليجاد سوق
عمــل متكامــل وتنافيس
يحقــق اقتصــادا قويا

ومزدهــرا ،وأن تحقيــق
التوطني يأتــي بناء عالقة
رشاكة مع القطاع الخاص
(التحفيز للتوطني) ،وعقد
رشاكات قطاعيــة ثالثية
األطراف.
المنشآت الصغيرة

قــال وزيــر التجــارة
واالســتثمار الدكتور ماجد
القصبي ،إن اململكة تأخرت
يف االهتمــام باملنشــآت
الصغرية واملتوســطة ،وأن

ذكــر القصبــي ،أن
البريوقراطيــة الحكومية
يعانــي منهــا القطاع
الخاص يف الســعودية،
مؤكدا أن هناك إصالحات
كبرية وتصحيح للمسار،
مفيــدا وراء كل متســر
تجاري سعودي ،وأن هذه
الظاهرة أصبحت منترشة
بشــكل كبري يف الســوق
الســعودية ،وأن الحد من
هذه الظاهرة سيكون عرب
برنامج متكامل ،وســيتم
ربط املال من خالل اإليداع
البنكي.

حصــدت رشكة الرياض املاليــة مؤخرا 3
جوائز عاملية عــام  2018مقدمة من جلوبال
بيزنس أوتلوك ،وتضمنــت حصول صندوق
الرياض لألســهم القيادية عىل جائزة أفضل
صندوق أســهم بالســعودية عــام ،2018
وحصول منصــة الرياض املاليــة أون الين
عىل جائزة أفضل منصــة إلكرتونية للتداول
بالســعودية عام  ،2018وحصــول تطبيق
الرياض دويل موبايل عىل جائزة التطبيق األكثر
ابتكارا للتداول بالسعودية عام .2018
ويهدف صندوق «الرياض لألسهم القيادية»
لتحقيق تنمية رأس املال عىل املدى الطويل ،من
خالل االستثمار بأســهم الرشكات السعودية
املدرجة بسوق األســهم السعودية ذات القيمة
الســوقية العاليــة ،والتــي يحددها مؤرش
الصندوق ،ويبلغ حجم صايف أصوله  1.8مليار

ريال .وتتيح منصة الريــاض املالية أون الين
للعمالء التحكم املبارش باملحافظ االستثمارية،
واملتابعة الدورية للســوق باستخدام أدوات
تحليــل متقدمــة ،ومنها مخطط الســوق
والرســوم البيانية ،كما تم ّكن املنصة العمالء
من الحصول عىل تفاصيل بيانات السوق ،عرب
خدمات بريميوم ،وعمق السوق لتحليل السوق
ومؤرشاته .ويوفر تطبيق الرياض دويل موبايل
خدمات عالية املســتوى لتداول األسهم وعقود
الخيار ،وتنفيذ ومتابعة التعامالت االستثمارية
باألســواق األمريكية والخليجية بأي وقت ومن
أي مكان.

 16جهة تتعاون مع تويتر لتعزز محتوى الفيديو المميز
نظــم تويــر فعاليــة
 TwitterFrontsألول مــرة
بالرشق األوســط وشــمال
إفريقيا ،وكشــف خالله عن
تعاونه مــع أكثــر من 16
جهة لتقديم محتوى الفيديو
املميــز بمجــاالت الرياضة
والرتفيه واألخبار ،ويمنح ذلك
للمعلنني مزيــدا ً من الفرص
لعرض رســائلهم للجمهور
خالل عــرض الفيديو املميز
عىل تويرت ،والوصول بشــكل
أكرب لقطاعات الجمهور التي
يســتهدفونها وباألوقات التي
يكون فيها املســتهلكون أكثر

تقبــاً ملحتــوى اإلعالنات.
حرض الفعالية رئيس رشاكات
املحتــوى يف تويــر بأوروبا
والرشق األوسط وإفريقياثيو
لــوك ،وعدد من املســؤولني
اإلقليميــن يف تويرت ،وخالل
الفعاليــة ،أعلــن تويرت عن
اتفاقيــات جديــدة لتوفري
املحتــوى باإلضافــة لتمديد

العمل بعدد مــن االتفاقيات
القائمــة حالياً ،بمــا يوفر
ألصحاب العالمــات التجارية
والــوكاالت اإلعالنية محتوى
جديــدا ومتنوعــا يتيح لهم
التواصل مــع جمهور نوعي
خــال لحظات ممــا يحفز
املســتهلكني عــى التفاعل
اإليجابي معهــا .وقال مدير
تويرت بالرشق األوسط وشمال
إفريقيابنجامني أمبني« :نتطلع
ملشاهدة النجاح الذي يحققه
املعلنــون حينمــا يطلقون
منتجات أو خدمــات جديدة
مرتبطة بهذا املحتوى املميز.

فورد رينجر و F-150شريكان لخوض مغامرات البر
بحلــول فصــل الربيــع
بمنطقــة الرشق األوســط،
باتت عطالت نهاية األســبوع
التي يمكــن اغتنامها لقضاء
أوقات ممتعة يف الهواء الطلق
قبل عودة درجــات الحرارة
املرتفعة التــي تدفع العديد
من عشــاق الرب للعــودة إىل
الداخل .وللعازمني عىل تحدي
درجــات الحــرارة املرتفعة
خالل األشــهر األشد حرارة
بمنطقة الرشق األوسط ،تأتي
شــاحنات فــورد رينجر و
 F-150باملتانة التي تتيح لها
تحدي أكثر الطرقات وعورة؛
والقوة التي يمكــن االعتماد
عليهــا واملرونة غري املحدودة

ملواجهــة أصعــب الظروف
التي يحتمل مواجهتها .وقال
مدير تسويق عالمة F-150
التجارية لــدى فورد الرشق
األوســط أندرو غريغوري:
«قامت فورد بتطوير طرازي
رينجر و F-150للتعامل مع
أصعب الظروف ،حيث خضعا
الختبارات الطقس يف درجات

الحــرارة املرتفعة واســعة
النطــاق أثنــاء تطويرهما،
وكالهما مصمم لنقلكم إىل أي
وجهة ترغبونها .وأوضح ،أنه
قد تم التأكــد من متانة فورد
 F-150املتأصلة وفقا ً ألدائه
األخري خالل االختبارات التي
أجراها» .معهد تأمني السالمة
عىل الطرق الرسيعة.

هرفي تحصد جائزة التميز في سالمة األغذية
تحت رعايــة الهيئة امللكية
بينبع ،تــم تكريم رشكة هريف
للخدمــات الغذائيــة ،وذلك
لحصــول مطعمهــا يف ينبع
عىل جائزة التمييز يف ســامة
األغذية لعــام  ،2018للمرة
الثانية عىل التوايل.
وســلم الرئيس التنفيذي
للهيئة امللكيــة بينبع بالنيابة
املهندس زيــدان بن محمد
يوســف ،درع التكريــم إىل
رشكة هريف للخدمات الغذائية
يف الحفل ،الــذي أقيم مؤخرا
يف مدينــة ينبــع الصناعية
بالواجهة البحرية يف املرسح
الروماني ،الرئيس التنفيذي
والعضــو املنتــدب أحمــد
السعيد ،عن سعادته بحصول

مطعم هريف عىل هذا التكريم،
الذي يأتي امتدادا للنجاحات
التــي حققتهــا الرشكة عىل
مدار  40عامــا نتيجة العمل
الدؤوب ،والجهود املبذولة يف
التطوير بقطاع األغذية واألمن

الغذائــي .وتعد هريف رشكة
الوجبــات الرسيعة الرائدة يف
اململكة واألكثر انتشارا ،حيث
بلغ عــدد مطاعمها حتى اآلن
 374مطعمــا يف كافة أنحاء
اململكة.

تعاون يجمع المتبولي مع اليسر لإلجارة والتمويل
وقعت ،مؤخــرا ،مجموعة
املتبــويل املتحــده الرشكــة
الرائدة يف تقديم أفضل حلول
األجهزة املنزليــة واإللكرتونية
عالية الطــراز ووكالء رشكة
سامســونج العاملية لألجهزة
املنزلية ومنتجــات تكنو غاز
اإليطالية للمطابــخ،2019 ،
اتفاقيــة تعاون مشــرك مع
اليرس لإلجارة والتمويل الرشكة
الرائــدة يف تقديم برامج البيع
بالتقســيط ،لتقديم برنامج
خدمات التقســيط للمستهلك
النهائي لجميــع املنتجات من
خــال معــارض املجموعة
املنترشة عىل مســتوى اململكة.
مثّل مجموعــة املتبويل مدير
إدارة الدعاية والعالقات العامة

ماجد جيزانــي ،ومثّل رشكة
اليرس الرئيس التنفيذي لقطاع
األعمــال جمــال القحطاني،
وبحضــور عدد مــن أعضاء
وكبــار مســؤويل الرشكتني.
وتهــدف االتفاقيــة خدمــة
املســتهلك النهائي من خالل
توسيع خياراته بالحصول عىل
منتجاته املفضلة من التشكيلة

الراقية ملنتجات سامســونج
وتكنو غاز .وقد أعرب جيزاني،
عن ســعادته بتوقيــع هذه
االتفاقية حيــث أكد ثقته أنها
ستكون بادرة لتعاون مشرتك
لتحقيق كثري مــن العروض
والتسهيالت املتميزة واملصممة
خصيصا لتتوافق مع تطلعات
وظروف عمالئنا.
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رياضة

الهالل يواجه االستقالل
لرد الدين والنصر في
ضيافة الزوراء
ص  14ـ15

 45قرارا في  83يوما تطيح بلجنة االنضباط
الرياض ،جدة :الوطنُ ،يمن لقمان

رفضت الجمعية العمومية لالتحاد السعودي
لكرة القدم ،املصادقة عىل إعادة تشــكيل لجنة
االنضباط واألخــاق ،فيمــا صادقت خالل
اجتماعها الطارئ وغري العادي ،الذي عقد أمس،
يف مجمع األمري فيصل بن فهد األوملبي بالرياض
برئاسة رئيس اتحاد كرة القدم لؤي السبيعي،
عىل إعادة تشكيل غرفة فض املنازعات برئاسة
الدكتــور عبدالرحمــن العبدالكريــم ولجنة
االســتئناف برئاســة الدكتور محمد باصم،
باإلضافة إىل تعيني عضوين جديدين يف مجلس
إدارة االتحاد ،ووافقت عىل تعيني أعضاء لجنتي
االنتخابات واالستئناف االنتخابية.

اعتراض األندية
جاء عــدم املوافقة عىل إعادة تشــكيل لجنة
االنضباط واألخالق برئاســة الدكتور أيمن
الرفاعي ،العرتاض األنديــة أعضاء الجمعية
العموميــة عىل عمل اللجنــة الحايل ،وتباين
قراراتها بني األندية ،وكثرة االحتجاجات عىل
القرارات الصادرة من قبل اللجنة ،عىل أن يتم
إعادة تشــكيلها واملصادقة عليها يف اجتماع
الجمعية العمومية املقبل.
وأثارت قرارات لجنة االنضباط واألخالق خالل
الـ 83يوما التي قضتها يف موقعها منذ تعيني
الرفاعي رئيســا للجنة يف الـــ 28من يناير
املايض خلفا لألسرتايل جيمس كيتشينج الذي
تمت إقالته ،يف عهد رئيس االتحاد الســابق
قيص الفواز ،الوســط الريايض ،وشــهدت
اعرتاضات قوية من قبل األندية ومنسوبيها.

مصادقة

لجان االنتخابات

صادقت الجمعية العمومية لالتحاد الســعودي
لكرة القدم عىل إعادة تشكيل غرفة فض املنازعات
برئاسة الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم ولجنة
االســتئناف برئاســة الدكتور محمــد باصم،
باإلضافة إىل تعيني أحمد الراشد وحمزة إدريس
يف عضوية مجلس إدارة االتحاد.

ووافق األعضاء خالل االجتماع ،عىل
تعيني أعضــاء لجنتي االنتخابات
واالستئناف االنتخابية ،وذلك بناء
عىل اقرتاح مجلــس اإلدارة ،حيث
تم تعيني بندر الحميداني رئيســا
للجنة االنتخابــات وعضوية بدر

 45قرارا

حصل الحكم الدويل
محمد الدكان عىل جائزة
أفضل حكم عربي بعد
مشاركته الخارجية يف
قيادة منافسات البطولة
العربية الـ 11باملغرب.
وأشاد رئيس لجنة
الحكام باالتحاد
السعودي للتايكوندو
فايز السلويل بمستوى
الحكام السعوديني
يف مختلف املشاركات
الدولية والقارية،
موضحا أن توجيهات
مجلس إدارة االتحاد
برئاسة العميد ركن شداد العمري بمتابعة كافة ما
يخص الحكم السعودي وتطويره بشكل مستمر
للنهوض بمستوى املسابقات الداخلية.
من جانب آخر ،شارك الحكم الدويل للعبة التايكوندو
عبداإلله راشد املوينع يف معسكر التأهل لحكام
التايكوندو لقارة آسيا وأوشينيا والذي أقيم يف الصني
بمدينة وويش خالل الفرتة من ،1440 /8 /18 12-
وتخلل املعسكر دارسة التحديث الجديد يف القانون
والذي سيطبق يف األلعاب األوملبية طوكيو ،2020
وكان عدد املشاركني  80حكما من مختلف دول آسيا
وأشينيا.
الرياض :الوطن

السكري يبدأ استعداده للزعيم

أولويات للجنة

أصدرت اللجنة خــال عملها  45قرارا
انضباطيا بحق عدد من رؤســاء األندية
والعبيهــا ،وجماهريهــا ،ورفضت عدة
احتجاجات لعل أبرزها احتجاجا الهالل
عىل مشاركة العب الوحدة محمد القرني
مع فريقه خالل مواجهة الفريقني ،والعب
أعضاء
الجمعية
 01العمومية
اعترضوا على
عمل االنضباط

املعجــل ،وعبدالعزيز الرشــود،
وعبدالعزيــز الفضيل ،كما وافقوا
عىل تعيني نارص الصقري رئيســا
للجنــة االســتئناف االنتخابية،
وعضوية نايــف الجارالله وخالد
الرميان.

الدكان أفضل حكم عربي
في التايكوندو

أحد عبدالله العويشــر ،وكذلك احتجاج
الفيحاء عىل مشاركة نارص الشمراني مع
االتحاد ،واحتجاج الحزم عىل مشــاركة
العويشــر مع أحد أيضا ،وهم الالعبون
الهواة املسجلون خارج فرتتي التسجيل
الرسمية.

45
قرارا
02
أصدرتها
اللجنة خالل 83
يوما

رفض
االحتجاجات
03
على الهواة
أبرز القرارات

منتخب تحت  20عاما يواجه
جنوب أفريقيا وديا
الفني خالد العطوي
يلتقي املنتخب السعودي
والجهاز الفني املساعد،
لكرة القدم «تحت 20
والتي بدأت بتمرين
عاما» ،اليوم ،منتخب
االستحواذ عىل الكرة
جنوب إفريقيا وديا عىل
ملعب مدينة األمري سلطان مع الضغط عىل املنافس
وكيفية االنتشار ،أعقبه
بن عبدالعزيز الرياضية،
مران تكتيكي بهدف
ضمن معسكره اإلعدادي
البناء من الخلف ،تال ذلك
ا ُملقام يف مدينة أبها،
مران عىل الكرات الثابتة،
واملمتد حتى الـ 26من
لتختتم الحصة التدريبية
الشهر الجاري ،يف إطار
املرحلة الثالثة من برنامج بمناورة عىل كامل
اإلعداد لكأس العالم تحت مساحة امللعب بهدف
 20عاما  2019يف بولندا .االنتقال كمجموعة من
ثلث إىل ثلث مع تقارب
وكان العبو األخرض
الخطوط.
أجروا حصة تدريبية،
أبها :الوطن
أمس ،تحت إرشاف املدير

بني أمني عام االتحاد الســعودي
لكــرة القــدم إبراهيم القاســم،
عقــب االجتمــاع ،أن تحديد موعد
االنتخابات ،مــن صميم عمل لجنة
االنتخابات ،ويتصدر أولويات خطة
عملها ،ومن ثــم تحديد موعد تلقي

اللجنة
أوقعت عدة
04
غرامات على
رؤساء عدد من
األندية

الموافقة
 05على إعادة
تشكيل غرفة
فض المنازعات

ملفات املرشحني.
وأوضح القاسم ،أن أعضاء الجمعية
العمومية رفضوا التصديق عىل لجنة
االنضباط ،وطالبوا بإعادة تشكيلها
عىل أن يكون التصديق عىل التشكيل
الجديد يف االجتماع املقبل.

لجنة
االستئناف
 06تنال ثقة
أعضاء الجمعية
العمومية

عمومية
اتحاد القدم
07
شكلت لجنتي
االنتخابات

البياوي خامس مدرب يقود القادسية
الدمام :الوطن

أعلن نــادي القادســية إقالة
املــدرب الوطني بنــدر بارصيح،
وتعيني التونيس ناصيف البياوي،
خلفا له ليقود الفريق عىل األقل يف
آخر مباراتني من املوســم .وكان
القادســية تعاقد مع بارصيح يف
مارس خلفــا للبلغــاري إيفايلو
بيتيفا ،الذي أقيل من منصبه لسوء
النتائج بعد تعيينه يف نوفمرب.
ويأتي التعاقد مــع البياوي يف
محاولة إلنقــاذ الفريق من الهبوط
إىل دوري الدرجة األوىل ،يف مباراتيه
األخريتني مــع مضيفــه الوحدة
وضيفه الحــزم يف الـ 11والـ16

من مايو املقبــل .وأوضح رئيس
نادي القادســية مساعد الزامل أن
التعاقد مع البياوي ســيكون حتى
نهاية املوســم «ويف حالة البقاء يف
دوري املحرتفــن ،ســنفتح ملف
املفاوضات مع املدرب لالستمرار يف
حال رغبة الطرفني».
وســبق للبياوي أن أرشف عىل
القادســية قبل موســمني قبل أن
تتــم إقالته ،وهــو خامس مدرب
يرشف عىل الفريق هذا املوسم بعد
الرصبي ألكســندر ستانوييفيتش
(أقيل بعد  8مباريات) ،عبدالعزيز
البيــي (مباراة واحــدة) ،بيتيفا
( 14مبــاراة) ،وأخريا بارصيح (5
مباريات).

فارس الجنوب يعتلي
قمة األولى

الرايق يسقط اإليرانيني والعميد يعود بنقطة ثمينة
أبها :الوطن

نقطة مهمة

قفز الفريق األول لكرة القدم يف النادي األهيل إىل وصافة املجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا،
عقب تغلبه عىل ضيفه بريسبوليس اإليراني  ،1 / 2يف اللقاء الذي جمعهما أمس ،ضمن منافسات
الجولة الرابعة للبطولة القارية ،وتراجع االتحــاد إىل وصافة املجموعة الثانية ،بعد عودته من
طشقند بتعادل إيجابي  1/1مع لوكومتيف األوزبكي.

فــرط االتحــاد يف
تحقيق فــوز ثمني أمام
لوكوموتيــف ،بعــد أن
تعادل معه  1/1يف اللقاء
الذي جمعهما ،أمس ،عىل
ملعب لوكوموتيف ،ضمن
منافسات الجولة الرابعة
للمجموعة الثانية لدوري
أبطال آسيا.
بدأ االتحاد املباراة رسيعا
ونجح يف التقدم عن طريق
الربازيــي رومارينيو يف
الدقيقة  12من كرة ركنية
لعبها فهد املولد.
وســجل للوكوموتيــف
الالعــب
التعــادل
تيمو ر خو جــا
عبدالخالقوف « »36عن
طريق لكرة حرة مبارشة،
لعبهــا زميلــه ليضعها
بقدمه يف املرمى.
وأضاع رومارينيو هدفا
محققا لالتحــاد «»63
تصــدى لهــا حارس
الفريق األوزبكي .وأكمل
لوكوموتيف اللقاء بـ10

فوز ثمين
قاد مهاجم األهيل ،الســوري ،عمر
الســومة ،فريقه إىل فوز ثمني عىل
ضيفه بريسبوليس اإليراني ،1 / 2
يف املباراة التــي جمعت الفريقني،
أمس ،عىل اســتاد آل مكتوم دبي،
ضمن منافســات الجولة الرابعة
للمجموعة الـ 4من دور املجموعات
لدوري أبطال آســيا ،بتســجيله
هديف فريقه «ركلة جزاء ،»83 ،30
وسجل لبريســبوليس شجاع زاده
«.»2 90+
لريفع الراقي رصيده إىل  6نقاط،
متقدمــا للوصافة خلف الســد
القطري املتصدر بـ 7نقاط عقب
تغلبه عىل باختاكور األوزبكي بذات
النتيجة ،فيما تراجع بريسبوليس
إىل املركز األخري بـ 4نقاط ،وتراجع
باختاكور إىل املركــز الثالث بـ5
نقاط.

بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي التعاون استعداداته
ملباراة الهالل ،الجمعة املقبل ،عىل إستاد جامعة امللك
سعود يف دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم
الحرمني الرشيفني ،وأرشف عىل املران مدرب الفريق
الربتغايل بيدرو إيمانويل .حيث أدى الالعبون تمارين
اإلحماء يف بداية الحصة التدريبية ،تالها تمارين
لياقية وبدنية منوعة ،قسم بعدها املدرب العبيه لثالث
مجموعات تلعب الكرة من ملسة واحدة وسط مساحات
ضيقة.
بريدة :الوطن

اعتىل الفريق األول لكرة القدم يف نادي ضمك صدارة
دوري األمري محمد بن سلمان ألندية الدرجة األوىل ،عقب
تغلبه عىل مضيفه هجر  ،1/ 2يف اللقاء الذي جمعهما
أمس ،ضمن منافسات الجولة الـ 34للدوري ،وقلب فارس
الجنوب تأخره بهدف إىل فوز مثري ومهم يف الدقائق األخرية
من زمن اللقاء ،سجل لضمك أيوبني كوكو « ،»80ومحمد
حسن « ،»86ولهجر حسن حربي « ،»67لريفع فارس
الجنوب رصيده إىل  63نقطة يف الصدارة ،وبقي هجر عىل
 42نقطة يف املركز الـ.14
أبها :الوطن

راتب شهر لمدربي األلعاب
المختلفة بالوحدة

العبني ،بعــد طرد قائده
إسلوم «.»76
يف املقابل ،نجح حارس
مرمــى االتحــاد ،فواز
القرنــي ،يف التصــدي
لرضبة حرة يف الوقت بدل
الضائع.
بهذه النتيجة رفع االتحاد

رصيــده إىل  7نقطــة
ثانيا ،ولوكوموتيف إىل 4
نقاط ثالثا ،خلف الوحدة
اإلماراتي الــذي تصدر
املجموعة بـ 9نقاط ،بعد
فوزه عىل الريان القطري
 ،3/ 4وبقــي الريان يف
املركز األخري بـ 3نقاط.

رصفت إدارة الوحدة راتب شهر للمدربني بمختلف
األلعاب وللعاملني بالنادي ،وشدد رئيس النادي
حاتم خيمي حرص إدارته عىل تسليم رواتب العاملني
واملدربني والالعبني أوال بأول ،مشريا إىل أن التطور
الكبري الذي تشهده ألعاب النادي يعكس تطور
النادي ،وأن اإلدارة تعمل بشكل احرتايف ،مبينا أن
الوحدة بصدد التأهل للمشاركة ببطولة أندية العالم
لكرة اليد ،وإن حدث فهو نقلة كبرية يف تاريخ
النادي.
يذكر أن فريق اليد بنادي الوحدة يلعب أهم مبارياته
أمام األهيل ،الجمعة املقبل ،عىل صالة الرشائع بمكة
املكرمة ضمن دوري األمري فيصل بن فهد لكرة
اليد ففي حال الفوز سيتوج الوحدة بطال للدوري
وبالتايل يحق له املشاركة ببطولة أندية العالم.
مكة املكرمة :عبدالله املولد
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﻌﺎﳌﻲﻳﻨﺸﺪاﻟﻌﻮدةﻣﻦﻛﺮﺑﻼءﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻓﺔاﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
أﺑﻬﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻴﺮي

اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﺬي
ي
ﻲ
ﻧﺎدي اﻟﻨﴫ إﱃ ﺗﻜﺮار اﻧﺘﺼــﺎره ﻋﲆ اﻟﺰوراء
اﻟﻘﺪم ﰲ ﻧﺎ
ﻳﺘﻄﻠــﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة م
ﻊ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻦ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺘني اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗني ﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻦ
دوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﻌ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﰲ ي
ﺳﻴﻜﻮن ﻲ
اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ،ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ املﺎﺿﻴﺔ ،واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ آﻣﺎﻟﻪ،
ــﻲ،
ﻲ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر ﻋﲆ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻲ ﻋﲆ اﺳــﺘﺎد ﻛﺮﺑﻼء ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﺠﺪدا ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﲆ اﻟﺰوراء ﺮاﻗﻲ
ﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﻛﱪ.
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑ
ﻳﺨﻮض اﻟﻌﺎملﻲ اﻟﻠﻘﺎء ،،ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺠﺪدا ﺑﻔﻮزه اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﻟــﺰوراء  1/ 4ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ املﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺧﺴــﺎراﺗني ﰲ
ﻋﲆ اﻟــ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ وذوب
ﻲ
أﻣﺎم اﻟﻮﺻﻞ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،م
ﻧﻴﺔ،
اﻟﺠﻮﻟﺘني اﻷوﱃ
اﻟﺠﻮﻟﺘ
 33/ﻋﲆ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻔــﺮ  1/و/ 2
ﻲ
آﻫﺎن أﺻﻔﻬــﺎن ﻹﻳﺮاﻧﻲ
اﻟﺘــﻮاﱄ ،وﻳﺤﻞ ﺛﺎﻟﺜــﺎ ﰲ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ 3
اﻟﺘـ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﺎط ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻞ ﻹ ﻲ
ﻧﻘ
ت ﻳﻤﻠﻚ آﻣــﺎﻻ ﻛﺒرية ﰲ
اﻷﻫــﺪاف ،وﺑﺎت
اﻷ
ﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن أﻣﺎﻣﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ،
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﻲ
ﻲ اﻟﺘﺄﻫ
املﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻋﲆ ﺧﻄﻒ إﺣﺪى ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ
ﻄﻒ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪ
اﻟﻴﻮم ،ووﻧﺠﺎﺣﻪ ﰲ ﺧﻄﻒ
 3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻟﻘﺎء م
ﻞ ،ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺰوراء 4
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .ﰲ املﻘﺎﺑﻞ،
ﻧﻬﺎﺋــﻲ اﻟﺒﻄ
ﻲ
رﺑﻊ
ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﱃ ﻊ
ﺻﻔﻬﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻲ
ﻧﻘﺎط ،ﰲ وﺻﺎﻓﺔ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻊ ذوب آﻫﺎن أﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻲ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻲ
اﻟﻮﺻــﻞ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺳــﻠﺒﻴﺎ ﰲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ،وﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﲆ اﻟﻮ
املﺎﺿﻴﺔ ،وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﴫ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ امل
ﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﻤﺎ
اﻟﺼﺪارة ،وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳــﺘﻌﺎدة اﻟﺼ
ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻓﺔ إن ﻢ
ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪه إﱃ املﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ أو اﻟﺮاﺑﻊ.
ﺔ:
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ
ددوري
ل

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :اﻷوﻟﻰ
ﻷوﻟﻰ
اﻟﻤ
اﻟﺪور :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻟﻨﺼﺮ
ﻳﺤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑـ 3ﻧﻘﺎط

ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة

اﻟﻨﺼﺮ

ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ

ﻳﻌﺎﻧﻲ دﻓﺎﻋﻴﺎ

ﻳﺘﺼﺪر
ﻋﺎد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﺪوري
ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﻮدي
ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻌﺪ
 28ﺟﻮﻟﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ
ﺧﻄﻒ وﺻﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﺮاف
واﻷداء
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﺔ :ااﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ:
اﻟﺠﻮﻟﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ:
18:00

ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
وﻗﻮع ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﻓﻲ أﺧﻄﺎء
دﻓﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﻠﻌﺐ:
اﺳﺘﺎد ﻛﺮﺑﻼء

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺄﻣﻞ

ﻳﻤﺘﺎز
ﻤﺘﺎز
ﺎز
ﻟﺰوراء ﻳﻳﻤﺘ
اﻟﺰوراء
اﺰ

ﻓﻲ ﺧﻄﻒ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ

ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻘﻮة
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷداء

ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ إﻏﻼق
ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻐﺮي ذوب آﻫﺎن

ﻳﺮﻳﺪ
اﺳﺘﻌﺎدة
ﺻﺪارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

 7ﻧﻘﺎﻁ
ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔ'&ﻖ
ﺍﻹﻳ/ﺍﻧﻲ

اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن

اﻟﺰوراء × اﻟﻨﴫ

18:00

اﺳﺘﺎد ﻛﺮﺑﻼء

اﻟﻬﻼل × اﻻﺳﺘﻘﻼل

18:00

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ

ﻣﻴﻠﺒﻮرن ﻓﻴﻜﺘﻮري × ﺟﻮاﻧﺠﺰو إﻳﻔﺮﺟﺮاﻧﺪ

12:30

ﻣﻴﻠﺒﻮرن املﺴﺘﻄﻴﻞ

ﻛﺎواﺳﺎﻛﻲ ﻓﺮوﻧﺘﺎل × أوﻟﺴﺎن ﻫﻴﻮﻧﺪاي

13:00

ﺗﻮدوروﻛﻲ ﻛﺎوازاﻛﻲ

داﻳﺠﻮ × ﺳﺎﻧﻔﺮﻳﺲ ﻫريوﺷﻴﻤﺎ

14:00

اﺳﺘﺎد داﻳﺠﻮ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺷﻨﺠﻬﺎي × ﺳﻴﺪﻧﻲ إف ﳼ

14:30

اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻧﺠﻬﺎي

ذوب آﻫﺎن أﺻﻔﻬﺎن × اﻟﻮﺻﻞ

18:30

اﺳﺘﺎد ﻓﻮﻻد ﺷﻬﺮ

اﻟﻌني × اﻟﺪﺣﻴﻞ

19:00

اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ

ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ

اﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟﺠﻮﻟــﺔ املﺎﺿﻴﺔ ،1 /3
وﻳﻤﻠﻚ  7ﻧﻘﺎط ﰲ ﺻﺪارة املﺠﻤﻮﻋﺔ،
وﻳﺮﻏﺐ ﰲ املﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﲆ ﺻﺪارة
املﺠﻤﻮﻋــﺔ واﻻﻗــﱰاب ﻣﻦ ﺧﻄﻒ
إﺣﺪى ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور املﻘﺒﻞ،

أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎراﺗﻲ
ﻫﻼل اﻟﻘــﺪس ،واﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻮري واﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
ﺑﺪور املﺠﻤﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺟــﺪة ،وأﻋﻠــﻦ املﺘﺤﺪث

وﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪوري املﺤﲇ ﻳﺤﻞ ﰲ
املﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣــﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ  30ﻧﻘﻄﺔ،
ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺎدﻟــﻪ ،اﻷرﺑﻌﺎء املﺎﴈ ،ﻣﻊ
ﻣﺘﺼﺪر اﻟــﺪوري اﻹﻳﺮاﻧﻲ املﻤﺘﺎز
ﺑﯿﺮﺳﺒﻮﻟﯿﺲ ﺳﻠﺒﻴﺎ.

7

4

ﻧﻘﺎﻁ

ﺫﻭﺏ ﺁﻫﺎﻥ

0

6

3

1

ﺍﻟ"ﻭ!ﺍﺀ

ﺧﺴﺮ

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺮ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ × اﻟﻨﺠﻮم

18:50

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﻠﻌﺐ

واﺗﻔﻮرد × ﺳﺎوﺛﻬﺎﻣﺘﻮن

21:45

ﻓﻴﻜﺎرج رود

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒري × ﺑﺮاﻳﺘﻮن

21:45

اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﱪ

اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ × إﻳﺒﺎر

20:30

أﻟﻜﻮراز

ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ × ﺟريوﻧﺎ

21:30

ﻧﻴﻮﻓﻮ ﺟﻮﳼ زورﻳﻴﻼ

دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ أﻻﻓﻴﺲ × ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

22:30

ﻣﻴﻨﺪﻳﺰوروزا

اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﻫﺎﻣﺒﻮرج × ﻻﻳﺒﺰﻳﺞ

21:45

آﻳﻤﺘﻴﺶ آرﻳﻨﺎ

3

3

ﻧﻘﺎﻁ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

3

1

1

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺮ

6

4

2

ﺍﻟﻨﺼﺮ

3

2

1

اﻟﻄﺎﺋﻲ × اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ

16:05

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻧﻘﺎﻁ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

3

1

-

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺮ

6

5

2

ﺍﻟﻮﺻﻞ

ﻟﻌﺐ

اﻟﻌني × ﻧﺠﺮان

15:55

ﻣﺪﻳﻨﺔ املﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻛﺄﺱ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻧﻘﺎﻁ

ﻓﻮﺯ

اﻟﻜﻮﻛﺐ × اﻟﺨﻠﻴﺞ

15:40

ردﻳﻒ اﺳﺘﺎد اﻷﻣري ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ

ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
وﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري
واﻟﻨﺠﻤــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ رﻓﻀﺎ
اﻟﺘﻮﺟــﻪ إﱃ ﻓﻠﺴــﻄني
واﻟﻠﻌــﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﲆ ﺿﻮء
ذﻟﻚ ﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي
إﻗﺎﻣﺔ املﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻔﺮق اﻟـــ 3ﻋﲆ ﻣﻼﻋﺐ
ﻣﺤﺎﻳﺪة.

ﺗﻌﺎﺩﻝ

اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ

ﺟﺪة ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻫﻼل اﻟﻘﺪس
اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻨــﺎدي ﻫﻼل
اﻟﻘﺪس ،ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺒﻴﺪات ،أﻧﻪ
ﺗﻘﺮر أن ﺗﻘﺎم ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب
ﺑني ﻫﻼل اﻟﻘﺪس واﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴــﻮري ،ﰲ اﻟـ 30ﻣﻦ
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺎم
ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ﺑني اﻟﻬﻼل
واﻟﻨﺠﻤﺔ ﰲ اﻟـ 3ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
املﻘﺒﻞ ،وﻟﻘــﺎء اﻹﻳﺎب ﰲ

ﺧﺴﺮ أﻣﺎم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

 3ﻧﻘﺎﻁ
ﺣﺼﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻮﺻﻞ
 4ﻧﻘﺎﻁ
ﺗﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻔ'=ﻘﻴﻦ

ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ

ﻳﺤﻞ راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻳﺤﻞ ﻓﻲ
وﺻﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑـ 4ﻧﻘﺎط

اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺁﺳﻴﺎ

اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ  3ﻧﻘﺎط
ﰲ املﺮﻛﺰ اﻷﺧري ﰲ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﻮاره
ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻨﴫ /1
ﺻﻔﺮ ،ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺨﴪ أﻣﺎم اﻟﺰوراء
ﺫﻭﺏ ﺁﻫﺎﻥ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻﻔﺮ ،2 /وﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﻴﻮم
ﻛﺴﺐ ﻟﻘﺎﺀ
 ،3 /1وﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ
وإﱃ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺠﺪدا ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﻌــﺎدل ﻣﻊ اﻟﻔﺠــرية  3 /3ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﰲ دوري اﻟﺨﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻳﺤﻞ ﰲ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﴍ ﺑﺮﺻﻴــﺪ  24ﻧﻘﻄﺔ،
ﺻﺪارة ﻣﻄﻠﻘﺔ
وﻏﺎب ﻋــﻦ اﻻﻧﺘﺼــﺎرات ﺧﻼل 3
ﺑﺪوره ،ﺗﻌــﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺟﻮﻻت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺷﻬﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﺰوراء ﻋــﲆ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒريا ﺳــﻮاء ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوﱃ ،وﺗﻔﻮق ﻋــﲆ اﻟﻨﴫ ،2 /3
اﻟﻘﺎري أو املﺤﲇ.
ﰲ دﺑﻲ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺴــﺐ

اﻟ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم

أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻮﺻﻞ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﰲ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺧﺴــﺎرﺗﻴﻪ املﺘﺘﺎﻟﻴﺘني أﻣﺎم اﻟﺰوراء
اﻟﻌﺮاﻗــﻲ وذوب آﻫــﺎن أﺻﻔﻬﺎن
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺘني املﺎﺿﻴﺘني
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷوﱃ ﻟــﺪوري أﺑﻄﺎل
آﺳــﻴﺎ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﲆ ذوب
آﻫﺎن أﺻﻔﻬﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻋﲆ إﺳــﺘﺎد
ﻓﻮﻻد ﺷﻬﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.

ﺰوراء

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

3

1

-

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

2

8

15

اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻳﺘﺤﺪى اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻳﺘﻮﻋﺪه ﺑﺮد اﻟﺪﻳﻦ
أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻃﻦ

ﺑﺼﺪارة املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺪوري
ي
رة
اﻟﻬــﻼل إﱃ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ي اﻟﻬـ
اﻟﻘﺪم ﰲ ﻧﺎدي
ﻳﻄﻤﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة م
ﺢ
اﻟﺘﻮاﱄ ،ووﺿﻊﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ
ﲆ ﱄ
وﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﲆ
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ املﺎﺿﻴﺔ وﺗﺴــ
أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﻲ،
اﻻﺳﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ ﺳﻘﻼل
وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺜﺮ ،ﺣﻴﻨ
ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻴﺪ ﰲ ﻗﻤﺔ املﺠﻤﻮﻋﺔ ،م
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﻗﻮى.
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮ
ﱃ
اﻷوﱃ
ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺎﻓﺴــني ﻗﻮﻳني ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺘني اﻷﻷو
اﻟﺰﻋﻴﻢ املﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﰲ ﺗﺠﺎو
ﻢ
ﻳﺨﻮض
اﻟﻘﻄﺮي ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﲆ اﻷول / 1ﺻﻔﺮ ﺧﺎرج
اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺪﺣﻴــﻞ اﻟﻘﻄﺮ
ﻲ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻌني
ﻌﻮد
ﺳﻌﻮد
اﻟﺜﺎﻧﻲ درﺳــﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﺑﻔﻮزه  1/ 3ﻋﲆ اﺳــﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﺳﻌﻌﻮﻮ
ﻣﻠﻌﺒﻪ ،وﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻲ
ﻛﺒريةة
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،2/ 1وﻳﻤﻠﻚ آﻣﺎﻻ ﻛ ري
ﺒري
اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﺠﻮﻟ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻟﻜﻨﻪ ﺧﴪ أﻣﺎمم ﺿﻴﻔﻪ م
اﻟﺰﻋﻴﻢﻢ
رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻳﻤﺘﺎزز اﻟﺰ ﻴ
ﻋﻴ
ﰲ إﻋﻼن ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻣﺒﻜﺮا ﻋﻦ املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ رﺑ
وأداﺋﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،وﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎﻴﺎ ﺧﻼل
ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وأد
ﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺠﻮﻟﺘني املﺎﺿﻴﺘني ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﲆ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
وره،
ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻻت املﺎﺿﻴﺔ .ﺑﺪوره،
ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﺧﻼ
ﻴﻞ
ﻳﺤﻞ اﻻﺳــﺘﻘﻼل ﺛﺎﻟﺜﺎ ﰲ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑـ 4ﻧﻘﺎط ،ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺣﻴﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌني ،وﻓﻮزه ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﻼل 2
وﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻊ
ﺑﺤﻈﻮﻇﻪ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻔﻮﻗﻪ اﻟﺬي
 ،،1/وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻈﻮﻇ
1/
أﺣﺪﺛﻪ ﰲ اﻟﻠﻘﺎء املﺎﴈ ،ووﻋــﺪم اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﺠﺪدا
ﻳﻌﺎﻧــﻲ ﻛﺜريا ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺘني
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧـ
اﻷﺧريﺗني ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﰲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
اﻟﻤﻨﺎ
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ
دوري أﺑﻄ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ:
ﻌﺔ
اﺑﻌﺔ
ﺔ :اﻟﺮ ﺑ

اﻟﺪور :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻧﻘﻄﺘﺎن

ا
ﻟﻬﻼل
ﻳﺘﺼﺪر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎط

ﺗﻔﺼﻼن اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ

ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﻦ
واﻟﺪﺣﻴﻞ
وﺧﺴﺮ أﻣﺎم
اﻻﺳﺘﻘﻼل

ﻳﺤﻞ
وﺻﻴﻔﺎ
ﻓﻲ
اﻟﺪوري
اﻟﺴﻌﻮدي

ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة
ورد اﻟﺪﻳﻦ
ﻟﻀﻴﻔﻪ

اﻟﻬﻼل ﻳﺘﻔﻮق ﻓﻨﻴﺎ

ﻢ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد
اﻟﺰﻋﻴﻢ

اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﻤﺘﺎز

ﺑﻘﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻘﻤﺔ

ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ:
اﻟﺘﻮﻗ
18:00

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﺮاف
واﻷداء
اﻟﺴﻠﺲ

ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻘﻮة
دﻓﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺮاﺑﻂ
ﺧﻄﻮﻃﻪ

ﺘﻘﻼل
ﻻﺳ

ا

اﻟﻤﻠﻌﺐ :اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺗﺪات
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

اﻟﻌﲔ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﺣﻴﻞ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻈﻮﻇﻪ

ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻘﻮة
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
اﻟﺬﻫﺎب

ﻳﺤﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻛﺴﺐ اﻟﻬﻼل
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

ﻳﻤﻠﻚ 4
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻋﻴﴗ :ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ
أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻛﺎﻻت

أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﺷــﺪد ﺣــﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
ﻧﺎدي اﻟﻌني اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﻴﴗ ﻋــﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ،اﻟﻴﻮم ،أﻣﺎم اﻟﺪﺣﻴﻞ
اﻟﻘﻄﺮي ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
اﻟﺠﻮﻟــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ
وﻗﺎل» :ﺧﺮﺟﻨــﺎ ﰲ املﺒﺎراة
اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺟﻴﺪة
وﻣﻬﻤــﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳــﻖ ،وﻧﺤﻦ
راﺿﻮن ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺎدل أﻣﺎم
ﻓﺮﻳــﻖ ﻗــﻮي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ
اﻟﻈﺮوف واﻟﻼﻋﺒني املﺘﺎﺣني
ﰲ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ«.
وأوﺿﺢ ﺣــﺎرس اﻟﻌني
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺼﺪﻳﺎت ﻣﻤﻴﺰة

ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌني اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﱃ اﻟﻨﻬﻮض
ﻣﻦ ﻛﺒﻮاﺗﻪ املﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ دوري أﺑﻄﺎل
آﺳﻴﺎ ،وﺗﺠﺪﻳﺪ آﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﺧﻄﻒ إﺣﺪى
ﺑﻄﺎﻗﺘــﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﱃ ﺛﻤــﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ،وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻮزه
اﻷول ،ﺑﻌــﺪ ﻏﻴﺎب  3ﺟﻮﻻت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼــﺎرات ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي،
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫــﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﺼﺎر ﺛﺎن
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺗﻮاﺟﺪه ،ﰲ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ
إن ﻟﻢ ﻳﻨﺠــﺢ ﰲ ﺧﻄﻒ اﻟﺼﺪارة ﰲ
ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻬﻼل.
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ

ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌني اﻟﻠﻘــﺎء وﰲ ﺟﻌﺒﺘﻪ
ﻧﻘﻄﺘــﺎن ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدﻟــﻪ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻊ اﻻﺳــﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
وﻣﻊ اﻟﺪﺣﻴﻞ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ،
وﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ
أﻣﺎم اﻟﻬﻼل اﻟﺴــﻌﻮدي ،وﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﺼــﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻘﺪ آﻣﺎﻟﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﰲ املﻨﺎﻓﺴــﺔ
ﻋﲆ إﺣﺪى ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﱃ اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
وﺻﻴﻒ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
املﺄﻣﻮل ،ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺘني اﻟﺴﺎﺑﻘﺘني،
وﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜريا ﺳــﻮاء ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻘــﺎري أو املﺤﲇ ،ﻓﻔــﻲ دوري
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺮاﺟــﻊ إﱃ املﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴــﺪ  39ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻌﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻣﺘﺼﺪر
اﻟﺪوري ﰲ املﺒﺎراة اﻷﺧرية ﻟﻪ .2 / 2

وﺣﺎﺳــﻤﺔ ﺧﻼل املﺒﺎراة:
ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺴــﺘﻐﻞ أﺧﻄﺎء
اﻟﺪﺣﻴــﻞ ،وﻗــﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﰲ
اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮﺻﺘني ﻟﻨﺴﺠﻞ
ﻫﺪﻓني ،وﻗﺪ ﺣﺎﻟﻔﻨﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻌﺪم ﺗﻠﻘــﻲ ﻫﺪف ﰲ وﻗﺖ

ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﻘﻄﺔ.
وأﺿﺎف ﻋﻴــﴗ »اﻟﻔﻮز
اﻟﻴﻮم ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﲆ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﲆ أرض
اﻟﺪﺣﻴﻞ وﺳﻮف ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻔﻮز
ﰲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم«.

 4ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ﰲ ﴍق اﻟﻘﺎرة
أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﻧﻘﻄﺘﺎﻥ ﺗﻔﺼﻼﻥ
ﺍﻟﻔ&%ﻘﻴﻦ

اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﻧﺘﺼﺎرات

ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻔ&%ﻘﻴﻦ ﻻ
/ﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ  2/ 2ﺣﺴﻢ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ

ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻗﺎ@%ﺎ

ﰲ املﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺤﻞ اﻟﺪﺣﻴﻞ ﰲ املﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺻﻴﺪ  4ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻓﻮزه ﰲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ
/ 3ﺻﻔﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﴪ أﻣﺎم اﻟﻬﻼل ﺟﻤﺎﻫريه  ،2/ 2وﻳﻌﻠﻖ آﻣﺎﻻ ﻛﺒرية اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺼﺪارة ﰲ ﺣﺎل ﺧﺴــﺎرة ﻟﻠﻤﺤﱰﻓني ،وﻫــﻮ ﰲ املﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي ،3/ 1ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ اﻟﺰﻋﻴﻢ أﻣﺎم اﻻﺳــﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑـ 50ﻧﻘﻄﺔ ،ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺪ اﻟﺬي ﺗﻮج
وﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﻌني ﻋﲆ أرﺿﻪ وﺑني وﻣﻮاﺻﻠــﺔ ﻣﻄﺎردﺗﻪ ﻟﻠﻬﻼل ،ورﺑﻤﺎ وﺧﺘﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑــﺪوري ﻧﺠﻮم ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

6

ﺗﺸــﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﴍق اﻟﻘﺎرة،
اﻟﻴــﻮم 4 ،ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﰲ املﺠﻤﻮﻋﺘني اﻟﺴﺎدﺳــﺔ
واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﻔــﻲ املﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻳﺨﻮض داﻳﻐﻮ
اﻟﻜــﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺟﺪﻳــﺪة أﻣــﺎم ﺿﻴﻔــﻪ
ﺳــﺎﻧﻔﺮﻳﺲ ﻫريوﺷــﻴﻤﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﲆ إﺳﺘﺎد ﻓﻮرﻳﺴﺖ
آرﻳﻨﺎ ﰲ داﻳﻐﻮ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﰲ املﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺿﻤــﻦ ذات املﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﻣﻠﺒﻮرن ﻓﻴﻜﺘﻮري اﻷﺳﱰاﱄ
ﻣــﻊ ﺿﻴﻔــﻪ ﻏﻮاﻧﻐﺰﻫﻮ
اﻳﻔﺮﻏﺮاﻧﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﲆ ﺳﺘﺎد

4

ﻧﻘﺎﻁ

4

ﻧﻘﺎﻁ

ﺍﻟﻬﻼﻝ

3

2

-

ﺧﺴﺮ

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺮ

1

5

3

1

ﺍﻟﺪﺣﻴﻞ

3

1

1

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

6

4

ﻧﻘﺎﻁ

ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

2

ﻧﻘﺎﻁ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

3

1

1

ﺧﺴﺮ

ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺮ

1

3

5

1

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

رﻳﻜﺘﺎﻧﻐﻮﻻر ﰲ ﻣﻠﺒﻮرن.
وﻳﺘﺼــﺪر داﻳﻐﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
املﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎط
ﻣﻦ ﺛــﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺑﻔﺎرق
اﻷﻫﺪاف أﻣــﺎم ﻏﻮاﻧﻐﺰﻫﻮ
اﻳﻔﺮﻏﺮاﻧــﺪ وﺳــﺎﻧﻔﺮﻳﺲ
ﻫريوﺷــﻴﻤﺎ ،ﰲ ﺣني ﻣﺎ زال
رﺻﻴﺪ ﻣﻠﺒــﻮرن ﺧﺎﻟﻴﺎ ً ﻣﻦ
اﻟﻨﻘــﺎط ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺠﻮﻟﺔ
املﺎﺿﻴــﺔ ﺷــﻬﺪت ﻓــﻮز
ﺳــﺎﻧﻔﺮﻳﺲ ﻋﲆ داﻳﻐﻮ /2
ﺻﻔــﺮ وﻏﻮاﻧﻐﺰﻫــﻮ ﻋﲆ
ﻣﻠﺒﻮرن  /4ﺻﻔﺮ.
وﻋﲆ ﺻﻌﻴــﺪ املﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻳﺴــﻌﻰ أوﻟﺴــﺎن
ﻫﻴﻮﻧﺪاي اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
املﺘﺼــﺪر ﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑــﻞ ﺧــﺎرج

ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻣﻀﻴﻔــﻪ ﻛﺎوازاﻛﻲ
ﻓﺮوﻧﺘﺎل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﲆ ﺳﺘﺎد
ﺗﻮدوروﻛﻲ ﰲ ﻛﺎوازاﻛﻲ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﰲ املﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ذات املﺠﻤﻮﻋﺔ أﻳﻀﺎ
ﺷــﻨﻐﻬﺎي اس آي ﺑﻲ ﺟﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﺳﻴﺪﻧﻲ
اﻷﺳــﱰاﱄ ﻋﲆ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺷﻨﻐﻬﺎي .وﻳﺘﺼﺪر أوﻟﺴﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ 7
ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﺛــﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت،
ﻣﻘﺎﺑﻞ  4ﻧﻘﺎط ﻟﺸــﻨﻐﻬﺎي
و 3ﻟﻜﺎوازاﻛــﻲ وﻧﻘﻄﺘﺎن
ﻟﺴــﻴﺪﻧﻲ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻮﻟﺔ
املﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻓﻮز أوﻟﺴﺎن
ﻋﲆ ﻛﺎوازاﻛﻲ  /1ﺻﻔﺮ ﰲ
أوﻟﺴﺎن وﺗﻌﺎدل ﺳﻴﺪﻧﻲ ﻣﻊ
ﺷﻨﻐﻬﺎي  3 /3ﰲ ﺳﻴﺪﻧﻲ.

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮﺯ

ﺗﻌﺎﺩﻝ
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ﻟﻪ

ﻋﻠﻴﻪ

3
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اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

رﻳﺎﺿﺔ

ﻫﻼل ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻟﻴﺎﻗﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻟﻌﲔ وﻧﺠﺮان ﰲ ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ
أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻃﻦ

اﻟﺪﻣﺎم :اﻟﻮﻃﻦ

أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﰲ ﻧــﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ
إﻋﺪاده ملﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ،
اﻟﻴﻮم ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
اﻟﺠﻮﻟــﺔ اﻟـــ 34ﻟﺪوري
اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎن

ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
وﻗﺪ ﺷــﻬﺪت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
املﺎﺿﻴــﺔ ﻋــﻮدة املﺪرب
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃــﺎرق آل ﻋﺒﻴﻪ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮده
املــﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳــﻤري
ﻫﻼل ،ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻊ ﺷــﺒﺎب

ﻧﺎدي اﻻﺗﻔﺎق.
واﺷﺘﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺧرية
ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺒــﺎت ﻟﻴﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ
إﴍاف املﻌﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺣﺴني
ﺳــﻌﻴﺪ ،ﺛﻢ ﻃﺒﻖ اﻟﻼﻋﺒﻮن
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ،
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ ﺑﻤﻨﺎورة
ﻋﲆ ﻣﻨﺘﺼﻒ املﻠﻌﺐ.

اﻟﺠﺒﻠﲔ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺤﻀﲑاﺗﻪ ﻟﻠﻤﺠﺰل

ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ34
ﻟﺪوري اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﱃ ،وذﻟــﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ ،وﺗﱪز
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌني وﻧﺠﺮان ﰲ ﻛﻼﺳــﻴﻜﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن
ﻋﲆ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ إﱃ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ املﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﲆ
اﻟﻨﺠﻮم ،وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﻠﻴﺞ
أن ﻳﻮاﺻﻞ زﺣﻔﻪ
ﻧﺤــﻮ املﺮاﻛﺰ
املﺆﻫﻠﺔ ﻣﺒﺎﴍة
دوري
إﱃ
ا ملﺤﱰ ﻓــني ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ
ﺿﻴﻔﺎ ﺛﻘﻴﻼ
ﻋــﲆ اﻟﻜﻮﻛــﺐ،
وﻳﺄﻣــﻞ اﻟﻄﺎﺋﻲ ﰲ
اﺳــﺘﻌﺎدة ﺻﺤﻮﺗﻪ
ﺑﻨﻘــﺎط ﺿﻴﻔــﻪ
اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ.

ﻧﺠﺮان ﻳﺮﻳﺪ
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﺣﻈﻮﻇﻪ
اﻟﻌﻴﻦ ﻳﺄﻣﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
اﻟﻤﻤﻴﺰة

ﺣﺎﺋﻞ  :اﻟﻮﻃﻦ

ﻛﺜــﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜــﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي
اﻟﺠﺒﻠني ،أﻣﺲ ،ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﺳــﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻘﺎء
املﺠﺰل ،ﻏﺪا ،ﰲ املﺠﻤﻌﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـــ 34ﻟﺪوري اﻷﻣــري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳــﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ،ﺣﻴﺚ أﺧﻀﻊ
ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻓﻠﻮرﻳــﻦ ﻣﻮﺗﺮوك ،اﻟﻼﻋﺒني
إﱃ ﺗﺪرﻳﺒــﺎت ﻟﻴﺎﻗﻴﺔ وﺑﺪﻧﻴــﺔ ،ﺛﻢ ﻋﻤﺪ إﱃ

ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ املﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺔ ﺗﱪز
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌني وﻧﺠﺮان ،ﰲ ﻟﻘﺎء ذو ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺤﺖ،
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن إﱃ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ آﻣﺎﻟﻬﻤﺎ ﰲ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ املﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ املﺆﻫﻞ
إﱃ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺼﻌــﻮد واﻟﻬﺒﻮط ،وﻳﻔﺼﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘني ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ  3ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ،إذ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌني اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﰲ
املﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳــﻊ  44ﻧﻘﻄﺔ ،وﺟﻤﻊ ﻣﺎرد اﻟﺠﻨﻮب 47
ﻧﻘﻄﺔ ﰲ املﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ،وﻣﻊ ﺗﺒﻘﻲ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻟﻜﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﺈن اﻵﻣﺎل ﻻزاﻟــﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،إﻻ أن أي ﺗﻌﺜﺮ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻴﺒﻌﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ املﻨﺎﻓﺴــﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻌني واﺻﻞ ﻋﺮوﺿﺔ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧرية ،رﻏﻢ ﺗﻌﺜﺮه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻮم ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﻧﺠﺮان ﰲ ﻓﺦ
اﻟﻄﺎﺋــﻲ وﺧﴪ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴــﻒ ،ﻣﻤﺎ أﺑﻌﺪه ﻗﻠﻴﻼ
ﻋﻦ املﻨﺎﻓﺴﺔ ووﺳــﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺮاﺑﻊ إﱃ
 7ﻧﻘﺎط.

ﰲ اﻷﺣﺴــﺎء ﻳﻄﻤﺢ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  55ﻧﻘﻄﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰه،
واﺳــﺘﻤﺮار ﻣﻄﺎردﺗــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺼــﺪر
واﻟﻮﺻﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺄﻣﻞ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺎرق
ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــني اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺮاﺑــﻊ ﰲ ﺣﺎل
ﺗﻌﺜﺮ اﻷﺧري ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺠﻮم
اﻟـ 11ﺑﺮﺻﻴﺪ  42ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻣﻨﺬ  6ﺟﻮﻻت ﻣﻀﺖ ،وﻳﺮﻳﺪ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.

61

ﻧﻘﻄﺔ
ﺣﺼﺪﻫﺎ أﺑﻬﺎ
ﺧﻼل  33ﺟﻮﻟﺔ

23

ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺪاﻓﴔ اﻟﻄﺎﺋﻲ

اﻟﺸﺎﺑﻲ
ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻬﺠﺔ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ

ﻋﲆ املﻠﻌﺐ اﻟﺮدﻳﻒ ﻻﺳﺘﺎد اﻷﻣري ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض،
ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑـ 54ﻧﻘﻄﺔ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت
ﺧﺴــﺎرﺗﻪ أﻣﺎم ﺿﻤﻚ ،ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ املﺎﺿﻴﺔ ،واﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻄﺎردﺗﻪ ﻷﺻﺤﺎب املﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ،ورﺑﻤﺎ اﺳــﺘﻌﺎدة
املﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﺠﺪدا،
واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺣﻈﻮﻇﻪ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﻮﻛﺐ
اﻟـ 16ﺑﺮﺻﻴﺪ  40ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺴﺎﻋﻲ إﱃ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ دواﻣﺔ
ﺗﺬﺑﺬب املﺴﺘﻮى ،وﺗﺄﻣني ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺳﻂ اﻟﱰﺗﻴﺐ.

ﻧﺠﺮان :اﻟﻮﻃﻦ

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ
ﺳﻼح ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ

ﺟﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ

ﺧﺘــﻢ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨــﺎدي ﻧﺠﺮان
ﺗﺤﻀرياﺗــﻪ ملﺒﺎراﺗــﻪ أﻣﺎم
اﻟﻌني ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
املﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺠﻮﻟــﺔ اﻟـ34
ﻟــﺪوري اﻷﻣــري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ،
رﻛﺰ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺘﻮﻧﴘ،
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑــﻦ رﻣﻀﺎن ﺧﻼل
اﻟﺤﺼــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻷﺧرية
ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ،ﺣﻴﺚ
أﺧﻀﻊ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺣﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﴪﻋﺔ ،ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
اﻟﺪﻓﺎع إﱃ اﻟﻬﺠﻮم ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻠﻌــﺐ ﻋﱪ اﻷﻃﺮاف
واﻟﻌﻤﻖ ،وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻜﺮات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﺘﻢ
ﻋــﲆ آﻣﺎﻟــﻪ ﰲ اﻗﺘﺤﺎم أﺣﺪ ﺧﻮض ﻣﻠﺤــﻖ اﻟﺼﻌﻮد إﱃ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻤﻨﺎورة.
وﻳﺴﻌﻰ ﻣﺎرد اﻟﺠﻨﻮب إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ املﻘﺪﻣــﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ دوري ﻛﺄس اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ ،واملﺤﺎﻓﻈﺔ املﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻪ إﱃ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﱰﻓني.

ﻫﻮﻓﺎرت ﻳﺠﻬﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎورة ﻓﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺔ :اﻟﻮﻃﻦ

أﻧﻬــﻰ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘــﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻌني،
اﺳــﺘﻌﺪاداﺗﻪ ملﻮاﺟﻬــﺔ
ﻧﺠــﺮان ،اﻟﻴــﻮم ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ34
ﻟﺪوري اﻷﻣــري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳــﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳــﺔ اﻟﺪرﺟﺔ

رﻓﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﻨﺎدي ﺟﺪة اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ
ملﺒﺎراﺗﻪ أﻣﺎم ،ﻏﺪا ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ34
ﻟﺪوري ﻛﺄس اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﱰﻓني،
ﺣﻴﺚ أﺧﻀﻊ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ،
ﺧﻮان رودرﻳﺠﻴﺰ ،اﻟﻼﻋﺒني
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ املﺮان إﱃ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﻟﻴﺎﻗﻴﺔ ،ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻃﺒﻖ ﻋﺪدا

ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣري ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
ﻣﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺋﻞ ،ﻳﺴﻌﻰ
اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ  45ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺬي
ﺣﻘﻖ ﻓﻮزا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﻧﺠﺮان ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
املﺎﺿﻴﺔ إﱃ اﻗﺘﺤﺎم داﺋﺮة املﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﲆ
املﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﺗﺄﻣني ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ
أﻓﻀﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻀﻴﻒ اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ
اﻟـ 17ﺑﺮﺻﻴﺪ  39ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺬي ﺧﴪ
أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻛﺐ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ املﺎﺿﻴﺔ ،وﻳﺄﻣﻞ
ﰲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻬﺒﻮط ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.

اﺑﻦ رﻣﻀﺎن ﻳﻨﺘﻬﺞ اﻟﴪﻋﺔ

ﺣﺎﺋﻞ  :ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﻄﻴﻤﺎن

أدى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﻨــﺎدي اﻟﻄﺎﺋﻲ أﻣــﺲ ﻣﺮاﻧﻪ
اﻷﺧري ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ،
اﻟﻴﻮم ،ﻋــﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣري
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﺋــﻞ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ 34ﻟــﺪوري اﻷﻣري
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﱃ.
ورﻛــﺰ اﻟﺠﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻋﲆ
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄــﺎء ،اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﰲ املﺒﺎراة املﺎﺿﻴﺔ
أﻣﺎم ﻧﺠﺮان ،اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺻﺎﺋﺪ
اﻟﻜﺒــﺎر / 1ﺻﻔﺮ ،ﺛــﻢ اﻋﺘﻤﺪ
ﻋﲆ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻏﻼق اﻟﻄﺮق املﺆدﻳﺔ ملﺮﻣﺎه أﻣﺎم
ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ املﻨﺎﻓــﺲ ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻊ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﻮازن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮط ،أﺛﻨﺎء اﻟﻬﺠﻮم
أو اﻟﺪﻓــﺎع ،وأﺧﻀﻊ املﺪاﻓﻌني
ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺠﻴﺪ ،ﻣﻊ
اﻟﻜــﺮات اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻊ
ﺣــﺮاس املﺮﻣــﻰ إﱃ ﺗﻤﺎرﻳﻦ
ﺧﺎص.

ﻟﻘﺎء اﻷﻣﺎن

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻄﺎردة

أﺑﻬﺎ  :اﻟﻮﻃﻦ

ﺟﻮﻟﺔ
اﻋﺘﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺼﺪارة

اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻨﺸﺪ
ﺧﻄﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ

أﺑﻬﺎ ﻳﻐﻠﻖ اﳌﺴﺎﺣﺎت وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﻃﺮاف
ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي
أﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺗﺤﻀرياﺗــﻪ ملﺒﺎراﺗﻪ ﻏﺪا أﻣﺎم
اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣري ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ املﺤﺎﻟﺔ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ 34ﻟﺪوري اﻷﻣري
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻷﺑﻬــﺎوي أدى ﻣﺮاﻧﻪ
أﻣﺲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺘﻮﻧﴘ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮازق
اﻟﺸــﺎﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺠﺮي ﻋﲆ
املﻠﻌﺐ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻼﻋﺒني ﰲ ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺻﻐــرية ،واﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ ملﺴــﺔ واﺣﺪة ،ﺛﻢ
اﻟﺘﺴــﺪﻳﺪ ﻋﲆ املﺮﻣﻰ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺮات
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واملﺘﺤﺮﻛﺔ ،وأﺟﺮى ﻣﻨﺎورة ﻓﻨﻴﺔ،
ﻃﺒﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻨﻮي
دﺧﻮل اﻟﻠﻘﺎء املﻬــﻢ ﺑﻪ ،ورﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﻐﺰو
ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف واملﺴﺎﻧﺪة اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة
اﻟﴪﻳﻌﺔ إﱃ وﺳﻂ املﻴﺪان ﰲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان
اﻟﻜﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻏﻼق املﺴــﺎﺣﺎت أﻣﺎم
ﻻﻋﺒــﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،وﻋــﺪم ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ
اﻻرﺗﺪاد اﻟﴪﻳﻊ.

أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻮﺳﻂ
ﺗﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﺄﻣﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﲆ اﻓﺘﻜﺎك اﻟﻜﺮة واﻟﺘﻤﺮﻳﺮات
اﻟﴪﻳﻌــﺔ واﻟﻀﻐــﻂ ﻋﲆ ﺣﺎﻣــﻞ اﻟﻜﺮة،
واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﲆ املﺮﻣﻰ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟﴪﻳﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ملﺴﺔ
واﺣﺪة.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﺒﻠني ﺗﻌﺎدل ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ املﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻞ  ،1/1ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ املﺮﻛﺰ
اﻟـ 15ﺑﺮﺻﻴﺪ  41ﻧﻘﻄﺔ.

اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻬﺒﻮط

ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء،
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺒﺎراة
أﺑﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن  ،3/ 3ﻛﻤﺎ ﺗﺪرب
اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮات
اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ واﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﻢ ﺧﻀﻊ ﺣﺮاس املﺮﻣﻰ
إﱃ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺑني ﻋﻨﴫي
اﻟﻘﻮة واﻻرﺗﻤﺎء.
ﺟﺪة  :اﻟﻮﻃﻦ

اﻷوﱃ ،ﻋــﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
املﻠــﻚ ﺳــﻌﻮد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺎﺣــﺔ ،وأدى ﻣﺮاﻧــﻪ
أﻣﺲ ﺗﺤﺖ إﴍاف ﻣﺪرب
اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ،إﻟني
ﻫﻮﻓــﺎرت ،ﺣﻴــﺚ ﺑﺪأت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻹﺣﻤﺎء
واﻟﻠﻴﺎﻗــﺔ ،ﺗﻼﻫــﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤــﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ،

ﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ،
وﺑﻨﺎء اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷﻃﺮاف واﻟﻌﻤﻖ واﻻرﺗﺪاد
اﻟﴪﻳــﻊ ﻧﺤــﻮ ﻣﺮﻣــﻰ
اﻟﺨﺼﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻊ ﺣﺮاس
املﺮﻣﻰ ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﻣﺪرب اﻟﺤﺮاس ،واﺧﺘﺘﻤﺖ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻤﻨﺎورة ﻛﺮوﻳﺔ
ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ املﻠﻌﺐ.

lifestyle@alwatan.com.sa

اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

ﺣﻴﺎة

 Netflixﺗﺨﺘﺒﺮ
زرا ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ص20

ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺛﻐﺮات
اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ )(2
اﻟﺮﻳﺎض :ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻠﻢ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻹﻟﺰام ﻣﺸﺎﻫري اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻓﻊ
ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ  ،أﻛﺪ اﻟﺨﺒري ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﻴﺪات ،أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻠﺰم
ﻣﺸﺎﻫري ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﻢ  ،ﺧﺎﺻﺔ
أن ﺑﻌﺾ املﺸﺎﻫري اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺜﻐﺮات وﺣﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒرية .

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺴ
أوﺿﺢ ﻋﺒﻴﺪات أن ﻣﺸــﺎﻫري ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓــﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻮرﻳﺪﻫﺎ إﱃ
اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻹﻗﺮارات
اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻋﱪ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮد اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﱪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻛﻤﻜﻠﻒ ﴐﻳﺒﻲ وﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻋﻦ ﻛﻞ إﻋﻼن.

ﻧﺪوة ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ ﺣﻮل إدراج
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺗﻘﻴﻢ املﻠﺤﻘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺼني ،ﻏﺪا
اﻷرﺑﻌﺎء  24أﺑﺮﻳﻞ ،ﻧﺪوة ﺑﻌﻨﻮان »إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ
املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« وﺳﻴﻜﻮن املﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮاري ﺑﺤﻀﻮر
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ املﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺨريﻳﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼب
املﺒﺘﻌﺜني ﰲ اﻟﺼني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺘﺨﺼﺼني ﺑﺨﱪة ﻛﺒرية ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻬﻨﻲ ﺑﻬﺪف
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب وﺗﺤﺴني ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
وﺳﻴﻘﺎم ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮج ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﺜﻞ ،ﴍﻛﺔ ﻫﻮاوي وأﻛﱪ
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎث
ﰲ اﻟﺼني واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺎم
ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ املﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﺑﻜني،
وﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱪز اﻟﻔﻦ
اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻌﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮح اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱪز
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﻧﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺑﻜني :ﻓﻬﺪ ﻋﺮﻳﴚ

ﻣﻴﺪان ﻳﺨﻠﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻏﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ
ﻏﺍﻣ
أﺷــﺎر ﻋﺒﻴﺪات إﱃ أن املﺸــﺎﻫري ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن اﻵن ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤــﺔ املﻀﺎﻓﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﺮاﻣــﺔ  10آﻻف رﻳﺎل ﻋــﻦ اﻟﺘﺄﺧري ﰲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  %5ﻋﻦ ﴐﻳﺒﺔ ﻛﻞ إﻋﻼن ﻓﺎﺋﺖ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
 %25-5ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ،
ﻋﻼوة ﻋﲆ  %5ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﴬﻳﺒﺔ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻵﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘ
ﺍﻹﻗﺍﺍﺕ
ﺍﻹ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘ
ﺿﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺿ

ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﻣﻼﺣ
أﺑﺎن ﻋﺒﻴﺪات أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ اﻵن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸــﺎﻫري
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ املﺘﺨﻠﻔني ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ واﺣﺪا
ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘــﻢ ﺣﴫﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ً وإﻟﺰاﻣﻬــﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﴬﻳﺒﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﺮق ﻋﺪة ﻹﻟﺰام املﺸــﺎﻫري ﺑﺪﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﺳــﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل
املﺘﺎﺑﻌني ،أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺸﺎﻫري أﻧﻔﺴﻬﻢ.

ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ
ﺣﺼ

%5

ﺿﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﺎﺋﺖ

%25
5

10
0

ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﺔ
ﻏﺍﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺍﺍﺕ

ﺁﻻﻑ -.ﺎﻝ
ﻏﺍﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

5

%

ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻀﺒﺔ ﻏﺍﻣﺔ ﺷﻬ-ﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﺍﺋﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ  100ﺃﻟﻒ

أﺿﺎف ﺧﺒري ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ،أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺣﴫ
املﺸــﺎﻫري ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼرية وﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،وﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ
ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻛﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺎت ﰲ املﻨﺸﺂت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏري
املﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺟﻬ

ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻦ  20ﺇﻟﻰ  25ﺃﻟﻔﺎ
ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ  36ﺃﻟﻔﺎ
ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎﻥ  45ﺇﻟﻰ  65ﺃﻟﻔﺎ
ﻓﺎﺷﻴﻨﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ  15ﺇﻟﻰ  75ﺃﻟﻔﺎ
ﺇﻋﻼﻣﻲ  15ﺃﻟﻔﺎ

ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫري ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«
ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﴩﻛﺎت اﻟﻜﺒرية ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت املﺸــﺎﻫري ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ملﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري
ﻣﺒﺎﴍ ،ﻣﺆﻛﺪا ﰲ ذات اﻟﺴــﻴﺎق أن اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ
ﻣﺤﺘﻮى إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧني.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻣﺘﻮ

ﺷﻌﺍﺀ ﻭﻣﻨﺸﺪﻭﻥ ﻣﻦ  20ﺇﻟﻰ  47ﺃﻟﻔﺎ
ﺩﻛﺘﻮﺭ  24ﺃﻟﻔﺎ
ﻣﻤﺜﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ  110ﺁﻻﻑ
ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺑﺍﻣﺞ  100ﺃﻟﻒ

ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

ﻗﺪر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻪ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻮاﺣــﺪ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ املﺸــﺎﻫري ﰲ »«Snapchat
و« «Instagramﻳﻌــﺮض ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋﻦ  25أﻟﻔﺎ،
وﻳﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻏري املﺒﺎﴍة ﻟـ 200أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﻣﺸﻬﻮر وﻣﺸﻬﻮرة ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻹﻋﻼﻧﺎت.

ﻳﺸﺎر إﱃ وﺟﻮد ﻧﻤﺎذج ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻀﺒﻂ
إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻏري املﺒﺎﴍة ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ املﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ املﺴﺘﻬﻠﻚ واملﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑني اﻟﴩﻛﺎت واﻟﺘﻲ
ﺳﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺠﱪ املﺸــﺎﻫري واﻟﺠﻬﺎت املﻌﻠﻨﺔ

ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ املﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻨﴩوﻧﻪ
ﻟﻠﺠﻤﻬــﻮر وذﻟــﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻠﻤــﺔ »إﻋﻼن« أو
»ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ« وﻏريه ﻣﻦ املﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
واﺿﺤــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ وﻳﻌﺮف أﻧﻬــﺎ إﻋﻼن ،وﻣﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎءﻟﺔ
واﻟﻐﺮاﻣﺎت.

ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ
اﻟﺮﻳﺎض  :ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻨﺰي

أﻗﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل
واﻹﻳــﺬاء اﻷﴎي ملﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أن ﺗﻨﺎزل املﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ
أو اﻻﺳــﺘﻐﻼل أو اﻹﻳﺬاء اﻷﴎي ﻋﻦ اﻟﺒﻼغ
املﻘﺪم ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﺗﺨﺎذ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻔﻰ ذات
اﻟﻨﻈﺎم املﺒﻠﻎ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ املﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا
ﺗﺒني أن اﻟﺤﺎﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻨﻒ أو اﺳﺘﻐﻼل أو إﻳﺬاء أﴎي.
اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻳﺬاء اﻷﺳﺮي

ﻋﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹﻳﺬاء
اﻷﴎي أﻧﻪ ﻛﻞ ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ أﺷــﻜﺎل إﺳﺎءة
املﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة أو
ﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺿﺪ ﻓــﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة،
ﻣﺘﺠﺎوزا ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ أو وﺻﺎﻳﺔ أو إﻋﺎﻟﺔ
أو ﺳــﻠﻄﺔ أو ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ،وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أذى
ﻣﺎدي أو ﻧﻔﴘ.
ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﲆ أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻊ،
ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻋــﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت
اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺳــﺘﻐﻼل أو اﻹﻳــﺬاء اﻷﴎي
ﺑﺎملﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﲆ ﴎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻋﺪم إﻓﺸــﺎﺋﻬﺎ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
إﻻ ﺑﱰﺧﻴــﺺ ﻛﺘﺎﺑﻲ ،وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه املﺎدة.
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ

أﻗــﺮ اﻟﻨﻈــﺎم أن ﺗﺤﺪد اﻟﺪوﻟــﺔ ﻗﻮاﻋﺪ

 - 1اﻷﺳﺮة :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

 - 2اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ -اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ وأوﻻدﻫﻤﺎ وأﺣﻔﺎدﻫﻤﺎ

أ -إﺧﻮان وأﺧﻮات أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ

ب -أوﻻد أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ زواج آﺧﺮ

ب -اﻷﻗﺎرب ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ج -واﻟﺪ وواﻟﺪة أي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ

 - 3اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ:

د -اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
ﻫـ -اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ أﺳﺮة ﺑﺪﻳﻠﺔ

ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺗﺘﻮﻟــﻰ اﺣﺘﻀــﺎن اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﻤﺤــﺮوم ﻣــﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ رﻋﺎﻳﺘﻪ وﺗﻨﺸﺌﺘﻪ

ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
 1إﺑﻘﺎؤه دون ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ
 2ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺮاج وﺛﺎﺋﻘﻪ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ،أو ﺣﺠﺒﻬﺎ ،أو ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 3ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﻌﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ
 4اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 5وﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ
 6ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ
 7اﻟﺘﺤﺮش ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎ ،أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ
 8اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﺎدﻳﺎ ،أو ﻓﻲ اﻹﺟﺮام ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل
 9اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻪ أو ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﺮه
 10ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷدب ،أو إﺟﺮاﻣﻴﺔ ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 11اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪه ﻷي ﺳﺒﺐ ﻋﺮﻗﻲ ،أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺒﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ
 12اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ّ
 13اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ دون اﻟﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
 14ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﺻﺤﺘﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

وإﺟــﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ املﺒﻠﻐني واﻟﺸــﻬﻮد ﻋﻦ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹﻳﺬاء اﻷﴎي،
ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋــﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ،إﻻ
ﺑﺮﺿﺎه أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ أو
اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻹﻳﺬاء اﻷﴎي ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻇﻬﺎر
ﻫﻮﻳﺘﻪ دون اﻹﴐار ﺑﻪ.

ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ

أﻋﻄﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻘﺪار وﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺳــﺘﻐﻼل
أو اﻹﻳﺬاء ﺿﺪ ﻃﻔﻞ أو ﺷــﺨﺺ ﻣﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،أو إذا ﺻﺎﺣﺐ

أزاﺣﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ املﺴﻴﺠﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة ،ﻣﺆﺧﺮا،
اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ
ﺷﻬﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ أول ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أﺳﺴﺖ
ﰲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺑﺼﺤﺮاء املﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ 76
ﻋﺎﻣﺎ .واﺧﺘﺎرت ﺑﻠﺪﻳﺔ املﺴﻴﺠﻴﺪ أن ﺗﺨﻠﺪ ذﻛﺮى ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺒﻨﻰ ﻳﻤﺜﻞ املﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻳﻜﻮن ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﺪﺧﻮل املﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪ ﴍوﻋﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ
ملﺪاﺧﻞ املﺮﻛﺰ .وﺗﺤﺘﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮاح
ورﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺎﺣﺜني ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺼﺪ املﺪﻳﻨﺔ ﻟﺰﻳﺎرة املﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺗﻮﻋﻲ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء
املﻨﻄﻘﺔ أن ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﺤﺮاء أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺎرﻳﺦ املﺪﻳﻨﺔ
املﻨﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دون أن ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺎملﺴﻴﺠﻴﺪ ،ﻣﺸريا إﱃ أﻧﻬﺎ أﺳﺴﺖ
ﻋﲆ ﻳﺪ ﻋﲇ وﻋﺜﻤﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎم  ،1365أول اﻷﻣﺮ ﺑـ13
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻘﻬﻮة ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت املﺪرﺳﺔ واﺣﺘﻠﺖ ﻣﺒﻨﻰ
واﺳﻌﺎ ،ﻛﻤﺎ واﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻄﻼب
وأوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺪﺧﻮل ﰲ املﺪرﺳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺄﺻﺪر املﻠﻚ املﺆﺳﺲ أﻣﺮا ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺼﻒ رﻳﺎل ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
وﺣﺜﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺔ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
املﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﺗﺪﺷﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
دﺷﻨﺖ اﻷﻣرية ﻓﻬﺪة ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ رﺋﻴﺴﺔ
أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﴘ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ »ﺳﻠﻴﺴﻠﺔ« أﻣﺲ ،أﻋﻤﺎل وﻣﻨﺎﺷﻂ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ املﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱰاث اﻟﺴﻌﻮدي ،وذﻟﻚ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل
واملﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻟﺸﺄن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﻛﺪت اﻷﻣرية ﻓﻬﺪة »ﺳﻠﻴﺴﻠﺔ« ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة
وﻗﺪرة ﰲ اﻟﺘﺄﺛري ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار وإﻓﺎدة ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺨريﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻤﻜني اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت
ﰲ اﻟﺤﺮف واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺮف
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻘﻮش اﻟﱰاﺛﻴﺔ وﺳﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻹﺑﺪاع
واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺠﻮدة ،وﻓﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻮﻳﺔ ﻋﺎملﻴﺔ
ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﺴﻌﻮدي.
وأﺑﺮزت اﻟﴩاﻛﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻤﻤني
ﺳﻌﻮدﻳني وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﰲ املﻤﻠﻜﺔ،
واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺰوار ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎملﻲ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ دور املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻧﺘﺎج »ﺳﻠﻴﺴﻠﺔ« ﻣﻤﺎ
أﺳﻬﻢ ﻟﺤ ٍﺪ ﻛﺒري ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺮﻓﻴﺎت وزﻳﺎدة دﺧﻠﻬﻦ
املﺎدي ،ﻣﺸرية إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ذوات اﻟﺪﺧﻞ املﺤﺪود ﻋﲆ اﻟﺤﺮف اﻟﱰاﺛﻴﺔ .
ﻣﻜﺔ :اﻟﻮﻃﻦ

ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج ورم
ﻟﻤﻔﺎوي ﻧﺎدر

ﻓﻌﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻹﻳﺬاء إﻛﺮاه
أو ﺗﺤﺎﻳﻞ ،أو إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﻨﻒ
أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻹﻳﺬاء ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻠﺴﻼح أو
ﻫﺪد اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ،أو ﰲ ﺣــﺎل وﻗﻊ ﻓﻌﻞ
اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻹﻳﺬاء ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛري
املﺴﻜﺮ أو املﺨﺪر.

ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ املﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺎم
ﺑﺎملﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أﻃﺒﺎء اﻷﻣﺮاض املﻌﺪﻳﺔ وأﻣﺮاض
اﻟﺪم واملﺨﺘﱪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﻳﺾ أرﺑﻌﻴﻨﻲ ﻣُﺼﺎب
ﺑﻤﺮض ﴎﻃﺎن اﻟﻐﺪد اﻟﻠﻤﻔﺎوي plasamblastic
 lymphomaواﻟﺬي ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ أﻣﺮاض اﻟﴪﻃﺎن اﻟﻨﺎدرة
ﺟﺪا واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ.
أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻮد ﺑﻠﻴﻠﺔ اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺪم ورﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ أﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﺎملﺴﺘﺸﻔﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻮﻳﻢ املﺮﻳﺾ
وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺨﺎع اﻟﻌﻈﻢ ﻋﲆ إﺛﺮﻫﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮرم
اﻟﴪﻃﺎﻧﻲ اﻟﻠﻤﻔﺎوي ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﺮاض املﻌﺪﻳﺔ
ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻧﻘﺺ املﻨﺎﻋﺔ املﻜﺘﺴﺐ اﻷدوﻳﺔ املﻀﺎدة
ﻟﻠﻔريوﺳﺎت.
وأﺿﺎف أن املﺮﻳﺾ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوي ﰲ
ﻗﺴﻢ أﻣﺮاض وأورام اﻟﺪم ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻏﺎدر املﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﲆ أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻌﻼج
اﻟﻜﻴﻤﺎوي ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷورام وأﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﺎملﺴﺘﺸﻔﻰ.
املﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة :اﻟﻮﻃﻦ
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ﻃﺮق ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

ﻧﴩ اﻟﻜﺎﺗﺐ  Geoffrey Jamesﻣﻨﺬ 25
ﻋﺎﻣﺎ أﻧﻮاع ﻟﻠﻬﺮاء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ

ﴍح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﻫــﺬا اﻟﻬﺮاء ﰲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻬﺎرة ﴐورﻳﺔ ،وذﻟﻚ
ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺮف ﻣﺘﻰ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﴩ اﻟﻬﺮاء.

وأﻛﺪ »أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻀﺢ ﻫﺮاء اﻷﻋﻤﺎل
وﺑﺪع اﻹدارة أﻣﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻠﻌﺒﺔ Whack-
 ،a-Moleﻟﺬﻟــﻚ ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
وﺣﻴــﺪا ،ﺳــﺄﻗﻮم ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ »أﻋﻼم
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اﻹﻧﻜﺎر

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أي اﻗﱰاح أو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎري داﺋﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ
ﻋﻜﺴــﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘــﺪار ﻛﻼم اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻐﺎﻣــﺾ ،اﻟﺬي
ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻔﻪ املﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ داﺋﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻐﺎﻣﺾ ،ﻣﺜــﻼ ﻋﺒﺎرة »اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة
ﺗﺤﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﺬﻛﻲ« ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﻻ ﳾء ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو
ﺟﻴﺪة .ﻫﺮاء !.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ املﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄن ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺨﻄﺔ املﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛــﻮارث إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺰال ﻧﻮاﺟﻪ ﺟﺪﻻ »ﻫﻨﺎﻟﻚ دراﺳــﺘني ﻋﲆ ﻛِﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒني«،
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ أي دراﺳﺔ .ﻫﺮاء!
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اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

أي ﻗﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳــﺘﺆدي إﱃ إﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أو اﻟﺨﻠــﻮد اﻟﺒﴩي ،ﻫﻲ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﻊ
اﻵﻣﺎل واملﺨﺎوف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷﻏــﺮاض أﺧﺮى ،ﻣﺜﻼ اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴــﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﺳﻴﻘﻮم
اﻟﺒﴩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺣﻮاﺳﻴﺐ وﺳﻴﻌﻴﺸﻮن ﻟﻸﺑﺪ،
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎ .ﻫﺮاء!

اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ

أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﺪراﺳﺎت
واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺨﺪم ذاﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ ﻏري
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻃﻠــﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻻ أزال أﺗﻠﻘﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺗﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺪراﺳــﺎت ﻣﺜﻞ  % 90ﻣﻦ املﻮﻇﻔني ﻳﺮﻳﺪون
أﻣﺎن أﻓﻀﻞ ﰲ أﺑﻮاب اﻟﺪﺧﻮل ،اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎن ﻣﻤﻮﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ أﻣﺎن أﺑﻮاب
اﻟﺪﺧﻮل .ﻫﺮاء !
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ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻴﺎء

ﴍﻛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ  ،SF.comﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ دراﺳــﺔ ﺗﻘﺎرن ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﻢ إﻋﻄﺎؤﻫــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﻢ إﻋﻄﺎؤﻫﻢ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻜﻮن اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏري ﻣﺪرﻛني
أي ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ أي إﺻﺪار ،وﻫﺬا ﺳــﻴﺨﱪﻧﺎ إذا ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن
ﻋﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث أي دراﺳﺔ .ﻫﺮاء !

دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻴﺲ واﻗﻌﻴﺎ

ﻫﻞ ﺳﻨﺤﻤﻞ اﻟﴩﻛﺎت ﻓﻌﻼ دور ﻗﻤﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؟
ﻣﻤﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أراه ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﺘﴬرون ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ،
ﻋﲆ أﻳﺔ ﺣــﺎل ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﴍﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﴚء ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻌﺮف إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﴚء ﻧﺎﺟﺤﺎ أم ﻻ؟ ﻫﺮاء !

04

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت

املﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤــﻞ وﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺗﻘﺪم
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺳــﻢ ﻣﻊ
ﻣﺮور اﻟﺰﻣــﻦ ،ملﺎذا ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴــريه؟ املﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
املﺘﺒﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺘﻐﻴري اﻟﻮاﻗــﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻈﻠﺔ دوري ﻳﺘﺠﺪد .ﻫﺮاء !

6

ﺣﻤﺮاء« ﺗﺨﱪﻧــﻲ ﺑﺄن ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻋﻤﺎل أو
ﻣﻔﻬــﻮم إداري أو ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ« ،وﻫﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

05

دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ

ﴍﻛﺔ »أ« اﺷﱰت ﻣﻨﺘﺠﻨﺎ أو ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ
وإﻳﺮاداﺗﻬﻢ ارﺗﻔﻌﺖ« ..آﺳﻒ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺒﺒﻴﺔ
وﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﴍﻛﺎت »ب ،ج ،د ،ذ«
اﻟﺘﻲ اﺷﱰت املﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻓﻮﴇ ﻋﺎرﻣﺔ؟
دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ دﻟﻴﻼ .ﻫﺮاء !

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻣﺪﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

06

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎزي

ﻣﺜﺎل» :ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻷملﺎس ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ املﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ذو اﻟﻀﻐﻂ املﺮﺗﻔﻊ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻚ ﺷــﺨﺼﺎ
أﻗﻮى« ،ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ؟ ﻫﺮاء!

07

اﻟﺘﺄﻳﻴﺪات اﻟﻤﻨﺤﺎزة ﺑﻮﺿﻮح

ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺸــري إﱃ ﻣﻨﺘــﺞ ﻣﺎ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ
ﻣﻔﻴﺪة ،اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺷــﺨﺺ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻋﲆ
إﺛﺒﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻠﻌﺔ املﺸــﱰاة ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ اﻗﺘﺒﺎس
املﻮﻇﻔــني ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳــﻴُﻔﺼﻠﻮن إذا ﻗﺎﻟﻮا
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻫﺮاء !

 9ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ

اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﻮﻃﻦ

أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳾء أﻛﺜﺮ ﺗﺪﻣريا ملﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﻮﻇﻒ أو ﺳﻌﺎدﺗﻪ أو إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ املﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﻣــﻊ ﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺗﻪ .ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻐري ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ
ﻣﻨﻬــﺎ املﻮﻇﻒ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮك.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺿﺒﻂ املﺪﻳﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺴﺖ:

ﻧﺤﻦ اﻵن ﰲ ﻋﴫ اﻟﺤﻮار ،ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺗﺼﺎل واملﺤﺎدﺛﺔ
أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻜﺜري ﻣــﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻧﺸــﺎء ،وﺗﻮزﻳﻊ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ
املﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻻزدﻫــﺎر إﱃ ﺗﺠﺎوز
وﺳــﺘﺤﺘﺎج اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘــﻲ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ املﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل املﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﺑﻌﺾ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ذﻟﻚ.

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

01

ﻛﻦ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﺳﻴﻤﻀﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﻳﻤﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺳﻴﺊ ﻣﻦ ﻓﱰة
ﻟﻔﱰة أﺧﺮى .اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎﺟﺤﻮن
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺠﺎوزون ذﻟﻚ .ﻻ
ﺗﺴﻤﺢ ملﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ
ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺻﺤﺘﻬﻢ.

02

ً
ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻚ
ﻛﻦ
ﻭﺃﻓﺼﻞ ﺫﺍ+ﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﻣﺪ/ﺮ ﺳﻴﺊ

 .1ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎ\ﺐ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وﺟــﻮد ﻣﻮﻇﻔني ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰي
ﻫﻮ أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺟﺮاء املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﺤﺎدﺛﺎت
وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟــﻪ ،اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴــﺎﺋﺪ أن املﻜﺎﺗﺐ
املﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣــﻦ املﺤﺎدﺛﺎت ﺑني املﻮﻇﻔني،
وﻫﺬا ﻏري ﺻﺤﻴﺢ ،إﻧﺸــﺎء املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪﻫﺎ.

06

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰاﺟﺎت ﻣﺪﻳﺮك ،وﻣﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗﺜري اﺳﺘﻴﺎءه ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ
املﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻹﻟﻬﺎم .ﻟﺪﻳﻚ
أﻋﻤﺎل ﻛﺜرية أﻣﺎﻣﻚ ﻛﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ،ﻻ ﺗﻘﻄﻊ اﻹﺷﺎرات اﻟﺤﻤﺮاء
أﻣﺎﻣﻚ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

رﺑﻤﺎ ﻫﺬا املﺪﻳﺮ ﺳﻴﺄﺧﺬ وﻇﻴﻔﺘﻚ
ﻣﻨﻚ ،أم أﻧﻚ ﺳﺘﱰﻛﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻚ ذاﺗﻚ وﻣﺎ
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ.

03

ﻻ 7ﻨﻜﻤﺶ ﺃﻭ 3ﺘﻬﺮﺏ
ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺊ ﻗﻒ ﺑﻜﻞ
ﺛﻘﺔ وﻫﺪوء .وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ ﰲ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ .اﻷﻣﻮر
ﻟﻦ ﺗﺘﻐري ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻓﻘﻂ .اﻷﻣﺮ
ﻳﺒﺪأ ﺑﻚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﺪورك ﰲ ﺗﺤﺴني
اﻟﻌﻼﻗﺔ.

04

ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻘCﺃ ﻣBﺍﺟﻴﺎﺕ
ﻣﺪ/ﺮﻙ

05

ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺳﻠﻮك ﻣﻌني
ملﺪﻳﺮ ﻣﻌني ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﻴﺎل
ذﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ أﻣ ًﺮا ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ أﻛﺜﺮ .ﺣﺎول
أن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺎ اﻷﻣﻮر املﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ
وملﺎذا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ.

ﻗﺎﻭﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
ﺑﻤﺠﺮد أن ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮك ﻋﲆ أﻧﻪ ﴍﻳﺮ أو ﻓﻈﻴﻊ ،ﻓﺄﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻋﲆ أﻧﻚ
ﺳﺘﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ.
إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم واملﺴﻤﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺮك ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻘﻔﺰ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ وﻳﺠﻌﻠﻚ
إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻐﻠﻘﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ اﻟﺘﻐﻴري.

 .2ﺗﻄ!ﻴﻖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﺍﻹ%ﺘﺮﻧﺖ
ﻳﻔﻀﻞ املﻮﻇﻔﻮن اﻟﺸــﺒﺎب إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ إﱃ اﻟﱪﻳــﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻷﻧﻪ أﴎع
وأﻛﺜــﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋــﲆ اﻟﴩﻛﺎت
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ )واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻲ( ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم داﺧﲇ ﻣﺜﻞ .Slack
 .3ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ  PowerPointﺑﺎﻟﻮ,ﻕ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖ« ﻳﻘﺪم ﻋﺮوض ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋﲆ املﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺠﺐ اﺳــﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮرق إذا
أﻣﻜﻦ ﻷن املﺤﺎدﺛﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ.
ﺍﻟﺘﺴﻮ/ﻖ
 .4ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳ;ﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻖ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
املﺤﺘــﻮى ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴــﺔ ﻣﻦ أي ﳾء ﰲ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻼ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟﺒﻴﻀﺎء
واﻟﻜﺘﺐ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ،
وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻧﻘــﺎط اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت
وﻣــﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،اﺑﺪأ ﰲ اﻟﺘﻔﻜــري ﰲ املﺤﺘﻮى
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺒﺌﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻴﻞ.

 .5ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
اﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺎملﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻋﻤﻖ
ﺻﻔﺤﺎت املﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ أﻣﺮ
ﻣﻌﻘﺪ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
املﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺰاﺋﺮ املﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪ وﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺣﻮار ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ.

 .6ﺃﻋــﺪ ﺗﺴــﻮﻖ ﺑHIﺪﻙ
ﺍﻹﻟﻜﺘMﻭﻧﻲ
ﺣــﺎول أن ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺮﻳﺪك
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻮي أدﻧﻰ
ﺣﺪ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻫﺬا ﺳﻴﺪﻋﻮ
اﻟﻌﻤﻴﻞ إﱃ إﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻌﻚ
ملﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ ،ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ
املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳــﺎﺋﻞ
اﻟﱪﻳﺪ ،إﻧﻤﺎ وﺟﻪ دﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ﻟﻜﻲ ﺗﺪﻋﻮه ملﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﻚ.

ﺍﻟﻤLﻴﻌﺎﺕ
 .7ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻣﻦ املﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻻﺗﺼــﺎل ﰲ ﻣــﻜﺎن واﺣــﺪ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺘﺒــﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
املﺒﻴﻌﺎت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن إدارات
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺸــﻞ
ذرﻳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎملﺒﻴﻌﺎت،
ﺣﺎول أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ املﻮﻇﻔني ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ.

 .8ﻣﻨﺪﻭﺑﻮ ﻣ!ﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘMﻭﻧﻴﻮﻥ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸــﺎرك ﻣﻨﺪوﺑﻮ املﺒﻴﻌــﺎت ﰲ املﺤﺎدﺛﺎت ،ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ املﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ املﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﻌﻤﻼء أﻧﻔﺴﻬﻢ،
ﻓﻜﺮ ﰲ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺄﻛﱪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻘﺎء
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜــﻮن ﺿﻴﻔﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﻛﻮن ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ.

 .9ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻤ!ﻴﻌﺎﺕ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن املﻨﺪوب ﻃﻠﻴﻖ اﻟﻠﺴــﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻋﻄﺎء
ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ املﻨﺘﺞ ،وﻟﻴﺲ أن ﺗﻌﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ املﺒﻴﻌﺎت أو ﻋﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻟﻬﺎ أو إرﺳــﺎل ﻋﻤﻴﻞ إﱃ
راﺑﻂ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ »ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت« ،اﻟﺒﻴﻊ
ﻳﻌﻨﻲ املﺤﺎدﺛﺔ وﻟﻴﺲ املﻌﻠﻮﻣﺎت.
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03
ﺗﻄ-ﻴﻖ Geek – Smarter
ﻳﱰﺑﻊ اﻷﺻﻔﺮ ﻋﲆ ﻋﺮش
أﻟﻮان ﻓﺴﺎﺗني اﻟﺼﻴﻒ؛ ﺣﻴﺚ
ﺗﺄﻟﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﺎت أزﻳﺎء
املﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ .وأوﺿﺢ
ﺧﺒري املﻮﺿﺔ اﻷملﺎﻧﻲ ﺟريد
ﻣﻮﻟﺮ ﺗﻮﻣﻜﻴﻨﺲ أن اﻷﺻﻔﺮ
ﻳﺰﻳﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎﺗني ﻫﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ،اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼرية
واﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻟﻴﻤﻨﺢ
املﺮأة إﻃﻼﻟﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺗﺨﻄﻒ
اﻷﻧﻈﺎر ،وﺗﺸﻴﻊ أﺟﻮاء اﻟﺒﻬﺠﺔ
واﻻﻧﻄﻼق .وأﻛﺪ ﺗﻮﻣﻜﻴﻨﺲ
ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر درﺟﺔ
اﻷﺻﻔﺮ املﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ

أن اﻷﺻﻔﺮ اﻟﺪاﻛﻦ ﻳﻐﺎزل ﻛﻞ
أﻧﻮاع اﻟﺒﴩة ،ﺳﻮاء اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ أو
ذات اﻟﺴﻤﺮة اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،ﰲ ﺣني
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﴩة
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻔﺎﻗﻌﺔ ﻛﺎﻷﺻﻔﺮ اﻟﻨﻴﻮن؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﴩة ﺗﺒﺪو ﺷﺎﺣﺒﺔ.
وﻧﻈﺮا ﻷن اﻷﺻﻔﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺟﺮيء ﻻﻓﺖ ﻟﻸﻧﻈﺎر؛
ﻟﺬا ﻳﻨﺼﺢ ﺗﻮﻣﻜﻴﻨﺲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻘﻪ
ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺗﺘﺤﲆ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
واﻟﻬﺪوء ،ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
واﻟﺘﻜﻠﻒ.
أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ

ﺣﺬرت ﻣﺠﻠﺔ »أﺑﻮﺗﻴﻜﻦ أوﻣﺸﺎو«
اﻟﺸﻬرية ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮﻳﻢ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻘﺪﻳﻢ؛
ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺒﴩة.
وأوﺿﺤﺖ املﺠﻠﺔ املﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﻤﺎل أن ﻛﺮﻳﻢ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻈﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺣﺘﻰ  12ﺷﻬﺮا ﻣﻦ
ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺒﻮة ﻷول ﻣﺮة ،ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﻳﻘﻞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
وأﺿﺎﻓﺖ »أﺑﻮﺗﻴﻜﻦ أوﻣﺸﺎو«
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮﻳﻢ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺒﻮة ﻣﺘﺴﺨﺔ؛ ﺣﻴﺚ
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻠﻮﺛﺎ .ﻛﻤﺎ
ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺮﻳﻢ إذا
اﻧﺒﻌﺜﺖ ﻣﻨﻪ راﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ أو إذا
ﻛﺎن ﻗﻮاﻣﻪ ﻣﺘﻜﺘﻼ.
اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﻮﻃﻦ

ﻧﻈﺎرات ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ وﻣﻨﻘﻮﺷﺔ
أﺣﺪث ﺻﻴﺤﺎت 2019

Shopping

ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﻦ %50
إﱃ  ،%80ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت املﺼﻨﻌﺔ ﻣﺒﺎﴍة؛ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﲆ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ .وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮق ،وﺣﻔﻆ
اﻟﻌﺮوض ﻟﺤني اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

ﺗﻄ-ﻴﻖ Krazy Coupon Lady

ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﲆ أﻓﻀــﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺤﻴﻞ املﺨﺼﺼــﺔ ﻟﺘﻮﻓري املﺎل .وﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﻳﻮم  80ﻋﺮﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮق ،وﺣﻔﻆ اﻟﻌﺮوض ،وﻛﻮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺨﺼﻢ؛ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،وﻣﺰاﻣﻨﺘﻬﺎ ﻋﱪ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰﺗﻚ.
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ﻮﻟﺔ 6 :ﺗﻄ ﻤﺔ وأﻗض ،اﻟﺘ ﻔﻮرﻳ م ﻛﻞ ت اﻟﻌﺪ ﺳﻠﻜﻴ ﻫﻮ
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ﺗﻄ-ﻴﻖ StockX
ﲆ اﻟ
ﺘ
ﺴ
ﻮ
ق
ﻳﻮﻓﺮ ﻟــﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻷﴎع
ﻟﴩاء وﺑﻴﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ،واملﻼﺑﺲ ،واﻟﺴﺎﻋﺎت،
وﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪك
ﺗﻄ-ﻴﻖ Shopbop
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺳﻌﺎر
اﻟﺴــﻮق ﻟﺤﻈﻴًﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻫﻮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﴩﻛﺔ أﻣﺎزون ،ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﱰي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ املﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻹﻛﺴﺴﻮارات.
أو ﺗﺒﻴﻊ ﺑﻪ.
وﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺴــﻮق ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺒﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﻣﺼﻤﻢ،
ﻟﻠﺘﺴﻮق،
ﻗﺎﺋﻤﺔ
إﻧﺸﺎء
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض وﺧﺼﻮﻣﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚِ اﻟﺘﺴﻮق ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﺜﻞ:
وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐريات ﰲ اﻷﺳــﻌﺎر،
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ،ﻓﺴــﺎﺗني ﻟﻠﺴﻬﺮات ،أﺣﺬﻳﺔ ،ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻘﻲ إﺷﻌﺎرات
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻟــﻚ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻋﲆ
ﺣﻮل اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت .ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺤﺴﺎب أﻣﺎزون اﻟﺨﺎص
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﴩاء اﻷوﱃ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت،
ﺑﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻋﲆ ﻣﺴــﺘﻮى ﻋﺎملﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ املﺠﺎﻧﻲ واﻟﴪﻳﻊ
وﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﻴﺪ.
ﻷي ﻣﻜﺎن ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻃﻦ
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ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮود اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدﺧﺎل رﻗﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺤﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻚ إدﺧﺎل ﺣﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻚ ،وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻄﺮود إﱃ ﺣﺴﺎﺑﻚ.
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺸــﺤﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﻦ
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻓﺘــﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻠﻤﺎ أردت ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل
اﻟﺸﺤﻨﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺈرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي
ﺗﻐﻴري ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺤﻨﺔ .وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ً
أﻳﻀﺎ؛ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺸــﺤﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰﺗﻚ ،وﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﺣﻨﺔ
اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻋﱪ  ،GPSﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰة املﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ
ﻟﺒﺎرﻛﻮد اﻟﺸﺤﻨﺎت.
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ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
ﺖ ﺍﻟﺘﻮﻥ
ﺟﺪة :اﻟﻮﻃﻦ

ﻳﺘﻤﻴﺰ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻐﻨﺎه ﺑﻤﻀﺎدات

اﻷﻛﺴــﺪة واﻟﺤﻮاﻣــﺾ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻣــﻦ ﻟﻠﺒﴩة ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟــﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺮﻃﻴﺐ .ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﻛﺎﻓﺔ

01

ﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ

ﻳﺴﺎﻫﻢ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب .ﻟﺘﺤﻀري ﻗﻨﺎع ﻣﻔﻴﺪ ﰲ
ﻫﺬا املﺠــﺎل ،ﻳﻜﻔﻲ ﺧﻠﻂ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻄﺤني ،واﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺴــﺎﺋﻞ ،وزﻳﺖ
اﻟﺰﻳﺘﻮن ،وﺑﻀــﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻋﺼري
اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﺬي ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋــﲆ إﻟﺘﺂم
اﻟﻨﺪﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺒﺜﻮر .ﺳﻤﺎﻛﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﻨﺎع ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ ﻣــﺪه ﻋﲆ اﻟﺒﴩة وﺗﺮﻛﻪ
ﻟﻔﱰة  20دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺴــﻠﻪ ﺑﺎملﺎء
اﻟﻔﺎﺗﺮ واﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻨﺎﻋﻢ.

ﻳﺴــﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع زﻳــﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻣﻊ
زﻳﻮت أﺧﺮى ﰲ ﺗﺄﻣــني ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ
اﻟﺒﴩة ﻣــﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ .ﻟﺘﺤﻀري
ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻄﺔ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻤﺰج ﰲ وﻋﺎء:
 50ﻣﻠﻠﻴﻠﱰا ﻣﻦ زﻳــﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن50 ،
ﻣﻠﻠﻴﻠﱰا ﻣﻦ زﻳﺖ اﻷﻓﻮﻛﺎدو 60 ،ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻦ زﻳﺖ اﻟﺠرياﻧﻴﻮم اﻷﺳــﺎﳼ ،و9
ﻧﻘﺎط ﻣﻦ زﻳــﺖ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣني  .Eﻳُﻨﺼﺢ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻄﺔ ﻋﲆ
اﻟﺒﴩة ﻣﺴــﺎ ًء ﻗﺒﻞ اﻟﻨــﻮم ﻟﺘﻐﺬﻳﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ﺧﻼل اﻟﻠﻴﻞ.

ﻋﴫﻳﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻚ.
ﻛﻤﺎ ﺑﺮزت اﻟﻨﻈﺎرات
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ذات اﻹﻃﺎرات
املﻨﻘﻮﺷﺔ واملﻠﻮﻧﺔ .وﻋﺎدت
ﻣﺮة أﺧﺮى ﺻﻴﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎرات
املﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،أﻳﻀﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﺑﻌﺾ املﺎرﻛﺎت ﻧﻈﺎرات
ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺳﺔ املﻠﻮﻧﺔ
ّ
واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
اﻟﻌني.
اﻟﺪﻣﺎم :اﻟﻮﻃﻦ
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ﻋﺮوض ﻷزﻳﺎء ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﺗﺸﻲ.

أﻧﻮاع اﻟﺒﴩات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ .ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﲇ ﻋﲆ  5ﺣﻠــﻮل ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ املﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ املﺰﻋﺠﺔ.
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ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎرات اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻜﺒرية ﻣﻦ املﻮدﻳﻼت ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺎم  ،2019ﺣﻴﺚ
رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﺑﻘﻮة ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
املﻮﺿﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ملﻮﺳﻢ
اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺼﻴﻒ اﻟﻘﺎدم.
وﻟﻜﻞ وﺟﻪ ﻧﻈﺎرة ﺷﻤﺲ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن
ﺗﺨﺘﺎري اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﻧﺴﺐ
ﻟﻚِ ﻣﻦ ﺻﻴﺤﺎت اﻟﻨﻈﺎرات
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ،ﻟﺘﻮاﻛﺒﻲ
املﻮﺿﺔ وﺗﺘﺄﻟﻘﻲ ﺑﺼﻴﺤﺎت

ﺗﻄ-ﻴﻖ BuyVia

ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳــﻌﺎر،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻟــﻚ ﻳﻮﻣﻴﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻌــﺮوض ﻣﻦ املﺘﺎﺟﺮ
اﻟﻌﺎملﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر املﻼﺑﺲ
واﻷدوات املﻨﺰﻟﻴﺔ ،واﻷﺣﺬﻳﺔ ،واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ ،وأﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ املﺤﻤﻮﻟﺔ ،واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت ،وﻋﺮوض اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﻏري ذﻟﻚ اﻟﻜﺜري.
وﻳﺘﻴﺢ ﺗﻌﻴني ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺘﺴــﻮق ﻟﺘﻠﻘﻲ إﺷﻌﺎر أو رﺳﺎﻟﺔ
ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﻧﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺮوض ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﻣﺰاﻣﻨﺔ ﻗﻮاﺋﻢ
اﻟﺘﺴﻮق ،واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت ،واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة.

)أ ف ب(
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04

ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻡ

ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
ﻳﺤﺎﺭﺏ
ّ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺎم املﺘﻮﺳــﻌﺔ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋــﲆ اﻟﺒﴩات
اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء .ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎ
واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﴩة اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ املﻨﺸــﻮدة ،ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﻗﻨﺎع ﻣﺆ ّﻟﻒ ﻣﻦ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﺨﻤرية اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻠﻌﻘﺔ
ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﻌﺴــﻞ ،وﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن.
ﻳُﻄﺒّﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻨﺎع ملــﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻋﲆ اﻟﺒﴩة اﻟﺠﺎﻓﺔ
وملﺪة  20دﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﴩة اﻟﺪﻫﻨﻴّﺔ ،ﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ ﺷﻄﻔﻪ
ﺑﺎملﺎء اﻟﻔﺎﺗﺮ واﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻨﺎﻋﻢ.

ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﴩة اﻟﻔﺎﻗﺪة ﻟﻠﺤﻴﻮﻳﺔ إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣّ ﻨﻬﺎ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻀري
ّ
ﻣﻘﴩ ﻓﻌّ ﺎل ﻳﻌﻴﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻀــﺎرة .ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺪﻟﻴﻚ
اﻟﺒﴩة ﺑﺤــﺮﻛﺎت داﺋﺮﻳّﺔ ﺑﺨﻠﻴــﻂ ﻣﺆ ّﻟﻒ ﻣﻦ 3
ﻣﻼﻋﻖ ﻣﻦ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن و 3ﻣﻼﻋﻖ ﻣﻦ اﻟﺴــﻜﺮ.
ّ
املﻘﴩ ﺑﻀﻊ ﻗﻄﺮات ﻣﻦ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ﻫﺬا
زﻳﺖ اﻟﻠﻮز اﻟﺤﻠﻮ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﲆ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺠﺪد
وﻣﻨﻌّ ﻢ ﻟﻠﺒﴩة.

ﺗﺘﻌ ّﺮض ﺑﴩة اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻺﺟﻬﺎد وﻟﻌﺪة
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻤﺎ ﻳﱰﻛﻬﺎ ﺷﺎﺣﺒﺔ وﻓﺎﻗﺪة ﻟﻠﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻗﻨﺎع زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن املﻀﺎد ﻟﻠﺘﻠﻮث ﰲ اﺳﺘﻌﺎدة
ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﴩة ،وﻟﺘﺤﻀريه ﻳﻜﻔﻲ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻀﺔ ﻃﺎزﺟﺔ،
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ،ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒرية
ﻣﻦ اﻟﻄﺤني ،واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ.
ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺪﻟﻴــﻚ اﻟﺒﴩة ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻠﻄﺔ ﺛــﻢ ﺗﺮﻛﻪ ملﺪة 20
دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎملﺎء اﻟﻔﺎﺗﺮ واﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻨﺎﻋﻢ.

20

اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺷﻌﺒﺎن  23 – 1440أﺑﺮﻳﻞ  2019اﻟﻌﺪد  6780اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

 Googleﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﻫﺪوء ﻧﺴﺒﻲ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت
اﻟﺴﻌﻴﺪات

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﺘﻐريات داﺧﻞ
املﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎملﴩع ﰲ اﻟﱪملﺎن
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻮردات واﻟﻮزراء واملﻠﻜﺔ أﻳﻀﺎً،
ﺗﻐري اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻢ ﺳﺪ اﻟﺨﻠﻞ ﺑﺄن وﺿﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻮل املﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ
ﻣﻦ ﺳﻨﺘني إﱃ أرﺑﻊ إﱃ ﴍﻳﻚ ﰲ ﻛﻞ ﳾء
ﻛﺄﻧﻬﺎ زوﺟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺠﺮد ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻐريات املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ رﺻﺪﻫﺎ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،وﻟﻴﺴﺖ دﻋﻮى ﻟﻼﻗﺘﺪاء
ﺑﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدات ،ﻓﻨﺤﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل.
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ ً ﻳﺠﺐ أن

ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻏري اﻟﴩﻋﻴني
ﺑﺄﺳﻤﺎء آﺑﺎﺋﻬﻢ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮﺟﺎل
ﻟﻠﺤﺬر ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ
أن ﻳﻨﺠﺐ ﻳﺘﺰوج ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ودﻋﻤﺖ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
اﻟﺴﻴﺌﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق أن اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺰوج ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﻣﺮأة ﻟﺴﻨﻮات ،وﻳﻨﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﻤﺠﺮد
أي ﺧﻼف ﻗﺪ ﻳﻄﺮدﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ،
وﻷن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ املﺆﺳﺴﺎت

ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ دﻳﻨﻨﺎ وأﺧﻼﻗﻨﺎ ،اﻟﺼﻼح ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،واملﺮأة اﻟﻴﻮم
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐري املﺠﺘﻤﻊ وﺛﺒﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮن
ﻛﺮاﻣﺔ املﺮأة وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ،وﻟﻨﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﺪة ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع واﻗﻌﻲ.
ﺛﻤﺔ ﺗﻌﺎﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﺘﻴﺎت
ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻐري ﻣﻊ ﺗﻐري
املﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻐري املﺆﺛﺮ ﻋﲆ وﺿﻊ ﻳﻤﺘﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺮﺗني ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﺘﻴﺎت ذﻛﻴﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ
املﺮأة ،وإﻻ ملﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻨﺒﲇ اﻷول اﻟﻌﺮف
ﻣﻄﻠﻘﺎ واﻟﺪ ﻏﺎدة املﻄريي ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻚ أن
ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ،
وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻐرية واﻟﻌﻠﻞ ﻟﺪﻳﻬﻦ دوﻟﺔ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻫﻲ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ
ﺛﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر
إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ أن ﻧﻌﻲ أوﻻ ً أن ذﻟﻚ ﻻ
ﻟﺴﻌﺎدﺗﻬﻦ ﻋﱪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ زال
ﻳﺸﻜﻞ ﺻﺪاﻣﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﴩﻳﻌﻪ وﻗﺪرة ﻓﻘﻬﻪ ﻋﲆ ﺻﺎﻣﺪا واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻐري.
ﻋﺰة اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

 Netflixﺗﺨﺘﺒﺮ زرا ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ

ﺗﺨﺘﱪ ﴍﻛﺔ  Netflixﻣﻴﺰة
»اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ« ﻟﻠﱪاﻣﺞ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪر
أﻧﺪروﻳﺪ،
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺰر أو اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘني وﻓﻘﺎ ملﻮﻗﻊ
 .tech-wdوﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻮد ﻣﺨﺼﺺ
ﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ً
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ أو املﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻟﻠﻌﺮوض
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر
ﻣﺘﺎﺣﺎ ،وﻟﻜﻞ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎص .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
زر »اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ« ﰲ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺘﺤﻜﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد أن
ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ﺳﻠﺴﻠﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ أن ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض
املﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن
اﻹﻟﻘﺎء ﰲ أي ﺣﻠﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ
أﻣ ًﺮا ﻣﻨﻄﻘﻴًﺎ أو ﻣﻤﺘﻌً ﺎً .
أﻳﻀﺎ
ﻟﺪى ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒري
ﺑﺎﻟﻌﺮوض املﺨﺘﺎرة ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ »ﺑﺨﻠﻂ ورق
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ« ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ
ً
وﺧﺎﺻﺔ ملﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮوض
ﻛﺒري،
املﺨﺘﺎرة ،أﺧريًا ﻣﺎ زال ﻫﺬا
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻷوﱃ ،ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ
ﻣﺎ ﻫﻮ ّإﻻ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺤﺪود ﺟﺪًا،
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺔ
ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﻃﻼق املﻴﺰة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
وﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟ ّﺪ أي
ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﻜﻮن ﰲ املﻮﻋﺪ.

ﻟﻴﻠﺔ ﺷﺮﻗﺎوﻳﺔ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ
اﻟﺪﻣﺎم :ﻧﻮف اﻟﻌﺎﻳﺪ

ﺗﻨﺎول ﻋﺸﺎق اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
واﻷﻟﺤﺎن اﻟﻌﺬﺑﺔ ،ﺟﺮﻋﺔ ﻃﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻨﻜﻬﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮر
اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻮت اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺴﺎﻫﺮ ،اﻟﺬي
أﻟﻬﺐ ﻣﴪح »ﻇﻬﺮان إﻛﺴﺒﻮ«،
ﰲ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫريي أﻃﺮب

اﻟﺴﺎﻫﺮ ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﺎﻋﺘني
ﻣﺤﺒﻴﻪ ﺑﺄروع أﻏﺎﻧﻴﻪ اﻟﺘﻲ
ﻣﺰﺟﺖ ﺑني اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻔﺼﺤﻰ
واملﻔﺮدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .ﻳﺬﻛﺮ أن
ﺣﻔﻞ اﻟﺴﺎﻫﺮ ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻳﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺘﻪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﺠﺪة،
وﺧﺘﻤﻬﺎ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ.
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)Woman's Day

اﺣﺘﺮاق ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـSpaceX
ﺟﺪة :اﻟﻮﻃﻦ

اﺣﱰﻗﺖ ﻛﺒﺴــﻮﻟﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﴩﻛــﺔ  SpaceXاﻷﻣريﻛﻴﺔ ،ﺧﻼل
إﺟﺮاء اﺧﺘﺒــﺎر ﻋﲆ أﺣﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ،
ﰲ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة.
وأﻛﺪت اﻟﴩﻛﺔ أن ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ »ﺣﺎﻟﺔ ﺷــﺎذة«
ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎرات املﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
ﰲ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﺑﺤﺴــﺐ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
 cnbcاﻷﻣريﻛﻴﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﺑﻴﺎن ،إن
اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ ،واﺳﻤﻬﺎ ،Crew Dragon
اﻧﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ دﺧــﺎن ﺑﺮﺗﻘﺎﱄ اﻟﻠﻮن
أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ .وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻣريﻛﻴﺔ أن ﴍﻛﺔ SpaceX
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﴩﻛــﺔ أن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﻷوﻟﻴــﺔ ملﺤﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺴــﻮﻟﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ دون وﻗﻮع أي إﺻﺎﺑﺎت ،وﻓﺘﺤﺖ
ﺑﻨﺠﺎح ،ﻟﻜﻦ املﺸــﻜﻠﺔ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﰲ اﻟﺤﺎدث.

»ﻧﺎﺳﺎ« ﺗﺤﻘﻖ

أﻛﺪت اﻟﴩﻛــﺔ أن ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﺬي
ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎ ﰲ اﻟﺤﺎدث ﻳﻌﻤﻞ
ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣــﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء
اﻷﻣريﻛﻴﺔ »ﻧﺎﺳﺎ« ،ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد
ﺣﻞ ﻟﻬﺬه املﺸﻜﻠﺔ .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ وﻛﺎﻟﺔ

ﻛﺎن ﻟﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻮر Google
ﻣﺆﴍ ﻋﲆ اﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﰲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺼﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻌﺮف املﺴﺘﺨﺪم أن ﻫﺬه
املﻠﻔﺎت ﺗﻢ أﺧﺬ ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻬﺎ
أم ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻢ
اﻟﺘﺨ ّﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا املﺆﴍ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺪ ﺗﺪارك ﺧﻄﺄ اﻹزاﻟﺔ،
ﻟﻴُﻌﻴﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
أوﺳﻊ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻮﺟﻞ» :أدﺧﻠﻨﺎ ﻋﺪة
ً
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ« .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬه
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﴐورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣني
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻜني اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أﺑﺪًا ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏري ﻣﺤﻤّ ﻞ ،أو
ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أدﻧﻰ ﻓﻜﺮة
ﻋﻦ أي ﻋﻨﴫ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺦ ﻟﻪ.

دورة ﺳﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻄﺒﻮل
أﺑﻬﺎ :اﻟﻮﻃﻦ
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اﻟﺪﻣﺎم :اﻟﻮﻃﻦ

اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻗﻠﻌﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
املﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻄﺒﻮل واﻟﻔﻨﻮن
اﻟﱰاﺛﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮق ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20دوﻟﺔ .وﻳﺘﻤﻴﺰ املﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺣﻮار
اﻟﻄﺒﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم« ﺑﺎﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل
»اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﰲ اﻻﻓﺘﺘﺎح
واﻟﺨﺘﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮق وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﰲ ﺷﺎرع املﻌﺰ
ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑني اﻟﺪول
املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ املﻬﺮﺟﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم :اﻟﺼني
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واملﺎﻟﺪﻳﻒ واﻟﻬﻨﺪ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
واملﻜﺴﻴﻚ واﻟﻴﻮﻧﺎن وأرﻣﻴﻨﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻷردن ،ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘريت
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺿﻴﻒ ﴍف اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
وﻣﻦ ﻣﴫ ﺗﺸﺎرك ﻓﺮق ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ:
اﻟﺪﻟﺘﺎ واﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎء واﻟﻨﻮﺑﺔ وأﺧﺮى
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ وزارة
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .وﺗﻘﺎم اﻟﻌﺮوض ﰲ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻬﻨﺎﺟﺮ ﺑﺎﻷوﺑﺮا وﻗﺒﺔ اﻟﻐﻮري
وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺤﻀﺎرة واﻹﺑﺪاع
واﻟﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﴫ وﺣﻲ
ﴍق ﺷﱪا اﻟﺨﻴﻤﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ.
وﻳﻘﺎم ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ املﻬﺮﺟﺎن ﻣﻌﺮض
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺤﺮف اﻟﱰاﺛﻴﺔ
ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮض ﻧﺤﺖ
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ أﻣﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮادي
اﻟﺠﺪﻳﺪ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ وﺣﻔﻼت
املﻬﺮﺟﺎن ﺣﺘﻰ  27أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري.

ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻓﺔ
ﻧﺎﺳﺎ ،ﺟﻴﻢ ﺑﺮاﻳﺪﻧﺴﺘﺎﻳﻦ ،ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻋﲆ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻮﻳﱰ ،إن اﻟﴩﻛﺔ
أﺑﻠﻐــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻔﺸــﻞ اﺧﺘﺒﺎر
املﺤﺮﻛﺎت ،وإﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﺤﺎدث
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﴍﻛﺔ .SpaceX
وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﻳﺪﻧﺴﺘﺎﻳﻦ ﺑﺄن ﺗﺠﺮي
ﻧﺎﺳــﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ملﺎ ﺟﺮى ،وأن ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ،واملﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﺒﻴﺲ إﻛﺲ« اﻟﺘﺠﺎري.
وﻣﻨﺤــﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﺳــﺎ ﴍﻛﺘﻲ
ﺑﻮﻳﻦ وﺳــﺒﻴﺲ إﻛــﺲ ﺣﻮاﱄ 7
ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر أﻣريﻛﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺒﺴــﻮﻻت ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﲆ ﻣﺘﻨﻬــﺎ روادا إﱃ ﻣﺪار اﻷرض
اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺳﺒﻴﺲ إﻛﺲ ،ﰲ ﻣﺎرس
املﺎﴈ ،ﻣﻦ إرﺳــﺎل ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻏري
ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻔﻀــﺎء ،وﻋﺎدت إﱃ
اﻷرض ﺑﺴﻼم.
اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﻮﻃﻦ
ﻟﻠﻤﺤﺮك املﺮﺋﻲ.
ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺧﺮى
اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻘﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎ أن اﻟﻘﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة
ﻃﻮﻳﻼ ﻛﻌﻼج ﻃﺒﻲ ،وﻳﻌﻮد ﰲ إﺑﻄــﺎء اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻌﻘﲇ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮﻓﺔ إﱃ ﻋﺎم اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
 2700ﻗﺒﻞ املﻴﻼد ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻳﺤﺎرب اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
أﻧﺤــﺎء أوروﺑــﺎ واﻟﺼني
املﺮﻛﺒــﺎت املﻮﺟﻮدة ﰲ
واﻟﻬﻨــﺪ وﻣــﴫ ،ﻓﻨﺠﺪ
أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘــﻮي ﻋﲆ ﺛﻼث زﻳﻮت اﻟﻘﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻣﻀــﺎدة ﻟﻠﻤﻴﻜﺮوﺑــﺎت،
ﻫــﻲ :أﺳــﻴﺘﺎت اﻟﻘﺮﻓﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﰲ
ﺳــﻴﻨﺎﻣﺎﻟﺪﻳﻬﺎﻳﺪ ،وﻛﺤﻮل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ .وﺗﻌﻤﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﻛﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺮﻓﺔ .وﻫــﺬه املﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ملﺤﺎرﺑﺔ
ﺟﻠﻄﺎت اﻟــﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻜﺘريﻳــﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺎﺋــﺮ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت .ﻛﻤﺎ ﻏري املﺒﺴــﱰة .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻬﻀﻢ أﺳﻬﻞ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه
ﺣﻤﺾ اﻷراﻛﻴﺪوﻧﻴﻚ وﻫﻮ املﻌــﺎدن ﺑﺄﻣﻼح اﻟﺼﻔﺮاء
ﺣﻤﺾ دﻫﻨﻲ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ وﺗﺴــﻬﻞ ﻃﺮدﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ
اﻻﻟﺘﻬﺎب ﰲ ﺟﺴﻤﻚ وذﻟﻚ اﻟﺠﺴﻢ.
ﻳــﺆدي اﻻﺳــﺘﺨﺪام
املﻜﺜــﻒ ﻟﻠﻘﺮﻓﺔ إﱃ ﺗﻬﻴﺞ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ .dherbs
اﻟﺠﻠــﺪ ﺣﻮل ﺷــﻔﺘﻴﻚ
ﻃﺮق إﻳﺠﺎدﻫﺎ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮﻓــﺔ إﺿﺎﻓﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻣﺎغ
ﺗﻈﻬــﺮ اﻷﺑﺤــﺎث أن ﻟﺬﻳــﺬة إﱃ اﻟﻮﺻﻔــﺎت ﺗﻘﺮﺣــﺎت .ﻓﺤﻮاﱄ ﻧﺼﻒ
ﻟﻠﻘﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛريا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﲆ املﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻗﺪ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻓﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻠﻚ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﺰﻋﺠــﻚ ﻃــﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﻟﺤﺪ املﻘﺒﻮل ﻟﺸﺨﺺ
ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋــﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ إذا ﻛﻨــﺖ ﺗﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم .وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ
وذاﻛــﺮة اﻟﺘﻌﺮف وذاﻛﺮة ﺑﺸــﻜﻞ ﻃﺒﻲ .وإذا ﻛﻨﺖ ﻣــﻦ أﻧــﻚ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ وﴎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺮﻏــﺐ ﰲ اﻟﺤﺼــﻮل اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.

ﻋــﲆ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺮﻓــﺔ ،ﻓﺎﺑﺤــﺚ ﻋﻦ
ﻣﺴــﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﻘﺮﻓﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﺼﺤﺔ املﺤﲇ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴــﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘﺮﻓﺔ
ﻋﺎدة ﰲ ﺻﻮرة ﺳــﺎﺋﻠﺔ أو
ﻛﺒﺴﻮﻻت .وﻫﺬه ﺧﻴﺎرات
ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻚ
ﻋﲆ اﻟﻘﺮﻓــﺔ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم.
وﻫﻨــﺎك ﻃﺮﻳﻘــﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋــﲆ اﻟﻘﺮﻓﺔ ﰲ
ﺟﺴــﻤﻚ وﻫﻲ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﴩوﺑﺎت اﻟﺴــﺎﺧﻨﺔ،
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﱪد
أو اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮﻓﺔ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷــﻜﺎل :اﻟﻌﴢ،
املﺴﺤﻮق أو املﺴﺘﺨﻠﺼﺎت.

ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ،ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﻤﺜﻞ ﻳﺮوون ﻗﺼﺔ أم ﻣﻌﺎﻗﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﻠﻬﺎ
)أ ف ب (
اﻟﻌﻤﻼق إﻳﻔﺎ.

