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جدة - �إبر�هيم �ملدين
لتنفيذ  التاأهيل  بــدء  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأعلنت 
برنامج  ومــبــادرات  اأهــداف  �شمن  م�شروعات  خم�شة 
البحرية  الــواجــهــة  لتطوير  وذلـــك  الــبــلــدي,  التحول 
باأبحر, ومعاجلة التلوث الب�شري يف نطاق البلديات 
اخلاليا  واإغـــالق  الرئي�شية,  املــحــاور  وعلى  الفرعية 
الأمــانــة  ودعـــت  عــ�ــشــالء.  وادي  يف  النفايات  مبـــردم 
املقاولني الراغبني يف التاأهيل للم�شاريع التي �شتطرح 
وتعبئة  التاأهيل  متطلبات  على  الطــالع  اإىل  لحقا, 
على  املعلنة  الفرتات  خالل  لالأمانة  وتقدميها  النماذج 

املوقع الليكرتوين.

انطالق مشاريع تطوير الواجهة البحرية في جدة 

المملكة تدعو للحزم في تأمين الممرات
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أمير  لـ»            «: المملكة دائرة القوة العربية ومصدر استقرارها

البرنامج السعودي إلعمار اليمن يفتتح مكتبا في صعدة
�لريا�ص -و��ص

مكتبه  افتتاح  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�شعودي  الربنامج  اأعلن 
بر�شد  والبدء  �شنعاء  اليمنية  العا�شمة  �شمال  �شعدة  حمافظة  يف 
�شعيد  وتعيني  العاجلة  التنموية  للم�شاريع  املحافظة  احتياجات 

الزهراين مديرًا للمكتب.
�شعيد  بن  حممد  ال�شفري  الربنامج  على  العام  امل�شرف  واأو�شح 
اآل جابر يف ت�شريح اأن افتتاح الربنامج مكتبًا يف حمافظة �شعدة 
ياأتي �شمن خطة ت�شمل كل املحافظات اليمنية, م�شريًا اإىل تاأثري هذه 
امل�شاريع يف كل �شرب من اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة, واإميانًا من 

الربنامج لنتقال �شعدة من الدمار اإىل التنمية والإعمار, واإميانًا من 
الربنامج باأهمية دوره يف خدمة كل اليمنيني دون تفرقة اأو متييز".
واأ�شار ال�شفري اآل جابر اأن الربنامج ورغم عمره الق�شري الذي مل 
اأنه مت عمل اأكرث من 68 م�شروعًا تنمويًا, يعمل  يتجاوز 9 اأ�شهر اإل 
يف �شبع قطاعات حيوية وهي: ال�شحة, والتعليم, والزراعة والرثوة 
ال�شمكية, واملياه, والكهرباء, والنقل, واملباين ال�شكنية, واحلكومية, 
هذه  عرب  اليمن  يف  لالأ�شقاء  دعمه  يقت�شر  ل  الربنامج  اأن  م�شيفًا 
مبنح  اليمنية  احلكومة  دعــم  اإىل  ذلــك  يتجاوز  بل  فقط,  القطاعات 

�شهرية من امل�شتقات النفطية, تبلغ قيمتها 60 مليون دولر �شهريًا.

�لقاهرة - حممد عمر  
ــــدويل  �ـــشـــدد الـــبـــاحـــث يف املــعــهــد ال
لــلــدرا�ــشــات الإيــرانــيــة اأحــمــد اأمـــري, على 
عظم امل�شوؤولية التى حتملها اململكة على 
عاتقها جتاه اأمن وا�شتقرار املنطقة, �شيما 
واأنها تتوىل اإدارة �شوؤون امل�شجد احلرام 
احلرم  بوجود  وتت�شرف  امل�شلمني  قبلة 

النبوي على اأرا�شيها.
لـ"البالد"  حــديــثــه  فــى  اأمـــري  واأ�ـــشـــار 

�شيا�شي  بو�شع  تتمتع  اململكة  اأن  اإىل 
من  تــعــتــرب  ــك  ــذل ول م�شتقر  واقــتــ�ــشــادي 
يف  واقت�شادًيا  �شيا�شًيا  املــوؤثــرة  القوى 
العامل, ويعزز هذا الوجود القوي مكانتها 
العاملية  ال�شوق  يف  ودورهـــا  الإ�شالمية 
م�شدري  اأكــرب  من  واحــدة  لكونها  للنفط 

النفط.  
" وعلى ال�شعيد الآخر  " اأمــري  ونــوه 
نرى اأن الأو�شاع التي متر بها املنطقة وما 
تــطــورات وحتــديــات خطرية  مــن  ت�شهده 

دوليا  وت�شامنا  تكاتفا  تتطلب  ومتالحقة 
املنطقة  ودول  العربية  الــدول  من  خا�شًة 
وهذا  القومية,  وم�شاحلها  اأمنها  حلماية 
الأ�شقاء  دعوة  اإىل  دائًما  اململكة  يدفع  ما 
الــتــ�ــشــاور  اأجـــــل  مـــن  املــنــطــقــة  دول  يف 
على  امل�شرتك  العمل  اأجــل  من  والتباحث 
اإيجاد �شبل حلل اأزمات املنطقة واحلد من 
املوؤثرة  التحديات  على  والتغلب  اآثارها 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ــاع  الأو�ــش يف 

بدول املنطقة. 

فساد قطر يطيح ببالتيني.. والخسائر 
تدفع »بي إن« إلى تسريح المئات

العالم يتوحد لمواجهة أنشطة 
إيران الخبيثة

خبراء عقار: الرسوم تخفض األسعار

جدة ــ وكالت 
منذ حلظة اإعالن فوز قطر بتنظيم مونديال 
ملفها  حتا�شر  الف�شاد  واتهامات  العامل  كاأ�س 
بالإطاحة  بعد  فيما  رئي�شًا  �شببًا  كــان  والـــذي 
مبافيا الف�شاد داخل الحتاد الدويل لكرة القدم, 
ال�شابق جوزيف  التي ت�شدرها رئي�س الحتاد 
بالتر ونائبه مي�شيل بالتيني واملدير التنفيذي 
الحتاد  رئي�س  وقبلهم  فالكه,  جــريوم  لالحتاد 
التنفيذية,  اللجنة  ع�شو  ال�شابق  الآ�ــشــيــوي 
حممد بن همام, واأ�شماء عدة طالتها يد القانون 
الف�شاد  تــهــم  لــثــبــوت  احلــيــاة,  مـــدى  و�شطبت 

�شدهم, فيما يخ�شع البع�س لعقوبة ال�شجن.
 وفى �شياق تلك التجاوزات األقت ال�شلطات 
على  الــقــبــ�ــس  "الثالثاء"  امــ�ــس  الــفــرنــ�ــشــيــة, 
القدم  ال�شابق لالحتاد الأوروبي لكرة  الرئي�س 
حتقيقات  اإطار  يف  بالتيني,  مي�شيل  "يويفا" 
العامل  كــاأ�ــس  بطولة  اإ�ــشــنــاد  يف  ف�شاد  بــوقــوع 

2022 لدويلة قطر<
اأ�شند  الــتــي  الطريقة  يف  بــاريــ�ــس  وحتــقــق 
و�شط  قطر,  اإىل   2022 مــونــديــال  تنظيم  بها 
احلمدين  تنظيم  دفــع  حــول  متتابعة  تاأكيدات 
مئات املاليني من الدولرت كر�شاوى مل�شوؤولني 
"فيفا" والحتادات القارية  يف الحتاد الدويل 

واملحلية.
اخل�شائر  دفعت  الف�شائح  تلك  من  وقريبًا 
املتالحقة جمموعة "بي اإن" الإعالمية القطرية, 
يف  موظفيها  خم�س  مــن  يــقــرب  مــا  ف�شل  اىل 
قــاعــدتــهــا الــقــطــريــة, اإثـــرالـــرتاجـــع الــكــبــري يف 

اإيرادات خدمات التلفزيون املدفوعة.
م�شدر  عن  الأمريكية  بلومربج  وكالة  ونقلت 
مطلع, طلب عدم ذكر ا�شمه, قوله اإن ال�شركة قامت 
بف�شل حوايل 300 موظف يف قطر, اأو نحو ٪18 
اأن هذا الرقم  اإىل  من القوى العاملة املحلية, لفتا 

لي�س معلومات علنية.

و��صنطن ــ رويرتز 
اأن  الأمريكي مايك بومبيو  اأكد وزير اخلارجية 
اإ�شايف يف  األف جندي  ن�شر  على  وا�شنطن  موافقة 
التعامل  ال�شرق الأو�شط يعد دليال على جديتها يف 
على   بالده  قدرة  اإىل  الإيرانية, لفتا  التهديدات  مع 
هاجمت  اإذا  عليها  والــرد  اخلبيثة  طهران  مواجهة 

امل�شالح الأمريكية 
و�شدد بومبيو فى موؤمتر �شحفي اأم�س"الثالثاء" 
على  ال�شغط  حملة  يف  �شت�شتمر  بـــالده   اأن  على 
وا�شنطن  �شركاء  مع  العمل  ا�شتمرار  موؤكدا  اإيران, 

يف العامل ملواجهة خماطر النظام الإيراين.
وجاءت ت�شريحات بومبيو عقب تلويح الرئي�س 
باتخاذ  �شابق,  وقت  يف  ترامب,  دونالد  الأمريكي 
ملنع  الع�شكري,  التحرك  بينها  �شارمة,  اإجـــراءات 

اإيران من امتالك �شالح نووي.
واأ�شاف "ترامب", يف مقابلة مع جملة "التامي" 
اأنه يتفق مع تقييم املخابرات الأمريكية  الأمريكية, 

النفط يف  ناقلتي  ا�شتهداف  اإيران يف  حول �شلوع 
خليج عمان.

وكـــان الــقــائــم بــاأعــمــال وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي 
ــت �ــشــابــق, اأن  بــاتــريــك �ــشــانــاهــان, قــد اأعــلــن يف وق
وا�شنطن وافقت على ن�شر نحو األف جندي اإ�شايف 
التهديدات  ا�شتمرار  ظل  يف  الأو�ــشــط  ال�شرق  يف 

الإيرانية.
ــقــوات  ال اأن  بـــيـــان,  ــاهــان, يف  ــان ــش � ـــح  واأو�ـــش
اإىل  م�شريا  دفاعية",  "اأغرا�س  �شمن  الإ�شافية 

اخلطر من اإيران.
من  �ــشــرب  اإن  الــبــنــتــاغــون  يف  مــ�ــشــدر  ــــال  وق
"�شاميور"  قاعدة  من  يتجه  مقاتالت"اإف15-اإيه" 

اجلوية يف ولية نورث كارولينا اإىل اخلليج.
مريكل,  اأجنــيــال  الأملــانــيــة  امل�شت�شارة  واأكــــدت 
اإيـــران يف حــادث  اأدلـــة دامــغــة تثبت �شلوع  وجــود 
من  بالقرب  عمان  خليج  يف  نفط  ناقلتي  ا�شتهداف 

م�شيق هرمز.

 �صيانة �لكعبة باأحدث �لتقنيات و�أف�صل �ملو��صفات
�ص2

جدة - و��ص
واملــمــار�ــشــات  لــالأعــمــال  اململكة  ا�شتنكار  ــــوزراء  ال جمل�س  جــدد 
الإرهابية وغري الأخالقية التي تقوم بها امللي�شيات احلوثية املدعومة 
من اإيران ل�شتهداف الأعيان املدنية واملدنيني واآخرها املقذوف الذي 
طيار  بدون  والطائرات  الــدويل,  اأبها  مبطار  القدوم  �شالة  ا�شتهدف 

باجتاه املطار نف�شه وحمافظة خمي�س م�شيط. 
احلــرمــني  خـــادم  بــرئــا�ــشــة  اأمــ�ــس  جل�شته  يف  املجل�س  جـــدد  كــمــا 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود  - حفظه الله - ا�شتنكار 
املالحة  تهدد حرية  التي  العدائية والإرهابية  الأعمال  اململكة جلميع 
الإرهابي  الهجوم  ومنها  البيئة,  و�شالمة  النفطية  الإمــدادات  واأمــن 
الذي تعر�شت له ناقلتان يف خليج عمان, داعيًا املجتمع الدويل اإىل 
لتاأمني  حازمة  اإجــراءات  واتخاذ  امل�شرتكة  مب�شوؤولياته  ال�شطالع 
حركة النقل يف املمرات املائية يف املنطقة حت�شبًا للتداعيات اخلطرية 
ملثل تلك احلوادث على اأ�شواق الطاقة وخطرها على القت�شاد العاملي.
 وهناأ جمل�س الوزراء خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد على 
جناح اأعمال القمم الثالث وما ت�شمنته البيانات اخلتامية والقرارات 
تهم  التي  الق�شايا  خمتلف  حــول  مــواقــف  مــن  املكرمة  مكة  واإعـــالن 
وت�شامن  تاأييد  من  عليه  ا�شتملت  وما  والإ�شالمية,  العربية  الأمتني 
مع اململكة ودعم غري حمدود جلميع الإجراءات التي تتخذها حلماية 
اأمنها الوطني واإمدادات النفط, وتثمني جلهودها امل�شتمرة وجتربتها 
من  اإليه  اأ�شارت  وما  والتطرف,  الإرهــاب  مكافحة  جمال  يف  الفريدة 
اإ�شادة بالدور القيادي خلادم احلرمني ال�شريفني ودعوته لنعقاد هذه 
التحديات  ملواجهة  ال�شفوف  وتوحيد  الكلمة  جمع  اإىل  �شعيًا  القمم 

خادم �حلرمني يرت�أ�ص جل�صة جمل�ص �لوزر�ءالتي تتعر�س لها املنطقة واحلفاظ على الأمن وال�شتقرار فيها.

خدمات ومرافق عدم توفرها يقلص سعر األراضي البيضاء 10
11.4 % 500 م2الماء25 % 500 م2الطرق

3.5 % 500 م2االتصاالت25 % 500 م2الكهرباء
11.8 % 500 م2الصرف الصحي
5 %  2000 م2الخدمات التعليمية
1 % 5000 م2المساجد

3.7 % 500 م2تصريف السيول
5 % 2000 م2الخدمات األمنية

1 % و 5000 م2الخدمات الصحية
قربها من األرضنسبة تأثيرها في السعر النهائيالخدمة



اأمري مكة املكرمة ي�ستقبل مدير الدفاع املدين باملنطقة.

اأمري الريا�ض يطلع على اجنازات اخلطوط احلديدية.

اأمري جازان ي�ستقبل مدير الإ�سكان املعني.

اأمري ال�سرقية ي�ستقبل الرئي�ض التنفيذي لبنك اأبوظبي الأول.

اأمري تبوك يلتقي اأهايل املنطقة.
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تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين
صيانة الكعبة المشرفة بأحدث التقنيات وأعلى المواصفات

مكة املكرمة - احمد الحمدي
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  لتوجيهات  تنفيذا 
بــداأت  الــلــه-  -حفظه  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك 
اأعمال   ال�سيانة الدورية للكعبة امل�سرفة با�ستخدام 
العاملية  املوا�سفات  اأف�سل  التقنيات، ووفق  اأحدث 
ممثلًة  املــالــيــة  وزارة  ــراف  ــس اإ� حتــت  واخلــــرات، 
ال�سيانة  اأعـــمـــال  عــلــى  املــ�ــســاريــع  اإدارة  مبــكــتــب 
ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  مع  وبالتن�سيق  الدورية، 
ذات  واجلهات  النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد 
العالقة، وذلك لتوفري كل ما من �ساأنه خدمة �سيوف 
الرحمن. لتوفري اأف�سل اخلدمات لقا�سدي احلرمني 
امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  وثمن  ال�سريفني.  
عبدالرحمن  الــدكــتــور  النبوي  وامل�سجد  احلـــرام 
اململكة  حكومة  توليه  مــا  ال�سدي�س  عبدالعزيز 
العربية ال�سعودية من اهتمام باحلرمني ال�سريفني، 
منذ  الرحمن،  �سيوف  وخدمة  املقد�سة،  وامل�ساعر 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  اإىل  تاأ�سي�سها 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله .  وقال 
يف ت�سريح له اإن هذه الأعمال تاأتي وفق تطلعات 
احلرمني  خلدمة  اجلهود  بذل  يف  الر�سيدة  القيادة 
ولهذا   ، احلــرام  الله  بيت  زوار  وراحــة  ال�سريفني 
حفظه   - ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  توجيه  جــاء 
للكعبة  الدورية  ال�سيانة  اأعمال  با�ستئناف   - الله 
لتوفري  جاهًدا  ي�سعى   - الله  اأيــده   - فهو  امل�سرفة، 

ال�سريفني،  احلــرمــني  لقا�سدي  اخلــدمــات  اأف�سل 
ومنذ تاأ�سي�س اململكة وملوكها يت�سرفون بخدمتهم 
للحرمني ال�سريفني، ول�سيوف الرحمن، ويهتمون 
تلبية  عن  وليتوانون  واأمانهم،  واأمنهم  براحتهم 
احــتــيــاجــات احلــرمــني الــ�ــســريــفــني وقــا�ــســديــهــمــا، 
البناء  يهم  فيما  الآخـــر  تلو  التوجيه  ويــوجــهــون 
والت�سييد لإعمار امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، 
ح�سيًا ومعنويًا وياأمرون بتوفري الأف�سل والأجود 
مــن مــنــظــومــة اخلـــدمـــات واأوجـــــه الــعــنــايــة داخــل 

احلرمني ال�سريفني وامل�ساعر املقد�سة".
بالكعبة  العناية  هذه  " اأن  ال�سدي�س  واأ�ساف 
زاخر  وتــاريــخ  حافل  �سجل  �سمن  تاأتي  امل�سرفة 
املوؤ�س�س  عهد  يف  رممت  فقد  املباركة  الدولة  لهذه 
وامللك في�سل وكان من اآخرها يف عهد امللك فهد - 
الله - وهي �سيانة دورية كل ما ا�ستدعى  رحمهم 
لــذا فــاإن خــادم احلــرمــني ال�سريفني،  الأمـــر ذلــك ؛ 
و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما الله - يتابعون 
ما يقدم داخل احلرمني ال�سريفني من خدمات بكل 
واأرقــى  باأف�سل  اإل  يقبلون  ول  واهتمام،  عناية 
قــائــال: جميع  املــعــايــري يف اجلــــودة والإبـــــــداع، 
من  ال�سريفني  احلــرمــني  يف  تنفذ  الــتــي  الأعــمــال 
معايري  اأعلى  عليها  ُيطّبق  وخدمات  وت�سييد  بناء 
اجلودة وال�سالمة، فامل�ساريع العمالقة التي نفذت 
تتميز  النبوي  وامل�سجد  احلـــرام  امل�سجد  داخــل 

ونفذت  املوا�سفات  لأعلى  ومطابقتها  بجودتها 
احلرمني  بزيارة  يت�سرف  فمن  التقنيات،  باأحدث 
مراحل  وي�ساهد  املقد�سة،  وامل�ساعر  ال�سريفني 
هذه  توليه  مــا  بــجــالء  يـــدرك  والت�سييد،  الــبــنــاء 
فائقة  وعناية  اهتمام  من  وقيادتها  املباركة  البالد 
اإىل  الرحمن". ولفت  ل�سيوف  تتجلى يف خدمتها 
اأنه كان لزيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
موؤخرًا  التفقدية   ، الدفاع  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س 
ا�ستكمال  يف  الــكــرى  والنــطــالقــة  الــبــالــغ  الأثـــر 
ب�سرعة  والتوجيه  ال�سريفني  احلرمني  م�سروعات 
ال�سيانة الدورية للكعبة امل�سرفة، وقال :" با�سرت 
واجلهات  املالية  وزارة  يف  نظرياتها  مع  الرئا�سة 
يعد  الـــذي  الــكــرمي  التوجيه  هــذا  تنفيذ  الأخــــرى 
ماأثرة من ماآثر البالد املباركة ومفخرة من مفاخر 
الفائقة  الرعاية  يج�سد  وهو  نية  ال�سَّ الدولة  هذه 
التي  املعطاء  لدولتنا  امل�سرقة  ال�سورة  ويعك�س 
بكل  وقا�سديهما  ال�سريفني  احلرمني  على  لتبخل 
حكومتنا  توليه  ما  ومــع  والرعاية  الدعم  اأنـــواع 
علينا  يحفظ  اأن  وجــل  عــز  الله  �سائال  الر�سيدة، 
نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولة اأمرنا املباركني، 
ويجزيهم خري اجلزاء على ما يقدمونه من عناية 
واهتمام بامل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، جعله 

الله يف موازين اأعمالهم ال�ساحلة.

وزير الثقافة يتفقد "جدة دوم" ويوجه بترميمه 
جدة - البالد

بن  بــدر  ـــري  الأم ال�سمو  �ساحب  زار 
عبدالله بن فرحان اآل �سعود، وزير الثقافة 
الذي  اأم�س، مبنى »جدة دوم« )قبة جدة( 
كــاأول  امليالدية  ال�سبعينيات  يف  تاأ�س�س 
جــدة،  يف  متخ�س�سة  فني  عر�س  �سالة 

ووقف على حالة املبنى املتدهورة. 
واأعـــلـــن �ــســمــو وزيــــر الــثــقــافــة اإعــــادة 
ال�سوؤون  وزارة  مــع  بال�سراكة  ترميمه 
اأبوابه من جديد  البلدية والقروية وفتح 
، ليعود كما كان حا�سنًا ملعار�س احلركة 
الثقافية  واملنا�سبات  الت�سكيلية،  الفنية 

املختلفة. 
وتقع "جدة دوم" ذات الت�سميم الفريد 
يف تقاطع �سارع فل�سطني مع طريق امللك 
فــهــد بــن عــبــدالــعــزيــز )الــ�ــســتــني( يف حي 
عن  خروجها  قبل  وكــانــت  "ال�سرفية"، 

اخلدمة من�سة مهمة للعرو�س الفنية. 
الإهمال  من  ل�سنوات  عانت  وقد 

اأن  اإىل  بالزوال  هددها  الــذي 
وزير  �سمو  مبادرة  جاءت 

تاأهيلها  باإعادة  الثقافة 
من جديد. 

وتـــاأتـــي هــذه 
اخلـــــطـــــوة يف 

�سعي  اإطـــــار 
الـــــــــوزارة 

ء  لالعتنا

التاريخية  واملــبــاين  الأثـــريـــة  بــاملــواقــع 
ملا  و�سيانتها  عليها  احلــفــاظ  و�ــســرورة 
 " ، حيث متثل  حتمله من قيمة ح�سارية 
عر�س  ل�سالت  واملحفزة  الأوىل  النواة 
اأعقبتها  اإذ  املــديــنــة،  يف  الفنية  الأعــمــال 
ال�سبعينيات  نهاية  يف  مماثلة  م�ساريع 

امليالدية.
حـــددت  قـــد  الــثــقــافــة  وزارة  وكـــانـــت 
الثقافية  و»املــواقــع  الب�سرية«  »الفنون 
قطاع   16 �ــســمــن  كــقــطــاعــني  والأثــــريــــة« 
�سترتكز عليها جهودها واأن�سطتها، والتي 
ا�سرتاتيجيتها  تد�سني  يف  عنهم  اأعلنت 

وتوجهاتها. 

أمير عسير يستعرض الحلول 
العاجلة للكهرباء

اأبها- مرعي ع�سريي
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستعر�س 
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز،  بن  طــالل  بن  تركي 
لتعزيز  وامل�ستقبلية  العاجلة  احللول  ع�سري، 
ال�سبكة  الكهرباء، وحت�سني موثوقية  خدمات 

الكهربائية باملنطقة.
بالإمارة  �سموه  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
ام�س رئي�س مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية 
ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واملــتــجــددة، 
ال�سلطان،  الدكتور خالد  للكهرباء،  ال�سعودية 
ال�سديري،  فهد  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 
وخدمات  للتوزيع  الرئي�س  نائب  بح�سور 

امل�سرتكني املهند�س فوؤاد العبدالقادر، ورئي�س 
ــقــطــاع اجلــنــوبــي املــهــنــد�ــس عــبــدالــرحــمــن  ال

ال�سلويل.
واأكد �سموه �سرورة توفري خدمة م�ستمرة 
م�سيدًا  امل�سرتكني،  فئات  جلميع  ومــوثــوقــة 
مبتابعة  ال�سركة  اتخذتها  الــتــي  بــالــتــدابــري 
والرثوة  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  مع  حثيثة 
نوعية  كهربائية  خدمة  توفر  ل�سمان  املعدنية 
فريق  بت�سكيل  ــه  وّج كما  العاجل.  بالقريب 
ميداين ملراجعة جاهزية املولدات الحتياطية 
لدى اجلهات احلكومية واملجمعات التجارية، 

وتقييم موثوقية هذه املولدات.

أمير الجوف يطلق استراتيجية 
تطوير المنطقة

�سكاكا - البالد
 اأطلق �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
اأمري  عبدالعزيز  بن  نــواف  بن  في�سل 
م�سروع  اأعمال  اأم�س،  اجلوف  منطقة 
منطقة  تطوير  ا�سرتاتيجية  اإعــــداد 
اجلــوف،  بجامعة  واملنعقد  اجلـــوف 
ــاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي  بــحــ�ــســور �ــس
تركي  بــن  فهد  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري 
املنطقة.  اأمـــري  نــائــب  عبدالعزيز  بــن 
درا�سة  على  ال�سرتاتيجية  وتــرتكــز 
ال�سكانية  التنمية   ، الروؤية  " مواكبة 
واخلدمات  والعمرانية  والقت�سادية 

، وحت�سني البيئة التحتية .
اأن  املــــنــــطــــقــــة  ـــــــــري  اأم واأكـــــــــــد   
املنطقة  لو�سع  تهدف  ال�سرتاتيجية 

يف مــكــانــهــا املــ�ــســتــحــق بـــني مــنــاطــق 
اململكة يف جميع املجالت، الأمر الذي 
اىل  الله  بــاإذن  تطبيقها  عند  �سيوؤدي 
لأبنائنا  توفري فر�س وظيفية حقيقية 
وبناتنا، ف�ساًل عن جذب ال�ستثمارات 
ــمــوي مـــع املــنــاطــق  ــن ــت والـــتـــكـــامـــل ال
املجاورة، وبالتايل اإحداث نقلة نوعية 

يف كافة املجالت. 
حــ�ــســر الــتــد�ــســني وكــيــل المــــارة 
ــه اآل  ــل ــدال حــ�ــســني بـــن حمــمــد بـــن عــب
املحافظات ووكالء  �سلطان وحمافظو 
والقطاعات  اجلهات  ومــدراء  المــارة 
واملجتمعية  والع�سكرية  احلكومية 
وعـــدد مــن رجـــال و�ــســيــدات الأعــمــال 

واملجتمع.
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ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  اململكة  توا�شل  وثابة  بخطى 
امللك �شلمان بن عبد العزيز و�شمو ويل عهده الأمني - حفظهما لله -  
اإجناز برنامج التحول لتنويع م�شادر الدخل الوطني، و�شخ املوارد 
لروؤية  اأ�شا�شية  كركيزة  املناطق،  كافة  ال�شاملة يف  للتنمية  امل�شتدامة 
القت�شاد  مفا�شل  كافة  على  الوا�شحة  ب�شماتها  ت�شع  التي   2030
وقطاعاته غري النفطية الواعدة بالعائدات الطموحة يف تعزيز النمو 
عقول  من  الب�شرية  ال��روة  وا�شتثمار  املالية  امل��وارد  وتعظيم  العام، 
و�شواعد اأبناء الوطن تدريبا وتوظيفا وخربة يف كافة التخ�ش�شات. 
 لقد اأكد الأمري حممد بن �شلمان ، على حقيقة مهمة باتت عنوانا 
م�شيئا لإرادة هذا الوطن بقيادته احلكيمة يف خو�ض غمار امل�شتقبل 
وا�شت�شراف مبكر لتحديات التقدم والقت�شاد الرقمي يف ظل تناف�شية 
عاملية و�شباق حمموم على النمو القت�شادي ، حيث اأكد �شموه على 
مرحلة  اإىل  والت�شميم  التخطيط  مرحلة  من  انتقلت  اململكة  روؤية  اأن 
واأن  الواقع،  اأر�ض  على  النتائج  ونرى  الأ�شعدة  جميع  على  التنفيذ 
ما يحدث يف اململكة لي�ض فقط جمموعة اإ�شالحات مالية واقت�شادية 
الكلي  �شامل لالقت�شاد  اإمنا هو تغيري هيكلي  اأرقام حمددة،  لتحقيق 
املديني  على  والتنموي  القت�شادي  الأداء  يف  نقلة  اإح���داث  هدفه 

املتو�شط والطويل.
البّناء  التغيري  اأي�شا والرقم الأهم يف معادلة  النا�شعة   واحلقيقة 
ال�شعودي  املواطن  اأن  هي   ، �شموه  عليها  اأكد  التي  احلديثة  والتنمية 
اأثبت اأنه عامل جناح لروؤية 2030 ، واأن املجتمع هو العن�شر الفاعل يف 
التغيري. ومع مراحل الروؤية الطموحة وما حتققه من نتائج اقت�شادية 
نوعية يف كافة القطاعات، تتواىل ا�شتحقاقات اململكة عامليا من خالل 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع القت�شاديات الكربى، مما يعك�ض الإدراك 
اململكة  ودور  مكانة  وتعاظم  النمو  موؤ�شرات  لت�شاعد  الدقيق  العاملي 
على كافة الأ�شعدة، وما يتطلع اإليه القت�شاد العاملي من منو وا�شتقرار 

اأف�شل مع قيادة الريا�ض لقمة جمموعة الع�شرين العام القادم.
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مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتأمين المالحة الدولية
جدة - وا�س

راأ�ض خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
�، اجلل�شة، التي  � حفظه الله  اآل �شعود  عبدالعزيز 
اأم�ض )الثالثاء(، يف  عقدها جمل�ض الوزراء، ظهر 

ق�شر ال�شالم بجدة.
احل��رم��ني  خ���ادم  �شكر  اجل��ل�����ش��ة،  مطلع  ويف 
به  َم��نَّ  م��ا  على  وح��م��ده  وج��ل  ع��ز  الله  ال�شريفني 
على ماليني املعتمرين والزوار من خمتلف اأنحاء 
منا�شك  اأداء  م��ن  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني  ال��ع��امل، 
ال��ع��م��رة وال��زي��ارة خ��الل �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك، 
توفيق  بعد  اململكة  وفرتها  اإمي��ان��ي��ة  اأج���واء  يف 
ال�شريفني  احل��رم��ني  قا�شدي  خلدمة  تعاىل  الله 
منذ  و�شالمتهم  وراح��ت��ه��م  بوفادتهم  واله��ت��م��ام 
ق��دوم��ه��م ح��ت��ى ع��ودت��ه��م، ووج����ه ���ش��ك��ره جلميع 
العظيم،  ال�شرف  بهذا  القيام  على  املعنية  الأجهزة 
�شيوف  على  ي�شرت  كبرية  جهود  من  بذلوه  وما 
و�شالة  وال��زي��ارة  العمرة  منا�شك  اأداء  الرحمن 

الرتاويح والقيام خالل ال�شهر الكرمي.
اأ�شحاب  لإخوانه  وتقديره  �شكره  عن  اأع��رب  كما 
اخلليجية  ال���دول  ق���ادة  وال�شمو  وال��ف��خ��ام��ة  اجل��الل��ة 
والعربية والإ�شالمية على ما بذلوه من جهود مباركة 
وموفقة اأ�شهمت يف جناح القمتني اخلليجية والعربية 
الطارئتني والقمة الإ�شالمية يف دورتها العادية الرابعة 
ع�شرة، التي عقدت يف رحاب مكة املكرمة بجوار بيت 

الله العتيق اأواخر �شهر رم�شان املبارك.
واأو����ش���ح  وزي���ر الإع����الم ت��رك��ي ب��ن عبدالله 

عقب  ال�شعودية،  الأنباء  لوكالة  بيانه  يف  ال�شبانة، 
احلرمني  خ��ادم  هناأ  ال���وزراء،  جمل�ض  اأن  اجلل�شة، 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض 
اأع��م��ال القمم  ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع، على جن��اح 
البيانات اخلتامية والقرارات  الثالث وما ت�شمنته 
واإع����الن م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��ن م��واق��ف ح���ول خمتلف 
والإ�شالمية،  العربية  الأم��ت��ني  تهم  التي  الق�شايا 
اململكة  مع  وت�شامن  تاأييد  من  عليه  ا�شتملت  وما 
ودعم غري حمدود جلميع الإجراءات التي تتخذها 
وتثمني  النفط،  واإم���دادات  الوطني  اأمنها  حلماية 
جمال  يف  الفريدة  وجتربتها  امل�شتمرة  جلهودها 
من  اإليه  اأ�شارت  وما  والتطرف،  الإره��اب  مكافحة 
ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  القيادي  بالدور  اإ�شادة 
الكلمة  جمع  اإىل  �شعيًا  القمم  هذه  لنعقاد  ودعوته 
وتوحيد ال�شفوف ملواجهة التحديات التي تتعر�ض 

لها املنطقة واحلفاظ على الأمن وال�شتقرار فيها.
اأن ت��د���ش��ني خ����ادم احل��رم��ني  واأك�����د امل��ج��ل�����ض 
اأهم  اأحد  الرحمن  برنامج خدمة �شيوف  ال�شريفني 
مب�شاركة   2030 اململكة  لروؤية  التنفيذية  الربامج 
ما يزيد على 32 جهة حكومية ومئات اجلهات من 
اجللي  اهتمامه  على  تاأكيدًا  يعد  اخلا�ض،  القطاع 
والوا�شح � حفظه الله � بالإ�شالم وامل�شلمني وعنايته 
امل�شتمرة ب�شيوف الرحمن، وامتدادًا جلهود اململكة 
احلرمني  قا�شدي  خدمة  تطوير  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
ال�شريفني لت�شهيل رحلتهم من عقد العزم والنية يف 

بلدانهم حتى عودتهم �شاملني � مب�شيئة الله �.
و���ش��دد جمل�ض ال�����وزراء، ع��ل��ى ت��اأك��ي��د خ��ادم 
الإ�شالم  مبنهج  التم�شك  على  ال�شريفني،  احلرمني 
املعتدل لأن الأمة الإ�شالمية اأمة و�شط فال ت�شدد ول 
الإ�شالمية  الأمة  كلمة علماء  اجتماع  واأهمية  غلو، 
وجتاوز خماطر التحزبات والنتماءات التي تفرق 

الآراء  وتوحيد  والتعاون  جتمع،  ول 
ما  خا�شة  املهمة  الق�شايا  يف 

ي��ت��ع��ل��ق مب��واج��ه��ة اأف���ك���ار 
ال���ت���ط���رف والإره��������اب، 

وذل�������ك ل�����دى ت�����ش��ل��م��ه 
وث��ي��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
املوؤمتر  عن  ال�شادرة 
ال��������دويل ح�����ول ق��ي��م 

والع��ت��دال  الو�شطية 
ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه راب���ط���ة 

ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي، واأق��ره��ا 
من  اإ���ش��الم��ي��ة  �شخ�شية   1200

139 دولة ميثلون �شبعًا وع�شرين مكونًا 
اإ�شالميًا من خمتلف املذاهب والطوائف.

وبني معاليه، اأن املجل�ض، ثمن م�شامني احلوار 
من  عليه  ا�شتمل  وما  العهد،  ويل  ل�شمو  ال�شحفي 
والوا�شحة  الثابتة  اململكة  مواقف  حول  تاأكيدات 
وعالقاتها  املنطقة،  يف  الأح����داث  ت��ط��ورات  جت��اه 

الوطنية  اململكة  م�شالح  واأوليات  ال�شرتاتيجية، 
روؤي��ة  اأه���داف  خ��الل  م��ن  �شعبها  تطلعات  وحتقيق 
وثقة  فخر  من  �شموه  عنه  عرب  وما   ،2030 اململكة 
باملواطن ال�شعودي ودور ال�شباب يف احلراك الذي 

تعي�شه اململكة.
الأحداث  م�شتجدات  الوزراء  وتناول جمل�ض 
وتطوراتها، وجدد ا�شتنكار الأعمال 
وغري  الإرهابية  واملمار�شات 
بها  تقوم  التي  الأخالقية 
امل��ل��ي�����ش��ي��ات احل��وث��ي��ة 
امل��دع��وم��ة م��ن اإي���ران 
الأع��ي��ان  ل�شتهداف 
امل���دن���ي���ة وامل��دن��ي��ني 
واآخ����ره����ا امل���ق���ذوف 
ال����������ذي ا����ش���ت���ه���دف 
مبطار  ال���ق���دوم  ���ش��ال��ة 
والطائرات  ال���دويل،  اأبها 
ب�����دون ط���ي���ار ب���اجت���اه امل��ط��ار 
كما  م�شيط،  خمي�ض  وحمافظة  نف�شه 
العدائية  الأع��م��ال  جلميع  اململكة  ا�شتنكار  ج��دد 
والإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��ه��دد ح��ري��ة امل��الح��ة واأم���ن 
ومنها  ال��ب��ي��ئ��ة،  و���ش��الم��ة  النفطية  الإم�������دادات 
يف  ناقلتان  له  تعر�شت  ال��ذي  الإرهابي  الهجوم 
خليج عمان، داعيًا املجتمع الدويل اإىل ال�شطالع 

حازمة  اإج��راءات  واتخاذ  امل�شرتكة  مب�شوؤولياته 
لتاأمني حركة النقل يف املمرات املائية يف املنطقة 
حت�شبًا للتداعيات اخلطرية ملثل تلك احلوادث على 

اأ�شواق الطاقة وخطرها على القت�شاد العاملي.
للهجومني  اململكة  ا�شتنكار  املجل�ض،  وج��دد 
ومدينة  اللبنانية  طرابل�ض  مدينة  يف  الإرهابيني 
يف  الإره��اب��ي��ة  والتفجريات  م�شر،  يف  العري�ض 
العا�شمة ال�شومالية و�شمال �شرق كينيا، و�شمال 
ل��ذوي  ال��ع��زاء وامل��وا���ش��اة  ���ش��رق نيجرييا وق���دم 
لبنان  جمهوريات  و�شعوب  وحلكومات  ال�شحايا 

جم��ددًا  وكينيا،  ونيجرييا  وال�����ش��وم��ال  وم�شر 
ال�شقيقة  ال���دول  م��ع  وت�شامنها  اململكة  وق���وف 
وال�شديقة �شمن جميع اأ�شكال الإرهاب والتطرف.
واطلع جمل�ض الوزراء يف ختام اجلل�شة على 
جدول  على  املدرجة  العامة  املو�شوعات  من  ع��دد 
اأعماله ، من بينها التقارير ال�شنوية لكل من: وزارة 
احلر�ض الوطني ، ووزارة الإ�شكان ، وهيئة النقل 
اأع��وام  عن   ، العقارية  التنمية  و�شندوق   ، العام 
مالية �شابقة ، وقد اأحاط املجل�ض علمًا مبا جاء فيها 

ووجه حيالها مبا راآه.

ترقياتقرارات املجل�س

جدد استنكاره الستهداف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لألعيان المدنية والمدنيين 

      جتديد ع�ضوية كل من املهند�س عبدالله بن عبدالعزيز اجلربوع - ممثاًل من 
وزارة االقت�ضاد والتخطيط – والدكتور حمد بن حممد ال�ضماعيل - ممثاًل من 
الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني - يف جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان 

املدين.
     تعيني االآتية اأ�ضماوؤهم اأع�ضاء يف جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين :

- عمر بن حممد ال�ضحيباين ممثاًل من وزارة التجارة واال�ضتثمار.
 ، ال�ضيف  م�ضاعد  ب��ن  خالد  واملهند�س   ، ال��ع��زاوي  ق�ضي  ب��ن  مهند  املهند�س   -

والدكتور لوؤي بن حممد العكا�س ممثلني من القطاع اخلا�س.

ا�ضتعمال  جم��ال  يف  ت��ع��اون  اتفاقية  م�ضروع  ���ض��اأن  يف  اجل��زائ��ري  اجل��ان��ب  م��ع  التباحث   -
وا�ضتبدال رخ�س القيادة بني البلدين.

- التباحث مع اجلانب الياباين يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تفاهم بني البلدين.
- التباحث مع اجلانب اجلزائري يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال املياه بني 

البلدين.
- املوافقة على مذكرة تفاهم بني اململكة وموريتانيا للتعاون يف جمال املياه وال�ضرف ال�ضحي.
- التباحث مع اجلانب الكوري يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تفاهم بني البلدين يف جمال قطاع 

ال�ضيارات.
- التباحث مع اجلانب الكوري يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تفاهم ببني البلدين يف جمال اقت�ضاد 

الهيدروجني.
الإزالة احلطام  الدولية  اتفاقية نريوبي  اإىل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ان�ضمام  املوافقة على   -

لعام )2007م( .
- التباحث مع اجلانب الكوري يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تعاون بني املركز الوطني للدرا�ضات 

اال�ضرتاتيجية التنموية يف اململكة واملعهد الكوري للتنمية يف كوريا.
- املوافقة على مذكرة تفاهم بني اململكة واالأردن للتعاون يف جمال العمل املحا�ضبي والرقابي 

واملهني .
التباحث يف �ضاأن م�ضروعي مذكرتي تفاهم للتعاون يف جمال ال�ضياحة بني الهيئة العامة   -
ال�ضياحة يف جمهورية موري�ضيو�س، ووزارة  اململكة ووزارة  الوطني يف  لل�ضياحة والرتاث 

الثقافة والريا�ضة وال�ضياحة يف جمهورية كوريا.
- املوافقة على تطبيق قرار املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج، املت�ضمن اعتماد دليل 
االإجراءات ال�ضحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

واأن تكون وزارة ال�ضحة هي اجلهة املرجعية للجهات ذات العالقة بتنفيذ الدليل امل�ضار اإليه. 

اأمني(  )م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  الدريبي  اإبراهيم  بن  �ضليمان  بن  اإبراهيم  الدكتور   • ترقية 
باملرتبة اخلام�ضة ع�ضرة باإمارة منطقة ع�ضري.

باملرتبة  اإداري(  )م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  املقرن  �ضعد  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  ترقية   •
اخلام�ضة ع�ضرة بهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

الهيئة مبنطقة  اإىل وظيفة )مدير عام فرع  ال�ضهراين  • ترقية حممد بن م�ضعود بن �ضعيد 
املدينة املنورة( باملرتبة اخلام�ضة ع�ضرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

املتابعة والبحوث(  اإىل وظيفة )مدير عام  الدليجان  اأحمد  بن  اأحمد بن عبدالعزيز  • ترقية 
باملرتبة اخلام�ضة ع�ضرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

باملرتبة  الوزير(  مكتب  عام  )مدير  وظيفة  على  �ضعيد  حممد  بن  اأحمد  بن  كمال  • تعيني 
الرابعة ع�ضرة بوزارة التجارة واال�ضتثمار.

االأمني  )وكيل  وظيفة  اإىل  ال�ضليم  عبدالعزيز  بن  �ضالح  بن  عبدالعزيز  املهند�س   • ترقية 
للتعمري وامل�ضاريع( باملرتبة الرابعة ع�ضرة باأمانة منطقة الق�ضيم.

باملرتبة  مدنية(  خدمة  )م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  القحطاين  بن حممد  خالد  بنت  نوال  • ترقية 
الرابعة ع�ضرة بوزارة اخلدمة املدنية.

الدولة(  وزير  مكتب  عام  )مدير  وظيفة  اإىل  القرعاوي  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  وليد  • ترقية 
باملرتبة الرابعة ع�ضرة باالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

فرع  عام  مدير  )م�ضاعد  وظيفة  اإىل  خمتار  حممد  بن  اأحمد  بن  احل�ضن  حممد  • ترقية 
الهيئة مبنطقة املدينة املنورة( باملرتبة الرابعة ع�ضرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

باملرتبة  اإداري(  )م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  ال�ضحيمي  م�ضلم  بن  عبدالله  بن  حممد  ترقية   •
الرابعة ع�ضرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

ع�سويات

حوار ولي العهد 
يؤكد مواقف السعودية 
الثابتة والواضحة تجاه 
تطورات األحداث في 

المنطقة

إعالن مكة: 
تأييد وتضامن مع المملكة ودعم غير محدود
جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات

الجبير يبحث المستجدات 
مع السفير األمريكي

جدة - وا�س
 ا�شتقبل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
ع�شو جمل�ض الوزراء عادل بن اأحمد اجلبري 
لدى  الم��ري��ك��ي  ال�شفري   ، ام�����ض  ج��دة  يف   ،

اململكة جون اأبي زيد.
وج������رى خ�����الل ال����ش���ت���ق���ب���ال م��ن��اق�����ش��ة 
 ، وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�شايا  م�شتجدات 

واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

المملكة ترفض المساس بالمصالح العليا للمغرب القيادة تهنئ ملك إسبانيا 
نيويورك- وا�س   

لالأمم  العام  االأم��ني  بجهود  ال�ضعودية  العربية  اململكة  رحبت 
املتحدة فيما يتعلق مب�ضاألة ال�ضحراء املغربية الإعادة ا�ضتئناف 
املفاو�ضات ال�ضيا�ضية وفقًا للمعايري التي حددها جمل�س االأمن 
الذي  رق��م 2468  االأم��ن  ق��رار جمل�س  وخا�ضة  منذ 2007م 
�ضرورة  على  ي�ضدد  ال��ذي  2019م  اأبريل   30 بتاريخ  اعتمد 
ال�ضحراء  لق�ضية  ودائ��م  وواقعي  �ضيا�ضي  حل  اإىل  التو�ضل 

املغربية على اأ�ضا�س التوافق.
بحالة  املعنية  اخلا�ضة  اللجنة  اأم��ام  اململكة  بيان  يف  ذلك  جاء 
امل�ضتعمرة،  وال�ضعوب  للبلدان  اال�ضتقالل  منح  اإع��الن  تنفيذ 
األ��ق��اه  وال���ذي   ،  " املغربية  ال�ضحراء  "م�ضاألة  ح��ول  املنعقد 
بوفد  اال�ضتعمار  وانهاء  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضية  اللجنة  م�ضوؤول 

اململكة العربية ال�ضعودية الدائم لدى االأمم املتحدة في�ضل بن 
نا�ضر احلقباين.

واأكد اأن اململكة املغربية ال�ضقيقة ا�ضهمت بجدية وح�ضن نية يف 
اجلهود املبذولة حتت الرعاية احل�ضرية لالأمم املتحدة الإيجاد 

حل دائم لق�ضية ال�ضحراء.
واأو�ضح اأن اململكة العربية ال�ضعودية جتدد التاأكيد على دعها 
الو�ضول  اأجل  من  املغربية  اململكة  من طرف  املبذولة  للجهود 
اإىل حل لهذا النزاع االإقليمي، مذكرا ً باأهمية التحلي بالواقعية 
لهذه  اي حل  الأن  املعنية  االأط��راف  التوافق بني جميع  وروح 
والتهدئة،  ال�ضكينة  من  مناخ  اإال يف  يتم  اأن  الق�ضية ال ميكن 
معربًا عن رف�س ال�ضعودية الأي م�س بامل�ضالح العليا للمغرب 

ال�ضقيق اأو التعدي على �ضيادته ووحدته الرتابية.

جدة - وا�س
ب��ع��ث خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 
برقية  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 
ملك  ال�ضاد�س  فيليب  امللك  جلاللة  تهنئة 
ت��ويل  ذك���رى  مبنا�ضبة  اإ���ض��ب��ان��ي��ا  مملكة 

جاللته امللك يف بالده.
با�ضمه وا�ضم �ضعب  املفدى  امللك  واأعرب 
وح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة 
التمنيات  ال��ت��ه��اين واأط��ي��ب  اأ���ض��دق  ع��ن 
وحلكومة  جلاللته،  وال�ضعادة  بال�ضحة 
اط��راد  ال�ضديق  اإ�ضبانيا  مملكة  و�ضعب 

التقدم واالزدهار.

االأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
حم��م��د ب���ن ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �ضعود 
الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة جلاللة 
امللك فيليب ال�ضاد�س ملك مملكة اإ�ضبانيا 
يف  امل��ل��ك  جاللته  ت��ويل  ذك���رى  مبنا�ضبة 

بالده.
وعرب �ضمو ويل العهد عن اأطيب التهاين 
ال�ضحة  مب���وف���ور  ال��ت��م��ن��ي��ات  واأ�����ض����دق 
وال�����ض��ع��ادة جل��الل��ت��ه، راج���ي���ًا حل��ك��وم��ة 
املزيد  ال�ضديق  اإ�ضبانيا  مملكة  و�ضعب 

من التقدم واالزدهار.

"السعودية" تدعم أسطولها بـ 35 طائرة أيرباص
 جدة - البالد

العربية  اجلوية  للخطوط  العامة  املوؤ�ش�شة  اأبرمت 
اتفاقية  الطائرات  ل�شناعة  اإيربا�ض  و�شركة  ال�شعودية 
ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا زي����ادة ع���دد ط���ائ���رات ال��ط��ل��ب��ي��ة احل��ال��ي��ة 
 neo-A320/A321فئتي م��ن  ال�شعودية  للخطوط 
طلبية  عرب  طائرة   )100( لت�شبح  طائرة  وع��دده��ا)35( 
جديدة ت�شمل )65( طائرة ،منها اتفاقية موؤكدة ت�شتحوذ 
مبوجبها اخلطوط ال�شعودية على )30( طائرة من طراز 
A320neo مع اأحقية اإ�شافة )35( طائرة اأخرى منفئتي 
املوؤ�ش�شة  رئي�ض  واأو���ش��ح    .neo-A320/A321

التي  التفاقية  اأن  ال�شبل،  بن عبدالرحمن  الدكتور غ�شان 
اإطار  يف  تاأتي  للطريان  باري�ض  معر�ض  على  توقيعها  مت 
املوؤ�ش�شة   ت��اري��خ  يف  الأك���رب  ه��و  م�شبوق  غ��ري  ب��رن��ام��ج 
الطائرات  ه��ذه  و�شتوجه   ، الأ�شطول  وتنمية  لتحديث 
خلدمة  املقعدية  ال�شعة  وتوفري  الت�شغيلي  الأداء  لتطوير 
العامل  اأنحاء  ب�شتى  وربطها  اململكة  داخل  اجلوي  النقل 
لروؤية  الأخرى  املبادرات  العديد من  مباي�شهم يف حتقيق 
والعمرة  احل��ج  قطاعات  وتنمية  تطوير  ومنها  اململكة، 
وال�شياحة يف ظل ما ت�شهده اململكة يف العهد الزاهر خلادم 
احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني � حفظهما الله �



اأحمد الأحمدي ـ مكة املكرمة 
التخ�ص�صي،  النور  م�صت�صفى  الهرمون" مبخترب  "وحدة  �صهدت 
 ELF test (Enhanced Liver( اخ��ت��ب��ار  اأح����دث  ت��وف��ر 
لدى  الكبدي  التليف  ن�صبة  اكت�صاف  على  يعمل  الذي   Fibrosis
املر�صى الذين يعانون من اأمرا�ض الكبد املزمن، وذلك لأول مرة يف 

منطقة مكة املكرمة.
وي�صاعد الختبار يف �صرعة ت�صخي�ض احلالت امل�صابة باأمرا�ض 
الدقيقة.  املتابعة  لهم وتقدمي  املنا�صبة  العالجية  الكبد ور�صم اخلطة 
خالد  ال��دك��ت��ور  بامل�صت�صفى  ال��دم  وبنك  املخترب  ق�صم  رئي�ض  وق��ال 
الذي  وال�صهل  اجلديد  الأ�صلوب  اأهمها  من  فوائد  عدة  اإن   القثامي 

"٣ملم"، حيث يتم  اأخذ عينة الدم وبكمية ل تتجاوز  يتم عن طريقه 
�صاعات،  ثالث  تتجاوز  ل  زمنية  مدة  خالل  املخترب  بجهاز  و�صعها 
الو�صع  عليه  ك��ان  مبا  مقارنة  خطورة  باأقل  النتائج  خالله  وتظهر 
على  يرتتب  وما  الكبد  من  خزعة  لأخ��ذ  املري�ض  تعري�ض  من  �صابقًا 
النهائية  النتائج  ظهور  حتى  اأط��ول  ووقت  جانبية  اأعرا�ض  من  ذلك 
الت�صخي�ض.  يف  الدقة  حيث  من  ال�صابقة  النتائج  عن  تختلف  التي 
الدكتور  الكبد  واأمرا�ض  اله�صمية  ق�صم  رئي�ض  قال  اأخ��رى،  من جهة 
الكبدي  التليف  ي�صاعد يف حتديد درجة  اإن الختبار  ح�صان بخاري 
مما يرتتب عليه حتديد نوع العالج خا�صة ملر�صى اللتهاب الكبدي 

املزمن من نوع "�ض".

جدة ــ  اإبراهيم املدين  
التاأهيل  ب��دء  ج��دة  حمافظة  اأم��ان��ة  اأعلنت 
لتنفيذ خم�صة  م�صاريع  �صمن اأهداف ومبادرات 
برنامج التحول البلدي، وذلك لتطوير الواجهة 
الب�صري  التلوث  ومعاجلة  باأبحر،  البحرية 
امل��ح��اور  وع��ل��ى  الفرعية  ال��ب��ل��دي��ات  ن��ط��اق  يف 
النفايات يف  الرئي�صية، واإغالق اخلاليا مبردم 
وادي ع�صالء. ودعت الأمانة املقاولني الراغبني 
يف التاأهيل للم�صاريع التي �صتطرح لحقا، اإىل 

الطالع على متطلبات التاأهيل وتعبئة النماذج 
على  املعلنة  ال��ف��رتات  خ��الل  لالأمانة  وتقدميها 

املوقع الليكرتوين.
يف  مل�صروعني  التاأهيل  ج��دة  اأمانة  وب��داأت 
م��ع��اجل��ة م��ظ��اه��ر ال��ت��ل��وث ال��ب�����ص��ري ب��امل��ح��اور 
لالرتقاء  املحافظة  وج��ن��وب  �صمال  الرئي�صية 
تطوير  خالل  من  اجلمايل  و�صكلها  مب�صتواها 
ت�صمل  والتي  الطريق،  عنا�صر  جميع  وتاأهيل 
والدهانات،  ال�صفلت  و�صيانة  تاأهيل  اأع��م��ال 

الإن���ارة  الأر���ص��ف��ة و�صبكة  وت��ط��وي��ر  وت��اأه��ي��ل 
بجانب  وامل��زروع��ات  اخل�صراء  وامل�صطحات 
كما  املحور،  على  املرورية  ال�صالمة  كفاءة  رفع 
خ�ص�صت الأمانة م�صروعًا لدعم اأعمال البلديات 
مت�صمنًا  الب�صري  التلوث  معاجلة  يف  الفرعية 

توفر املعدات الالزمة وت�صغيلها.
تنفيذ  اأي�����ص��ًا  ال��ت��اأه��ي��ل  م�����ص��اري��ع  و�صملت 
مب��ردم   (٣،2،1( رق��م  اخل��الي��ا  اإغ���الق  م�صروع 
بيئيًا  اإغ��الق��ًا  ع�صالء  ب��وادي  اجلديد  النفايات 

هند�صيًا كاماًل وما ي�صمله من اأعمال حفر وردم 
وتركيب مواد عزل، واإن�صاء �صبكة ل�صحب مياه 
الر�صيح وربطها ب�صبكة اجلمع القائمة، واأخرى 
لتجميع الغاز بغر�ض توليد الطاقة الكهربائية، 
�صبكة  م��ع  ن��ب��ات��ي  غ��ط��اء  ت��رك��ي��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
طبقًا  للمردم  احل�صري  امل�صهد  لتح�صني  ري 
يف  العاملية  والبيئية  الهند�صية  لال�صرتاطات 
جمال املرادم ال�صحية وموافقة اجلهات املعنية 

على خطة الإغالق.

محليات
الأربعاء 16 �سوال 1440هـ املوافق 19 يونيو 2019م ال�سنة 88 العدد 422670

تنمية مهارات 17 
قياديا في بريطانيا

املدينة املنورة ـ خالد باحكم 
املنورة  باملدينة  الإ�صالمية  اجلامعة  بداأت 
من  قيادًيا   17 مهارات  لتنمية  برنامج  تنفيذ 
يف  ب��اجل��ام��ع��ة  تعليمية  ج��ه��ة   1٣ من�صوبي 
خطة  �صمن  وذل��ك  اأ�صابيع،   8 مل��دة  بريطانيا 
لتاأهيل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  ب��رام��ج 

من�صوبي اجلامعة وتدريبهم.
الدكتور  املكلف  اجلامعة  مدير  واأو���ص��ح 
الذي  الربنامج  اأن  العتيبي  حممد  بن  عبدالله 
للجامعة  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير  اإىل  يهدف 
اللغة  يف  امل�صاركني  مهارات  تنمية  خ��الل  من 
الإجنليزية يهتم بتدريب امللتحقني بالربنامج 
وتهيئتهم على تعلم اللغة الإجنليزية بالتعاون 
ملدة  الإي��ف��اد  مرحلة  قبل  متخ�ص�ض  معهد  مع 
اأ�صابيع   4 يف  �صاعة   40 ب��واق��ع  اأ�صهر  ثالثة 
للم�صتوى التمهيدي، و78 �صاعة يف 6 اأ�صابيع 

لكل م�صتوى بعد التمهيدي.
منهج  على  ي�صتمل  الربنامج  اأن  واأ���ص��اف 
م��ت��ك��ام��ل م�����ص��م��م ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج امل��ت��ع��ل��م، 
وح�ص�ض �صرح مع ُمعِلّم متخ�ص�ض يف املادة، 
وح�ص�ض حمادثة مع ُمعّلمني؛ لغتهم الأم هي 
با�صتخدام  تطبيقية  وح�ص�ض  الإجنليزية، 
الو�صائط املتعددة، و٣ اختبارات تقييمية لكل 

م�صتوى.

توقيع شراكة استراتيجية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة 

سلطان بن سلمان: المملكة في مقدمة الدول الداعمة لقضايا 
اإلعاقة وتأسيس التشريعات الخاصة 

الريا�ض - عبد املنعم عبد اهلل
الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رف���ع  
رئي�ض  بن عبدالعزيز   �صلمان  بن  �صلطان 
لأبحاث  �صلمان  امللك  مركز  اأمناء  جمل�ض 
والعرفان  التقدير  اآي���ات  اأ�صمى  الإع��اق��ة 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 
 � الله  حفظه   � �صعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 
جلميع  الكرمي  التوجيه  �صدور  مبنا�صبة 
ا�صتخدام  باعتماد  احلكومية  اجل��ه��ات 
يف  الإعاقة"  ذوي  "الأ�صخا�ض  م�صطلح 
جميع املخاطبات الر�صمية، والت�صريحات 

الإعالمية.
 واأ�صاف �صموه  عقب  توقيع �صراكة  
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني  م��رك��ز امل��ل��ك �صلمان 
لأبحاث العاقة  وهيئة رعاية الأ�صخا�ض 
ال�����ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  الع����اق����ة   ذوي 
الهيئة  م�صاندة  اإىل  تهدف  ال�صرتاتيجية 
مما   ، واخت�صا�صاتها  مهامها  تنفيذ  يف 
الأ�صخا�ض  على  والفائدة  بالنفع  �صيعود 
والأه���داف  للق�صية  خدمة  الإع��اق��ة  ذوي 

اأن  اأهمية  على  م�صددا  املت�صلة،  الوطنية 
يف  عامليًا  ال�صدارة  مركز  اململكة  تتبواأ 
والعمل  الإع��اق��ة  لق�صية  الت�صدي  جم��ال 
ظل  يف  خا�صة  تو�صعها،  م��ن  احل��د  على 
من  الق�صية  جت���ده  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  ال��دع��م 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  �صيدي 
الله والذي  �صلمان بن عبدالعزيز يحفظه 
ظل لأكرث من ٣5 عامًا يتبنى ق�صايا هذه 

ال�صريحة ويتابعها وي�صهر على خدمتها.
امللك  م��رك��ز  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ����ص���ار 
الأطفال  وجمعية  الإعاقة  لأبحاث  �صلمان 
امل��ع��وق��ني ب��ت��وج��ي��ه وم��ت��اب��ع��ة م��ن خ��ادم 
احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
الله  حفظه   – ك���ان  اأن  م��ن��ذ  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
لهما  ك��ان   - ال��ري��ا���ض  ملنطقة  اأم����رًا   –
ودعمها  الإع��اق��ة  ق�صية  تبني  يف  ال�صبق 
حتى  لها،  املنظمة  الت�صريعات  وتاأ�صي�ض 
اإن�����ص��اء ه��ي��ئ��ة رع��اي��ة الأ���ص��خ��ا���ض ذوي 
من  ثرية  قاعدة  على  ت�صتند  التي  الإعاقة 
املمار�صة والتجارب احلكومية واخلرية 
اأكرث من ثالثة عقود،  والأهلية على مدى 

للوفاء  اجلهات  تلك  جهود  فيها  تكاملت 
باحتياجات هذه الفئة، وتبني العديد من 
الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية 

يف م�صتوي اخلدمات.
ال�صخا�ض  هيئة  اأن  �صموه   واأ�صاف 
فارقة  عالمة  تكون  �صوف  الع��اق��ة  ذوي 
اأي��ة   تواجهها  ول��ن  الع��اق��ة  ق�صية  ل��دع��م 
من  خلفها  اجلميع  �صيقف  حيث  م�صاعب 
الواقع  اأر���ض  على  براجمها  حتقيق  اأجل 
العاقة  من  يعاين  مواطن  كل  وي�صتطيع 
اأن يعي�ض  حياة امنة وم�صتقرة وتوفر له 

كل متطلباته دون عناء.
امللك  مركز  اأن  �صلطان،  الأم��ر  واأك��د 
ذراع���ًا  �صيكون  الع��اق��ة  لأب��ح��اث  �صلمان 
الأبحاث  خ��الل  من  الهيئة  خلدمة  علميًا 
كثرًا  يهمه  م��ا  اأن  اإىل  م�صرًا  العلمية، 
الإع��اق��ات  تو�صع  م��ن  احل��د  مو�صوع  ه��و 
وكيفية تعامل املجتمع مع هذه ال�صريحة، 
يف  ودجم��ه��م  املعوقني  خ��دم��ات  وتطوير 
حياتهم  ممار�صة  م��ن  ومتكينهم  التعليم 

كاأي ان�صان طبيعي.

مجمع الملك فهد: توزيع 180 ألف مصحف في رمضان 

تخصصي النور يوفر أحدث اختبار 
للكشف عن تليف الكبد 

أمانة جدة: تأهيل5 مشاريع لتطوير الواجهة البحرية  

املدينة املنورة ــ خالد باحكم 
بلغ جمموع ما اأنتجه جممع امللك فهد لطباعة 
بداية  منذ  املنورة،  باملدينة  ال�صريف  امل�صحف 
الإنتاج عام 1405ه� اأكرث من )٣17.159.6٣1) 
من  املبارك  رم�صان  �صهر  حتى  ن�صخة،  مليون 
ال��ع��ام اجل���اري 1440ه����. واأب���ان تقرير �صادر 
عن املجمع اأن جمموع ما مت اإنتاجه خالل �صهر 
رم�صان املا�صي بلغ )187.707) ن�صخ، �صملت 
ال�صريفة،  امل�صاحف  م��ن  الإ���ص��دارات  خمتلف 
توزيعها  مت  والكتب،  والرتجمات،  والأج���زاء، 
على  لتوزيعها  اململكة؛  �صفارات  من  ع��دد  على 
اجلمعيات واملراكز الإ�صالمية. واأو�صح التقرير 

القراآن  من  ن�صخة   (114.812( اإن��ت��اج  مت  اأن��ه 
فيما  الأج��زاء،  من  ن�صخة  و)29.282)  الكرمي، 
كان عدد الرتجمات )٣7.589) ن�صخة، والكتب 

)6.024) ن�صخة.
لطباعة  فهد  امللك  جممع  اإ�صدارات  اأن  يذكر 
القراآن  من  املنورة  باملدينة  ال�صريف  امل�صحف 
ودق��ة  عالية،  ج���ودة  ذات  وال��رتج��م��ات  ال��ك��رمي 
متناهية، كما تتميز بح�صن الإخراج، وو�صوح 
ال��ك��ل��م��ات، و���ص��الم��ة احل����روف، ون��ق��اء ال���ورق 
مما  وف��خ��ام��ت��ه،  التجليد  واإت���ق���ان  والأل������وان، 
جعلها تنال ثقة امل�صلمني، وحتظى برغبتهم يف 

اقتنائها.

القتل حدا لـ 4 جناة في 
بريدة وحفر الباطن

انطالق الدورات الصيفية 
لنزالء سجن أبها

اأبها ـ مرعي ع�سريي 
نظم �صجن اأبها بال�صراكة مع جمعية الرب اخلرية اأم�ض 
 200 من  اأك��رث  منها  ا�صتفاد  ال��ذات،  تطوير  جمال  يف  دورة 
التدريبي  الربنامج  �صمن  وذل��ك  ال�صجن،  ن��زلء  من  نزيل 

ال�صيفي.
الأعمال  "كفاءات  معهد  من  املدربني  اأح��د  ال��دورة  وق��دم 
 ، والذاتية"  "الدافعية  مفهوم  عن  حت��دث  ال��ذي  للتدريب" 
م�صرًا اإىل طرق التعامل مع الأزمات الجتماعية وال�صخ�صية 
، واأهمية جتاوز م�صكالت احلياة بالإ�صرار على تغير الذات 

اإىل الأف�صل.
ينظمه  تثقيفي  لربنامج  انطالقة  تعترب  الدورة  اأن  يذكر 
�صجن اأبها �صمن ال�صراكة املجتمعية مع جمعية الرب اخلرية 
وتطوير  النزلء  لتاأهيل  وذل��ك   ، ال�صيف  ف��رتة  خ��الل  باأبها 

قدراتهم وا�صتغالل وقت فراغهم مبا يعود عليهم بالفائدة.

حفر الباطن ــ بريدة - وا�ض 
تنفيذ  ب�صاأن  بيانًا  اأم�ض،  الداخلية   وزارة  اأ�صدرت 
الباطن  حفر  حمافظة  يف  جناة  بثالثة  ح��دًا  القتل  حكم 

باملنطقة ال�صرقية  وجاء يف منطوق البيان: 
عبدالرحمن  بن  �صلطان  بن  عبدالرحمن  من  كال  اأن   
عبدالله  علي  وع��ب��الن   � اجلن�صية  �صعودي   � الدوي�ض 
ب�صر  ح�صن  واأح���م���د   - اجلن�صية  مي��ن��ي   - ال��ي��م��اين 
العدواين جمهول الهوية  اأقدموا  على قتل حممد �صليم � 
بنجالدي�صي اجلن�صية وذلك باإطالق النار عليه من �صالح 
اأدى لوفاته والتخل�ض من جثته برميها باأحد اجلبال يف 

ال�صحراء.
القب�ض  من  الأم��ن  �صلطات  متكنت  الله  من  وبف�صل 
على اجلناة املذكورين واأ�صفر التحقيق معهم عن توجيه 
التهام اإليهم بارتكاب جرميتهم وباإحالتهم اإىل املحكمة 
العامة �صدر بحقهم �صك يق�صي بثبوت ما ن�صب اإليهم، 
خ��ارج  عليه  املجني  با�صتدراج  اجل��ن��اة  لقيام  ون��ظ��را 
العمران وخطفه وتكبيله و�صربه بع�صا ثم قتله، ولأن ما 
قاموا به فيه خمادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم 
فقد مت احلكم عليهم بالقتل حدًا لقتلهم املجني عليه غيلة، 
واأيد احلكم من حمكمة ال�صتئناف ومن املحكمة العليا 
و�صدر اأمر ملكي باإنفاذ ما تقرر �صرعا واأيد من مرجعه 

بحق اجلناة املذكورين.
ب�صاأن  بيانًا   ، اأم�ض  الداخلية  وزارة  اأ���ص��درت  كما   
تنفيذ حكم القتل حدًا باأحد اجلناة مبدينة بريدة ، وجاء 
يف منطوق البيان اأن  عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي 
� �صعودي اجلن�صية اأقدم على خطف طفلة تبلغ  العنزي 
بالقوة  بها  الزنا  فاح�صة  �صنوات وفعل  العمر ثالث  من 
، واأ�صفر التحقيق معه عن توجيه التهام اإليه بارتكاب 
بحقه  �صدر  اجلزائية  املحكمة  اإىل  وباإحالته  جرميته 
�صك يق�صي بثبوت ما ن�صب اإليه، ول�صناعة ما اأقدم عليه 
احلرابة  �صروب  من  و�صربًا  حمرمًا  فعاًل  يعد  ولكونه 
والإف�صاد يف الأر�ض فقد مت احلكم باإقامة حد احلرابة 
حمكمة  م��ن  احلكم  واأي���د   ، بقتله  ذل��ك  يكون  واأن  عليه 
ال�صتئناف ومن املحكمة العليا، و�صدر اأمر ملكي باإنفاذ 

ما تقرر �صرعًا واأيد من مرجعه .
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جدة - عبدالهادي املالكي  
تدور خلف كوالي�س العقار اأ�سئلة كثرية حول برنامج 

ر�سوم الأرا�سي البي�ساء وفيما  اإذا  كان هذا  الربنامج 
حقق الأهداف املرجوة منه  منذ اإقراره،ولي�س هذا 
فح�سب بل اأن الأ�سئلة تزيد م�ساحتها وتتمدد حول 

اإمكانية قيام وزارة الإ�سكان ب�سحب الأرا�سى البي�ساء 
من املمتنعني عن دفع الر�سوم  اخلا�سة بتلك الأرا�سى، 

ومن ثم تخطيطها وبيعها كمنتج خلدمة املجتمع، كل هذه 
الأ�سئلة  و�سعتها البالد على " طاولة " عدد  من خرباء 

العقار  والذين اأجمعوا اأن  �سيناريو  �سحب الأرا�سي عن 
املمتنعني عن دفع الر�سوم  مل ين�س عليه النظام، ويحمل 

خماطر كبرية اأكرث من الإيجابيات، كما يتعار�س مع 
مبادئ ال�سوق التي تنتهجها الدولة يف بيئة ال�ستثمار 

املحلية، ولو قامت وزارة الإ�سكان با�ستكمال تنفيذ بقية 
مراحل النظام جلاءت النتائج اأف�سل بكثري من الو�سع 

الراهن، وملا مت التفكري اإطالقًا مبثل هذه اخليارات 
غري العملية ، ف�سال عن اأن ال�ستكمال يوقف املمار�سات 

الحتكارية واملد الت�ساعدي لالأ�سعار. واأ�سافوا  اأن  نظام 
ر�سوم الأرا�سي البي�ساء  يهدف اإىل زيادة املعرو�س من 

الأرا�سي املطورة مبا يحقق التوازن بني العر�س والطلب  
وكذلك توفري الأرا�سي ال�سكنية باأ�سعار منا�سبة.وحماية 

املناف�سة العادلة، ومكافحة املمار�سات الحتكارية .

استكمال نظام األراضي البيضاء .. يوقف المد التصاعدي لألسعار

 ويف هذا ال�سياق اأو�سح  ع�سو جمعية القت�ساد 
لتوقف  نتيجًة  اأنــه   العمري  عبداحلميد  ال�سعودية 
الأرا�سي  على  الر�سوم  نظام  مراحل  بقية  تطبيق 
ذات  اخلام  )الأرا�سي  الأوىل  مرحلته  عند  البي�ساء 
امل�ساحات من 10 اآلف مرت فاأكرث(، ميكن القول اإن 
اإقــرار النظام مل تتحقق حتى تاريخه،  الأهــداف من 
اأدنــى  يف  يظل  فهو  منها  حتقق  اأنــه  ُيعتقد  قــد  ومــا 
م�ستوياته، ودليل ذلك اأن اأ�سعار الأرا�سي ال�سكنية ل 
تزال مرتفعة جدًا، بل لقد �سجلت منوًا يف اأ�سعارها 
و�سل اإىل 24% منذ مطلع 2019 باملقارنة مع نف�س 

الفرتة من العام املا�سي.

األهداف لم تتحقق 
 وتابع اأنه اإذا نظرنا اإىل الأهداف التي  لأجلها اإقرار 
نظام الر�سوم على الأرا�سي البي�ساء  جند  اأن جميعها 
مل  الأهـــداف   اإن  بل  متامًا،  بداياته  عند  يقف  يــزال  ل 
تتحقق على   اأر�س الواقع لالأ�سف ال�سديد، ما يقت�سي 
بال�سرورة �سرعة تنفيذ بقية مراحل النظام وا�ستكمال 
ت عليه الالئحة التنفيذية للنظام. تطبيقها ح�سبما ن�سّ

وعن فكرة �سحب الأرا�سي من مل يقم بدفع الر�سوم 
قال : هذا الإجراء غري عملي البتة ولي�س اإيجابيا  كما 
يف  الدولة  تنتهجها  التي  ال�سوق  مبادئ  مع  يتعار�س 
الإ�سكان  وزارة  قامت  ولــو  املحلية،  ال�ستثمار  بيئة 
النتائج  جلاءت  النظام  مراحل  بقية  تنفيذ  با�ستكمال 
اأف�سل بكثري من الو�سع الراهن، وملا مت التفكري اإطالقًا 

مبثل هذه اخليارات غري العملية.

عودة الركود  
ا�ستمّرت  ما  اإذا  قــال  امل�ستقبلية  التوقعات  وعــن   
العقاري  التمويل  �سخ  ــادة  زي يف  الراهنة  الأو�ــســاع 
ارتفاعًا  �سجل  الذي  التمويل،  وموؤ�س�سات  البنوك  من 
�سنويًا و�سل اإىل 20.8%، وو�سل معه حجم التمويل 
مليار   270.5 م�ستوى  اإىل  لالأفراد  املمنوح  العقاري 
ريال بنهاية مار�س املا�سي، �سنجد اأن ال�سوق �ست�سل 

امل�سرتين  على  احل�سول  مــن  ممكنة  نقطة  اآخــر  اإىل 
القادرين على حتّمل التمويل العقاري بو�سعه الراهن، 
ما  وهــو  املقبولة،  الئتمانية  املـــالءة  لديهم  والــذيــن 
اأ�سبحنا قريبني جدًا منه وبداأ موؤخرًا خالل ال�سهرين 
منظور  يف  تــاأثــريه  يت�ساعد  اأن  ويتوقع  الأخــرييــن، 
اأخرى  مرة  �سيعود  الركود  اأن  �سنجد  القادمة،  الأ�سهر 
اإىل ال�سوق بعد النتعا�س الق�سري واملحدود الذي طراأ 
اأ�سهٍر م�ست منذ نوفمرب 2018 حتى  عليه خالل �ستة 

اإبريل 2019.

تقلص المشترين 
من  مبــزيــٍد  �ستعود  املــتــغــريات  تلك  كــل  واأ�ــســاف 
الأ�ــســول  ملختلف  ال�سوقية  الأ�ــســعــار  على  ال�سغوط 
اأعداد  تقّل�س  نتيجة   ،) �سقق  فلل،  )اأرا�سي،  العقارية 
الذي طراأ  النخفا�س  ا�ستمرار  اإليه  امل�سرتين، م�سافًا 
من  خــروج  نتيجة  ال�سكنية،  الوحدات  اإيجارات  على 
لإح�ساءات  وفقًا  املا�سية  الفرتة  خالل  م�سكنه  متلك 
من  الآلف  مئات  خلــروج  ونتيجة  الإ�ــســكــان،  وزارة 
�سخ  زيــادة  من  ذلك  يقابله  وما  الوافدة،  العمالة  اأُ�سر 
خالل  عددها  و�سل  التي  اجلديدة،  ال�سكنية  للوحدات 
�سكنية  األــف وحــدة  نحو 987  اإىل  اأعـــوام  ثالثة  اآخــر 
الــذي �ساهم يف زيــادة املعرو�س من  الأمــر  جــديــدة،  
الوحدات  اأعــداد  من  بدوره  ورفع  ال�سكنية،  الوحدات 
من  اأعلى  اإىل  اململكة  م�ستوى  على  ال�ساغرة  ال�سكنية 

1.7 مليون وحدة �سكنية.

تراجع األسعار 
الــعــقــاري  واخلــبــري  امل�ست�سار  او�ــســح   جهته  مــن   
عبدالله  جــدة  غرفة  يف  العقاري  التثمني  جلنة  ورئي�س 
بن �سعد الأحمري بالتاأكيد اأن  ر�سوم الرا�سي هي التي 
التي هي  ال�سعار احلقيقية  تعود  اىل  الرا�سي   جعلت 
التي  الر�سوم  على  بناًء  ال�سعار  تراجعت  لقد  ت�ستحقها 
حققت  انها  عــن  ناهيك  الرا�ــســي  على  الــدولــة  و�سعتها 

مبتغاها.
 واأ�ساف كنت امتنى  من  وزارة ال�سكان ان  تطبق 
الر�سوم  على جميع الحياء وان يكون لها مردود اإيجابي 
اأنه  الخــرية  الآونـــة  يف  لحظت  وقــد  اأكلها  تعطي  حتى 
�سدرت �سهادات لعدد من اأ�سحاب الرا�سي لأنه اإذا  زاد 
تكون  و�سوف  الأ�سعار  �سترتاجع  الطلب  على  العر�س 
الأ�سعار يف متناول جميع املتعاملني يف ال�سوق العقاري 
وح�سب اإمكانياتهم املادية لأن  هناك  �سريحة من الطبقة 
ل  الدخل  متو�سطة  طبقة  اأي�سا  وهناك  الدخل  حمــدودة 
ي�ستطيعون جماراة ال�سعار ولكن اعتقد الآن  مبقدورهم 
امل�ساريع  اأن يجدوا م�ساكن ح�سب مداخليهم  ناهيك عن 
اأو  م�ساريعها  يف  �سواء  الإ�سكان  وزارة  ت�سخها  التي 
التعاون مع املطورين واأ�سحاب الأرا�سي يف �سبيل  يف 
العمرانية.  التنمية  تدعم  حتى  امل�ساريع  من  عدد  اإن�ساء 
الر�سوم  دفــع  يف  املماطلني  مــن  الأرا�ــســي  �سحب  وعــن 
اأ�ساف الحمري:ل�ست هنا متحدثا  بل�سان  الوزارة واإمنا 
لأن  الأمـــور  هــذه  كل  يف  الفي�سل  هو  النظام  الآن  اأقــول 
مالك الأر�س مهما تاأخر يف دفع الر�سوم فهو ملزم بدفعها 

خ�سو�سا واأن دفع الر�سوم مرتبط باإفراغ العقار.

السوق واعد 
�سوف  قال  القادمة  الفرتة  يف  العقار  م�ستقبل  وعن 
تت�سح الروؤية عن العقار العام القادم  اكرث مما هو عليه 
واأن   خ�سو�سا  واعـــدا  ال�سوق  يكون  ان  واتــوقــع  الن 
العقار  رافد  من روافد القت�ساد الوطني  ويجب تنميته 
وتطويره وحتديد  اآلية  ال�سوق واجتاهاته والعمل على 
تقليل ال�سعار وعدم املبالغة فيها �سواء كان ذلك يف قطاع  
التاأجري اأو قطاع املبيعات، لأن هذا يطمئن   املواطنني ، 
لكل مواطن ح�سب مقدرته  ثم تكون هناك خيارات  ومن 

املالية.

عقبات كثيرة 
البلوي  عبدالله  الدكتور  قــال  نف�سه  ال�سياق  ويف   
العقار  طائفة  �سيخ  جــدة  بغرفة  العقارية  اللجنة  ع�سو 
�سابًقا ان من ميتلك ار�سا ويريد ان  ي�ستخرج لها  كروكي 
اأو ت�سريح بناء فاإن الأمانة تعطله  وي�ستغرق  من اأربع 
بالبناء  يقم  مل  لأنــه  حما�سبته  ويتم  �سنوات  خم�س  اإىل  
جهتني  بني  ما  معلقا  ي�سبح  انه  حتى  الر�سوم  يدفع  ومل 
بقوله  واأ�ساف  الإ�سكان.    ووزارة  الأمانة  حكوميتني 
يف  يرغبون   املخططات  ا�سحاب  من    %90 اأن   اأت�سور 
تطوير  اأرا�سيهم ولكن ل ي�ستطيعون  ذلك  لوجود عقبات 
تعرت�سهم، لذا من املفرت�س  اإيجاد حلول ناجزة ملثل هذه  

امل�سكالت.

مكافحة التستر  
"لال�سف الكثري من املطورين   وتابع البلوي  بقوله  
يجدوا  مل  ولكن  ال�سكان   لــوزارة  اجتهوا  العقاريني  من 

مل  والتي  الأمانة  مع  توا�سلوا  انهم  كما   ، مل�سكلتهم  حال 
لفتا  للحلول،  باإيجاد جلان  . وطالب  مل�ساكلهم  ت�سع حال 
" العقار،  " عربة  حتــرك  القادم  العام  يف  يتوقع  اأنــه  اإىل 
ب�سوق  املتعلقة  امل�سكالت  حل  مت  اإذا  اإنــه  القول  وجممل 
العقار فاإننا �سوف نتنجب اآليات الت�سرت  لأن هناك عقارات 
ي�ستغل  �سعوديني وبع�سهم  باأ�سماء  الوافدين  بع�س  لدى 

ذلك ويطلب دفع  ر�سوم وهذا فيه ت�سرت على املقيم.

ارتفاع األسعار 
 مــن جهة اأخـــرى قــال عــو�ــس الــدو�ــســي نــائــب رئي�س 
جلنة التثمني بغرفة جدة  اإن برامج وزارة ال�سكان ومن 
ال�سوق  يف  اأثــرت  فعال  التي  المــور  من  الر�سوم  �سمنها 
ولكن ل نن�سى امرا  مهما  وهو اأن  ارتفاع ال�سعار يف ذاك 
الوقت كان �سببا يف عزوف النا�س عن ال�سراء  اإ�سافة اإىل 
عوامل اخرى. والآن  هناك توجه من  الدولة يتمثل يف اأن 
تكون ا�سعار الأرا�سي  يف متناول اجلميع.  وتابع بقوله 
من  اقل  اأعمارهم  �سباب  ال�سعودي  ال�سعب  من   ،%60 اإن 
ب�سيطة  وامكانياتهم  �سعيف  املــادي  ودخلهم  �سنه  ثالثني 
واأ�ساف  فلكية.   باأ�سعار  اأرا�سي  �سراء  ي�ستطيعون   ول 
طبعا  الكبرية  الرا�سي  ا�سحاب  على  الر�سوم  اثرت  لقد 
ولكن وزارة ال�سكان خالل �سنتني تقريبا  نفذت من 700 
اأو 800 الف منتج بني ار�س وقر�س وم�ساريع ال�سكان. 
اطلقوا   الرا�ــســي   ومــالك  ال�سركات  بع�س  هناك  والآن 
بتطوير  القيام  ا�سا�س   على  ال�سكان حتالفات  وزارة  مع 

ارا�سيهم.

اإلسكان الخيري 
توفرت  الراهن   الوقت  يف  بقوله  البلوي  واأ�ــســاف    
الرا�سي بخروج امل�ساربني من ال�سوق، فقط يوجد املنتج 
ال�سباب  املواطنني  مداخيل   مع  يتنا�سب  الــذي  ال�سكني 
وا�سبحت الدولة تقدم قرو�سا لـ" الإ�سكان اخلريي" وهو  
مائة  عن   عبارة  وهو  والرامـــل   للمطلقات  جمانيا  يقدم 
الف وحدة �سكنية �سوف ت�سخ قريبا، لفتا اإىل اأن الو�سع 
البار لياأكل  اختلف متاما فالذي كان يقول" العقار البن 
ولي�سرب الآن ا�سبح البن العاق" ومكلفا ومزعجا  فهناك 
الآن  عقاريون  ي�سعون اأياديهم على �سدورهم خ�سو�سا 
وانهم ا�سرتوا املخططات باأ�سعار مرتفعة والن ل ميكنهم 
"اأ�سحاب  بقوله  وتابع    . كثريا  يكلف  ذلك  لأن  تطويرها 
الأرا�سي يقولون اإن وزارة الإ�سكان تفر�س عليهم  الزكاة 
منهم  تطلب  بدورها  الإ�سكان  وزارة  ولكن  وال�سرائب، 

تطوير الأرا�سي وبيعها خلدمة املجتمع. 

100 ألف وحدة سكنية لألرامل والمطلقات

سحب المخططات عن الممتنعين يتعارض مع مبادئ السوق 
90 % من أصحاب المخططات يرغبون في تطويرها 

خبراء عقار يرمون الكرة في ملعب وزارة اإلسكان 

مراحل رسوم األراضي البيضاء

المرحلة األولى

األراضي الخام غير المطورة 
مساحتها  تبلغ  التي 

10 آالف متر مربع وأكثر

المرحلة الثانية
العائدة  المطورة  األراضي 

لمالك واحد في مخطط معتمد 
تزيد مساحتها  والتي  واحد، 

10 آالف متر مربع على 

المرحلة الثالثة

لمالك  العائدة  المطورة  األراضي 
واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع 

5 آالف متر مربع مساحتها على 

المرحلة الرابعة

لمالك  العائدة  المطورة  األراضي 
واحد في مدينة جدة، والتي تزيد 
10 آالف متر مربع مساحتها على 

1

2

3

4

10خدمات ومرافق عدم توفرها يقلص سعر األراضي البيضاء
11.4 % 500 م2الماء25 % 500 م2الطرق

3.5 % 500 م2االتصاالت25 % 500 م2الكهرباء
11.8 % 500 م2الصرف الصحي
5 %  2000 م2الخدمات التعليمية
1 % 5000 م2المساجد

3.7 % 500 م2تصريف السيول
5 % 2000 م2الخدمات األمنية

1 % و 5000 م2الخدمات الصحية

قربها من األرضنسبة تأثيرها في السعر النهائيالخدمة

عو�ض الدو�سيعبداحلميد العمريعبداهلل الأحمري عبداهلل البلوي
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يعلن فرع وزارة العدل بمنطقة عسير
ع��ن رغبته يف ا�س��تئجار مبنى منا�س��ب ليك��ون مقرًا  
)لف��رع وزارة العدل مبنطقة ع�س��ر باأبها( فمن لديه 
مبن��ى منا�س��ب فعلي��ه مراجع��ة ف��رع وزارة العدل 
مبنطق��ة ع�س��ر )اإدارة االج��ور بالف��رع(  ال�س��تالم 
م��دة  يف  عر�س��ه  وتق��دمي  واملوا�سف��ات  ال�س��روط 
اأق�ساها خم�سة ع�سر يوماً من تاريخه الدارة الفرع.

�إعالن بتاريخ  1440/10/15هـ

يـعلـن 
عامر عبداهلل النهدي
عن فقدان والغاء ترخي�ص ال�سحة ل�سيدلية 

عامر عبداهلل النهدي  بابقيق برقم
)038-107-030-061-10005(  

�سارع  املدينة  حي  ابقيق  مبدينة  الواقعة 
العامة  املديرية  �سادرمن  عبدالعزيز  امللك 

لل�سوؤون ال�سحية باملنطقة ال�سرقية .
             وللعلم جرى النشر.

يعلن ورثة علي عبدالرحمن البهكلي 
عن رغبتهم نقل ملكية موؤ�س�سة والدهم املغفور لة مب�سيئة اهلل / 
علي عبدالرحمن البهكلي - بطاقة اأحوال رقم ١٠٠٧٢٥٧٢٩٦ 

ورقم �سجل التجاري ٤٠٣٠٠٢١٨٢٠ بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤ه� 
- لت�سبح با�سم �سقيقهم : وائل علي عبد الرحمن بهكلي مبوجب 
�سجل مدين رقم ١٠٧٧٥٧٦٢٨٦حفيظة رقم ٢٨٧٨٢٥ - وقد مت 

توكيل �سقيقهم: زهر علي عبدالرحمن بهكلي مبوجب �سجل مدين 
رقم ١٠٠٧٢٥٧٣٣٨ حفيظة رقم ١٢٣٦٤٢ يف كافة املعامالت 
 دون ا�ستثناء ... فمن لة م�ستحقات يتم التوا�سل مع كل من : 

 زهر علي عبدالرحمن بهكلي: جوال/٠٥٦٩١٧٢٤٢٠
 غ�سان علي عبدالرحمن بهكلي: 

 جوال / ٠٥٠٧٥٣٣٤٩٢

�إبـر�ء ذمـة

والإخالء امل�سئولية جرى ن�سرة، واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

�سجل  المـحدودة  الفريـدة  ايـوان  شركـة  عليها  املدعى  لتغيب  نظرًا  اأنه 
يف  للنظر  املقررة  الق�سائية  اجلل�سات  ح�سور  )١٠١٠٢٧١٦٣٦(،عن  رقم  جتاري 
معها  التوا�سل  من  باملحكمة  املخت�سة  اجلهة  متّكن  وعدم  �سدها  املقامة  الدعوى 
 ، الدعاوي  للنظر يف  ، فقد جرى حتديد موعد جديد  لديها  املوثقة  اإقامتها  يف مكان 
لدى الدائرة الرابعة والثالثون باملحكمة العامة بجدة وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 
اأو  عليها  املدعى  من  املحكمة  وتاأمل  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  ١٤٤٠/١٠/٢٤ه� 
من ميثلها باحل�سور يف املوعد املحدد ويف حال عدم احل�سور �ستحكم املحكمة يف 

الدعوى غيابّياً، وفق ما ن�ست عليه مواد نظام املرافعات ال�سرعية .واهلل املوفق..

تعلن �لد�ئرة �لر�بعة و�لثالثون باملحكمة �لعامة بجدة

 96 مليونا لصيانة المرافق بجامعة حائل 

 ورشة عمل لمتابعة إنجازات أمانة الشرقية  

بلدية أملج تضبط 351 عبوة مياه غير مصرح ببيعها

حائل ــ البالد 
العقود  مــن  عــــددًا   , الأول  اأمــ�ــس  حــائــل  جــامــعــة  ــعــت  وّق
وجممع  اجلامعية  املرافق  ونظافة  و�سيانة  لأمــن  اخلدمية 
الطالبات وفروع اجلامعة يف  كليات الطالب وجممع كليات 
اإىل 96,9  ي�سل  اإجمايل  باملنطقة مببلغ  املحافظات  عدد من 

مليون ريال.
اأن  الرباهيم  الدكتور خليل  واأو�سح  مدير جامعة حائل 
العقود التي اأبرمتها اجلامعة مع عدد من ال�سركات الوطنية 
ملرافق  اأمنية  حرا�سات  تاأمني  ت�سمل  �سنوات,   3 لــ  ومتتد 
وكذلك  ريـــال,  مليون   44 بلغت  بقيمة  وفــروعــهــا  اجلامعة 
�سيانة ونظافة مرافق اجلامعة وفروعها بقيمة بلغت 52,9 
حر�س  تعك�س  العقود  هــذه  اأن  اإىل  م�سريًا  ريـــال,  مليون 
بجودة  و�سحية  وبيئية  اأمنية  خدمات  تقدمي  على  اجلامعة 
مبنظومة  لالرتقاء  وذلك  لها  التابعة  املرافق  كافة  يف  عالية 
مميزة  ـــة  واإداري اأكادميية  بيئة  لتهيئة  امل�ساعدة  اخلــدمــات 

ملن�سوبي اجلامعة.

الدمام ــ حمود الزهراين 
ـــل الأمـــــــني لــلــتــعــمــري  ـــي نـــاقـــ�ـــس وك
ال�سرقية  املنطقة  بــاأمــانــة  واملــ�ــســاريــع 
املال,  عبداللطيف  بن  ع�سام  املهند�س 
�سري  تدريبية,  عمل  ور�سة  يف   , اأم�س 
اأعــمــال مــ�ــســاريــع الأمـــانـــة والــبــلــديــات 
وزيــر  م�ست�سار   بح�سور  املــرتــبــطــة, 
الدكتور  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون 
نــايــف بـــن و�ــســيــل الــــروقــــي, ومــديــر 
الــزومــان,  حممد  بــالــوزارة  امل�ساريع 

�سعيد  البلديات  ل�سوؤون  الأمني  ووكيل 
امل�ساعدين  والوكالء  �سويل,  اأحمد  بن 
ـــة وممثلي  الأمـــان قـــيـــادات  مـــن  وعــــدد 
يف  وذلك  واملرتبطة,  التابعة  البلديات 

مقر الأمانة بالدمام.
وا�ـــســـتـــعـــر�ـــس املـــهـــنـــد�ـــس املـــال 
امل�سروعات التابعة لالأمانة والبلديات, 
ون�سب الإجناز فيها, والآلية املتبعة يف 
ال�سمري  املهند�س  قدم  فيما  متابعتها, 
ا عن امل�ساريع واملبادرات القائمة. عر�سً

اآلية  التدريبية  الــور�ــســة  وبحثت 
عـــالج وحـــل املــعــوقــات الــتــي تعرت�س 
ال�سوء  �سّلط  فيما  الأمانة,  م�سروعات 
على التقنيات والتدريب الآيل اخلا�س, 
الــ�ــســامــن لــتــذلــيــل عــقــبــات عــــدة, رمبــا 
تـــواجـــه بــعــ�ــس املـــ�ـــســـروعـــات, �ــســواء 
احلالية اأو امل�ستقبلية, وكيفية التو�سل 
هذه  ا�ستمرار  اأجل  من  وحلها  لعالجها 

امل�سروعات التنموية يف املنطقة.
هذه  مثل  اأن  املــال  املهند�س  واأكـــد 

ــة الـــتـــي تــعــقــدهــا  ــي ــب ــدري ــت الــــور�ــــس ال
مع  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة 
التابعة  الــبــلــديــات  وممثلي  الأمـــانـــات 
من  العديد  تذليل  يف  ت�سهم  واملرتبطة 
تواجه  رمبــا  التي  والعقبات  ال�سعاب 
اأي م�سروع, و�ستعود بالنفع على �سري 
منطلق  من  املنطقة,  يف  التنمية  عجلة 
حر�س الوزارة والأمانة والبلديات يف 
ت�سيري  يف  الدرجات  لأف�سل  الو�سول 

امل�ساريع التنموي.

األحساء: 7,2 مليون للمرحلة 
الثالثة لمشروع جبل الشعبة 

االح�ساء ـ حمود الزهراين 
املهند�س عادل بن  اأمني الح�ساء  ك�سف 
اأنه و�سمن خطط الأمانة  حممد امللحم عن 
متنزه  مب�سروع  اأعمالها  لإجنــاز  املرحلية 
 " الــواحــة  �سرق   – �سمال   " ال�سعبة  جبل 
لتنفيذ  العامة  ال�سغال  يف  عقد  توقيع  مت 
ترتكز  والتي  امل�سروع  من  الثالثة  املرحلة 
يف  العمال امليكانيكية لت�سغيل البحريات 
املــغــامــرات ,  الــعــاب  , تركيب  والــ�ــســاللت 
والأ�سجار  اخل�سراء  امل�سطحات  جتهيز 
ان  م�سيفًا   , ــة   ــزراعــي ال الــرقــعــة  ــــادة  وزي
امل�سروع  مرحلة  اعمال  يف  البدء  خطوات 
جارية   لذلك  املقررة  املــدة  خــالل  والجنــاز 
الجمالية  الكلفة  وان   , احلالية  الفرتة  يف 

لعقد تنفيذ املرحلة بلغت 7224657 .
واأو�سح امللحم انه �سيتم طرح املرحلة 
خالل  للتنفيذ  املتنزه  م�سروع  من  الرابعة 
عنا�سر  �ستت�سمن  والتي  القادمة  الفرتة 
)مرافق  بينها  مــن  عــدة  وخدمية  ترفيهية 
ومناطق  ودرفــت  رايل  �سباقات  و�ساحات 
املركبات  ل�سباقات  ,موقع  �سراعي  طــريان 
الــرمــلــيــة ,جــ�ــســور مــ�ــســاة تــعــرب الــ�ــســاللت 
واحلــافــالت  للمركبات  اإ�سافية  مــواقــف   ,
ممرات   , والبحريات  التلفريك  موقع  يف 
لعربات  مــوقــع   , مظللة  ومــنــاطــق  مــ�ــســاة 

الطعام food" truck  " ,ت�سويراملنتزة 
زجــاجــي  بــيــت  انــ�ــســاء   , ت�سلق  بــنــبــاتــات 
يحتوي على الأ�سجار والنباتات من جميع 
احلــاره  باملناطق  لتعي�س  التي  الف�سائل 
يف  خا�سة  لــالجــواء  تربيد  نظام  توفري   ,

ف�سل ال�سيف (. 
الأوىل  املرحلتني  اأن  اإىل  امللحم  ولفت 
والثانية من امل�سروع مت من خاللهما اإجناز 
�ساحات   ( تنفيذ  ذلك  وت�سمن  عدة  عنا�سر 
�ساحات   , للجلو�س  مظالت   , جبلية  تزلج 
املوؤقتة  والك�ساك  الفعاليات  باإقامة  خا�سة 
للمنا�سبات العامة , جماميع العاب الأطفال 
زراعــيــة  اعــمــال  تنفيذ   , املــ�ــســاة  ممـــرات   ,
ومــ�ــســطــحــات خــ�ــســراء, تــركــيــب الإنـــــارة 
للمنتزه  الداخلية  للممرات والطرق  الليلية 
,مواقف للمركبات , التلفريك املعلق والذي 
من  مكون  "1500مرت"  م�ساره  طول  يبلغ 
وعلوية  �ُسفلية  بحريتني   , حمطات  ثــالث 
و�ساللني  مرتمربع  اآلف   10 م�ساحة  على 
ُيقدر بحوايل 1100 مرت على �سكل  بطول 
خ�سبية  �سد  ج�سور   3   , اجلبل  ت�ساري�س 
بــني 190 - 320  اأطــوالــهــا  تـــرتاوح  معلقة 
 )sky rope( الطائر  طويل,احلبل  مرت 
,اأبار مياه جوفية , دورات مياه يف مواقع 

خمتلفة من اجلبل.

اأملج ـ البالد 
يف  ممثلة  �أم��ل��ج  حمافظة  بلدية  ن��ف��ذت 
ع��ددً� من �جلوالت  �لبيئة  �إد�رة �صحة 
�لعطارة  �ملفاجئة على حمالت  �مليد�نية 

�ملنت�صرة يف �ملحافظة.
و�أو�صح رئي�س �لبلدية �ملهند�س ناجي 
رم�صان غبان �أن �لبلدية تاأكدت خالل 
ج��والت��ه��ا ع��ل��ى حم����الت �ل���ع���ط���ارة من 

�ل�صحية  �ال����ص���ر�ط���ات  ج��م��ي��ع  ت��وف��ر 
مت  �أن���ه  مفيًد�  �لنظامية،  و�لت�صاريح 
خالل �جلولة م�صادرة 351 عبوة من 
باالإ�صافة  ببيعها  م�صرح  �لغري  �ملياه 
�أخرى خمتلفة،  �أ�صناف  مل�صادرة عدة 
جوالتها  �صتو��صل  �لبلدية  �أن  موؤكدً� 
�ملحالت  جميع  على  �مل�صددة  �لرقابية 
ب�صفة  �لعطارة  وحم��الت  عامة  ب�صفة 

خا�صة.
�لبيئة  �صحة  �إد�رة  مدير  �أك��د  ب���دوره 
حر�س  �لنحا�س  علي  تركي  بالبلدية 
�لرقابية  �جل��والت  تكثيف  على  �لبلدية 
�ليومية  �إىل �جلوالت  �إ�صافة  �ملفاجئة، 
بهدف  �ل�صاعة،  م��د�ر  على  �العتيادية 
تطبيق  ل�صمان  �مل��ح��الت،  ه��ذه  متابعة 
��صر�طات �ل�صالمة �ل�صحية ، م�صدًد� 

�لتعاون  و�ملقيم يف  �ملو�طن  دور  على 
�إىل  ، د�عيًا �جلميع  �لبلدية  مع جهود 
�لتعاون من �أجل �ملحافظة على �ل�صحة 
�ل���ردد يف �الإب���الغ عن  �لعامة وع��دم 
�أي���ة خم��ال��ف��ات ب��االت�����ص��ال ع��ل��ى �ل��رق��م 

940 �أو ح�صاب �لبلدية على 
�لبلدية  وموقع  توير 

�الإلكروين.

 "آي ويش" .. كوميديا عائلية  تؤسس لحب المعرفة 
جدة - مهند قحطان

الذي  الوا�سع  الإقبال  �سمن 
ــهــده مـــن خمــتــلــف الــفــئــات  يــ�ــس
جــدة  مــو�ــســم  يتميز  الــعــمــريــة, 
بالعديد من الفعاليات احل�سرية, 
ومــــن اأبــــرزهــــا مــ�ــســرحــيــة "اي 
التي  الــهــادفــة,  العائلية  و�س" 
اأطلت من خاللها الفنانة �سجون 
امل�سرحي  وفــريــقــهــا  ــهــاجــري  ال
باأ�سلوبها  املو�سم  جمهور  على 

على  الــراقــي  ــا  ــه واأدائ الطفويل 
م�سرح الواجهة البحرية.

الكويتي  امل�سرحي  العر�س 
روايـــة  مــن  م�ستوحى  ال�سهري 
ــد ديــلــز,  ــل مــاتــيــلــدا لــلــكــاتــب روي
ال�ساحرة  الأجــواء  معه  ويجلب 
ليحكي  لــلــحــ�ــســور  ــوقــة  واملــ�ــس
بقوى  تتمتع  �سابة  فــتــاة  ق�سة 
زمالئها  مع  تتعاون  ا�ستثنائية 
ــة من  ــس ــدر� الـــطـــالب حلــمــايــة امل

ال�سريرة,  الــنــاظــرة  خمططات 
وحرا�سة الكتاب الذهبي.

وي�س  اآي  م�سرحية  وتهدف   
الكتاب  مكانة  على  التاأكيد  اإىل 
كو�سيلة  الإنـــ�ـــســـان  حـــيـــاة  يف 
لكت�ساب  العلم, وي�سلط ال�سوء 
للمعرفة,  الكبرية  الأهمية  على 
الرتكيز  العمل  هــذا  يحاول  كما 
عــلــى قــيــمــة الـــتـــعـــاون والــعــمــل 

اجلماعي.

بلدية الخفجي تُعيد تأهيل 
أسوار الشوارع الرئيسة بالطالء

اخلفجي ــ البالد 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  اخلفجي  حمافظة  بلدية  ا�ستكملت 
الو�سطية  باجلزيرة  احلديدية  لالأ�سوار  ال�ساملة  ال�سيانة  من 
احلــديــدي  بال�سور  التلفيات  و�سيانة  الرئي�سة  بــالــ�ــســوارع 
ال�سكل  اإعادة  بهدف  وذلك  طالئها,  واإعــادة  الو�سطية  باجلزيرة 
اجلمايل لل�سوارع الرئي�سة, والتي تاأتي يف اإطار رفع امل�ستوى 
الب�سري  الت�سوه  معاجلة  حملة  و�سمن  بال�سوارع,  اجلمايل 
الطرق  م�ستخدمي  ر�سا  وحتقيق  احل�سري,  امل�سهد  وحت�سني 

وال�سوارع يف اأنحاء املحافظة.
واأو�سح رئي�س بلدية حمافظة اخلفجي املهند�س حممد بن 
حزام احلميداين اأن البلدية بداأت باملرحلة الثانية من م�سروعات 
�سيانة ال�سوارع واللوحات الر�سادية والت�سمية باإعادة تاأهيل 
�سيانة  �سملت  التي  الو�سطية  باجلزيرة  احلديدية  الأ�ــســوار 
ال�سور باجلزيرة الو�سطية بطريق امللك عبدالله ودهان ال�سور 
باجلزيرة الو�سطية ب�سارع امللك عبدالعزيز, وذلك �سعيًا لإظهار 

جمالية �سكل ال�سوارع داخل املحافظة.

الجسمي ويارا يصدحان على المسرح الروماني 
جدة - خالد بن مر�ساح

يـــتـــجـــدد مـــوعـــد جــمــهــور 
الفن  جنــوم  مــع  جــدة  مو�سم 
مدينة  العربي واخلليجي يف 
جــــدة, حــيــث  يــحــيــي كـــل من  
حــ�ــســني اجلـــ�ـــســـمـــي,  ويــــارا  

مو�سم   فعاليات  �سمن  حفلني  
الــرومــاين  امل�سرح  على  جــدة 
البحرية, وكانت  الواجهة  يف 
قد نفدت تذاكر احلفلني خالل 
ــقــط, وهـــو رقــم  ــاعــات ف 7 �ــس

قيا�سي اآخر ي�سجله املو�سم.
ـــم جـــدة  ـــس ـــو� ويـــ�ـــســـهـــد م
�سمن  عــديــدة  غنائية  حفالت 
مب�ساركة  الــعــربــيــة,  الــلــيــايل 
العرب,  الفن  جنــوم  مــن  عــدٍد 
اأنــغــام  الفنانة  ــرزهــم  اأب ومــن 
الـــتـــي �ــســتــحــيــي حــفــلــهــا يــوم 
يف  اجلــــــــاري  يـــونـــيـــو    23
الــواجــهــة الــبــحــريــة, يف حني 
املنور  اأ�سماء  الفنانة  د  �ستجدِّ
ح�سورها يف اململكة يوم 27 
و�سيلتقي   , اجلـــاري  يونيو 
عبادي اجلوهر  الكبري  الفنان 

جمهوره يف نف�س الليلة.
ويــعــد مــو�ــســم جـــدة اأحــد 

موا�سم ال�سعودية التي تهدف 
ــــــراز الــفــر�ــس الــتــنــمــويــة  لإب
اململكة  على  ال�سوء  وت�سليط 
ال�سياحية  الـــــدول  كـــاإحـــدى 
وي�سعى  العامل.  يف  الرائجة 
قطاع  دعـــم  اإىل  جـــدة  مــو�ــســم 
الـــفـــعـــالـــيـــات واملـــنـــا�ـــســـبـــات 
كواحدة  واإدارتها  وت�سغيلها 
احليوية  ال�سناعات  اأهــم  من 
التي ترثي القت�ساد الوطني, 
ف�ساًل عن تعزيز جهود الدولة 
الـــوطـــن,  ــاب  ــب يف متــكــني �ــس
لل�سركات  وتوفري فر�س عمل 
واملتو�سطة  النا�سئة  املحلية 
اإىل  العاملية  ال�سركات  وجذب 

ال�سوق ال�سعودي.
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سعوديا في المشروعات 
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واأكـــــــد حمـــمـــد الـــتـــويـــجـــري وزيــــر 
اأن  كلمته  يف  والــتــخــطــيــط  القــتــ�ــســاد 
الــ�ــســعــوديــة  "الروؤية  اأعـــمـــال  مــنــتــدى 
على  جنــــاح  دلــيــل   "2030 الــيــابــانــيــة 
ت�سلكه  الــــذي  ال�ــســراتــيــجــي  الــتــوجــه 
منذ  اليابانية"  الــ�ــســعــوديــة  "الروؤية 
دور  تفعيل  عــر  عــامــن،  قبل  انطالقها 
القطاع  مــع  بال�سراكة  اخلــا�ــص  القطاع 
امل�سركة  املــ�ــســاريــع  وتــاأ�ــســيــ�ــص  ــعــام  ال
بــن الــ�ــســركــات مــن الــدولــتــن.فــيــمــا اأكــد 
الهيئة  حمافظ  العمر  اإبراهيم  املهند�ص 
اأحد  تعد  اليابان  اأن  لال�ستثمار  العامة 
لل�سعودية،  القت�سادين  ال�سركاء  اأهــم 
م�سريًا اإىل اأن انعقاد املنتدى يوؤكد عمق 
ال�سراكة بن البلدين، مو�سحا اأن الهيئة 
تعمل على اإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة 
ت�سّهل ممار�سة الأعمال لتمكن امل�ستثمر 
الــفــر�ــص  اإىل  ــول  ــو�ــس ال ــبــي مــن  الأجــن

ال�ستثمارية التي تزخر بها ال�سعودية.

 وبح�سب يا�سو�سي اأكاهو�سي رئي�ص 
اليابانية  اخلــارجــيــة  الــتــجــارة  منظمة 
اليابانية(  ال�سعودية  حــقــقــت)الــروؤيــة 
تــقــدمــًا كــبــريًا مــنــذ انــطــالقــهــا،حــيــث زاد 
اإىل  البلدين  امل�ساريع امل�سركة بن  عدد 
اإىل  م�سركًا  م�سروعًا   31 من  ال�سعف، 
وقطاعات  ب�سركاء  تتمثل  م�سروعًا   61
خمتلفة ، وفر�ص عملية ذات قيمة عالية 

لل�سركات من البلدين.
ال�سركاء  اأهــم  اإحــدى  اليابان  وتعد    
حجم  ويــبــلــغ  للمملكة،  القــتــ�ــســاديــن 
الــتــبــادل الــتــجــاري  اأكـــر مــن 39 مليار 

دولر.
خالل زيارة خادم احلرمن ال�سريفن 
اأجرى  2017م،  مار�ص  يف  اليابان  اإىل 
القيادة  مــع  مباحثات   - الــلــه  حفظه   -
اليابانية حول تعزيز ال�سراكة والتعاون 
توقيع  ــزيــارة  ال �سهدت  كما   ، امل�سرك 
الــروؤيــة  واإطـــالق   ، التفاقيات  مــن  عــدد 

ومت   ،2030 اليابانية  ال�سعودية 
على  اجلانبن  بن  حينها  التــفــاق 

حتت  تــعــاون  فر�سة   43 حتــديــد 
مظلة الروؤية ، وبــداأت فرق عمل 
ال�سعودية  الــ�ــســراكــة  مــ�ــســاريــع 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــذه 

امل�ساريع.
ال�سابقة  الزيارة  خالل  اأي�سا 

التي قام بها �ساحب ال�سمو امللكي 
عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 

نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  العزيز 
الــدفــاع  وزيـــر  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

القت�سادية  الــ�ــســوؤون  جمل�ص  رئي�ص 
من  �سبتمر  يف  طوكيو  اإىل  والتنمية، 
دولــة  مــع  �سموه  واتــفــق  م،   2016 عــام 
�سينزو  ال�سيد  الياباين  الــوزراء  رئي�ص 
ال�سراتيجية  ال�سراكة  دعم  على   ، اآبي 
امل�سركة  باإن�ساء املجموعة  البلدين  بن 
مت  كما  الــيــابــانــيــة.  ال�سعودية  لــلــروؤيــة 

الــتــوقــيــع عــلــى الــعــديــد مــن التــفــاقــات 
التعاون  جمالت  يف  التفاهم  ومذكرات 

�ساأنها  من  التي  البلدين،  بن  والتنمية 
وطوكيو  الريا�ص  بن  ال�سراكة  تعميق 

وتــو�ــســيــع قــاعــدة الــتــعــاون 
قي اإطارالروؤية ال�سعودية  
فتح  اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي 
قــنــوات ال�ــســتــثــمــارمــع 
وتنويع  ـــدول  ال جميع 

م�سادر الدخل.
لالإح�ساءات  ووفًقا 
اخلــــــا�ــــــســــــة بـــحـــجـــم 
اليابانية  ال�ستثمارات 
بــاملــمــلــكــة فــــاإن مـــا يــقــارب 
ال�ستثمارات  مــن   %  96 ـــ  ال
القطاع  يف  تــركــز  اليابانية 
ال�سناعي، وكان اأغلب هذه الن�سبة 
يف قطاع �سناعات البروكيماويات، 
فيما و�سل عدد ال�سعودين العاملن يف 
ال�سركات اليابانية املتواجدة يف اململكة 
اإجمايل  بن�سبة 48 % من  لـ6536 عاماًل 
اليابانية  ال�سركات  يف  املوظفن  عــدد 

العاملة باململكة.

أرامكو تطلق أول محطة وقود هيدروجيني

 الظهران - حمود الزهراين
برودكت�ص  ــر  اأي و�سركة  ال�سعودية  اأرامــكــو  د�سنت 
بوقود  ال�سيارات  لتزويد  حمطة  اأول  الــثــالثــاء،  ام�ص 
الهيدروجن يف اململكة وذلك يف مقر مركز التقنية اجلديد 
التابع ل�سركة اأير برودكت�ص يف وادي الظهران للتقنية. 
التجريبية هيدروجيًنا م�سغوًطا عايل  و�ستزّود املحطة 
النقاء لإ�سطول مبدئي من ال�سيارات الكهربائية من نوع 
تويوتا مرياي التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني.

ويــاأتــي هــذا الإعـــالن و�سط تــزايــد الإجــمــاع الــدويل 
الأ�سبوع  �ــســدر  لتقرير  ــا  ووفــًق الــهــيــدروجــن.  بفوائد 
املا�سي عن الوكالة الدولية للطاقة، فاإن الهيدروجن لديه 
ال�سادرة  الكربونية  النبعاثات  للحد من  هائلة  اإمكانات 

من قطاعات الطاقة املختلفة.
اإدارييها  وكبري  ال�سعودية  اأرامــكــو  رئي�ص  ــال  وق   
اخلطوة  هــذه  اأن  النا�سر،  اأمــن  املهند�ص  التنفيذين، 
والتو�ّسع   ، والتطوير  البحث  جمــال  يف  اأهمية  ت�سكل 
ل�ستخراج  كم�سادر  والــغــاز  النفط  ا�ستخدامات  يف 

و�سائل  يف  كــوقــود  ا�ستخدامه  وبالتايل  الهيدروجن 
النظيف  البيئي  الأثر  امل�ستدامة ذات  النقل واملوا�سالت 
وغري املوؤثر يف جمال التغري املناخي، وهذا ميثل فر�سة 
كبرية لنا ول�سركة اأير برودكت�ص لن�ست�سكف ب�سكل اأكر 
ال�ساعي  هدفنا  وحتقيق  الهيدروجن  وقــود  اإمــكــانــات 

لتوفري م�سادر طاقة عملية وم�ستدامة للم�ستقبل".
ــر  اأي �ــســركــة  اإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  قـــال  جهته  مــن 
ق�سيمي  �سيفي  التنفيذين،   اإدارييها  وكبري  برودكت�ص 
اأن املركبات التي تعمل بوقود الهيدروجن بخ�سائ�ص 
خم�سة  اأن  حــيــث  الــنــقــل،  ـــوقـــود  ل كــمــ�ــســدر  ممـــيـــزة 
ال�سيارة  جتعل  الهيدروجن  وقــود  مــن  كيلوغرامات 
انبعثات  دون  مر  كيلو   500 م�سافة  قطع  على  قــادرة 
بالوقود  تزّودها  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  املــاء،  با�ستثناء 
تعمل  التي  الكهربائية  املركبات  بخالف  دقائق   5 يف 
بالوقود.  للتزّود  �ساعة  اإىل  حتتاج  والتي  بالبطاريات 
توفري  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  اأن  للهيدروجن  وميكن 

م�ستقبل لطاقة نظيفة واآمنة وغري مكلفة.

دعم 824 منشأة صغيرة ومتوسطة
الريا�ض- البالد

للمن�ساآت  العامة  الهيئة  اأعلنت 
"من�ساآت"  واملتو�سطة  ال�سغرية 
من  ــادت  ــف ــت ا�ــس ــاأة  مــنــ�ــس  824 اأن 
مـــبـــادرة الإقــــرا�ــــص غـــري املــبــا�ــســر 
�سمن مبادرات خطة حتفيز القطاع 
م�سروفة  مبالغ  باإجمايل  اخلا�ص 
ريــــال من  مــلــيــون  جتـــــاوزت 800 
خـــالل �ــســركــاء املـــبـــادرة املــرخــ�ــص 
لــهــم مــن مــوؤ�ــســ�ــســة الــنــقــد الــعــربــي 
اإىل  عددهم  ي�سل  الذي  ال�سعودي، 

17 �سركة متويل.
وتــهــدف مــبــادرة الإقــرا�ــص 

تقدمها  التي  املبا�سر  غري 
بــالــتــعــاون  "من�ساآت" 
مــــــع بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
تعزيز  اإىل  الجتماعية 
ــــــرا�ــــــص املـــنـــ�ـــســـاآت  اإق

الــ�ــســغــرية واملــتــو�ــســطــة 
اململكة  يف  الأعـــمـــال  ورواد 

تكلفة  ذات  قــرو�ــصٍ  تقدمي  خــالل  مــن 
لها  املرخ�ص  التمويل  ل�سركات  منخف�سة 
من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي 
وقرو�ص  متويلية  حلول  بــدورهــا  تقدم 

تناف�سية  مبميزات 
ال�سغرية  للمن�ساآت 
ورواد  واملـــتـــو�ـــســـطـــة 

الأعمال.
الإقرا�ص  مبادرة  "من�ساآت"  و�سممت 
مال  بــراأ�ــص  اأطلقتها  الــتــي  املبا�سر  غــري 
ي�سل اإىل 1.6 مليار ريال، لغر�ص حتفيز 

ال�سغرية  املن�ساآت  اإىل  املوجه  التمويل 
الدعم  مــ�ــســادر  تنويع  عــر  واملتو�سطة 
املايل، وو�سع ال�سيا�سات واملعاير لتمويل 
وال�ستثمار،  التمويل  ودعم  امل�سروعات، 
واأدوات  من�سات  ا�ستحداث  اإىل  اإ�سافة 
متويلية يحتاجها قطاع املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة ورواد الأعمال.

الهند تتيح تأشيرتها إلكترونيا للسعوديين 
الريا�ض - �سامية الغريبي 

بالريا�ص  الهندية  ال�سفارة  اأعلنت 
ال�سفر  تــاأ�ــســرية  على  احل�سول  اإتــاحــة 
ــك  وذل لــلــ�ــســعــوديــن،  اإلــكــرونــيــا  للهند 

التجارية  والأعمال  ال�سياحة  لأغرا�ص 
والطبية.

لــهــا عر  ــدة  ــغــري واأو�ـــســـحـــت يف ت
ح�سابها الر�سمي اأنه ي�سعدها اأن تعلن اأن 

امتدت  الإلكرونية  التاأ�سرية  ت�سهيالت 
ال�سعودين،  املــواطــنــن  لت�سمل  الآن 
عليها  للح�سول  التقدمي  ميكنهم  حيث 

عر الإنرنت. 

 مشروعا تتصدرها الصناعة والتعدين
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جدة - البالد 
اأعمال  انعقدت يف طوكيو فعاليات منتدى 
والــذي   2030 اليابانية  ال�سعودية  الــروؤيــة 
ومنظمة  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  تنظمه 
التقى  حيث   ، اليابانية  اخلارجية  التجارة 
حكومية  �سعودية  جهة  ع�سرين  مــن  اأكـــر 
وخا�سة ، بنظرائها اليابانين من امل�سوؤولن 
وناق�سوا   ، يابانية  �سركة   300 وممثلي 
خمتلف  يف  الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�ص 

القطاعات ال�سراتيجية يف اململكة 
ومتـــثـــل قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
التحتية وال�سناعة اللوج�ستيات وقطاع 
الرفيه،  اأبرز جمالت التعاون واهتمام 
اأعمال  وت�سدر   ، اليابانين  امل�ستثمرين 
والتطورات  الجنــازات  عر�ص  املنتدى 
يف  الرئي�سية  القــتــ�ــســاديــة  الهيكلية 
ومتكن  ال�ستثمارات  لتعزيز   ، اململكة 
ال�سوق  دخول  من  الأجنبية  ال�سركات 

ال�سعودي.

معالم الرؤية 
السعودية اليابانية
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مليارا

24 جهة سعودية و300 
شركة يابانية بالمنتدى



وا�شنطن ــ وكاالت 
"البنتاغون"  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ال�شرق  اإىل  اإ�شايف  اأمريكي  اإر�شال 1000 جندي 

الأو�شط يف غمرة التوتر مع اإيران.
باتريك  بالوكالة  الأمريكي  الدفاع  وزير  وقال 
�شاناهان، اإن هذه اخلطوة ترمي اإىل "�شمان اأمن 
و�شالمة ع�شكريينا املنت�شرين يف املنطقة وحماية 

م�شالح بالده القومية".
لوكالة  ك�شفا  ق��د  اأم��ريك��ي��ان  م�����ش��وؤولن  وك��ان 
لإر�شال  ت�شتعد  املتحدة  الوليات  اإن  "رويرتز" 

قوات اإ�شافية اإىل ال�شرق الأو�شط.
واأ�شافا اأن هذا الإجراء ياأتي ردا على خماوف 
عن  م�شوؤوليتها  ثبت  التي  اإي��ران  ب�شاأن  متزايدة 

هجمات على ناقلتي نفط الأ�شبوع املا�شي.
بدوره قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإن 
�شعت  حال  يف  اإي��ران  �شتهاجم  الأمريكية  القوات 

لمتالك �شالح نووي.
الأمريكية،  تامي  مقابلة مع جملة  واأ�شاف يف 
ناقالت  �شد  الأخ��رية  التفجريات  وراء  اإي��ران  اأن 

النفط يف خليج عمان.
وقال رًدا على �شوؤال عما اإذا كان �شيقوم بعمل 
ع�شكري �شد اإيران يف حال �شعت لمتالك اأ�شلحة 
�شعيها  ح��ال  يف  ب��ذل��ك  ���ش��اأق��وم  بالطبع  ن��ووي��ة: 

لإنتاج �شالح نووي.
يف  وارًدا  الع�شكري  ال��ع��م��ل  ك���ان  اإذا  وع��م��ا 
النفط  وم�شادر  الدولية  املالحة  تهديد  مو�شوع 
عالمة  اأت���رك  اأن  اف�شل  ت��رام��ب:  ق��ال  اخلليج  يف 

�شوؤال بالن�شبة لهذا املو�شوع.
لهجته  الإي���راين  الرئي�س  غري  ذل��ك  مقابل  يف 
بعد  واملنطقة،  املتحدة  الوليات  مع  الت�شعيدية 
ال�شرق  اإعالن وا�شنطن ن�شر مزيد من قواتها يف 

الأو�شط، و�شط توترات مت�شاعدة بني البلدين.
اإن  وق���ال روح����اين يف ح��دي��ث ت��ل��ف��زي��وين : 
"اإيران لن ت�شن حربا على اأي دولة، وذلك ح�شب 

قوله.
�شيا�شات  ملعهد  مف�شل  تقرير  �شلط  فيما  هذا 
ال�شراع  اح��ت��دام  على  ال�شوء  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال��ن��ظ��ام الإي�����راين ح���ول �شلطات  ب��ني اج��ن��ح��ت 

و�شالحيات  املر�شد الأعلى 
�شباًقا  ت�شهد  ب���داأت  اإي���ران  اإن  التقرير  وق��ال 
حمموًما على ال�شلطة مبا يف ذلك من�شب املر�شد 
الأع���ل���ى، م�����ش��رًيا اإىل وج����ود حم����اولت لإل��غ��اء 
من�شب الرئا�شة وال�شتعا�شة عنه مبن�شب رئي�س 

الوزراء.
فاتاناكا،  األيك�س  كتبه  الذي  التقرير  واأ�شاف 
وه��و هولندي م��ن اأ���ش��ل اإي���راين، اأن��ه ق��د حتدث 

مفاجاآت 
ه����ذا  يف 

ال�����������ش�����ب�����اق 
ت�����ش��اع��د  ظ�����ل  يف 

الإ�شالحيني  بني  ال�شراع 
وامل��ت�����ش��ددي��ن ب�����ش��اأن ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام 

امل�شتقبلي يف البالد.
خامنئي،  علي  املر�شد  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
الذي ميثل اأعلى �شلطة يف اإيران، مل يحّدد بعد اأي 
عمره،  من  الثمانني  جتاوزه  رغم  خلالفته  مر�شح 

حتى ل يظهر يف موقف �شعف.
انتخابات  اإج���راء  اإي���ران  اع��ت��زام  اإىل  واأ���ش��ار 
ع��ام  رئ��ا���ش��ي��ة  امل��ق��ب��ل وان��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ام  نيابية 
من�شب  هي  الكربى  اجلائزة  اأن  معترًبا   ،2021

خليفة خامنئي.
بداأ  اإي��ران  يف  ال�شلطة  على  ال�شراع  اأن  وذك��ر 
لالنتخابات  املر�شحني  اأحد  واأن  ب�شحايا،  يت�شبب 
الرئا�شية يقبع الآن يف ال�شجن بتهمة قتل زوجته ما 

يثري 

ال�شكوك 
ح���������������������ول 
احل���ر����س  دور 
ت��ل��ك  يف  ال������ث������وري 
الق�شية، م�شيًفا اأن مر�شحني 
قاليباف  حممد  وهما:  اآخرين  مت�شددين 

وقا�شم �شليماين، يواجهان تهم ف�شاد.
من  اأخ���رى  م��الم��ح  ه��ن��اك  اأن  التقرير  وراأى 
نظام  طبيعة  با�شتمرار  تتعلق  الداخلي  ال�شراع 
الإ�شالحيني  اأن  اإىل  لف��ًت��ا  اإيران“،  يف  امل���اليل 
ي�شعون اإىل تو�شيع �شالحيات الرئي�س وحتجيم 
الذي  املنتخب  غري  الد�شتور  �شيانة  جمل�س  دور 
�شيا�شي حقيقي يف  تغيري  اأمام  عقبة  اأكرب  يعترب 

اإيران، على حد تعبريه.
امل��ت�����ش��ددي��ن يف ط��ه��ران  اأن  ال��ك��ات��ب  واع��ت��رب 
ي�شعون اإىل تغيري الد�شتور مبا فيه اإلغاء من�شب 
ال��وزراء  رئا�شة  نظام  واإع��ادة  اجلمهورية  رئي�س 
بدعوى اأن نظام الرئا�شة يقوي الإ�شالحيني الذين 

يحققون اأ�شواتا انتخابية اأكرث من املت�شددين.
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قوات أميركية إضافية إلى الخليج .. وصراع األجنحة يحتدم في إيران

القاهرة - حممد عمر  
امل��ع��ه��د  ال���ب���اح���ث يف  ����ش���دد 
ال����دويل ل��ل��درا���ش��ات الإي��ران��ي��ة 
اأحمد اأمري، على عظم امل�شوؤولية 
عاتقها  على  اململكة  حتملها  التى 
املنطقة،  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن  جت��اه 
اإدارة �شوؤون  �شيما واأنها تتوىل 
امل�شلمني  قبلة  احل���رام  امل�شجد 
وتت�شرف بوجود احلرم النبوي 

على اأرا�شيها.
واأ������ش�����ار اأم������ري ف����ى ح��دي��ث��ه 
تتمتع  اململكة  اأن  اإىل  ل�"البالد" 
ب��و���ش��ع ���ش��ي��ا���ش��ي واق��ت�����ش��ادي 
القوى  من  تعترب  ولذلك  م�شتقر 
واق��ت�����ش��ادًي��ا  �شيا�شًيا  امل���وؤث���رة 
الوجود  ه��ذا  ويعزز  العامل،  يف 
ال���ق���وي م��ك��ان��ت��ه��ا الإ���ش��الم��ي��ة 
ودوره�����ا يف ال�����ش��وق ال��ع��امل��ي��ة 
اأك��رب  م��ن  واح���دة  لكونها  للنفط 

م�شدري النفط. 
ونوه " اأمري " وعلى ال�شعيد 
التي  الأو���ش��اع  اأن  ن��رى  الآخ���ر 
من  ت�شهده  وما  املنطقة  بها  متر 
ت����ط����ورات وحت����دي����ات خ��ط��رية 

وم���ت���الح���ق���ة ت��ت��ط��ل��ب ت��ك��ات��ف��ا 
وت�شامنا دوليا خا�شًة من الدول 
حلماية  املنطقة  ودول  العربية 
اأمنها وم�شاحلها القومية، وهذا 
دعوة  اإىل  دائًما  اململكة  يدفع  ما 
من  امل��ن��ط��ق��ة  دول  يف  الأ���ش��ق��اء 

اأجل الت�شاور والتباحث من اأجل 
�شبل  اإيجاد  على  امل�شرتك  العمل 
املنطقة واحل��د من  اأزم���ات  حل��ل 
التحديات  على  والتغلب  اآثارها 
ال�شيا�شية  الأو�شاع  يف  املوؤثرة 

والقت�شادية بدول املنطقة. 
اململكة  : �شاهدنا من  واأ�شاف 
مبادرات عديدة من اأجل التو�شل 
اأزم��ات  لأغ��ل��ب  �شيا�شي  ح��ل  اإىل 
املبادرة  قدمت  من  فهي  املنطقة، 
حتقيق  على  وعملت  اخلليجية 
اليمن  يف  �شلمي  �شيا�شي  انتقال 
احلوار  ودعمت  2011م  عام  يف 
ال��وط��ن��ي، وق���دم���ت اأك����رث م���ن 7 
اقت�شاديًا  دع��ًم��ا  دولر  مليارات 
وتنمويًا لليمن بني اأعوام 2012 
و2014م، كما بذلت جهودا مكثفة 
انتقال  اأج��ل  من   2011 ع��ام  منذ 
لليمن  يحفط  م�شتقر  �شيا�شي 
موؤ�ش�شاتها.،  ومتا�شك  ا�شتقاللها 
وداأبت منذ ذلك احلني على ك�شف 
موؤامرات اإيران ودعمها الوا�شح 
احلوثي  مليلي�شيات  وال�شريح 

وعملياتها الإجرامية. 

المملكة تطالب بتنفيذ القرارات األممية التي تدين االستيطان اإلسرائيلي
القاهرة ــ  وا�س

ط��ال��ب��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ال�شرعية  ق���رارات  بتنفيذ  ال���دويل  املجتمع 
الإ�شرائيلي  ال�شتيطان  تدين  التى  الدولية 
يف الأرا�����ش����ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وم�����ش��ادرة 
ال��ع��امل بعدم  ط��ال��ب��ت دول  ك��م��ا  الأرا����ش���ي، 
بها  الع��رتاف  اأو  القد�س  اإىل  �شفاراتها  نقل 

عا�شمة لإ�شرائيل.
األقاها  التى  الكلمة  ف��ى  اململكة  واك���دت 
���ش��ف��ري خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني ل��دى 
اململكة  وم��ن��دوب  العربية  م�شر  جمهورية 
بن  اأ���ش��ام��ة  العربية  اجل��ام��ع��ة  ل��دى  ال��دائ��م 
اأحمد نقلي امام اجتماعات الدورة اخلام�شة 
ل��ل��ح��وار ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ش��رتات��ي��ج��ي على 
ال�شاد�شة  امل�شوؤولني والدورة  م�شتوى كبار 
ع�����ش��رة لج��ت��م��اع ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني ملنتدى 
ا�شت�شافتها  التي  ال�شيني  العربي  التعاون 
ال�شامل  ال�����ش��الم  اأه��م��ي��ة  الإم������ارات،  دول���ة 
عربي  كخيار  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  وال��دائ��م 
ا�شرتاتيجي جت�شده مبادرة ال�شالم العربية 
قمة  يف  العربية  ال��دول  جميع  تبنتها  التي 
منظمة  ودعمتها  2002م  العام  يف  ب��ريوت 

التعاون الإ�شالمي.
فل�شطني  ق�شية  اإن  نقلي:  ال�شفري  وق��ال 
والتي  الأوىل  العربية  املركزية  الق�شية  هي 
ال�شامل  ال�شالم  اأهمية  من خاللها نوؤكد على 
عربي  كخيار  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  وال��دائ��م 
ا�شرتاتيجي جت�شده مبادرة ال�شالم العربية 
قمة  يف  العربية  ال��دول  جميع  تبنتها  التي 

منظمة  ودعمتها  2002م  العام  يف  ب��ريوت 
باملبادرة  والتزامنا   ، الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون 
القرار  ورف�شنا  بنودها،  بجميع  ومت�شكنا 
عا�شمة  بالقد�س  العرتاف  ب�شاأن  الأمريكي 
لإ�شرائيل وكل اخلطوات الإ�شرائيلية اأحادية 
اجلانب التي تهدف اإىل تغيري احلقائق على 

الأر�س وتقوي�س حل الدولتني.
وا�شار نقلي اىل  الدور التخريبي لإيران 
الإره��اب��ي��ة  للملي�شيات  ودع��م��ه��ا  اليمن  يف 
اململكة  ل�شتهداف  بال�شواريخ  احل��وث��ي��ة 
هذا  ان  على  م�����ش��ددًا  البحرية|،  وامل��م��رات 
دعمها  ع��ن  اململكة  يثنى  ل��ن  ال���ش��ت��ه��داف  
يقو�س  ول��ن  اليمن  يف  ال�شيا�شية  للعملية 
يف  ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف  جهود 
اأ�شا�س  على  اليمنية  الأزم���ة  واإن��ه��اء  اليمن 

املبادرة اخلليجية.

وراأى : اأن التدخل ال�شافر من قبل اإيران 
يعد  العربية  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
انتهاكًا لقواعد القانون الدويل وملبداأ ح�شن 
اجلوار و�شيادة الدول مع رف�شنا للتدخالت 
الإي��ران��ي��ة يف ال�����ش��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول 
العدوانية  املحاولت  لكل  واإدانتنا  العربية 
من جانبها الرامية اإىل زعزعة الأمن وال�شلم 
يف منطقتنا والعامل وما تقوم به من تاأجيج 
يف  مبا  العربية  ال��دول  يف  وطائفي  مذهبي 
ذلك دعمها وت�شليحها للميلي�شيات الإرهابية 
يف عدد من الدول العربية، موؤكدين الوقوف 
اإيرانية  اأي حم��اولت  وق��وة �شد  ح��زم  بكل 
لتهديد اأمن الطاقة وحرية و�شالمة املن�شاآت 
البحرية يف اخلليج العربي واملمرات املائية 
الأخرى �شواء قامت به اإيران اأو عرب اأذرعها 

يف املنطقة.

مختص لـ             : المملكة رائدة القوة 
العربية ومصدر استقرارها

اأحمد اأمري

الكويت ــ وكاالت 
اأفادت وكالة الأنباء الكويتية، باأن اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد �شيزور العراق، اليوم "الأربعاء" 

حيث يبحث العالقات الثنائية بني البلدين، واأبرز الق�شايا وامل�شتجدات على ال�شاحة الإقليمية.
وتعد الزيارة التي يقوم بها اأمري البالد اإىل العا�شمة العراقية هي الثانية خالل توليه مقاليد 

احلكم، اإذ تراأ�س يف 29 مار�س 2012 وفد الكويت اإىل اجتماع القمة العربية التي عقدت يف 
التوترات  "هذه الزيارة تاأتي يف ظل  اأن  اأنباء الكويت  اآنذاك. واأ�شارت وكالة  بغداد 

الأعمال  املنطقة، ول�شيما  ت�شهدها  التي  امل�شبوقة  املت�شارعة غري  والتطورات 
التي ا�شتهدفت �شالمة الإمدادات النفطية، عرب تخريب و�شرب ال�شفن 

لالإمارات  الإقليمية  املياه  يف  املدنية  والتجارية  النفطية 
وخليج عمان".

أمير الكويت يزور العراق
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رئي�س جمل�س الإدارة

» فساد قطر يطيح ببالتيني.. والخسائر تدفع »
إلى تسريح المئات

جدة ــ وكالت 
العامل  كاأ�س  مونديال  بتنظيم  قطر  فوز  اإعــان  حلظة  منذ 
فيما  رئي�سًا  �سببًا  كان  والذي  ملفها  حتا�سر  الف�ساد  واتهامات 
القدم،  الف�ساد داخل الحتاد الدويل لكرة  بعد بالإطاحة مبافيا 
ونائبه  باتر  جوزيف  ال�سابق  الحتــاد  رئي�س  ت�سدرها  التي 
مي�سيل باتيني واملدير التنفيذي لاحتاد جريوم فالكه، وقبلهم 
رئي�س الحتاد الآ�سيوي ال�سابق ع�سو اللجنة التنفيذية، حممد 
بن همام، واأ�سماء عدة طالتها يد القانون و�سطبت مدى احلياة، 
لثبوت تهم الف�ساد �سدهم، فيما يخ�سع البع�س لعقوبة ال�سجن.

 وفى �سياق تلك التجاوزات األقت ال�سلطات الفرن�سية، ام�س 
الأوروبــي  لاحتاد  ال�سابق  الرئي�س  على  القب�س  "الثاثاء" 
لكرة القدم "يويفا" مي�سيل باتيني، يف اإطار حتقيقات بوقوع 
ف�ساد يف اإ�سناد بطولة كاأ�س العامل 2022 لدويلة قطر  وحتقق 
اأ�سند بها تنظيم مونديال 2022 اإىل  باري�س يف الطريقة التي 
تاأكيدات متتابعة حول دفع تنظيم احلمدين مئات  قطر، و�سط 
الدويل  مل�سوؤولني يف الحتــاد  الــدولرت كر�ساوى  املايني من 
اأكد  �سابق،  وقت  ويف  واملحلية.  القارية  والحتــادات  "فيفا" 
منح  اأن  باتر،  جوزيف  ال�سوي�سري  للفيفا  ال�سابق  الرئي�س 
الرئي�س  جانب  من  تدخل  بعد  مت   2022 مونديال  تنظيم  قطر 

الفرن�سي الأ�سبق نيكول �ساركوزي لدى باتيني.
وقال باتر، غداة الك�سف عن اتفاق �سري بني الفيفا وقناة 
 2022 مونديال  لتنظيم  قطر  انتخاب  "مت  القطرية:  اجلزيرة 
�ساركوزي  اجلمهورية  رئي�س  جانب  من  �سيا�سي  تدخل  بعد 
ل�سالح  منه  املقربني  مع  ي�سوت  بــاأن  باتيني  من  طلب  الــذي 
عملية  ب�سبب  الفيفا  قبل  من  املوقوف  باتر،  واأو�سح  قطر". 
رجحت  الأربــعــة  الأ�ــســوات  "هذه  اأن  لباتيني،  م�سبوهة  دفــع 
املوقف  هــذا  واأدى  املتحدة.  الــوليــات  مواجهة  يف  قطر  كفة 
�سخ�سي  وعلى  الفيفا  على  اخلا�سرين  جانب  من  هجوم  اإىل 
 ،2018 مونديال  لتنظيم  رو�سيا  اأمــام  اخلا�سرة  اإجنلرتا  اأنــا، 
والوليات املتحدة اأمام قطر". ويف نف�س اليوم، يف 2 دي�سمرب 
2010، مت اإ�سناد تنظيم مونديال 2018 اإىل رو�سيا على ح�ساب 

اإجنلرتا، التي خرجت من دورة الت�سويت الأوىل و�سط ده�سة 
الوليات  على  الأخــرية  ــدورة  ال يف  قطر  فــازت  بينما  اجلميع، 
جمددا  الواجهة  اإىل  وعــادت   .2022 مونديال  لتنظيم  املتحدة 
 ،2022 مــونــديــال  ا�ست�سافة  حــق  قطر  مبنح  تتعلق  �سبهات 
اأ�سهر،  "�سنداي تاميز" الربيطانية قبل  عندما ك�سفت �سحيفة 
الدويل وقع عقدا �سريا مع �سبكة  اأن الحتاد  عن وثائق تظهر 
على  الت�سويت  مــن  اأيـــام   3 قبل  قطر،  مــن  اململوكة  اجلــزيــرة 
تنفيذيني  مديرين  اأن  الوثائق  وتظهر   .2022 نهائيات  منظم 
انتهاء  مع  التلفزيوين  العقد   2010 يف  وقعوا  اجلــزيــرة  من 
حمات الرت�سح ل�ست�سافة كاأ�س العامل. وقد ت�سمن العقد ر�سما 
قدره 100 مليون دولر )77 مليون جنيه اإ�سرتليني( يدفع يف 
ح�ساب معني لفيفا، اإذا فازت قطر يف ا�ست�سافة مونديال 2022.

العام  والأمـــني  باتر  اأن  اىل  تاميز"  "�سنداي  واأ�ــســارت 
ال�سابق للفيفا الفرن�سي جريوم فالك وقعا العقد بعد اأ�سبوع من 
اإ�سافية  دولر  مليون   480 مبلغ  قدمت  التي  لقطر،  الت�سويت 
املتاحقة  الف�سائح  اأن  ويبدو  �سنوات.  بثاث  ذلك  بعد  للفيفا 
"الفيفا"  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  و�سعت  احلمدين  لتنظيم 
باملنظمة  الفا�سدين  الأع�ساء  ي�سقط  جعلته  حمرج،  موقف  يف 

والتي حامت حولهم ال�سكوك حول تلقي ر�ساوي من قطر.
ففي مار�س املا�سي، اأعلن الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا، 
اإن لوي�س ت�سرييبوجا، رئي�س احتاد الإكوادور ال�سابق، عوقب 

بالإيقاف مدى احلياة، بجانب تغرميه مليون فرنك �سوي�سري 
الدوحة.  من  ر�سى  قبول  يف  لتورطه  دولر(،  مليون   1.01(
وت�سرييبوجا ع�سوا �سابقا يف اللجنة التنفيذية، لحتاد اأمريكا 
يف  واتهم  الفيفا،  يف  �سابقا  وم�سوؤول  القدم،  لكرة  اجلنوبية 

وقت �سابق بتلقي ر�ساوي من
وقريبًا من تلك الف�سائح دفعت اخل�سائر املتاحقة جمموعة 
خم�س  من  يقرب  ما  ف�سل  اىل  القطرية،  الإعامية  اإن"  "بي 
اإيرادات  الكبري يف  اإثرالرتاجع  القطرية،  موظفيها يف قاعدتها 
الأمريكية  املدفوعة. ونقلت وكالة بلومربج  التلفزيون  خدمات 
قامت  ال�سركة  اإن  ا�سمه، قوله  عن م�سدر مطلع، طلب عدم ذكر 
القوى  اأو نحو 18٪ من  بف�سل حوايل 300 موظف يف قطر، 

العاملة املحلية، لفتا اإىل اأن هذا الرقم لي�س معلومات علنية.
وكانت ال�سركة قالت يف بيان اإنها اتخذت بع�س "القرارات 
ب�سبب  ذلك  اأن  زعمت  فيما  اأعمالنا"،  حجم  لت�سحيح  ال�سعبة 
�سحيفة  كــ�ــســفــت  ــي،  ــا�ــس امل مـــار�ـــس  ويف  قــر�ــســنــة.  عــمــلــيــات 
 2016 عام  خال  �سخت  الدوحة  اأن  الفرن�سية  "ليربا�سيون" 
لتعوي�س  دولر(  مليون   677( يــورو  مليون   600 مــن  اأكــر 
متويلها  يف  تعتمد  التي  �سبورت"  اإن.  "بي.  �سبكة  خ�سائر 
الباقة  اأن خ�سائر  الفرن�سية  ال�سحيفة  واأو�سحت  النظام.  على 
النظام  تت�ساعد، وكبدت  الريا�سية  القنوات  القطرية ملجموعة 
ملعلومات  ووفقًا  دولر.  مليار  قيمتها  قاربت  خ�سائر  القطري 

الأزمــة  تــزال  ل  الفرن�سية،  ال�سحيفة  عليها  ح�سلت  ووثــائــق، 
الذي  الأمــر  الباهظة،  الأمـــوال  هــذه  �سخ  بعد  م�ستمرة  املالية 
دفع الدوحة ل�سخ نحو 156 مليون يورو )176 مليون دولر( 
لـ"بي اإن.  اأخرى.  ووفقًا لل�سحيفة، فاإن �سخ الدوحة الأموال 
�سبورت" بات اأمرًا اعتياديًا، مو�سحة اأن قطر عززت راأ�س املال 
يف مار�س 2013 و�سبتمرب 2015 مببالغ تراكمية بلغت نحو 
منذ  �سخت  اأنها  كما  دولر(،  مايني   903( يورو  مليون   800
الراهن  الوقت  حتى   2012 عام  يف  الفرن�سية  الن�سخة  اإن�ساء 

اإجمايل 1.6 مليار يورو )1.8 مليار دولر(.

التحالف يسقط طائرتين حوثيتين..وانفجار يضرب 
مخازن الميليشيا في حجة

جدة ــ وا�س 
اإ�سقاط  اليمن،  يف  ال�سرعية  لدعم  العربي  التحالف  اأعلن 
اململكة  باجتاه  اأطلقتا  متفجرات  حتمان  م�سريتني  طائرتني 
من قبل امللي�سيات احلوثية املدعومة من ايران . وقال املتحدث 
اإن  املالكي  تركي  الركن  العقيد  التحالف  قــوات  با�سم  الر�سمي 
واإ�سقاط  اعرتا�س  من  متكنت  للتحالف  اجلــوي  الدفاع  قــوات 
الإرهــابــيــة  امللي�سيا  اأطلقتها  متفجرات  حتمل  م�سرية  طــائــرة 
اأبها.  يف  املدنيني  باملواطنني  ماأهولة  �سكنية  منطقة  بــاجتــاه 
واإ�سقاط  اعــرتا�ــس  مــن  متكنت  اجلــويــة  الــقــوات  اأن  واأ�ــســاف 
اليمنية  الأجــواء  يف  باملتفجرات  حمملة  اأخــرى  م�سرية  طائرة 
اأن  املالكي  العقيد  واأو�سح  اململكة.  باجتاه  امللي�سيات  اأطلقتها 
املدنية  املن�ساآت  ت�ستهدف  احلوثية  الإرهابية  الإجرامية  الأداة 
والأعيان املدنية ومل يتم حتقيق اأي من اأهدافها، وقد مت ك�سفها 
يف  امل�سروع  حقنا  نوؤكد  اإذ  "اإننا  قائا:  واأ�ــســاف  واإ�سقاطها. 
القدرات  م�ستمرون يف حتييد  اأننا  نوؤكد  فاإننا  بلدنا  الدفاع عن 
احلوثية العدائية". وكانت قوات الدفاع اجلوي ال�سعودي، قد 
طيار  بــدون  طائرة  واإ�سقاط  اعرتا�س  من  الأول  ام�س  متكنت 
ذلك �سرب  اأبها. يف غ�سون  باجتاه  النقابية  امللي�سيا  اأطلقتها 
انفجار هائل خمزن اأ�سلحة تابعا مليلي�سيات احلوثي النقابية، 
�سرق مديرية حر�س غربي حمافظة حجة  واأفاد املركز الإعامي 
مع  بالتزامن  وقــع  النفجار  اأن  اخلام�سة  الع�سكرية  للمنطقة 

حتليق مكثف لطائرات حتالف دعم ال�سرعية يف املنطقة.
حريق  مع  النفجارات  دوي  �سماع  ا�ستمر  اأنــه  كذلك  واأكــد 
حتالف  مقاتات  وا�سلت  فيما  �ساعات.  لعدة  املخزن  يف  �سب 
ال�ساروخية  امليلي�سيات  قـــدرات  ا�ستهدافها  ال�سرعية  لــدعــم 
اجلي�س  قوات  اأي�سا  ومتكنت  وحجة.  ال�سالع  يف  والع�سكرية 
فيما  املحافظتني،  يف  عــدة  مناطق  على  ال�سيطرة  مــن  اليمني 

ال�ساحل  يف  الع�سكري  الت�سعيد  احلوثية  امليلي�سيات  وا�سلت 
امليلي�سيات  وا�ستمرت  اجلبلية.  جبهة  يف  خ�سو�سًا  الغربي، 
للحديدة،  اجلنوبية  املناطق  اإىل  الع�سكرية  التعزيزات  باإر�سال 
ووا�سلت حفر مزيد من اخلنادق والأنفاق عرب خطوط التما�س 
امل�سبوق  غري  الع�سكري  الت�سعيد  من  اأجــواء  يف  املدينة  داخل 

على امتداد جبهات احلديدة وال�ساحل الغربي.

حملة اعتقاالت تطال 128 عسكريا 
في تركيا

اأنقرة ــ رويرتز
ال�سلطات الرتكية باعتقال 128 ع�سكريا  اأمرت 
فتح  ــديــن  ال رجـــل  بجماعة  �سلتهم  يف  لا�ستباه 
حماولة  بتدبري  اأنقرة  جانب  من  املتهم  غولن  الله 
ال�سرطة  وتبحث    .2016 عــام  املــزعــوم  النــقــاب 
اإقليم  يف  بهم  امل�ستبه  ن�سف  من  اأكــر  عن  الرتكية 
اإزمري ال�ساحلي بغرب الباد، فيما تبحث عن الباقني 
عن  رويــرتز  نقلته  ما  بح�سب  اآخــر،  اإقليما   30 يف 
من  بهم  امل�ستبه  اأن  وُيعتقد  تركية.  اإعامية  تقارير 
الرتكية  ال�سلطات  تتهمه  الذي  لـ"غولن"،  املوؤيدين 
اأعــوام،   3 قبل  املزعوم  لانقاب  املدبر  العقل  باأنه 

فيما ينفي غولن اأي دور له يف حماولة النقاب.
 وكان وزير الداخلية الرتكي قد ك�سف يف وقت 

منهم  اعتقل  �سخ�س،  األــف   511 توقيف  عن  �سابق 
ا�ستهدفت  التي  العمليات  اإطــار  يف  و821،  األفا   30
منذ  الكرد�ستاين،  العمال  وحـــزب  غــولــن،  جماعة 

املحاولة النقابية املزعومة.
اأن  ــه  ذات الــوزيــر  اأعــلــن  املا�سي،  يناير   3 ويف 
و239  األفا   750 بلغ   2018 عام  يف  املعتقلني  عدد 
�سخ�سا، بينهم اأكر من 52 األفا فقط ب�سبهة النتماء 

للداعية الرتكي املقيم يف وا�سنطن.
ومنذ حماولة النقاب الفا�سلة التي ينفي غولن 
رجب  نظام  اعتقلت  ب�ساأنها،  له  موجهة  تهمة  اأيــة 
طيب اأردوغان الآلف من الع�سكريني واملوظفني يف 
القطاع العام واملدر�سني والق�ساة، بدعوى انتمائهم 

جلماعة رجل الدين املقيم يف الوليات املتحدة.

مقتل العشرات في 
اشتباكات شمال سوريا

اإدلب ــ رويرتز 
اأفــــــاد املـــر�ـــســـد الـــ�ـــســـوري حلــقــوق 
من  عن�سرا   45 نحو  مبقتل  الإنــ�ــســان 
ــنــظــام الــ�ــســوري والــفــ�ــســائــل  ــــوات ال ق
م�ستمرة  عنيفة  ا�ستباكات  يف  املقاتلة 
بــني الــطــرفــني قـــرب حمــافــظــة اإدلــــب يف 
�سمال غرب �سوريا. واأ�سار مدير املر�سد 
رامي عبد الرحمن اإىل اأن املنطقة ت�سهد 
هيئة  �سنته  هجوم  اإثر  عنيفة  ا�ستباكات 
�سابقا(  الن�سرة  )جبهة  ال�سام  حترير 
وف�سائل مقاتلة اأخرى �سد مواقع لقوات 

النظام يف ريف حماة ال�سمايل".

 31 مبقتل  ال�ــســتــبــاكــات  وت�سببت 
مقابل 14  والف�سائل  الهيئة  من  عن�سرا 

من قوات النظام، وفق املر�سد.
ت�سهد  املــا�ــســي  اأبــريــل  نهاية  ومــنــذ 
مــنــطــقــة اإدلـــــب تــ�ــســعــيــدا عــ�ــســكــريــا، اإذ 
ال�سورية  احلربية  الطائرات  ت�ستهدف 
والرو�سية ريف اإدلب اجلنوبي ووريف 
ي�سفر  مــا  ــه،  ل املــحــاذي  ال�سمايل  حــمــاة 
يف  قتلى  �سقوط  عن  يومي  �سبه  ب�سكل 
وبلدات  قــرى  وباتت  املدنيني.  �سفوف 
�سبه خالية من �سكانها بعدما فروا جراء 

الق�سف العنيف.



البلدية  ال�����ش���ؤون  اأ���ش��در وزي��ر 
ال��دك��ت���ر ماجد  وال��ق��روي��ة امل��ك��ل��ف 
برتقية  ق��راًرا  الق�شبي،  عبدالله  بن 
وامل�����ش��اري��ع  للتعمري  الأم����ن  وك��ي��ل 
باأمانة منطقة جنران املهند�س جابر 
اإىل  ن�شيب  اآل  بن جابر  بن �شمعان 

املرتبة الثالثة ع�شرة.
�شكره  ن�شيب"عن  اآل  واأع���رب   
على  منطقة  جنران  ولأم��ن  لل�زير 
هذه الثقة �شائاًل الله العلي القدير اأن 

تك�ن تلك الرتقية ع�ًنا له يف اأداء عمله وخدمة هذا ال�طن الغايل.

جدة - البالد
بزواجه  �شايف،  اآل  حممد  عبدالعزيز  احتفل 
من كرمية حممد �شامل الفراج ، واأقيم احلفل يف 

بح�ش�ر  رنية،  مبحافظة  الأف��راح  قاعات  اإحدى 
ج��م��ع م��ن الأه����ل والأ���ش��دق��اء والأع���ي���ان. األ��ف 

مربوك.

مناسبات
10

العجالين مستشارًا 
اأ����ش���در م���دي���ر ت��ع��ل��ي��م الأف�����الج 
الدكت�ر حممد بن اإبراهيم اآل مغري، 
ال��رتب���ي  امل�����ش��رف  بتكليف  ق�����راًرا 
را�����ش����د ب����ن ع���ب���د ال���ل���ه ال��ع��ج��ال��ن، 
تعليم  ب�����اإدارة  ا  تعليميًّ م�شت�شاًرا 
العجالن  �شغل  اأن  و�شبق  املنطقة.  
بتعليم  امل�������ش����ؤول���ي���ات  م���ن  ع������دًدا 
الأفالج، ويعد من الكفاءات الرتب�ية 
وال���ق���ي���ادي���ة امل��ت��م��ي��زة يف امل���ي���دان 

الرتب�ي والعمل الإ�شرايف.

"ليالي خدمة المجتمع" بمهرجان البصر

الطياش لرتبة لواء

الريا�ض- البالد
ق��رار  ب��ن  خالد  رك��ن  اأول  الفريق  ال��ع��ام  الأم���ن  مدير  قلد 
مدير  م�شاعد  الطيا�س  عبدالرحمن  بن  خالد  الل�اء  احلربي، 
�شدور  بعد  اجل��دي��دة  رتبته  الأم����ن،  ل�����ش���ؤون  ال��ع��ام  الأم���ن 

املر�ش�م امللكي الذي يق�شي برتقيته اإىل رتبة ل�اء.
الكرمية،  الثقة  لهذه  وامتنانه  �شكره  عن  الطيا�س    وعربرّ 
داعًيا الله – عز وجل – اأن يك�ن عند ح�شن الظن، واأن يعينه 
املليك وال�طن، مقدًرا ملدير  ثم  الدين  املزيد خلدمة  على بذل 

الأمن العام تقليده رتبته اجلديدة.

بريدة - البالد
اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ال��ق�����ش��ي��م مم��ث��ل��ة يف 
التي  فعالياتها  اأوىل  املجتمع  عمادة خدمة 
خدمة  "ليايل  برنامج  م�شمى  حتت  جاءت 
مبتنزه  الب�شر  مهرجان  �شمن  املجتمع" 
وذل��ك  بالب�شر،  م�شعل  ب��ن  في�شل  الأم���ري 
ال�شهر  م��ن   20 اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

اجلاري.
وحظي الربنامج بزيارة عدد كبري من 

الزوار الذين جتاوزوا ال�645 زائرًا، حيث 
لهم فح��شات طبية، �شملت  قدم الربنامج 
ا�شتقبال ق�شم الب�شريات ل� 116 حالة، منها 
حالة ك�شل عن، وحالة ارتفاع �شغط العن 
وحالة  �شبكيه،  انف�شال  وحالة  جل�ك�ما، 
الإ���ش��اع��ة  ق�شم  ا�شتقبل  كما  اب��ي�����س،  م��اء 
ه�شا�شة  ب��داي��ة  ح��ال��ة   14 منها  ح��ال��ة   33
 203 املختربات  ق�شم  ا�شتقبل  فيما  عظام، 

م�شتفيدين وم�شتفيدات.

للتواصل : 
ت�����ش��ع��د اأ�����ش����رة حت���ري���ر )ال����ب����الد( مب�����ش��ارك��ت��ك��م يف 
اأجلكم  م��ن  ال�شفحة  ه��ذه  تخ�شي�س  ومت  منا�شباتكم.. 

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

را�ضد العجالني

جابر ال ن�ضيب
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المهنا يحتفي بقران وجدان 

 جمعية البر تحتفي بمرضى مركز التأهيل

مستشفى شرق جدة يعايد موظفيه

جدة - البالد
م��ع��اي��دة  ل��ق��اء  ج���دة  ���ش��رق  م�شت�شفى  ن��ظ��م 
التنفيذي  امل��دي��ر  م�شاعد  بح�ش�ر  ملن�ش�بيه 
عبا�س  الدكت�ر  الطبي  املدير  الطبية  للخدمات 
هناأ  وق��د  امل�شت�شفى.  ق��ي��ادات  م��ن  وع��دد  ال�شيخ 

املدير الطبي من�ش�بي امل�شت�شفى ، �شائاًل امل�ىل 
� عز وجل اأن يعيده على اجلميع اأع�اًما مديدة يف 
ظل وطن يرفل بنعمة الأمن والأمان. وقد �شارك 
املنا�شبة  بهذه  املُ��ق��ام  التهنئة  حفل  يف  اجلميع 

و�شط اأج�اء �شادتها م�شاعر املحبة والإخاء.

آل صافي يزفون عبدالعزيز 

جدة - خالد بن مر�ضاح
احتفل الكاتب ال�شحفي الدكت�ر عدنان املهنا 
بجامعة  رة  املحا�شِ )وج��دان(  ابنته  قران  بعقد 
حممد  على  بالريا�س  عبدالرحمن  بنت  ن���رة 
امل���ارد  ق�شم  رئي�س  العبدالرحيم  عبدالرحمن 
بالريا�س،  اجلماعي  النقل  ب�شركة  الب�شرية 

وذلك باإحدى قاعات الأفراح مبدينة  بجدة.
املجتمع  رج��الت  من  جمع  املنا�شبة  ح�شر   
الأع��م��ال   ورج���ال  والإع����الم  ال�شحافة  ورج���ال 
ال��دك��ت���ر خالد  والأك���ادمي���ي���ن يف م��ق��دم��ت��ه��م  

وع��ام��ر  وح�����ش��ن  ال��غ��ام��دي  وح��م��دان  العي�شى 
يا�شر  وال�����ش��اع��ر  ال��زه��راين  اأح��م��د  و  ع�شريي 
اأمي��ن عبدالغفار  ال��ه��ذيل وال��دك��ت���ر والأ���ش��ت��اذ 
�شكرتري �شم� الأمري خالد بن عبدالله والدكت�ر 
ح�����ش��ن ع��اي��ل وال���دك���ت����ر اأح���م���د م����ال وك��م��ال 
الداوودي اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة امللك 
من  �شقر  بن  عبدالعزيز  والدكت�ر  عبدالعزيز  

جامعة امللك في�شل.
ت��خ��ل��ل امل��ن��ا���ش��ب��ة امل��ج�����س احل���ج���ازي التي 

اأن�شدت بالأل�ان ال�شع�دية.

الصيدالني إلى رتبة لواء

جدة - �ضامل بكو�ض
ركن  العميد  الكرمي برتقية  ال�شامي  الأمر  �شدر 
اأحمد بن عتيق ال�شيدلين اإىل رتبة ل�اء ركن. وقد 

الزمالء وال�شدقاء  التهاين والتربيكات  من  تلقى  
جماله  يف  وال��ن��ج��اح  الت�فيق  ل��ه  متمنن  والأه����ل 

العملي. 

جدة - �ضامل بكو�ض
ق���ام وف���د م��ن رج����ال الأع���م���ال وامل��ج��ت��م��ع ب���زي���ارة للمر�شى 
الطبي، مببادرة  التاأهيل  ق�شم  بجدة  العزيز   عبد  امللك  مب�شت�شفى 
من رجل الأعمال عبد الله عبد الرحمن اجلميح  ع�ش� جمعية الرب 
وحممد اأب� ملحة ع�ش� جمعية الرب وع�ش� املجل�س البلدي بجدة  
جلمعية  التنفيذي  وامل��دي��ر  رحيمي   زك��ي  والعميد  ب�شفر  ح�شن 

الرب املهند�س حميي حكمي  واأع�شاء جمل�س الإدارة ، ومت ت�زيع 
الهدايا من ال�ش�ك�لتة وال�رود وامل�شتلزمات الطبية من كرا�شي 
متحركة وكهربائية  وو�شادات كهربائية.  وبع�س  الهدايا العينية ، 
مكتب  مدير   ، ا�شتقبالهم  يف  امل�شت�شفى  وكان  اإدارة  مع  بالتن�شيق 
الجتماعية  اخلدمة  ومديرة  الزهراين  الله  عبد  امل�شت�شفى  مدير 

هاللة الراجحي  واملدير الطبي املناوب الدكت�ر غيث مطبقاين.

آل نصيب للمرتبة الـ13
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التقنية
الأربعاء 16 �سوال 1440هـ املوافق 19 يونيو 2019م ال�سنة 88 العدد 1222670

أدوبي تكشف عن التالعب 
في الوجه

جوجل كروم يسهل تجاوز المواقع المدفوعة

دراسة بريطانية: ثلث الشباب قلقون من تعرض آبائهم لالحتيال 
القاهرة – ها�شم الها�شم 

"كا�سرب�سكي" اأن  ك�سفت درا�سة حديثة اأجرتها �سركة 
31٪ من ال�سباب من جيل الألفية فى اململكة املتحدة قلقني 
نق�ص  ب�سبب  الإنرتنت  عرب  لالحتيال  اآبائهم  تعر�ص  من 
اأكرث  ال�ستطالع  �سمل  لديهم، حيث  التكنولوجية  املعرفة 
من 2000 �ساب بريطانى، والذين مت �سوؤالهم عن وجهات 

نظرهم حول التكنولوجيا وتاأثريها على وحدة الأ�سرة.
ك�سفت  فقد  الــربيــطــانــى،  مريور"   " مــوقــع  وبح�سب 
الألفية  جيل  من   )٪  64( ثلثى  من  يقرب  ما  اأن  النتائج 
لــالأقــارب  الفنى  الــدعــم  تقدمي  واجبهم  مــن  اأن  ي�سعرون 
الــواجــب  هــذا  يفر�ص  اأن  ميكن  ذلـــك،  ومــع  �سنا،  الأكـــرب 

�سغًطا على العالقات، حيث اعرتف 42٪ من جيل الألفية 
اأنهم  يعتقدون  كانوا  اإذا  الأ�سرة  اأفــراد  يتجنبون  باأنهم 

يريدون الدعم الفني.
النف�ص  علم  اأ�ــســتــاذة  �ساك�ستون،  كاثلني  واأو�ــســحــت 
ومكاتبنا  �سياراتنا  فى  للتكنولوجيا  الهائل  الرتفاع  اإن 
لتتعلم  الأجــيــال  جميع  حتــّدى  قــد  الجتماعية  وبيئاتنا 
با�ستمرار كيفية ال�ستفادة منها ، م�سيفة :"ميكن لأولئك 
التغيريات  على  العثور  حياتهم  من  الثانى  الن�سف  فى 
ال�ساحقة وغالًبا ما يخ�سون التعر�ص للخداع اأو التعر�ص 
اأو ال�ستهداف من خاللهم - وغالًبا ما ي�سطر جيل الألفية 

اإىل املجيء اإىل عملية الإنقاذ".

القاهرة - حممد عمر 
اجلديدة  الن�سخة  لطرح  جوجل  ت�ستعد 
كــروم  جــوجــل  لــلــويــب  مت�سفحها  مــن   76
يوليو،   30 يف   Google Chrome
والتي تت�سمن العديد من امليزات اجلديدة، 

التي قد ل يرحب بها النا�سرون، مثل �سحيفة 
التي  اجلهات  من  وغريها  تاميز،  نيويورك 
املدفوعة،  ال�سهرية  ال�سرتاكات  على  تعتمد 
ومتنع امل�ستخدمني من قراءة عدد غري حمدد 

من املوا�سيع املجانية.

وميــنــع الــنــا�ــســرون يف الــوقــت احلــايل 
و�سع  يف  املــقــالت  عر�ص  من  امل�ستخدمني 
على  لاللتفاف  كطريقة  املــخــفــي،  الت�سفح 
و�سع  لأن  ــك  وذل املجانية،  املــقــالت  حــدود 
الــتــ�ــســفــح املــخــفــي يــحــظــر بــ�ــســكــل مــوؤقــت 

تعريف  ملفات  قــراءة  على  موقع  اأي  قــدرة 
الرتباط، اأو كتابتها على جهازك، مما يجعل 
كونك  معرفة  النا�سر  على  امل�ستحيل  مــن 
م�سرتًكا �سهرًيا اأم متجاوًزا ح�ستك ال�سهرية 

من املقالت املجانية.

القاهرة - حممد عمر 
 Adobe اأدوبــي  �سركة  طــورت 
ــــاء  ــــذك طـــريـــقـــة مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى ال
التعديالت  عن  للك�سف  ال�سطناعي 
ــى الــ�ــســور الـــتـــي مت اإجــــراوؤهــــا  عــل
 Face Aware ميزة  با�ستخدام 
فوتو�سوب  برنامج  يف   Liquify
اأ�ــســبــح  ــــذي  وال  ،Photoshop
لديه تاأثري عميق على الإبداع، وعلى 

ثقافتنا الب�سرية.
ويف وقت يزداد فيه القلق ب�ساأن 
انــتــ�ــســار مــقــاطــع الــفــيــديــو والــ�ــســور 
– وهـــو ا�سم  ـــاإن اأدوبــــي  املــزيــفــة، ف
اإنها  – تقول:  املعدلة  لل�سور  مرادف 
املــخــاوف، وهو  هــذه  الــعــامل  ت�سارك 
الطريقة برعاية  اإىل تطوير  دفعها  ما 
من  املمول   MediFor برنامج  من 
الدفاعية  البحثية  املــ�ــســاريــع  وكــالــة 

املتقدمة.
واأ�سبحت اإمكانات حترير ال�سور 
التي يوفرها فوتو�سوب هائلة، ويكاد 

يكون 
مـــــــــــــــــن 

امل�ستحيل معرفة ما اإذا كانت ال�سورة 
بوا�سطة  تعديلها  اأو  تغيريها  مت  قــد 

الربنامج، لذلك قررت اأدوبي اإزالة 
ذكــاء  طريقة  وتــطــويــر  التخمني 
ـــــادرة عــلــى اكــتــ�ــســاف  ا�ــســطــنــاعــي ق
فوتو�سوب  بوا�سطة  املعدلة  الوجوه 

تلقائًيا.
ريت�سارد  اأدوبــي،  باحثو  وتعاون 
Richard Zhang؛  ــغ  ــان ــس ــ� ت
 ،Oliver Wang واجن  واأوليفر 
�سنغ  بريكلي،  جامعة  من  باحثني  مع 
Sheng-Yu Wang؛  وانــغ  يــو 
 Andrew اأوينز  ــدرو  اأن والدكتور 
األيك�سي  الــربوفــيــ�ــســور  Owens؛ 

.Alexei A. Efros اإفرو�ص

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
• يعلن �سامي خالد عا�سل عن فقدان وثيقة تخرج من كلية لوريت 
اأو  مل�سدرها  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى  كهرباء  تخ�س�ص  بجدة 

االت�سال على جوال رقم 0540503003 وله ال�سكر.
فقدان  عن  اجلن�سية  �سوداين  علي  يو�سف  م�سطفى  �سالح  • يعلن 
جواز �سفر رقم P00831508 �سادر من ال�سودان تاريخ االنتهاء 
بجدة  ال�سودانية  للقن�سلية  ي�سلمه  يجده  من  فعلى  2018/4/6م 

او االت�سال على جوال رقم 0565797265 وله ال�سكر.
ميناء  دخول  ت�رصيح  فقدان  عن  دبيل  ابو  مريع  موؤ�س�سة  • تعلن 
ر  ح  اأ  رقم  لوحة  مر�سيد�ص حتمل  نوع  ل�سيارة  برابغ  عبداهلل  امللك 
حتى  املفعول  �ساري  الت�رصيح  2007م  موديل  ازرق  لونها   8139
االت�سال على  او  ي�سلمه مل�سدره  1441/3/25هـ فعلى من يجده 

جوال رقم 0540004026 وله ال�سكر. 
�سفر  فقدان جواز  اكرب حممد جمايل عن  اكرم علي  ال�سيد  • يعلن 
االت�سال  او  مل�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلى   EB1322011 رقم 

على جوال رقم 0531030119 وله ال�سكر. 
• يعلن/ حممد يا�رص اأحمد ال�سيخ �سعودي اجلن�سية هوية رقم/ 
)نزهة(  بحرية  وا�سطة  قيادة  رخ�سة  فقدان  1055697211عن 

م�سدرها جدة فعلى من يجدها ي�سلمها مل�سدرها.

املدينة املنورة 
امنه   / املواطنة  املنورة  باملدينة  املدينة  االأحوال  الإدارة  تقدم   •
امللف  املدين: 1070079692 رقم  ال�سجل  الفزي رقم  عليثه ع�سري 
احلفيظة 66302 التاريخ 1437/11/15هـ بطلب  تعديل ا�سمها 
من : امنه عليثه ع�سري الفزي اىل: عبري عليثه ع�سري الفزي فمن له 
هذا  تاريخ  من  �سهر  خالل  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على  معار�سة 

االعالن.
عويده   / املواطنة  املنورة  باملدينة  املدينة  االأحوال  الإدارة  • تقدم 
رقم   1019629508 املدين:  ال�سجل  رقم  العلوي  حمدان  حميد 
املدينة  امل�سدر  1427/2/25هـ  التاريخ   15482 احلفيظة  امللف 
املنورة بطلب  تعديل ا�سمها من : عويده حميد حمدان العلوي اىل: 
ذلك  على  معار�سة  له  فمن  ال�ساعدي  العلوي  حمدان  حميد  مها 

فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.

الطائف
اال�سناد  ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
�سجل  اجلعيد(  م�سلح  عوا�ص  م�ستور   ( املواطن  ان  الق�سائي 
مدين رقم ) 1005694482( طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على 
) حو�ص بداخله مبنى م�سلح دورين وملحق علوى م�سلح ( الواقع 
يف ) فرو�ص الروقي ( والذى ال اليه عن طريق ال�رصاء من م�سفر 
عوا�ص اجلعيد املحياه من قبله من عام 1385هـ وحدوده واطواله 

وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى: 
من ال�سمال: ملك حممد عبد اهلل القحطاين بطول 20م

من اجلنوب: �سارع عر�سه 20م ثم يليه ملك املنادحه بطول 20م
ومن ال�رصق: �سارع عر�سه 10م ثم يليه ملك عبد اهلل عوا�ص العتيبي 

بطول 24.70م

من الغرب: ملك احمد �سعود اجلعيد بطول 24.70م
وامل�ساحة االجمالية 494م2.

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

اال�سناد  ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
�سجل   ) القر�سي  اهلل  خلف  عابد  رائد   ( املواطن  ان  الق�سائي 
ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا    )  1055798100  ( رقم  مدين 
على ) مزرعة وبداخلها بئر( الواقع يف ) الهدا �سعبه الطلح ( والذى 
ال اليه عن طريق ال�رصاء من يحى عي�سه مرزوق القر�سي املحياه 
من قبله عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق 

الكروكى املرفق كما يلى :
من ال�سمال: ملك خلف عابد خلف اهلل القر�سي بطول 94.15م
من اجلنوب: ملك خلف عابد خلف اهلل القر�سي بطول 76.40م

ال�سمال  من  20م  م�سافه  بطول  10م  عر�سه  �سارع  ال�رصق:  ومن 
نحو اجلنوب ثم يليه ملك �رصف عابد خلف اهلل القر�سي ومتام احلد 

ملك �رصف عابد خلف اهلل القر�سي بطول 116.15م
من الغرب: ملك خلف عابد خلف اهلل القر�سي بطول 124.50م

وامل�ساحة االجمالية 10162.41م2. 
نظاما وقدرها  املقررة  املدة  بها خالل  التقدم  فله  له معار�سة  فمن 

�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم ملكتب االحوال املدنية مبحافظة الطائف طالبا تغيري اال�سم 
ال�سجل  املطريى  ال�ساطري  معي�ص  �سامل  معي�ص  اال�سم  له  االول 
املدين 1106614199 من معي�ص �سامل معي�ص ال�ساطري املطريي 
اىل تركى �سامل معي�ص ال�ساطري املطريي فمن له معار�سه على ذلك 

فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخه.
من  تخرج  وثيقة  فقدان  عن  العتيبي  ح�سن  عاي�ص  ممدوح  • يعلن 
الرقم اجلامعي 42304995  االجنبية  اللغات  كلية  الطائف  جامعة 

فعلى من يعرث عليها ت�سليمها اىل م�سدرها.
اال�سناد  ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
 ( رقم  مدين  �سجل   ) اجلعيد  عيد  بنى  اليف   ( املواطن  ان  الق�سائي 
مزرعة   ( على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا    )1005301146
ال�رصاء من  اليه عن طريق  ال  الواقع يف ) وادى جليل ( والذى   )
عبد اهلل عبد العايل زيد احلارثي و املحياه من عام 1385هـ وحدوده 

واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى: 
من ال�سمال: �سارع عر�سه 10م ثم يليه ملك �سجاع �ساير العدواين 

بطول 105.25م
احلربي  حممد  فهد  ملك  يليه  ثم  15م  عر�سه  �سارع  اجلنوب:  من 

بطول 108.85م
�سعيد  الرحمن  عبد  ملك  يليه  ثم  15م  عر�سه  �سارع  ال�رصق:  ومن 

العمري بطول 53م
الثقفي  اهلل  عبد  خالد  ملك  يليه  ثم  4.70م  عر�سه  ممر  الغرب:  من 

بطول جمموع انك�ساراته 56.45م
وامل�ساحة االجمالية5886.9م2.

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

• يعلن احمد حممد ال�سيد حممد عبد الرحمن م�رصي اجلن�سية عن 
2014/6/3م  وتاريخ   A12541502 رقم  �سفره  جواز  فقدان 

فعلى من يعرث عليه ت�سليمه اىل القن�سلية امل�رصية بجدة.

جنران 
وفاء   / املواطنة  جنران  منطقة  يف  املدنية  االأحوال  الإدارة  • تقدم 
رقم   1073798256 املدين  ال�سجل  رقم  البديدي  �سالح  �سعيد 
جنران  امل�سدر  1439/06/25هـ  تاريخها    60816 احلفيظة 
�سارة   : اإىل  البديدي  �سالح  �سعيد  وفاء   : من  ا�سمها  تعديل  بطلب 
�سعيد �سالح البديدي فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته 

خالل �سهر من تاريخ ن�رص هذا االإعالن.
غيده   / املواطنة  جنران  منطقة  يف  املدنية  االأحوال  الإدارة  • تقدم 
رقم   1043747227 املدين  ال�سجل  رقم  حمدي  حممد  حممد 
جنران  امل�سدر  1439/10/19هـ  تاريخها    67645 احلفيظة 
بطلب تعديل ا�سمها من : غيده حممد حممد حمدي اإىل : غيداء حممد 
فليتقدم مبعار�سته خالل  ذلك  على  له معار�سة  حممد حمدي فمن 

�سهر من تاريخ االإعالن
 / املواطنة  جنران  منطقة  يف  املدنية  االأحوال  الإدارة  تقدم   •
املدين   ال�سجل  رقم  الفيفي  العمري  ح�سن  بن  يحي  بن  مربه 
بن ح�سن  يحى  بن  : مربه  من  ا�سمه  تعديل  بطلب   1078660402
العمري الفيفي اإىل : نواف بن يحى بن ح�سن العمري الفيفي فمن له 
معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ االإعالن

ابها
• تعلن/ فاطمه عو�ص عبدالقادر يو�سف عو�ص �سعودية اجلن�سية 
من  �سادره   5112 برقم/  ال�سعوديني  ت�سجيل  �سهادة  فقدان  عن 

ابها على من يجدها ي�سلمها اىل م�سدرها. 
فقدان  عن  اجلن�سية  ميني  غالب  عبده  حممد  طه  ميا�ص  • يعلن/ 
رخ�سة اقامة برقم/ 3276109449 من يجدها ي�سلمها اىل اقرب 

مركز. 
• يعلن/ امني عبداهلل علي العزين ميني اجلن�سية عن فقدان جواز 
ي�سلمه  يجده  من  على  جده  من  �سادر   04947133 برقم/  �سفر 

اىل م�سدره.
فقدان  عن  اجلن�سية  �سورية  ح�سني  اللطوف  فاطمه  تعلن/   •
من  على  �سورية  من  �سادر  برقم/0046211815  �سفر  جواز 

يجده ي�سلمه اىل م�سدره.
جواز  فقدان  عن  اجلن�سية  �سوري  على  املحمد  ا�سامة  يعلن/   •
يجده  من  على  ال�سعودية  من  �سادر   0112419635 برقم/  �سفر 

ي�سلمه اىل م�سدره. 
مرمي  املواطنة/  م�سيط  بخمي�ص  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •
احلفظ   1042633832 املدين/  ال�سجل  البي�سي  عبداهلل  قالط 
من/  اال�سم  تعديل  بطلب  امل�سدر:_  _التاريخ_   : )احلفظ( 
فمن  الناه�سي  عبداهلل  قالط  مرمي  اىل/  البي�سي  عبداهلل  قالط  مرمي 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا 

االعالن.
حممد  الحقه  املواطنة:  ابها  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدمت   •
احلفظ  رقم   1072240250  : املدين  ال�سجل  رقم  ع�سريي  غرامه 
ا�سمها  تعديل  بطلب   .... امل�سدر:   , 14هـ   /  / التاريخ:   ....  :
من : الحقه حممد غرامه ع�سريي اىل : ر�سا حممد غرامه ع�سريي 

فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ 
هذا االعالن.

غرامه  مزيفه  املواطنة:  ابها  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدمت   •
رقم   1093339685  : املدين  ال�سجل  رقم  ع�سريي  الربعي  جابر 
تعديل  بطلب   .... امل�سدر:   , 14هـ   /  / التاريخ:   ....  : احلفظ 
اأحالم فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم   : ا�سمها من : مزيفه اىل 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.

االح�شاء
عن  اجلن�سية  �سعودية  القر�سي  حممد  بن  �سند  بنت  اأ�سواق  • تعلن 
فقدان وثيقة تخرج دبلوم كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع 
في�سل  امللك  جامعة  من  و�سادرة  1430هـ  ـ   1429 اجلامعي  للعام 

باالأح�ساء ويرجى ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر.

جازان
�سوعي  )جابر  املواطن  )�سبيا(  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  • تقدم 
 )1105169476( رقم  مدين  �سجل   .. �سعودي  مديني(  مروعي 
حفيظة رقم ) 652579( م�سدرها )�سبيا( بطلب تعديل االإ�سم من 
)جابر �سوعي مروعي مديني( اإىل )جابر �سوعي مروعي فار�سي( 
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ 

هذا االإعالن .
)نواف  املواطن  )اأبوعري�ص(  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •

حممد عبداهلل �سم�سم احلربى(
حفظ  برقم   )1062420847( رقم  مدين  �سجل   .. �سعودي 

)42100( م�سدرها )اأبوعري�ص(
اإىل  �سم�سم احلربى(  عبداهلل  )نواف حممد  االإ�سم من  تعديل  بطلب 

)نواف حممد عبداهلل احلربى(
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ 

هذا االإعالن .
باأحد  العامة  املحكمة  يف  الرابعة  الق�سائية  الدائرة  تعلن   •
طوهرى  مو�سى  على  املواطن/عبداهلل  اإليها  تقدم  باأنه  امل�سارحة 
�سعودي يحمل الهوية الوطنية رقم )1085727525( بطلب حجة 
ا�ستحكام علي اأر�سه ال�سكنية الواقعة يف حى/ الق�سوم والتي تقع 
اأحد  التنمية العمرانية ملدينة  النطاق العمراين وداخل حدود  داخل 
امل�سارحة املقيدة برقم)361365702( وتاريخ)1436/4/16هـ(

وحدود االأر�ص واأطوالها وم�ساحتها كاالآتي :ــ
طوهرى  قا�سم  على  يحيى   / ملكيتها  يدعي  اأر�ص  يحده  �سمااًل: 
.طول ال�سلع: يبداأ من الغرب باإجتاه ال�رصق  بزاوية مقدارها اإثنان 

وثمانون درجة )82(.
�سنتيمرتا  واأربعني  مرتا  وع�رصين  وثالثة  مائة  ال�سلع:  وبطول 

)123.40م(
وجنوبًا: يحدها اأر�ص يدعى ملكيتها/ ورثة ح�سن �سديق طوهرى 
.طول ال�سلع: يبداأ من ال�رصق باإجتاه الغرب بزاوية مقدارها اإثنان 

وثمانون درجة )82( 
واأربعني  مرتا  وع�رصين  وثالثة  مائة  ال�سلع:  وبطول 

�سنتيمرتا)123.40م(
و�رصقًا: يحدها اأر�ص يدعي ملكيتها/ورثة ح�سني �سديق طوهرى. 

مقدارها  بزاوية  اجلنوب  باإجتاه  ال�سمال  من  يبداأ  ال�سلع:  وطول 
وع�رصين  ثمانية  ال�سلع:  درجة)95(وبطول  وت�سعون  خم�سة 

مرتا)28م(
يدعي  اأر�ص  4م(ويليه  اأمتار)  اأربعة  عر�ص  �سارع  يحدها  وغربًا: 

ملكيتها/ عطية هادي طوهرى ويليه اأر�ص وقف بها م�سجد 
مقدارها  بزاوية  ال�سمال  باإجتاه  اجلنوب  من  يبداأ  ال�سلع:  طول 
مرتا   وع�رصين  اإثنان  ال�سلع:  واحدة)101(وبطول  ودرجة  مائة 

) 22 م(.
مربعا  مرتا  وخم�سون  اآالف   ثالثة  وقدرها:  اإجمالية  ومب�ساحة 

وت�سعة و�سبعون �سنتمرتا )3050.79م2(
واالإنك�سارات كالتايل :

E  42565206         N  16433368
E  42565638         N  16433427
E  42565117         N  16433339
E  42565224         N  16433299

خالل  املحكمة  هذه  اإىل  اإعرتا�سه  تقدمي  فعليه  معار�سه  له  فمن 
�سهرين من تاريخه واهلل وىل التوفيق ,,,

�سهادة  فقدان  ..عن  قي�سى  اأبوطالب  عبداهلل  في�سل  يعلن/   •
من  وال�سادرة  /1435هـ(  1434هـ   ( الدرا�سي  للعام  الثانوية 
مدر�سة )القبو�ص االأ�سوديو( مبحافظة املو�سم .  يرجى ممن يعرث 

عليها اأن ي�سلمها اإىل م�سدرها اأو اىل اأقرب مركز �رصطة.
عبده  )�سينيه  املواطنة  يف)�سبيا(  املدنية  االحوال  الإدارة  • تقدم 
 )1103730618( رقم  مدين  �سجل   .. �سعودية  �سعود(  اإبراهيم 
اإبراهيم  عبده  )�سينيه  من  االإ�سم  تعديل  بطلب  )�سبيا(  م�سدرها 
�سعود( اإىل )رنيف عبده اإبراهيم �سعود( فمن له معار�سة على ذلك 

فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االإعالن .

الق�شيم
اليها  تقدم  اأنه  النبهانية  مبحافظة   العامة   املحكمة  تعلن   •
مدين  �سجل  املظيربي   �سعد  بن  م�سل�ص  بن  م�سعد   / املواطن 
حجة  �سك  بطلب   0555118702 جواله   1066046366 رقم 
ا�ستحكام على احلو�ص  الواقع  يف �سليع ر�سيد   وحدوده  واأطوال 

كما يلي : 
من ال�سمال يحده ممر ترابي عر�ص 14 مرت بطول 14.08مرت  :.
 ومن اجلنوًب : ال�سارع العام عر�ص 35 مرت بطول 22.10 مرت  

 ومن ال�رصق يحده جار بطول 92.58 مرت  : 
امل�ساحة   وتبلغ    : مرت    88.03 بطول  جار  يحده  الغرب  ومن 
االجمالية ) 1600.92 م2 (  فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي 

اعرتا�سه اىل هذه املحكمة خالل �سهر من تاريخه 
املوافق   االثنني   اليوم  هذا  بربيدة  املدنية  االحوال  الدارة  • تقدم 
رقم  هوية  ح�سن  حممد  �ساره   / املقيم   1440/10/15هـ 
فقدت  ميالدها  �سهادة  ان  مفيدا  اجلن�سية  2061543985�سورية 
عليها  منها برقم 728  وتاريخ 1411/7/12هـ  يرجي من يعرث 
مدنية  اأحوال  اأقرب  او  بربيدة  املدنية  االحوال  الدارة  ي�سلمها  ان 
او  مدوناتها  او  فيها  اوالعبث  اواخفائها  الوثيقة   هذه  حيازة  الن 

ا�ستعمالها من غري �ساحبها يعاقب عليها مبوجب النظام.

          مليار هجوم للهاكرز على األلعاب اإللكترونية
القاهرة - ها�شم الها�شم 

ل تتوقف الهجمات اللكرتونية للهاكرز عند 
حد ، لدرجة اخرتاق �سناعة الألعاب اللكرتونية 
تكنولوجيز"  "اأكاماى  �سركة  ك�سفت  حيث   ،
عن  النقاب   ، لها  تقرير   اأحـــدث  فــى  الأمريكية 
مليار   12 مــن  لأكـــرث  الألــعــاب  �سناعة  تعر�ص 
اآخر  عام ون�سف، والتى  هجوم قر�سنة خالل 
 credential stuffing بهجمات  تعرف 

العتماد. بيانات  تكدي�ص  اأو   attacks
وبح�سب موقع TOI الهندي، ك�سف تقرير 
لل�سركة يحمل ا�سم " هجمات الإنرتنت واإ�ساءة 
ا�ستخدام الألعاب" لعام 2019، والذى جاء فيه 
اأن جمتمع الألعاب يعترب من بني اأكرث الأهداف 
املربحة للمجرمني الذين يتطلعون اإىل حتقيق 

ربح �سريع.

ــًرا الأخــــــرية  )مــن  ــه وخــــالل فـــرتة 17 �ــس
هناك  كان   ،)2019 مار�ص  اإىل   2017 نوفمرب 
 credential حـــالت  مــن  حــالــة  مــلــيــار   55
قال  فيما  ال�سناعات،  جميع  فى   stuffing
اأكاماى   فى  الأمنى  الباحث  ماكاى"  "مارتن 
الألــعــاب  �سناعة  اأن  اعتقادنا  اأ�ــســبــاب  :"اأحد 
هدف جذاب للمت�سللني هو اأن املجرمني ميكنهم 
من  اللعبة  داخــل  العنا�سر  ا�ستبدال  ب�سهولة 

اأجل الربح".
بيانات  قوائم  غالبية  اأن  التقرير  واأ�ساف 
وفى  املظلمة  ال�سبكة  على  املتداولة  العتماد 
التي  البيانات  ت�ستخدم  املختلفة  املنتديات 
الــبــيــانــات  اأكـــرب خـــروقـــات  نــ�ــســاأت عــن بع�ص 
برجمة  بـلغة  مــزود  منها  والعديد  الــعــامل،  فــى 

رئي�سي. ك�سبب   SQLi
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جدة - عون الفي�صل الرياضة
برئا�صة  اجل��دي��دة  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  اإدارة  ت��واج��ه 
تتمثل يف ت�صريف عقود  ال�صائغ عقبة كبرية  اأحمد 
الرباعي الأجنبي ب�صفوف الفريق )�صتان�صيو - بايزا 
املقرر  الالعبون   وه��م   ،) �صانتو�س   - اإليك�صي�س   -
امل�صتويات  �صعف  ب�صبب  مبكرا؛  الفريق  مغادرتهم 
اإدري���الن  م�صري  اأن  ورغ���م  ق��دم��وه��ا،   ال��ت��ي  الفنية 
اإل  بعد،  يتقرر  مل  �صتان�صيو  ونيكولي  �صانتو�س، 

اأكرب  اأ�صماء  وا�صتقطاب  املرجح  خروجهما،  اأنه من 
باإ�صراف مدرب الفريق الكرواتي برانكو. 

ويتقا�صى �صتان�صيو ما يقارب ال� 10 ماليني ريال 
�صنويا، وهو مبلغ كبري جدا مقارنة مبا قدمه الالعب، 
والذي مل ير�س طموح الأهالويني؛ حيث يتبقى يف 
عقده مع الأهلي مو�صمان ، فيما تبقى يف عقد الالعب 
 3 ب��اي��زا  وع��ق��د  واح���د،  مو�صم  �صانتو�س  اأدري����الن 

موا�صم، واإليك�صي�س مو�صم واحد.

الأربعاء 16 �صوال 1440ه� املوافق 19 يونيو 2019م ال�صنة 88 العدد 22670

الغرامة والسجن 
للمخربين

عمر احلكمي
)املدرج  من  �صادرة  تغريدة  اأيام   قبل  تويرت  يف  •• قراأت 
ال��ذه��ب��ي( اأح���د احل�����ص��اب��ات ال��ت��ي تهتم ب�����ص��وؤون واأخ��ب��ار 
اجلماهري  بحرمان  املتوقعة  العقوبة  ح��ول  الحت���اد،  ن��ادي 
ربع  دور  مباراتني يف  فريقها  الحتادية من احل�صور ودعم 
الوحدة  فريق  على  العّبوات  رمي  ب�صبب  الآ�صيوي،  النهائي 
من  اإن���ه  وق��ل��ت:  حينها  ب��ال��رد  وق��م��ت  ال�صقيق،  الإم���ارات���ي 
امل�صتحيل اأن تكون تلك اجلماهري التي قامت برمي العّبوات، 
املدرجات  اىل  عائدة  الحت��اد  جماهري  لأن  احتادية  جماهري 
لها  تعر�صت  عقوبة  بعد  الآ�صيوي  فريقها  مباريات  حل�صور 
وحرمت من م�صاندة فريقها مباراتني .. وقلت اأي�صًا: اإن تلك 
الإماراتي  الوحدة  فريق  العّبوات على  التي رمت  اجلماهري 
نظرًا  �صعودية؛   جماهري  تكون  اأن  امل�صتحيالت  �صابع  من 
و�صعبًا،  حكومًة  اململكة  بني  جتمع  التي  الوطيدة  للعالقة 

بالإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة .
التي قامت برمي  الفئة،  تلك  اإن جّرمت  اأبالغ،  •• ولعلني ل 
ال��ع��ّب��وات يف م��ب��اراة الحت���اد ال�����ص��ع��ودي وف��ري��ق ال��وح��دة 
�صمو  اإىل  اق��رتاح��ي  واأرف����ع  واأق����رتح،  ال�صقيق  الإم���ارات���ي 
الفي�صل،  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمري  الريا�صة  هيئة  رئي�س 
بوا�صطة  ال�����ص��ع��ودي��ة  مالعبنا  م��درج��ات  م��راق��ب��ة  ي��ت��م  ب���اأن 
طوال  اجلماهري  على  فقط،  ت�صليطها  يتم  اإ�صافية،  كامريات 
املباراة وكذلك املراقبة الدقيقة من قبل رجال الأمن للجماهري 
مع ال�صتعانة ب�صا�صات ملعب املباراة، ويف حال حدوث مثل 
هذا العمل التخريبي امل�صني، يتم على الفور القب�س على كل 
من قام برمي العّبوات؛ لكي يكونوا عربة لكل من ت�صّول له 

نف�صه القيام مبثل هذا العمل امل�صني .
يف  ماحدث  جراء  اأملًا؛  اأعت�صر  واأنا  الكلمات  هذه  •• اأكتب 
واأتخّيل  ال�صقيق  الإماراتي  الوحدة  وفريق  الحتاد،  مباراة 
الإماراتي..  الوحدة  اأحد جنوم  اأ�صابت  العبوات  تلك  اأن  لو 

كيف �صيكون احلال؟! 
العتبار،  بعني  هذا  اقرتاحي  يوؤخذ  اأن  اأمتنى  •• حقيقة.. 
واأرواح  ب�صالمة  م�صتهرت  ك��ل  وردع  ل��ع��ق��اب  ي��ن��ّف��ذ؛  واأن 
مملكتنا  يف  الريا�صية  لالأندية  اإن�صافًا  واأي�صًا  الآخ��ري��ن، 
حت�صر  اأن  املفرت�س  من  التي  الوفية  وجلماهريها  احلبيبة 
ومعنويًا،  ماديًا  وم�صاندته  دعمه  اأجل  من  فريقها؛  مباريات 
اأن  جّيدًا  تعلم  وهي  العّبوات  برمي  ال�صرر  به  تلحق  فكيف 

هذا العمل يعر�س ناديها لعقوبات ت�صاعدية.

�صروق

جدة - م�صباح معتوق
ملجل�س  رئي�صًا  احلائلي  اأمن���ار  تن�صيب  مت  اأن  بعد 
يبداأ  اأن  ينتظر  موا�صم،  اأربعة  ملدة  الحت��اد  ن��ادي  اإدارة 
والإداري��ة  الفنية  الأمور  من  عدد  بح�صم  الر�صمية  مهامه 
�صيعقد  اإذ  "العميد"؛  اأروق���ة  داخ��ل  العملي  والتنظيم 
اأروق��ة  داخ��ل  اجتماعاته  اأوىل  اجلديد  الإدارة  جمل�س 
الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  على  املنا�صب  لتوزيع  ال��ن��ادي، 
لإع���ادة  بالكيان،  املتعلقة  الأم���ور  ك��ام��ل  ع��ن  واحل��دي��ث 
وتفادي  ا�صتقراره  عن  والبحث  الحتادي  البيت  ترتيب 
اأخطاء بداية املو�صم املن�صرم من جميع النواحي، ور�صم 
خطة ا�صرتاتيجية �صاملة، ودرا�صة عدد من عقود الرعاية 
التي �صيتم ابرامها خالل املرحلة املقبلة، اإ�صافة لتطبيق 
مبداأ الثواب والعقاب، مع تطبيق نظام "الب�صمة" لكافة 
العاملني داخل النادي، واإبرام عقود ر�صمية بني الطرفني. 

هاتفية  مكاملة  ع��ن  ل�"البالد"  مطلع  م�صدر  ك�صف  فيما 
احلائلي  اأمنار  الرئي�س  بني  املقبلة،  القليلة  الأي��ام  خالل 
والت�صيلي املدير الفني لوي�س �صيريا للحديث عن م�صري 
ومدى  الأجانب،  املحرتفني  عن  وحتديدًا  الأول،  الفريق 
التي  النواق�س  ملعرفة  اإ�صافة  اأورحيلهم،  ا�صتمرارهم 
يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم، اإ�صافة لختيار الدولة 
ال��ذي  اخل��ارج��ي  املع�صكر  �صتحت�صن  التي  الأوروب��ي��ة 
يوم  وينتهي  يوليو،   6 املوافق  )ال�صبت(  يوم  �صينطلق 
)ال�صبت( املوافق 27 من ال�صهر ذاته، اأي 21 يومًا، عقبها 
ال�صتعداد ملباراة ذهاب دور 16 من بطولة دوري اأبطال 
)الثنني(  يوم  الإي��راين  اآه��ن  ذوب  مواجهة  خالل  اآ�صيا 

املوافق 5 اأغ�صط�س.
امل��درب  اأن  ن��ادي الحت��اد،  املقرب من  واأ���ص��ار امل�صدر 
الذي  الفني  تقريره  خالل  ال�صابقة  الإدارة  اأبلغ  �صيريا 

با�صتمرار  ناظر  ل��وؤي  ال�صابق  "املكلف"  للرئي�س  �صلمه 
داك��و���ص��ت��ا،  "املدافع  امل��غ��رب��ي��ني  الأج���ن���ب���ي؛  ال��رب��اع��ي 
فيالنويفا،  الت�صيلي  جلدته  لب��ن  اإ���ص��اف��ة  والأح��م��دي، 
م�صري  ت��ع��ل��ي��ق  مت  ف��ي��م��ا  رومارينهو".  وال���ربازي���ل���ي 
الك�صاندر  "ال�صلطان"  املهاجم  ال�صربي  ال��دويل  الهداف 
بريجوفيت�س، الذي ل زال "الربوفي�صور" ) حريان( يف 
ا�صتمراره من عدمه، رغم اأن امل�صادر توؤكد تواجده �صمن 
كتيبة "النمور" يف املو�صم الريا�صي املقبل، ب�صبب تاأقلمه 

مع املجموعة والأجواء املناخية الكروية بالحتاد.
وف��ي��م��ا يخ�س امل��ح��رتف��ني ال��ب��اق��ني وه���م: ج��ورم��ان، 
رغبة  عدم  فالوا�صح  وروديغيز،  وجونا�س،  و�صاناغو، 
املدرب يف تواجدهم مع الحتاد، اأما احلار�س الربازيلي 
غروهي ففي حال تعافيه ب�صكل تام من اإ�صابته، �صيكون 

�صمن اأجندة �صيريا.  

 »السلطان« .. حيران
“مكالمة” تجمع سييرا والحائلي .. والرباعي األجنبي مستمرون
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الرباعي األجنبي أول عقبة تواجه رئيس الراقي

إدارة الصائغ تصادق على انفرادات »             « .. 

األمير منصور بن مشعل 
مشرفًا وبرانكو مدربًا 

جدة – البالد 
يبدو اأن الأمور الإدارية يف النادي الأهلي 
ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ت��ام��ة م��ن جميع ال��ن��واح��ي، 
خالل  جديد  من  "الراقي"  بريق  ل�صتعادة 
امل��و���ص��م ال��ري��ا���ص��ي امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث مل يتم 
اأحمد  املهند�س  تزكية  على  وق��ت  م���رور 
توزيع  ومت  اإل  للنادي،  رئي�صًا  ال�صائغ 
الأول  بالفريق  املتعلقة  الإداري��ة  الهيكلة 

والنا�صئني،  ال�صباب  وقطاعي  القدم،  لكرة 
واعتماد مدير املركز الإعالمي اجلديد يف املو�صم املقبل. 

وت�صديقًا ملا انفردت به "البالد" فقد اأعلنت اإدارة ال�صائغ عن تعيني الأمري من�صور 
ماجد  اىل  الفريق  مدير  مهمة  اإ�صناد  مت  كم  الأهلي،  بالنادي  القدم  كرة  على  عامًا  م�صرفًا  م�صعل  بن 
الطويرقي، وحممد �صلية اإداري، واأحمد بامعو�صة مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم، وحممد احلارثي مديرًا 
لقطاع ال�صباب والنا�صئني، اإ�صافة اىل تعيني الزميل الكاتب الريا�صي عبدالعزيز النهدي مديرًا للمركز 

الإعالمي.
على ذات اجلانب، اأعلنت اإدارة النادي الأهلي عن توقيعها ب�صكل ر�صمي مع املدرب الكرواتي برانكو 
اإيفانكوفيت�س، ملدة مو�صمني، حتى مطلع عام 2021، و�صبق اأن اأ�صارت "البالد" عن انتهاء مفاو�صات 

الأهلي مع املدرب الكرواتي امللقب ب�"�صائد البطولت". 

الصائغ رئيسا لألهلي والحائلي لالتحاد وبن نافل للهالل

ولى زمن التكليفات.. الترشح تزكية وانتخابات

جدة - م�صباح معتوق 
بناديي  املتعلقة  للريا�صة  العامة  الهيئة  يف  النتخابية  اللجنة  زك��ت 
الحتاد، والأهلي، اأما الهالل فقد �صحق املر�صح فهد بن نافل مناف�صه مو�صى 
املو�صى بعدد كبري من الأ�صوات، وذلك م�صاء اأم�س )الثالثاء( و�صط عدد من 
اأع�صاء اجلمعيات العمومية لالأندية الثالثة، وممثلي هيئة الريا�صة واللجان 

النتخابية. 
اأعلنت  الأهلي  النادي  مقر  حيث  التحلية؛  �صارع  يف  فهناك 

اللجنة النتخابية ، فوز اأحمد ال�صائغ برئا�صة "الراقي" ملدة 
من:  ك��اًل  قائمته  و�صمت  بالتزكية،  مقبلة،  �صنوات  اأرب��ع 

ن�صيف،  وغ�صان  احللبي،  ووائ��ل  القر�صي،  عبدال�صمد 
كما  واأمين مدين،  زه��ران،  ويا�صر حمرو�س، وعمار 

الأهلي ح�صور  للنادي  العمومية  �صهدت اجلمعية 
اللجنة  اأعلنتها  التي  القائمة  يف  ع�صوًا   25
اخلا�صة بالنتخابات، بينهم رئي�س واأع�صاء 
جمل�س الإدارة املر�صحون لالنتخابات، ومنهم 
4 حا�صلني على الع�صوية الذهبية، ومت خالل 
والإداري،  املايل  التقريرين  عر�س  اجلمعية 

وتزكية الإدارة اجلديدة.

لنادي  العمومية لختيار رئي�س  ال�صحافة فكانت اجلمعية  اأما يف �صارع 
الحتاد "هادئة" على غرار ال�صنوات املا�صية، حيث مت تزكية اأمنار احلائلي 
رئي�صًا ملدة اأربعة موا�صم مقبلة، عقب انتهاء اجلمعية العمومية ل�"العميد"، 
الحتاد  رئي�س  تقدمهم  العمومية،  اجلمعية  اأع�صاء  من  عدد  ح�صور  و�صط 
"مفتاح  احلائلي  بت�صليم  قام  ال��ذي  ناظر،  ل��وؤي  املهند�س  "املكلف"  ال�صابق 
الحتاد" الذي يعترب رمزية، حتدث مع كل رئي�س يتوىل زمام الأمور الإدارية 
احلائلي  اإدارة  قائمة  و�صمت  جديدة،  فرتة  خالل  من  النادي  يف 
بخيت،  واإبراهيم  الرتكي،  وفي�صل  كعكي،  اأحمد  من:  كاًل 
غالييني،  ول��وؤي  احلربي،  ومم��دوح  عابد،  وعبدالوهاب 

واأحمد القطب وح�صن باروم.
ال�صعودية  الريا�صة  على  اجل��دي��د  ال��وج��ه  وجن��ح 
فهد بن نافل العتيبي باجللو�س على كر�صي رئا�صة 
املر�صح  وب��ني  بينه  مناف�صة  بعد  ال��ه��الل،  ن���ادي 
قائمته  مع  ح�صل  حيث  املو�صى،  مو�صى  الثاين 
املر�صح  قائمة  ح�صلت  فيما  �صوتا،   15061 على 
يعتلي  وبذلك  �صوتا،   612 على  املو�صى  املناف�س 
بن نافل كر�صي رئا�صة الهالل ملدة 4 �صنوات قادمة 

حتى 2023.
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شكرًا 
لصانع 
اإلنجاز

مانع العرجاين
ال�����س��ام��خ مو�سمًا  اجل��ب��ل  ه���ذا  ق���دم  اأن  ب��ع��د 
الفار�س  ل  ا�ستثنائيًا، عجز عنه الكثري، ترجَّ
ال�سعوبات  ك��ل  جت���اوز  اأن  ب��ع��د   !! ورح���ل 
لتحطيمه  اأم��ام��ة  و�سعت  ال��ت��ي  وال��ع��راق��ي��ل، 
وانت�سر  وف���از  و�سمد  وا���س��ل   ، واإف�����س��ال��ه 
 !! ورح��ل  الفار�س  ل  ترجَّ ثم  بطًل،  واأ�سبح 
اأن وقع عقود رعاية مع �سركات عاملية،  بعد 
�سنوات  للنادي  ع��ائ��دًا  ي�سمن  كبري  ومببلغ 
 !! ورح��ل  الفار�س  ل  وترجَّ يكمل  مل  قادمة، 
هم  عامليني،  العبني  م��ع  ع��ق��وًدا  وق��ع  اأن  بعد 
اال�ستثنائي،  ال��دوري  واالأق��وى يف  االأف�سل 
وك�����ون ت�����س��ك��ي��ل��ة ع��امل��ي��ة ي�����س��ع��ب ه��زمي��ت��ه��ا 
ل الفار�س ورحل !! وك�سرها، ومع ذلك ترجَّ

كّنا  وا�سرتاتيجيات،  خطًطا  و�سع  اأن  بعد 
اأول  االأندية، كان هو  اإدارات  بها يف  نطالب 
من �سّنها وطبق العمل املوؤ�س�ساتي احلقيقي 
ال���ذي ُي��ح��ت��ذى ب���ه، ب��ع��د ه���ذا ذه���ب وتركهم 
اأن حطم  ب��ع��د   !! ال��ف��ار���س ورح����ل  ���ل  وت���رجَّ
متو�سحة  وجعلها  القيا�سية،  االأرق���ام  جميع 
وعدد  نقطي  قيا�سي  رق��م  االأ�سفر..  باللون 
االن���ت�������س���ارات وع����دد االأه�������داف وال���ه���داف 
الفار�س  ��ل  ت��رجَّ ه��ذا  ك��ل  بعد   .. ال��ت��اري��خ��ي 
ال��لع��ب��ني  م��ع��ظ��م  ج��ع��ل  اأن  ب��ع��د   !! ورح�����ل 
الن�سر،  ن���ادي  لتمثيل  اأنف�سهم  يعر�سون 
الع���ب..   الأي  ومطمعا  �سحية  بيئته  وج��ع��ل 

ل الفار�س ورحل !! ترجَّ
احلقيقي؛  مبعناه  االح����رتاف  طبق  اأن  بعد 
ال��روات��ب وامل��ك��اف��اآت واحل��واف��ز ت�سلم  حيث 
اأوال باأول، وهو النادي الوحيد الذي اليوجد 
ع��ل��ي��ه م���ت���اأخ���رات ون��ت��ي��ج��ة ه���ذا ال��ع��م��ل ت��وج 
ب��ال��دوري االأغ��ل��ى واالأق����وى واالأف�����س��ل عرب 
ل  تاريخ الدوري ال�سعودي ثم م��اذا...  ترجَّ

الفار�س ورحل !!
ي�سنع  مو�سم  اأول  وم��ع  ُمكلفًا  ج��اء  اأن  بعد 
كل هذا ويتوج باأقوى بطولة يف املو�سم، بل 
ل  يرتجَّ ال�سعودية..   امل�سابقات  تاريخ  ويف 

الفار�س ويرحل !!
علمات تعجب تعمدت و�سعها لكم يف نهاية 
من  تعجب  ب�سراحة  اجلميع  الأن  نقطة؛  كل 
هناك  ب��اال���س��ت��م��رار.  وع��دن��ا  اأن  بعد  رحيله، 
اأن  اأمتنى  ال�سامخ،  اإال  اأمور خمفية اليعلمها 
يظهر ويخرب اجلميع بالذي حدث، لكي نكون 
على بينة، فاأنا ال اأريد اأن اأحتدث يف �سيء مل 
التكهن يف مثل  اأحب  اأتاأكد من �سحته، وال 

هذه االأمور.
يف النهاية.. �سكرًا التوفيك حقك، وقبلة من 
اجلبل  ه��ذا  جبني  على  الن�سراويني  جميع 
اإىل  اأت��ى  اأن  ال��ذي ظل �ساخمًا منذ  ال�سامخ، 

اأن رحل، فمن القلب.. �سكرًا لك.

السلطات البرازيلية تتحفظ على 
أمالك لنيمار

ــة اأن  ــي ــل ــل اإعـــــام بــرازي ــائ ــس اأكـــــدت و�
ــي نيمار  ــل ــرازي ــواجــه ال الــتــي ت املــ�ــســاكــل 
بعد  تفاقمت  جريمان،  �سان  باري�س  مهاجم 
الرازيلية من  ال�سرائب  �سلطات  منعته  اأن 
الت�سرف يف ع�سرات العقارات وغريها من 
م�ستمر  �سريبي  نــزاع  خ�سم  يف  املمتلكات 
"فول  �سحيفة  وذكـــرت  طــويــلــة.  مــدة  منذ 
الرازيلية  ال�سلطات  اأن  باولو"،  �ساو  دي 
منعت نيمار من الت�سرف يف 36 عقارا يف 
الرازيل، يف اإطار �سعيها لتاأمني احل�سول 
مليون   18( برازيلي  ريــال  مليون   69 على 
دولر( �سرائب متاأخرة. وتقول ال�سلطات: 
اإن هذا املبلغ م�ستحق لها عن �سفقة انتقال 
نــيــمــار مــن �ــســانــتــو�ــس اإىل بــر�ــســلــونــة يف 
2013. ويعني هذا الإجراء اأن نيمار ميكنه 

ا�ستخدام هذه املمتلكات دون الت�سرف فيها 
بالبيع.

وقالت ال�سحيفة: اإن حمكمة مل حتددها، 
�سلطات  اتخذته  الــذي  الــقــرار  على  وافقت 
ال�سرائب يف الرازيل. وزاد القرار اجلديد 
من متاعب نيمار الذي واجه خال الأ�سابيع 
الأخرية اتهاما بالغت�ساب. وتعر�س نيمار 
ال�سهر  مطلع  الكاحل  م�ستوى  على  لإ�سابة 
بطولة  يف  احل�سور  مــن  حرمته  احلـــايل، 

كوبا اأمريكا اجلارية حاليا يف الرازيل.
اإن  الفرن�سية:  ليكيب  �سحيفة  وقالت 
نيمار  لبيع  م�ستعد  جريمان  �سان  باري�س 
لن  اأنــهــا  مــن  الــنــادي  اإدارة  حــذرت  اأن  بعد 
غري  ت�سرف  اأي  ب�ساأن  الآن  بعد  تتهاون 

م�سوؤول يرتكبه اأي لعب يف الفريق.

تشيلي  تسحق الساموراي 
بكوبا أميركا

لكرة  اأمريكا  كوبا  كاأ�س  لقب  عن  الدفاع  ت�سيلي  منتخب  بداأ 
)�سيف  الــيــابــاين  نــظــريه  �سحق  بعدما  رائــعــة،  بطريقة  الــقــدم 
جنم  ت�سجيل  �سهدت  مــبــاراة  يف  نظيفة،  برباعية  الــبــطــولــة( 
مان�س�سرت يونايتد األيك�س �سان�سيز هدفه الأول يف خم�سة اأ�سهر. 
نهاية  قــرب  و2016   2015 عامي  اأمــريكــا  كوبا  بطلة  وتقدمت 
بولغار.  اإيريك  الو�سط  لعب  من  راأ�ــس  ب�سربة  الأول  ال�سوط 
وبعد ذلك، وا�سل املهاجم اإدواردو فارغا�س تاألقه وهز ال�سباك يف 
البطولة الكبرية الرابعة على التوايل؛ لي�ساعف تقدم ت�سيلي يف 

النتيجة 3-�سفر ب�سربة راأ�س من  الدقيقة 54. وجعل �سان�سيز 
و�سع طائر يف الدقيقة 82، و�سرب هداف ت�سيلي عر الع�سور 
يونايتد  مع  حمبط  مو�سم  بعد  بالهدف  احتفال  بقب�سته  الهواء 
املا�سي.  مار�س  يف  لها  تعر�س  الركبة  يف  باإ�سابة  �سوءا  ازداد 
ويف الدقيقة التالية، مرر �سان�سيز اإىل فارغا�س الذي �سجل مرة 
اأخرى بلم�سة من فوق احلار�س لي�سبح هداف ت�سيلي يف كوبا 
اأمريكا )12 هدفا(، ويتقدم للمركز الثاين يف قائمة هدايف الباد 

التاريخيني خلف �سان�سيز على ح�ساب مار�سيلو �سال�س.

الأخـــرية  اأ�ــســابــيــع  ال�ستة  خــال  مــر  اإنـــه  �سان�سيز:  وقـــال 
بواحدة من اأ�سواأ فرتات م�سريته. واأبلغ ال�سحفيني: "واجهت 
يف  لكن  بالختناق  �سعرت  حيث  الأول  ال�سوط  يف  �سعوبات 
اأكر".  بحرية  ولعبت  ا�ــســرتخــاء  اأكــر  كنت  الــثــاين  ال�سوط 
الثالثة بجانب  وو�سع النت�سار ت�سيلي يف �سدارة املجموعة 
اأي�سا.  نظيفة  برباعية  الإكــــوادور  �سحقت  التي  اأوروغــــواي 
اليابان  مــبــاراة  عقب  اجلمعة  الإكــــوادور  مع  ت�سيلي  وتلتقي 

واأوروغواي غدا اخلمي�س.

ميسي مع التانغو.. 
طيف مارادونا وإخفاق 

متكرر واعتزال مبكر

يف  متتالية  نــهــائــيــات   3 خــا�ــس  مي�سي   
مونديال الرازيل 2014 وكوبا اأمريكا 2015 

، و2016، وخ�سرها كلها.
افتتاح  يف  الأرجــنــتــني  منتخب  وخــ�ــســر 
كولومبيا  اأمام   2019 اأمريكا  بكوبا  مبارياته 
منذ  حت�سل  مل  �سابقة  يف  رد،  دون  بهدفني 

اأربعني عاما.
ف�شل ولوم

التقدير  "ابن رو�ساريو" يلقى  اأينما يحل 
والرتحيب اإل يف باده، التي تلومه على ف�سله 
يف تــكــرار تــاألــق الأ�ــســطــورة دييغو مــارادونــا 
عــنــدمــا  وحـــتـــى   ،1986 مبـــونـــديـــال  الــفــائــز 
اآيري�س  بيون�س  العا�سمة  بلدية  عمدة  اأمــر 
"�سارع  يف  ملي�سي  الرونز  من  متثال  باإقامة 
اجلماهري" عرفانا وتقديرا له، ُحطم مرتني من 

قبل اأهايل املدينة.
يعامل  الــتــي  الــطــريــقــة  مــع  نختلف  وقـــد 
يقول:  مــن  هــنــاك  لكن  بـــاده،  يف  مي�سي  بها 
مُينون  كانوا  الأرجنتني  يف  الكرة  ع�ساق  اإن 
على  ال�ستار  ي�سدل  اأن  قبل  كبري  بلقب  النف�س 

م�سريته الدولية بعدما بلغ �سنه 32 عاما.
تعاقد  حينما   2003 اإىل  تعود  والق�سة 
مي�سي مع اأكادميية لما�سيا ال�سهرية، وحينها 
نق�س  ملر�س  الثمن  مرتفع  لعاج  يحتاج  كان 
النمو الذي كان يعاين منه، ومن وقتها حتّول 
"مي�سي الكتالوين"  "مي�سي الأرجنتيني" اإىل 
عندما  ولكن  اإ�سبانيا،  يف  احلياة  مع  وتاأقلم 
والن�سمام  الإ�سبانية  اجلن�سية  عليه  عر�ست 
"للماتادور" مل يكن يخطر يف باله اأن اإ�سبانيا 
�ست�سيطر على كرة القدم العاملية وتفوز بكاأ�س 
واأمم   2010 ومــونــديــال   2008 اأوروبـــا  اأمم 
اأوروبا 2012، وكان يحلم باليوم التي يرتدي 
التاريخ  �ساحب  "الألبا�سيل�ستي"  قمي�س  فيه 

والإجنازات.
ب�سكل  ــكــرة  ــل ل املـــحـــب  "ال�سعب  وكـــــان 
�سيعيد  كمنقذ  مي�سي  اإىل  يــنــظــر  جنوين" 
منتخب بادهم ملن�سات التتويج بعد غياب عن 
ردة  فــاإن  ولهذا   ،1993 منذ  كبري  بلقب  الفوز 
ارتكب  وكاأنه  قا�سية  جاءت  مي�سي  �سد  الفعل 

جرمية "�سائنة".

�شبح مارادونا
اأن مقارنة مي�سي مبارادونا  يرى كثريون 
اأو "البيبي دي اأورو" ظاملة، ورغم كل ما يقال 
فاإن  لوحده،  العاملي  باللقب  فاز  مارادونا  باأن 
�ساهمت  الفريق  هــذا  يف  كانت  التي  الأ�سماء 
بور�ساكا  مقدمتهم  يف  الفوز،  يف  كبري  ب�سكل 
وخورخي فالدانو وغريهما من اجليل الذهبي 

لاألبا�سيل�ستي.
الأرجنتينية  الكرة  ع�ساق  بع�س  ويحمل 
املنتخب،  مــع  يجري  مــا  م�سوؤولية  مــارادونــا 
�سجله  الــــذي  ــهــدف  ال "لعنة"  عــن  مــتــحــدثــني 
نهائي مونديال  بربع  اإجنلرتا  بيده يف مرمى 
مل  اللحظة  تلك  منذ  اأنـــه  ومعترين   ،1986

يعرف منتخب الأرجنتني التوفيق والتتويج.
ــعــودة ملــقــارنــة بــني الــاعــبــني الــذيــن  ــال وب
املتابعون  ي�ست�سهد  ومي�سي،  مارادونا  زاملوا 
منها  �سجل  الذي  لبور�ساكا  مارادونا  بتمريرة 
اأملانيا الغربية قبل �ست  هدف الفوز 3-2 على 
دقــائــق مــن الــنــهــايــة وتـــوج بــالــلــقــب، يف حني 
 2014 مونديال  بنهائي  اأ�سهل  فر�سة  �سنحت 

برعونة  اأهــدرهــا  الـــذي  هيغواين  لــغــونــزالــو 
طريق  عن  هدفا  وت�سجل  اأملانيا  لتعود  كبرية 
مي�سي"  "اأرجنتني  وتخ�سر  غــوتــزه،  مــاريــو 

اللقب الذي كان قريبا جدا.
ومل يــكــن طــيــف وظـــل مـــارادونـــا الــاعــب 
مــنــ�ــســبــا عــلــى مــيــ�ــســي فــقــط، فــعــنــدمــا تــوىل 
عامني  "التانغو"  منتخب  تدريب  "دييغو" 
ون�سف العام، مر مي�سي باأ�سواأ فرتاته الدولية 
مع املنتخب، ومل ي�سجل اأي هدف دويل طيلة 

هذه الفرتة.
\ورغم اأن مارادونا نال �سهرته يف اأوروبا 
ل�سبع �سنوات  مع بر�سلوة، وتاألق مع نابويل 
ولعب مع اإ�سبيلية يف الليغا، فاإنه اأم�سى �ست 
جونيورز"  "اأرجنتينيو�س  فريق  مع  �سنوات 
ونهاية  بــدايــة  يف  جونيورز  بوكا  مــع  ولعب 
م�سريته، كما لعب عاما واحدا مع "نيولز اأولد 
كارلو�س  مواطنيه  كحال  حاله  اأن  اأي  بويز"، 
تيفيز وخوان ريكيلمي اللذين لعبا يف الدوري 
املحلي، عك�س مي�سي الذي كر ولعب وتفجرت 

موهبته يف بر�سلونة.

اإعداد- حممود العو�شي

التانغو  منتخب  جتمع  الــتــي  تلك  جـــًدا،  ومــعــقــدة  �سائكة  عــاقــة 
الأرجنتيني وقائده ليونيل مي�سي، الذي يعتره كثريون اأف�سل لعب 

يف تاريخ كرة القدم.
اأف�سل لعب  الذهبية خم�س مرات؛ بو�سفه  الكرة  فالفائز بجائزة 

يف العامل، واملتوج مع فريقه 
بر�سلونة بكل ما يحلم به اأي 
لعب كرة القدم حتى اأتخمت 
اجلماعية  بــالألــقــاب  خزانته 
واجلــوائــز الــفــرديــة، ل تــزال 
كبري  للقب  متعط�سة  خزانته 

بقمي�س منتخب "التانغو.

الهداف التاريخي
يـــقـــول  ـــنـــقـــطـــة  ال هــــــذه  ويف 
املـــدافـــعـــون عـــن مــيــ�ــســي اإنــــه ظلم 
مل  الأرجــنــتــيــنــيــة  اجلــمــاهــري  لأن 
تتعرف عليه لعبا، يف حني ي�سري 
"كتالوين  اأنـــــه  اإىل  مــنــتــقــدونــه 

حقيقي واأرجنتيني مزيف". 
ورغم كل ما �سبق من التهامات 
والنـــتـــقـــادات، فـــاإن الأرقـــــام تفيد 
التاريخي  الهداف  هو  مي�سي  بــاأن 
هــدفــا،  بــــ67  ــتــني  الأرجــن ملنتخب 
ــى كـــل مـــن غــابــريــيــل  مــتــفــوقــا عــل
�سرجيو  و  هدفا(   54( باتيت�سوتا 
ــان  وهــرين هـــدفـــا(   39( اأغـــويـــرو 
ــا  ومــارادون هــدفــا(   35( كري�سبو 

)34 هدفا(.
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إعداد- محمود العوضي

العرب وكأس األمم األفريقية

ت�سم قائمة املنتخب التون�سي: حرا�سة املرمى: فاروق 
)ني�س  ح�سن  مّعز  ال�سعودي(-  )ال�سباب  م�سطفى  بن 

الفرن�سي(- مّعز بن �سريفية )الرتجي الريا�سي(.
الــيــونــاين(-  )اأوملــبــيــاكــو�ــس  ــاع: يا�سني مــريــاح  ــدف ال
وجدي ك�سريدة )النجم ال�ساحلي(- ن�سيم هنيد )النادي 
ديالن  الأملـــاين(-  )باربون  دراغــر  حممد  ال�سفاق�سي(- 
)ديجون  احلـــدادي  اأ�سامة  البلجيكي(-  )خينت  بــرون 
مــارك  الــ�ــســعــودي(-  )اأبــهــا  الــبــدوي  رامـــي  الفرن�سي(- 

الّلمطي )باير ليفركوزن الأملاين(.

ال�ساحلي(-  )النجم  العوا�سي  كرمي  امليدان:  و�سط 
ــعــاليل )الـــرتجـــي الــريــا�ــســي(- اأميــــن بن  ــ�ــسّ غــيــالن ال
)الرتجي  الــبــدري  اأني�س  الريا�سي(-  )الــرتجــي  حمّمد 
الفرن�سي(-  )مونبيليي  ال�ّسخريي  اإليا�س  الريا�سي(- 

الفرجاين �سا�سي )الزمالك امل�سري(.
راريف )ني�س الفرن�سي(- يو�سف  الهجوم: ب�ّسام ال�سّ
)ديجون  ال�ّسليتي  نعيم  البلجيكي(-  امل�ساكني)اإينب 
الفرن�سي(- وهبي اخلزري )�سان اإيتيان الفرن�سي(- طه 
�سّواط  فرا�س  الريا�سي(-  )الرتجي  اخلني�سي  يا�سني 

)النادي ال�سفاق�سي(.
بـ" ن�سور  املــلــقــب   الــتــونــ�ــســى  املــنــتــخــب  وقـــد جنــح 
قرطاج"  فى التاأهل اإىل كاأ�س اأمم اإفريقيا مب�سر 2019، 
والنيجر  م�سر  �سمت  والــتــى  جمموعته  ت�سدر  بعدما 
و�سواتينى، بر�سيد 15 نقطة، بعدما حقق 5 انت�سارات 
امل�سرى،  املنتخب  يد  على  كانت  وحيدة،  هزمية  وتلقى 

الرابع  هــو  الــتــاأهــل  هــذا  ويعترب 
ملنتخب  الــتــواىل  على  ع�سر 

ن�سور قرطاج.

القائمة

 )الحلقة الثالثة(

عن  بحًثا  مب�سر  املقبلة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  التون�سي  املنتخب  يخو�س 
نال  وقد  وا�سًحا.  تاألًقا  �سهدتا  الّلتني  الأخريتني  ال�سنتني  يف  م�ستواه  تاأكيد 
املنتخب التون�سي لقب كاأ�س الأمم الأفريقية مرة واحدة العام 2004، ويبحث 
عن اللقب الثاين يف البطولة املقبلة. مدرب املنتخب التون�سي اآلن جريا�س ) 

فرن�سي( قال: "طموحاتنا يف كاأ�س اأمم اإفريقيا مب�سر 2019 ل �سقف لها".
وتلعب تون�س يف املجموعة اخلام�سة مبدينة ال�سوي�س )�سرقي م�سر(، اإىل 

جانب اأنغول ومايل وموريتانيا.
يونيو،  اأيام 24 و28   الأول  الدور  مباريات  التون�سي  املنتخب  ويخو�س 
و02 يوليو، يف ن�سخة قارية ت�سهد لأول مرة م�ساركة 24 منتخًبا بعد اأن كانت 

مب�ساركة 16 منتخًبا.

تونس.. 
لقب وحيد  والوصافة مرتين فى 18 مشاركة

الثالثة.. البداية
 غاب املنتخب التون�سى عن اأول ن�سختني 
من البطولة عامى 1957 و1959، ثم جنح 
الثالثة،  البطولة  فــى  الت�سفيات  لعب  فــى 
الأخـــرى،  فــى  وخ�سر  مــبــاراة  فــى  وانت�سر 
 ،1962 باإثيوبيا  اإفريقيا  اأمم  اإىل  وتــاأهــل 
خ�سر فى ن�سف النهائى اأمام اإثيوبيا باأربعة 
ــاز فــى مــبــاراة  اأهــــداف مقابل هــدفــني، ثــم ف
حتديد املركزين الثالث والرابع على منتخب 
بامليدالية  ليتوج  نظيفة،  بثالثية  اأوغــنــدا 

الربونزية فى امل�ساركة الأوىل.
غانا 1963

جنـــح نــ�ــســور قـــرطـــاج فـــى الــتــاأهــل اإىل 
اأقيمت  الن�سخة الرابعة من البطولة، والتى 
فى غانا 1963، وخرج من دور املجموعات، 
بعد التعادل مع غانا واخل�سارة من اإثيوبيا.

ا�ست�سافة اخلام�سة
 1965 اخلــامــ�ــســة  الن�سخة  اإىل  تــاأهــل    
ت�سدر  فــى  وجنـــح  املــ�ــســتــ�ــســيــف،  ب�سفته 
برباعية  اإثيوبيا  على  الفوز  بعد  جمموعته 
واجــه  ثــم  ال�سنغال،  مــع  والــتــعــادل  نظيفة، 
اأن  بعد  الغانى،  نظريه  التون�سى  املنتخب 
وجنــح  ــا،  اأيــ�ــسً جمموعته  الأخــــري  تــ�ــســدر 
اأهــداف  بثالثة  الــفــوز  فــى  الغانى  املنتخب 
اإ�سافى،  لوقت  الذهاب  بعد  هدفني،  مقابل 

ليتوج ن�سور قرطاج بامليدالية الف�سية.
الغياب الكبري

كبريتني  فرتتني  التون�سى  املنتخب  عا�س 
القارى،  امل�ستوى  على  والإخفاق  الغياب  من 

وامتدت  فقط،  بطولتني  بينهما  الف�سل  كــان 
تلك الفرتة منذ عام 1968 وحتى 1994، فلم 
اأو لعب الت�سفيات  ينجح املنتخب فى التاأهل 
 ،1974  ،1972  ،1970  ،1968 ن�سخ  خــالل 

.1976
ــاب، جنـــح ن�سور  ــغــي وبــعــد فـــرتة مـــن ال
 ،1978 غــانــا  لبطولة  الــتــاأهــل  فــى  قــرطــاج 
اثنتني  فــى  فــاز  مــبــاريــات  اأربـــع  لعب  بعدما 
الأخرى، وخالل  وتعادل فى واحدة وخ�سر 
كو�سيف  النهائى  ن�سف  اإىل  تاأهل  البطولة 
املجموعة الثانية خلف اأوغندا، وخ�سر اأمام 
حتديد  مــبــاراة  لعب  ثم  نظيف،  بهدف  غانا 
ا  اأي�سً وخ�سرها  والــرابــع،  الثالث  املركزين 
ل�سالح نيجرييا، ليحتل املركز الرابع للمرة 

الأوىل فى تاريخه.
ليبيا 1982

ان�سحب   ،1980 نــيــجــرييــا  ن�سخة  فــى 
املنتخب التون�سى من البطولة، قبل اأن يعود 
فى ن�سختها التالية ليبيا 1982، ولكن كانت 
اإخفاق جديد، فخرج الن�سور من دور  بداية 
بعد  الــرتتــيــب،  تــذيــل  اأن  بعد  املــجــمــوعــات، 
اأن  وا�ستطاع  خ�سارتني،  تلقى  اأن 

يتعادل اأمام الكامريون.
الغياب عن 5 ن�سخ

غياب  فرتة  املنتخب  عا�س  ثم 
 ،1984 ن�سخ  فــى  متثلت  اأخـــرى 
و1992،   ،1990  ،1988  ،1986
اإىل  ــاأهــل  ــت ال فـــى  فــ�ــســل  اأن  بــعــد 

البطولة والت�سفيات املوؤهلة.
عودة م�ستمرة حتى الآن

ـــتـــمـــر 5  ــــاب ا�ـــس بـــعـــد غــــي
جنح  اأخـــرًيا،  متتالية،  ن�سخ 
املـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــ�ـــســـى فــى 
اأمم  كـــاأ�ـــس  اإىل  الــــعــــودة 
عنها  يغب  ومل  اإفــريــقــيــا، 
و�سارك  اللحظة،  حتى 
متتالية  بطولة   14 فى 
 ،1994 ــــــام  ع مـــنـــذ 
وحتى 2019، والتى 
من  م�سر  فــى  �ستقام 
احلـــاىل  ــيــو  يــون  21

وحتى 19 يوليو.

تون�س 1994
ن�سخة  اإىل  الــتــونــ�ــســى  املــنــتــخــب  ــاأهــل  ت
اآخــر  ومــثــل  امل�ست�سيف،  ب�سفته   ،1994
تذيل  الــوقــت،  ــك  ذل فــى  فيها  �ــســارك  بطولة 
جمموعته التى �سمت زائري وماىل، وخرج 

من دور املجموعات.
ثم عاد منتخب الن�سور اأقوى فى الن�سخة 
جنح  فقد   ،1996 اإفريقيا  جنوب  التالية، 
فاز فى  لعب 8 مباريات،  اأن  بعد  التاأهل  فى 
مــبــاراة وحــيــدة،  فــى 4 وخ�سر  وتــعــادل   3
فقط،  اثــنــني  وا�ستقبل  اأهــــداف   7 و�سجل 
للمجموعة  و�سيًفا  حــل  البطولة،  وخــالل 
الرابعة خلف غانا، وواجه اجلابون فى ربع 
النهائى، وتخطاه بركالت الرتجيح بنتيجة 
زامبيا  واجـــه  النهائى  ن�سف  وفــى   ،4/1
هدفني،  مقابل  اأهــداف  باأربعة  عليه  وتفوق 
ثم واجه جنوب اإفريقيا فى النهائى وخ�سر 
الف�سية  امليدالية  ليحقق  نظيفني،  بهدفني 

للمرة الثانية فى تاريخه.
بوركينا فا�سو 1998

فى  ــمــت  ــي اأق الــتــى   ،1998 بــطــولــة  فـــى 
التون�سى  املنتخب  ا�ستطاع  فا�سو،  بوركينا 
وتوجو  الدميقراطية  الكونغو  على  الفوز 
املجموعات،  دور  فــى  غانا  مــن  واخلــ�ــســارة 
بوركينا  ليالقى  النهائى،  ربــع  اإىل  وتــاأهــل 

فا�سو، ويخ�سر بركالت الرتجيح 8/7.
غانا- نيجرييا 2000

فى  �سحوته  الــنــ�ــســور  منتخب  ــل  وا�ــس
ن�سخة غانا 2000، وجنح فى ال�سعود اإىل 
ربع النهائى، بعد اأن حل ثانيا فى املجموعة 
نقاط،   4 بر�سيد  نيجرييا،  خلف  الرابعة 
بعد اأن فاز على الكونغو وتعادل مع املغرب 
ن�سف  اإىل  تــاأهــل  ثــم  نيجرييا،  مــن  وخ�سر 
نظيف،  بــهــدف  م�سر  الــفــوز  بــعــد  الــنــهــائــى 
اخل�سارة  بعد  للنهائى  الو�سول  فى  وف�سل 
من الكامريون بثالثية نظيفة، قبل اأن يخ�سر 
مــبــاراة حتــديــد املــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع 
اأمــــام جــنــوب اإفــريــقــيــا بــركــالت الــرتجــيــح، 
املنتخب  خرج   2002 التالية  الن�سخة  وفى 
التون�سى من دور املجموعات، بعد اأن احتل 

املركز الثالث خلف ال�سنغال وم�سر.

تون�س بطلاً لإفريقيا
اأمم  ا�ست�سافة  التون�سى فى  املنتخب  جنح 
امل�ست�سيف،  ب�سفته  وتاأهل   ،2004 اإفريقيا 
وجنـــح فــى تــ�ــســدر جمــمــوعــتــه، الــتــى �سمت 
الــدميــقــراطــيــة،  والــكــونــغــو  ـــــدا  وروان غينيا 
وا�ــســتــطــاع الــفــوز عــلــى روانـــــدا والــكــونــغــو 
النهائى  ربــع  اإىل  ليتاأهل  غينيا،  مع  وتــعــادل 
ال�سنغال، وحقق الفوز بهدف نظيف  ويواجه 
واجــه  النهائى  ن�سف  وفــى  املــنــارى،  �سجله 
الرتجيح  بــركــالت  الن�سور  وفـــاز  نيجرييا، 
فى  املــغــرب  منتخب  لــيــواجــه   ،5/3 بنتيجة 
نهائى عربى خال�س، وا�ستطاع حتقيق اللقب 
الأول بعد الفوز على الأ�سود بهدفى �سانتو�س 
بطاًل  التون�سى  املنتخب  ليتوج  واجلــزيــرى، 

لإفريقيا للمرة الأوىل والوحيدة فى تاريخه.
عقدة ن�سف النهائى

اللقب،  التون�سى  املنتخب  حقق  اأن  منذ 
�سارك فى 7 ن�سخ لأمم اإفريقيا، خرج من دور 
املجموعات  دور  ومن  مرات،   5 النهائى  ربع 
مرتني، فى عام 2006، جنح فى التاأهل لربع 
يد  على  وخـــرج  لغينيا،  كو�سيف  النهائى 
نيجرييا بركالت الرتجيح، وفى 2008، تاأهل 
الرابعة،  للمجموعة  كمت�سدر  النهائى  لربع 
من  اخل�سارة  بعد  النهائى  ربــع  من  خــرج  ثم 

الكامريون بثالثة اأهداف مقابل هدفني.
اأجنول 2010

منتخب  اأخفق   ،2010 اأجنــول  ن�سخة  فى 
اأن  بعد  املجموعات،  دور  الن�سور وخرج من 
تذيل املجموعة الرابعة، والتى �سمت زامبيا 
الثالث  فى  وتعادل  واجلابون،  والكامريون 
مباريات، ثم عاد فى 2012، وجنح فى التاأهل 
ثانًيا فى املجموعة  اأن حل  النهائى بعد  لربع 
وغــادر  غانا  وواجــه  اجلــابــون،  خلف  الثالثة 

البطولة بعد اخل�سارة بركالت الرتجيح.
جنوب اإفريقيا 2013

عاد املنتخب مرة اأخرى لالإخفاق واخلروج 
اإفريقيا  من دور املجموعات فى ن�سخة جنوب 
2013، بعد اأن احتل املركز الثالث فى جمموعة 
�سمت كوت ديفوار وتوجو واجلزائر، وغادر 
من  فى واحدة  منتخب اجلزائر  رفقة  البطولة 

اأكرب املفاجاآت فى ذلك الوقت.
غينيا ال�ستوائية 2015

 ،2015 ال�ــســتــوائــيــة  غينيا  ن�سخة  وفــى 
الثانية،  املجموعة  ت�سدر  الن�سور  ا�ستطاع 
وزامبيا  الدميقراطية  الكونغو  �سمت  والتى 
ــراأ�ــس الأخــ�ــســر، ثــم خــرج على يــد غينيا  وال
لهدف،  بهدفني  اخلــ�ــســارة  بعد  ال�ــســتــوائــيــة 
 ،2017 اجلابون  ن�سخة  اآخــر  وفى  وكالعادة 
بالن�سبة  الــنــهــائــى  نــ�ــســف  عــقــدة  تــوا�ــســلــت 
للن�سور، وخرجوا على يد بوركينا فا�سو بعد 

اخل�سارة بهدفني دون رد.

لقب وحيد
فى خالل 18 م�ساركة فى نهائيات كاأ�س الأمم، ا�ستطاع املنتخب 
مرتني،  فى  الو�سيف  وكــان  وحيدة،  مرة  اللقب  حتقيق  التون�سى 

و�ساحب املركز الثالث مرة، واحتل املركز الرابع مرتني.

مشاركات نسور قرطاج

المساكني 
والخزري وساسي 

أبرز الالعبين

في المجموعة5 
إلى جانب أنغوال ومالي 

وموريتانيا



جدة ــ رويرتز 
 توقع تقرير حديث �صادر عن الأمم املتحدة ارتفاع 
العام  الأر���ض اىل نحو 9.7 مليار بحلول  عدد �صكان 

 .2050
�صكان  ع��دد  ارتفاع  املتوقع  من  التقرير  وبح�صب   
العامل مبقدار ملياري �صخ�ض يف الثالثني عاما املقبلة، 
مليار   11 نحو  اإىل  ال�صكان  منو  ي�صل  اأن  توقع  كما 

�صخ�ض بحلول عام 2100.
ت�����ص��دره دوري�����ا �صعبة  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ق���دم 

ال�صوؤون  لإدارة  التابعة  ال�صكان 
ب��الأمم  والجتماعية  القت�صادية 
ال�صكان يف  املتحدة حول توقعات 
العامل 2019 درا�صة �صاملة تو�صح 
من  وعددا  ال�صكاين  التغري  اأمناط 

التوقعات الدميغرافية العاملية.
�صكان  اأن  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
"اأكرب �صنا"، ب�صبب  العامل �صاروا 
من  املتوقع  العمر  متو�صط  زي��ادة 
م�صتويات  وان��خ��ف��ا���ض  ن��اح��ي��ة، 

اخل�صوبة من ناحية اأخرى.

يف  امل��ر���ص��ودة  ال��ت��غ��ي��ريات  اأن  التقرير  واأو���ص��ح 
العامل  اأرج��اء  يف  وتوزيعهم  ومكوناتهم  ال�صكان  عدد 
�صيكون لديه عواقب مهمة على حتقيق اأه�داف التنمية 
القت�صادي  الزده���ار  لتح�صني  ال�صاعية  امل�صتدامة، 

والرفاه الجتماعي مع حماية البيئة.  
اأ�صارت التوقعات ال�صكانية اجلديدة اإىل اأن 9 بلدان 
ل�صكان  املتوقع  النمو  ن�صف  م��ن  اأك��ر  �صت�صكل  فقط 
العامل، وهي الهند ثم نيجرييا ثم باك�صتان ثم جمهورية 
تنزانيا  وجمهورية  واإثيوبيا  الدميقراطية  الكونغو 

املتحدة واإندوني�صيا وم�صر ثم الوليات املتحدة.

جدة ــ وكاالت 
بتكبدها  "هواوي" ال�صينية،  �صركة  اأقرت 
خالل  مداخيلها  وت��راج��ع  مليارية  خ�����ص��ارة 
فر�صتها  التي  العقوبات  جراء  اجل��اري  العام 

الوليات املتحدة.
ورج����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ه���واوي ري��ن 
اأن  تقني،  م�صاركته يف حدث  �صينغفاي خالل 
يف  دولر،  مليار   100 اإىل  مداخيلها  ترتاجع 
مليارات   107 اإىل  الرقم  و�صل  بينما   ،2019

دولر يف العام املا�صي.
وان��ت��ق��د م�������ص���وؤول ال�����ص��رك��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 

"هواوي"  اأدرج��ت  التي  الأمريكية  العقوبات 
ال�صركات  ومنعت  ال�����ص��وداء،  القائمة  �صمن 
ب�صبب  بالتكنلوجيا،  اإم��داده��ا  من  الأمريكية 

خماوف الأمن القومي الأمريكي.
الأمريكية،  ال�صركات  وا�صنطن،  ومنعت 
تقنية و�صرائح �صغرى تعتمد  بيع برامج  من 
الذكية  الهواتف  �صناعة  يف  "هواوي"  عليها 

واأجهزة اأخرى.
اأن  املرجح  من  "وايرد"،  موقع  وبح�صب 
ت�صل تكلفة هذا احلظر الأمريكي اإىل 30 مليار 

دولر، خالل عامي 2019 و2020.

بكني ــ وكاالت 
�صهرة  وينجني"  "لوى  ي��دع��ي  �صيني  رج��ل  حقق 
التي  الرائعة،  املو�صيقية  املقطوعات  بف�صل  وا�صعة 

يعزفها بفمه م�صتخدما اأوراق الأ�صجار.
ثالثة  منذ  ال��ع��زف  اح��رتف  ال��ذي  ال��رج��ل  وا�صتبدل 
ال�صجر،  باأوراق  املو�صيقية  الآلت  اأح�صن  كاملة،  عقود 
اأف�صل  لقب  على  احل�صول  م��ن  متكن  متيزه  وبف�صل 

عازف اأوراق �صجر يف ال�صني. 
العزف  من  النوع  ه��ذا  وينجني  ل��وى  امتهانه  ومنذ 
�صرع يف تعليم الأجيال، ومتكن من تعليم مئات الآلف 
 7 يعلمه  تلميذ  اأ���ص��غ��ر  عمر  يبلغ  حيث  التالميذ  م��ن 
�صنوات، يف حني اأكرب تلميذ لديه يف ال�صبعني من عمره.
عنوان  حتمل  �صجر  ورق  اأغنية  تاأليف  من  ومتكن   
املعجبني  من  كبري  عدد  لديها  التي  الأوراق"،  "�صوت 
من حمبي اأوراق ال�صجر، والذين يحر�صون على عزف 

هذه الأغنية.

أخيرة
الأربعاء 16 �صوال 1440ه� املوافق 19 يونيو 2019م ال�صنة 88 العدد 1622670

جزيرة نرويجية تطالب 
بإلغاء الزمن

مهاجرة تحصل على 
الجنسية األمريكية 

بعد قرن

جوجل يحتفي بالطعمية

هيفا وهبي تطمئن جمهورها صيني يعزف موسيقى بأوراق الشجر

بريطاني يسرق بنكًا 
باستخدام "موزة" 

لندن ــ وكاالت 
اأقرت حمكمة بريطانية عقوبة ال�صجن 14 �صهرا على رجل 

اأقدم على �صرقة بنك م�صتخدما "ثمرة موز" ك�صالح.
تفا�صيل  تعود  "التليجراف" الربيطانية،  ووفقًا �صحيفة 
لورن�ض  ح���اول  حينما  امل��ا���ص��ي،  م��ار���ض   25 اإىل  الق�صية 
فونديرل �صرقة فرع من "بنك باركليز" يف دور�صت باإجنلرتا، 
برتقايل  بال�صتيكي  كي�ض  يف  م��وز  ثمرة  بو�صع  ق��ام  حيث 

اللون، وتظاهر باأنها �صالح
وبح�صب ال�صحفية قال فونديرل وهو ي�صعد اإىل موظفة 

م�صوؤولة عن �صراف الأموال: "هذه بندقية، اأعطني املال".
دولرا،   1.378 حوايل  �صرق  بعدما  فونديرديل،  وهرب 

لكنه �صلم نف�صه بعد ذلك بوقت ق�صري.
ويف جل�صة ا�صتماع يف بورمنوث، اأقر الرجل بتهم ال�صرقة 

و"امتالك �صالح ناري زائف"، فيما مت احلكم عليه موؤخرا.
"رغم  لل�صحفيني:  هيل  اأن��دي  كون�صتابل  املحقق  وق��ال 
ومت  وجيزة  بفرتة  احل��ادث  ه��ذا  بعد  نف�صه  �صلم  املذنب  اأن 
ا�صرتداد النقود، فاإنه كان حادثا مزعجا للغاية بالن�صبة لأمني 

ال�صندوق املعني".
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جدة ــ وكاالت 
اجلن�صية  ع��ل��ى  بح�صولها  هايتية  م��ه��اج��رة  احتفلت 
ال���103  عمرها  جت��اوز  ان  بعد  ر�صمي،  ب�صكل  الأمريكية 
اع�����وام.   وك��ان��ت ه��ذه ال�صيدة امل��ع��م��رة ق��د ه��اج��رت اإىل 
قبل  هايتي  الأ�صلي  بلدها  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ما يزيد عن ال� 15 عامًا، وانتظرت طوياًل حتى تق�صم اليمني 

باأن تكون مواطنة اأمريكية.
التي  فاإن جوزيف  نيوز"،  "�صكاي  موقع  نقله  ملا  ووفقًا 
تعي�ض يف ولية فلوريدا، ح�صلت اأخريًا وبعد بلوغها عامها 

ال� 103، على اجلن�صية الأمريكية، الأمر الذي جعلها تت�صدر 
عناوين العديد من ال�صحف املحلية يف البالد.

مقاطعة  مفو�ض  ع��ن  اأمريكية  الإع���الم  و�صائل  ونقلت 
قد  ج��وزي��ف  اأن��دري��ا  اأن  قولها  مونتي�صتيم،  ج��ان  ميامي 
حتتفل  اأن  قبل  وذل��ك  اأمريكية  كمواطنة  اليمني  اأق�صمت 

بعامها الرابع بعد املئة باأ�صهر قليلة.
العاملية،  الإخبارية  بر�ض  اأ�صو�صييتد  وكالة  وبح�صب 
فقد اأ�صار مفو�ض مقاطعة ميامي داد، اإىل اأن منح جوزيف 

اجلن�صية الأمريكية يج�صد الندماج الكبري يف املقاطعة. 

هند الف�صيل مقدمة حفل الذكرى ال�صاد�صة واخلم�صني )ليوم اأفريقا(، الذي 
اأقيم اأم�ض الأول مبدينة جدة ..  )ت�صوير خالد بن مر�صاح(

جدة ــ وكاالت 
اأطلق �صكان جزيرة نائية يف الرنويج، حملة يطالبون فيها 
اأنحاء  كافة  املتبع يف  التقليدي  الوقت  بالتخل�ض من مفهوم 

العامل، واعتبار جزيرتهم منطقة تخلو من الزمن.
فاإن �صكان جزيرة  الربيطانية،  ووفقًا ل�صحيفة ديلي ميل 
البالغ عددهم 300 ن�صمة، قرروا خو�ض احلملة  �صوماروي 
لأن ال�صم�ض ت�صرق على جزيرتهم طوال الفرتة من مايو اإىل 
يوليو من كل عام، وتغرب طوال الفرتة من نوفمرب اإىل يناير 

من كل عام.
ونقلت ال�صحفية عن قائد احلملة كجيل اأوف هفيدينغ  اإن 
الهدف من اأن ت�صبح اجلزيرة بدون وقت، هو حترير �صكانها 
اأن  لهم  وال�صماح  التقليدية،  العمل  �صاعات  من  ومتاجرها 

يعي�صوا حياتهم كما يريدون ووقتما ي�صاوؤون.
املحلي يف  النائب  اإىل  قدمت  العري�صة  ان  وبني هفيدينغ 
مقاطعة اجلزيرة، كما ح�صلت على دعم من مدينتي فينمارك 

ونوردلند بالرنويج.
يذكر اأن جزيرة �صوماروي تقع يف اأق�صى �صمال الرنويج، 

على الدائرة القطبية ال�صمالية.

جدة ــ  البالد 
اح��ت��ف��ى حم����رك ال��ب��ح��ث ج��وج��ل 
يومها  "الطعمية" يف  ب�"الفالفل" اأو 
العاملي والذي ي�صادف ال�خام�ض ع�صر 
اأ�صهر  اإح���دى  ي��وين، وه��ي  �صهر  م��ن 
ال�صرق  منطقة  يف  ال�صعبية  الأك��الت 
لعدة  اأ�صلها  ين�صب  والتي  الأو�صط، 
بلدان منها فل�صطني وم�صر و�صوريا.

وت��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات ال��ف��الف��ل بني 
اأ�صا�صي  ب�صكل  اأنها ت�صنع  اإل  الدول، 
مثل  البقوليات،  اأن��واع  اأحد  من  عادة 
اإل  البليلة،  اأو  احل��م�����ض  اأو  ال��ف��ول 
املكونات  بطحن  دائ��م��ا  حت�صر  اأن��ه��ا 
ثم  م��ن  امل��ل��ح وال��ت��واب��ل  م��ع  وخلطها 
وقليها  اأق��را���ض  اأو  ك��ك��رات  ت�صكيلها 
واخلبز،  اخل�صروات  مع  وتقدميها 

وت�صتهر كوجبة لالإفطار.
يف  ال��ف��الف��ل  �صعبية  ���ص��ر  وي��ك��م��ن 
اح���ت���وائ���ه���ا ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر غ��ذائ��ي��ة 
النباتي  بالربوتني  غنية  فهي  مهمة، 
 15 منها  ج���رام   100 حت��ت��وي  حيث 
ج��رام��ا م��ن��ه، ل��ت��وف��ر ق��راب��ة ال�����%25 
من  اليومية  اجل�صم  احتياجات  م��ن 
الربوتني، وحتتوي على ن�صبة عالية 
لتمد  والأل��ي��اف،  الكربوهيدرات  من 

اجل�صم بالطاقة الالزمة له.
اأ�صماء  ع��دة  الفالفل  على  ويطلق 
يف  وباجية  م�صر  يف  الطعمية  منها 
م�صتقة  كلمة  فالفل  اإن  ويقال  اليمن، 
�صكان  ك��ان  حيث  القبطية  اللغة  م��ن 
الإ�صكندرية اأول من اأطلق عليها ا�صم 

فا-ل فل وتعني "ذات الفول الكثري.

العالم يتوحد ضد تهديدات اإلنترنت
جدة ــ وكاالت 

في�صبوك  اأطلقت 
وتويرت  وغ��وغ��ل 

م����ب����ادرة  اأول 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
العامل بالتعاون 
م����ع ال����وك����الت 

الإع�����الن�����ي�����ة م��ن 
اأج��������������ل حت�������ص���ني 

ال�صالمة الرقمية.
وبح�صب موقع "العربية نت" 

جاء الإعالن عن التحرك نحو التنظيم 
ال��ث��اين من  ال��ي��وم  ال��ذات��ي املن�صق يف 
 Cannes ل��ي��ون��ز  ك����ان  م���ه���رج���ان 
�صركات  وق��ال��ت  ل��الإع��الن،   Lions
الإع��الن��ي��ة  وال���وك���الت  التكنولوجيا 
اإنها  العاملية:  التجارية  وال��ع��الم��ات 

ت���ري���د ال���ق���ي���ام ب��امل��زي��د 
معاجلة  اأج���ل  م��ن 
امل�������ح�������ت�������وى 
ال���������������ص�������ار 
وامل�������ص���ل���ل، 
وت�����ط�����وي�����ر 
جم����م����وع����ة 
حم����������ددة م��ن 
ال��ربوت��وك��ولت 
حل����م����اي����ة ال���ن���ا����ض 
عرب  التجارية  وال��ع��الم��ات 

الإنرتنت.
ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  التحالف  وي��اأت��ي 
فيه  تواجه  ال��ذي  الوقت  يف  امل�صوؤول 
�صغوًطا  الجتماعي  التوا�صل  �صركات 
متزايدة للق�صاء على انت�صار املعلومات 

اخلاطئة والإ�صاءة على من�صاتها.

جدة ــ وكاالت 
وهبى،  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  طماأنت 

ج��م��ه��وره��ا ع��ل��ى ح��ال��ت��ه��ا ال�����ص��ح��ي��ة 
ب��ع��د وع��ك��ة ���ص��ح��ي��ة دخ��ل��ت على 

تك�صف  ومل  امل�صت�صفى،  اأث��ره��ا 
ع���ن امل���ر����ض ال�����ذى اأ���ص��اب��ه��ا، 
ون�����ص��رت ه��ي��ف��اء، ���ص��ورة لها 
خا�صية  ع��رب  امل�صت�صفى  ف��ى 
ح�صابها  ع��ل��ى  �صتورى"،   "

"اإن�صتجرام"،  على 
وك���ت���ب���ت ع��ل��ي��ه��ا 
ق���������ائ���������ل���������ة: " 

ا�صتقتلكم".
هيفا  وب�����دت 
ال���������ص����ورة  يف 
ع��ل��ى م���ا ي����رام، 

وظهر من خلفها اأنبوب امل�صل ما يوؤكد وجودها يف 
امل�صت�صفى حتى الآن.

اأيام  منذ  تغريدة  ن�صرت  قد  هيفا  وكانت 
عرب موقع التوا�صل الجتماعي تويرت، 
يف  م�صاركتها  عدم  عن  فيها  اعتذرت 
الفطر  ع��ي��د  خ���الل  ف��ن��ي  ن�����ص��اط  اأي 

ب�صبب تعر�صها لوعكة �صحية.
وك��ت��ب��ت ه��ي��ف��ا يف ال��ت��غ��ري��دة: 
اجلميع.  على  ينعاد  مبارك،  عيد 
اأعتذر عن غيابي وعدم م�صاركتي 
باأي عمل فني اأو ظهور اإعالمي 
اأتعر�ض  �صحية  وعكة  ب�صبب 
ل��ه��ا م��ن��ذ اأك�����ر م���ن ���ص��ه��ر . 
خلوين ب�صلواتكم واإن �صاء 
الله اأعود لكم قريبًا. احلمد 

لله على كل �صيء".
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