
مو�سكو- وا�س
�سلمان  ب��ن  خالد  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بحث 
الرو�سي  الدفاع  ووزي��ر  الدفاع  وزير  نائب  عبدالعزيز  بن 
�سرجي �سويجو العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني، 
واحلر�ص على ال�سراكات ال�سرتاتيجية يف جمال التعاون 
الدفاعي والأمني وفر�ص تطويرها يف �ستى املجالت، اإىل 

جانب بحث اآخر امل�ستجدات والأو�ساع يف املنطقة.
كما ناق�ص �سموه مع وزير الدفاع ال�سنغافوري الدكتور 
نيغ اإينغ هني العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها 
املتعلقة  خ�����س��و���س��ًا  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا 

باجلانب الع�سكري.

بكني- وا�س -جدة - البالد
اأكد وزير الت�سالت وتقنية املعلومات املهند�ص عبدالله 
متتلك  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  ال�سواحه  عامر  بن 
منطقة  يف  للتكنولوجيا  من��وًا  �سوق  واأ���س��رع  اأك��ر  اليوم 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ، مبعدل منو �سنوي مركب 
مليار   35 من  اأكرث  اإىل  �سي�سل  اأنه  اإىل  لأفتًا   ،  %  7 ن�سبته 
الرقمية  البنية  اأن  واأو�سح   .2030 عام  يف  اأمريكي  دولر 

اإمكانات هائلة وواعدة،  اليوم يف اململكة متتلك  املوجودة 
ت�ساهد الكثر من تطبيقاتها قائمة على اأر�ص الواقع، على 
الإلكرتونية  والتجارة  الذكية،  احلكومية  خدمات  م�ستوى 
وتطبيقات ال�سحة الرقمية، ونظام املدفوعات الإلكرتونية، 
وجت��دي��د ال��وث��ائ��ق وا���س��ت�����س��دار ال��ت��وك��ي��الت وال��رخ�����ص 
اململكة متتلك خارطة طريق طموحة  اأن  ، موؤكدا  التجارية 

للتحول على جميع الأ�سعدة .

االعالم املتجدد
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تعليم جدة يعتمد حركة 
النقل الداخلي

إطالق اسم الملك سلمان على الطريق 
األوسط بشرم الشيخ

القيادة تهنئ رئيس تنزانيا بذكرى االتحاد
الريا�س - وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
لفخامة  تهنئة  برقية  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
ال��رئ��ي�����ص ال���دك���ت���ور ج����ون ب��وم��ب��ي ج��وزي��ف 
املتحدة  تنزانيا  جمهورية  رئي�ص  ماقوفويل 

مبنا�سبة ذكرى يوم الحتاد لبالده.
�سعب  وا�سم  با�سمه  املفدى  امللك  واأع���رب 
وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن اأ�سدق 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين 
تنزانيا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

املتحدة ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئي�ص الدكتور 
ج���ون ب��وم��ب��ي ج��وزي��ف م��اق��وف��ويل رئي�ص 
ذكرى  مبنا�سبة  املتحدة  تنزانيا  جمهورية 

يوم الحتاد لبالده.
التهاين  اأب��ل��غ  ع��ن  العهد  ويل  �سمو  وع��ر 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق 
تنزانيا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

املتحدة ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

�س2 �س3

اتفاق سعودي روسي لمواجهة الجريمة 
المنظمة واإلرهاب

الريا�س - �سامية الغريبي 
بحث النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبد الله 
املعجب اأم�ص مع نظره الرو�سي يوري ت�سايكا 
واملو�سوعات  الق�سايا  من  ع��دًدا  مو�سكو،  يف 

ذات الهتمام امل�سرتك.
النيابة  بني  تعاون  مذكرة  اجلانبان،  ووقع 
العامة ال�سعودية والنيابة الرو�سية، �سددت على 
اأهمية التن�سيق بني اجلانبني يف جمال حماربة 
والف�ساد،  والإرهاب  املنظمة  وا�سكالها  اجلرمية 

وحماية حقوق الإن�سان واحلريات امل�سروعة.
وان��ط��الق��ًا م��ن م��ب��داأ امل�����س��اواة والح����رتام 
املذكرة  تكون  اأن  على  الطرفان  اتفق  املتبادل، 
للتعاون  اأ�سا�سًا  املتنوعة،  وبنودها  مب��واده��ا 
يف حدود اخت�سا�سها، وفقًا للقوانني والأنظمة 
ال�����س��ائ��دة يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن، وك��ذل��ك امل��ع��اه��دات 
اىل  بالإ�سافة  الطرفان،  بها  يلتزم  التي  الدولية 
اخلرات،  لتبادل  وامل�ساورات  الجتماعات  عقد 

تلك  فيها  مبا  امل�سرتكة،  املو�سوعات  ومناق�سة 
التي تطرح يف املنظمات واملحافل الدولية.

وك��ذل��ك ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال��ت�����س��اور يف 
طلبات  يف  للنظر  بالتح�سر  املتعلقة  امل�سائل 
يف  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل�����س��اع��دة  الت�سليم 
بحثية  درا�����س����ات  وع���ق���د  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل�����س��ائ��ل 
وتبادل  م�سرتكة  ونقا�سات  وموؤمترات وندوات 
من  لأي  الأهمية  ذات  املوا�سيع  حول  الزيارات 

الطرفني.
قال  النيابتني،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  وع��ن 
النائب العام، اإن هذه املذكرة تعر عن الت�سارع 
املطرد يف العالقة بني البلدين، وتاأتي مت�سقة مع 
باململكة  للنهو�ص  ال�ساعية   2030 اململكة  روؤية 
العربية ال�سعودية يف جميع املجالت ول �سيما 
مع  القنوات  فتح  عر  العدلية  الأجهزة  تطوير 
ويف  ال�سديقة  ال��ب��ل��دان  يف  النيابية  الأن��ظ��م��ة 

مقدمتها رو�سيا الحتادية.

خسائر مليارية إليران .. وحزب اهلل يتسول الدعم في الشوارع
وا�سنطن ــ وكاالت

بداأت عالمات الأزمة املالية ت�سرب بقوى ملي�سيا حزب 
تبعات  اإرهابية  امل�سنفة  فيه اجلماعة  تواجه  الله يف وقت 
اإىل  بريطانيا  وان�سمام  اإي��ران  على  الأمركية  العقوبات 

الوليات املتحدة يف حظر اجلماعة الإرهابية.
وبال�ستناد اىل ذلك انتقلت امللي�سيا اإىل مرحلة جديدة 
الترعات،  الدعم من خالل تو�سيع ن�سر �سناديق  من طلب 
يف  وتثبيتها  املقاومة"،  دع���م  "هيئة  ا���س��م  حت��م��ل  ال��ت��ي 
ال�سوارع وعلى اأعمدة الكهرباء يف بروت ومناطق جنوب 

لبنان.
اخلطوة  ه��ذه  ف��اإن  الإخ��ب��اري��ة  بلومبرغ  ل�سبكة  وفقا 
اإي��ران  على  ُفر�ست  التي  الأمركية  العقوبات  بعد  ج��اءت 
تعتمد  التي  امليلي�سيات  م��وارد  قل�ست  والتي  الله،  وحزب 

على التمويل الإيراين.
باب  فتح  قد  الله،  ن�سر  ح�سن  امللي�سيا  عام  اأمني  وكان 
املا�سي،  مار�ص  �سهر  من  بالتا�سع  له  خطاب  يف  الترعات 
امل�ساندة  اإىل  احلاجة  اليوم  "اأعلن  متلفزة  كلمة  يف  وق��ال 
والدعم ال�سعبي"، م�سيفا اأن الترعات مطلوبة لدعم اأن�سطة 

احلزب.
وفى �سياق مت�سل قال املمثل الأمركي اخلا�ص لإيران 

اأن  هوك،  برايان  اخلارجية  بوزارة  ال�سيا�سات  وم�ست�سار 
العقوبات التي فر�ستها الوليات املتحدة على اإيران حرمت 
اإي��رادات  من  دولر  مليارات  ع�سرة  من  اأك��رث  امل��اليل  نظام 
ان بالده رفعت  النفط. واكد هوك يف ت�سريحات �سحفية 

كل الإعفاءات املتعلقة بالعقوبات على اإيران وطالبت جمع 
واإل  مايو  من  اعتبارا  طهران  من  واردات��ه��ا  بوقف  ال��دول 

واجهت اإجراء عقابيا.
وكان وزير اخلارجية الأمركي، مايك بومبيو اأكد، اأن 
النفطية  اإيران  ب�سادرات  الو�سول  اأجل  من  �ستعمل  بالده 

اإىل �سفر.
فى غ�سون ذلك  حذر تقرير ن�سرته جملة دير �سبيجل 
الأمل��ان��ي��ة، م��ن خ��ط��ورة ال��ق��ائ��د امل��ع��ني م��وؤخ��را مللي�سيا 
�سالمي،  ح�سني  الإره��اب��ي،  الإي���راين  ال��ث��وري  احلر�ص 
على منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل، وذلك بعد اأن اأعفى 
املر�سد الإيراين علي خامنئي، قائدها ال�سابق حممد علي 
جعفري من من�سبه وعينه.  واأ�سافت املجلة اأن "ملي�سيا 
للنظام،  الفقري  العمود  تعد  ال��ت��ي  ال��ث��وري،  احل��ر���ص 
ت�سيطر على كل الأجهزة الأمنية والقت�ساد، ووظيفتها 
الرئي�سية هي قمع خ�سوم النظام داخليا، كما اأنها تلعب 
تاأ�سي�ص  يف  وخا�سة  اأي�سا،  اخل��ارج  يف  كبرة  اأدوارا 
الثمانينيات،  منذ  لبنان  يف  الله  ح��زب  ميل�سيا  ودع��م 
نظام  دعم  عن  ف�سال  العراق،  يف  الطائفية  وامليل�سيات 
اإي��ران الطوىل يف  يد  الأ�سد يف �سوريا ما يجعله  ب�سار 

التفا�سيل �س7زعزعة ا�ستقرار املنطقة ودعم حلفائها".

التفا�سيل �س9

التفا�سيل �س3

مالحقة صاحب فيديو 
حرق السيارة 

أول تطبيق للقرآن بتقنية 
�س16الواقع المعزز �س2

�س2

خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزيري 
الدفاع الروسي والسنغافوري

التشديد على توطين وظائف الجهات الحكومية السعودية رائدة االقتصاد الرقمي في الشرق األوسط
مكة املكرمة - احمد االحمدي

احلكومية  اجل��ه��ات  على  ال��ك��رمي  ال�سامي  امل��ق��ام  ���س��دد 
والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات احلكومية اململوكة 
للدولة باللتزام مبا ق�ست به الأوامر ال�سابقة بعدم التعاقد 
مديري  اأو  ال�سكرتارية  باأعمال  للقيام  ال�سعوديني  غر  مع 
املعلومات  حفظ  مراكز  اأو  الن�سخ  اأو  امل�سوؤولني  مكاتب 
والأعمال احل�سا�سة بالن�سبة لالأمن الوطني، واأن يتم اإحالل 

لة حمل غر ال�سعوديني يف الأعمال  الكوادر الوطنية املوؤهَّ
مع  التعاقد  يكون  واأن  بها،  القيام  لل�سعوديني  ميكن  التي 
الأجانب يف اأ�سيق حدود، ويف التخ�س�سات النادرة فقط. 
وجاء تاأكيد املقام ال�سامي يف تعميم �سدر الأ�سبوع املا�سي 
احلكومية  الأجهزة  بع�ص  باأن  تفيد  معلومات،  توافر  بعد 
يف  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  الأج��ان��ب  م��ن  العديد  بها  يعمل 

اأعمال اإدارية روتينية.

المملكة تؤكد على فض 
النزاعات بالوسائل السلمية

نيويورك-وا�س
بالطرق  ال��ن��زاع��ات  ف�ص  م��ب��داأ  على  حر�سها  اململكة  اأك���دت 
اإيجاد  اإىل  ت�سعى  التي  امل��ب��ادرات  وتقدمي  ال�سلمية،  والو�سائل 
ت�سويات �سلمية للنزاعات يف حميطها اجلغرايف بل وتتعدى ذلك 
اإىل امل�ستوى الدويل، وتر�سيخ التعددية والدبلوما�سية والحرتام 
املتبادل يف العالقات الدولية وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
بالتزاماتها  منها  الإ�سالمية ووفاًء  للدول وذلك من خالل عقيدتها 
الثالث  بالركائز  وللنهو�ص  املتحدة  الأمم  ميثاق  عليها  ن�ص  التي 
لالأمم املتحدة وهي التنمية امل�ستدامة، وال�سالم والأمن، وحقوق 

الإن�سان.
جاء ذلك خالل كلمة اململكة التي األقاها املندوب الدائم للمملكة 
لدى الأمم املتحدة ال�سفر عبد الله بن يحيى املعلمي  اأم�ص الأول 
ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأم���ام  ن��ي��وي��ورك  يف  املتحدة  الأمم  مبقر 
"اليوم الدويل لتعددية الأطراف والدبلوما�سية  املتحدة مبنا�سبة 

من اأجل ال�سالم".
للتعددية  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ال��ي��وم  نحتفي   " امل��ع��ل��م��ي  وق���ال 
لوجود  �سببًا  كان  الذي  ال�سالم  ال�سالم،  اأجل  من  والدبلوما�سية 
منظمة الأمم املتحدة وحمور ارتكازها لتحقيق الأهداف ال�سامية 
واإنقاذ  وال�سلم،  الأمن  حفظ  اأهمها  ومن  ميثاقها  عليها  ن�ص  التي 
الإن�سانية  على  جلبت  التي  احل��روب  وي��الت  من  املقبلة  الأج��ي��ال 
اأحزانًا يعجز عنها الو�سف" موؤكدًا اأن العامل اليوم يحتاج ال�سالم 
الأزم��ات  من  الكثر  العامل  ي�سهد  حيث  م�سى  ي��وم  اأي  من  اأك��رث 
الحتالل،  ا�ستمرار  مثل  املتزايدة  الأمنية  والتحديات  واملخاطر 

وحرمان ال�سعوب من حقوقها، 
انت�سار  على  �ساعد  مم��ا  وال�سطهاد  التهمي�ص  ومم��ار���س��ات 
اأي��دي��ول��وج��ي��ات ال��ت��ط��رف، وخ��ط��اب��ات ال��ك��راه��ي��ة، وال��ت��ه��دي��دات 
اجلميع  م��ن  يتطلب  مم��ا  واأ�سكالها  �سورها  بجميع  الإره��اب��ي��ة 
�سرورة التعاون الوثيق والتن�سيق الفعال، وتعزيز دور التعددية 
العدالة  وحتقيق  والت�سامن  الوحدة  على  للحفاظ  والدبلوما�سية 

ون�سر قيم ال�سالم وثقافة الت�سامح.

الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز 

استمرار انخفاض أسعار العقارات وفرص 
واعدة للتمويل السكني

الريا�س - البالد
�سجل الرقم القيا�سي العام لأ�سعار العقارات يف اململكة انخفا�سًا 
الرابع 2018م( وبلغ  )الربع  ال�سابق  بالربع  ن�سبته 0،4% مقارنة 
املوؤ�سر )1،80( يف الربع الأول 2019م مقارنة ب� )4،80( يف الربع 
الرئي�سية  القطاعات  اإىل  النخفا�ص  هذا  ويعود  2018م،  الرابع 

املكونة للموؤ�سر.
ال�سكني  القطاع  اأن  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  تقرير  واأو���س��ح 
بن�سبة  ال�سكنية  الأرا�سي  ا يف  انخفا�سً �سهد  الأول 2019م  للربع 
كما  2018م(،  ال��راب��ع  )ال��رب��ع  ال�سابق  بالربع  م��ق��ارن��ًة   )%0،5(
انخف�ست العمائر ال�سكنية بن�سبة )0.6%(، يف حني ارتفع كلٌّ من 
البيوت  وارتفعت   ،)%0.2( بن�سبة  وال�سقق   )%0.1( بن�سبة  الفلل 
ال�سكنية بن�سبة )0.2 %(، وبالن�سبة للقطاع التجاري فقد انخف�ست 
قطع الأرا�سي التجارية مقارنًة بالريع ال�سابق بن�سبة )0.4%(، كما 
ارتفعت  )املعار�ص/ املحالت( بن�سبة )0.3%(، يف حني  انخف�ست 
الزراعي  القطاع  بن�سبة )0.3%(، وعلى م�ستوى  التجارية  املراكز 

انخف�ست الأرا�سي الزراعية بن�سبة )0.2 %(.
�سندوق  على  العام  امل�سرف  اأك��د  اآخ��ر  �سعيد  على 
�سوق  اأن  العمودي،  حممد  بن  خالد  العقارية،  التنمية 
ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ق��اري ال�����س��ع��ودي مي��ث��ل ف��ر���س��ة واع���دة 
اأن  مفيدًا  والدوليني،  والإقليميني  املحليني  للم�ستثمرين 
�سوق التمويل حاليًا ل ي�سكل �سوى 5% فقط من الناجت 
املحلي مقارنة بالأ�سواق العاملية التي ت�سل ن�سبتها من 

50% اإىل 60% تقريًبا.
ملوؤمتر  الأوىل  ال��دورة  اأعمال  جل�سات  خ��الل  واأك��د 
ال��ق��ط��اع امل����ايل اأن امل��م��ل��ك��ة ج���زء م��ن م��ن��ظ��وم��ة دول 
جمموعة الع�سرين، الأمر الذي ي�ستدعي رفع املعاير 
"التمويل  خدمات  تقدمي  عند  عاملية  م�ستويات  اإىل 
خالل  م��ن  تعمل  احل��ك��وم��ة  اأن  خا�سة  ال�سكني"، 
منظومة الإ�سكان على خلق بيئة حمفزة لدعم قطاع 

وا�سعة. اآفاق  اإىل  العقاري" ونقله  "التمويل 
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الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز ويستقبل قنصل اإلمارات
جدة-وا�س

كـــرم �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــــر خــالــد 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار  الفي�سل، 
اأمر منطقة مكة املكرمة  اأم�س الأول، الفائزين 
بجائزة مكة للتميز يف دورتها العا�سرة، وذلك 
بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمر بدر بن 
وعدد  املكرمة  مكة  منطقة  اأمر  نائب  �سلطان 

من اأ�سحاب ال�سمو الأمرء واملعايل .
الــعــا�ــســر كلمتي  عــامــهــا  :" يف  �ــســمــوه  ـــال  وق
والتهنئة  للعاملني  ال�سكر  التميز  جلــائــزة 

للفائزين وكل عام واأنتم فائزين "
امل�سرف  املكرمة  مكة  اإمـــارة  وكيل  واأو�ــســح 
اأن  الفالح،  العام على اجلائزة الدكتور ه�سام 
مكة  جــائــزة  بـــداأت  منذ  م�ست  �سنوات  ع�سر 
للتميز وانتم اليوم ت�سهدون الدورة العا�سرة 
يا�سمو  اآمنتم  لقد  للجائزة بكل جناح ومتيز، 
لن  اأنــه  واأكــدمت  املنطقة  باأبناء وبنات  الأمــر 
اأراد  الــوطــن ولــذلــك  اأبــنــاء  الــوطــن مثل  يبني 
املنجز  تكافئ  جائزة  هناك  تكون  اأن  �سموكم 
اأن مــن حـــازوا على هذه  ونــحــن الــيــوم نــرى 
اجلائزة يف اأعوامها ال�سابقة اأ�سبحوا رواًدا 

يف اأعمالهم وجمالتهم.
وقـــال وزيـــر الــ�ــســوؤون ال�ــســامــيــة والــدعــوة 
ال�سيخ،  اآل  عبداللطيف  الدكتور  ــاد  والإر�ــس
�سروري  دواعــي  ملن  اإنــه   : الفائزين  كلمة  يف 
امل�ساء  هــذا  يف  معكم  ـــون  اأك اأن  واغــتــبــاطــي 
اجلميل الذي يتوج فيه الفائزون بجائزة مكة 

للتميز يف دورتها العا�سرة.
الفي�سل  خالد  الأمــر  كــرم  احلفل  نهاية  ويف 
خدمات  يف  التميز  فرع  وهـــم:اأوًل:  الفائزين 
بــهــا: جلنة تنظيم  احلــج والــعــمــرة، والــفــائــز 
وامل�سلني  واملعتمرين  احلجاج  نقل  ومتابعة 
للهيئة  الــتــابــعــة  احلــــرام  املــ�ــســجــد  واإىل  مــن 
ح�سلت  حيث  احلــجــاج،  نقل  ملراقبة  العليا 
تــردديــة  رحـــات  تنظيم  نظر  اجلــائــزة  على 
وامل�سجد  امل�ساكن  بني  احلافات  با�ستخدام 
من  عــدد  بلغ  حيث  ال�سلوات  لأداء  احلـــرام 
نقلتهم )47( مليون راكب خال �سهر رم�سان 
مو�سم  خــال  راكــب  مليون  و)66(  املا�سي 

احلج املا�سي.
الهيئة  والفائز:  الداري،  التميز  فرع  ثانيًا: 
الهيئة  فرع  يف  ممثلة  والــدواء  للغذاء  العامة 
بــاملــنــطــقــة، وحــ�ــســلــت عــلــى اجلـــائـــزة نظر 
اأعمال  يف  النوعية  املــبــادرات  من  عــدد  تنفيذ 

التفتي�س املحلي يف املنافذ واملراكز التجارية 
وال�سيدليات ومتابعة تطبيق لئحة ال�سعرات 
ذاتــيــة  ــة  ــاب رق مــ�ــســتــوى  لتحقيق  احلـــراريـــة 
العامة  ال�سحة  م�ستوى  رفع  يف  وامل�ساهمة 

للم�ستهلك.
العام  هــذا  ومت  الثقايف،  التميز  فــرع  ثالثًا: 
قدوة(  نكون  )كيف  الثقايف  مكة  ملتقى  دمج 
التميز  فــرع  �سمن  للتميز  مكة  جــائــزة  حتــت 
ثقافة   : )امليقات  مــبــادرة  والفائز:  الثقايف، 
ون�سك(، وح�سلت هذه املبادرة على اجلائزة 
قا�سدي  خلدمة  املواقيت  تاأهيل  اإعــادة  نظر 
بــيــت الــلــه احلـــــرام مـــن خــــال تــوفــر بيئة 
ح�سارية مميزة ، ت�سمل بناء �سالت �سيافة 
ال�سحي  الطعام  تقدمي  اأماكن  وتخ�سي�س   ،
ــق  ــراف ــام مبــداخــل املــواقــيــت وامل ــم ، والهــت
ح�سن  موؤ�س�سة  فيها  وي�سرتك  لها،  التابعة 
املجتمع  خلــدمــة  اخلــريــة  �سربتلي  عــبــا�ــس 
 ، املــائــي  لا�ستزراع  الوطنية  و املجموعة   ،
 ، الطائف  اأمــانــة  اإىل  اإ�ــســافــة   ، جــدة  و اأمانة 

والدعوة  الإ�سامية  ال�سوؤون  وزارة  و فرع 
للكهرباء  ال�سعودية  و ال�سركة  والإر�ـــســـاد، 

بالقطاع الغربي.
رابعًا: فرع التميز العمراين، والفائز: �سركة 
اجلائزة  على  وح�سلت  للتطوير.،  عمر  جبل 
نظر الإ�سهام يف تطوير الأحياء الع�سوائية 
مبكة املكرمة ، وامل�ساهمة يف حت�سني املظهر 
الطاقة  ، وزيادة  املقد�سة  للعا�سمة  احل�سري 

للحجاج  ــان  الإ�ــســك خلــدمــات  ال�ــســتــيــعــابــيــة 
جبل  تطوير  م�سروع  خــال  من  واملعتمرين 

عمر.
والفائز:  الجتماعي،  التميز  فــرع  خام�سًا: 
على اجلائزة  نا�سر حبرت، وح�سل  الإعامي 
نظر تنفيذ الربنامج التلفزيوين )من احلرم( 
باملعتمرين  الأوىل لالتقاء  ال�سعودية  بالقناة 
واخلــدمــات  اجلــهــود  عــلــى  الــ�ــســوء  لت�سليط 

املقدمة من الدولة بكافة قطاعاتها للمعتمرين 
رم�سان  �سهر  يف  احلـــرام  الــلــه  بيت  وزوار 
القت�سادي،  التميز  فــرع  �ساد�سًا:  املــبــارك. 
والفائز: اجلمارك ال�سعودية ممثلة يف جمرك 
ميناء جدة الإ�سامي، وح�سلت على اجلائزة 
نظر تطبيق برنامج ف�سح احلاويات، والذي 
الإجــــراءات  اإنــهــاء  مــدة  تخفي�س  اإىل  يــهــدف 
اجلمركية للواردات من متو�سط 14 يومًا اإىل 
اأقل من 48 �ساعة ، مما اأ�سهم يف تن�سيط اأداء 
يف  اململكة  ترتيب  وحت�سني   ، املحلي  ال�سوق 

حمور التجارة عرب احلدود.
�سابعًا: فرع التميز البيئي، والفائز: حمافظة 
نظر  اجلــائــزة  على  ح�سلت  حيث  اجلــمــوم، 
حتقيقها جميع معاير برنامج املدن ال�سحية 
كــاأول  العاملية  ال�سحة  منظمة  مــن  املعتمد 
مدينة على م�ستوى املنطقة وثالث مدينة على 

م�ستوى اململكة حتقق هذه املعاير.
والفائز:  والتقني،  العلمي  التميز  فرع  ثامنًا: 
ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى 

نظر  اجلائزة  على  وح�سل  بجدة،  الأبحاث 
للقلب  جراحية  عملية  اأول  امل�ست�سفى  اإجــراء 
اململكة،  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ـــروبـــوت  ال بتقنية 
املري�س  اإقــامــة  فـــرتة  تقليل  يف  اأ�ــســهــم  ممــا 
الآلم،  حـــدة  مــن  والــتــخــفــيــف  بامل�ست�سفى، 

وتقلي�س خطر اإ�سابة املري�س بالعدوى.
بها:  والفائز  الإن�ساين،  التميز  فرع  تا�سعًا: 
الدكتور عبدالعزيز حممد بوكر، وح�سل على 
ا�ستحداث  العلمية يف  اجلائزة نظر جهوده 
با�ستخدام  تدريبية  حقائب  وتنفيذ  وتطوير 
الأداء  وتقييم  لتدريب  الدقة  عالية  املحاكاة 
واملمر�سني  ــاء  الأطــب مــن  ال�سحية  لــلــكــوادر 
ال�سحية  الرعاية  جمالت  يف  واملتخ�س�سني 

املختلفة.
مقر  يف  �ــســمــوه  ا�ستقبل  اآخـــر  �سعيد  عــلــى 
العام لدولة الإمارات  الإمارة بجدة، القن�سل 
العربية املتحدة نا�سر الكتبي ووجرى خال 
ومناق�سة  ــة  ــودي ال الأحـــاديـــث  تــبــادل  الــلــقــاء 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

نائب أمير مكة يطلع على 
مبادرات )موهبة( 

جدة- البالد
بن  بــدر  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
مكة  منطقة  اأمر  نائب  عبدالعزيز  بن  �سلطان 
عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  اأن�سطة  على  املكرمة 
"موهبة" ،  والإبــــــــداع   لــلــمــوهــبــة  ورجـــالـــه 
املــوهــبــة  ثــقــافــة  لن�سر  ــهــادفــة  ال ــا  ــه ــادرات ومــب
جاء  املجتمع.  �ــســرائــح  كــافــة  لــدى  والإبـــــداع 
الإمــــارة  مــقــر  يف  �ــســمــوه  ا�ستقبال  لـــدى  ذلـــك 
الــدكــتــور  للموؤ�س�سة  ــعــام  ال الأمــــني   ، بــجــدة 

برامج  على  �سموه  اطلع  كما  املتحمي.  �سعود 
ـــة املــوهــوبــني  املــوؤ�ــســ�ــســة لكــتــ�ــســاف ورعـــاي
واملبدعني يف املجالت ذات الأولوية التنموية 
كذلك   ، املتنوعة  والثقافية  العلمية  وفعالياتها 
خطط املوؤ�س�سة ملواكبة تطلعات القيادة بهدف 
مبا   ، اململكة  يف  التعليم  وجتــويــد  تــطــويــر 
 ،)  2030 اململكة  )روؤيــة  حتقيق  يف  ي�ساهم 
وبنات  اأبناء  عقول  يف  ال�ستثمار  و�سرورة 

الوطن وتنمية راأ�س املال الب�سري.

آل الشيخ ورئيس وزراء باكستان يستعرضان تعزيز العالقات
الريا�س -وا�س

ا�ستعر�س رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 
عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ مع رئي�س 
اآباد  اإ�سام  الباك�ستاين عمران خان  يف  الوزراء 
اأم�س عددًا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 

و�سبل تعزيز العاقات الثنائية.
ونــقــل  رئــيــ�ــس جمل�س الــ�ــســورى حتــيــات خــادم 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن 
اآل �سعود ويل العهد نائب  �سلمان بن عبد العزيز 

– حفظهما  الدفاع  ــوزراء وزيــر  ال رئي�س جمل�س 
الله -، اإىل جمهورية باك�ستان الإ�سامية حكومة 
وال�ستقرار،  الأمــن،  بــدوام  ومتنياتهما  و�سعبًا، 
والزدهار. من جانبه رحب دولة الرئي�س عمران 
بــزيــارة  مــنــوهــًا  الــ�ــســورى  جمل�س  برئي�س  خــان 
�سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
نائب رئي�س  العهد  اآل �سعود ويل  العزيز  بن عبد 
اإىل  الله-  –حفظه  الدفاع  وزيــر  الــوزراء  جمل�س 
اآفاقًا  تفتح  تاريخية  زيارة  اأنها  موؤكدًا  باك�ستان، 

جديدة لعاقات متيزت على مر العقود املا�سية.

الجبير يبحث المستجدات مع  أعضاء البرلمان البريطاني
لندن -وا�س

ع�سو  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  بحث 
جمــلــ�ــس الــــــوزراء الأ�ــســتــاذ عــــادل بــن اأحــمــد 
ــفــارة املــمــلــكــة الــعــربــيــة  اجلـــبـــر، يف مــقــر �ــس
الــ�ــســعــوديــة يف لــنــدن الــقــ�ــســايــا الإقــلــيــمــيــة 
منها  اململكة  وموقف  وم�ستجداتها،  والدولية 
الربملان  اأع�ساء  من  مع عدد  وجهودها حيالها 
ا�ستعرا�س  اللقاء  خــال  وجــرى  الربيطاين. 
العربية  املــمــلــكــة  بــني  الــتــاريــخــيــة  الــعــاقــات 

ال�سعودية واململكة املتحدة.

أول تطبيق 
للقرآن بتقنية 
الواقع المعزز 

القبول المبدئي 
لرتبة جندي

الريا�س - وا�س
املــركــزي  للقبول  الــعــامــة  الإدارة  اأعــلــنــت 
بوكالة وزارة الداخلية لل�سوؤون الع�سكرية 
املبدئي لطالبي اللتحاق  القبول  عن نتائج 
لكلية  العامة  للمديرية  الع�سكرية  باخلدمة 
املــلــك فــهــد الأمــنــيــة لــرتــبــة )جــنــدي( للعام 
ملعرفة  اأنه  واأو�سحت   . 1440هـ  الهجري 
نتائج القبول املبدئي والوثائق وامل�ستندات 
عرب  الدخول  املراجعة  ومواعيد  املطلوبة 

بوابة )اأب�سر- التوظيف(. 

مكة املكرمة- احمد االحمدي
ل�سوؤون  العام  الرئي�س  معايل  اأطلق 
النبوي  وامل�سجد  احلـــرام  امل�سجد 
الــ�ــســيــخ الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن بن 
عــبــدالــعــزيــز الــ�ــســديــ�ــس  اأمــ�ــس اأول 
تطبيق للقراآن الكرمي بتقنية الواقع 

.)AR( املعزز
م�سحف  اأول  التطبيق  هذا  ويعترب 
ي�ستخدم تقنية الواقع املعزز ويخدم 
جميع امل�ستفيدين اأثناء قراءة القراآن 
الربنامج  كــامــرا  بت�سليط  الــكــرمي 
جممع  اإ�ـــســـدار  مــن  امل�سحف  عــلــى 
بالتعرف  التطبيق  فهد، ويقوم  امللك 
)التف�سر  واإظـــهـــار  ال�سفحة  عــلــى 
املــيــ�ــســر( ملــعــاين الآيـــــات الــكــرميــة، 
الــقــراآن  غــريــب  يف  )املي�سر  وكــتــاب 
الكرمي(، وذلك تي�سرًا للقارئني كما 
ال�ستماع  التطبيق  خال  من  ميكن 
ال�سيخ  ب�سوت  مرتلًة  القراآن  لآيات 

عبدالرحمن ال�سدي�س.

حملة على المنشآت الغذائية بمكةاعتماد النقل الداخلي بتعليم جدة
جدة - البالد

 ، بــجــدة  للتعليم  الــعــام  املــديــر  اعتمد 
عبدالله بن اأحمد الثقفي ، حركة النقل 
الداخلي ل�ساغلي و�ساغات الوظائف 
وخلي�س  جدة  مبحافظات  التعليمية 
لل�سوؤون  امل�ساعد  .واأو�ــســح  ورابـــغ 
، �سديق بن يو�سف خوجة  املدر�سية 
، اأن اللجان املكلفة بنني وبنات اأنهت 
بلغ  حيث  ومراجعتها  احلركة  اأعمال 
اإجـــمـــايل املــ�ــســمــولــني بــاحلــركــة لهذا 
العام )2666( من �ساغلي و�ساغات 
الوظائف التعليمية بن�سبة )34% (، 

الوظائف  �ساغلي  من   )1555( منهم 
�ساغات  مــن  و)1111(  التعليمية 

الوظائف التعليمية.
املعلمني  ــوؤون  �ــس اإدارة  مــديــر  واأكـــد 
املكلف ، علي بن عبد الله الغامدي ، اأن 
واملنقولت  للمنقولني  الطرف  اإخــاء 

يتم اإلكرتونيًا على نظام فار�س.
مدير  م�ساعدة  اأو�سحت  جانبها  من 
بنت  تهاين   ، املعلمني  �ــســوؤون  اإدارة 
النقل  حركة  اأن   ، الدو�سري  الله  عبد 
ــاًء عــلــى مــعــايــر و�ــســوابــط  ــن متــت ب

مفا�سلة النقل الداخلي.

مكة املكرمة - احمد االحمدي
تنفيذ  املقد�سة  العا�سمة  اأمــانــة  توا�سل 
احلملة الت�سحيحية على املن�ساآت الغذائية 
�سهر  نهاية  حتى  املكرمة  مبكة  وال�سحية 
رم�سان املبارك ب�سكل يومي وعلى فرتتني 
ومتابعة  باهتمام  وامل�سائية  ال�سباحية 
�سخ�سية من معايل اأمني العا�سمة املقد�سة 

املهند�س حممد بن عبدالله القويح�س.
وحققت احلملة الت�سحيحية التي اأطلقتها 
على  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة 
نتائج  والــ�ــســحــيــة  ــيــة  ــغــذائ ال ــاآت  املــنــ�ــس
يف  البالغ  الأثــر  لها  كــان  مميزة  اإيجابية 

ت�سحيح الكثر من املخالفات واملاحظات 
وتايف ال�سلبيات بجميع املن�ساآت.

الطبيب  البيئة  �سحة  عام  مدير  واأو�سح 
اأن عدد املن�ساآت  اأبو جنم  ب�سر م�سطفى 
رجب  �سهر  خــال  تفتي�سها  جــرى  الــتــي 
عدد  بلغ  حيث   ، من�ساأة   )  2136  ( بلغ 
 306  ( لل�سروط  امل�ستوفية  املوؤ�س�سات 
 915  ( املــخــالــفــة  ــاآت  ( حمـــات واملــنــ�ــس
التي  املن�ساآت  عــدد  بلغ  فيما   ، من�ساأة   )
جرى اإغاقها ) 427 ( حمًا ، ومت اإنذار 
تعديل  ب�سرورة  من�ساأة   488 اأ�سحاب 

اأو�ساعها.
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املالية  ــاط  الأو�ــس تفاعلت  يومني  مــدى  على 
داخل اململكة وعلى ال�سعيدين الإقليمي والدويل 
مع جوانب وحقائق حراك التطوير النوعي الذي 
امل�سبوق  غري  باحل�سور  وذلــك   ، اململكة  ت�سهده 
م�ستوى وعددا ونقا�سا يف موؤمتر القطاع املايل 
حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
الالفت  ومــن   .  - الــلــه  حفظه   - الــعــزيــز  عبد  بــن 
عن  لــالإعــالن  الثالثة  الــذكــرى  مع  املــوؤمتــر  تزامن 
روؤية اململكة 2030، التي اأطلقها �سمو ويل العهد 
 25 يف  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري 
الثالثة  الأعــوام  وخــالل  2016م.  عام  اأبريل  من 
من اخلري والجناز تتواىل ب�سمات الروؤية على 
القت�ساد  ومفا�سل  ومالمح  امل�ستدامة  التنمية 
الوطني ، والنجاحات الكبرية يف تنفيذ برنامج 

التحول.
   من ركائز ال�سيا�سة القت�سادية  احلر�ص على 
وفق  العاملي  القت�ساد  مع  والن�سهار  النفتاح 
معادلة التاأثري والتاأثر ، يقينا باأهمية دور اململكة 
ال�ستقرار  يف  الكبري  وتاأثريه  اقت�سادها  وقــوة 
احلكيمة  ال�سيا�سة  هذه  ثوابت  واأهمية  العاملي 
يف احلفاظ على ا�ستقرار اأ�سواق الطاقة العاملية ، 
باعتبار اململكة البو�سلة الدقيقة لتوازن م�سالح 
الدول املنتجة وامل�ستوردة على ال�سواء ، وهاهي 
وبناء  الطموحة  روؤيــتــهــا  اأهــــداف  تباعا  حتقق 
العالية  الــقــدرة  ميتلك  واعــد  م�ستقبلي  اقت�ساد 
وترجمتها   ، ال�ستثمارات  وا�ستيعاب  جذب  على 
اإىل تنمية �ساملة وم�ستدامة ت�ست�سرف التطلعات 
الــعــام،  النمو  مــعــدلت  ت�ساعد  يف  عالية  بثقة 
املواطنني  اإىل  ثــمــاره  ت�سل  اأن  على  واحلــر�ــص 
واملواطنات من خمتلف الأجيال . ومع اجنازات 
تطوير القطاع املايل التي عك�سها موؤمتر الريا�ص 
مكانتها  وتــوؤكــد  الناجح  منوذجها  اململكة  تقدم 

وا�سهامها يف الركب العاملي للتطور.

المقام السامي يشدِّد على الجهات الحكومية بإحالل السعوديين 
المؤهلين في الوظائف بداًل من الوافدين

مكة املكرمة - احمد االحمدي 
�ــســدد املــقــام الــ�ــســامــي الــكــرمي عــلــى اجلــهــات احلــكــومــيــة والهيئات 
واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات احلكومية اململوكة للدولة باللتزام مبا 
ق�ست به الأوامر ال�سابقة بعدم التعاقد مع غري ال�سعوديني للقيام باأعمال 
حفظ  مراكز  اأو  الن�سخ  اأو  امل�سوؤولني  مكاتب  مديري  اأو  ال�سكرتارية 
اإحالل  املعلومات والأعمال احل�سا�سة بالن�سبة لالأمن الوطني، واأن يتم 
التي ميكن  الأعمال  ال�سعوديني يف  لة حمل غري  املوؤهَّ الوطنية  الكوادر 
لل�سعوديني القيام بها، واأن يكون التعاقد مع الأجانب يف اأ�سيق حدود، 

ويف التخ�س�سات النادرة فقط.
بعد  املا�سي  الأ�سبوع  �سدر  تعميم  يف  ال�سامي  املقام  تاأكيد  وجــاء 
العديد  بها  يعمل  احلكومية  الأجهزة  بع�ص  باأن  تفيد  معلومات،  توافر 
اإدارية روتينية على مالك  اأعمال  من الأجانب من جن�سيات خمتلفة يف 
ويف  للدولة،  مملوكة  و�سركات  حكومية  جهات  مع  متعاقدة  �سركات 

اإدارات على جانب من الأهمية.
غري  مــع  العقود  جتديد  اأو  التعاقد  يجوز  ل  ــه  اأن التاأكيد  ن  وت�سمَّ
ال�سعوديني على بنود الت�سغيل وال�سيانة اأو الأجور اأو غريها من البنود 
م مواطنني موؤهلني ل�سغلها. اإل بعد اإعالن وظائف تلك البنود، وعدم تقدُّ

التوظيف  ملجرد  ال�سركات  مع  التعاقد  منع  على  التاأكيد  وا�ستمل 
وتزويد اجلهة احلكومية بالأفراد، مع ا�ستمرار تبعيتهم لل�سركة، ودفع 
رواتبهم من ِقبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدرا�سات 
الراغبة  احلكومية  اجلهة  عقود  وت�سمني  التوظيف،  لغر�ص  ونحوها 
عقودها  حتتوي  التي  ت�سغيلية،  اأو  ا�ست�سارية  �سركات  مع  التعاقد  يف 
على بنود للتوظيف، اإلزام هذه ال�سركات بعد حتديد الوظائف اخلا�سة 
بامل�ساريع واأ�سمائها وامليزانية املخ�س�سة لذلك باإعالن تلك الوظائف يف 

و�سائل الإعالم املالئمة قبل التعاقد عليها.
الرقابة  بتكثيف  الرقابية  اجلهات  على  الكرمي  ال�سامي  املقام  د  و�سدَّ

للتاأكد من تطبيق هذه الأوامر.

وجه بمنع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتكثيف الرقابة وتطبيق األوامر

إحالل السعوديين على الوظائف

ال�ضوابطمنع التعاقد اأو جتديد العقود 

الوظائف

1

1

3

3

5

2

2

4

بنود الت�ضغيل 

اأعمال ال�ضكرتارية 

 االأجور 

الن�ضخ 

االأعمال احل�ضا�ضة بالن�ضبة للأمن الوطني

ال�ضيانة 

مديرو مكاتب امل�ضوؤولني 

 مراكز حفظ املعلومات 

1

3

5

6

تزويد اجلهة 
احلكومية باالأفراد

 دفع رواتبهم من 
ِقبل ال�ضركات

 اإلزام ال�ضركات اال�ضت�ضارية 
والت�ضغيلية باالإعلن قبل التعاقد

منع التعاقد مع ال�ضركات 
ملجرد التوظيف 

ا�ضتمرار تبعيتهم 
لل�ضركات املتعهدة

 عدم التعاقد مع معاهد 
ومراكز البحوث والدرا�ضات 

خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزيري الدفاع الروسي والسنغافوري وإكرام الحق
مو�ضكو- وا�س

ال�سمو  �ــســاحــب  بــحــث 
املـــلـــكـــي الأمـــــــري خـــالـــد بــن 
ــعــزيــز  ــدال �ــســلــمــان بــــن عــب
ــر الــدفــاع ووزيــر  نائب وزي
�سريجي  الــرو�ــســي  ــاع  ــدف ال
الثنائية  العالقات  �سويجو 
بـــني الــبــلــديــن الــ�ــســديــقــني، 
ال�سراكات  على  واحلــر�ــص 
ال�ــســراتــيــجــيــة يف جمــال 
والأمني  الدفاعي  التعاون 
�ستى  يف  تطويرها  وفر�ص 
بحث  جانب  اإىل  املــجــالت، 
اآخر امل�ستجدات والأو�ساع 

يف املنطقة.
كــمــا نــاقــ�ــص �ــســمــوه مع 
ال�سنغافوري  الدفاع  وزيــر 

ـــغ هني  ـــن ــغ اإي ــي الـــدكـــتـــور ن
ـــات الــثــنــائــيــة بــني  ـــعـــالق ال
تعزيزها  و�ــســبــل  الــبــلــديــن 
خمــتــلــف  يف  وتـــطـــويـــرهـــا 
املجالت، خ�سو�سًا املتعلقة 

باجلانب الع�سكري.
وبــــحــــث �ــــســــمــــوه  مــع 
الدفاع  لوزير  الأول  النائب 
بــاكــ�ــســتــان  ــة  جــمــهــوري يف 
ال�ــســالمــيــة الــ�ــســيــد اإكــــرام 
الع�سكري  الــتــعــاون  احلــق 
القائم بني البلدين ال�سقيقني 
و�ــســبــل تــعــزيــزه واجلــهــود 
حمـــاربـــة  يف  املـــ�ـــســـركـــة 
الــتــطــرف والإرهـــــاب وذلــك 
على هام�ص موؤمتر مو�سكو 
العا�سمة  الــدويل يف  لالأمن 

الرو�سية مو�سكو. 

2

4

الريا�س - البلد
ال�سمو الأمري  اأعلن �ساحب 
بدر بن عبدالله بن فرحان وزير 
على  العمل  عن  اأم�ص  الثقافة،  

اإن�ساء دار ن�سر �سعودية ذات مركز مايل م�ستقل، حتت مظلة 
وزارة الثقافة، تهدف اإىل ن�سر الثقافة والأدب ال�سعودي 
معار�ص  امل�ساركة يف  حمليًا وعربيًا ودوليًا من خالل 
اإىل  ــافــًة  اإ�ــس ــة،  ــي ــدول وال والــعــربــيــة  املحلية  الــكــتــب 
الكتاب  خاللها  من  �ستقدم  بالدار  خا�سة  بيع  منافذ 

ال�سعودي باأ�سعار رمزية.
وقال �سمو وزير الثقافة : اإن هذه الدار �ستكون 
اأحد اأذرعة وزارة الثقافة لن�سر وت�سويق وتوزيع 
العربية،  الـــدول  خمتلف  يف  ال�سعودي  الكتاب 
حتقيقًا لروؤية وتوجهات الوزارة يف دعم الكتاب، 
ون�سر الثقافة والأدب ال�سعودي وتعزيز ح�سوره 
الن�سر  دور  مع  �سراكات  وتوقيع  ودوليًا،  عربيًا 

العاملية لت�سليط ال�سوء على الكتاب ال�سعودي.
بت�سويق  �ستبداأ  ـــدار  ال اأن  �ــســمــوه،  ــاف  واأ�ــس
املوؤلفات ال�سعودية التي طبعتها املوؤ�س�سات الثقافية 
يف  مــتــوفــرًا  ال�سعودي  الكتاب  يجعل  مــا  والأدبـــيـــة، 
الــدار  اأن  �سموه،  واأو�ــســح  العربية.  الكتب  معار�ص 
املجالت  يف  الــرواد  كتب  بع�ص  ن�سر  اإعــادة  على  �ستعمل 
املبدعني  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافًة  والتاريخية،  والأدبية  الثقافية 
لتحقيق  حمــددة،  ولــوائــح  اآلــيــات  وفــق  اأعمالهم  ن�سر  خــالل  من 
ـــ27  ال يف  منها  جمموعة  اأٌطــلــقــت  التي  الــــوزارة  مــبــادرات  اأهـــداف 
"ترجم"،  ومبادرة  للجميع"،  "الكتاب  مبادرة  مثل  املا�سي،  مار�ص  من 

ومبادرة "املجالت الثقافية".

إنشاء دار نشر لخدمة الكتاب 
والمؤلف 

وزير الحج يدعو شركات العمرة لمواكبة المستقبل
مكة املكرمة- احمد االحمدي

اأكد وزير احلج والعمرة الدكتور حممد بن �سالح بننت، �سرورة جتويد اأداء عمل �سركات العمرة كونها متثل واجهة للمملكة، 
لفًتا النتباه اإىل اأن الوزارة حري�سة على اأن يكون القطاع مثالًيا من خالل اخلدمات والتطوير لتخريج اأجيال قادرة على 

القيادة لقطاع تعتمد عليه اجلهات ذات العالقة، وذلك يتم عرب قيادة اأ�سحاب ال�سركات للعمل باأنف�سهم والنزول اإىل 
ميدان العمل الفعلي، لعك�ص ال�سورة الطيبة للمملكة وجهودها يف تطوير امل�ساريع والبنية التحتية.

واأعرب خالل لقائه  اأم�ص �سركات وموؤ�س�سات قطاع العمرة واجلهات ذات العالقة مبقر الغرفة التجارية 
لتواكب  العمرة  �سركات  يف  العمل  ومنــوذج  الإداري  الفكر  بتطوير  اأمله  عن  املكرمة  مبكة  ال�سناعية 

قبلها  من  اجلاد  والعمل  العمرة  �سركات  لدي  الربح  مفهوم  تغيري  �سرورة  على  م�سدًدا  امل�ستقبل، 
لدينا   : بالتاريخ. وقال  ال�سياحية املرتبطة  لي�ستمتع املعتمر باخلدمات اجلاذبة، ويرى املواقع 

وا�ستغالل  النظرة  لتغيري  ونحتاج  حت�سينها،  يف  جهودنا  ون�ستثمر  وقفة  اإىل  حتتاج  اأعمال 
وغريها  ال�سلة  ذات  وال�سناعات  والنقل  ال�سكن  خدمات  حت�سني  يف  املكت�سبة  اخلــربات 

بتطوير ال�ستثمارات املرتبطة، م�سيًفا اأن �سركات العمرة التي ت�سل اإىل نحو 700 �سركة 
اأن الرتقاء بهذا القطاع ب�سكل يكون مفخرة لبالدهم على م�ستوى العامل، موؤكًدا  ميكنها 
اأهمية دور ال�سركات يف هذه املرحلة التي ت�سهد تطورا مطردا، مما يحتم على رفع معايري 
اخلدمات ب�سكل اأكرث احرافية، لتتحول اإىل م�سوق وجاذب من خالل العمل كمهنة ذات 
جدوى  درا�ــســات  وفــرت  الـــوزارة  اأن  وبــني  متوا�سع.  جتــاري  عمل  ولي�ص  كبري  �سرف 
اأن العمل يتمثل يف خدمة مقدمة للمعتمر بتوفري ال�سكن والإعا�سة  لل�سركات اأو�سحت 
ب�سكل  ي�ستفيد  حتى  اخلدمات  لهذه  قوائم  و�سع  تتطلب  وهي  الأثرية،  املواقع  وزيارة 

احرايف، ويحقق مكا�سبه خالل عامني تقريبا من العمل.

�ضرم ال�ضيخ- وا�س
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سفري  مب�ساركة  فــودة  خالد  اللواء  �سيناء  جنوب  حمافظ  اأطلق 

جمهورية م�سر العربية مندوب اململكة الدائم لدى اجلامعة العربية اأ�سامة بن اأحمد نقلي ام�ص، ا�سم "خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود" على الطريق الأو�سط مبدينة �سرم ال�سيخ، وذلك خالل 

احتفالت جمهورية م�سر العربية بتحرير �سيناء الـ37. و�سهد حفل اإزاحة ال�ستار عن الطريق الذي اأقيم  اأم�ص ب�سرم 
ال�سيخ، �سفري دولة الإمارات العربية املتحدة بالقاهرة جمعة مبارك اجلنيني. واأعرب ال�سفري اأ�سامة نقلي يف ت�سريح 

له عقب حفل اإطالق امل�سمى على الطريق، عن اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير لفخامة الرئي�ص عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�ص 
جمهورية م�سر العربية، ولدولة رئي�ص الوزراء، واحلكومة امل�سرية، وحمافظ جنوب �سيناء اللواء خالد فودة، موؤكًدا 
اأن ذلك ياأتي تقديرًا من م�سر خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - يحفظه الله - للجهود التي 
قام بها رعاه الله يف توطيد العالقات الثنائية ودعم ق�سايا الأمتني العربية والإ�سالمية.  وعّد ال�سفري نقلي ذلك باأنه ميثل 
جت�سيدًا للعالقات املتميزة والأخوية التي تربط بني قيادتي و�سعبي البلدين ال�سقيقني يف خمتلف املجالت، منوهًا باأن 
اإطالق ا�سم الطريق مبنا�سبة احتفالت م�سر بتحرير �سيناء يعرب ب�سدق عن هذا امل�ستوى املتميز من العالقات ويحمل 

الله  "طريقهما واحد باإذن  اإليه العالقات بني البلدين، واأن البلدين ال�سقيقني  دللت على هذا التميز الذي و�سلت 
تعاىل".  من جانبه، اأو�سح حمافظ جنوب �سيناء اللواء خالد فودة اأن اإطالق ا�سم امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود على هذا الطريق احليوي دليل على قوة العالقات بني البلدين، منوهًا باأن الطريق يوؤدي اإىل جامعة 
ال�سيخ،  �سرم  مبدينة  الرئي�سة  املحاور  اأهم  اأحد  الأو�سط  الطريق  ويعد  ال�سيخ.  ب�سرم  �سلمان  امللك 

وي�سهم يف تخفيف ال�سغط املروري على طريق ال�سالم وت�سهيل احلركة بني الطريقني الدائري 
وال�سالم. ويبلغ طول الطريق الأو�سط ب�سرم ال�سيخ 12 كيلومرا، ويتكون من اجتاهني 

كل اجتاه من 4 م�سارات مرورية وتوجد جزيرة و�سطى بني الجتاهني، اإ�سافة 
للدراجات  وتراك  م�سارين  من  مكون  اجتاه  بكل  خدمة  طريق  اإىل 

جتاوزت  بتكلفة  تنفيذه  وجــرى  اأمتار،   3 بعر�ص 
280 مليون جنيه.

السعودي

إطالق اسم الملك سلمان 
على الطريق األوسط بشرم الشيخ



محليات
اجلمعة 21/�سعبان/1440هـ املوافق 26/اأبريل/2019م ال�سنة 88 العدد 422616

االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0567878781 (

جدة
 / اليه  تقدم  بانه  بجدة   املدنية   االحوال  مكتب  • يعلن 
�شهادة  على  احل�����ش��ول  طالبا  ح�شني  فقري  اك��ر  �شجاد 
اكر فقري ح�شني   فاقد البنه  / حممد �شجاد  بدل  ميالد 
رق��م )36842( وت��اري��خ 1422/4/16ه������ ���ش��ادرة م��ن ) 
ي�شلمها الق��رب مكتب احوال  ان  ( وعلى من يجدها  جدة 

خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن.

الطائف
•يعلن حممد ا�شرف كومات�شي كانداتيل هندي اجلن�شية 

عن فقد جواز �شفر رقم  
)L 1423217(  فعلى من يجده ي�شلمه مل�شدره .

الطائف  يف  الن�شوي  املدنية  االح���وال  الإدارة  تقدم   •
ال�شجل  رق��م  ال�شلوي  من�شور  حممد  �شفره   / املواطنة 
 23064 احل��ف��ي��ظ��ة  امل��ل��ف  رق���م   1013830029 امل����دين 
تعديل  بطلب  ج���دة  امل�����ش��در  ال��ت��اري��خ 1437/3/17ه��������� 
علياء   : اىل  ال�شلوي  من�شور  حممد  �شفره   : من  ا�شمها 
حممد من�شور ال�شلوي فمن له معار�شة على ذلك فليتقدم 

مبعار�شته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
ق�شم  اإىل  ان��ه��ى  ان��ه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
القثامي  نوار عوي�ض  املواطن مهل  اأن  الق�شائي  اال�شناد 
ا�شتخراج  طالبا  تقدم   )1012773717( م��دين  �شجل 
ال�شغري  ال�شيل  يف  ال��واق��ع  مزرعة  على  ا�شتحكام  �شك 
بنت  لولوة  ال�شيدة  من  ال�شراء  طريق  عن  اليه  اآل  وال��ذي 
منذ  البائعة  قبل  م��ن  واملحياة  احل�شون   املحمد  عبدالله 
االجمالية وفق  واطواله وم�شاحته  عام 1385ه� وحدوده 

الكروكي املرفق كما يلي:
من ال�شمال/ �شارع خمتلف العرو�ض من ال�شرق بعر�ض 
22.96م ومن الغرب بعر�ض 19م يليه ملك / نوار عاي�ض 

القثامي بطول جمموعة انك�شاراته 297.42م.
من اجلنوب/  �شارع خمتلف العرو�ض من ال�شرق بعر�ض 
19.73م ومن الغرب بعر�ض 35.57م يليه خمطط عاي�ض 

البقمي  بطول جمموعة انك�شاراته 189.06م.
ال�شديري  تركي   / ملك  يليه  ال�شيل  جمرى  ال�شرق/  من 
ومت���ام احل��د م��ن اجل��ن��وب ���ش��ارع خمتلف ال��ع��رو���ض من 
ال�شمال بعر�ض 11.69م ومن اجلنوب بعر�ض 19.74م 
ي��ل��ي��ه م��ل��ك / ع��ب��دال��وه��اب امل��ن�����ش��وري  ب��ط��ول جم��م��وع 

انك�شاراته1366.26م. 
احو�شه  يليه  40م  بعر�ض  ا�شفلت  ���ش��ارع  ال��غ��رب/  م��ن 

ومباين قائمة  بطول  جمموعة انك�شاراته 1141.80م. 
وامل�شاحة االجمالية )361741.95م2(.

نظاما  املقررة  املدة  بها خالل  التقدم  فله  معار�شة  له  فمن 
وقدرها �شتون يوما من تاريخ هذا االإعالن.

الدائرة  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
ثابت  ال��ل��ه  عبيد  امل��واط��ن  ان   31 م���ادة  االأوىل  االن��ه��ائ��ي��ة 
طالبًا  تقدم  �شجل مدين 1043124591  الثبيتي  عبدالله 
ا�شتخراج �شك ا�شتحكام على احلو�ض الواقع يف ال�شيل 
الكبري والذي اآل اليه عن طريق ال�شراء وحدوده واطواله 

وم�شاحته االجمالية وفق الكروكي املرفق كما يلي:
من ال�شمال/ حو�ض ملك املنهي بطول 40.50م.

م��ن اجل���ن���وب/ ح��و���ض م��ل��ك ع��ب��ي��د ث��اب��ت ال��ث��ب��ي��ت��ي بطول 
39.50م

من ال�شرق/ ار�ض ف�شاء بطول 40.00م
من الغرب/ �شارع عر�ض 15م ثم حو�ض عابد ثابت بطول 

40.30م.
وامل�شاحة االجمالية 1605.66م2

نظاما  املقررة  املدة  بها خالل  التقدم  فله  معار�شة  له  فمن 
وقدرها �شتون يوما من تاريخ هذا االعالن.

الدائرة  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
االنهائية االأوىل مادة 31 ان املواطن �شعود رجب �شعيد 
ال���زه���راين  ���ش��ج��ل م���دين 1057427336ت�����ق�����دم ط��ال��ب��ًا 
ا�شتخراج �شك ا�شتحكام على احلو�ض الواقع يف احلوية 
والذي اآل اليه عن طريق املحياة قبل عام 1385ه� وحدوده 
كما  املرفق  الكروكي  وف��ق  االجمالية  وم�شاحته  واط��وال��ه 

يلي:
من ال�شمال/ �شعيد رجب الزهراين  بطول 23.85م.

من اجلنوب/ �شارع بعر�ض 8م ثم حمود الدها�شي  بطول 
27.30م

من ال�شرق/ فوؤاد رجب الزهراين بطول 36.92م
بطول  القثامي  عابد  ثم  22م  بعر�ض  �شارع  الغرب/  من 

36.92م.
وامل�شاحة االجمالية 1075.2م2

نظاما  املقررة  املدة  بها خالل  التقدم  فله  معار�شة  له  فمن 
وقدرها �شتون يوما من تاريخ هذا االعالن.

الدمام 
• يعلن �شفوان حممد علي ناجي الذانبي مينى اجلن�شية 

املهنة �شائق �شاحنة    

االإ�شدار  �شفربرقم 04491394م��ك��ان  ج��واز  فقدان  عن 
�شنعاء رقم االإقامة 2317315931

فعلى من يجده ي�شلمه اىل م�شدره او االت�شال على جوال 
رقم 0531810357

جازان 
باأنه  ال�شابعة(  )الدائرة  بجازان  العامة  املحكمة  تعلن   •
العطا�ض  عبدالله  حممد  ب��ن  عمر  امل��واط��ن/  اإل��ي��ه��ا  ت��ق��دم 
����ش���ع���ودي اجل���ن�������ش���ي���ة مب����وج����ب ال�������ش���ج���ل امل�������دين رق���م 
لل�شك رقم 344  اأط��وال  اإ�شافة  بطلب   )1028487344(
يف 1395/5/14ه� ال�شادر من كتابة عدل جازان املبني 
وال�شك رقم  رقم 173 يف 1394/4/15ه����  ال�شك  على 
356 يف 1393/8/20ه��� ال�شادرين من املحكمة العامة 
املعبوج بجازان وذلك  الواقعة بحي  االأر�ض  بجازان على 
برقم  اأمانة جازان  ال�شادر من  امل�شاحي  القرار  بناء على 
به  امل��و���ش��ح  1440/7/14ه�����������  يف   00140029298

احلدود واالأطوال واالإحداثيات وامل�شاحة وهي كالتايل:
اأواًل: االأر�ض ح�شب ال�شك رقم 344 يف 1395/5/14ه�.

�شمااًل: )املالك و�شعود عبدالعزيز الق�شيبي بطول 140م 
وزاوية 99(

�شرقًا: )حرم �شكة االإ�شفلت جيزان �� احلجاز بطول 130م 
وزاوية 77(

بطول  ه���ادي  ح�شن  وح��ال��ي��ًا  ع��و���ض  )اإ�شماعيل  ج��ن��وب��ًا: 
130م وزاوية 104(

بطول 130م  و�شركاه  علي طبيقي  )البائع وحممد  غربًا: 
وزاوية 80( امل�شاحة االإجمالية )17100,00م2(

ثانيًا: االأر�ض ح�شب الطبيعة )اجلزء املتبقي بعد ا�شتقطاع 
ال�شارع(

�شمااًل: �شارع )البائع و�شعود عبدالعزيز الق�شيبي بطول 
يبداأ من الغرب لل�شرق بطول 94,60م وزاوية 99(.

ال�شمال  م��ن  ي��ب��داأ  ب��ط��ول  بعر�ض 60م  )ط��ري��ق  و���ش��رق��ًا: 
للجنوب بطول 130,71م وزاوية 77(.

جنوبًا: )اإ�شماعيل عو�ض وحاليًا ح�شن هادي بطول يبداأ 
من ال�شرق للغرب بطول 84,44م وزاوية 104(.

يبداأ  بطول  و�شركاه  طبيقي  علي  وحممد  )البائع  غ��رب��ًا: 
امل�شاحة  وزاوي���ة80(.  130م  بطول  لل�شمال  اجلنوب  من 

االإجمالية:)11884,302م2(. 
واالإحداثيات كالتايل:

�شماليات        �شرقيات

4236203   1653925
4236258   1653925
4236240   1653857
4236191   1653856

فمن له معار�شة على ذلك فعليه تقدمي اعرتا�شه اإىل هذه 
تاريخه  من  �شهرين  خالل  ال�شابعة  الدائرة  لدى  املحكمة 

والله املوفق,,, 
العامة  الدائرة  �شبيا  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
عبده  �شعيد  ب��ن  ب��ن حممد  عو�ض  امل��واط��ن/  ب��اأن  الرابعة 
تقدم   )1015295742( رق��م  امل��دين  بال�شجل  ال�شعودي 
ال�شكنية  االأر�����ض  على  ا�شتحكام  حجة  بطلب  للمحكمة 
التابعة ملحافظة �شبيا ال ي�شملها  الواقعة يف حلة م�شاري 
م ب يف 1429/02/01ه������  رق��م 788/  ال�شامي  االأم���ر 
ل���ك���ون االأر�������ض ت��ق��ع داخ�����ل ال��ن��ط��اق ال���ع���م���راين ح�شب 
يف   00138020187 رق��م  ج���ازان  منطقة  اأم��ان��ة  اإف����ادة 
وم�شاحتها  واأطوالها  االأر�ض  1438/06/13ه��� وحدود 

كاالآتي:
�شمااًل: �شارع ترابي بعر�ض ع�شرة اأمتار )10,00م( يليه 
فتح الدين حممد زكري ب�شلع يبداأ من ال�شرق اإىل الغرب 

بزاوية )90ْ( وطوله )27,60م(. 
بنت  ليلى  وحاليًا  عي�شى  بنت ح�شن  عائ�شة  ورثة  جنوبًا: 
الغرب  اإىل  ال�شرق  م��ن  ي��ب��داأ  ب�شلع  ه���ادي  حممد  اح��م��د 

بزاوية )90ْ( وطوله )28,00م(.
حمميد  ح�شني  حياة  وحاليًا  بوكر  اإبراهيم  �شابقًا  �شرقًا: 
اإىل اجلنوب بزاوية )90ْ( وطوله  ال�شمال  يبداأ من  ب�شلع 

)26,00م(. 
غربًا: �شارع ا�شفلت بعر�ض ع�شرة اأمتار )10,00م( يليه 
خالد بن من�شور عقيل ب�شلع يبداأ من ال�شمال اإىل اجلنوب 

بزاوية )90ْ( وطوله )26,00م(.
وجمموع امل�شاحة االإجمالية: �شبعمائة وثمانية وع�شرون 

مرتًا مربعًا )728,00م2(.                          
 واإحداثياتها كالتايل :      
   �شماليات        �شرقيات 

4235,969   1708,598
4235,985   1708,600
4235,981   1708,586

                        4235,972   1708,586
اإىل هذه  اعرتا�شه  تقدمي  فعليه  ذلك  معار�شه يف  له  فمن 
املحكمة لدى الدائرة العامة الرابعة خالل �شتون يومًا من 

تاريخه والله املوفق,,,  

 املدينة املنورة
 / اليه  تقدم  بانه  باملدينة  املدنية   االحوال  مكتب  • يعلن 
امني عبدالعزيز زرق رقم االقامة / 2277326316طالبا 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادة م��ي��الد ب����دل ف��اق��د / مل����ى  رق��م 
)260627( وتاريخ 1422/2/21ه� �شادرة من ) املدينة 
املدنية يف  االأح��وال  الإدارة  ي�شلمها  اأن  ( ممن يعرث عليها 
. الأن حيازة هذه  له  اأح��وال مدنية  اإدارة  اأق��رب  اأو  املدينة 
اأو ا�شتعمالها من  العبث مبدوناتها  اأو  اإخفائها  اأو  الوثيقة 

قبل غري �شاحبها يعد خمالفة يعاقب عليها النظام.
 / اليه  تقدم  بانه  باملدينة  املدنية   االحوال  مكتب  • يعلن 
حممد عمر حممد رق��م االق��ام��ة / 2151328099ط��ال��ب��ا 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادة م��ي��الد ب���دل ف��اق��د / ي����ارا  رق��م 
م��ن )  )108464( وت��اري��خ 1434/11/17ه�������� ���ش��ادرة 
املدينة ( ممن يعرث عليها اأن ي�شلمها الإدارة االأحوال املدنية 
يف املدينة اأو اأقرب اإدارة اأحوال مدنية له . الأن حيازة هذه 
اأو ا�شتعمالها من  العبث مبدوناتها  اأو  اإخفائها  اأو  الوثيقة 

قبل غري �شاحبها يعد خمالفة يعاقب عليها النظام.

االح�ساء
االأح�شاء  حمافظة   : يف  املدنية  االأح��وال  الإدارة  • تقدم 
االإق��ام��ة  رق��م  ال��ه��ن��داوي  اإب��راه��ي��م  �شعدي  حممد   : املقيم 
منه  فقدت  م��ي��الده  �شهادة  اأن  مفيدًا   2025301892  :
ورقم ال�شهادة )2384( وتاريخ 1406/3/18ه� ويرجى 
يف  املدنية  االأح���وال  الإدارة  ي�شلمها  اأن  عليها  يعرث  مم��ن 
االأح�شاء اأو اأقرب اإدارة اأحوال مدنية له . الأن حيازة هذه 
اأو ا�شتعمالها من  العبث مبدوناتها  اأو  اإخفائها  اأو  الوثيقة 

قبل غري �شاحبها يعد خمالفة يعاقب عليها النظام.

ابها 
• يعلن/ ح�شام عاطف ابراهيم حممود م�شري اجلن�شية 
من  �شادر   A17784459 /رقم �شفر  فقدان جواز  عن 

م�شر على من يجده ي�شلمه اىل م�شدره
عن  اجلن�شية  بنجالدي�ض  خليل  حممد  مفي�ض  • يعلن/ 
من  ���ش��ادر   BH0069273 /رق���م �شفر  ج���واز  ف��ق��دان 

بنجالدي�ض على من يجده ي�شلمه اىل م�شدره
• يعلن/ حممد يو�شف ماال بيال توتاتيل هندي اجلن�شية 
عن فقدان ت�شريح زي��ارة الأخيه ) �شجني مبنطقة خمي�ض 

م�شيط على من يجده ي�شلمه اىل م�شدره

تكريم الفائزين بجائزة األمير خالد السديري للتفوق العلمي

الريا�ض- البالد
اأو�سح �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــــر فــيــ�ــســل بـــن �ــســلــمــان بن 
املدينة  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز 
املنورة اأن جائزة الأمر خالد بن 

اأحمد ال�سديري للتفوق العلمي 
ــمــام وتــقــديــر  ــاهــت حــظــيــت ب
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ومتابعته لها  تقديًرا منه، يحفظه 
الله، واعرتاًفا حمموًدا ملن حتمل 
معايل  وهو  ا�سمه  اجلائزة  هذه 
ــيــل خـــالـــد الأحـــمـــد  الأمـــــر اجلــل
ـــذي هــو عــلــم على  الــ�ــســديــري، ال
اإليه بالبنان من  راأ�سه نار، ي�سار 
عرب  الدولة  هذه  وفر�سان  اأعــام 
التوحيد  يف  الطويلة  م�سرتها 
البناء  ثم  ومــن  اأوًل  والتاأ�سي�س 
مب�ستوى  والنهو�س  والتطوير 
الباد واإن�سانها يف خمتلف  هذه 

املجالت".
لــدى تكرمي �سموه  ذلــك  جــاء 
املتفوقني  والــطــالــبــات  لــلــطــاب 
املتميزين  واملعلمات  واملعلمني 
مبــحــافــظــات الـــغـــاط واملــجــمــعــة 

والزلفي  الفائزين باجلائزة  يف 
مبزرعة  اأمــ�ــس  ال�سنوي  حفلها 
اخلــــالــــديــــة مبـــحـــافـــظـــة الـــغـــاط 
اجلائزة  رئي�س  نائب  بح�سور  
ـــد الـــ�ـــســـديـــري،  ـــركـــي بــــن خـــال ت
و�ــســعــد بـــن نــا�ــســر الــ�ــســديــري، 
وحمـــافـــظ الـــغـــاط مــنــ�ــســور بن 
اأ�ــســرة  الــ�ــســديــري، واأفــــراد  �سعد 

ال�سديري.
ــقــى اأمـــني اجلــائــزة مدير  واأل
الــريــا�ــس  مبنطقة  التعليم  عـــام 
كلمة  الوهيبي،  نا�سر  بــن  حمد 
مرئًيا  ا  عر�سً اجلميع  �ساهد  ثــم 
وتاريخها،  اجلائزة  م�سرة  عن 
طالبات  مــن  جمموعة  قــدمــت  ثــم 
ترحيبية  اأنــ�ــســودة  الــغــاط  تعليم 
كلمة  ــك  ذل اأعــقــب  املنا�سبة  بــهــذه 
كعبي  ح�سن  األــقــاهــا  للمكرمني 
ق�سيدة  ثــم  املجمعة  تعليم  مــن 
خالد  الأمـــر  اجلــائــزة  ل�ساحب 
املوؤ�س�س  عن  ال�سديري  اأحمد  بن 
 ،  - الله  امللك عبدالعزيز - رحمه 
املنا�سبة،  بهذه  ف�سحى  وق�سيدة 
الغاط  تعليم  طاب  بعدها  ليقدم 

اأوبريت اجلائزة.

يعلن /مهنا محمد حميد العصيمي سجل مدنى رقم 1027272523 جوال 0562905428 بانه 
تقدمت ملكتب ال�سجل التجارى مبحافظه الطائف بطلب تنازل عن ا�سم جتارى عائد مل�ؤ�س�سته مت�سمنا البيانات التاليه: اال�سم 
التجارى املتنازل) مركزنجوم الكرة الرياضي( ل�ساحبها مهنا محمد حميد العصيمي اال�سم التجارى املتنازل له)    
يزاولها  الذى  التجاره  ن�ع  الثبيتي  )1002285656(  تركي عبداهلل  ابت�سام  لها/  املتنازل  الرياضي(  الكرة  مركزنجوم 
التاجر)  االكاديميات الرياضية ، الصاالت والمراكز الرياضية الرجالية( فعلى من له اعرتا�ض على هذا التنازل عن 

اال�سم التجارى امل�سار اليه تقدمي اعرتا�ض خطى اىل مكتب ال�سجل التجارى بالطائف خالل �سهر من تاريخ االعالن.

اإعالن نقل ملكية اإ�شم جتاري

البلدية  ال�سئ�ن  وزير  معايل  قرار  �سدر  قد  باأنه 
املت�سمن  رقم 14221يف 1440/6/8هـ  املكلف  والقروية 
عقار  من  جزء  ملكية  نزع  اجراءات  بدء  على  امل�افقة 
ال�سارع  م�سار  ل�سالح  يحيى  بن  حممد  من�س�ر  امل�اطن 
مبخطط حميلية رقم )1409/55/ج/6( مبحافظة �سراة 
عبيدة مبنطقة ع�سري . فعلى امل�اطنني اأ�سحاب العقارات 
التي تعرت�ض امل�سار املذك�ر مراجعة البلدية م�سطحبني 
معهم وثائق التملك ال�ستكمال االجراءات املتبقية نظاما.

تعلن بلدية حمافظة �شراة عبيدة
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الخريجون: جاهزون للدفاع 
عن الوطن 

األمير تركي بن بندر يدفع بـ 129 خريجا من معهد 
القوات الجوية لميادين الشرف

البالد - الظهران
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعــى 
الــفــريــق الــركــن تــركــي بــن بــنــدر بن 
عــبــدالــعــزيــز قــائــد الـــقـــوات اجلــويــة 
الأول  اأم�س  م�ساء  ال�سعودية  امللكية 
من   "  129  " الـــدورة  تخريج  حفل 
طلبة معهد الدرا�سات الفنية للقوات 
ميدان  يف  وذلك  بالظهران،  اجلوية 
�سلطان  المــــر  مبــديــنــة  الــعــر�ــس 

الريا�سية باملعهد .

ــمــوه لــدي  وكـــــان يف ا�ــســتــقــبــال �ــس
قــائــد املنطقة  مــقــر احلــفــل  و�ــســولــه 
الــ�ــســرقــيــة الـــلـــواء الـــركـــن عــبــدالــلــه 
معهد  وقــائــد  القحطاين  �سعيد  بــن 
اجلوية  للقوات  الفنية  الــدرا�ــســات 
خلف  بن  حممد  الركن  الفني  اللواء 

ال�سعدي .
�سالم  عــزف  �سموه   وفـــور و�ــســول 
الأجنحة  قادة  الفريق بعدها ت�سرف 
�سمو  على  بال�سالم  املعهد  واأركانات 
مكانه  اأخــذ  ثم  اجلوية  القوات  قائد 
بهذه  اأعد  الذي  اخلطابي  احلفل  يف 
املنا�سبة، حيث بدئ بالقراآن الكرمي .
الفنية  الدرا�سات  قائد معهد  األقى  ثم 
الــلــواء  بالظهران  اجلــويــة  لــلــقــوات 
الفني الركن حممد بن خلف ال�سعدي 
القوات  قائد  ب�سمو  فيها  رحب  كلمة 
الفنية  الدرا�سات  معهد  يف  اجلوية 
الطلبة  اأن  مبيًنا  اجلــويــة،  للقوات 
يف  ون�سف  عامني  من  اأكرث  اأم�سوا 
اأح�سان هذا  ال�سرح الفني ال�سامخ  
داخل  التدريبية  برباجمه  ملتحقني 

ـــج اخلــارجــيــة  ـــربام ال املــعــهــد ويف 
لــلــتــدريــب عــلــى مــنــظــومــة طــائــرات 
املتحدة  الوليات  SA( يف   -F15(
ــكــيــة ومــنــظــومــة طـــائـــرات )  الأمــري
والكلية  املتحدة  باململكة  التايفون( 
ــة لــتــقــنــيــة عـــلـــوم الـــطـــران  ــعــاملــي ال
اخلريجني  بــني  مــن  واأن  بالريا�س 

طلبة من مملكة البحرين ال�سقيقة.
تاأ�سي�سه  منذ  داأب  املعهد  اأن  واأكـــد 
ال�سعودي  ال�سباب  ا�ستقطاب  على 
اكت�ساب  فر�سة  لهم  متيحًا  الطموح 
التقنية  واملـــهـــارات  الفنية  الــعــلــوم 
داخل اململكة وخارجها لي�ساركوا يف 
�سائرين  لوطنهم  امل�ستدامة  التنمية 
اجلوية  للقوات  روؤيتكم  خطى  على 
 20٣0 اململكة  روؤيـــة  بذلك  حمققني 

وبرامج تطوير وزارة الدفاع.
ال�سعدي  الركن  الفني  اللواء  وقــدم 
للطلبة  الــتــهــنــئــة  املــنــا�ــســبــة  بـــهـــذه 
وقطف  تخرجهم  بــيــوم  اخلــريــجــني 
ثمار جهودهم ومثابرتهم والتحاقهم 
ــعــمــل  ال مــــيــــاديــــن  يف  بـــزمـــالئـــهـــم 
عز  الله  بتقوى  مو�سيهم  والإنتاج، 
والإخال�س  واملثابرة  وباجلد  وجل 
مهام،  مــن  اإليهم  يــوكــل  مــا  اأداء  يف 
القوات  قائد  �سمو  اإىل  �سكره  مقدمًا 
لرعاية  ال�سعودية  امللكية  اجلــويــة 

هذا احلفل.
بعد ذلك األقيت كلمة اخلريجني األقاها 
اخلريج  الفني  الطالب  عنهم  نيابة 
بدر بن عبدالله العي�سى عرب فيها عن 
اخلريجني  زمالئه  و�سعادة  �سعادته 
القوات اجلوية  بت�سريف �سمو قائد 

حلفل التخرج، واأكد فيها  العهد على 
ل�سمو  �سكره  مقدمًا  والطاعة  ال�سمع 
رعايته  على  اجلــويــة  الــقــوات  قــائــد 
اأمــ�ــســوا  اأنــهــم  ــًا اإىل  ــت الــكــرميــة، لف
�سنوات وهم يف اأح�سان هذا املعهد 
وينهلون من مناهله العلمية والفنية 
بــكــل جـــد واجــتــهــاد حتـــت اإ�ـــســـراف 
قيادة حكيمة ل تاألو جهدًا يف تذليل 

ال�سعاب فلهم منا ال�سكر والتقدير.
العر�س  طابور  قائد  تقدم  ذلــك  بعد 
الع�سكري  العر�س  ببدء  لال�ستئذان 
حـــيـــث ا�ـــســـتـــعـــر�ـــس  اخلـــريـــجـــون 
قائد  �سمو  اأمام  من  الطلبة  واأ�سراب 
والذين  واحل�سور  اجلوية  القوات 
ــف ووحــــدة  ــرا�ــس �ــســكــلــوا اأجـــمـــل ت
يــردد  نحن يف خدمة  ول�سان حالهم 

الدين ثم امللك والوطن .
الـــدورة  نتائج  اإعـــالن  مت  ــك  ذل عقب 
حيث  اجلــوائــز  وت�سليم  املتخرجة 
العميد  التعليم  جــنــاح  قــائــد  ــن  اأعــل
مرعي  بــن  �سعيد  ــركــن  ال املــهــنــد�ــس 
بــهــلــول نــتــائــج الــــــدورة املــتــخــرجــة 
من  املــعــهــد،  طــلــبــة  مــن   )129( رقـــم 
ــى مــنــظــومــة  بــيــنــهــم خـــريـــجـــون عــل
اأنــهــو  اآي(   اإ�ــــس   15 )ف  طـــائـــرات 
ــــوليــــات املــتــحــدة  ال ــهــم يف  ــب ــدري ت
الكلية  مــن  وخــريــجــون  الأمــريــكــيــة 
الــتــقــنــيــة الــعــاملــيــة لــعــلــوم الــطــران 
بــالــريــا�ــس وثــمــانــيــة خــريــجــون من 
ت�سرف  ثم  ال�سقيقة  البحرين  مملكة 
الأوائل واملتفوقني من طلبة الدورة 
اخلريجني بت�سلم اجلوائز من �سمو 
اجلوية.  القوات  قائد  احلفل  راعــي 
ــقــوات  ـــك كـــرم �ــســمــو قــائــد ال بــعــد ذل
اجلوية املتميزين من من�سوبي معهد 
اجلوية  للقوات  الفنية  الــدرا�ــســات 
قائد  قــدم  ثــم  املتعاقدة،  وال�سركات 
مــعــهــد الـــدرا�ـــســـات الــفــنــيــة لــلــقــوات 
قائد  ل�سمو  تذكارية  هدية  اجلــويــة 
الفريق الركن تركي  القوات اجلوية 
بــن بــنــدر بــن عــبــدالــعــزيــز، ثــم عزف 
ــتــقــاط الــ�ــســور  ــ�ــســالم املــلــكــي وال ال
اأبنائه  مع  احلفل  لراعي  التذكارية 

اخلريجني.

اخلريجون يعربون عن �سعادتهم بالتخريج وي�سعرون بال�سعادة والفخر 
 " الله ان يحفظ  قيادتنا  الر�سيدة  ويــرددون ب�سوت  واحــد   ويدعون 

فخورين مبحمد وروؤية الوطن 20٣0.
�سعادتهم  عن  الــــ128  الـــدورة  مــن   اخلريجني  الطلبة  من  عــدد  عرب  كما 
الغامرة بت�سريف �سمو قائد القوات اجلوية  حلفل تخرجهم، موؤكدين اأن 
ذلك �سيزيد من حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم ، واأعرب اخلريجون 
بالفخر  ي�سعرون  اأنهم  موؤكدين  التخرج،  بهذا  الغامرة  �سعادتهم  عن 
وال�سعادة بتخرجهم من  معهد الدرا�سات الفنية للقوات اجلوية ، حيث 
البقمي  و�سلمان  الغامدي  وراكــان  ال�سريف   ابراهيم  اخلريجون:  قال 
الغامدي  ونايف  اجلهني  وفي�سل  ال�سمري  وعلي  املزارقه  وعبدالعزيز 
ع�سري  و�سعود  البقمي   و�سلمان  ال�سهري  وحمــمــد  املالكي  وفـــواز 
ورامي  قحل  ا�سامة  اخلريج   اما  التخرج.   يوم  يف  ت�سعنا  ل  الفرحة   :
وماجد  البارقي  وعلي  ال�سهري  وعبدالعزيز  العتيبي  و�سيف  احلارثي 
وحممد  اجلهني  وبا�سم  القحطاين  ــاد  وزي الــدمــاك  وعبدالله  العتيبي 
من  نلنا  قالوا  فقد  الواهبي:  ونايف  القرين  �سالح  وحممد  ال�سهراين  
فرحني  واليوم  املعدات  اف�سل  على  التدريب  من  وا�ستفدنا  الكثر  العلم 
وعبدالله  الثبيتي  وطالل  احلبا�س   ا�سماعي  اخلريج  اما  التخرج.  بهذا 
�سامل وعماد العي�سى وحممد �سميلي و�سعود ع�سري وعبدالله النجعي 
وعبدالله التمامي وعبدالله ال�سراين  وهادي الدو�سري  فقد عربوا عن 
فالته  حممد  اخلريج  اما  احلفل.  هذا  لراعي  اجلزيل  وتقديرهم  �سكرهم 
وعي�سى امل�سي وعبدالله ال�سهري وفي�سل بوري وعبداملح�سن الهاجري  
وعبدالله العنزي وفرا�س النوم�سي  وحممد الدو�سري ونا�سر اخلما�س  
وهيازع ال�سهري: فقالوا نلنا من العلم الكثر وا�سبحنا بف�سل الله  فنيني 

جاهزين لدعم قواعدنا اجلوية يف جميع التخ�س�سات الفنية.
املطري  وعبدال�سالم  ال�سهراين  و�سلطن  ال�سامان  خالد  اخلريج  وقال   
وعلي الزهراين وفي�سل املالكي وبدر العبدي وا�سامة اجلهني و�سامي 
احلفل  لراعي  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  الهو�ساوي:   وعبدالله  �سايح   ال 
يتوان عن  والذي مل  عبدالعزيز   بن  بندر  بن  تركي  الركن  الفريق  �سمو 
وزايــد  العنزي  ومــنــاور  هــادي  حممد   : اخلريج  اأمــا  فرحتنا.   م�ساركة 
وحامت  احلربي  وخالد  الــزهــراين  ومن�سور  احلوطي  وزيــد  الر�سيدي 
احلربي. فقالوا ان هذا اليوم يعترب اأ�سعد يوم مير علينا وهو اليوم الذي 

جنني فيه ثمار ما زرعناه.
الغامدي  وم�سعل  اجلهني  وفي�سل  العمري  حممد  اخلــريــج   عــرب  كما 
القحطاين  وعبدالله  املجر�سي  وعلي  ال�سهراين  ومبارك  عمرة   ومعاذ 
اخلريج   عــرب  كما  بتخرجهم  ال�سديدة  فرحتهم   عــن  ال�سهري  وطـــراد 
لعنزي  ويــحــي  الــعــمــري  ويــزيــد  القحطاين  ويــزيــد  ــزهــراين  ال يو�سف 
ووليد ال�سهراين ووائل احل�سيني وهيف القحطاين  عن �سعادتهم بهذا 

التخرج.  

افتتاح جسر تقاطع طريق الملك 
فيصل بالشرائع

مكة املكرمة - احمد االحمدي 
بن  حممد  املهند�س  املــقــد�ــســة   العا�سمة  اأمـــني  افتتح 
�سباح  التفقدية  جولته  خــالل  القويح�س  الــلــه  عبد 
تقاطع  ج�سر  البلدية  املرافق  من  عدد  على  الأول  اأم�س 
مبنطقة  -ال�سيل  الطائف  طريق  مع  قا�سي  عمر  �سارع 
الأمــني  وكيل  �سقاط  زهــر  املهند�س  وقــال  ال�سرائع. 
اخلر�ساين  اجل�سر  اأعــمــال  اكتمال  املكلف  للم�ساريع 
اإن�ساء  مت  كما   ، الأمــطــار  مياه  وت�سريف  والأر�ــســفــة 
قا�سي  عمر  �ــســارع  غــرب  منطقة  يــربــط  للم�ساة  نفق 
له  املجاورين  امل�ساة  خلدمة  اجل�سر  اأ�سفل  �سرقه  مع  

حد  ج�سر  عن  املــروريــة  الختناقات  فك  بهدف 
الــزائــريــن  حــركــة  وت�سهيل  بال�سرائع  احلـــرم 
باجتاه  ال�سيل   – الطائف  طريق  عن  القادمني 

يف  العمل  القويح�س  وتفقد  احلــرام.  الله  بيت 
املهند�س  البلدية  رئي�س  والتقى  ال�سرائع  بلدية 

بع�س  ومقرتحات  لطلبات  وا�ستمع  الب�سري  فهد 
املراجعني وحث القائمني يف نطاق البلدية على تي�سر 

العمل للمواطنني ثم تابع جولته بزيارة مبنى الإدارة 
العامة ل�سوؤون البلديات وا�ستمع  اإىل �سرح مف�سل من 

مدير عام �سوؤون البلديات املهند�س غازي احلربي.

تأهيل مركز األمير نايف لغسل الكلى في بيروت
بريوت - وا�س

وقع  امل�ست�سار بالديوان امللكي امل�سرف العام على مركز 
الدكتور  الإن�سانية  والأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك 
عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز الــربــيــعــة، مــع رئي�س 
يف  الإ�ــســالمــيــة  ــة  اخلــري املــقــا�ــســد  جمعية 
الأول  اأم�س  �سنو  في�سل  الدكتور  بروت 
نايف  الأمــر  "مركز  تاأهيل  لإعــادة  عقدًا 
يف  وت�سغيله  وحتديثه  الكلى"  لغ�سل 
�سفر  بح�سور  املقا�سد،  م�ست�سفى 
لبنان  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
والنائب  بــخــاري،  عبدالله  بــن  وليد 
بلدية  جمل�س  ورئــيــ�ــس  جنـــم،  نــزيــه 
اإىل  اإ�ــســافــًة  عيتاين،  جمال  بــروت 

اأع�ساء جمل�س اأمناء املقا�سد.
األقاها  كلمة  يف  الربيعة  الدكتور  وقال 
تاريخ  وعــرب  اململكة  اإن   "  : باملنا�سبة 
اأنها حكومة و�سعًبا تقف مع  طويل، اأكدت 
لبنان و�سعبه، واإن �ساء الله نرى هذا الركود 
قادمة  اقت�سادية  طفرة  اإىل  يتحول  القت�سادي 
املخل�سني  واأبنائه  احلبيب  لبنان  و�سواعد  باأيدي 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  اأن  واأكــد  املخل�سات".  وبناته 

امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه الله-، حر�س على اأن 
يعاد هذا املركز الذي اأ�س�سه الأمر نايف بن عبد العزيز -رحمه الله-
، املعروف عنه فعل اخلر ، م�سددًا على اأن هذه املبادرة الكرمية من 
خادم احلرمني ال�سريفني لي�ست فقط لإعادة ترميم املركز وجتهيزه، 
اأن  اأول  املــركــز  هــذا  لي�ستطيع  عليها  �سهدمت  التي  والتو�سعة  بــل 
ي�ستوعب ٣ اآلف غ�سلة كلوية �سهريًا و200 مري�س يوميًا، وهو رقم 
الأطفال،  اأكبادنا  فلذات  وكذلك  املعدية،  الأمرا�س  ي�سمل  جدًا  كبر 

مثمنا دور الداعمني من لبنان للم�ست�سفى و املركز.
حممد  الدكتور  املقا�سد  مل�ست�سفى  التنفيذي  العام  املدير  األقى  ثم 
احلرمني  خلادم  والإن�سانية  اخلرة  بالأعمال  فيها  اأ�ساد  كلمة  بدر، 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يف �سبيل دعم 

وم�ساندة م�ست�سفى جمعية املقا�سد.
ثم قدمت املهند�سة ديانا طبارة، عر�سًا م�سورًا عن م�سروع تطوير 
وعرفت  املتوقعة،  ال�ستيعابية  والــقــدرة  تنفيذه  ومــراحــل  املــركــز 

باأق�سامه املختلفة.
نهر  عــودة  الــيــوم  "نوؤكد   : املقا�سد  جمعية  رئي�س  قــال  جهته،  مــن 
اخلر يف اخلليج اإىل تغذية الينبوع الأ�سا�سي، الذي هو املقا�سد، 
وها نحن اليوم نحتفل باإزاحة ال�ستار عن ق�سم غ�سيل الكلى املمول 
كليًا من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني، ممثاًل مبركز امللك �سلمان 
مركز  وبعده  الطبية،  الفحو�س  مركز  متويل  مت  اأن  بعد  لالإغاثة، 

العناية الفائقة، لي�ستمر العطاء ويكرب مع مركز غ�سيل الكلى".



كولومبو ــ وكاالت 
التوحيد  "جماعة  ر�سميا  ال�سريالنكية  ال�سلطات  حملت 
عيد  جم��زرة  م�سوؤولية   NTJ�ب اخت�سارًا  املعروفة  الوطنية"، 
"الف�سح"، التي ا�ستهدفت كنائ�س وفنادق فخمة يف العا�سمة وعددا 

من املدن ل
ولقي ما يقرب من 360 �سخ�سا م�سرعهم، واأ�سيب نحو 500 
اآخرين، يف حادث داٍم لقب ب�"جمزرة الف�سح" . وتتخذ تلك اجلماعة 
وتاأ�س�ست  الإره����اب،  لتمويل  مظلة  اخل��ري  العمل  م��ن  املتطرفة 

اجلماعة يف مدينة كاتنكودي عام 2014.
تنظيم  خطوات  املجتمع  داخ��ل  تفرعها  يف  اجلماعة  واتخذت 

الإخوان الإرهابي، حيث عملت على الن�سء وت�سميم عقول. 
كما تردد زعماء اجلماعة الإرهابية على قطر يف زيارات متعاقبة 
ملقابلة مفتي الإرهاب والقيادي بتنظيم الإخوان يو�سف القر�ساوي.
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر  م��ت��داول��ة  �سور  وك�سفت 
موؤ�س�سي  اأح��د  مع  القر�ساوي  لقاءات  عن  الف�سح"  "جمزرة  عقب 
تاأثر  مدى  عن  يك�سف  ما  الندوي،  �سلمان  املدعو  التوحيد  جماعة 
اجلماعة  و�سيطرت  الإرهابي.  الإخ��وان  تنظيم  بفكر  اجلماعة  تلك 
الأغلبية  ذات  املدينة  يف  العبادة  ودور  امل�ساجد  على  الإره��اب��ي��ة 
امل�سلمة، كما اأخذت يف تلقي التمويالت حتت �ستار العمل اخلري 
عليه  ت�سر  ال��ذي  نف�سه  النهج  وهو  امل�سلمني،  حقوق  عن  والدفاع 
جماعة الإخوان الإرهابية. وبالنظر يف حتركات اجلماعة الإرهابية 
يف �سريالنكا من �سعارات وحتركات، تنك�سف ال�سبغة الإخوانية، 
حيث دعت اجلماعة ملظاهرات حتت �سعارات دينية تخللتها اأعمال 
التوحيد  جماعة  عن  الوطنية  التوحيد  جماعة  وانف�سلت  عنف.. 
قيادة  2016.وتعر�ست  عام  مت�سددة،  منظمة  اأي�سًا  وهي  الهندية، 
جماعة "التوحيد الوطنية" لهجوم وانتقادات وا�سعة من املنظمات 
املتطرفة  الأ�سولية  تلقني  دعوتها  اإث��ر  ال�سريالنكية  الإ�سالمية 

لالأطفال.
واملتطرفة،  امل�سيئة  بت�سريحاتها  الإرهابية  اجلماعة  وعرفت 
 ،NTJ�ب اخت�سارًا  املعروفة  اجلماعة  هاجمت   2016 ع��ام  ففي 

اأدى  ما  "عبدالرازق"،  واملدعو  با�سمها  املتحدث  خالل  من  رهبان 
اإىل تقدمي �سكوى �سده و6 من اأع�ساء اجلماعة اإىل ال�سلطات التي 
بكفالة عقب  ال�سلطات عنهم  اأفرجت  القب�س عليه وبعد فرتة  األقت 

اعتذار اأع�سائها اإىل املحكمة.
وتزعم جماعة التوحيد الوطنية، تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، 
اأعمال عنف  املت�سددة يف موجة  ففي عام 2017 تورطت اجلماعة 

وتخريب ا�ستهدفت من�سئات بو�سط �سريالنكا.
عر  ال�سريالنكية  ال�سرطة  اإليها  اأ���س��ارت  وثائق  خ��الل  وم��ن 
احل���ادث، اأر���س��ل ق��ائ��د �سرطة م��وج��ة م��ن ال��ت��ح��ذي��رات قبل وق��وع 
الهجمات ب�10 اأيام تقريبا يحذر فيها من اأن جماعة التوحيد تخطط 
الهندية،  العليا  املفو�سية  و�سد  الكنائ�س  �سد  بهجمات  للقيام 

واأ�سارت الوثائق �سراحة اإىل ا�سم زعيم اجلماعة حممد زهران.
ا�ستيقظت  �سريالنكا،  يف  املت�سارعة  الح���داث  �سعيد  وعلى 
مطار  �سرطة  اأعلنت  اأن  بعد  �سيما  ل  التاأهب،  من  حالة  على  البالد 
ر�سد  اإث��ر  املطار  اإىل  ال��دخ��ول  طريق  اإغ��الق  الرئي�سي  كولومبو 
با�سم  املتحدث  ليعود  قريبة،  انتظار  �ساحة  يف  م�سبوهة  �سيارة 
القوات اجلوية ال�سريالنكية ويعلن يف ما بعد عن اإعادة فتح طريق 
الدخول للمطار بعد التاأكد من �سالمة املكان. اإىل ذلك، اأفاد م�سدران 
يف البنك املركزي ال�سريالنكي اأن تعليمات اأتت للعاملني يف البنك 

بالبقاء يف مقرهم يف كولومبو. واأ�ساف امل�سدران اأن الأمن حذر 
من احتمال وقوع انفجار على مقربة من امل�سرف املركزي.

الف�سح  اأح��د  منذ  البالد  ت�سهدها  التي  التوتر  حالة  وو�سط 
الكنائ�س  جميع  اإغ����الق  ك��ب��ر  كن�سي  م�����س��وؤول  اأع��ل��ن  ال���دام���ي، 

الكاثوليكية يف البالد "حتى اإ�سعار اآخر".
وقال امل�سوؤول لوكالة فران�س بر�س: "ُطلب من جميع الكنائ�س 
الكاثوليكية يف �سريالنكا اأن تغلق اأبوابها وتعلق ال�سلوات اإىل اأن 
قتيال  اأوقعت 359  التي  العتداءات  بعد  الأمنية  الأو�ساع  ت�ستتب 

الأحد املا�سي".
جميع  �سنغلق  الأم���ن  ق���وات  تو�سية  على  "بناء  واأ����س���اف: 

الكنائ�س"، قائاًل: "لن تقام قدادي�س حتى اإ�سعار اآخر".
ب�سماع  �سابق،  وقت  يف  اأف��ادت  ال�سريالنكية  ال�سرطة  وكانت 
�سرقي  كيلومرتا   40 بعد  على  ب��وغ��ودا  ب��ل��دة  يف  ان��ف��ج��ار  دوي 

العا�سمة كولومبو.
ف�ساء  اأر���س  يف  وقع  النفجار  اأن  ال�سرطة  اأو�سحت  ذل��ك،  اإىل 
الذي  النفجار  يف  حتقق  اأنها  واأ�سافت  ب��وغ��ودا.  يف  حمكمة  خلف 
وقع يف وقت ي�سوده التوتر ال�سديد يف البالد يف اأعقاب التفجرات 
الأحد  الف�سح يوم  بعيد  اأثناء الحتفال  البالد  التي هزت  النتحارية 

واأودت بحياة 359 �سخ�سا وت�سببت يف اإ�سابة قرابة 500 اآخرين.
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عدن ــ �سباأ 
�سدد الرئي�س اليمني عبدربه من�سور هادي، على 
اأن احلكومة ال�سرعية تتعامل ب�سكل اإيجابي يف تنفيذ 
غربي  احل��دي��دة،  حمافظة  ب�ساأن  �ستوكهومل  ات��ف��اق 
البالد، رغم مماطلة وت�سويف النقالب احلوثي وعدم 

جديته بالن�سحاب.
الريطاين  ال�سفر  ا�ستقباله  خالل  هادي،  وجدد 

يف اليمن مايكل اأرون، رغبة احلكومة ال�سرعية 
املتخذة  واخلطوات  ال�سالم  نحو  الدائمة 

وحتقيق  م��ع��امل��ه  اإر����س���اء  �سبيل  يف 
وفقا  املن�سود،  الأمن وال�ستقرار 

اخلليجية  املبادرة  ملرجعيات 
وخمرجات احلوار الوطني 

وال���ق���رارات الأمم���ي���ة يف 
 ،2216 القرار  مقدمتها 

ح�����س��ب وك����ال����ة ���س��ب��اأ 
الر�سمية.

وث������م������ن ه�������ادي 
م����وق����ف ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ودع���م���ه���ا احل��ك��وم��ة 
ال�سرعية وموؤ�س�ساتها 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، واآخ����ره����ا 
م��ب��ارك��ت��ه��ا وت��اأي��ي��ده��ا 

انعقاد جمل�س النواب يف 
مدينة �سيئون.

واع���������ت���������ر ال���������س����ف����ر 
ال���ري���ط���اين ان���ع���ق���اد جم��ل�����س 

ال���ن���واب ال��ي��م��ن��ي جن��اح��ا اإ���س��اف��ي��ا 
متكاملة  كمنظومة  اليمنية،  لل�سرعية 

يعزز مكانتها حمليًا ودوليًا.
م�سل�سلة  احلوثية  امللي�سيات  وا�سلت  فيما  هذا 
الأط��ف��ال،  �سيما  امل��دن��ي��ني  بحق  امل��ت��ك��ررة  ان��ت��ه��اك��ات 
اأفادت و�سائل اعالم مينية مبقتل وا�سابة 5 طالبات، 
بق�سف �سنته امللي�سيا الإرهابية على اإحدى املدرا�س 

التعليمية يف مدينة تعز، جنوبي غرب البالد.
و�سط  ال�سفوة  م�ست�سفى  يف  طبي  م�سدر  وذك��ر 
مدينة تعز اأن قذيفة اأطلقتها ملي�سيا احلوثي املدعومة 
يف  "الوع�س" �سقطت  جبل  يف  املتمركزة  اإي��ران  من 
القا�سي  وادي  بحي  ال�سهيد"احلجري"،  مدر�سة 

و�سط مدينة تعز .
عمرها  طالبة  مقتل  عن  احلوثي  الق�سف  واأ�سفر 
بليغة،  اأخريات بجروح   4 واإ�سابة  اأقل من 12 عاما 

ح�سب اإح�سائية اأولية. 
وكانت امليلي�سيا النقالبية قد �سنت ق�سفا مدفعيا 
تعز،  مدينة  و���س��رق  �سمال  ال�سكنية  الأح��ي��اء  ط��ال 

الوطني  اجلي�س  مواقع  على  هجمات  مع  بالتزامن 
اليمني. 

اأحياء  النقالبية  احل��وث��ي  ملي�سيا  وت�ستهدف 
اأدت اإىل مقتل واإ�سابة ع�سرات  تعز ب�سكل متوا�سل 

املدنيني الأبرياء.
" التابع  "�سبتمر نت  يف غ�سون ذلك نقل موقع 
لوزارة الدفاع اليمينة عن م�سدر ع�سكري ان القوات 
رازح  م��دي��ري��ة  يف  ج��دي��دا  ت��ق��دم��ا  حققت  امل�����س��رتك��ة 
مبحافظة �سعدة، حيث ا�ستطاع اجلي�س وباإ�سناد من 
قبل التحالف، حترير جبل الأذناب ال�سرتاتيجي يف 

رازح.
واأفاد ذات امل�سدر باأن مدفعيات اجلي�س الوطني 
عنا�سر  وحت�سينات  جتمعات  مكثف  ب�سكل  ق�سفت 
قتلى  ���س��ق��وط  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا  رازح،  يف  امللي�سيات 

اإىل  اإ�سافة  �سفوفهم  يف  وج��رح��ى 
تدمر اآليات قتالية تابعة لهم.

اأ�سقطت  �سابق،  وق��ت  ويف 
طائرة  الوطني  اجلي�س  ق��وات 
ا����س���ت���ط���الع م�������س���رة ت��اب��ع��ة 
مليلي�سيات احلوثي يف حمور 
كتاف �سرقي حمافظة �سعدة.

ور�����������س����������د اجل�����ي�����������س 
ال��وط��ن��ي حت���رك���ات ال��ط��ائ��رة 
ت�سرها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ط��الع��ي��ة 
�سماء  يف  بعد  ع��ن  امليلي�سيات 
بالقرب من  منطقة وادي �سحامة 

مركز مديرية كتاف.
ومت اإ�سقاط الطائرة بالتزامن مع 
للحوثيني  حتركات  اجلي�س  ا�ستهداف 
يف نف�س املنطقة وقتل 8 منهم، فيما لذ من 

تبقى بالفرار.
نيوز"  "ا�سكاي  قناة  نقلت  منف�سل  �سياق  وف��ى 
"كمران"  �سركة  م��دراء  من   3 اإن  ميينة  م�سادر  عن 
لل�سناعة وال�ستثمار، وهي �سركة م�ساهمة خمتلطة 
بني القطاع العام واخلا�س، قدموا ا�ستقالتهم، على 
لنهب  الإرهابية  امليلي�سيات  ف�ساد  ا�ست�سراء  خلفية 
قطاع  ل�سرقة  لالنقالبيني  عملية  اأك��ر  يف  ال�سركة، 

اإيرادي مهم.
وف����ادت ذات امل�����س��ادر ب����اأن ق���ي���ادات احل��وث��ي��ني 
عام  تاأ�س�ست  التي  ال�سركة،  اأ�سول  نهب  يف  م�سوا 
الوطنية  والكريت  التبغ  �سركة  م�سمى  حتت   1963

"كمران".
ا�ستقالت  الأخ��رة  الثالث  ال�ستقالت  و�سبقت 
اأخرى، لكل من مدير ال�سوؤون املالية، ومدير اخلدمات 

والت�سويق، ومدير احل�سابات، ومدير �سركة ميون.
اإغ��الق  ومت  الإن��ت��اج  عن  ال�سركة  م�سنع  وتوقف 
حم���الت ال��ب��ي��ع ب��اجل��م��ل��ة، ب��ع��د ت��خ��ل��ف امل�����س��وؤول��ني 

احلوثيني عن ال�سركة عن تقدمي الوثائق وامل�ستندات 
املطلوبة من احلكومة ال�سرعية، لالإفراج عن �سحنات 

من التبغ امل�ستورد عر ميناء عدن.
ال�سركة  قيادات  قبل  من  املمنهج  التدمر  وقابل 
�سوق  ازده���ار  لل�سركة،  احلوثيني  قبل  م��ن  املعينة 
انت�سرت ب�سكل وا�سع، كونها  التي  ال�سجائر املهربة، 

تدر اأرباحا كبرة ترثي جيوب قيادات النقالب.
ال�سركة،  يف  م�سادر  بح�سب  احلوثيون،  و�سعى 
اإىل اإبرام اتفاق مع جتار مواليني لهم لتوفر كميات 
تقدمي  من  ب��دل  اجل���ودة،  منخف�س  املهرب  التبغ  من 
من  ال�سركة  �سحنات  عن  لالإفراج  الالزمة  امل�ستندات 

التبغ يف ميناء عدن.

االنتقالي والمعارضة السودانية يتفقان 
على تشكيل لجنة مشتركة

 اخلرطوم ــ وكاالت 
ك�����س��ف امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري الن��ت��ق��ايل 
اأع�سائه  م��ن  ثالثة  تقدم  ع��ن  ال�����س��ودان،  يف 
با�ستقالة، واإنه ينظر يف اأمر هذه ال�ستقالت، 
الفريق  للمجل�س،  الر�سمي  الناطق  بح�سب 

الركن �سم�س الدين الكبا�سي.
وب��ح�����س��ب ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي الأع�����س��اء 
اأول رك���ن ع��م��ر زي��ن  ال��ف��ري��ق  ال��ث��الث��ة ه��م : 
ال�سيخ  الدين  جالل  اأول  والفريق  العابدين، 
لكن  ب��اب��ك��ر،  الطيب  اأول  وال��ف��ري��ق  ال��ط��ي��ب، 
املجل�س  رئ��ي�����س  راأي  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���س��ت��ق��ال��ة 

النتقايل.
ال�سودانية مع  املعار�سة  اتفقت  ذلك،  اإىل 

خا�سة  جلنة  ت�سكيل  على  النتقايل  املجل�س 
حلل اخلالفات.

وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م امل��ج��ل�����س يف 
ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة ع��ق��ب اج��ت��م��اع �سم 
الطرفني "نحن �سركاء.. نعمل �سويا للخروج 

بالبالد اإىل بر الأمان".
واأ�����س����اف: ات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل جلنة 
اخل��الف��ي��ة،  ال��ن��ق��اط  ح���ول  للنقا�س  م�سرتكة 
الع�سكري  للمجل�س  م�سرتك  مقرتح  وتقدمي 

ولقوى اإعالن احلرية والتغير.
وك�����ان امل��ج��ل�����س ق���د اك����د يف وق��ت 
واحل���وار  التوا�سل  اأب���واب  اإن  �سابق 

والتفاو�س مفتوحة.

الجيش اليمني يتقدم في صعدة .. 
واالنقالب يستهدف مدارس تعز 

جماعة التوحيد الوطنية .. إرهاب يحمل بصمات اإلخوان 

هادي: نتعامل إيجابيا لتنفيذ اتفاق الحديدة

  استقالة ثالثة من أعضاء المجلس 
 حملتها السلطات السريالنكية مسؤولية التفجيرات  
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    جراء العقوبات االمريكية 

خسائر مليارية إليران.. وصحف غربية: قائد الحرس 
الثوري خطر على العالم

وا�شنطن ــ وكاالت
وم�ست�سار  لإيـــران  اخلا�ص  الأمــركــي  املمثل  قــال 
اأن  هــوك،  بــرايــان  اخلارجية  بـــوزارة  ال�سيا�سات 
على  املتحدة  الــوليــات  فر�ستها  التي  العقوبات 
اإيران حرمت نظام املاليل اأكرث من ع�سرة مليارات 

دولر من اإيرادات النفط.
واكد هوك يف ت�سريحات �سحفية ان بالده رفعت 
اإيـــران  على  بالعقوبات  املتعلقة  الإعـــفـــاءات  كــل 
طهران  من  وارداتــهــا  بوقف  الــدول  جمع  وطالبت 

اعتبارا من مايو واإل واجهت اإجراء عقابيا.
بومبيو  مايك  الأمــركــي،  اخلارجية  وزيــر  وكــان 
اأكد، اأن بالده �ستعمل من اأجل الو�سول ب�سادرات 

اإيران النفطية اإىل �سفر.
واأ�ساف بومبيو يف موؤمتر �سحايف يف وا�سنطن 
لتعوي�ص  ال�سركاء  مع  �سعت  املتحدة  الوليات  اأن 
اأن  اإىل  واأ�سار  العاملي.  النفط  �سوق  نق�ص يف  اأي 
ت�سدير  من  اإيــران  ملنع  العقوبات  �ستوا�سل  بالده 
اأمــوال  ي�ستخدم  اإيـــران  نظام  اأن  خا�سة  نفطها، 

النفط يف دعم الإرهاب.
الأبي�ص  للبيت  القت�سادي  امل�ست�سار  اأكد  ولحقًا 
دونالد  الأمــركــي  الرئي�ص  قــرار  اأن  كودلو،  لري 
ــاإنــهــاء جــمــيــع الإعــــفــــاءات الــتــي اأتــاحــت  تــرمــب ب
حتت  الــوقــوع  جتنب  الإيـــراين  النفط  مل�ستوردي 
رفع  اإىل  ـــوؤدي  ي لــن  الأمــركــيــة  الــعــقــوبــات  طائلة 
تاأثر  اأي  اأرى  "ل  كــودلــو:  ــال  وق اخلـــام.  اأ�سعار 
اأن  مــعــتــرًا  بالنفط"،  يفي�ص  فــالــعــامل  ملمو�ص. 

الأ�سواق م�ستقرة وتتلقى اإمدادات كافية.
دير  جملة  ن�سرته  تقرير  حذر  منف�سل  �سياق  وفى 
�سبيجل الأملانية، من خطورة القائد املعني موؤخرا 
مللي�سيا احلر�ص الثوري الإيراين الإرهابي، ح�سني 
�سالمي، على منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل، وذلك 
بعد اأن اأعفى املر�سد الإيراين علي خامنئي، قائدها 

ال�سابق حممد علي جعفري من من�سبه وعينه. 
الــثــوري،  احلــر�ــص  "ملي�سيا  اأن  املجلة  واأ�ــســافــت 
كل  على  ت�سيطر  للنظام،  الفقري  العمود  تعد  التي 
الرئي�سية  ووظيفتها  والقت�ساد،  الأمنية  الأجهزة 

تلعب  اأنها  كما  داخليا،  النظام  خ�سوم  قمع  هي 
اأيــ�ــســا، وخــا�ــســة يف  اخلـــارج  كــبــرة يف  اأدوارا 
منذ  لبنان  يف  الله  حــزب  ميل�سيا  ودعــم  تاأ�سي�ص 
العراق،  يف  الطائفية  وامليل�سيات  الثمانينيات، 

فــــ�ــــســــال عــن 
دعـــــــم نـــظـــام 
الأ�ــســد  ب�سار 
�ـــســـوريـــا  يف 
ــه  مــــــا يــجــعــل
ـــــــــران  يــــــد اإي
الـــــــــطـــــــــوىل 
زعـــزعـــة  يف 
ــــقــــرار  ــــت ا�ــــس
املنطقة ودعم 

حلفائها".
وحــــــــــــــــــــول 

احلر�ص  قيادة  يف  �سالمي  نهج 
التقرير:  قال  الإيــراين،  الثوري 
"ل يجب توقع اأي تغير يف نهج 
هذه اجلهاز الع�سكري يف الفرتة 
املقبلة، ف�سالمي من اأكر موؤيدي 
تواجد احلر�ص الثوري خارجيا 
ما  حلماية  �ــســروريــا  ويــعــتــره 
يعتر  كما  ـــران،  اإي اأمــن  ي�سميه 
اأن م�سر اإيران مرتبط مب�سر 
العراق و�سوريا ولبنان واليمن 

وباك�ستان واأفغان�ستان".
يعد  من�سبه  يف  �سالمي  "تعيني  اأن  اإىل  واأ�سارت 
برناجميها  يف  اإيران  ا�ستمرار  على  وا�سحا  دليال 
امل�سرة،  بالطائرات  اخلا�ص  والآخر  ال�ساروخي 
عملياتها  يف  ت�ستخدمهما  والتي  للجدل  املثرين 
دير  ح�سب  ملي�سياتها"،  بهما  ومتــد  الإرهــابــيــة 
من  الــفــرتة  "يف  ــه  اأن املجلة  واأو�ــســحــت  �سبيحل. 
2009، قاد �سالمي القوات اجلوية،  اإىل   2005
وبــرنــامــج  الــ�ــســاروخــي  الــرنــامــج  اأن  يعني  مــا 
اإ�ــســرافــه، بــل كثف  الــطــائــرات امل�سرة متــا حتــت 

عمليات  من  الرجل 
اخــتــبــار �ــســواريــخ 

متو�سطة املدى".
وتـــوقـــعـــت املــجــلــة 
�سالمي  يــعــمــل  اأن 

النظام  يف  الــثــوري  احلر�ص  نفوذ  "تو�سيع  على 
الإيراين، وخا�سة يف قطاعات الإعالم والقت�ساد، 
يف  الــثــوري  احلــر�ــص  يظهر  خطاب  على  اعــتــمــادا 
التحديدات  مواجهة  يف  الوحيد  الدولة  درع  دور 
وم�ستغال  الكراهية"،  خطاب  م�ستخدما  اخلارجية 

ح�سد  يف  اإرهابية  كمنظمة  له  وا�سنطن  ت�سنيف 
التاأييد لهذا اجلهاز الع�سكري يف اإيران.

ويعرف عن ح�سني �سالمي خالل ال�سنوات الأخرة 
منظومة  تطوير  بــرامــج  عــن  الــدفــاع  حيال  ت�سدده 
والتي  العدائية  البالي�ستي  ال�ساروخي  الت�سلح 
حتظى بدعم خامنئي، اإ�سافة اإىل تهديدات متكررة 

وحلفائها  املتحدة  الــوليــات  م�سالح  با�ستهداف 
املرم  النووي  التفاق  بنود  حظر  ورغم  اإقليميا. 
بــني طــهــران وقـــوى عــاملــيــة عـــام 2015 اإجـــراء 
جتارب �ساروخية بهدف تن�سيب روؤو�ص نووية، 
األف   100 من  اأكــرث  بــاإطــالق  �سابقا  �سالمي  هــدد 
طويلة  ال�سواريخ  من  الآلف  وع�سرات  �ساروخ 
من  اإ�سارة  مبجرد  الأر�ــص  بقاع  اأق�سى  يف  املــدى 

املر�سد الإيراين. 
الإرهابي،  الثوري  للحر�ص  القائد اجلديد  ويعتر 
على  املــدرجــني  الإيــرانــيــني  امل�سوؤولني  اأبـــرز  اأحــد 
عاما،   12 منذ  املتحدة  الــوليــات  عقوبات  قوائم 
على  ا�سمه  الأمريكية  اخلــزانــة  و�سعت  حــني  يف 
قوائم عقوباتها باعتباره اأحد املتورطني يف تعزيز 
الدمار  اأ�سلحة  ا�ستخدام  وكذلك  عامليا  الإرهـــاب 

ال�سامل. 

تحت وطأة العقوبات .. حزب اهلل 
يتسول الدعم في الشوارع 

جدة ــ وكاالت 
ــيــة ت�سرب  املــال ـــــة  الأزم بـــــداأت عـــالمـــات 
الله يف وقت تواجه  ملي�سيا حزب  بقوى 
تبعات  اإرهــابــيــة  امل�سنفة  اجلــمــاعــة  فيه 
العقوبات الأمركية على اإيران وان�سمام 
حظر  يف  املتحدة  الوليات  اإىل  بريطانيا 

اجلماعة الإرهابية.
اإىل  امللي�سيا  انتقلت  ذلك  اىل  وبال�ستناد 
خالل  من  الدعم  طلب  من  جديدة  مرحلة 
التي  الــتــرعــات،  �سناديق  ن�سر  تو�سيع 
حتمل ا�سم "هيئة دعم املقاومة"، وتثبيتها 
يف  الكهرباء  اأعــمــدة  وعلى  ال�سوارع  يف 

بروت ومناطق جنوب لبنان.
وفقا ل�سبكة بلومبرغ الإخبارية فاإن هذه 
الأمركية  العقوبات  بعد  جاءت  اخلطوة 
الــتــي ُفــر�ــســت عــلــى اإيــــران وحـــزب الــلــه، 
التي  امليلي�سيات  مـــوارد  قل�ست  والــتــي 

تعتمد على التمويل الإيراين.
ن�سر  حــ�ــســن  امللي�سيا  عـــام  اأمــــني  وكــــان 
له  الله، قد فتح باب الترعات يف خطاب 
وقال  املا�سي،  مار�ص  �سهر  من  بالتا�سع 
يف كلمة متلفزة "اأعلن اليوم احلاجة اإىل 
اأن  م�سيفا  ال�سعبي"،  والــدعــم  امل�ساندة 

الترعات مطلوبة لدعم اأن�سطة احلزب.

جرى  التي  الترعات،  �سناديق  وحتمل 
�سعارات  بات�ساع،  ا  اأي�سً ن�سرها  موؤخًرا 
لـ"جتهيز  الترعات  بــان  تزعم  ور�سائل 

املجاهدين ول�سراء الذخائر".
ــديــرات مــ�ــســوؤول  ــق ونــقــلــت بــلــومــبــرغ ت
الله  الإيــراين حلزب  التمويل  اأن  اأمركي 
700 مليون دولر،  ي�سل �سنوًيا حلدود 
بهذا  ال�ــســتــمــرار  على  اإيــــران  قـــدرة  واأن 
الــنــهــج اأ�ــســبــحــت تــتــ�ــســاءل حتــت �سغط 
وا�سنطن  قرار  حلقاتها  واآخر  العقوبات، 
واإلغاء  النفطية،  اإيــران  �سادرات  ت�سفر 

اأي ا�ستثناءات كانت منحت لبع�ص الدول 
يف مــو�ــســوع مــوا�ــســلــة ال�ــســتــراد من 

اإيران.
الــعــقــابــيــة  الإجـــــــــراءات  اأن  اإىل  ــار  يــ�ــس
على  الت�سييق  ا  اأي�سً �سملت  الأمــركــيــة 
موارد حزب الله بتجرمي من يتعاون معه 
داخل وخارج لبنان، ومالحقة ما يو�سف 
والجتـــار  الأمــــوال  غ�سيل  �سبكات  بــاأنــه 
واأع�ساء  اأن�سار  يتولها  التي  باملخدرات 
واإفريقيا  اجلنوبية  اأمركا  يف  الله  حزب 

والعديد من مناطق العامل.  

ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى 278 شخصا

طرابل�ص ــ رويرتز 
ــــت مــنــظــمــة  ــــن اأعــــل
الــ�ــســحــة الــعــاملــيــة، 
ارتـــــفـــــاع �ــســحــايــا 

ــــتــــبــــاكــــات يف  ال�ــــس
ــيــبــيــة  ــل الـــعـــا�ـــســـمـــة ال

قتياًل   278 اإىل  طرابل�ص 
و1332 جريحا.

وكـــانـــت املــنــظــمــة قـــد اأعــلــنــت 
 272 مقتل  �ــســابــق  وقـــت  يف 
 1282 واإ�سابة نحو  �سخ�سا 

اآخرين منذ بدء املعارك.
وقالت املنظمة اإن اأكرث من 30 
ملغادرة  ا�سطروا  �سخ�ص  األف 
مــنــازلــهــم جــــراء ال�ــســتــبــاكــات 
اأن  مــ�ــســيــفــة  طـــرابـــلـــ�ـــص،  يف 
ــرهــا يـــتـــابـــعـــون عــمــل  ــا�ــس عــن
عن  امل�سوؤولة  الطبية  املــراكــز 

تقدمي اخلدمات للنازحني.
الــقــتــلــى  املــنــظــمــة  حتــــدد  ومل 
اجلي�ص  ــواء  ــس � جــهــة  اأي  مــن 
امللي�سيات  اأم  الليبي  الوطني 

الإرهابية.
الليبي  الوطني  اجلي�ص  وكان 
قد اأطلق، يف الرابع من اأبريل 
"طوفان  ــيــة  عــمــل اجلــــــــاري، 
العا�سمة  لتطهر  الكرامة" 
طـــرابـــلـــ�ـــص مــــن املــلــيــ�ــســيــات 

دعما  تلقى  الــتــي  امل�سلحة، 
ماديا وع�سكريا من حكومة 

الوفاق.
حكومة  ح�سدت  جانبها،  مــن 
واجلماعات  امللي�سيات  الوفاق 
لــالإخــوان  التابعة  الع�سكرية 

ــــة  ــــي الإرهــــاب
لـــــلـــــوقـــــوف 

عملية  اأمام 
اجلـــيـــ�ـــص 

الوطني.
وكــــــــان 

ـــــــحـــــــدث  املـــــــت
اجلي�ص  با�سم 
الوطني الليبي 
الـــلـــواء اأحــمــد 
املــ�ــســمــاري قــال، 
عمليات  غــرفــة  اإن 
بداأت  الغربية  املنطقة 
من  ــة  ــي ــان ــث ال املـــرحـــلـــة  يف 

معركة طرابل�ص.
ليبي،  ع�سكري  م�سدر  وقـــال 
يف  ـــة  ـــي ـــان ـــث ال املــــرحــــلــــة  اإن 
على  تــرتكــز  طرابل�ص  حتــريــر 

والكت�ساح  العدو  "حما�سرة 
املعركة"،  ــــهــــاء  واإن الـــكـــامـــل 
على  "متمركزون  مــ�ــســيــفــا: 
مــن  ــــومــــرتات  كــــيــــل  6 بــــعــــد 
يف  امللي�سيات  متركز  مناطق 

العا�سمة".
اأعـــلـــنـــت  ــــــك  ذل غـــ�ـــســـون  يف 
املــفــو�ــســيــة الــ�ــســامــيــة لـــالأمم 
املــتــحــدة لــ�ــســوؤون الــالجــئــني، 
325 مهاجرا من مركز  اإجالء 
احتجاز ليبي يف منطقة ق�سر 

بن غ�سر جنوبي طرابل�ص. 
بيان  يف  املــفــو�ــســيــة  وذكــــرت 
مركز  اإىل  نقلوا  الالجئني  اأن 
ب�سمال  ــة  ــزاوي ال يف  احــتــجــاز 
املخاطر  تقل  حيث  ليبيا  غرب 

التي يواجهونها.
الإجـــــالء  عــمــلــيــة  اإن  ـــت  ـــال وق
املهاجرين  عدد  ترفع  الأخــرة 
ب�سبب  نقلوا  الذين  والالجئني 
يف   825 اإىل  ــاكــات  ــب ــت ال�ــس
اأربع عمليات خالل الأ�سبوعني 
املفو�سية  دعت  كما  املا�سيني، 
ل   3000 �ــســراح  اإطـــالق  اإىل 

يزالون حمتجزين.

بومبيو: تنظيم القاعدة ال يزال 
قادرا على تهديد الواليات المتحدة

وا�سنطن ــ رويرتز
قال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، اإن "تنظيم القاعدة 

ل يزال لديه القدرة على و�سع الوليات املتحدة يف خطر".
واأكد بومبيو يف مقابلة تلفزيونية اأن "كل املوؤ�سرات" تدل على 
اأن تفجرات يوم الأحد التي قتلت 359 �سخ�سا يف �سريالنكا 

ا�ستلهمت نهج تنظيم داع�ص الإرهابي.
واأ�سار بومبيو يف املقابلة مع قناة )�سي.بي.اإ�ص نيوز( اإىل اأن 
"كل املوؤ�سرات تدل على اأن هذا كان على الأقل باإلهام من تنظيم 

داع�ص الإرهابي".
وكان تنظيم داع�ص الإرهابي، قد اعلن م�سوؤوليته عن تفجرات 

دامية يف �سريالنكا خلفت مئات القتلى واجلرحى.
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تحسين سوق الصكوك 
والسندات

الريا�ض - البالد
و�سركة  املــالــيــة،  الــ�ــســوق  هيئة  اأعــلــنــت 
ومكتب  )تــداول(،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
التح�سينات  من  جمموعة  عن  العام،  الدين 

يف �سوق ال�سكوك وال�سندات.
تاأتي  التي  التح�سينات  هذه  على  وبناًء 
امتداًدا للجهود امل�سرتكة يف تطوير ال�سوق 
للخدمات  املايل  املقابل  املالية، �ستعاد هيكلة 
اإذ  وال�سندات،  ال�سكوك  �سوق  يف  املقدمة 
يف  تــغــيــرات  اجلــديــدة  الهيكلة  �ستت�سمن 
املقدمة  بــاخِلــْدمــات  املتعلق  املـــايل  املــقــابــل 
ملــ�ــســدري الــ�ــســكــوك والــ�ــســنــدات واأعــ�ــســاء 

ال�سوق وامل�ستثمرين.
 و�سيتمكن م�سدرو ال�سكوك وال�سندات 
املــايل  املقابل  تخفي�ض  مــن  اال�ــســتــفــادة  مــن 
االأوراق  مالكي  �سجل  اإن�ساء  بخدمة  املتعلق 
الــ�ــســنــوي املتعلق  املـــايل  املــالــيــة، واملــقــابــل 
بخدمة اإدارة �سجل امل�ساهمني الذي تتقا�ساه 
احلد  تخفي�ض  اإىل  اإ�ــســافــًة  اإيــــداع،  �سركة 
االأدنى للمقابل املايل ال�سنوي الذي تتقا�ساه 
وال�سندات  ال�سكوك  الإدراج  )تــداول(  �سركة 
تــاٍل، بجانب  واإ�ــســدار  اأول  اإ�ــســدار  كل  عن 
ال�سنوي  املــايل  للمقابل  اأق�سى  حد  اإ�سافة 
ال�سكوك  الإدراج  )تـــداول(  تتقا�ساه  ــذي  ال

والــ�ــســنــدات عــن كــل اإ�ـــســـدار اأول وعـــن كل 
اإ�سدار تاٍل.

  واأعــلــن مكتب الــديــن الــعــام اأمــ�ــض عن 
ال�سادرة  لل�سكوك  اال�سمية  القيمة  تخفي�ض 
عــن احلــكــومــة مــن مــلــيــون ريــــال اإىل األــف 
تقدميها  املنتظر  التغيرات  وت�سمل  ريــال. 
الأع�ساء ال�سوق وامل�ستثمرين رفع ال�سوابط 
�سركات  تتقا�ساه  الـــذي  املـــايل  املقابل  عــن 
ال�سكوك  �ــســراء  �سفقات  لتنفيذ  الو�ساطة 
وال�سندات وبيعها، باالإ�سافة اإىل اإزالة �سقف 
العمولة كجزء من حماوالت حتفيز املناف�سة 
فيما يخ�ض ِخْدمات التداول املقدمة من قبل 
�سركات الو�ساطة، و�سيخف�ض كل من املقابل 
ال�سكوك  �سوق  يف  التداول  خِلْدمات  املــايل 
)تــداول(  من  كل  تتقا�ساه  الــذي  وال�سندات 

وهيئة ال�سوق.
ال�سوق  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  واأو�ــســح   
اأن  القويز  عبدالله  بن  حممد  االأ�ستاذ  املالية 
اأدوات  خِلْدمات  املــايل  املقابل  هيكلة  اإعــادة 
الدين وعموالته تاأتي يف اإطار تطوير �سوق 
بف�سل  حتققت  التي  الــديــن،  الأدوات  فاعلة 
مظلة  حتت  املختلفة  اجلهات  جهود  ت�سافر 
الربامج  اأحد  املايل،  القطاع  تطوير  برنامج 

الرئي�سية لروؤية اململكة 2030 .

عوا�صم - وكاالت
اأ�سعار النفط خلام برنت متجاوزة 75 دوالرا  ارتفعت 
، فيما �سجلت عقود اخلام االأمركي غرب تك�سا�ض الو�سيط 

65.89 دوالر للربميل، دون تغر عن الت�سوية ال�سابقة.
و�سعدت عقود اخلام اإىل ُذروة 2019 يف وقت �سابق 
اإنها  املتحدة  الــواليــات  قالت  اأن  بعد  احلــايل  االأ�سبوع  من 

�ستنهي جميع االإعفاءات املمنوحة من العقوبات املفرو�سة 
على اإيران، مطالبة الدول بوقف ا�ستراد النفط من طهران 
من مايو القادم اأو مواجهة اإجراءات عقابية من وا�سنطن. 
وقال املحللون لدى كابيتال اإيكونوميك�ض يف مذكرة "عقب 
زدنا  اإيــران  على  عقوباتها  بت�سديد  املتحدة  الواليات  قرار 
توقعنا لنهاية العام خلام برنت من 50 دوالرا اإىل 60 دوالرا 

للربميل". وُطبقت العقوبات االأمريكية على اإيران املُ�سدرة 
وا�سنطن  لكن   ،2018 الثاين  نوفمرب/ت�سرين  يف  للنفط 
ــراين بــواردات حمدودة  �سمحت الأكــرب م�سرتي اخلــام االإي
اأ�سواق  اإن  الدولية:  الطاقة  اأ�سهر. وقالت وكالة  منه ملدة 6 
اإمدادات كافية، واإن الطاقة االإنتاجية  النفط العاملية تتلقى 
اإنها  اململكة  واأعلنت  مريحة.  م�ستويات  عند  تظل  الفائ�سة 

اإمـــدادات  يكفل  مبــا  االآخــريــن  النفط  منتجي  مــع  �ستن�سق 
نفطية كافية و�سوقا متوازنة ، وقال وزير الطاقة املهند�ض 
خالد الفالح يف بيان، اإن اململكة تراقب عن كثب التطورات 
اإتاحة  يكفل  مبا  املنتجني  مع  و�ستن�سق   ، النفط  �سوق  يف 
تــوازن  اختالل  عــدم  و�سمان  للم�ستهلكني  كافية  اإمـــدادات 

�سوق اخلام العاملية. 

النفط يتجاوز 75 دوالرًا 

القصبي يحفز رواد األعمال

الريا�ض - البالد
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واال�ستثمار  التجارة  وزير  وقف 
الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة الدكتور ماجد 
بن عبدالله الق�سبي ام�ض  يف مدينة عرعر مبنطقة احلدود 
ال�سمالية على 3 م�ساريع رائدة ملن�ساآت �سغرة ومتو�سطة، 
ال�سغرة  املن�ساآت  وهيئة  الــوزارة  جهود  اإطــار  يف  وذلــك 
وت�سجيع  املن�ساآت،  وحتفيز  ومتكني  لدعم  واملتو�سطة 

ريادة االأعمال.
واأ�ساد الق�سبي بالفكر الطموح لرواد ورائدات االأعمال 
وقدرتهم  عرعر،  مدينة  يف  عليها  وقف  التي  امل�ساريع  يف 
االأهداف  وحتقيق  التطلعات  ملواكبة  اأعمالهم  تطوير  على 
لــرواد  من�ساآت،  وهيئة  الــــوزارة  دعــم  مــوؤكــدًا  املن�سودة، 
االأعمال واملن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة ومتكينها وتذليل 

كل ال�سعوبات التي تواجهها.
ال�سناعية  التنمية  �سندوق  اأقـــام  اخـــرى،  جهة  مــن   
التقنية  وم�سرعات  حلا�سنات  بــادر  وبرنامج  ال�سعودي 
التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية موؤخرا يف 

ال�سناعية  للمن�ساآت  تــدريــبــي  مع�سكر  اأول   ، الــريــا�ــض 
ورائــدات  رواد  متكني  وا�ستهدف   ، اأ�سبوعني  وا�ستغرق 
الالزمة  واملــهــارات  اخلــربات  على  احل�سول  من  االأعــمــال 

الإجناح م�ساريعهم يف مرحلة التاأ�سي�ض.
 ا�ستمل املع�سكر التدريبي على برنامج تاأهيلي مكثف 
ب�ساأن درا�سات جدوى املن�ساآت ال�سناعية قدمه م�ست�سارو 
ال�سندوق ال�سناعي وبرنامج بادر، اإىل جانب حما�سرات 
يومية  اإر�سادية  وجل�سات  عمل،  وور�ــض  تدريب  وبرامج 
الت�سويقية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�سني  امل�ست�سارين  مع 

والفنية واملالية وعدد من اجلهات املمكنة.
وياأتي املع�سكر االأول �سمن مبادرة دعم رّواد االأعمال 
اأطلقه ال�سندوق  "اآفاق" الذي  اأحد م�سارات برنامج  وهي 
واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  متكني  لدعم  ال�سناعي 
النا�سئة  ال�سناعية  م�ساريعهم  يف  للنجاح  االأعمال  ورّواد 
ذات اجلــــدوى االقــتــ�ــســاديــة الأهــمــّيــتــهــا يف تــعــزيــز ورفــع 
القدرات التناف�سية لالقت�ساد ال�سعودي، ولدورها املنتظر 
الوطنية  ال�سناعة  تطوير  بــرنــامــج  اأهــــداف  حتقيق  يف 

واخلدمات اللوج�ستية.

 أول طرح صكوك 

محلية لـ 30 سنة
الريا�ض - البالد

اأعلنت وزارة املالية اإمتام االإ�سدار الرابع للعام اجلاري 2019، كاأول اإ�سدار عام يف تاريخ اململكة ال�ستحقاق 
30 �سنة، ا�ستحقاق عام 2049م، متجاوزًا 15 �سنة ا�ستحقاق اإ�سافية عن اإ�سدار ال�سهر املا�سي، وع�سرين �سنة 

مقارنه باإ�سدارات 2018.
اأ�سعار  اأهداف املكتب يف بناء منحنى عائد �سيادي الإيجاد  اأحد  وياأتي هذا الطرح اجلديد ا�ستكمااًل لتحقيق 
عائد ملختلف اآجال اأدوات الدين، من اأجل تعزيز �سيا�سات ت�سعر االأوراق املالية احلكومية واإيجاد نقاط مرجعية 

لطروحات القطاع اخلا�ض والعام.
اإ�سدارها  امل�ستثمرين على  ا�ستقبال طلبات  انتهت من  العام،  الدين  اإدارة  املالية ممثلة مبكتب  وكانت وزارة 
ال�سعودي، حيث مت  بالريال  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأبريل 2019 حتت برنامج �سكوك حكومة  ل�سهر  املحلي 
حتديد حجم االإ�سدار مببلغ اإجمايل قدره 11.619 مليار ريال �سعودي، و�سّكل الطلب على االإ�سدار قرابة %80 
من اإجمايل اإ�سدار �سهر اأبريل اأو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك ر�سالة لتعزيز الثقة يف اقت�ساد اململكة 

من خالل اإثبات اأن امل�ستثمرين موؤمنون بروؤية اململكة وم�ستعدون لال�ستثمار فيها مبدد طويلة.
ليمكنهم من  العام اخلا�ض  القطاع  للم�سدرين املحتملني من  الـ 30�سنة موؤ�سر قيا�ض جديد  اإ�سدار  وميثل 
خالله اال�سرت�ساد باأ�سعار العائد، باالإ�سافة اإىل اإيجاد طلب يف ال�سوق )اإ�سافة اإىل و�سائل االإقرا�ض البنكية 

التقليدية( يف هذه االآجال، مما �سيوجد م�سدر متويل جديد خ�سو�سا يف ظل التحول الذي ي�سهده اقت�ساد 
اململكة، واحلاجة اإىل مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف يف دعم م�ساريع التنمية والبنية التحتّية 

النماذج  يبنى عليه  املخاطر  النقطة كمعدل خال من  لت�سكل هذه  العقارية واالدخارية  املنتجات  ومزودي 
الت�سعرية.

وتاأتي كل هذه االإجنازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع املايل لتمكني املوؤ�س�سات املالية من 
دعم منو القطاع اخلا�ض وحتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

وجنح مكتب اإدارة الدين العام يف متديد منحنى 
االأ�سهر  خــالل  ال�سعودي  الــريــال  على  العائد 

الثالثة املا�سية، الذي كان ميتد بحد اأق�سى 
من  فقط،  ا�ستحقاق  �سنوات   10 اإىل 

ملــدة 12 �سنة  اإ�ــســدار �سكوك  خــالل 
اإ�سدار  ثم  فرباير  �سهر  اإ�سدار  يف 
اإ�سدار  يف  �سنة   15 ملــدة  �سكوك 
�سهر مار�ض واإ�سدار �سكوك ملدة 
اأبريل،  �سهر  اإ�سدار  يف  �سنة   30
ت�سكل  ــدارات  االإ�ــس هــذه  وجميع 

وتطوير  دعــم  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
اأ�سواق الدين املحلية.

دعم و تطوير أسواق 
الدين المحلية

حجم اإلصدار 

مؤشر القياس الجديد

تمديد منحنى العائد على الريال 
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 9.247
مليار ريال

إصدار 
أبريل 

 النسبة 

 80%
 11.619

مليار ريال 

إيجاد طلب في السوق 

مصدر تمويل جديد 

دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية

دعم مزودي المنتجات العقارية واالدخارية 

نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات الرؤية 

فبراير
إصدار صكوك 

لمدة 12 سنة 

مارس
إصدار صكوك 

لمدة 15 سنة 

أبريل
إصدار صكوك 

لمدة 30 سنة 

 مستعدون لالستثمار 
فيها بمدد طويلة

تعزيز الثقة في 
اقتصاد السعودية

المستثمرون مؤمنون
برؤية المملكة

الرسالة
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رئي�س جمل�س الإدارة

  السعودية تقود االقتصاد الرقمي في الشرق األوسط 
بكني- وا�س / جدة - البالد

املهند�س  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزيــر  اأكــد   
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  ال�سواحه  عبدالله بن عامر 
يف  للتكنولوجيا  منــوًا  �سوق  واأ�سرع  اأكــر  اليوم  متتلك 
منو  مبعدل   ، اإفريقيا  و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق  منطقة 
�سنوي مركب ن�سبته 7 % ، الأفتًا اإىل اأنه �سي�سل اإىل اأكرث 

من 35 مليار دوالر اأمريكي يف عام 2030.
اأعــمــال  افــتــتــاح  امــ�ــس يف  ــك خــال م�ساركته  ذل جــاء 
الثاين"،  الدويل  للتعاون  والطريق  "قمة احلزام  منتدى 
الطاقة  وزير  معايل  يرتاأ�سه  امل�ستوى  رفيع  وفدا  �سمن 
وال�سناعة والرثوة املعدنية املهند�س خالد بن عبدالعزيز 
الــــوزراء،  اأ�ــســحــاب املــعــايل  الــفــالــح وع�سوية عــدد مــن 
اخلراء  من  وعــدد  وحكومة  دولــة  رئي�س   39 وبح�سور 
وم�سوؤولني  واالإعــامــيــني  االأعــمــال  ورجـــال  واملفكرين 

ينتمون لـ 100 دولة.
الرقمية  البنية  اأن  الــ�ــســواحــه  املــهــنــد�ــس  واأ�ـــســـاف 
املوجودة اليوم يف اململكة متتلك اإمكانات هائلة وواعدة، 

ن�ساهد الكثري من تطبيقاتها قائمة على اأر�س الواقع، على 
م�ستوى خدمات احلكومية الذكية، والتجارة االإلكرتونية 
وتــطــبــيــقــات الــ�ــســحــة الــرقــمــيــة، ونـــظـــام املـــدفـــوعـــات 
التوكيات  وا�ست�سدار  الوثائق  وجتديد  االإلكرتونية، 
اليوم  متتلك  اململكة  اأن  مــوؤكــدا   ، التجارية  والــرخــ�ــس 
خارطة طريق طموحة للتحول على جميع ال�سعد، يدعمها 
يف ذلك عدد من املقومات، من اأهمها االقت�ساد ال�سعودي 
تاأثري كبري  ذات  عاملية  ا�ستثمارية  قوة  اليوم  الذي ميثل 

يف حراك االقت�ساد العاملي.
قال   ، وال�سني  اململكة  بني  القائمة  ال�سراكة  وحــول   
اأكــر  اإنــ�ــســاء  اإىل  تقود  الأن  املثالية  الــعــوامــل  كــل  متتلك 
اقت�ساد رقمي يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
القليلة  ال�سنوات  يف  اململكة  يف  كبرية  قفزات  وحتقيق 

القادمة.
اآليات  اإحـــدى  تعد  بكني  يف  احلالية  القمة  اأن  يذكر 
التعاون يف تنفيذ مبادرة احلزام والطريق ح�سب "روؤية 

تنفيذ املبادرة ال�سادرة يف العام 2015م".

و�سهدت العاقات ال�سعودية ال�سينية متيزًا كبريًا 
وال�سراكة  التعاون  تعزيز  على  اإيجابًا  انعك�س 

القمة  لــقــاءات  دعمت  وقــد   ، االإ�سرتاتيجية 
ويقدر   ، التطور  هذا  ال�سينية  ال�سعودية 

البلدين  بــني  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم 
باأكرث من  150 مليار ريال ،  وحتتل 

اأكر  بني  من  االأوىل  املرتبة  ال�سني 
اململكة،  من  م�ستوردة  دول   )10(

من  اململكة  واردات  متثل  فيما 
من   )%14.1( ِن�سبته  ما  ال�سني 
من  اململكة  واردات  اإجــمــايل 

دول العامل.

الريا�س - البالد
قــــال حمــافــظ مــوؤ�ــســ�ــســة 
ال�سعودي  الــعــربــي  الــنــقــد 
اأن  اخلـــلـــيـــفـــي  اأحــــمــــد 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات 

 50 بقيمة  قفزت  ال�سعودية  العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  االأجنبية 
مليار ريال يف �سهر مار�س.

" �ساما"  اأن  املايل  التطوير  موؤمتر  هام�س  على  واأو�سح   
منحت عدة رخ�س لبنوك اأجنبية للعمل يف اململكة ، م�سريا اإىل 
الرتخي�س لبنك كريدي �سوي�س بافتتاح فرع واحد وي�ستطيع 
 ، ت�ساترد  �ستاندرد  لبنك  الرتخي�س  وكذلك  م�ستقبا،  زيادتها 

وقبله مت منح رخ�سة لبنك ياباين، 
لفتح  رخ�سة  على  �سوي�س  كريدي  ح�سل  "حاليا 
بع�س  هــنــاك   بـــاأن  م�سيفا  ال�سعودية،  يف  واحـــد  فــرع 

بنك  مثل  فــرع  مــن  اأكـــرث  ولــديــهــا  اململكة  يف  العاملة  الــبــنــوك 
االإمارات دبي الوطني الذي لديه 4 فروع.

اأكد حمافظ موؤ�س�سة   وحول النمو االقت�سادي يف اململكة 
اإىل  اأ�سار  كما   ، احلــايل  العام  النمو  با�ستمرار  توقعات  النقد 
اأكرث  له يف  باأ�سد وترية  االأول  الربع  االئتمان يف  ت�سارع منو 
اأكرث من  " اأن تقدمي االئتمان زاد  لـرويرتز  من عامني .م�سيفا 

3%، وهو ما مل ن�سهده يف العامني االأخريين".
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  وّقعت  ثانية  جهة  من 
منظومة  تطوير  عقد  ام�س  ال�سعودية،  املدفوعات  يف  ممثلًة 

و�سركة   "IBM" اإم  بــي  اآي  �سركة  مــع  الــفــوريــة  املــدفــوعــات 
العام  بنهاية  اإطاقها  واملخطط   "VocaLink" لينك  فوكا 
تطوير  بهدف  باململكة  وامل�سارف  البنوك  مع  بالتعاون   2020
لت�سب  املنظومة  هــذه  املــايل.وتــاأتــي  للقطاع  التحتية  البنية 
زيادة  خال  من  االقت�سادية  التنمية  تعزيز  يف  اأ�سا�سي  ب�سكٍل 
جميع  بني  املالية  املعامات  فاعلية  بزيادة  املايل  النظام  كفاءة 
التجارية  املعامات  بت�سريع  اإيجابًيا  �سينعك�س  مما  االأطــراف 
نقدي  غري  جمتمٍع  نحو  التوجه  مبادرة  حتقيق  يف  واالإ�سهام 

كاأحد املبادرات املحورية يف برنامج تطوير القطاع املايل.

 تطوير المدفوعات الفورية واحتياطيات "ساما" تقفز            مليارا

الملكية الفكرية دعم لالقتصاد وحماية لحقوق المبدعين

جدة - البالد
جامعة  احتفلت  كما   ، الفكرية  للملكية  العاملي  باليوم  اململكة  احتفت   
امللكية  مكاتب  عن  امل�سوؤولني  مب�ساركة  املنا�سبة  بهذه  العربية  ــدول  ال
الفكرية اإ�سافة اإىل عدد من الريا�سيني والقانونيني والباحثني واملبتكرين 
ــعــرب وممــثــلــي عـــدد مــن االحتـــــادات واملــنــظــمــات العربية  واملــبــدعــني ال

مت اأربعة �سخ�سيات يف مقدمتهم امل�ست�سار حممد  املتخ�س�سة ، حيث كَرّ
وحقوق  املخالفات  جلنة  ورئي�س  الداخلي  االإعام  على  امل�سرف  ال�سامة 
الفكرية  امللكية  ثقافة  بن�سر  املهتمني  اأوائــل  من  باعتباره   ، �سابقًا  املوؤلف 
وتقديرًا لدوره وم�ساركاته على م�ستوى اململكة وخارجها، وكتاباته يف 

ذات املجال. 

 ويوافق اليوم العاملي للملكية الفكرية  26 اأبريل من كل عام ، وتقام 
االإبداع  وباأهمية  الفكرية،  امللكية  بحقوق  الوعي  لزيادة  االحتفالية  هذه 
وي�ستهدف   ، واملخرتعني  باملبدعني  االحتفال  هــذا  يهتم  كما  واالبتكار، 
واالأهمية  املخرتعني،  حقوق  حلماية  القانونية  االأهمية  على  التاأكيد 
االقت�سادية بال�سماح للمبدع و�ساحب براءة االخرتاع والعامة التجارية 
واملوؤلف باال�ستفادة من عمله الفكري معنويًا وماديًا،وت�سجع هذه احلقوق 

على جذب اال�ستثمارات، وحماية املنتج من الن�سخ والقر�سنة.
اإحــدى  الفكرية  امللكية  الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة  وتعد    
التحول  برنامج  �سمن  واال�ستثمار  التجارة  ملنظومة  املنجزة  املبادرات 
الوطني 2020، وت�سجيل حقوق امللكية الفكرية، ومنحها وثائق احلماية 
واإتاحتها  الفكرية،  امللكية  بحقوق  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  واإنفاذها، 

للجمهور، والتوعية باأهمية امللكية الفكرية وحماية حقوقها.
ذات  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  يف  اململكة  متثيل  الهيئة  وتتوىل 
الــراأي  واإبــداء  م�ساحلها،  عن  والدفاع  الفكرية،  امللكية  بحقوق  العاقة 
تعمل  كما  الفكرية،   امللكية  بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  �ساأن  يف 
قائم على  اقت�ساد متقدم  لبناء  الفكرية؛  امللكية  على تعزيز اال�ستفادة من 
املعرفة، اإىل جانب اإن�ساء قواعد للمعلومات يف جمال عمل الهيئة، وتبادل 
بالرتخي�س  والعاملية،وتقوم  واالإقليمية  املحلية  اجلهات  مع  املعلومات 
العائد  م�ستوى  رفع  يف  ت�سهم  كما  عملها،  مبجال  العاقة  ذات  لاأن�سطة 
االبتكار  على  والت�سجيع  ثقافتها  وتر�سيخ  الفكرية،  للملكية  االقت�سادي 

وفقا لروؤية اململكة 2030.
م�ستوى  لرفع  العاملي  اليوم  اأهمية  ال�سامة  حممد  امل�ست�سار  واأكــد    
ا�ستغال  وكيفية  الريا�سية،  للمنتجات  التجاري  الغ�س  بعمليات  الوعي 
هذه  حماية  يف  ال�سناعية  والت�ساميم  التجارية  العامات  ت�سجيل  نظم 

املنتجات.
واأ�ساف ال�سامة اأن اململكة وبتوجيهات من القيادة ، تفاعلت مع قطاع 
للعامل  التنمية  حتقيق  يف  الفاعل  بدورها  اإميانًا  الفكرية  امللكية  حقوق 
اأجمع ، موؤكدا اأهمية ما اتخذته من اإجراءات يف هذا ال�ساأن لدعم االقت�ساد 

املعريف عر حماية حقوق امللكية الفكرية .

الريا�س - البالد
بن  خالد  العقارية،  التنمية  �سندوق  على  العام  امل�سرف  اأكــد 
حممد العمودي، اأن �سوق التمويل العقاري ال�سعودي ميثل فر�سة 
واعدة للم�ستثمرين املحليني واالإقليميني والدوليني، مفيدًا اأن �سوق 
مقارنة  املحلي  الناجت  من  فقط   %5 �سوى  ي�سكل  ال  حاليًا  التمويل 

باالأ�سواق العاملية التي ت�سل ن�سبتها من 50% اإىل 60% تقريًبا.
واأكد  خال جل�سات اأعمال الدورة االأوىل ملوؤمتر القطاع املايل 
الذي  االأمــر  الع�سرين،  جمموعة  دول  منظومة  من  جزء  اململكة  اأن 
خدمات  تقدمي  عند  عاملية  م�ستويات  اإىل  املعايري  رفــع  ي�ستدعي 
منظومة  خال  من  تعمل  احلكومة  اأن  خا�سة  ال�سكني"،  "التمويل 
العقاري"  "التمويل  قطاع  لدعم  حمفزة  بيئة  خلق  على  االإ�سكان 

ونقله اإىل اآفاق وا�سعة.
األف  ت�ستهدف نحو 480  ال�سعودي  االإ�سكان  اأن منظومة  واأفاد 
تركز على  روؤيــة وا�سحة  املقبلة، من خال  االأعــوام  م�ستفيد خال 

االإ�ستدامة وتو�سيع الطاقة اال�ستيعابية.

أرقام  توثق نجاح 
المؤتمر المالي

 الريا�س - البالد
وزارة  يف  التوجيهية  اللجنة  رئي�س  اأكـــد 
الفريح  �سالح  بــن  عبدالعزيز  االأ�ــســتــاذ  املالية 
جناح موؤمتر القطاع املايل الذي امتدت فعالياته 
على مدى يومني يف الريا�س، مب�ساركة اأكرث من 
جل�سة   21 عقدوا  دولــة،   80 من  م�سارك   4000
وملتقى مايٍل رائد، ا�ستفادت منه قطاعات مالية 
حملية ودولية، اإذ كان من�سة اأعلن من خالها 42 
بلغت  حني  يف  اتفاقية،   22 فيه  ووقعت  اإعانًا، 

االجتماعات الثنائية 179 اجتماعًا.
التي  املكت�سبات  عــن  نــبــذة  الــفــريــح  وقــــّدم 
اأ�سهم  حيث  عــام،  ب�سكٍل  املــايل  للقطاع  حققها 
امل�ساركون فيه من خال طرحهم يف تعزيز مناء 
العاملية  املعايري  تبني  وت�سجيع  املالية،  ال�سوق 
الفر�س اال�ستثمارية  املايل، وعر�س  القطاع  يف 
جاذبية  ورفــع  التناف�س  لتحفيز  فر�س  وخلق 
القطاع املايل ال�سعودي، وذلك بعد اأن ُفّعل اأكرث 
القطاع  حتفيز  حــزمــة  مــن  ريـــال  مليار   12 مــن 
بني  ريـــال  مليار   20،6 وتخ�سي�س  اخلــا�ــس، 
ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  يف  وا�ستثمار  متويل 
جديدة  رخ�سة   18 وا�ــســتــخــراج  واملتو�سطة، 
�سركة  اأول  واأُدرجـــت  اأجنبية،  مالية  ملوؤ�س�سات 
تقنية يف تاريخ ال�سوق املالية ال�سعودية بقيمة 
200 مليون ريال، والأول مرة يف تاريخ اململكة، 
اأعلن عن اأول عملية طرح عام ل�سكوك خال 30 
 30 اإن�ساء  خطط  عن  االإعـــان  ذلــك  ومثل  �سنة، 

�سركة فنتك بحلول عام 2020.
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جدة - البالد 
رف���ع ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
ن���ا����ص���ر ال��غ��ف��ي�����ص وزي����ر 
واإخ��وان��ه   ال�صابق  العمل 
ال�صكر والتقدير ملقام خادم 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني 
���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز؛ 
واإىل �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري حممد بن �صلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
الدفاع، على تعزيتهم وموا�صاتهم يف وفاة والدهم نا�صر 

الغفي�ص يرحمه الله.
كما قدموا �صكرهم لأ�صحاب ال�صمو الأمراء و�صماحة 
مفتي عام اململكة و اأ�صحاب الف�صيلة واأ�صحاب املعايل 
النبيلة  وم�صاعرهم  ودعواتهم  تعازيهم  على  وال�صعادة 
يف وفاة والدهم؛ �صائلني الله عز وجل اأن يتغمد الفقيد 
بوا�صع رحمته ور�صوانه واأن ي�صكنه ف�صيح جناته؛ واأن 
الأجر  لهم  يكتب  واأن  مكروهًا  وليريهم  اجلميع  يحفظ 

واملثوبة.

اأ����ص���در م��دي��ر 
الإدارة  ع��������ام 
ال����ع����ام����ة ل��ل��ح��ج 
ب��وزارة  والعمرة 
الدكتور  ال�صحة، 
�صري بن اإبراهيم 
ع�����ص��ريي، ق���راًرا 
ب��ت��ك��ل��ي��ف حم��م��د 
عبدالرحمن  ب��ن 

الإدارة  ع��ام  ملدير  م�صاعًدا  ال��غ��ام��دي، 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��ج وال���ع���م���رة ب���الإن���اب���ة، 
"الغامدي"  وُيعد   . عمله  اإىل  بالإ�صافة 
من الكفاءات الوطنية ال�صابة الطموحة.

مناسبات
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"الخضي"..الماجستير بامتياز في جامعة جازانملتقى الجمعة يحتفي بتقاعد الغامدي
اخل�صي؛  اأح��م��د  ب��ن  حممد  ح�صل 
"املاج�صتري"  العلمية  ال���درج���ة  ع��ل��ى 
الإن�صانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  يف 
واآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بتخ�ص�ص 
وكان  ممتاز.  بتقدير  ج��ازان  بجامعة 
الن�ص  ج��م��ال��ي��ات  ال��ر���ص��ال��ة:  ع���ن���وان 
ال�����ص��ع��ري يف م��ق��ام��ات ب��دي��ع ال��زم��ان 
وتعد  وال��وظ��ي��ف��ة.  ال�صكل  ال��ه��م��ذاين: 

الر�صالة من اأوائل.

عميد شؤون الطالب بجامعة أم القرى يكرم 
مستشار النادي الثقافي

مجتمع
السعدي رئيس رقباء بمدني حائل

آل يعال إلى المرتبة التاسعة

الدفاع  ع��ام  مدير  ق��رار  �صدر 
املدين الفريق �صليمان بن عبدالله 
بن  ع��ب��دال��ك��رمي  برتقية  ال��ع��م��رو 
التميمي  ال�����ص��ع��دي  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
ل���رت���ب���ة رئ���ي�������ص رق����ب����اء مب���دين 
"ال�صعدي"عن  اأعرب  حائل. فيما 
الرتقية،  بهذه  وف��خ��ره  �صعادته 

يف  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  لبذل  حافًزا  اإياها  معترًبا 
خدمة الدين ثم امللك.

اأ�صدر اأمني منطقة ع�صري 
ق�������راًرا ب��رتق��ي��ة اأح���م���د بن 
املرتبة  اإىل  يعال  اآل  عبدالله 
املنطقة.  ب��اأم��ان��ة  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
ب��خ��ربة  ي��ع��ال  اآل  وي��ح��ظ��ى 
ال��ع��م��ل  ط���وي���ل���ة يف جم�����ال 

البلدي.

تخريج طالب دراسات عليا سعوديين من جامعات الصين 

رفقاء الدرب يحتفون بـ “المبارك”

للتواصل : 
ت�����ص��ع��د اأ�����ص����رة حت���ري���ر )ال����ب����الد( مب�����ص��ارك��ت��ك��م يف 
اأجلكم  م��ن  ال�صفحة  ه��ذه  تخ�صي�ص  ومت  منا�صباتكم.. 

لإر�صال اأخبار الأفراح واملنا�صبات على 
wr@albiladdaily.com :اإمييل
خالد بن مر�ضاح

عبد الكرمي ال�ضعدي

علي الغفي�ص 

اأحمد اآل يعال 

الحارثي يحصد الدكتوراه في القانون اإلداري

جدة - اإبراهيم املدين
�صراج  بن  عمر  د.  الطالب  �صوؤون  عميد  كرم  
�صنبل امل�صت�صار حامت بن خالد وذلك لإنتهاء فرتة 
بجامعة  الثقايف  للنادي  تفيذيًا  م�صت�صارًا  تكليفه 

اأم القرى بالعابدية .
وازداد التكرمي جماًل و�صياًء بح�صور  وكيل 
وم�صرف  مثنى  ط��الل  د.  الطالب  ���ص��وؤون  عمادة 
النادي الثقايف د. ح�صن احل�صني، و اإدارة النادي 

الثقايف واأع�صائها.
اأ. حامت اأحد اأبرز و اأميز طالب جامعة  وكان 
تخرجه  بعد  وك��ذا  درا�صته  فرتة  خالل  القرى  اأم 
و  وق��ت��ه  م��ن  ت��ط��وع واقتطع  ب��ل  ب��ذل��ك  يكتفي  مل 
الأن�صطة  يف  الفعالة  وامل�صاركة  للم�صاهمة  جهده 
النادي  مهام  يف  تكليفه  فرتة  خالل  و  اجلامعية، 
اأع�صاء  �صاعد و عِملَّ يف تاأهيل و تنمية مهارات 
الإدارة حتى يكونوا  القيادة و ح�صن  النادي يف 
ذلك  يعود  لكي  امل�صتقبل  يف  فعالة  قيادية  مناذج 

بالنفع على دينهم ووطنهم.
عن  خالد  بن  ح��امت  الأ�صتاذ  امل�صت�صار  وع��رب 
وم�صرف  الطالب  �صوؤون  لعميد  وامتنانه  �صكره 
حتفيزهم  و  للنادي،  دعمهم  على  الثقايف  النادي 

املتوا�صل للطالب على امل�صاركة يف براجمه.

اأبها-مرعي ع�ضريي
احلرمني  خ���ادم  �صفري  ب��رع��اي��ة 
ال�صني   جمهورية  ل��دى  ال�صريفني 
حمد  بن   تركي  الأ�صتاذ  ال�صعبية  
املا�صي  وبح�صور  امللحق الثقايف  
ال�صريف   م��اج��د  ب��ن  فهد  ال��دك��ت��ور 
وطالبة  طالبًا   ٧4 بتخريج  احتفل 
وال��دك��ت��وراه   املاج�صتري  ملرحلتي 
يتلقون  ال���ذي���ن  ال�����ص��ع��ودي��ني  م���ن 
 . ال�صعبية  ال�����ص��ني  يف  تعليمهم 
الوطني  ال�صالم  احل��ف��ل  وت�صمن 

تالها  الكرمي  ال��ق��ران  من  اآي��ات  ثم 
كلمة  ثم  الح��م��ري   حممد  الطالب 
امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال����ذي ه��ن��اأ فيها 
التوفيق  ل��ه��م  ومت��ن��ى  اخل��ري��ج��ني 
يف ح��ي��ات��ه��م ال���ع���م���ل���ي���ة  وك��ل��م��ة 
اخل��ري��ج��ني  واخل��ري��ج��ات األ��ق��اه��ا 
خريج  املاج�صتري يف  القانون ،بدر 
الع�صريي  ف��وؤاد  بن  عبدالعزيز  بن 
بح�صور  احلفل  فقرات  توالت  ثم 
وامل�صوؤولني  ال�صفراء  من  من   عدد 
اأمور  اأاولياء  لدى بكني  وعدد من 

اخل���ري���ج���ني واخل����ري����ج����ات  وق��د 
العزيز  عبد  امل�صت�صار  عنهم  ع��رب 
اأف��راد  ف��وؤاد وال��ذي يوجد �صتة من 
اأ�صرته يتلقون درا�صتهم يف ال�صني 
احلرمني  خ���ادم  �صاكرا  ال�صعبية  
ال�صريفني حلر�صه على رفعة اأبناء 
الوطن وتعليمهم يف اأرقى جامعات 
ال���ع���امل وك���ذل���ك ���ص��م��و ويل ع��ه��ده 
ب��ن �صلمان  الأم����ري حم��م��د  الأم����ني 
اللغة  تعلم  يف  توجهه  ندعم  ال��ذي 

ال�صينية �صمن برنامج 20/30  .

جدة - البالد
احتفى ملتقى اجلمعة اخلا�ص بتقاعد ال�صتاذ احمد بن �صالح �صليم الغامدي 
العربية  اجلوية  باخلطوط  والتجاريه  الثنائيه  لالتفاقيات  العام  املدير  م�صاعد 

ال�صعودية بعد خدمة 3٧ �صنة .. 
التكرمي وقال  امللتقى على هذا  ملن�صوبي  �صكره وتقديره  الغامدي عن  وعرب 
امللتقى عن عظيم �صكره وتقديره  .. وقد اعرب  التقاعد  انه بدء حياة جديد مع 
ال�صعودية  اخلطوط  عرب  وطنه  ابو�صالح  فيها  خدم  التى  الفرتة  على  للغامدي 
التقاعد وال�صتفادة من  مع  �صعيدة  له بحياة  .. مع متنياتنا  بكل فخر واعتزاز 

خرباته ...

ح�صل ع�صو هيئة التدري�ص بجامعة الطائف واملحكم 
زاي��د  ب��ن  "فايز  �صابًقا  العامه  النيابة  وع�صو  ال���دويل 
مرتبة  م��ع  بامتياز  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  احلارثي"؛ 

ال�صرف الأوىل يف القانون الإداري ال�صعودي.

الشهري يحصد الماجستير بتقدير ممتاز
ح���������ص����ل ف�����ار������ص 
على   ، ال�صهري  حممد 
درج����ة امل��اج�����ص��ت��ري من 
بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية 
ج�������دة، وق�����د اأو�����ص����ت 
امل�����ص��رف��ة على  ال��ل��ج��ن��ة 
ال����ر�����ص����ال����ة ب��ق��ب��ول��ه��ا 
واإج�����ازت�����ه�����ا وم��ن��ح��ه 
درج���������ة امل���اج�������ص���ت���ري 
بتقدير ممتاز مع مرتبة 

ال�صرف.

اأق��ام ع��دٌد من زمالء 
العمل  ورف��ق��اء  وحمبي 
والدرب، ماأدبة واحتفاًل 
زميلهم  لتكرمي  مب�صطًا 
حم���م���د ب����ن اإب���راه���ي���م 
العالقات  مدير  املبارك؛ 
ب�صحيفة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب��ال��ري��ا���ص،  "عكاظ" 
التقاعد  اإىل  اأُحيل  الذي 
اأخ������ريًا ب��ع��د اأك�����ر من 
داخل  ق�صاها  عامًا   32
اأروقة �صاحبة اجلاللة؛ 
ب����وادر  ب������ادرة م���ن  يف 

الوفا.

الغامدي مساعدًا لمدير 
إدارة الحج  بوزارة الصحة

حممد الغامدي

العتيبي إلى المرتبة الثانية عشرة
بن  �صليمان  املدنية  اخل��دم��ة  وزي��ر  موافقة    �صدرت 
تويلي  نايف  ب��ن  ن��واف  ترقية  على  احل��م��دان  عبدالله 
العتيبي اإىل املرتبة الثانية ع�صرة بالوزارة، على وظيفة 
�صكره  "العتيبي"  ورفع  ال�صابقة.  املراجعة  اإدارة  مدير 
وتوجيهه  موافقته  على  املدنية  اخلدمة  لوزير  وتقديره 

الدائم بتحفيز املوظفني.   

آل الغفيص يشكرون القيادة على 
تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدهم
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دبي - البالد
طور باحثون كنديون عالجا من �شاأنه �إعادة منح 
باركن�شون  مر�ض  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �ملر�شى 
�لرعا�ض"،  "�ل�شلل  با�شم  �أي�شا  �ملعروف  �ملزمن، 

�لقدرة على �حلركة.
و�أ���ش��ب��ح �مل��ر���ش��ى، �ل��ذي��ن ك��ان��و� يف �مل��ا���ش��ي 
يلزمون بيوتهم، �لآن قادرين على �مل�شي بحرية 

نتيجة حتفيز كهربي للعمود �لفقري.
�ملر�ض �شعوبة يف  بهذ�  �مل�شابني  ربع  ويو�جه 
مبجرد  حركتهم  تت�شلب  ما  غالبا  حيث  �مل�شي، 

حماولة �مل�شي وي�شقطون.
ول يوجد يف �لوقت �حلايل �أي عالج للمر�ض.

باملر�ض  مر�شانا  معظم  "�أ�شيب  ج��وغ  وق���ال 
منذ  بثقة  �مل�شي  يتمكنو� من  عاما، ومل   15 منذ 

�شنو�ت عديدة".
مع  �مل��ن��زل،  يف  �ل��ب��ق��اء  م��ن  "�نتقالهم  و�أ���ش��اف 
�لأ���ش��و�ق  �إىل  �ل��ذه��اب  �إىل  �ل�شقوط،  �حتمال 

وق�شاء عطالت ميثل �أمر� ر�ئعا بالن�شبة يل".
�إىل  تعليمات  �ملخ  ير�شل  �لطبيعي،  �مل�شي  ويف 
عند  �إ�شار�ت  �ملخ  ي�شتقبل  ثم  لتتحركا.  �ل�شاقني 
لتخاذ  تعليمات  ير�شل  �أن  قبل  �حلركة،  �كتمال 

خطوة �أخرى.
يقلل  ب��ارك��ن�����ش��ون  م��ر���ض  �أن  ج����وغ  وي��ع��ت��ق��د 
�لذي  �لأمر  �ملخ، وهو  �إىل  تعود  �لتي  �لإ�شار�ت 
ت�شلب  �إىل  ي��وؤدي  مبا  �لإ���ش��ار�ت،  دورة  يعرقل 

حركة �ملري�ض.
�مل�شح  يف  �لأح��م��ر  )باللون  �حل��رك��ة  يف  تتحكم 

تتح�شن  �أن  قبل  �شحيح،  ب�شكل  تعمل  �لأي�شر( 
بعد 3 �أ�شهر من �لتجارب

هذه  فريقه  ط��وره��ا  كهربائية  �شريحة  وت��ع��زز 
على  ق��ادري��ن  �ملر�شى  جعل  م��ا  وه��و  �لإ����ش���ارة، 

�مل�شي ب�شكل طبيعي.
ع��ن ده�شته من  �أع���رب ج��وغ  ه��ذ�،  م��ن  وبالرغم 
�ل��ع��الج ك��ان ط��وي��ل �لأم���د وف��ع��ال حتى عند  �أن 
�لتحفيز  �أن  جوغ  �ل�شريحة.ويعتقد  عمل  �إيقاف 

�لكهربائي يوقظ من جديد �آلية �إر�شال �لإ�شار�ت 
ج��ر�ء  ت�����ش��ررت  و�ل��ت��ي  �مل���خ،  �إىل  �ل�شاقني  م��ن 

�لإ�شابة باملر�ض.
متاما.  خمتلف  تاأهيل  �إع���ادة  ع��الج  "هذ�  وق��ال 
ملر�شى  حت��دث  �حل��رك��ة  م�شكالت  �أن  نعتقد  كنا 
باركن�شون ب�شبب عدم و�شول �إ�شار�ت �ملخ �إىل 
�ل�شاقني".و�أ�شاف "لكن يبدو �أن �لإ�شار�ت �لتي 

تعود �إىل �ملخ هي �لتي تتدهور".

و�أظهرت فحو�ض طبية للمخ �أنه قبل �أن يح�شل 
�ملري�ض على �ملعاجلة �لكهربائية، مل تكن �ملناطق 
�شحيح.  ب�شكل  تعمل  �حلركة  يف  تتحكم  �لتي 
ول��ك��ن ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن �ل��ع��الج، ����ش��ت��ع��ادت ه��ذه 

�ملناطق ن�شاطها.
غيل جاردين )66 عاما( كانت بني �ملر�شى �لذين 

��شتفادو� من �لعالج.
وقبل عملية زرع �ل�شريحة، �لتي خ�شعت لها منذ 

يف  ت�شلب  حالة  من  تعاين  غيل  ظلت  �شهرين، 
�حلركة كلما حاولت �مل�شي، وكانت ت�شقط مرتني 

�أو ثالث مر�ت يف �ليوم.
بالتايل، فقدت ثقتها بنف�شها وتوقفت عن �مل�شي 
وهو  �أونتاريو،  يف  كيت�شرن  مبنطقة  �لريف  يف 
زوجها  برفقة  تفعله  �أن  حتب  كانت  �ل��ذي  �لأم��ر 
�شتان.و�ليوم، ت�شتطيع غيل �مل�شي مع �شتان يف 

�ملتنزه لأول مرة منذ �أكرث من عامني.
�أ�شقط  �أف�شل. مل  "�أ�شتطيع �مل�شي ب�شكل  وتقول 
منذ �أن بد�أت �لعالج. لقد منحني �ملزيد من �لثقة، 
و�أنا �أتطلع �إىل �ملزيد من �مل�شي مع �شتان، ورمبا 

حتى مبفردي".
من �مل�شتفيدين من �لعالج �أي�شا غاي �ألدن )70 
كاثوليكية يف  عاما(، وهو رجل دين يف كني�شة 
 2012 ع��ام  يف  �لتقاعد  �إىل  ��شطر  �أونتاريو، 

ب�شبب �إ�شابته مبر�ض باركن�شون.
عرقل  �ملر�ض  �أن  باحلزن  �أ�شابه  ما  �أك��رث  وك��ان 

عمله �ملجتمعي، مثل زيار�ته لل�شجن.
وقال "كنت �أت�شلب عن �حلركة كثريً� عندما كنت 
جتاري.  مركز  يف  عتبة  �أع��ر  �أو  جمهور  و�شط 
غاية  يف  �لأم��ر  ك��ان  �إيل.  ينظرون  �جلميع  ك��ان 

�لإحر�ج".
�أنا  ذهبت  �جلموع.  و�شط  �ل�شري  ميكنني  "�لآن 
�إىل  ��شطر  ومل  م��اوي،  �إىل  عطلة  يف  وزوجتي 
��شتخد�م كر�شي متحرك يف �أي وقت. كان هناك 
كثرية،  ومنحدر�ت  �ل�شيقة  �لطرق  من  �لكثري 

وقد جتاوزت كل هذ� على نحو جيد جد�".
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عالج المرضى بالشرائح اإللكترونية 

دراس��ة نرويجية : األلع��اب اإللكترونية تفق��د الفتيات 
مهارات التواصل االجتماعى

الـبالد – ها�شم الها�شم 
باملو�قع  م��وؤخ��رً�  ن�شرت  نرويجية  در����ش��ة  ك�شفت 
�للو�تى  �لفتيات  �أن  ع��ن  �لنقاب  �لعاملية  �لعلمية 
طويلة  لأوق��ات  �للكرتونية  �لأل��ع��اب  على  يو�ظنب 
مهار�ت  لديهم  لي�شت  �شاعتني  عن  تزيد  ملدة  يوميًا 
�أو  كالو�لدين  �لآخ��ري��ن  مع  �لجتماعى  �لتو��شل 
�شن  ف��ى  بال�شباب  م��ق��ارن��ة  ج���دد،  �أ���ش��دق��اء  تكوين 

�ملر�هقة .
�لهندى   gadgetsnow موقع  ن�شره  ملا  ووفقا 
فاإن معظم �لأبحاث حول تاأثري �لألعاب على �ل�شباب 
�ل�شلبية  �لنف�شية  �لآث��ار  على  �ل�شابق  فى  ركزت  قد 
ل��الأل��ع��اب م��ث��ل �ل���ع���دو�ن و�ل��ق��ل��ق و�لك��ت��ئ��اب، لكن 
�لباحثون  يف هذه �لدر��شة تو�شلو� �إىل �أن لالألعاب 
�للكرتونية لها �شرر كبري على �ملهار�ت �لجتماعية 
لالأطفال ،ول �شيما �لفتيات من �شن 6 �إىل 15 عاًما.

�لعمر  من  �لبالغات  �لفتيات  �أن  �لباحثون  ووج��د 
10 �أعو�م �لالئى مار�شن �لألعاب كثرًي�، ل يتمتعن 
بكفاءة �جتماعية ، ويعانى �لبوين من عدم قدرتهن 
بالفتيات  م��ق��ارن��ة    ، �لأخ��ري��ن  م��ع  �لتو��شل  على 
�للو�تى ل ميار�شن �لألعاب �للكرتونية �أو ميار�شن 
يوميًا.  �شاعة  عن  تزيد  ل  ملدة  �للكرتونية  �لألعاب 

وق��د در����ض �ل��ب��اح��ث��ون 873 ���ش��اًب��ا ن��روي��ج��ًي��ا من 
جمموعة من �خللفيات �لجتماعية و�لقت�شادية كل 
عامني ملدة �شت �شنو�ت عندما كان �لأطفال ترت�وح 
�أع��م��اره��م ب��ني 6 و12 ع��اًم��ا، وق��د �أب��ل��غ �لأط��ف��ال 

�ل�شباب فى  �لتى ق�شاها  �أمورهم عن �ملدة  و�أولياء 
�للوحية  �لأج��ه��زة  با�شتخد�م  �لفيديو  �ألعاب  لعب 
لوحات  و�لأل��ع��اب  �ل�شخ�شية  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة 

�ملفاتيح، و�لهو�تف.

صور مس��رّبة تفض��ح أضخم 
هاتف من سامسونج

دبي - البالد
�ملتخ�ش�ض  موبايل"  "�شام  م��وق��ع  ���ش��رب 
�إنه  قال  ملا  �شام�شونغ �شورً�  �شركة  باأخبار 
�لكورية  �ل�شركة  حا�شب  من  �لثاين  �جليل 
 Galaxy View فيو  �للوحي غالك�شي 
�أو�خ��ر �شهر  �لأول منه  �أطلقت �جليل  �لذي 

�أكتوبر 2015.
غالك�شي  �إط���الق  على  م�شى  ق��د  �أن���ه  وم��ع 
�لفرتة  خالل  �أنه  �إل  �شنو�ت،   4 نحو  فيو، 
�إل  ث��اٍن  جيل  وج��ود  عن  ُي�شمع  مل  �ملا�شية 
يف �شهر �أغ�شط�ض �ملا�شي، حيث نقل موقع 
"�أندرويد بولي�ض" �ملتخ�ش�ض باأخبار نظام 
�لتفا�شيل  �أندرويد عن م�شدر مطلع بع�ض 

�لتقنية �ملتعلقة ب� "غالك�شي فيو 2".
���ش��ورً�  موبايل"  "�شام  م��وق��ع  ن�شر  وق���د 
يبدو  �ل���ذي  �ل��ل��وح��ي،  للحا�شب  �شحافية 
�لأول مع  �أنه �شيحافظ على ت�شميم �جليل 

�لذي  �مل�شند،  على  �لتح�شينات  بع�ض 
بت�شميم  مف�شل  مع  ياأتي  �شوف 
خم��ت��ل��ف. و�أ����ش���ار �مل��وق��ع 
�ل�������ش���ور  �أن  �إىل 
�ل���ت���ي ح�����ش��ل 
ع��ل��ي��ه��ا هي 
من  لن�شخة 
�حل���ا����ش���ب ���ش��وف 
ُت��ب��اع ع��ن ط��ري��ق ���ش��رك��ة �لت�����ش��الت 

�ملتحدة. �لوليات  يف   AT&T
وفيما يتعلق باملو��شفات �لتي ذكرها موقع 
ن�شره  ما  مع  تتفق  فهي  موبايل"،  "�شام 
�ملا�شي،  �لعام  بولي�ض"  "�أندرويد  موقع 
خا�شًة فيما يتعلق باأن حجم �ل�شا�شة �شوف 
به  ج��اء  �ل��ذي  بو�شة   18.4 م��ن  ينخف�ض 
و�شوف  بو�شة.   17.5 �إىل  �لأول،  �جليل 
 30 بز�وية  �مل�شند  بو�شع  �ملف�شل  ي�شمح 

درجة، حني يكون �جلهاز قائمًا.
و�شوف ي�شم "غالك�شي فيو 2"، �لذي يحمل 
معاجلًا   ،SM-T927A �لرمزي  �ل�شم 
 7885Exynos �إك��زي��ن��و���ض  ن���وع  م��ن 
"ر�م"  ع�شو�ئي  و�شول  وذ�ك��رة   ،7885
بحجم 3 غيغابايت، ول معلومات عن باقي 

�ملو��شفات �لأخرى.

ابتكار آالت يمكنها النمو والتطور على طريقة الريبوت
وكاالت - البالد

�بتكر علماء �آلت �شغرية ميكنها ��شتهالك 
مثل  �لتطور،  وحتى  و�لنمو  �لغذ�ء 
�حلقيقية،  �ملخلوقات 
م���������ا �أث������������ار 

خماوف من ثورة �لتكنولوجيا �حلديثة.
وك�شف �لعلماء �أن �لآلت �ملبتكرة تتقدم يف 
�لعمر ومتوت، وهو م�شتوى معقد "ناب�ض 
باحلياة" مل ي�شبق له مثيل يف �لروبوتات.
وبهذ� �ل�شدد، قال �لروفي�شور، د�ن لوه، 
�لذي  "كورنيل"،  جامعة  يف  �لأحياء  عامل 
عمل يف �مل�شروع �لثوري، �إن �لآلت معقدة 

متاما مثل �لكائنات �حلية �لب�شيطة.
"نقدم  م��و���ش��ح��ا:  ل����وه  و����ش��ت��ط��رد 
باحلياة  ناب�شا  ج��دي��د�  مفهوما 
للمادة، يقوم على عملية �لأي�ض 

�شيئا  ن�شنع  ل  نحن  �خل��ا���ض.  �ل�شناعي 
حيا، لكننا ن�شنع مو�د �أكرث و�قعية من �أي 

وقت م�شى".
وق����ام ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث ب��ت��ط��وي��ر روب��وت��ات 
با�شتخد�م مادة حيوية �شناعية، قائمة على 
�حلم�ض �لنووي. وتتميز �ملادة بخ�شائ�ض 
على  �ل��ق��درة  ذل��ك  يف  مبا  �حلية،  �لكائنات 
�ل��ت��م��ث��ي��ل �ل��غ��ذ�ئ��ي وت��ول��ي��د و����ش��ت��خ��د�م 

�لطاقة، و�لتجميع �لذ�تي.
من  حتركت  �شغرية  �آلت  �مل���و�د  و�شكلت 
تلقاء نف�شها، ومنت وتطورت عر ��شتهالك 

�ملو�رد، لتموت يف نهاية �ملطاف.
حية،  لي�شت  �لآلت  �أن  �لعلماء  و�أو���ش��ح 
�حل��ي��ة،  �ل��ك��ائ��ن��ات  م��ث��ل  تت�شرف  ولكنها 
ذ�تية  للروبوتات  �لطريق  �أن متهد  وميكن 

�ل�شتد�مة، �أو �لآلت ذ�تية �لتكاثر.
�أن تثري هذه �خلطوة خماوف من  وميكن 
�شيطرة �لروبوتات على �لكوكب، من خالل 

تعلم �إعادة �إنتاج نف�شها وتطوير ذ�تها.
ويف �ل�����ش��اب��ق، ح���ذر �إي���ل���ون م��و���ش��ك من 
تطور �لآلت �لذكية، �لتي ميكن �أن ت�شبح 
"ديكتاتور� خالد� ل ميكننا �لهروب منه".

المزيد  تطلق  إنتل 

من معالجات الجيل 
التاسع

القاهرة - البالد 
ذلك  يف  مب��ا  �حلا�شب،  لأج��ه��زة  �لتا�شع  �جليل  معاجلات  م��ن  للمزيد 
�حلا�شب  و�أج��ه��زة  ل��الأل��ع��اب،  �ملخ�ش�شة  �ملحمولة  �حل��ا���ش��ب  �أج��ه��زة 
�أف�شل  �ت�شال  وخيار�ت  عالية،  �شرعات  توفر  و�لتي  �ملتميزة،  �ملحمولة 
من �لرقاقات �ل�شابقة.كان هذ� هو �إطالق خدمة جديدة من �إحدى �ل�شركات 
�ملتخ�ش�شة. ووفًقا ل�شانعة �لرقاقات، فاإن �أحدث �شل�شلة من رقاقات �إنتل كور 
Core �شل�شلة H، �لتي �أعلنت عنها �ليوم �لثالثاء، تقدم ما ي�شل �إىل 33 
يف �ملئة زيادة يف �لأد�ء �لكلي، باملقارنة مع �ملعاجلات �ل�شادرة قبل ثالث 
�شنو�ت. ويتوقع �أن تقدم �ملعاجلات �أوقات حتميل، ومعدلت حتديث 

.4K أف�شل لالألعاب، ومعاجلة �أ�شرع لتحرير �لفيديوهات بدقة�
ت�شمني  يف  �جليدة  للرقاقات  �لأخ���رى  �لبيع  نقطة  وتتمثل 
معيار �ل�شبكة �لال�شلكية �جلديد Wi-Fi 6، و�لذي 
بلغ  ق�شوى  تنزيل  �شرعات  يوفر  �أن  ميكن 
يف  ج��ي��ج��اب��ت   10 ح�����و�يل 

بف�شل  �ل��ث��ان��ي��ة، 
منفذ  دع��م  جانب  �إىل  �مل��ت��و�ف��ق،  و�لعتاد  �لتوجيه،  جهاز 

.Thunderbolt 3
من  ت�شكيلتها  �لعامل  يف  �حلا�شب  رقاقات  لت�شنيع  �شركة  �أك��ر  و�شعت  كما 

�حتياجات  لتلبية  �ملكتب؛  �شطح  حو��شيب  لأجهزة  �لتا�شع  �جليل  معاجلات 
�شركات ت�شنيع �أجهزة �حلا�شب �ل�شخ�شية، وترت�وح �لت�شكيلة من معاجلات 

و   ،Pentium Gold رق��اق��ات  �إىل  و���ش��وًل  �جل��دي��دة،   Core i9
.Celeron

و�شناع  �لالعبني،   H �شل�شلة  رق��اق��ات  خ��الل  م��ن  �إن��ت��ل  وت�شتهدف 
�أد�ء  �أف�شل  على  يريدون �حل�شول  �لذين  و�لأ�شخا�ض  �ملحتوى، 

وج��ود  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري   ، �ملحمول.  للحا�شب  ممكن 
580 مليون لعب لألعاب �حلا�شب يف �لعامل، و�أن 

بلغ  �لإلكرتونية  �لريا�شات  جمهور  عدد 
400 مليون، كما يوجد 



الرياضة
 جدة - البالد 

وال�شرقية"  "الغربية،  املنطقة  م��ن  ن��ادي��ان  يرتقب 
�شاري  الوحدة  فريق  اأي�شر،  ظهري  قبل  من  ر�شميًا  ردًا 
عمرو؛ للظفر بخدماته خالل املرحلة املقبلة؛ خا�شة اأنه 
دخل الفرتة احلرة التي متنحه التوقيع مع اأحدهما دون 
"الفر�شان"، وبح�شب م�شادر مقربة من  الرجوع لناديه 
من  عقده  متديد  مو�شوع  تاأجيل  مت  فقد  الأحمر،  البيت 

عدمه حتى نهاية املو�شم الريا�شي احلايل. 
اأن ناديا من املنطقة ال�شرقية  واأو�شح ذات امل�شدر، 

�شاري  مع  املفاو�شات  خط  وفتح  ر�شمي،  ب�شكل  تقدم 
عمرو؛ ل�شمه ل�شفوفه خالل مناف�شات املو�شم املقبل. 

امل�شدر  اأك���د  ف��ق��د  ال��غ��رب��ي،  ال��ن��ادي  �شعيد  وع��ل��ى 
الالعب  مع  بالنادي  �شريف  ع�شو  بني  توا�شل  بوجود 
املبدئية؛  موافقته  اأب��دى  حيث  "�شفهي"،  ب�شكل  عمرو 
لقربها من  التواجد مبدينة جدة،  كون رغبته كبرية يف 
اأ�شرته، اإل اأن رغبة الالعب بالرتيث حتى انتهاء م�شواره 
ق��راره  ح�شم  دون  حالت  املو�شم،  لهذا  "الفر�شان"  مع 

بالتجديد اأو النتقال.

الرياضة
اجلمعة 21/�شعبان/1440ه� املوافق 26/اأبريل/2019م ال�شنة 88 العدد 1322616

 "غربي وشرقي" يراقبان ساري "الفرسان" 

جيوفينكو والسومة
 يتنافسان على األفضل آسيويًا

األنصاري 
يعود للنمور

جدة- البالد

 ي�شعى م�شئولو الحتاد ل�شتعادة خدمات الدويل 

بداية من  الفي�شلي  الأن�شاري، لعب  فهد  الكويتي 

النادي  اإدارة  جمل�س  يرغب  حيث  املقبل؛  املو�شم 

�شفوفه  تدعيم  يف  ن��اظ��ر،  ه�شام  ل��وؤي  برئا�شة 

ال��ق��ادم��ة؛ من  ف��رتة الن��ت��ق��الت ال�شيفية  خ��الل 

البطولت املحلية  املناف�شة بقوة يف كافة  اأجل 
باملو�شم اجلديد.

 وكان الأن�شاري قد �شبق له متثيل الحتاد 

مع  وق���دم   .2018  –  2016 م��ن  ال��ف��رتة  يف 

مع  تاألقه  وا�شتكمل   ، رائعا  م�شتوى  الحت��اد 

فريق الفي�شلي هذا املو�شم . 

فيما عانى الحتاد من النتائج ال�شيئة للغاية 

على �شعيد البطولت املحلية والدولية يف املو�شم 

احلايل، اإذ جنح يف الهروب من فخ الهبوط بالدوري 

ال�شعودي للمحرتفني موؤخرًا حتت قيادة املدرب الت�شيلي 
لوي�س �شيريا.

المقيرن رئيساً  
وناظر نائبا والصنيع 

مشرفا على القدم

إدارة توافقية لالتحاد.. 

البالد -خا�ص
اأكدت م�شادر مطلعة ل�)البالد(، اأن نواف املقرين الرئي�س ال�شابق 
التي  لنادي الحتاد، قد بداأ يف جتهيز ملفه، ليكون �شمن الأ�شماء 
انتخابات  للريا�شة   العامة  الهيئة  اأق��رت  حال  يف  الرت�شح،  تنوي 
روؤ�شاء واأع�شاء جمال�س اإدارات الأندية؛ حيث ك�شفت ذات امل�شادر، 
الفرتة  يف  عليه  ك��ان  ما  عك�س  جديد"  ب�"ثوٍب  �شيعود  املقرين  اأن 
اأن املقرين لن ي�شتقطب معه  الرئا�شية الأوىل، واأو�شحت امل�شادر 
خا�شة  الأوىل؛  الفرتة  يف  معه  كانت  التي  الأ�شماء  من  ا�شم  اأي 
الرتكي"،  وف��را���س  ال��زه��راين،  "خمي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شوي 

لوجود اعرتا�س كبري عليهما من قبل ال�شارع الحتادي.
�شيدخل  ن��اظ��ر  ل���وؤي  احل���ايل  الرئي�س  اأن  امل�����ش��در،  اأف���اد  كما   
ت�شري  فيما  لذلك.  النهائية  ال�شورة  يحدد  مل  لكنه  الرت�شيح،  �شباق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شيكون  املقرين  نواف  اأن  اإىل  اأخرى  م�شادر 
�شيتوىل مهمة  فيما  ناظر،  لوؤي  نائبه  اأن يكون  نادي الحتاد، على 
الأع�شاء  �شيكون  فيما  ال�شنيع،  حمد  القدم  ك��رة  على  الإ���ش��راف 

احلاليون موجودين �شمن ملف املقرين النتخابي.

جدة- البالد
قائمة  عن  القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  اأعلن 

الأه�����داف امل��ر���ش��ح��ة جل��ائ��زة اأف�����ش��ل ه���دف يف 
ل��دوري  املجموعات  دور  م��ن  الرابعة  اجل��ول��ة 
هدف  وج��ود  القائمة  و�شهدت  اآ���ش��ي��ا.  اأب��ط��ال 
مهاجم  جيوفينكو  �شيبا�شتيان  الإي���ط���ايل 
يف  قوية  ت�شديدة  من  �شجله  وال��ذي  ال��ه��الل، 
�شباك ال�شتقالل الإيراين، خالل املباراة التي 
انتهت بفوز فريقه 1-0. وظهر هداف الأهلي، 

عمر ال�شومة يف القائمة اأي�شا، بالهدف الذي 
�شجله من ركلة حرة مبا�شرة اأمام بريوزي 

بثنائية  ال��ف��وز  يف  واأ���ش��ه��م  الإي�����راين، 
يف  فريقه  فر�س  ليعزز  ه��دف؛  مقابل 

التاأهل للدور ثمن النهائي.
املجموعة  �شدارة  الهالل  ويحتل 
ال���ث���ال���ث���ة ب��ر���ش��ي��د 9 ن���ق���اط م����ن 3 
بينما  وحيدة،  وهزمية  انت�شارات 

املجموعة  يف  ثانيا  الأهلي  يحل 
ال��راب��ع��ة ب�����ش��ت ن��ق��اط من 

فوزين وخ�شارتني 

 نجم الرجاء على رادار الفيصلي

العريني رئيسًا لالنضباط

حرمة- البالد
 يرغب م�شئولو نادي الفي�شلي، يف التعاقد مع الدويل املغربي زكريا حدراف 

لعب الرجاء البي�شاوي، خالل فرتة النتقالت ال�شيفية املقبلة.
األف دولر كراتب �شنوي لالعب املغربي.  اإدارة عنابي �شدير 600  و ر�شدت 
الفرتة  خالل  ح��دراف  عقد  لتجديد  جهودها  البي�شاوي  الرجاء  اإدارة  تكثف  فيما 
احلالية. ومن املنتظر اأن يح�شم حدراف موقفه من البقاء مع الرجاء البي�شاوي اأو 
الن�شمام للفي�شلي يف الأيام القليلة القادمة. جدير بالذكر اأن حدراف خا�س مع 
الرجاء 20 مباراة يف املو�شم احلايل، �شجل 6 اأهداف، و�شنع 7 لزمالئه. ويقدم 
ال�شاد�س يف  املركز  الربازيلي �شومو�شكا، ويحتل  بقيادة  الفي�شلي مو�شما جيدا 

ترتيب جدول الدوري ال�شعودي للمحرتفني، بر�شيد 43 نقطة.

الريا�ص- البالد
برئا�شة  والأخ��الق،  الن�شباط  ت�شكيل جلنة  القدم، عن  كرة  اأعلن احتاد 
العريني  ماجد  الن�شباط،  للجنة  اجلديد  الت�شكيل  وي�شم  العريني.  ماجد 
طالل  ال���داوود،  في�شل  والأع�����ش��اء  "نائًبا"،  العي�شى  عي�شى  "رئي�ًشا"، 
قد  والأخ��الق  الن�شباط  جلنة  وكانت  العريفي.  العزيز  عبد  القحطاين، 
فيما  خا�شة  الأن��دي��ة،  من  العديد  م�شئويل  من  كبري  لهجوم  تعر�شت 
يتعلق بلوائح العقوبات، يف حني اأكد الرئي�س ال�شابق للجنة، اأمين 
الأمر،  هذا  وت�شبب  كبري.  خلل  بها  الن�شباط  لوائح  اأن  الرفاعي، 
من  العديد  عن  ال�شعودي،  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اإعالن  يف 
غرفة  ت�شكيل  اإع��ادة  يف  متثلت  املا�شي،  الإثنني  يوم  القرارات 

ف�س املنازعات، واإعادة ت�شكيل جلنة الن�شباط والأخالق.

ماجد 
العريني

د. عي�شى العي�شى

رئي�س

نائب

ع�شوع�شوع�شو
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حب األهلي 
بال حدود

د.حممد اجلارالله
بعد  الكوؤو�س،  قلعة  قيادة  من  عنرب  يو�سف  الوطني  • متكن  
اإلغاء عقد فو�ساتي، فاز  اإقالة جويدي، وفاز على احلزم، وبعد 
الوحدة، والأخــرى يف  الدوري �سد  اإحداهما يف  يف مبارتني؛ 
اللقاءين،  الإيراين، ويف  اآ�سيا �سد بري�سبولي�س  اأبطال  دوري 

قدم �سفري الوطن م�ستوى قوًيا ومطمئًنا لع�ساقه.
بني  النظر  وجهات  ماتوحدت  اإذا  كبوته،  من  الأهلي  • ينه�س 
اأع�ساء ال�سرف، و�سعوا اإىل تقريب وجهات النظر فيما بينهم، 
ت�ساعد  التي  الأمــوال  ب�سخ  النادي  ودعموا  كلمتهم،  وتوحدت 
اأي اإدارة لت�سيري الأمور؛ دون النظر اإىل ماتقدمه الهيئة العامة 

للريا�سة لبقية الفرق.
على  قادرون  امللكي  الوطن  �سفري  رجالت  اأن  جازًما  اأعتقد   •
الكيان  اأو�ساع  ملناق�سة  ر�سمية  غري  ب�سفة  لو  حتى  الجتماع؛ 
النظر جانًبا، والعمل على  الأهالوي، وو�سع اختالف وجهات 
اإيجاد مكتب تنفيذي يعمل على خدمة قلعة الكوؤو�س امللكية، ول 

يعجزون عن ذلك، فالأهلي جمعهم على خدمته.
يف  الأهــلــي  اإعـــالم  على  وج�سيمة  كــبــرية  م�سوؤولية  تقع   •
واملحافظة  وبــطــولتــه،  منا�سطه  واإبـــراز  الكيان،  عــن  الــدفــاع 
واأحاديثهم  مقالتهم،  يف  اإبــرازهــا  خــالل  مــن  مكت�سباته  على 
دعوة  على  الإعالمي  املركز  يعمل  اأن  املنا�سب  ومن  الإعالمية، 
اأهلينا، وت�سليط ال�سوء  اإعالميي الأهلي للتن�سيق فيما يخ�س 
املركز  اإعالمًيا، واأن ل يقت�سر دور  �ساأنه خدمته  على كل مامن 

على البيانات ال�سحفية.
اإمنا،  اإدارته،  اأن م�سكلة الأهلي فيمن يرتاأ�س جمل�س  اأظن  • ل 
بعد ترتيب البيت الأهالوي من جميع النواحي، ووجود الدعم 
املادي من اأع�ساء ال�سرف وع�ساقه، واملعنوي من جماهريه يف 
املدرجات ي�سهل على اأي من رجالته تروؤ�سه واإدارته بالطريقة 

التي تكفل له العودة ملن�سات البطولت يف كل الألعاب.

ماذا بقي؟
بقي القول:

وتقريب  النفو�س،  ت�سفية  على  للعمل  املبذولة  بوركت اجلهود 
وجهات النظر بني رجالت الكيان الأهالوي، وتوحيد كلمتهم، 
بالألعاب  والهتمام  البطولت،  لتحقيق  وال�سعي  وتوجههم، 
الأخرى، التي كان �سفري الوطن �سيدها وبطلها، ومن �سيرتاأ�سه 
على  ويق�سي  الأخــبــار،  ت�سريب  يحاول  من  كل  يبعد  اأن  عليه 
الأهلي  بقدامى  ال�ستعانة  مت  لو  وحبذا  الإ�ــســاعــات،  مروجي 
جدد   لعــبــني  باختيار  يتعلق  مــا  خا�سة  الفنية؛  الأمــــور  يف 
الدفاع  ومتو�سطي  املحاور  خا�سة  الوا�سحة،  الثغرات  ل�سد 
من�سور  الأمري  �سمو  تر�سيح  بخرب  الب�سائر  وبداأت  والأظهرة، 
اآخرون على تقدمي ملفاتهم لرئا�سة  للرئا�سة، ويفعل  بن م�سعل 
�سفري الوطن، وهذا احلراك ت�ستب�سر به جماهري قلعة الكوؤو�س، 

واأن عودة اأهلينا للمناف�سات اأ�سبحت و�سيكة.

ترنيمتي:
حــــــــــب الأهــــــــــــلــــــــــــي بــــــــــال حــــــــــدود

طــــــالق مـــــابـــــيـــــنـــــا   .. ــــــاق  عــــــ�ــــــس
ــــــــاهــــــــو تــــ�ــــســــيــــكــــي مــــــــدربــــــــنــــــــا م

ـــــــــاأخـــــــــالق ـــــــــي يــــــــــــــــــدرب ب وطـــــــــن
فـــــــنـــــــهـــــــم مــــــــــــاو�ــــــــــــس ومـــــيـــــكـــــي

ــــــــا فـــــــــنـــــــــون عـــــ�ـــــســـــاق ــــــــن وطــــــــرب
ــــــاح ديـــــكـــــي ــــــي اأفـــــــــراحـــــــــهـــــــــم �ــــــس

ــــــــواق  ــــــــس واأفــــــــراحــــــــنــــــــا حـــــــب واأ�
muh__aljarallah@

في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين...

خبرة الهالل تصطدم 
بطموح التعاون 

تقدمي - خالد احلامد
يتحدد م�ساء اليوم الطرف الأول لنهائي كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني؛ عندما 
يف  بالريا�س  �سعود  امللك  جامعة  ملعب  على  التعاون  �سيفه  الهالل  فريق  يواجه 
ن�سف النهائي الأول من البطولة. يدخل الفريقان هذه املباراة بعد م�سوار جيد، فقد 
و�سال بجدارة وا�ستحقاق لهذا اللقاء، الذي �سيكون مفتاح الو�سول للنهائي الكبري 

ملواجهة الفائز من لقاء الحتاد مع الن�سر يوم الغد. الهالل تخطى الدرع يف دور 
الـ 64 ، ثم هجر يف الدور 32 ، والفي�سلي يف دور الـ 16 ، ويف دور الثمانية 
زال يحارب على  ما  اأنه  الهاليل   للفريق  التفاق، ويح�سب  فاز ب�سعوبة على 

بطولت املو�سم، ويريد تتويج مو�سمه ببطولة على اأقل تقدير، يف ظل عودته 
الفنية القوية �سواء بالدوري، اأو يف دوري اأبطال اآ�سيا.

ي�ساء؛  كيفما  املباراة  ت�سيري  بهدف  مبكرا؛  لل�سغط  �سي�سعى  ماميت�س   
عبدالله  عــودة  مــع  خ�سو�سًا  اخلــطــوط،  جميع  يف  قــوة  مكامن  لمتالكه 
عطيف ك�سانع األعاب، اإىل جانب مهاجمه الفرن�سي قوميز و�سامل الدو�سري 
يدخل  الآخــر،  الطرف  على  كنو.  وحممد  لإداوردو  بالإ�سافة  وجوفينكو 
يف  ويرغب  الإطـــالق،  على  موا�سمه  اأف�سل  يعي�س   وهــو  اللقاء  التعاون 

موا�سلة م�سريته الرائعة يف البطولة واإثبات ح�سوره اجليد يف الدوري، 
كذلك مناف�سته على بطاقة اآ�سيوية. 

التعاون و�سل لدور الأربعة بعد تخطيه فريق العدالة يف دور  الـ 64 ، ثم النه�سة 
يف دور الـ 32، ثم التغلب على ال�سباب يف دور الـ 16، ويف دور الثمانية اأزاح فريق 
الرائع  مو�سمه  تتويج  بهدف  جدًا  كبرية  التعاونية  الطموحات  و�ستكون   ، الوحدة 
بالت�سّرف بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني من خالل الو�سول للنهائي. �سيدخل 
التعاون معتمدا على طموحه؛ اإذ يعتمد الفريق ال�سكري على الهجوم ال�سريع واملنّظم 
عن طريق الأطراف، والعمق ب�سكل كبري بوجود الأميز يف الفريق ليندر تاواميا اإىل 

جانب وجود املهاجم امل�ساك�س عبدالفتاح اآدم ، وهيلدر.

الدوسري: رالي داكار سيفتح 
آفاًقا أكبر للسائقين السعوديين

الريا�ض - البالد
اأكــــد بــطــل رايل حــائــل يف 
عي�سى  الأخــريتــني  الن�سختني 
الدو�سري، اأن ا�ست�سافة اململكة 
حدثًا  يعد  العاملي  داكـــار  لــرايل 
ك�سائقني  اأنهم  مبينًا  عــادي،  غري 
هذا  يف  امل�ساركة  يــاأمــلــون  كــانــوا 
ــوم  ــي احلـــــدث الـــعـــاملـــي، ولـــكـــن ال
ويل  �ــســمــو  مــن  حكيمة  وبـــروؤيـــة 
العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 

بات احلدث متواجدًا يف اململكة.
عدد  ارتفاع  الدو�سري  وتوقع 
الأخـــرية،  الن�سخ  عــن  امل�ساركني 
اجلــغــرايف  ــع  املــوق ب�سبب  وذلـــك 

اململكة  اأن  معتربًا  للمملكة،  املميز 
�ــســتــحــقــق املـــزيـــد مـــن املــكــا�ــســب 
هذا  ا�ست�سافة  بعد  القت�سادية 
الـــــرايل  واأن  خـــا�ـــســـة  احلـــــــدث، 
امل�ستثمرين  مــن  العديد  �سيجلب 
ـــفـــرق الــعــاملــيــة.  واملــ�ــســجــعــني وال
اجلميع  اأن  اإىل  الدو�سري  واأ�سار 
يــــرتقــــب هــــــذا احلـــــــدث بــ�ــســغــف 
وحما�س، خا�سة يف ظل الهتمام 
ــكــبــري مـــن الـــقـــيـــادة احلــكــيــمــة،  ال
م�ساركة  يف  �سي�ساهم  الــذي  الأمــر 
العامل، و�سيفتح  اأبطال  العديد من 
ملناف�ستهم  ال�سعوديني  اأمام  املجال 
وجــذب  الفنية  قــدراتــهــم  وتطوير 

ال�سركات لدعمهم.

الفيصل : أعظم سباقات األرض يلتقي بأكثر الرؤى طموحًا

الريا�ض- البالد
ــكــي الأمــــري  اأكـــــد �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــل
رئي�س  الفي�سل  اآل  تــركــي  بــن  عبدالعزيز 
ا�ست�سافة  اأن  لــلــريــا�ــســة،  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
ق�سة  ميثل    2020 داكــار  لــرايل  ال�سعودية 
تــالقــي اأعــظــم �ــســبــاقــات الأر�ـــــس مــع اأكــر 
ليكتبا  اململكة 2030،  الروؤى طموًحا، روؤية 
وقال  للمغامرة.  جديًدا  وتعريًفا  ف�ساًل  مًعا 
م�ساء  األــقــاهــا  الــتــي  الكلمة  خــالل  الفي�سل 
اأم�س خالل  املوؤمتر ال�سحفي اخلا�س برايل 
داكار2020_ال�سعودّية..  بـ  اأهاًل   " داكار: 
واأهاًل بكم وبالعامل يف مملكة اخلري والعزم 
التي  ال�سراكة  هذه  خالل  فمن  وامل�ستقبل". 
يرى  اأن  للعامل  نــريــد  �ــســنــوات،  لــــ10  متتد 
�سرد  تنتظر  التي  اخلاّلبة،  اململكة  �سحراء 
على  اأكــر  يتعّرف  واأن  املــغــامــرة،  روايـــات 
يتطّلع  الذي  امل�سياف،  الطّيب  اململكة  �سعب 

ل�ستقبال العامل.
ـــار  داك ورايل  ــة  الــ�ــســعــودّي واأ�ــــســــاف: 
من  جـــديـــًدا  فــ�ــســاًل  ليكتبا  ــا  مــًع يــجــتــمــعــان 
الإجنازات يف عامل ريا�سة ال�سباقات، ف�سل 
عامل  لكت�ساف  الــتــحــّدي  ميلوؤها  �سفحاته 
التوا�سل  ق�س�س  ت�سّكل  وكلماته  جــديــد، 

بني اململكة و�سعبها الطّيب مع العامل اأجمع. 
اأن  اإىل  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الــريــا�ــســة 
ـــال:  تـــاريـــخ حــافــل ومــنــجــز مــتــوا�ــســل، وق
والطموح  بالعزم  تت�سم  ريا�ستنا  اأ�سحت 
والرغبة الدائمة يف النت�سار والفوز، وذلك 
قبل احلكومة  امل�سبوق من  الدعم غري  نظري 
ال�سعودية،  اإن  الفي�سل:  وختم  الر�سيدة. 
منذ  داكار  رايل  يف  الثالثني  الدولة  �ستكون 
19٧8، حيث �سيواجه املت�سابقون حتديات؛ 
الــربــع اخلـــايل، واأفــــاق خــالبــة مل يتم  مثل 
اكت�سافها من قبل. من ناحيته، اأو�سح الأمري 

الحتــاد  رئي�س  الفي�سل،  �سلطان  بن  خالد 
النارية،  والــدراجــات  لل�سيارات  ال�سعودي 
اأن اأ�سهر �سباق لل�سيارات، �سيقام يف اململكة 
املقبل.  يناير  �سهر  يف  ال�سعودية،  العربية 
ـــار(،  داك )رايل  ا�ست�سافة  "خالل  وتــابــع: 
احلقيقية،  ب�سورتها  ال�سعودية  �ستظهر 
والــرتاثــيــة،  ال�سياحية  جوانبها  وتك�سف 
دول  اأقـــوى  مناف�سة  على  قدرتها  و�ستثبت 

العامل، يف ا�ست�سافة الأحداث الكربى".
�سباق  مدير  كا�ستريا  ديفيد  قال  بدوره، 
"من الرائع اأن يقام الرايل  يف  رايل داكار: 
موقع جديد مليء باملناظر الطبيعية اخلالبة 

التي تناف�س اأكر بقاع العامل �سهرة، فاململكة 
عاملي  �سباق  ل�ست�سافة  مثاليًا  مكانًا  تعد 
على  يفر�س  ال�سباق  فم�سار  احلجم،  بهذا 
ال�سائقني اأن يتفوقوا على اأنف�سهم ويظهروا 
ـــارات الــقــيــاديــة  ـــه اأفــ�ــســل مـــا لــديــهــم مـــن امل

واملالحية".
 2020 داكــــار  رايل  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
ما  مب�ساركة  9000كلم،  م�سافة  على  ينطلق 

جن�سية   60 ميــثــلــون  عــربــة   330 يــقــارب 
الدراجات  فئة  وهــي:  خمتلفة،  فئات   4 يف 
ال�سحراوية  الرباعية  وال�سيارات  النارية، 
نقطة  و�ستكون  وال�سيارات،  وال�ساحنات 
مدينة  الأحمر،  البحر  عرو�س  من  النطالق 
م�سروع  اإىل  ــرايل  ال ي�ستمر  ثم  ومــن  جــدة، 
 28 م�ساحة  على  ميتد  الذي  الأحمر،  البحر 
األف كم²، ثم بعد ذلك ي�سل املت�سابقون اإىل 
امل�سروع  وهــو  "نيوم"،  امل�ستقبل  مدينة 
البحر  على  ويقع  العامل  يف  طموحًا  الأكــر 
كلم،   450 تــتــجــاوز  م�ساحة  على  الأحــمــر 
حائل  مدينة  املت�سابقون  يــدخــل  وبــعــدهــا 
ويكمل  الــــدويل،  حــائــل  ب�سباق  املــ�ــســهــورة 
الريا�س،  مدينة  نحو  الطريق  داكــار  �سباق 
وبعدها يدخل املت�سابقون يف يوم راحة، ثم 
يعود املت�سابقون ليدخلوا املنطقة ال�سرقية، 
الربع اخلايل،  تنتظرهم �سحراء  ذلك  وبعد 
اإىل  اأخـــرى  مــرة  امل�ساركون  بعدها  ليعود 
منطقة  يف  ال�سباق  واإنهاء  الريا�س،  مدينة 

القدية.

10

 خالد بن سلطان:
 سنثبت قدرتنا 
على تنظيم أقوى 
السباقات العالمية

طول الرالي 90 آالف كلم بمشاركة 330 متسابقا من 60 دولة

جولة سياحية لسائقي الرالي بالرياض
عــــدد مـــن �ــســائــقــي 
يتقدمهم  داكـــار،  رايل 
وكارلو�س  رومــا  ناين 
ـــــايـــــنـــــز و�ــــــســــــام  �ـــــس
ــد يـــــزورون  ــدرلن ــن ــس �
ــيــاحــيــة  ــ�ــس ــــعــــامل ال امل

والرتاثية بالريا�س.

المملكة تحتضن رالي داكار لمدة               أعوام.. 
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جدة - البالد
"ت�ستت  مـــن  ــة  نــــادي االحتـــــاد حــال يــعــيــ�ــش 
خالل  حمــدد  اأمــر  على  الرتكيز  وعــدم  الذهن"، 
يف  الــبــقــاء  اأزمـــة  مــازالــت  حيث  املقبلة،  االأيــــام 
دوري كاأ�ش االأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني 
طيلة  ا�ستمرت  والتي  بعد،  تنته  ومل  موجودة، 
اإىل  الهبوط  ف�سبح  احلــايل،  الريا�سي  املو�سم 
الدرجة  الأندية  �سلمان  بن  حممد  االأمــري  دوري 
تدهور  بعد  والفريق،  النادي  على  خيم  االأوىل، 
ع�سفت  التي  ال�سلبية  والنتائج  الفني  االأداء 
يتخبط  وجعلته  ال�سعودية"  االأنــديــة  بـ"عميد 
من  جـــزًءا  ا�ستعاد  اأن  اإىل  واأخـــرى،  جولة  بــني 
ــــداأ الـــعـــودة جمــــددًا اإىل  بــريــقــه وكــريــائــه، وب
باملركز  حاليًا  يتواجد  حيث  الطبيعي؛  م�ساره 
ظهرت  التي  االنت�سارات،  من  �سل�سلة  بعد   11
�سيريا،  خــوزيــه  لــويــ�ــش  الت�سيلي  اخلــبــري  مــع 
لكي  فقط؛  نقاط  ثــالث  اإىل  "العميد"  ويحتاج 
ي�سمن بقاءه ب�سكل ر�سمي، وقد تكون مواجهته 
املقبلة اأمام الفتح يوم )ال�سبت( 11 مايو اأمله يف 
التخل�ش من �سداع ملف البقاء اأو الهبوط؛ كونه 
مر�سحا بقوة لتجاوز حمطة "النموذجي" خالل 
امللك  مدينة  ملعب  على  �ستقام  التي  املواجهة 

عبدالله الريا�سية "اجلوهرة".
وال يتوقف �سداع االحتاديني عند ملف البقاء، 
)ال�سبت(  غًدا  املرتقبة  املواجهة  يرتقب  الكل  بل 
عندما ي�ست�سيف فريق الن�سر، يف ن�سف نهائي 
والتي  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  كاأ�ش  بطولة 
ياأمل من خاللها جماهري النمور، التاأهل للنهائي 
الثانية على  للمرة  لقبهم  للمحافظة على  الكبري؛ 
على  ال�سوء  تلقي  بدورها  )البالد(   .. التوايل. 

بــالــدوري  املتعلقة  االحتــاديــة  الــتــطــورات  اآخـــر 
والكاأ�ش، فاإليكم التفا�سيل:

مباراة البقاء
تــعــد مــواجــهــة فــريــق االحتــــاد اأمــــام نظريه 
حتقيقه  حــــال  يف  الفرج"  "مفتاح  الــفــتــح 
الكاملة يف ر�سيده  االنت�سار، وح�سد العالمة 
وبذلك   ،34 للنقطة  �سي�سل  النقطي،؛كونه 
خطر  ليتفادى   اأكيدة،  ب�سورة  البقاء  ي�سمن 
"الهبوط"، اأو اللعب مباراة "امللحق"، وتاأمل 
"الروفي�سور"  الفني  املدير  الت�سيلي  كتيبة 
لوي�ش �سيريا يف تخطي حمطة "النموذجي"، 

قبل التوجه للمدينة املنورة ملواجهة فريق اأحد 
على اأر�سه، وبني جماهريه؛ حيث هبط االأخري 

االأمــري  دوري  اأنــديــة  م�ساف  اإىل  ر�سمي  ب�سكل 
حممد بن �سلمان للدرجة االأوىل.

قمة الكأس
كاأ�ش  م�سابقة  يف  الكروية  االإثـــارة  تتجدد 

ي�ست�سيف  عندما  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم 
بعد  اأخــــرى  مـــرة  الن�سر  نــظــريه  االحتــــاد 

التي  ـــدوري  ال مواجهة  مــن  اأ�سبوعني 
 .3/2 "العميد"  ملــ�ــســلــحــة  انــتــهــت 
حتقيق  االحتـــــاديـــــون  ـــاأمـــل  ي ــث  حــي
النهائية،  للمباراة  والو�سول  الفوز 
ــمــرة  ــل ـــى لــقــبــهــم ل واملـــحـــافـــظـــة عـــل
ي�سعى  فيما  الـــتـــوايل،  عــلــى  الــثــانــيــة 

االحتـــاد،  حمطة  لتخطي  الــنــ�ــســراويــون 
ورد ثاأر خ�سارة الدوري التي اأفقدتهم ال�سدارة، 
اأن يعودوا لها بفارق مواجهة عن الو�سيف  قبل 
تكون  لن  )ال�سبت(  قمة  الهالل،  التقليدي  الغرمي 

�سهلة على الفريقني؛ حيث يعاين العميد من غياب 
جنميه الرازيلي جونا�ش، واملدافع زياد املولد؛ 
انتع�ش  فيما  بهما،  حلقت  التي  االإ�سابة  ب�سبب 

"العاملي" بنباأ تعايف جنمه الدويل املغربي نور 
الدوري  مواجهة  عن  غاب  الذي  اأمرابط،  الدين 

ب�سبب االإ�سابة.. فلمن �ستكون الغلبة؟

االتحاديون على "صفيح ساخن" 
بين البقاء .. وكأس الملك

نصف نهائي 
أغلى األلقاب
 بندر البدراين 

املتاأهلة  ــة  ــع االأرب ــة  ــدي االأن قـــادت  االإيــجــابــيــة  النتائج 
بعد  ال�سريفني،  احلــرمــني  خــادم  كــاأ�ــش  نهائي  لن�سف 
اأندية الهالل والن�سر  م�سوار طويل بالبطولة، لتنجح 
النهائي،  لن�سف  الــو�ــســول  يف  واالحتـــاد  والــتــعــاون 

ليعطي داللة على قوة تلك الفرق.
 فالهالل والن�سر يعتران االأف�سل فنيًا باملو�سم نظري 
امل�ستويات الفنية  الكبرية والعنا�سر االأجنبية املميزة، 
التي  جعلتهما االأقوى داخل امليدان، والزالت املناف�سة 
ن�سلط  وعندما  االأخــرية،  االأمتار  يف  بالدوري  بينهما 
ال�سوء على لقاء الهالل والتعاون، فاالإرهاق بلغ ذروته 
امل�ساركات  من  �سل�سلة  بعد  الهالل  العبي  ج�سد  واأنهك 
بالبطوالت املحلية واخلارجية، فنتج عن ذلك اإ�سابات 
وهــبــوط  املــا�ــســيــة  املــبــاريــات  يف  ــهــاليل  ال باملع�سكر 

بامل�ستوى الفني.
من  ؛خــرج  جبهات  اأربــع  على  يحارب  االأزرق  الفريق   
واالآ�سيوية،  امللك  وكاأ�ش  الــدوري  له  وتبقى  العربية 
وي�سعى املدرب زوران مل�ساحلة املدرج الهاليل املحتقن 
والغا�سب منه ؛ رغم �سعوبة الفريق التعاوين، ال�سيما 
عال،  م�ستوى  على  اأجنبية  عنا�سر  ميتلك  االأخــري  اأن 
االآخر  وباجلانب  النهائية،  للمباراة  للو�سول  ويطمح 
كال�سيكو  يف  واالحتــــاد  الن�سر  بــني  ال�سبت  موقعة 
بعد  ُمنت�ش  واحتـــاد  فنيا  متوهج  ن�سر  بــني  مرتقب 
الهبوط بالدوري، ما  اآ�سيوي، وابتعاد عن �سبح  تاألق 
اأغلى  للمحافظة على  الطموحات االحتادية  رفع �سقف 

االألقاب.
الن�سر،  لــقــوة  ــاراة  ــب امل �سعوبة  االحتــاديــون  يـــدرك   
حمدالله،  بقيادة  �ساربا  هجوما  ميتلك  الــذي  الفريق 
يقودها  �سفراء  وكتيبة  اأمرابط  بوجود  مميز  وو�سط 
املدربني  بني  املباراة  تكون  و�سوف  فيتوريا،  الداهية 
يف  جنح  فــاالأول  وفيتوريا،  �سيريا  باملو�سم؛  االأف�سل 
بالدوري، والثاين يريد قطف  املا�سية  باملباراة  الفوز 

ثمار مو�سم يراه الن�سراويون اأنه مميز لفريقهم . 

التسيو يقهر ميالن ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا
تاأهل فريق الت�سيو اإىل املباراة النهائية لكاأ�ش 
اإيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه الثمني بهدف نظيف 
النهائي  قبل  الدور  اإياب  يف  ميالن،  م�سيفه  على 

للم�سابقة.       
الفريقني  بني  جرى  الــذي  الذهاب  لقاء  وكــان 
روما  االإيطالية  بالعا�سمة  االأوملبي  امللعب  على 

ليحجز  ال�سلبي،  بالتعادل  انتهى  قد  فراير،  يف 
الت�سيو بطاقة التاأهل االأوىل اإىل نهائي امل�سابقة. 
وارتدى االأرجنتيني خواكني كوريا ثوب االإجادة 
الوحيد يف  املباراة  اأحرز هدف  اللقاء، بعدما  يف 

الدقيقة 58.
 وبذلك، رد الت�سيو اعتباره من خ�سارته اأمام 

لن�سخة  ذاتــه  الــدور  يف  الرتجيح  بركالت  ميالن 
املــبــاراة  يف  مــوعــدا  لي�سرب  املــا�ــســي،  املــو�ــســم 
النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي 
اأن  وفيورنتينا.علما  اأتالنتا،  فريقي  بني  االأخرى 
فيورنتينا  معقل  يف  جــرت  التي  الــذهــاب  مــبــاراة 

انتهت بالتعادل 3-3.

محافظ جدة يتوج الفائزين بكؤوس إمارة منطقة مكة المكرمة للفروسية

جدة- عبدالهادي املالكي
امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعــايــة  حتــت 
خــادم  م�ست�سار  الفي�سل  خــالــد  االأمـــري 
مكة  منطقة  اأمـــري  ال�سريفني  احلــرمــني 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  تـــّوج   ، املــكــرمــة 
عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل  االأمــري 
حمافظ جدة، وبح�سور �ساحب ال�سمو 
الفي�سل  خــالــد  بــن  بــنــدر  االأمـــري  امللكي 
املــ�ــســتــ�ــســار بـــالـــديـــوان املــلــكــي رئــيــ�ــش 
ع�سر  الفرو�سية  نـــادي  اإدارة  جمل�ش 

اإمارة  الفائزين بجوائز وكوؤو�ش  اأم�ش، 
منطقة مكة املكرمة، وذلك خالل ال�سباق 
ا�ست�سافه  الــذي  والع�سرين،  ال�ساد�ش 
بــعــ�ــســفــان، و�سط  الــفــرو�ــســيــة  مــ�ــســمــار 
الريا�سة  هــذه  حمبي  مــن  عــدد  تــواجــد 

االأ�سيلة.
اأ�سواط   )6( ال�سباق  هذا..  وت�سّمن 
وامل�ستوردة  واالإنتاج  العربية  للخيول 
�سموه  تـــّوج  فيما  كـــوؤو�ـــش،   )6( عــلــى 
تــركــي  ــكــه  ــال مل اخلري"  مـــنـــال  الفائز" 

ومــ�ــســافــة  االأول،  بــالــ�ــســوط  الــ�ــســهــلــي 
مهل" ملالكه  والفائز" �سقراء  )1600م(، 
وم�سافة  الــثــاين،  بال�سوط  نا�سر  عمر 
ال�سابع"  فـــواز  والفائز"  )1600م(، 
الثالث  بال�سوط  با�سنبل  عبدالله  الأبناء 
انهمار"  والفائز"  )1600م(،  وم�سافة 
بال�سوط  العبديل  هزاع  ال�سريف  الأبناء 
والفائز"   ،) 2000م   ( وم�سافة  الرابع، 
بــالــ�ــســوط  ـــــراء  ال ال�ــســطــبــل  المكينا" 
والفائز"   ) 2000م   ( وم�سافة  اخلام�ش 

حــيــدر  اآل  حمــمــد  ملــالــكــه  الذكر"  طــيــب 
)2000م(.  وم�سافة  ال�ساد�ش  بال�سوط 

للفائزين،  التهنئة  �سموه  ــّدم  وق هـــذا..  
الريا�سة  هذه  اأهمية  على  �سموه  موؤكدًا 

واهتمام  بدعم  حتظى  والتي  االأ�سيلة، 
كبري من القيادة الر�سيدة.



أخيرة
اجلمعة 21/�سعبان/1440هـ املوافق 26/اأبريل/2019م ال�سنة 88 العدد 1622616

 جدة ــ البالد  
عرثت الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 
الوطني على متثال تاريخي المراأة حتمل 
جرة فخارية قرب قرية الفاو عا�سمة مملكة 
كندة االأوىل التي تعد اأقدم احل�سارات يف 
اجلزيرة العربية.  وتقع القرية بالقرب من 
وادي الدوا�سر، على بعد 700 كلم جنوب 
ــخــذهــا الــكــنــديــون  غــربــي الـــريـــا�ـــض، وات

عا�سمة لهم منذ القرن الرابع قبل امليالد.
حقبة  ق�سة  االكــتــ�ــســاف  هــذا  ويج�سد 
ـــاريـــخ اجلـــزيـــرة  ــة مــهــمــة مـــن ت ــخــي ــاري ت
ا�ستخدام  خاللها  يتم  كان  حيث  العربية، 
املياه  اأو  املتاع  تخزين  يف  �سواء  الفخار 
والطعام وغريها من مناحي احلياة. ونقل 

موقع "العربية نت" عن مدير عام املتحف 
الــوطــنــي الــدكــتــور خــالــد احلــايــطــي ، ان 
بطوله27×7�سم   انثي  اىل  يعود  التمثال 

ويحمل  املطلي  الكل�سي  احلجر  من  �سنع 
خمم�ض  وعقد  راأ�ــســه  على  دائــريــًا  مذبحًا 
من  اأزواج  وب�سعة  الالآلئ،  من  ال�سفوف 

االأ�ساور، وثوب طويل مزين باأ�سرطة على 
ال�سدر، ويرجع تاريخه اإىل حوايل القرن 
اأحد  يف  عليه  عرث  وقد  امليالد،  قبل  االأول 

مدافن الفاو بوادي الدوا�سر. 
دالالت،  عــدة  لــه  "التمثال  واأ�ـــســـاف: 
الوقت  ذلك  يف  اللبا�ض  طريقة  �سمنها  من 
والـــزخـــرفـــة واأنـــــــواع احلـــلـــي وتـــعـــدده، 
االقت�سادية  احلــالــة  يعك�ض  مــوؤ�ــســر  فهو 
الطقو�ض  يف  العربية  املــــراأة  ومــ�ــســاركــة 

والتقدميات اجلنائزية".
معر�ض  يف  �سارك  التمثال  اأن  واأبـــان 
طرق التجارة القدمية "روائع اآثار اململكة 
�سينتقل  متنقل  معر�ض  وهــو  اأثينا"،  يف 

اإىل روما بعد باليونان.

  ظهور الشيب دليل عافية 

كاثرين دوقة كامربيدج وزوجة االأمري ويليام دوق جنل ويل عهد اململكة، خالل 
احتفال بريطانيا بيوم اأنزاك الوطني

اكتشاف أثري جديد بقرية الفاو فيديو مهيب يجتاح مواقع التواصل

السجن لـ" ببغاء" 
تواطأ مع تجار مخدرات 

يوم عالمي لتمكين المرأة تكنولوجيا 

جدة ـ وكاالت 
على  املخدرات  جتار  م�ساعدة  بتهمة  ببغاء  موؤخرًا  الربازيلية  ال�سرطة  اأوقفت 
الببغاء  "احلرة" االمريكية فان  العقاب. وبح�سب ما ا�سار موقع قناة  االإفالت من 
كان ي�سيح "اأماه! ال�سرطة هنا" عند ر�سده غارات على اأوكار جتار املخدرات يف 
منطقة فقرية ت�سمى فيال اإيرما دول�ض وتقع يف والية بياوي ب�سمال الربازيل. لكن 
الببغاء مل ينجح يف تاأمني نف�سه، فقد متكنت ال�سرطة من اعتقاله خالل عملية دهم 
القاء  عملية  يف  �سارك  �سابط  رجع  ال�سياق  ويف  زوجــان.  يديره  خمــدرات  لوكر 

القب�ض على الببغاء، تلقي الطائر تدريبات مكثفة على القيام بهذا الدور.

 مهرجان الحريد.. موروث شعبي 
وثراء سياحي 

مع ن�سمات الفجر �سجت املياه الالزوردية يف خور احل�سي�ض بجزيرة فر�سان 
 ، اأ�سماك احلريد  اأ�سراب  ل�سيد  الذين، هرعوا  االأهــايل  اآالف  قبل   بهتاف عفوي من 
على  تتوافد  اإذ   ، عام  كل  يف  املوعد  نف�ض  يف   ينطلق  بحري  مهرجان   �سمن  وذلــك 
�سطئاآن اجلزيرة  اأ�سراب �سخمة من اأ�سماك احلريد "ال�سمكة الببغاء" ، ويعد مهرجان 
ال  االآن  وحتى   ، املنطقة  اأهــايل  اعتاده  وتقليد  �سياحي  ايقاع  مبثابة  �سنويا  احلريد 
ثم  البحار،  املوعد من وراء  نف�ض  �سنويا يف  اأ�سماك  احلريد   توافد   اأ�سباب  يعرف 

تنتهي رحلتها  باالنتحار اجلماعي علي �سواطئ اأرخبيل جزر فر�سان.
ي�سار اإىل اأن مهرجان احلريد، من اأهم املهرجانات ال�سياحية التي تنفذ باملنطقة 
ويحظى باهتمام وا�سع من قبل اأهايل  جازان وزوارها، اإىل جانب االهتمام اخلا�ض 
�سمك  اأ�سراب  بظهور  احتفاء  �سنويًا  املهرجان  يقام  حيث  اجلزيرة  �سكان  قبل  من 
"ببغاء البحر" يف خور احل�سي�ض باأحد اأجمل ال�سواطئ بجزر فر�سان يف  احلريد 
نف�ض املوعد من كل عام وخالل �سنوات طويلة حيث اأ�سبح ي�سكل تظاهرة اجتماعية 

كربى الأهايل املنطقة .
 ويف هذا املهرجان يجمع "احلريد" لي�سبح يف جمموعة واحدة، حماطًا بال�سباك 
من كل جانب، حيث ترتكز اأنظار اجلميع على البحر من جهة، وعلى كبري ال�سيادين 

قبل  احلا�سمة  اللحظات  ي�سبه  فيما  �سواعدهم  عن  اجلميع  وي�سّمر  اأخــرى.  جهة  من 
بداية ماراثون ال�سيد .

ويذكر اأن  حمبي ال�سيد خالل هذا املهرجان البحري البانورامي ي�سيدون �سنويا 
نحو 30 األف �سمكة حريد ويتففن االأهايل يف طبخ هذه ال�سمكة املدارية.

جدة ــ وكاالت  
اخلارجي  املظهر  وتغري  ال�سيب  ظهور  بني  الكثريون  يربط 
اإ�سبان  علماء  ولكن  ال�سن،  يف  والتقدم  وال�سيخوخة  لالإن�سان 

تو�سلوا اىل حقيقة تخالف االعتقاد االويل كليًا. 
درا�سة  اآالف   5 اأكرث من  مدريد  علماء من جامعة  در�ض  فقد   
�سنة،   60-30 اأعــمــارهــم  اأ�ــســخــا�ــض  مــر�ــض  تــاريــخ  عــن  علمية 

واكت�سفوا وجود عالقة بني لون ال�سعر وخطر املوت املبكر.
عن  امل�سوؤولة  ال�سبغة  اإنــتــاج  اأجــل  من  اإنــه  العلماء  ويقول 
كافية  كمية  االإنــ�ــســان  ج�سم  يف  تــكــون  اأن  يجب  ال�سعر،  ــون  ل
اأي�سا  �ــســروريــة  املـــادة  هــذه  وتــعــد   ."gloution" مـــادة  مــن 
الدموية واالأورام  القلب واالأوعية  اأمرا�ض  االإن�سان من  حلماية 
ال�سرطانية، ومر�ض األزهامير. ولكن مع التقدم بالعمر، ينخف�ض 
بتلك  االإ�ــســابــة  خطر  ويرتفع  اجل�سم  يف  املـــادة  هــذه  م�ستوى 

االأمرا�ض اخلطرية.
مادة  فــاإن  مبكرا،  ال�سيب  لديهم  يظهر  الذين  االأ�سخا�ض  اأمــا 
gloution "ت�ستنفد" حلماية اجل�سم من هذه االأمرا�ض ولي�ض 
ل�سبغة ال�سعر، وهذا يعني اأن ظهور ال�سيب املبكر دليل على اأن 
ظهور  اأن  اإىل  ي�سري  ما  طويلة.  �سنوات  �سيعي�ض  ال�سخ�ض  هذا 

ال�سيب لي�ض موؤ�سرا على ال�سيخوخة.
وا�شنطن ــ وكاالت  

للفتيات يف جمــال  الــعــاملــي  بــالــيــوم  امــ�ــض اخلــمــيــ�ــض  ــعــامل  ال احــتــفــل 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، الذي يتم االحتفال به كل رابع خمي�ض 

من �سهر اأبريل �سنويا.
يف  االأع�ساء  الــدول  جميع  دعمتها  مبادرة  هو  للفتيات  العاملي  واليوم 
االحتاد الدويل لالت�ساالت، وتهدف اإىل "تهيئة بيئة عاملية من اأجل متكني 
وت�سجيع الفتيات وال�سابات على النظر يف اإجراء درا�سات و�سغل وظائف 
�سناعة  يف  واالنــخــراط  واالتــ�ــســاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمــال  يف 
"العمل �سويا  اإىل  العام  التكنولوجيا". وكانت االأمم املتحدة قد دعت هذا 
على تهيئة بيئة عاملية" من اأجل متكني وت�سجيع الفتيات على الدخول يف 
ت�ساو  هولني  لالت�ساالت  الــدويل  لالحتاد  العام  االأمــني  وحث  املجال.  هذا 
جميع الدول االأع�ساء يف االحتاد والهيئات االأكادميية على تنظيم اأحداث 

جتتذب اأكرب عدد ممكن من الفتيات وال�سابات.
وطالب وزارات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، والتعليم، والعمل، 
الوطنية،  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  وهيئات  وال�سباب، 
االأكادميية،  واملوؤ�س�سات  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  و�سركات 
ووكاالت االأمم املتحدة املعنية، واملنظمات غري احلكومية على امل�ساركة يف 

اجلهود العاملية اخلا�سة بهذا اليوم.

 جدة ــ البالد 
اجتاح مقطع فيديو مهيب يبني م�سهد بزوغ القمر من خلف جبل النور 

بالعا�سمة املقد�سة مواقع التوا�سل االجتماعي.
ويظهر املقطع الذي بثه امل�سور يو�سف بجا�ض على ح�سابه بـ"تويرت" 
القمر وهو يرتفع ببطء، لتظهر جمموعة من االأ�سخا�ض اأمام خلفية القمر 

البي�ساء ب�سكل �ساحر، حتى تختفي مع ا�ستمرار حركة القمر اإىل االأعلى.
" CNN" االمريكية عن بجا�ض قوله : اأتت فكرة  ونقل موقع �سبكة 
االأ�سخا�ض  حركة  اأظهار  اجل  من  الفيديو  طريق  عن  القمر  بزوغ  توثيق 
االأ�سخا�ض  بع�ض  يبني  فيديو  مقطع  اإىل  امل�سور  واأ�سار  طبيعي"،  ب�سكل 

وهم ي�سلون، ويتنزهون، ويلتقطون �سور الـ"�سيلفي".
االأعلى،  من  املدنية  لي�سهدوا  النور  جبل  قمة  اإىل  الكثريون  وي�سعد 
يبعد  وعــر  جبل  قمة  على  بال�سعود  امل�سور  قــام  الفيديو،  هــذا  واللتقاط 
التي  التطبيقات  مبختلف  ا�ستعان  اأنه  كما  النور،  جبل  عن  كيلومرتات   3

�ساعدته يف حتديد اأف�سل مكان اللتقاط فيديو للقمر.

النائب العام يوجه بالقبض على 
صاحب فيديو حرق السيارة

جدة ــ وا�س 
عبدالله  بن  �سعود  ال�سيخ  العام  النائب  وجــه 
فيديو  مقطع  يف  ظهر  �ساب  على  بالقب�ض  املعجب 
املقطع  �سحة  من  التاأكد  بعد  �سيارة  يحرق  وهــو 

املتداول، وا�ستكمال االإجراءات النظامية بحقه.
جاء ذلك بعد ما مت تداوله يف مواقع التوا�سل 
يف  �ساًبا  يظهر  فيديو  مقطع  خالل  من  االجتماعي 
ت�سري  فيما  �سيارة،  يحرق  اململكة  مناطق  اإحــدى 
يت�سح  مل  بينما  ل�سقيقته،  تعود  ال�سيارة  اأن  اإىل  االأولــيــة  املعلومات  بع�ض 

�سحتها حتى االآن.
ومالحقة  التجاوزات  جميع  بر�سد  موؤخرا  ن�سطت  العامة  النيابة  وكانت 
بع�ض  اأ�ــســحــاب  مــن  اأفــــراده  و�سالمة  املجتمع  اأمـــن  على  حفاظًا  اأ�سحابها 

التجاوزات.

�سعود املعجب 
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