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االإعالم املتجدد

القيادة تعزي رئيسة نيبال
جدة - و��س

 ، �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل 
برقيتي عزاء وموا�ساة   ، الدفاع  الــوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العهد 
لفخامة ال�سيدة بيديا ديفي بهانداري رئي�سة جمهورية نيبال الدميقراطية 
اإثر ال�سيول والنهيارات الأر�سية التي وقعت بعدة مناطق يف  الفيدرالية 
نيبال وما نتج عنها من وفيات واإ�سابات ومفقودين. واأعرب خادم احلرمني 
، لفخامتها ولأ�سر املتوفني ول�سعبها ال�سديق  ال�سريفني و�سمو ويل العهد 
الله  ال�سعودية وبا�سمهما - حفظهما  العربية  اململكة  با�سم �سعب وحكومة 
-  باأحر التعازي و�سادق املوا�ساة، راجني للم�سابني ال�سفاء العاجل وعودة 

املفقودين �ساملني واأن ل يروا اأي مكروه.

�س12 �س2

67شابًا وفتاة يشاركون في إحياء 
سوق »عكاظ« التاريخي 

المجلس اإلقتصادي يستعرض 
محفزات القطاع الخاص

ترامب: نريد إخراج إيران 
من اليمن

تحسين مستويات 7371 
�س9�سمعلما ومعلمة �س6�س6 �س2

�لتفا�صيل �س3

�لتفا�صيل �س2

�لتفا�صيل �س7

�لتفا�صيل �س5

توالي الصفعات على تركيا .. أردوغان تحت مقصلة العقوبات األوروبية ضبط صاروخ قطري بوكر إرهابي في إيطاليا
�أنقرة ــ وكالت  

بات جمال املناورة اأمام الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اأ�سيق من اأي وقت م�سى، فبينما 
يحاول الأخري م�سابقة الزمن لثني الإدارة الأمريكية عن فر�س عقوبات على تركيا، تلقى �سفعة 

ــي الــذي حترك يف وجه  من الحتــاد الأوروبـــي. وبــداأت موجة العقوبات من الحتــاد الأوروب
العقوبات ح�سابات  املياه القرب�سية. وتربك هذه  ال�سرعية يف  التنقيب الرتكية غري  عمليات 

اأردوغان املتبعرثة اأ�سال و�سط اأزمة اقت�سادية تع�سف بالبالد، يف ظل انخفا�س حاد للرية 
اإىل  اأدى  اقت�سادي،  ركود  مظاهر  من  وغريها  البطالة  ن�سب  عن  مهولة  واأرقــام  الرتكية 

تراجع �سعبية الرئي�س وحزبه يف النتخابات الأخرية، وخ�سارته العا�سمة اأنقرة، اإىل 
جانب عا�سمة احلكم - كما ي�سميها - اإ�سطنبول.  

وكان الحتاد الأوروبي، قد اقر ام�س الأول اإجراءات عقابية بحق تركيا ب�سبب 
�سواحل  من  بالقرب  اأنقرة  بها  تقوم  التي  الطبيعي  الغاز  عن  التنقيب  اأن�سطة 

قرب�س.  وخالل اجتماع لوزراء ال�سوؤون اخلارجية يف دول الحتاد الأوروبي، 
مع  الدبلوما�سية  الت�سالت  من  احلد  الجتماع  قرر  دولــة،   28 عددها  البالغ 

املنطقة  يف  تركيا  تدخل  على  ردا  عليه  حت�سل  الذي  التمويل  وكذلك  اأنقرة 
القت�سادية اخلا�سة بقرب�س.

جدة ــ �لبالد 
الــقــطــري لن  اأن مــلــف الإرهـــــاب  يــبــدو   
اإذ  الأ�ــســرار،  من  املزيد  تك�سف  مع  يتوقف، 
دليل  العامل  يقدم  ان  دون  يــوم  مير  يكاد  ل 
الفو�سى  دعم  الدوحة يف  جديد على تورط 
وزعزعة الأمن وال�ستقرار العاملي، و�سهدت 
قطر يف جرائم  تورط  املا�سية  اأيام  الأربعة 
والــكــويــت  )اإيــطــالــيــا  دول   3 يف  اإرهــابــيــة 
قد  الإيــطــالــيــة  ال�سرطة  وكــانــت  والــيــمــن(.  
�ــســاروخ  على  العثور  الأول  امــ�ــس  اأعلنت 
القطري  اجلي�س  ي�ستخدمه  جو"  "جو- 
وذلــك  متطرفة،  ميينية  جماعة  حـــوزة  يف 
الأمنية  ال�سلطات  اإحــبــاط  مــن  يــومــني  بعد 
خمططا  عدن،  املوؤقتة  اليمنية  العا�سمة  يف 
الإخــوان  لتنظيم  وكر  مداهمة  بعد  اإرهابيا 

الإرهابي والعثور على اأ�سلحة قطرية.

كما ياأتي احلادثة بعد 3 اأيام من الك�سف 
الإخوانية  اخللية  دعــم  يف  قطر  تــورط  عن 
�سبطت  التي  م�سر  من  الهاربة  الإرهــابــيــة 
الهند  اعتقال  �سهرين من  الكويت، وبعد  يف 
مواطنا كان يعمل ويقيم يف قطر، لال�ستباه 
بالتزامن  وذلك  داع�س،  بتنظيم  ارتباطه  يف 
ارتباط  توؤكد  جديدة  وثيقة  عن  الك�سف  مع 
اإىل  اإ�سافة  بقطر،  �سوريا  يف  داع�س  تنظيم 
املا�سي  اإبــريــل  �ــســدر  جــديــد،  كــتــاب  ك�سف 
التمويل  عــن  قطر"،  "اأوراق  ا�ــســم  يحمل 
اأوروبــا، عرب موؤ�س�سة  القطري لالإرهاب يف 

اخلريية".  "قطر 
وياأتي كل هذا يف ظل عمليات متوا�سلة 
للجي�س الليبي يتم فيها العثور على اأ�سلحة 
وامللي�سيات  الإرهــابــيــني  اأوكـــار  يف  قطرية 

امل�سلحة ب�سكل دوري.

 �لقاهرة - حممد عمر
 اأكــد وزيــر الإعــالم تركي بن عبد 
اجلهود  تن�سيق  اأهمية  ال�سبانة  الله 
م�ستوى  ورفــع   ، العربية  الإعــالمــيــة 
الوعي و�سياغة خطاب اإعالمي موؤثر 
على  م�سددا  ودوليًا،  واإقليميًا  عربيًا 
نقل  يف  العربي  الإعـــالم  دور  اأهمية 
الفل�سطينية  الأرا�سي  على  يجري  ما 
حتى يطلع العامل على عدالة الق�سية، 

الفل�سطينية  ــة  ــدول ال ــامــة  اإق راأ�ــســهــا  وعــلــى 
القد�س  وعا�سمُتها   1967 عــام  حــدود  على 
الرابعة  الـــدورة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سرقية، 
جلائزة التميز الإعالمي ليوم الإعالم العرِبي 
عيون  يف  "القد�س  �ــســعــاِر  حتــت  �ــســتــكــون 

تروؤ�سه  خالل  كلمته  يف  ذلك  جاء  الإعالم".  
التنفيذي  املكتب  لدورة  الفتتاحية  اجلل�سة 
المانة  مبقر  العرب  العــالم  وزراء  ملجل�س 

العامة للجامعة العربية.
اأن الجــتــمــاع  ــرح وزيــــر الإعـــــالم   و�ــس
العربية  الــدول  جامعة  قــرارات  تنفيذ  ناق�س 

امل�ستوى  وعلى  القمة  م�ستوى  على 
دعــوة  ت�سمنت،  والــتــي  الــــــوزاِري، 
املعنية  اجلهات  اأو  الإعــالم  وزارات 
ــاء اإىل  الــــدول الأعــ�ــس بـــالإعـــالم يف 
تــطــبــيــِق الــنــقــاط اخلــمــ�ــس الــــواردة 
ــي حتــت عــنــوان  ــعــرِب يف الإعـــــالن ال
على  للق�ساء  العرِبي  العمِل  "دعم 
اإىل  الدعوة  راأ�سها  وعلى  الإرهاب"، 
عـــدم الـــوقـــوف مــوقــف احلـــيـــاد عند 
معها  والتعامل  الإرهابية،  الأحــداث  تغطية 
واملجتمِع،  ــة  الــدول على  عـــدوان  اأنــهــا  على 
والرتكيز على اآثاِرها ال�سلبية على التنمية ، 
اأمله يف اخلروج بقرارات فاعلة،  معربًا عن 

ترتك اأثرًا على الإعالم العربي.

 �لريا�س ـ �لبالد 
ال�سعودي،  ال�سباب  الطموح من  واأ�سحاب  النوابغ   يرتقب عدد من 
بالتوظيف  املنتهي  اخلارجي  بالبتعاث  اخلا�س  بالربنامج  اللتحاق 
الأوىل  الربنامج يف مرحلته  اأعلنت عنه �سركة نيوم، ويت�ستهدف  الذي 
اأبناء املجتمع املحلي ملنطقة نيوم و�سباء وحقل من كال اجلن�سني، كما 
يهدف الربنامج  اإىل ا�ستقطاب الكفاءات املميزة من اأبناء املنطقة ليكونوا 
جزءًا من  امل�سروع  الذي يعد الأكرث طموحًا على م�ستوى العامل، انطالقًا 
و�سيتم  املحلي.  املجتمع  اجتاه  نيوم  ل�سركة  الجتماعية  امل�سوؤولية  من 
ابتعاث الطالب والطالبات الذين �سيتم اختيارهم لالن�سمام يف الربنامج 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية لدرا�سة التخ�س�سات التالية: ال�سياحة، 

احتياجات  التخ�س�سات  هــذه  وتعك�س  والــــرتاث.  والأثــــار  ال�سيافة، 
اإ�سافة العديد من التخ�س�سات  اأن يتم  امل�سروع يف املرحلة الأوىل على 
يف جمالت اأخرى متعددة يف املراحل القادمة مع تطور احتياجات و�سري 
منذ  �سهر  ملــدة  الربنامج  يف  الت�سجيل  و�سي�ستمر  امل�سروع.  يف  العمل 
اإطالقه ثم �سيتم الإعالن عن الطلبة والطالبات الذين �سين�سمون  تاريخ 
الربنامج  اإىل  الن�سمام  يف  الراغبني  مبقدور  و�سيكون  الربنامج،  اإىل 
الإلــكــرتوين:  املوقع  عرب  الت�سجيل  يوليو   16 الثالثاء  يــوم  من  ابــتــداًء 
/https://neom.ut.edu.sa/neomscholarship19
وال�سروط  التفا�سيل  كل  على  املوقع  يحتوي  حيث   ،index.aspx

اخلا�سة لاللتحاق بالربنامج.

جدة - �لبالد
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
نائب وزير الدفاع ،حر�س اململكة على ال�سعب اليمني، م�سددا على 

�سرورة وقف التدخالت الإيرانية الإجرامية يف �سوؤون اليمن.
"تويرت"  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  تغريدة  يف  وقــال   
غريفث�س،  مــارتــن  اليمن  اإىل  الأممـــي  املــبــعــوث  "التقيت  قــائــاًل: 
و�سرورة  ال�سقيق،  اليمني  ال�سعب  على  اململكة  حر�س  له  واأكدت 
اليمن، واأن احلل  الإيرانية الإجرامية يف �سوؤون  التدخالت  وقف 

امليلي�سيا  مــن  تــامــًا  الــتــزامــًا  يتطلب  ندعمه  ــذي  ال ال�سيا�سي 
اتفاق  ذلــك  ويت�سمن  اليمنيني،  عليه  تــوافــق  مبــا  احلوثية 
�ستوكهومل".  وكان نائب وزير الدفاع قد ناق�س مع مبعوث  

اململكة  دعم  �سبل  الريا�س  اإىل  زيارته  خالل  املتحدة   الأمم 
زار  جولة  عقب  زيارته  وجــاءت  اليمن،  يف  ال�سيا�سي  للحل 

اإ�سافة  خاللها املبعوث الأممي عددًا من دول املنطقة 
اإىل مو�سكو ووا�سنطن يف اإطار امل�ساعي الأممية 

لإحياء العملية ال�سيا�سية يف اليمن.

�لت�صوق على مد�ر �ل�صاعة

الشبانة: تنسيق إعالمي عربي لمواجهة التحديات 

نيوم تفتح باب القبول لالبتعاث المنتهي بالتوظيف

خالد بن سلمان: حريصون على وقف جرائم ايران في اليمن

�لتفا�صيل �س9 �لتفا�صيل �س8

جدة - �لبالد
احلرمني  خــادم  برئا�سة  ـــوزراء  ال جمل�س  قــرر 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
بالعمل  التجارية  لالأن�سطة  ال�سماح  ـ  الله  حفظه  ـ 
�ساعة، وذلك مبقابل مايل يحدده وزير   )24( ملدة 
الأن�سطة  يحدد  كما  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون 
التجارية التي ل ي�سري عليها هذا املقابل، بح�سب 
ما تقت�سيه امل�سلحة العامة اأو طبيعة تلك الأن�سطة.

اأم�س  املجل�س خالل جل�سته  قرارات  وت�سمنت 
للعمرة  القادمني  ا�ستثناء  بجدة،  ال�سالم  ق�سر  يف 
وزيارة امل�سجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج 
ونقل  املنورة،  واملدينة  وجــدة  املكرمة  مكة  نطاق 
املهرجان  فعاليات  وتنظيم  باإقامة  املتعلقة  املهمات 
اجلنادرية(،  )مهرجان  والثقافة  للرتاث  الوطني 
من وزارة احلر�س الوطني اإىل وزارة الثقافة ، كما 
وامل�سرتيات  املناف�سات  نظام  على  املجل�س  وافــق 

احلكومية.
من جهة ثانية اأعرب املجل�س عن تقدير اململكة 
من  الإ�سالمية  الأو�ــســاط  عنه  عــربت  ملا  و�سكرها 
الله  بيت  حلجاج  اململكة  بدعوة  وترحيب  تاأييد 
�سكينة  بكل  احلــج  �سعائر  لأداء  للتفرغ  احلـــرام 
والبعد عن كل ما يعكر �سفوه، وثناء على اجلهود 
خلدمة  تبذلها  التي  واملتميزة  املتكاملة  واخلدمات 

احلجاج واملعتمرين والزوار.

د�خل
 �لعدد

جمل�س �لوزر�ء:�ل�صماح بتنقالت �ملعتمرين بني �ملدن و�جلنادرية يف عهدة �لثقافة

�مللك يف 
نيوم

صندوق االستثمارات يعزز أصوله 
باستحواذ جديد

جدة - �لبالد
"ج�سارة" وهو  العامة على ح�سة 40 % من �سركة  ا�ستحوذ �سندوق ال�ستثمارات 
لتقدمي  تاأ�س�س عام 2017  الهند�سية  اأرامكو وجمموعة جاكوب�س  م�سروع م�سرتك بني 
جميع  يف  الجتماعية  التحتية  البنية  مل�ساريع  املهنية  والربامج  البناء  اإدارة  خدمات 
اأنحاء اململكة ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. و�سملت ال�سفقة بح�سب وكالة 
بلومبريغ ، امتالك ال�سندوق ن�سبة 30% من ح�سة اأرامكو يف امل�سروع و10% من ح�سة 
داخل  وا�ستثماراته  اأ�سوله  تعظيم  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  ويوا�سل  جاكوب�س. 
القت�ساد  بتقوية م�سادر  اأهدافه  اإجناز  ، وي�سري بخطى طموحة يف  اململكة وخارجها 
لتعزيز  وذلك  ال�سرتاتيجية،  القت�سادية  ال�سراكات  وبناء  التقنيات  وتوطني  الوطني 
مكانة ودور اململكة يف امل�سهد القت�سادي الإقليمي والعاملي ، كما ي�سعى اإىل اأن ي�سبح 
واحدا من اأهم �سناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل واأكرثها تاأثريا، وحمركا فاعال يف 

القت�ساد العاملي وال�سريك املف�سل يف فر�س ال�ستثمار العاملية.

نيوم  
حتت�صن 4 
بطولت 

عاملية

هارون 
كمار� 

�حتادي 

10 مدربني 
جدد يف 
�لدوري 

�ل�صعودي 

ج�صر جوي ينقل جمهور 
�جلز�ئر للقاهرة 

�س13

�س14

�س15

�س13

�س2

ويل �لعهد يتلقى �ت�صال من �لرئي�س �لأفغاين�مللك ي�صت�صيف 200 حاجا من ذوي �صحايا �لإرهاب بنيوزيلند�
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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم 
نيوم - وا�س

و�ـــســـل بــحــفــظ الـــلـــه ورعـــايـــتـــه خـــادم 
ــلــمــان بن  ــريــفــن املـــلـــك �ــس ــ�ــس احلـــرمـــن ال
اآل �سعود اإىل نيوم، اأم�س حيث  عبدالعزيز 
الــوقــت  بع�س   - الــلــه  حفظه   - �سيق�سي 

للراحة وال�ستجمام.
ولدى و�سول خادم احلرمن ال�سريفن 
مطار خليج نيوم، كان يف ا�ستقباله - رعاه 
الله - �ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن 

�سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك.
احلــرمــن  خـــادم  معية  وقـــد و�ــســل يف 
�ساحب  من  كل   - الله  حفظه   - ال�سريفن 
ال�سمو امللكي الأمري من�سور بن �سعود بن 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 

و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  طالل 
ال�سمو الأمري فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  م�ساعد،  بن 
و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  �سطام 
حممد،  بن  �سعود  بن  في�سل  الأمري  ال�سمو 
الدكتور  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
حــ�ــســام بـــن �ــســعــود بـــن عــبــدالــعــزيــز اأمـــري 
امللكي  ال�سمو  و�ــســاحــب  الــبــاحــة،  منطقة 
بـــن �سطام  ــور عــبــدالــعــزيــز  ــت ــدك ال الأمـــــري 
احلرمن  خـــادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بــن 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفن، 
و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  نايف 
بن  �سلمان  بن  راكــان  الأمــري  امللكي  ال�سمو 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 

في�سل بن اأحمد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز.
- كل  الله  رعــاه   - كما و�سل يف معيته 
خالد  الأ�ــســتــاذ  امللكية  املــرا�ــســم  رئي�س  مــن 
الديوان  رئي�س  ونائب  العباد،  �سالح  بن 
املــلــكــي الأ�ـــســـتـــاذ عــقــال بـــن عــلــي الــعــقــال، 
احلرمن  خلادم  اخلا�س  ال�سكرتري  ونائب 
امللكي  الــديــوان  رئي�س  م�ساعد  ال�سريفن 
لل�سوؤون التنفيذية فهد بن عبدالله الع�سكر، 
وم�ساعد ال�سكرتري اخلا�س خلادم احلرمن 
عبدالعزيز  بــن  متيم  الأ�ــســتــاذ  ال�سريفن 
خلادم  اخلا�سة  ال�سوؤون  ورئي�س  ال�سامل، 
بن  نــا�ــســر  املــهــنــد�ــس  ال�سريفن  احلــرمــن 
احلر�س  ورئــيــ�ــس  النفي�سي،  عــبــدالــرزاق 
�سقر  بــن  �سهيل  ركــن  اأول  الفريق  امللكي 

املطريي.

امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  وكــان    
غادر  قد   ، �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
اإىل نيوم حيث �سيق�سي ـ حفظه الله ـ بع�س 

الوقت للراحة وال�ستجمام .
حفظه الله واأمده بعونه وتوفيقه.

اأيــده الله - ب�ساحة  وكــان يف وداعــه - 
الــــدويل �ساحب  مــطــار املــلــك عــبــدالــعــزيــز 
بن  بندر  بــن  في�سل  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
و�ساحب  الريا�س  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 
ــن فــهــد بــن حممد  الــ�ــســمــو الأمــــري حمــمــد ب
بن  في�سل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
خالد بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمن 
الدكتور  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفن 
بندر بن عبدالله بن تركي و�ساحب ال�سمو 
الفي�سل  عبدالله  بــن  تركي  الأمـــري  امللكي 
و�ساحب ال�سمو الأمري نواف بن �سعود بن 
�سعد و�ساحب ال�سمو الأمري الدكتور بندر 
بن �سلمان بن حممد و�ساحب ال�سمو الأمري 
و�ساحب  م�ساعد  بــن  عــبــدالــلــه  بــن  تــركــي 
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن ممدوح 
امللكي  ال�سمو  و�ــســاحــب  عــبــدالــعــزيــز  بــن 
عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  �سعود  الأمـــري 
بن  فــهــد  الأمــــري  املــلــكــي  ال�سمو  و�ــســاحــب 
نايف بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو امللكي 
بن  عبداملجيد  بن  في�سل  بن  تركي  الأمــري 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بــن  ماجد  بــن  م�سعل  بــن  خالد 
عبداملجيد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
بن عبدالإله بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو 
بن  عبدالعزيز  بــن  ممـــدوح  الأمـــري  امللكي 
الف�سيلة  واأ�سحاب  عبدالعزيز  بن  ممدوح 
كما  الع�سكرية.  القطاعات  وقــادة  واملعايل 
كان يف وداع خادم احلرمن ال�سريفن عند 
امللكي الأمري  ال�سمو  الطائرة، �ساحب  باب 
م�ست�سار  عــبــدالــعــزيــز  بــن  الفي�سل  خــالــد 
مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفن  احلرمن  خادم 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املــكــرمــة، 
حمافظ  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل 
جدة، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر 
بن �سلطان بن عبدالعزيز نائب اأمري 

منطقة مكة املكرمة.

عزى رئي�سة نيبال وا�سى رئي�سة نيبال

ولي العهد يبحث مع رئيس 
أفغانستان جهود مكافحة اإلرهاب

خادم الحرمين يوجه باستضافة )200( حاجا وحاجة من ذوي 
ضحايا ضحايا اإلرهاب بنيوزيلندا 

جدة -وا�س
حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن 
ات�ساًل  الدفاع  وزيــر  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 
الدكتور  الرئي�س  فخامة  مــن  هــاتــفــّيــًا،اأمــ�ــس 
جمهورية  رئــيــ�ــس  زي  اأحــمــد  غــنــي  اأ�ـــســـرف 

اأفغان�ستان الإ�سالمية.
وجرى خالل الت�سال ا�ستعرا�س العالقات 
الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن واجلـــهـــود املــبــذولــة 
بالإ�سافة  ال�سقيق،  الأفــغــاين  ال�سعب  لــدعــم 
الإرهــاب  حماربة  ب�ساأن  اجلهود  تن�سيق  اإىل 
ــعــزز ال�ــســتــقــرار  ــتــطــرف مبـــا ي ومــكــافــحــة ال

والتنمية يف اأفغان�ستان.

 من جهة ثانية بعث �سمو ويل العهد برقية 
ديفي  بيديا  ال�سيدة  لفخامة  وموا�ساة  عــزاء 
بهانداري رئي�سة جمهورية نيبال الدميقراطية 
الأر�سية  والنهيارات  ال�سيول  اإثر  الفيدرالية 
نتج  ومــا  نيبال  يف  مناطق  بعدة  وقعت  التي 

عنها من وفيات واإ�سابات ومفقودين.
ــاأ الــ�ــســيــول  ــب ــــال �ــســمــوه : " بــلــغــنــي ن وق
والنهيارات الأر�سية التي وقعت بعدة مناطق 
يف نيبال، وما نتج عنها من وفيات واإ�سابات 
ومفقودين، واأعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن 
ول�سعبكم ال�سديق عن اأحر التعازي، و�سادق 
العاجل  ال�سفاء  للم�سابن  راجــيــًا  املــوا�ــســاة، 

وعودة املفقودين �ساملن ".

الريا�س - البالد
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم  بعث 
لفخامة  وموا�ساة  عــزاء  برقية  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
نيبال  جمهورية  رئي�سة  بهانداري  ديفي  بيديا  ال�سيدة 
والنــهــيــارات  ال�سيول  اإثـــر  الفيدرالية  الدميقراطية 
نتج  وما  نيبال  يف  مناطق  بعدة  وقعت  التي  الأر�سية 

عنها من وفيات واإ�سابات ومفقودين.
وقال امللك املفدى:" علمنا بنباأ ال�سيول والنهيارات 
نــيــبــال، وما  بــعــدة مناطق يف  الــتــي وقــعــت  الأر�ــســيــة 
اإذ  واإننا  ومفقودين،  واإ�سابات  وفيات  من  عنها  نتج 
الدميقراطية  نيبال  جمهورية  و�سعب  فخامتكم  ن�سارك 
لفخامتكم  لنعرب  امل�ساب،  اأمل هذا  ال�سديق  الفيدرالية 
ولأ�سر املتوفن ول�سعبكم ال�سديق با�سم �سعب وحكومة 
التعازي  بــاأحــر  وبا�سمنا  ال�سعودية  العربية  اململكة 
العاجل  ال�سفاء  للم�سابن  راجــن  املوا�ساة،  و�سادق 

وعودة املفقودين �ساملن واأن ل تروا اأي مكروه".  من 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  ثانية وجه خادم احلرمن  جهة 
ـ با�ست�سافة )200(  بن عبدالعزيز اآل �سعود ــ حفظه اللهـ 
حاج وحاجة من اأ�سر وذوي �سحايا وم�سابي الهجوم 
ا�ستهدف م�سجدين يف مدينة كراي�ست  الذي  الإرهابي 
�سخ�سًا   50 مقتل  عن  واأ�سفر  نيوزيلندا،  يف  ت�سري�س 
هذا  احلــج  فري�سة  لأداء  وذلــك   ، الع�سرات  واإ�ــســابــة 
احلرمن  خادم  �سيوف  برنامج  �سمن  1440هـــ،  العام 
ال�سريفن للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وت�سرف 
والإر�ــســاد  والــدعــوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  عليه 

�سنويًا.
الإ�سالمية والــدعــوة  الــ�ــســوؤون  ــر  ذلــك وزي اأو�ــســح 
خادم  �سيوف  برنامج  على  العام  امل�سرف  والإر�ــســاد 
ال�سيخ  والــزيــارة  والعمرة  للحج  ال�سريفن  احلرمن 
يف  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور 
ت�سريح �سحفي بهذه املنا�سبة، رفع يف م�ستهله �سكره 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خلــادم  وتقديره 
اللفتة  هــذه  على  ــ  الله  حفظه  ــ  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
العدوان  هــذا  وم�سابي  و�سحايا  اأ�سر  جتــاه  الكرمية 

الغا�سم الذي ترف�سه جميع الأديان.
ذوي  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  ال�سيخ  اآل  الوزير  واأ�ــســار 
يف  تاأتي  الألــيــم  الإرهــابــي  احلــادث  وم�سابي  �سحايا 
اإطار جهود اململكة العربية ال�سعودية الرامية ملواجهة 
والق�ساء  ومقاومتهم  مرتكبيه  �سد  والوقوف  الإرهاب 
من  اأ�ــســر  على  التخفيف  جانب  اإىل  ودحــرهــم،  عليهم 
التعاليم  الذي يخالف كل  املقيت  العمل  وقع عليهم هذا 

ال�سماوية والقيم واملبادئ الإن�سانية .
لإنــفــاذ  عــاجــاًل  �ستعمل  ــــوزارة  ال اأن  معاليه  واأكـــد 
التوجيه الكرمي من خالل متابعة اإجراءاتهم عرب �سفارة 
املتعلقة  كافة  الإجــراءات  واإنهاء  نيوزيلندا  يف  اململكة 
لهم  واخلــدمــات  الت�سهيالت  جميع  وتــقــدمي  بقدومهم 

ليوؤدوا فري�سة احلج بكل ي�سر و�سهولة.
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كلمة

قرر ال�سماح للأن�سطة التجارية بالعمل 24 �ساعة

مجلس الوزراء : استثناء القادمين للعمرة والزيارة من حظر التنقل

10 مليني حاج ومعتمر
واأو�سح وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء وزير 
�سعيد  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  بالنيابة  الإعــام 
اأن  ال�سعودية عقب اجلل�سة  الأنباء  لوكالة  بيانه  يف 
جمل�س الوزراء، اأعرب عن تقدير اململكة و�سكرها ملا 
وترحيب  تاأييد  من  الإ�سامية  الأو�ساط  عنه  عربت 
بدعوة اململكة حلجاج بيت الله احلرام للتفرغ لأداء 
يعكر  مــا  كــل  عــن  والبعد  �سكينة  بكل  احلــج  �سعائر 
املتكاملة  واخلــدمــات  اجلــهــود  على  وثــنــاء  �سفوه، 
واملعتمرين  احلجاج  خلدمة  تبذلها  التي  واملتميزة 
 ، اأن يتقبل من احلجاج حجهم  الله  والــزوار، �سائًا 
واأ�سار املجل�س يف هذا ال�سياق اإىل اأن اململكة بتوفيق 
من الله جل وعا ا�ستقبلت هذا العام قرابة 8 مايني 

اأدوا منا�سك العمرة، و�ست�ستقبل مب�سيئة الله  م�سلم 
حوايل مليوين حاج من جميع دول العامل.

 زيف االدعاءات القطرية
وجدد جمل�س الوزراء، رف�س الدعاءات ال�سادرة 
القطرية  الإ�سامية  وال�سوؤون  الأوقــاف  وزارة  من 
باأن حكومة اململكة ت�سع العراقيل اأمام من يرغب يف 
زيارة امل�ساعر املقد�سة من قطريني اأو مقيمني يف قطر 
لأداء منا�سك احلج والعمرة وهو ما ينايف احلقيقة، 
حيث اأن اجلهات املخت�سة يف اململكة قد هياأت جميع 
ال�سبل وي�سرت لقدوم احلجاج واملعتمرين من دول 

العامل كافة مبا فيها دولة قطر.
النطاقات الرتددية

اإىل  اململكة  تقدم  ــوزراء، عد  ال اأن جمل�س  وبــني، 

الع�سرين  جمموعة  دول  قائمة  يف  الثانية  املرتبة 
ملجموع تخ�سي�س النطاقات الرتددية املحددة عامليًا 
لتقدمي خدمات الت�سالت املتنقلة، نتيجة ملا يحظى 
به قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات يف اململكة من 
دعم ومتكني من القيادة الر�سيدة، كما تطرق املجل�س 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اململكة  وفد  م�ساركة  اإىل 
الرقمي  التحول  تعزيز   " بعنوان  نقا�س  حلقة  يف 
وال�سراكة العاملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
اإ�سادة  من  املتحدثون  عنه  نيويورك، وما عرب  " يف 
بدور اململكة و�سراكتها الفاعلة مع الأمم املتحدة يف 
اأحرزته  اإىل جانب التقدم امللحوظ الذي  هذا املجال 

يف جمال تقنية املعلومات.
ت�سامن اململكة مع ال�سومال

الأحـــداث  م�ستجدات  املجل�س،  وا�ستعر�س 
اإدانــة  عن  وعرب  والعامل،  املنطقة  يف  وتطوراتها 
الــذي  الإرهـــابـــي  للهجوم  وا�ــســتــنــكــارهــا  اململكة 
بال�سومال،  كي�سمايو  مبدينة  فــنــدقــًا  ا�ستهدف 
وقدم العزاء واملوا�ساة لذوي ال�سحايا وحلكومة 
بال�سفاء  والتمنيات  ال�سقيق  ال�سومال  ول�سعب 
وقــوف  على  التاأكيد  جمـــددًا  للم�سابني،  العاجل 
ال�سقيقة  ال�سومال  جمهورية  جانب  اإىل  اململكة 

�سد جميع اأ�سكال العنف والإرهاب والتطرف.
واطــــلــــع جمــلــ�ــس الــــــــــوزراء عـــلـــى عـــــدد مــن 
اأعماله،  جــدول  على  املدرجة  العامة  املو�سوعات 
وقد اأحاط املجل�س علمًا مبا جاء فيها ووجه حيالها 

مبا راآه.

جدة - البلد
ـ  اآل �سعود  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني  برئا�سة خادم احلرمني  الــوزراء  قرر جمل�س 
لاأن�سطة  ال�سماح  ال�سام بجدة،  ق�سر  )الثاثاء(، يف  اأم�س  املجل�س  ـ، خال جل�سة  الله  حفظه 
التجارية بالعمل ملدة )24( �ساعة، وذلك مبقابل مايل يحدده وزير ال�سوؤون البلدية والقروية 
كما يحدد الأن�سطة التجارية التي ل ي�سري عليها هذا املقابل، بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة 
للعمرة  القادمني  ا�ستثناء  املجل�س  قرارات  وت�سمنت  الأن�سطة.   تلك  طبيعة  اأو  العامة 
وزيارة امل�سجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة املكرمة وجدة واملدينة 
الوطني للرتاث  املهرجان  باإقامة وتنظيم فعاليات  املتعلقة  املهمات  املنورة، ونقل 

والثقافة )مهرجان اجلنادرية(، من وزارة احلر�س الوطني اإىل وزارة الثقافة.
نتائج  على  املجل�س  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�سة،  بداية  ويف 
ماليزيا،  ملك  �ساه  اأحمد  ال�سلطان  بن  عبدالله  ال�سلطان  جالة  ا�ستقباله 
وما مت خاله من ا�ستعرا�س للعاقات الأخوية واآفاق التعاون امل�ستمر 
اجلمهورية  وزراء  روؤ�ساء  دولة  وا�ستقباله  ال�سقيقني،  البلدين  بني 
اللبنانية الأ�سبقني جنيب ميقاتي، وفوؤاد ال�سنيورة، ومتام �سام، 
لبنان  اأمن  اململكة على  تاأكيد على حر�س  وما جرى خاله من 

 وا�ستقراره �سمن حميطه العربي.
اململكة 

ترف�ض االدعاءات 
القطرية املنافية 

للحقيقة

الرتقيات قرارات جمل�ض الوزراء 

املاء  طيور  حماية  اتفاقية  اإىل  اململكة  ان�سمام  على  • املوافقة 
الأفريقية اأور-اآ�سيوية املهاجرة .

ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية  على  • املوافقة 
وحكومة جمهورية بنني يف جمال خدمات النقل اجلوي.

حكم  من  النبوي  امل�سجد  وزيارة  للعمرة  القادمني  ا�ستثناء   •
حظر التنقل خارج نطاق مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة الوارد 
للمملكة  القادمني  معاملة  تنظيم  من   )3( املــادة  من  )اأ(  الفقرة  يف 
بتاأ�سريات دخول للحج اأو العمرة وغريها ، ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم )م / 42( وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ .

املهرجان  فعاليات  وتنظيم  باإقامة  املتعلقة  املهمات  نقل    •
الوطني للرتاث والثقافة )مهرجان اجلنادرية( ، من وزارة احلر�س 

الوطني اإىل وزارة الثقافة .
وذلك   ، �ساعة   )24( ملدة  بالعمل  التجارية  لاأن�سطة  •  ال�سماح 
– وفقًا  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزيـــر  يــحــدده  مــايل  مبقابل 
ل  التي  التجارية  الأن�سطة  يحدد  –كما  يقدرها  التي  لاعتبارات 
اأو  العامة  امل�سلحة  تقت�سيه  ما  بح�سب  املقابل،  هذا  عليها  ي�سري 

طبيعة تلك الأن�سطة .
احلكومية. وامل�سرتيات  املناف�سات  نظام  على  • املوافقة 

ــة خـــادم  ــا�ــس يف جــلــ�ــســتــه اأمـــ�ـــس بــرئ
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
جمل�س  اأ�ــســدر   - الــلــه  حفظه   - الــعــزيــز 
ــــــوزراء عــــددا مـــن الــــقــــرارات املــهــمــة ،  ال
من  للعديد  الأداء  كفاءة  تعزيز  ت�ستهدف 
الــقــطــاعــات احلــكــومــيــة مبــا يــتــواكــب مع 
اأهداف روؤية 2030، التي اأجنزت اململكة 
اأ�سواطا ومراحل مميزة يف اإطار اأهدافها 
الطموحة املمتدة التي تدخل عربها باإذن 
وللتنمية  لاقت�ساد  جديدا  ع�سرا   ، الله 
ولــدورهــا  الــوطــن  اأرجــــاء  يف  امل�ستدامة 
الرئي�سي واملوؤثر اإقليميا وعامليا على كافة 

الأ�سعدة.
على  للمجل�س  املهمة  الــقــرارات  ومــن   
لاأن�سطة  ال�سماح   ، القت�سادي  ال�سعيد 
والذي    ، �ساعة   24 ملدة  بالعمل  التجارية 
الآلف  عـــ�ـــســـرات  تـــوفـــري  يف  �ــســيــ�ــســهــم 
املبا�سرة   وغــري  املبا�سرة  الــوظــائــف  مــن 
كذلك   . ال�ساعة  مدار  على  ال�سلع  وتوفري 
املناف�سات  نــظــام  على  املجل�س  مــوافــقــة 
وهو   ، اجلــديــد  احلكومية  واملــ�ــســرتيــات 
خـــطـــوة مــتــقــدمــة تــثــمــر عـــن حـــزمـــة من 
الأهداف والنتائج الإيجابية التي تعك�س 
ـــوازن املـــايل  ـــت احلـــر�ـــس عــلــى حتــقــيــق ال
املوارد  واإدارة  التخطيط  فاعلية  وتعزيز 
املالية وتنظيم وحوكمة الإجــراءات وفق 
ا،  عامليًّ بها  املــعــمــول  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل 
جلوانب  التام  العاج  عمليا  يعني  وهــذا 
بكفاءة  ـــقـــاء  والرت الــقــ�ــســور،  وثـــغـــرات 
التنموية،  امل�ساريع  الإنفاق واجلودة يف 
من  طائلة  مبالغ  على  احلــفــاظ  وبالتايل 
كفاءة  الدولة و�سمان  العام وموارد  املال 
الإنفاق احلقيقي باملزيد من ال�سفافية يف 
كل اإجراءات املناف�سات وامل�سرتيات، ويف 
اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  الوقت  نف�س 
دعم  اإىل  و�ــســول  ال�سخمة،  وم�ساحله 
املحلية  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
املناف�سات،  يف  الأولــويــة  لها  حقق  التي 
وهكذا تت�سارع خطى امللكة نحو م�ستقبل 

م�سرق للتنمية ومزدهر بالرخاء.

قرارات مهمة 
وخطوات متقدمة 

القصبي: عمل األنشطة التجارية 24 ساعة يرفع جودة الحياة
الريا�ض- البلد

املكلف  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزيــر  رفع 
الدكتور ماجد بن عبد الله الق�سبي �سكره خلادم 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
اآل �سعود، ول�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما 
لاأن�سطة  ال�سماح  قــرار  �سدور  على   ،- الله 
�ــســاعــة مما  ملــــدة 24  بــالــعــمــل  ــة  ــجــاري ــت ال
رفع  على   - الله  باإذن   - اإيجابًا  �سينعك�س 

م�ستوى ر�سا �سكان املدن وفتح اآفاق جديدة لقطاع 
الأعمال مبختلف �سرائحه.

الــتــجــارب  اأن  الق�سبي  الــدكــتــور  واأو�ـــســـح    
العاملية اأثبتت اأن تنظيم ال�سماح مبزاولة الأعمال 
على  ايــجــابــًا  ينعك�س  �ساعة   24 ملــدة  الــتــجــاريــة 
الطلب على  للدولة من خال منو  الكلي  القت�ساد 
ال�ستهاكي  الإنــفــاق  وحتفيز  واخلــدمــات  ال�سلع 
ومتكني  الراأ�سمالية،  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب 

والنقل  وال�سياحة  كالرتفيه  القطاعات  من  العديد 
هذا  ي�سهم  اأن  املتوقع  من  اأنه  مبينًا  والت�سالت، 
القرار بخلق فر�س وظيفية جديدة ورفع م�ساهمة 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الناجت املحلي ، 
موؤكدا اأن تنظيم ال�سماح مبزاولة الأعمال التجارية 
مــبــادرات  مــن  حــزمــة  يــاأتــي �سمن  �ساعة  ملــدة 24 
روؤية  اأهــداف  حتقيق  يف  لاإ�سهام  البلدي  القطاع 

اململكة 2030 م.

ع�سرة،  الرابعة  للمرتبة  ترقيات  على  الوزراء  وافق جمل�س 
وذلك على النحو التايل:

1 - اأحمد بن حممد بن عبدالله العيوين اإىل وظيفة )م�ست�سار 
ميزانية( باملرتبة الرابعة ع�سرة بوزارة الدفاع .

)وكيل  وظيفة  اإىل  �سويل  علي  بــن  اأحــمــد  بــن  �سعيد   -  2
الأمني ل�سوؤون البلديات( باملرتبة الرابعة ع�سرة باأمانة املنطقة 

ال�سرقية .
عام  )مدير  وظيفة  اإىل  الر�سيد  اجلرب  عبدالله  بن  بندر   -  3
ال�سوؤون الإدارية واملالية( باملرتبة الرابعة ع�سرة بالهيئة العامة 

للريا�سة .
4 - يو�سف بن اإبراهيم بن �سالح الزاكان اإىل وظيفة )مدير 

عام جمرك( باملرتبة الرابعة ع�سرة بالهيئة العامة للجمارك .
وظيفة  اإىل  املحمادي  الله  دخيل  بن  مر�سي  بن  حممد   -  5
العامة  بالهيئة  ع�سرة  الــرابــعــة  باملرتبة  جــمــرك(  عــام  )مــديــر 

للجمارك.

نقل املهمات املتعلقة باإقامة وتنظيم فعاليات مهرجان اجلنادرية اإىل وزارة الثقافة
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مليون شريحة اتصال وانترنت هدية »رفادة« لضيوف الرحمن 

الفيصل يستقبل مديري فرع المالية وديوان المراقبة 

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
د�سنت اإدارة مطار امللك عبد العزيز 
ال�سقاية  جلنة  مبادرة  اأم�س  الــدويل، 
املكرمة،  مكة  منطقة  باإمارة  والرفادة 

التي تت�سمن توزيع مليون �سريحة 
اتــ�ــســال وانــرنــت جمــانــيــة هدية 
 " برنامج  �سمن  الرحمن  ل�سيوف 
الذي  عيوننا"  يف  الرحمن  �سيف 
اإدارة  مع  بالتعاون  اللجنة  تنفذه 

املطار خلدمة �سيوف الرحمن.
ويــ�ــســتــهــدف املـــ�ـــســـروع تــوزيــع 

�سرائح الت�سال على مليون حاج يقوم 
مــدار24  على  ميداين  فريق  بتنفيذها 
روؤيــة  موؤ�س�سة  ا�ــســراف  حتت  �ساعة، 
اخلدمة  هــذه  تــقــدمي  يتم  حيث   ،190
بادرة  يف  العام  هذا  حج  مو�سم  خالل 
الرحمن  �سيوف  على  ت�سّهل  نوعية 
وم�ساركتهم  اأ�ــســرهــم  مــع  الــتــوا�ــســل 
مواقع  عــر  اليومية  اأحــداثــهــم  جميع 
الت�سال  اأو  الجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــســل 
احلّج  اأجــواء  معهم  ليعي�سوا  املبا�سر، 
احلرام  البلد  هذا  يف  به  ينعمون  وما 
مـــن راحــــة واأمــــــان و�ــســط اخلــدمــات 
خادم  حكومة  توفرها  التي  املتكاملة 

اأو�سح  جهته  من  ال�سريفني.  احلرمني 
ــك عــبــد الــعــزيــز  ــل ــر عـــام مــطــار امل مــدي
نور،  فــوؤاد  بن  ع�سام  الأ�ستاذ  الــدويل 
جلنة  تتبناها  الــتــي  املــبــادرة  هــذه  اأن 
مكة  منطقة  باإمارة  والــرفــادة  ال�سقاية 
ال�سمو  �ساحب  مــن  بتوجيه  املكرمة 
م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأمــر  امللكي 
منطقة  اأمر  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
ــعــاون مـــع مــطــار  ــت ــال مــكــة املــكــرمــة وب

تــقــدمي خدمات  اإىل  تــهــدف  املــوؤ�ــســ�ــس، 
تتمثل  الــرحــمــن  لــ�ــســيــوف  ــيــة  جمــان
لتعزيز  التــ�ــســالت  تــوفــر خــدمــة  يف 
ــــــراء جتــربــة  الــتــعــاون والــعــطــاء واأث
اإدارة  ان  اإىل  م�سرُا  التطوعي،  العمل 
املطار تدعم املبادرات التطوعية خالل 
مو�سمي العمرة واحلج. واأعرب مدير 
عام املطار عن �سكره وتقديره مل�ست�سار 

منطقة  اأمر  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
امللكي  ال�سمو  �ــســاحــب  املــكــرمــة  مــكــة 
الأمر خالد الفي�سل و�سمو نائبه على 
املوؤ�س�س،  ملطار  دعــم  مــن  يقدمانه  مــا 
رئي�س  من  امل�ستمرة  باملتابعة  منوهًا 
التي  املـــدين  لــلــطــران  الــعــامــة  الهيئة 
انعك�ست على تطوير اخلدمات املقدمة 

للم�سافرين.

500 كاميرا لمتابعة أعمال األضاحي والهدي

اسقاط ثالث طائرات »مسيّرة« 
باتجاه جازان وأبها

مكة املكرمة ــ البالد 
والأ�ساحي  للهدي  اململكة  م�سروع  اأكــمــل 
باأعلى  جمهزة  م�سركة  عمليات  غرفة  تاأ�سي�س 
املقايي�س يف الرقابة الفنية وال�سحية والإدارية 
جميع  ومراقبة  الأ�ساحي،  اأعمال  �سر  ملتابعة 
رقمية  كامرا   500 خالل  من  امل�سروع  نواحي 
ب�سورة  الأ�ساحي  حركة  تر�سد  واإلكرونية 

طبية و�سحية وبيئية دقيقة.
للهدي  اململكة  مــ�ــســروع  م�سرف  واأو�ــســح 
ــاحــي رحــيــمــي اأحــمــد رحــيــمــي، اأن هــذا  والأ�ــس
امل�سروع التقني جاء متا�سيًا مع عمليات التطوير 
والأ�ــســاحــي  للهدي  اململكة  مبــ�ــســروع  القائمة 
ــة وربــــط املــ�ــســرفــني املــيــدانــني  ــاب ــرق لأحـــكـــام ال
لهم �سرعة  ات�سال توفر  العمليات ب�سبكة  بغرفة 
الت�سال ودقة املعلومة، حيث تدار من قبل نخبة 

اأداء  لتي�سر  املخت�سني  وامل�سرفني  التقنيني  من 
ن�سك احلجيج، وتعظيمًا لهذه ال�سعرة، و�سمان 
اإمتامه عر الطرق ال�سرعية، والتاأكد من تطبيق 
ور�سد  والبيئية،  ال�سحية  ال�سراطات  جميع 

املالحظات من قبل م�سريف امليدان.
ـــك يــاأتــي مــواكــبــه  ـــار رحــيــمــي، اأن ذل واأ�ـــس
لــعــمــلــيــات الــتــطــويــر والــتــحــ�ــســني الــقــائــمــة يف 
امل�سروع و�سمن اخلطط التقنية والآلية ملو�سم 

حج هذا العام.
اإدارة  مــن  خمت�سا  فــريــقــا  هــنــاك  اأن  وبـــني 
املــ�ــســروع وعـــدد مــن اجلــهــات احلــكــومــيــة ذات 
الــكــامــرات  الــعــمــل عــر  �ــســر  ملتابعة  الــعــالقــة 
مــالحــظــات على  اأيـــة  لر�سد  عــر�ــس  و�ــســا�ــســات 
مع  وقــت  باأ�سرع  وتالفيها  الأ�ــســاحــي  �سعرة 

امل�سرفني بامليدان وتعمل على مدار ال�ساعة.

الريا�ض- البالد
ــحــدث الــر�ــســمــي بــا�ــســم قـــوات  ــت �ــســرح امل
اليمن"  يف  ال�سرعية  دعــم  "حتالف  التحالف 
التحالف  قوات  اأن  املالكي  تركي  الركن  العقيد 

من  اأمــ�ــس  م�ساء  احلــمــد-  -ولــلــه  متكنت 
اعـــرا�ـــس واإ�ــســقــاط ثـــالث طــائــرات 

بــــدون طــيــار )مـــ�ـــســـّرة( اأطــلــقــتــهــا 
املــيــلــيــ�ــســيــا احلــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
املــدعــومــة مــن اإيـــران مــن حمافظة 
املدنية  الأعـــيـــان  بــاجتــاه  عــمــران 

مبدينة جازان واأبها.
ـــــــح الـــعـــقـــيـــد  واأو�ـــــــس

املالكي اأنه يف الوقت 
ــــــــذي يـــتـــواجـــد  ال

فـــيـــه املـــبـــعـــوث 
لالأمني  اخلــا�ــس 

�سنعاء،  يف  اليمن  اإىل  املــتــحــدة  لـــالأمم  الــعــام 
الإرهابية  احلوثية  امللي�سيا  حمــاولت  ت�ستمر 
يف ا�ستهداف املطارات املدنية يف كل من )اأبها 
املدنية  الأعـــيـــان  ــك  وجـــــازان وجنـــــران( وكــذل
وفكرها  اإجرامها  يثبت  ما  واملدنيني، 
ودول  اليمني  ال�سعب  �سد  املتطرف 
لالأ�ساليب  وا�ستخدامها  اجلـــوار 
ــتــمــرار  ـــك ا�ــس ـــذل الإرهــــابــــيــــة، وك
تهديدها لالأمن الإقليمي والدويل، 
امل�سركة  القوات  قيادة  اأن  موؤكدًا 
الإجــراءات  كافة  �ستتخذ  للتحالف 
ــرب الــبــنــيــة الــعــ�ــســكــريــة  ــ�ــس ل
لدى  الإرهــابــيــة  العدائية 
امليلي�سيا احلوثية، ومبا 
ــتــوافــق مـــع الــقــانــون  ي
ــــــدويل الإنـــ�ـــســـاين  ال

وقواعده العرفية.

1253 كادرا من صحة جدة لخدمة الحجاج
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

عبدالعزيز  امللك  مبطار  الأربعة  ال�سحية  املراقبة  مراكز  اأن  جدة  �سحة  اأفــادت 
جدة  �سرق  وم�ست�سفى  الطبي  عبدالله  امللك  وجممع  الإ�سالمي  جدة  وميناء  الدويل 
مت دعمها بعدد ) 1.253 ( موظفًا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية من خمتلف 

التخ�س�سات والفئات ، كما مت دعم مراكز املراقبة ال�سحية باملطار بعدد ) 
6 ( �سيارات اإ�سعاف مت جتهيزها بكامل التجهيزات الطبية خلدمة 

للحالت  جتهيزها  مت  اإحــداهــا  اأن  علمًا   ، الرحمن  �سيوف 
املعدية والوبائية.

العام  هــذا  حــج  ملو�سم  الــطــوارئ  خطة  اأن  وبينت 
من  مــتــحــركــة  فــرقــة   18 وجــــود  ت�سمنت  1440هــــــ 

احلج  مو�سم  طيلة  م�ساندة  احلكومية  امل�ست�سفيات 
 4-3 مــن  فرقة  كــل  تت�سمن  ال�ساعة  مــدار  وعلى   ،

اأ�سخا�س ، و ت�سمل اأطباء و فنيني و�سائقني، اإ�سافة اإىل 15 فرقة متحركة من القطاع 
اخلا�س .

و ك�سفت �سحة جدة اأن عدد احلجاج القادمني حتى يوم اأم�س بلغ 94.487 حاج 
، و  الأطفال 24.260 حاج  بلغ عدد احلجاج ممن مت تطعيمهم �سد �سلل  ، يف حني 
عدد من مت تطعيمهم بلقاح احلمى ال�سوكية يف بلد احلاج 91.042 حاج ، اأما 
عدد الذين اأعطوا اللقاح الوقائي فبلغ 5.985 حاج ، عطفًا على ف�سح 

فريق الف�سح ال�سحي للطائرات فبلغ 436 طائرة .
جدة  �سحة  جلهود  توا�ساًل  الإجــــراءات  هــذه  وتــاأتــي 
لتوفر الرعاية الطبية جلاج بيت الله احلرام واحلفاظ 
املكلفة  الفرق  متكنت  و�سالمتهم،حيث  �سحتهم  على 
من  ب�سحة جدة  الرحمن  باأ�ستقبال وخدمة �سيوف 

ف�سح 436 طائرة .

وصول 1276 حاجا سودانيا لميناء جدة  طالئع حجاج بنجالديش يصلون مكة المكرمة 
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

 �سهد ميناء جدة الإ�سالمي 
رحــلــة  اأول   ـــول  و�ـــس امـــ�ـــس  
حلـــجـــاج الـــبـــحـــر قــــادمــــة مــن 
جمهورية ال�سودان وعلى متنها 
نحو 1327 راكبا، يف حني بلغ 
حــاجــا،   1276 احلـــجـــاج  عـــدد 
 ) )مــــودة  ال�سفينة  عــر  ـــك  وذل

قادمة من ميناء �سواكن.
متكامل  عمل  فريق  وبا�سر 
ال�سحية  املراقبة  ملــراكــز  تابع 
بقيادة  الإ�سالمي  جــدة  مبيناء 

مدير مركز املراقبة ال�سحية الدكتور ن�سوان 
 ، احلــجــاج  اإ�ستقبال  عبدالله يف  حممد  بــن 
اخلطط  تنفيذ  على  الإ�ــســراف  و  لالإطمئنان 

ال�سحية و الوقائية لتوفر الرعاية ال�سحية 
من   ، الــبــحــر  عــر  ي�سل  حــجــاج  فـــوج  لأول 
الوقائية  و  الطبية  اجلوانب  اإ�ستيفاء  اأجــل 
الإ�سراطات  كافة  تطبيق  و   ، التوعوية  و 

الأمرا�س  وفــادة  ملنع  ال�سحية 
، ومــنــذ  الــوبــائــيــة  املــعــديــة و 
لـــو�ـــســـول  الأوىل  الــــوهــــلــــة 
مبركز  املخت�سني  قام  احلجاج 
لل�سفن  الــ�ــســحــي  الــتــفــتــيــ�ــس 
مبـــعـــايـــنـــة جـــمـــيـــع الـــقـــادمـــني 
ال�سحية  �سالمتهم  مــن  للتاأكد 
كروت  مراجعة  �سملت  حيث   ،
احلــجــاج  اإعــطــاء  مــع  التطعيم 
ــنــع حمل  الـــوقـــائـــي مل ـــعـــالج  ال
امليكروب امل�سبب ملر�س احلمى 
قامت  كــمــا   ، ال�سوكية  املــخــيــة 
ال�سحية  املراقبة  مبراكز  التوعوية  اللجان 
من  للحجاج  التوعوي  اجلانب  باإ�ستكمال 

خالل مواد مرئية معدة م�سبقًا.

مكة املكرمة ـ البالد 
املقد�سة  العا�سمة  ا�ستقبلت 
اأمـــــ�ـــــس، طــــالئــــع حــــجــــاج بــيــت 
الـــلـــه احلــــــرام مـــن اجلــمــهــوريــة 
و�سلوا  الــذيــن  البنجالدي�سية، 
امللك  مــطــار  اإىل  �سابق  وقــت  يف 
من  جــدة  يف  الـــدويل  عبدالعزيز 

خالل مبادرة "طريق مكة".
ــــن احلـــجـــاج  وعـــــــّر عــــــدد م
مبا  �سعادتهم  عن  البنجالدي�سيني 
�ساهدوه من خدمات جليلة تقّدمها 
احلرام  الله  بيت  حلجاج  اململكة 

منذ حلظة و�سولهم اإىل املطار؛ مما �ساعدهم يف 
تي�سر اأمورهم وت�سهيل اإجراءاتهم حتى يوؤدوا 

منا�سك احلج باإذن الله بكل ي�سر.

اإن  خان  مر�سد  عــارف  حممد  الدكتور  وقــال 
لأول  بالدنا  يف  ُنّفذت  التي  مكة  طريق  مبادرة 
مرة هذا العام، من املبادرات العملية التي تقّدمها 
اململكة يف كل عام للحجاج واملعتمرين على حد 

عليهم  التي�سر  اأجــل  من  �ــســواء؛ 
حتى يوؤدوا ن�سكهم دون اأي تعب 
حممودة  خــطــوة  وهــي  وم�سقة، 
ــ�ــســكــر عــلــيــهــا املــمــلــكــة حــكــومــة  ُت

و�سعًبا.
ف�سل  احلـــــاج حمــمــد  وعـــــّر 
بالو�سول  �سعادته  عن  الرحمن، 
اإن  وقــــــال:  املـــكـــرمـــة،  مــكــة  اإىل 
يف  كبر  ب�سكل  اأ�سهمت  املــبــادرة 
�سفر  اإجـــراءات  وتي�سر  ت�سهيل 
احلــجــاج الــبــنــجــالديــ�ــســيــني؛ مبا 
�سالة  دخــولــهــم  تنظيم  ذلـــك  يف 
مت  التي  احلافالت  اإىل  الأمتعة  وحمل  القدوم، 
وقت  يف  �سكنهم  مقرات  اإىل  لنقلهم  تخ�سي�سها 

قيا�سي.

جدة - البالد
الفي�سل  خالد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة، 
يف مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة املالية باملنطقة 

مبنا�سبة  �سموه  وهناأه   ، الزهراين  من�سور  حديثًا  املكلف 
تعيينه، �سائاًل الله له التوفيق والعون.

عام  مدير  مكتبه  يف  الفي�سل  خالد  الأمــر  ا�ستقبل  كما 
ديوان املراقبة العامة باملنطقة املعني حديثًا عبدالله الطياري 

التوفيق  لــه  الله  �سائاًل  تعيينه،  مبنا�سبة  �سموه  وهــنــاأ   ،
املراقبة  ديــوان  خطط  م�ستعر�سًا  عمله،  مهام  يف  والعون 
كذلك  احلكومية،  الأجهزة  اأداء  كفاءة  لرفع  الهادفة  باملنطقة 

�سبل تعزيز التعاون بني الإمارة والديوان.

إخماد حريق في مطبخ بمنزل 
جبلي بمكة

مكة املكرمة - احمد االحمدي 
ـــاع املـــدين  ـــدف  اأخـــمـــد ال
مبــكــة املــكــرمــة حــريــقــا يف 
يقع  ال�سوقية  بحي  مــنــزل 
قمة  اعلى  وعــرة  منطقة  يف 
جــبــل الـــرمـــا، حــيــث متت 
ــيــطــرة عــلــى احلــــادث  ــ�ــس ال
واخــــالء الــ�ــســكــان وعــددهــم 

خم�سة اأفراد. 
 واأفاد املتحدث الر�سمي 
باأن  ال�سريف  نايف  الــرائــد 
املطبخ  يف  انــدلــع  احلــريــق 
تقع  ومل   ، املنزل  و�سط  يف 
 ، احلمد  ولله  اإ�ــســابــات  اأي 
التحقيق  فريق  باأن  م�سيفا 
با�سر التعرف على م�سببات 
باملواطنني  مهيبا   ، احلــادث 

واملــقــيــمــني �ــســرورة 
اأخذ احليطة واحلذر 
اأثـــــنـــــاء ا�ـــســـتـــخـــدام 
والتاأكد  الغاز  مواقد 
من �سالمة التمديدات 

اخلا�سة به.
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الأر�ــض  اأوىل روافــد اخلري يف هذه  يعد  نيوم  وكــان مطار 
البكر املعطاءة حيث مت تد�سني املطار ، والذي  بداأت ردهاته 
املنطقة   لهذه  واعــدا  م�ستقبال  وت�ست�سرف  باحلياة  تنب�ض 
العامل  �سكان  غالبية  وي�ستطيع  للحلم،  مدينة  تعد  الــتــي 
الو�سول اإىل هذا امل�سروع خالل ثماين �ساعات اأو اأقل، وقد 
العاملية  املدن  لتتفوق على  املنطقة اخلا�سة  مت ت�سميم هذه 
الكربى من حيث القدرة التناف�سية ومنط املعي�سة اإىل جانب 
الفر�ض القت�سادية املتميزة، اإذ من املتوقع اأن ت�سبح مركزًا 

رائدًا للعامل باأ�سره.

مبادرة مسك 
اأوىل  هي  "وم�سك"  "نيوم"  م�سروع  مــبــادرة  اأن  ويذكر   
مع  �سواء  ال�سراكات  من  الكثري  �ستتبعها  التي  املــبــادرات 
اجلامعات اأو اجلهات التي تخدم امل�سروع وترثي جوانبه 
العقول  وت�ستقطب  ــعــامل،  ال اأنــحــاء  �ستى  يف  التنموية 
ال�سعودية التي نطمح ونعمل على اأن يكونوا جزءًا اأ�سا�سي 
يف عملية البناء يف هذه املدينة احلاملة، وبالطبع اأن �سراكة 
م�سروع نيوم مع موؤ�س�سة م�سك اخلريية لن تكون الأخرية 
نف�ض  يحملون  الطرفني  كــون  الأجـــل،  طويلة  �ستكون  بل 
كربى  ــادرات  ــب م هــنــاك  �ستكون  حيث  والــتــفــكــري،  الــهــدف 
عميقة  وبنظرة  الأيــــام،  مــدى  على  املــواطــنــني   �ستفاجئ 
نيوم مبثابة   م�سروع  اأن  ال�سخم جند  امل�سروع  هذا  جتاه 
الأكــرث  امل�ستقبل اجلــديــد، والــتــاريــخ اجلــديــد، والــوجــهــة 
 ، امل�ستقبل  مبواهب  تليق  التي  العامل  يف  للعي�ض  مالءمة 
تقع  جديدة  حيوية  وجهة  عن  عبارة  خا�سة،  منطقة  وهو 
اأف�سل  يجمع  مكانًا  لت�سبح  ت�سعى  اململكة،  غــرب  �سمال 
اأعلى  اإىل  البتكار  حدود  لتخطي  معًا  وال�سركات  العقول 
لتتفوق  املنطقة اخلا�سة  امل�ستويات. وقد مت ت�سميم هذه 
التناف�سية  الــقــدرة  حيث  مــن  الــكــربى  العاملية  املــدن  على 
ومنط املعي�سة اإىل جانب الفر�ض القت�سادية املتميزة، اإذ 

من املتوقع اأن ت�سبح مركزًا رائدًا للعامل باأ�سره.

 مزايا المشروع 
القرب  منها  الفريدة،  املزايا  من  بعدد  امل�سروع  هذا  ويتمتع 
من الأ�سواق وم�سارات التجارة العاملية حيث ،  مير بالبحر 

الأحمر حوايل 10% من حركة التجارة العاملية.
خالل  للموقع  الو�سول  العامل  �سكان  من  لـــ%70  ميكن  كما  
يتمتع  كما  امل�سروع  يتمتع  فيما   ، اأق�سى  كحد  �ساعات   8
ال�سواطئ  ت�سمل   التي  املذهلة  بالت�ساري�ض  امل�سروع  هذا 
�ساحل  من  كم   460 تتجاوز  م�ساحة  على  متتد  التي  البكر 
الأخـــاذة  الطبيعة  ذات  اجلــزر  مــن  والعديد  الأحــمــر  البحر 
العقبة  خليج  على  تطل  التي  اخلالبة  املناظر  ذات  واجلبال 
والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خالل ف�سل ال�ستاء ،و 

ال�سحراء املثالية املمتدة بهدوئها وَجمالها.

اإلقتصاد  تنويع 
م�سروع  على  لالإ�سراف  خا�سة  هيئة  باإن�ساء  اململكة   قامت 
“نيوم” برئا�سة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز، اإذ �سيتم دعم امل�سروع با�ستثمارات تبلغ قيمتها 
500 مليار دولر اأمريكي من قبل اململكة العربية ال�سعودية، 
امل�ستثمرين  اإىل  بالإ�سافة  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق 

املحليني والعامليني.
الفر�ض  اقتنا�ض  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سعى   
اأجل  بثقة وقوة من  فيها  العظيمة، وال�ستثمار  القت�سادية 
تنويع القت�ساد ال�سعودي يف امل�ستقبل. ويف الوقت ذاته، 
وتطوير  لتعزيز  متواٍز  ب�سكل  احلكومي  الدعم  �سي�ستمر 

البنى التحتية لكافة مدن اململكة و�سواحيها.

استثنائية فرص   
“نيوم” يوفر  م�سروع  وبناء  تطوير  فــاإن  كله،  ذلك  وفــوق 
فر�سة ا�ستثنائية للحد من ت�سرب الناجت املحلي الإجمايل، 
من  لكل  اململكة  داخــل  ال�ستثمار  فر�سة  اإتــاحــة  عرب  وذلــك 

الت�سرب  تقليل  وبــالــتــايل  اخلــــارج،  يف  اأمــوالــه  ي�ستثمر 
و�سيخلق  ال�سخمة.  ال�ستثمارية  الفر�ض  قلة  نتيجة  املايل 
�سيتم  قــطــاعــات  يف  لال�ستثمار  جــديــدة  فــر�ــســًا  املــ�ــســروع  
امل�ستثمرين  ا�ستفادة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفر،  من  اإن�ساوؤها 
والطاقة  الرياح  كطاقة  الطبيعية،  املــوارد  من  امل�سروع  يف 
ال�سم�سية. ي�ساف اإىل ذلك، اأن امل�سروع �سي�سهم ب�سكل كبري 
يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية، كما 
�سيعيد توجيه بع�ض من ت�سرب الإنفاق للخارج اإىل اإقت�ساد 
اململكة، و�سيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية اخلا�سة، 
الــقــوانــني  لــتــوفــري  خ�سي�سًا  م�سمم  تنظيمي  اإطــــار  مــع 
�سبل  دعم  اإىل  بالإ�سافة  فئتها،  �سمن  املُثلى  ال�ستثمارية 
العي�ض لقاطنيها، وتطوير القطاعات القت�سادية امل�ستهدفة. 
النزاعات  حلل  خا�سة  ق�سائية  هيئة  اأي�سًا  هناك  و�سيكون 
�سمن الإطار التنظيمي للمنطقة اخلا�سة. كما �ستخ�سع هذه 
املنطقة اخلا�سة اإىل اأنظمة وت�سريعات م�ستقلة وفق اأف�سل 
ومن  امل�ستثمرين  ِقبل  من  ُت�ساغ  التي  العاملية  املمار�سات 
اأجل امل�ستثمرين، حيث �سيكون امل�سروع م�ستقاًل عن اأنظمة 
اململكة فيما عدا ال�سيادية منها. وعلى اجلانب الجتماعي، 
لنمط  العاملية  املعايري  اأف�سل  “نيوم”  م�سروع  �ستحكم 

العي�ض يف اجلوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.

العمل  إستراتيجية   
بالفعل يف م�سروع  نيوم  وذلك من خالل بحث  العمل  بداأ 
�سبل التعاون والإ�ستثمار مع �سبكة وا�سعة من امل�ستثمرين 
الدوليني كما مت البدء بتاأ�سي�ض بع�ض ركائز البنى التحتية 
وال�سركاء  املحتملني  امل�ستثمرين  مع  و�ستنطلق  الرئي�سية. 

املرحلة  من  النتهاء  و�سيتم  الفور.  على  امل�ستقبليني 
و�سينمو  2025م.  عــام  بحلول  لـ”نيوم”  الأوىل 

امل�ستقبلية،  بالتطورات  متاأثرًا  ال�سكان  تعداد 
كـ"الأمتتة"  والروبوتات والتي �ستحد من 

الأعــمــال  ذوي  الب�سرية  العاملة  ـــدي  الأي

املهارة  عالية  عاملة  قوى  وجــود  من  �سيزيد  وذلــك  ال�ساقة، 
كالأطباء والنخب  ل�سغل الوظائف ذات الطابع ال�سرتاتيجي 
والإبداعي ،يهدف امل�سروع  اإىل توفري اأف�سل �سبل العي�ض 
اإىل  امل�سروع   و�سي�سعى   ، لقاطنيه  القت�سادية  والفر�ض 
وبذلك  وخــارجــهــا،  اململكة  مــن  املــواهــب  اأف�سل  ا�ستقطاب 
كما  �سواء،  حد  على  والوافدون  ال�سعوديون  فيه  �سيعي�ض 

هو حال جميع املناطق اخلا�سة العاملية الأخرى.

المستقبل  تقتيات   
يف  عامليًا  به  ُيحتَذى  مثاًل  اخلا�سة  املنطقة  هــذه  �ستكون 
من  جوانبها،  بكافة  احلــيــاة  بــجــودة  لــالرتــقــاء  امل�ستقبل، 
وال�سناعة  والــرتفــيــه  والنقل  والــغــذاء  وال�سحة  التعليم 
تقنيات  اأحـــدث  توظيف  اإىل  بالإ�سافة  احلــديــثــة،  التقنية 
امل�ستقبل الأمنية وت�سمينها يف البنية التحتية للم�سروع من 
اأجل التاأكيد على اأمن و�سالمة �ساكنيه ومكت�سباته، وتوفري 
فر�ض اقت�سادية كربى ، كما �سيتيح  م�سروع نيوم ملواطنيه 
الو�سول للمواقع واملرافق داخل امل�سروع م�سيًا على الأقدام 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  الهوائية،  الــدراجــات  با�ستخدام  اأو 
امل�ستقبل  تقنيات  تتبنى  التي  للنقل  التحتية  البنى  اأف�سل 
تة  َ ،وعالوًة على ذلك، �ستكون خدمات حكومة “نيوم” ُموؤمتمْ
رقمية  خدمات  توفري  مع  ال�ستخدام،  و�سهلة  كامل  ب�سكل 
�سريعة وجمانية للنا�ض، ت�سمل الإنرتنت يف كافة الأماكن، 

ــم وتــ�ــســهــيــاًل  ــي ــعــل ــت ــل للتوا�سل.تــــعــــزيــــزًا ل

االنتهاء من المرحلة األولى في العام 2025  

نيوم مدينة الحلم تستقطب العقول اإلبداعية  لبناء التحول النموذجي 
خليج نيوم ــ البالد 

 تدور عجلة الطموحات ب�سرعة احرتافية هذه الأيام يف  �سواطئ 
و�سهول "نيوم"،لطالق مدينة امل�ستقبل واحللم ،واملعمل 

القت�سادي ، لأجيال الغد. وتبلغ كلفة امل�سروع الكبري  
500 مليار دولر ، ويقع على البحر الأحمر وخليج 

العقبة مب�ساحة اإجمالية ت�سل اإىل 26500 كيلومرت 
مربع،  وميتد من �سمال غربي اململكة، وي�ستمل 

على اأرا�ض داخل احلدود امل�سرية والأردنية ، ما 
يجعله، اأر�سا خ�سبة لو�سع اللبنات الإقت�سادية، 

وقد مت حتديد ت�سعة قطاعات اقت�سادية رئي�سية 
لتاأ�سي�ض احل�سور القت�سادي للم�سروع، تتمثل 

يف  الطاقة واملياه ،  التنقل ،  التقنيات احليوية ، 
الغذاء ،م�ستقبل العلوم التقنية والرقمية ،  الت�سنيع 

املتطور،  الإعالم والإنتاج الإعالمي ،  الرتفيه ، 
واملعي�سة كركيزة اأ�سا�سية لباقي القطاعات، فيما  �سوف 

تنتهي املرحلة الوىل من امل�سروع يف العام القادم 2020.

التسرب 
االقتصادي

اإىل  اأ�ــســا�ــســي  ب�سكل  املــ�ــســروع  يــهــدف 
معاجلة م�ساألة الت�سرب القت�سادي يف 
جانب  اإىل  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
رئي�سية  اقت�سادية  قــطــاعــات  تطوير 

للم�ستقبل.
م�سروع  يف  الأوىل  البلدة  و�ستكون  
و�سوف   ، "  2020 يف  جــاهــزة  نــيــوم 
يف  فــارقــة  عــالمــة   ، ــروع  ــس ــ� امل ي�سكل 
يتم  اأن  املنتظر  ومن   ، اململكة  م�ستقبل 
بلدة  اأو  مدينة   12 مــن  اأكـــرث  تد�سني 
اأو   6 وغريها  للبحر،  متاخمة  �سغرية 
وبع�سها  الوادي  يف  بع�سها  بلدات،   7
�سخمة،  �سناعية  ومنطقة  اجلبال،  يف 
ومطار  مــطــارات،  و3  �سخم،  وميناء 
فاإن  م�ستقبلي  ومبنظور   ، كبري  دويل 
داخل  �سغرية  دولــة  مبثابة  هي  نيوم، 
املنطقة  هذه  �ستوفر  كما   ، كبرية  دولة 
اخلا�سة فر�سًا جاذبة للم�ستثمرين، من 
ال�سعودي  ال�سوق  اإىل  الو�سول  اأهمها 
العاملية  والأ�سواق  اأوًل،  مبا�سر  ب�سكل 
ربــط  مــركــز  املنطقة  كـــون  ثــانــيــًا، 
ــثــالث، بــالإ�ــســافــة  لــلــقــارات ال
اإىل البيئة التنظيمية التي 
يف  امل�ساركة  لهم  تتيح 
ــاغــة الأنــظــمــة  ــي �ــس
ــعــات ،  ــري ــس ــ� ــت وال
كـــمـــا �ــســيــحــظــى 
ـــــــحـــــــاب  اأ�ـــــــس
ــــــــــال  الأعــــــــــم
وال�ــســتــثــمــار 
بدعم متويلي 
لإقـــــــــــامـــــــــــة 
امل�ساريع التي 
اأهــداف  تخدم 
 . " م نيو "
لذلك،  بالإ�سافة 
ـــــــــــاإن حـــكـــومـــة  ف
املــمــلــكــة تــــويل هــذا 
بالغًا  امل�سروع اهتمامًا 
كــبــريًا على جميع  ودعــمــًا 

امل�ستويات.

أعضاء غرفة تبوك لـ"  ": الفرص واعدة واالستثمارات جاذبة
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

 يرتقب رجــال الأعــمــال مــن داخــل وخـــارج اململكة، انــطــالق احلــراك 
الإبــداعــي  واحلـــراك  امل�ستقبل  مدينة  تعد   والــتــي  نيوم  يف  القت�سادي 
لبناء  واخلــارج  الداخل  من  والعقول  النخب  وا�ستقطاب  والإ�سرتاتيجي 
وال�سياق  التعليم  يف   والدينميكية  باحليوية  يت�سم  اقت�سادي  جمتمع 
ي�سعي   والــذي  الكبري  امل�سروع  هذا  مع  واأت�ساقا  بالإبداع  املت�سم  املعريف 
لتفعيل احلراك الإقت�سادي وتطوير ت�سعة قطاعات حيوية اأو�سح عدد من 
رجال العمال يف منطقة تبوك اأن م�سروع نيوم ، مبثابة املعمل الإقت�سادي 
والتقني وحياة الرفاهية والتي �سوف ي�ستقطب العقول  والنخب من دول 

العامل كافة .
ادارة  جمل�ض  رئي�ض  احلــارثــي  عطية  اأحمد  قــال  ال�سياق،  هــذا  ويف   
من  تعد  نــيــوم   منطقة   اأاإن  لـ"البالد"  تــبــوك   مبنطقة  التجارية  الغرفة 
من  لال�ستفادة  تبوك  منطقة  تتطلع  والتي  الواعدة  الإ�سرتاتيجية  املناطق 
�سوف  امل�ساريع  هذه  وان  امل�سافة  قرب  بحكم  وذلــك  بها  املقامة  امل�ساريع 

الفر�ض  هــذه  من  وال�ستفادة  للم�ساركة  العــمــال  رجــال  تطلعات  حتقق 
هي  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  ـــارة  وزي ال�ستثمارية،  الفر�ض  ـــادة  وزي
اململكة من  امتداد ملا حتققه  امل�ساريع وهي  لهذه  زيارة خري وبركه ودعم 
اإجنازات كبرية يف كافة املجالت املختلفة. واأ�ساف اننا نقف اليوم امام 

�سرح كبري �سوف يوفر العديد من الوظائف وفر�ض ال�ستثمارات ل�سباب 
وفتيات اأبناء الوطن يف جمالت خمتلفة ن كما ان منطقة تبوك من املناطق 
داخل  �سواء من  الزوار  لكافة  ال�ستثمارات وال�سياحة  للقيام يف  اجلذابة 
او خارج اململكة. ومن جانبه اكد غرمان علي العمري ع�سو جمل�ض اداره 

اململكة  ال�سعودية  الغرف  الغرفة مبجل�ض  بتبوك وممثل  التجارية  الغرفة 
املجالت ويف  اقت�سادية كبرية يف خمتلف  نه�سة   عام على  ب�سكل  مقبلة 
تبوك  منطقة  يف  الواعدة  تبوك  مدينة  �سمنها  ومن  اململكة  مناطق  جميع 
والتي تتوافق مع الروؤية 2030م والتي متتاز مبوقعها اجلغرايف الدويل 
والإ�سرتاتيجي . وقال ع�سو جمل�ض ادارة غرفة تبوك �سعود العديلي اأن 
واإعطاء  للمواطنني  ال�ستثمارات  رفع  على   يعمل  �سوف  نيوم  م�سروع 
الفر�سة ايل بنات واأبناء هذا الوطن املعطاة  لتحريك القطاع الإقت�سادي  
ياأتي من حر�ض  ، وكل هذا  الرفاهية  والتي �سوف تنقل املنطقة ايل عامل 
الدولة علي النهو�ض بهذه البالد الطيبة وال�ستفادة من ثرواتها الب�سرية 
وال�سناعية والقت�سادية وال�سياحة وغريها من املجالت املختلفة. واعترب 
�سوف  نيوم  اأن  املالية  الأوراق  جلنة  ع�سو  عقيل  عــادل  حممد  املهند�ض 
�سوف  كما  �سورها  بكامل  والرفاهية  الإقت�سادية  للحياة  بوتقة  ت�سبح  
يتم من خاللها فتح اآفاق جديدة وا�ستثمارات كبرية لكافة �سرائح املجتمع  

والأ�ستفادة من خربات اأبناء الوطن.

حممد عقيلاأحمد احلارثي �سعود العديليغرمان العمري

الريا�ض ـ البالد 
اأعلنت �سركة نيوم عن فتح باب الت�سجيل والقبول يف املرحلة الأوىل من برناجمها اخلا�ض لالبتعاث 

اخلارجي املنتهي بالتوظيف، الذي ي�ستهدف اأبناء املجتمع املحلي ملنطقة نيوم و�سباء وحقل من كال 
اجلن�سني. ويهدف الربنامج اإىل ا�ستقطاب الكفاءات املميزة من اأبناء املنطقة ليكونوا جزءًا من م�سروع 

نيوم امل�سروع الأكرث طموحًا على م�ستوى العامل، انطالقًا من امل�سوؤولية الجتماعية ل�سركة نيوم اجتاه 
اإىل  الربنامج  يف  لالن�سمام  اختيارهم  �سيتم  الذين  والطالبات  الطالب  ابتعاث  و�سيتم  املحلي.  املجتمع 
الوليات املتحدة الأمريكية لدرا�سة التخ�س�سات التالية: ال�سياحة، ال�سيافة، والأثار والرتاث. وتعك�ض 
هذه التخ�س�سات احتياجات امل�سروع يف املرحلة الأوىل على اأن يتم اإ�سافة العديد من التخ�س�سات 

امل�سروع.  يف  العمل  و�سري  احتياجات  تطور  مع  القادمة  املراحل  يف  متعددة  اأخرى  جمالت  يف 
الطلبة  عن  الإعــالن  �سيتم  ثم  اإطالقه  تاريخ  منذ  �سهر  ملدة  الربنامج  يف  الت�سجيل  و�سي�ستمر 

الن�سمام  يف  الراغبني  مبقدور  و�سيكون  الربنامج،  اإىل  �سين�سمون  الذين  والطالبات 
اإىل الربنامج ابتداًء من يوم الثالثاء 16 يوليو الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين: 

/https://neom.ut.edu.sa/neomscholarship19
التفا�سيل  index.aspx، حيث يحتوي املوقع على كل 

وال�سروط اخلا�سة لاللتحاق بالربنامج.

"نيوم": فتح
باب القبول لبرنامج

االبتعاث المنتهي بالتوظيف

فوائد المشروع االستثماري

الضرائب وقوانين  منطقة خاصة مستثناة من 
واالردنية والمصرية  السعودية  العمل 

يرصد  مثالي  استثمار 
460 كم2 من خليج 

األحمر والبحر  العقبة 
بين رابط حقيقي 

3 قارات آسيا
وأوروبا وافريقيا 

1
2
3

قطاعات 
فة مستهد

الطاقة

النقل

الترفيه

لتصنيع ا

المياه

الغذاء

التقنية العلوم 

لمعيشة ا
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 الأح�ساء ـ البالد 
 او�ـــســـح  املــتــحــدث الــر�ــســمــي لمــانــة 
ممثلة  الأمانة  اأن  بوو�سل  خالد  الح�ساء 
يف وكالة اخلدمات " �سادرت واتلفت 31 
ال�ساحلة  غري  والفواكه  اخل�سار  من  طنًا 
وياأتي   ، املا�سي  ال�سهر  خالل   لال�ستهالك 
التي  ال�ساملة  املتابعة  امتدادًا لربامج  ذلك 
تقوم بها الأمانة لل�سوق والرقابة ال�سحية 

ملحاله ونقاط الأن�سطة املهنية .
من ناحية اأخرى �سبطت بلدية و�سط 
حّولت  خمالفة  عمالة  التاريخي  الهفوف 
لتخزين  مــ�ــســتــودع  اىل  �سعبيًا  م�سكنًا 

للتنظيمات  تفتقر  بيئة  يف  التنظيف  مواد 
بلدية  رئي�س  وابـــان   ، واملهنية  ال�سحية 
الها�سم   م�سلم  املهند�س  الــهــفــوف  و�ــســط 
املتابعة  خلــطــط  تــوا�ــســاًل  يــاأتــي  ذلـــك  اأن 
املهنية  والأن�سطة  العامة  ال�سحة  لن�سطة 
يف  الرقابية  جلهودها  البلدية  وتكثيف 
وحت�سني  الــتــاريــخــيــة  ــهــفــوف  ال مــنــطــقــة 
املواطنني  داعيًا   ، فيها  احل�سري  امل�سهد 
مالحظاتهم  عــن  الإبــــالغ  اىل  واملــقــيــمــني 
بالن�سطة  املــتــعــلــقــة  ــفــات  املــخــال وكـــذلـــك 
التوا�سل  و�سائل  عرب  واملهنية  ال�سحية 

التي خ�س�ستها الأمانة لذلك. 

محليات
الأربعاء 14 ذو القعدة 1440هـ املوافق 17 يوليو 2019م ال�سنة 88 العدد 22698 6

1100 كاميرا و 3000 بوابة إلكترونية بـ "المدينة الطبية"

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
اأطلقت مدينة امللك فهد الطبية، 
مركزًا للكوارث والأزمات ال�سحية 
حــــالت  وحتــــكــــم  لإدارة   911
ــطــوارئ ،الــ�ــســالمــة، الإ�ــســعــاف،  ال
والأمـــن، الأمــر الــذي يعزز �سمان 
ال�ــســتــجــابــة الآمـــنـــة والــ�ــســريــعــة 
وبالتايل يقود للحد من املخاطر.  

الغفيلي  فــهــد   الــدكــتــور  واأكـــد 
امللك  ملدينة  التنفيذي  العام  املدير 
الــكــوارث  مــركــز  اأن  الطبية،  فهد 
على  يعمل  ال�سحية  والأزمــــــات 
ال�ـــســـتـــجـــابـــة جلـــمـــيـــع حـــــالت 

يتمثل  حيث  الــطــوارئ 
ا�ــســتــقــبــال  يف  دوره 
والتن�سيق  الت�سالت 
ورجــال  املت�سلني  بــني 
ـــة  ـــالم ـــس ـــ� ــــــــــن وال الأم

اآلية  لتاأكيد  وامل�سعفني 
الـــو�ـــســـول ملــنــفــذ اخلـــدمـــة داخـــل 
، حيث مت   الطبية  فهد  امللك  مدينة 
وال�سيطرة  التحكم  غرفة  جتهيز 
عــلــى �ــســا�ــســة عــمــالقــة وخـــرائـــط 
املــديــنــة  اأجـــــزاء  جلــمــيــع  تفاعلية 
عن  مبــايــزيــد  وتغطيتها  الطبية 
 3000 و  للمراقبة  كامريا   1100

بــوابــة الــكــرونــيــة  و 
اآيل  كـــا�ـــســـف   4000
املــديــنــة  اأن  لــلــحــريــق 
ا�سطلعت بالدور الهام 
اإدارة  ملفهوم  والفاعل 
الــــكــــوارث والأزمــــــات 
هــذا  ــاء  اإنــ�ــس خـــالل  مــن  ال�سحية 
للتعامل  ، تلبية  املركز املتخ�س�س 
وكيفية  الأحـــــــداث  مـــع  ـــفـــوري  ال
اأواأثــنــاء  حدوثها  قبل  مواجهتها 
ذلك وبعد النتهاء منها، وهو ماقد 
يحقق نتائج متطلبة من ال�سيطرة 

والتحجيم لهذه الكوارث.  

إتالف 31 طنا خضروات فاسدة بمركزي األحساء

تحسين مستويات 7371
 معلمًا ومعلمة 

الريا�س ـ البالد 
الدكتور  التعليم  وزيـــر  وجـــه  
ــيــخ،  ــ�ــس ال اآل  حمـــمـــد  بــــن  حـــمـــد 
بتح�سني م�ستويات 7371 معلًما 
الــوظــائــف  �ساغلي  مــن  ومعلمة 
التعليمية، ونقلهم اإىل امل�ستويني 
اخلام�س ال�ساد�س، وذلك يف اإطار 

حتقيق  اإىل  الــرامــي  الـــوزارة  عمل 
ال�ـــســـتـــقـــرار الــنــفــ�ــســي والــوظــيــفــي 

اأداء  من  ليتمكنوا  واملعلمات  للمعلمني 
ر�سالتهم التعليمية وفق اأف�سل ال�سبل.

اإىل امل�ستوى اخلام�س على  النقل  و�سمل 
الوظائف التعليمية 7268 معلًما ومعلمة، فيما بلغ عدد املنقولني اإىل امل�ستوى 

ال�ساد�س 103 معلًما ومعلمة.
الربوية  واملــوؤهــالت  املفا�سلة  قــواعــد  تطبيق  التعليم  وزارة  واأكـــدت 
اخلام�س  امل�ستويني  على  املنقولني  اأن  مبينة  القرار،  �سملهم  من  جميع  على 
فيما  املدنية  اخلدمة  نظام  من  )18/اأ(  املادة  وفق  يعاملون  �سوف  وال�ساد�س 

يخ�س الراتب.

تدشين مكتب عالقات الجمهور بشرطة مكة المكرمة 
مكة املكرمة ـ البالد 

د�ّسن مدير الأمن العام الفريق اأول ركن خالد 
اأم�س، مكتب عالقات اجلمهور  بن قرار احلربي 
الــذي  املــكــرمــة،  مكة  منطقة  �سرطة  مديرية  يف 
يخدم مراجعني وزوار ال�سرطة عرب تقدمي كافة 
الأمن  يوليه  ما  اإطــار  لهم، وذلــك يف  اخلدمات 
التي  اخلــدمــات  مب�ستوى  اهــتــمــام  مــن  الــعــام 
يقدمها ملراجعيه بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم 
بكل  مطلبه  اإىل  و�سوله  وت�سهيل  امل�ستفيد، 

ي�سر و�سهولة.
كــمــا د�ــســن خــدمــة الــ�ــســكــاوي والقـــراحـــات 
معاليه  اأطلقها  التي  للمبادرة  امتدادًا  ُتعد  التي 
بتخ�سي�س هاتف لتلقي ال�سكاوي والقراحات، 
ــكــرمــة  ـــامـــت �ـــســـرطـــة مــنــطــقــة مـــكـــة امل حـــيـــث ق
بتخ�سي�س عدة و�سائل لتلقي �سكاوي املواطنني 
متخ�س�س  فــريــق  وتخ�سي�س  واقــراحــاتــهــم، 
ال�سكاوي  هذه  مع  للتعامل  �ساعة   24 مدار  على 
اإجــراء �سريع لها  والقــراحــات بفرزها واإعــداد 
املكرمة  مكة  منطقة  �سرطة  مدير  على  وعر�سها 

مبا�سرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.
ــن مــديــر الأمــــن الــعــام  مــن جــهــة اأخــــرى، د�ــسّ

اأم�س،  احلربي  قــرار  بن  خالد  ركن  اأول  الفريق 
مركز �سرطة ال�سالمة بجدة الذي ُيعد اأحد اأق�سام 
حيث  املكرمة،  مكة  مبنطقة  النموذجية  ال�سرطة 
يف  العمل  �سري  على  الزيارة  خالل  معاليه  اطلع 
تطبيقها  مت  التي  التطويرية  واخلطوات  املركز 
وت�سجيل  الــ�ــســرطــة،  مــراكــز  يف  الأمــنــي  للعمل 

بنظام  اجلنائية  واحلــــوادث  الــبــالغــات  جميع 
يف  احلديثة  التقنية  على  والعتماد  اآليًا  )اأمــن( 
والأعــمــال  امليدانية  التقارير  وا�ستقبال  اإعـــداد 

الإدارية.
ــة كـــّرم مــعــالــيــه عــــددًا من  ويف خــتــام اجلــول

ال�سباط املتميزين.

الريا�س ــ البالد 
"�سقالة"   نحو  اأحمد  ال�ساب  رك�س 
يف مبنى جديد مبنطقة الأ�سواق التاريخية يف 
عكاظ واأنهمك يف العمل وثمة اإبت�سامة تعلو  مالمح وجهه، ويعد 
�سواعدهم  �سمروا عن  �سعودية  �ساب وفتاة  اأحمد واحد من 67 
للم�ساركة يف اإن�ساء منطقة الأ�سواق التاريخية يف "�سوق عكاظ 
" خالل دورته الثالثة ع�سرة هذا العام، وذلك �سمن 247 عاماًل من 

جن�سيات خمتلفة عملوا يف املوقع.
العامة  الهيئة  جــهــود  مــن  انــطــالقــًا  املــ�ــســاركــة  هـــذه  وتــاأتــي 
ال�سعودي،  ال�سباب  دعم توظيف  الوطني يف  لل�سياحة والراث 
اخلربات  �سقل  اإىل  و�سعيًا  واإمكاناته،  قدراته  من  وال�ستفادة 
يف  م�ساركاتها  يف  والإبــــداع  التميز  مــن  ميكنها  مبــا  الوطنية 
الربامج والفعاليات املقامة يف جميع مناطق اململكة �سمن مبادرة 

ال�سعودية". "موا�سم 
وتتمثل م�ساركة ال�سباب والفتيات يف خمتلف الأعمال الفنية، 

و�سبكات  واحلــدادة،  النجارة  واأعمال  والت�ساميم،  والهند�سية، 
ال�سباكة والكهرباء، وغريها.

 35 التاريخية  الأ�سواق  منطقة  اإن�ساء  على  العمل  وا�ستغرق 
وت�سم  مربع،  مر  األــف   41 امل�سروع  م�ساحة  تبلغ  فيما  يــومــًا، 
والــزجــاجــيــات،  والنحا�سيات،  والف�سيات،  للفخار،  اأ�ــســواقــًا 
املن�سوجات،  اإىل  اإ�سافة  التاريخية،  واملخطوطات  واملعلقات 
الأ�ــســواق  ت�سمل  كما  واجللديات،  اليدوية،  احلــرف  ومنتجات 
املطاعم واملقاهي، وت�سم اأكرث من 200 حمل للمنتجات املتنوعة 

من خمتلف الدول.
تن�سق  الوطني  والـــراث  لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
يف  واملــرافــق  اخلــدمــات  لدعم  ال�سركاء  كافة  مع  حاليًا  جهودها 
اأيــام  خــالل  لــلــزوار  املقدمة  اخلــدمــات  لتعزيز  عكاظ"  "�سوق 
لهم  ويحقق  ال�سوق،  مرتادي  تنقل  ي�سهل  مبا  اجلديدة،  الــدورة 
متعة ارتياد هذا املحفل التاريخي وال�سياحي، والطالع على ما 

يحتويه من فعاليات وبرامج فريدة.

67 شابًا وفتاة يشاركون في إحياء سوق "عكاظ" التاريخي 

د. فهد الغفيلي
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امتلك 40 % من "جسارة"
صندوق االستثمارات يعزز أصوله باستحواذ جديد

جدة - البالد
من   %  40 ح�سة  على  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  ا�ستحوذ 
وجمموعة  اأرامــكــو  بــن  م�سرتك  م�سروع  وهــو  "ج�سارة"  �سركة 
جاكوب�س الهند�سية، تاأ�س�س عام 2017 لتقدمي خدمات اإدارة البناء 
جميع  يف  الجتماعية  التحتية  البنية  مل�ساريع  املهنية  والــرامــج 

اأنحاء اململكة ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
 �سملت ال�سفقة بح�سب وكالة بلومبريغ ، امتالك ال�سندوق 
ح�سة  من  و%10  امل�سروع  يف  اأرامــكــو  ح�سة  من   %30 ن�سبة 

جاكوب�س.  
اأ�ــســولــه  الــعــامــة تعظيم   ويــوا�ــســل �ــســنــدوق ال�ــســتــثــمــارات 
، وي�سري بخطى طموحة يف  اململكة وخارجها  داخل  وا�ستثماراته 
التقنيات  اأهدافه بتقوية م�سادر القت�ساد الوطني وتوطن  اإجناز 
مكانة  لتعزيز  وذلك  ال�سرتاتيجية،  القت�سادية  ال�سراكات  وبناء 
ودور اململكة يف امل�سهد القت�سادي الإقليمي والعاملي ، كما ي�سعى 
اأهم �سناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل  اأن ي�سبح واحدا من  اإىل 
وال�سريك  العاملي  القت�ساد  يف  فاعال  وحمركا  تــاأثــريا،  واأكــرثهــا 
ا�ستطاع  عامن  غ�سون  ففي  العاملية.  ال�ستثمار  فر�س  يف  املف�سل 
ويت�سمن   ، ريــال  تريليون  نحو  اإىل  اأ�سوله  م�ساعفة  ال�سندوق 
برنامج ال�سندوق حزمة من املبادرات التي �ستعمل على رفع قيمة 

اأ�سول ال�سندوق اإىل 1.5 تريليون ريال.
اأن  على   ، �سلمان  بن  حممد  الأمــري  العهد  ويل  �سمو  اأكــد  لقد    
للتنويع  الــدولــة  اأدوات  من  جــدًا  مهمة  اأداة  حاليًا  يعد  ال�سندوق 
ــــــدويل. ففي  القــتــ�ــســادي، ويــ�ــســتــهــدف ال�ــســتــثــمــار املــحــلــي وال
ي�ستطيع  ل  التي  ال�ستثمارات  ي�ستهدف  املحلية  ال�ستثمارات 
القطاع اخلا�س وحده ال�ستثمار فيها، و�سيطرح من خالل امل�ساريع 
الكرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية ع�سرات، اإن مل يكن مئات 

الفر�س ال�ستثمارية ذات العوائد اجليدة للقطاع اخلا�س.

اأن  �سموه  اأكــد  فقد  اخلارجية،  ال�ستثمارات  ناحية  من  اأمــا    
�سيلعب  لأ�ــســولــه،  جمزية  عــوائــد  لتحقيق  "بالإ�سافة  ال�سندوق 
املعرفة  نقل  يف  ت�ساعد  اقت�سادية  �سراكات  تاأ�سي�س  يف  مهمًا  دورًا 
وحتفيز ال�ستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز املحتوى املحلي، 
القادمة.  الأجيال  منها  ت�ستفيد  البعيد  املدى  على  عوائد  لها  لتكون 
كما ي�ستهدف ال�سندوق قطاعات ا�سرتاتيجية جديدة مثل ال�سياحة 
والرتفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم يف حتفيز ال�ستثمار الأجنبي 
من  يح�سن  مما  الوظائف  من  كبري  عدد  وخلق  املناطقية،  والتنمية 

جودة احلياة".
  ومن هذه النجاحات بات �سندوق ال�ستثمارات العامة قاطرة  
التحول القت�سادي با�ستثماراته يف �سركات حملية ت�سهم مبليارات 
الوظائف  مــن  الآلف  مــئــات  وتــوفــر  املحلي  الــنــاجت  يف  ــريــالت  ال
ويف  الع�سكرية،  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  ومنها  لل�سعودين، 
ال�سعودية  وال�سركة  الــعــقــاري،  التطوير  وقــطــاع  الرتفيه،  قطاع 
لإعادة التدوير، وال�سركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة، وال�سركة 
للتطوير  الرتفيه  و�سركة  الــعــقــاري،  التمويل  لإعـــادة  ال�سعودية 

وال�ستثمار، و�سركة الطائرات املروحية.
 وميتلك ال�سندوق حمفظة متنوعة ت�ستمل على 200 ا�ستثمار 
تقريبا، منها 20 مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية "تداول"، اإىل 
دولية  وا�ستثمارات  مدرجة،  غري  �سركات  يف  ا�ستثمارات  جانب 

واأ�سول عقارية وقرو�س و�سندات و�سكوك.
الدولية  والطاقة  املياه  اأعمال  و�سركة  ال�سندوق،  اأعلن  كذلك 
مل�ساريع  وامل�سغلة  واملالكة  املطورة  الرائدة  ال�سركة  باور"،  "اأكوا 
ا�ستحواذ  املــيــاه،  وحتلية  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  وحمــطــات 
ال�سندوق على ح�سة مهمة يف �سركة "اأكوا باور"، لي�سبح م�ساهما 
ال�سركات  ولدعم   .%  15.2 باور" بن�سبة  "اأكوا  �سركة  يف  مبا�سرا 
ال�سغرية واملتو�سطة اأ�س�س �سندوق ال�ستثمارات العامة "�سندوق 

مليارات  اأربعة  بقيمة  ال�سناديق" 
ريال لدعم هذا القطاع الواعد يف 

اململكة.
ا�ستثمارات  خارطة  و�سمن 
ــراء  ــنــاجــحــة �ــس الــ�ــســنــدوق ال
خلدمة  اأوبــر  �سركة  يف  ح�سة 
تاأجري ال�سيارات، كما كان من 
اأوائل امل�ساهمن يف "�سندوق 
بح�س�س  بنك"  �سوفت  روؤيــة 
"جمموعة  ــتــعــلــن  ل اأغـــلـــبـــيـــة 
يف  قــفــزة  بنك" عـــن  �ــســوفــت 
عـــام 2018،،  خـــالل  اأربــاحــهــا 
�سخ  يف  املجموعة  بـــداأت  كما 

مليار   25 بقيمة  ا�ــســتــثــمــارات 
 15 مــنــهــا  املــمــلــكــة  داخــــل  دولر 

نيوم،  م�سروع  يف  دولر  مليار 
وع�سر مليارات يف م�ساريع الطاقة 

جنح  مثلما  وال�سم�سية.  املــتــجــددة 
الــذي  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 

اأقام �سركة �سابك قبل عقود وامتلك فيها 
 260 نحو  بقيمة  اأخــريا  بيعها  يف   ،%  70

من  �ستمكنه  التي  القدرات  وهي  ريال  مليار 
امل�ساريع  واجنــاز  ال�سعودي  القت�ساد  تقوية 

اأخـــريا يف كــل من  الــكــرى التي مت الإعـــالن عنها 
�سركة  اأخــريا  ال�سندوق  اأطلق  كما  وجــدة،  الريا�س 

امل�ساريع وال�ستثمارات  املروحية وغريها من  الطائرات 
ال�سرتاتيجية ذات القيمة الأكر لقت�ساد اململكة.

30 % من حصة
أرامكو في “جسارة”

محفظة 
استثمارية

قوية بالداخل 
والخارج

 % 10
من حصة  جاكوبس 

استثمارات وأهداف الصندوق
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3

2
4

5
مشاريع كبرى وفرص 
واسعة للقطاع الخاص

توفير مئات
اآلالف من الوظائف

استدعاء            ألف جهاز 
كهربائي غير مطابق 

الريا�ض - البالد
وال�ستثمار  الــتــجــارة  وزارة  اأعــلــنــت 
ا�ــســتــدعــاء اأكــــرث مــن 70 األــــف مــنــتــج من 
العام  خــالل  املنزلية  الكهربائية  الأجــهــزة 
1440 �سملت )مكيفات، ثالجات، جممدات، 
غ�سالت( لعدة طرازات خمتلفة وذلك لعدم 
لكفاءة  القيا�سية  للموا�سفات  مطابقتها 
ــادة  زي يف  ت�سببه  قــد  ملــا  بالنظر  الــطــاقــة، 
املعلن  عــن  الكهربائية  الــطــاقــة  ا�ستهالك 
على  املل�سقة  الطاقة  كفاءة  بطاقة  يف  عنه 
فواتري  قيمة  يف  زيــادة  وبالتايل  اجلهاز 

الكهرباء على امل�ستهلك.
امل�ستهلكن  عــمــوم  ــــــوزارة  ال ودعــــت 
امل�ستخدمن لالأجهزة امل�سمولة بال�ستدعاء 
للمنتج  الت�سل�سلي  الرقم  من  التحقق  اإىل 
ا�ستدعاء  ملــركــز  الإلــكــرتوين  املــوقــع  عــر 
التوا�سل  ثم  ومن  املطابقة  غري  املنتجات 
املنتج  ل�سحب  والـــوكـــالء  الــ�ــســركــات  مــع 
وا�سرتداد مبلغ �سراءه نقديًا، اأو ا�ستبداله 
القيا�سية  للموا�سفات  مطابق  اآخر  مبنتج 

موفرة  اأجهزة  ا�ستخدام  ل�سمان  املعتمدة 
على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا  الطاقة  ل�ستهالك 

امل�ستهلك.
جــمــيــع  اأن  ــــــــــوزارة  ال ــــحــــت  واأو�ــــس
عنها  الإعــالن  مت  للمنتجات  ال�ستدعاءات 
ا�ستدعاء  ملــركــز  الإلــكــرتوين  املــوقــع  عــر 
ح�سابات  اإىل  بالإ�سافة  املعيبة  املنتجات 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الوزارة 
وخمتلف  املحلية  ال�سحف  يف  والن�سر 

و�سائل الإعالم.
اجلهود  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
وال�ستثمار  الــتــجــارة  لــــوزارة  امل�سرتكة 
والهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 
واجلــــــودة، واملـــركـــز الــ�ــســعــودي لــكــفــاءة 
ال�سعودي  الرنامج  جهود  �سمن  الطاقة 
غري  املنتجات  ل�ستدعاء  الطاقة  لكفاءة 
لكفاءة  القيا�سية  للموا�سفات  املطابقة 
بال�ستخدام  امل�ستهلكن  وتوعية  الطاقة 
الهدر  وتقليل  الكهربائية  لالأجهزة  الأمثل 

للطاقة وتر�سيد ال�ستهالك.
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"معادن" تحصل على شهادة 
جودة بريطانية

الريا�ض- البالد
�سركتها  خالل  "معادن" من  ال�سعودية  العربية  التعدين  �سركة  عززت 

 /  9001 اليــزو  اجلــودة  �سهادة  على  باحل�سول  اجلــودة  نظام  لالأملنيوم 
الريطاين  املعهد  قبل  من  وذلــك  الأملنيوم،  �سركات  جلميع  املتكاملة   2015

.BSI للموا�سفات
يطابق  مبــا  اجلـــودة  اإدارة  نــظــام  عمليات  بتوحيد  ال�سركة  وقــامــت 

العمليات  كافة  ي�سمل  واحــد  نظام  �سمن  الآيـــزو  القيا�سية  املوا�سفات 
و�سركة  الأملونيا  وم�سفاة  البوك�سايت  تعدين  �سركة  الثالث،  ل�سركاتها 
م�سهر الأملنيوم و�سركة الدرفلة عالوة على اخلدمات الفنية والهند�سية 

املركزية.
التعدين  لعمالق  الوطني  الجنــاز  هذا  ويعد 
"معادن"  ومنهجية  خــطــوات  �سمن  الــوطــنــي 
والتجاري  الت�سغيلي  التميز  اإىل  ال�سعي  نحو 
ذلك  وي�سبق  ــات  ــان والإمــك الــقــدرات  وتــطــويــر 
اأعلى  اإىل  بالو�سول  العمالء  توقعات  حتقيق 
اأعمالها  جــوانــب  كافة  يف  اجلـــودة  م�ستويات 
من خالل بناء على ثقافة ال�سركة املوجهة نحو 

النتائج، والعتماد على اجلودة.

التأمينات: "شيك 
على تسجيلك"

الريا�ض- البالد
للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اأطلقت 
الجتماعية حملة توعوية حلفظ حقوق 
اخلــا�ــس،  الــقــطــاع  ومــوظــفــات  موظفي 

حتت �سعار )�سّيك على ت�سجيلك(. 
ــعــريــف مبـــدى  ــت ــل وتــــهــــدف احلـــمـــلـــة ل
التاأمينات  يف  ت�سجيله  من  املوظف  حتقق  اأهمية 
من  والتثبت  العمل،  �ساحب  قبل  من  الجتماعية 
حرمانه  ليتجنب  النظام،  يف  امل�سجل  اأجــره  �سحة 
عليها  �سيح�سل  التي  واملــزايــا  املنافع  من  وعائلته 
العمل  اأ�سحاب  اإىل حتذير  بالإ�سافة  عند ت�سجيله، 
من العقوبات والتبعات التي يتعر�سون لها يف حال 
عدم ت�سجيل موظفيهم اأو عدم تقييد الأجر احلقيقي 

للموظف.
العامة  للموؤ�س�سة  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
العبد  حممد  بــن  الله  عبد  الجتماعية  للتاأمينات 
على  للحفاظ  جاهدة  ت�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  اجلبار 
حقوق كافة عمالئها من امل�سرتكن ال�سعودين وغري 
اأهمية  على  بالعمل  بامللتحقن  مهيبًا  ال�سعودين، 
والتاأكد من �سحة  النظام،  ت�سجيلهم يف  من  التاأكد 
الأجر امل�سجل من خالل موقع املوؤ�س�سة الإلكرتوين.
 ونبه العبد اجلبار اإىل اأن عدم ت�سجيل �ساحب 
الــعــمــل لــلــمــوظــفــن لــديــه يف نــظــام 
حتاياًل  يعد  الجتماعية  التاأمينات 
على اأحكام النظام وي�سلبهم حقوقهم 
م�ستقباًل  الــعــادل  املــقــدار  بتقا�سي 
عن  التعوي�سات  اأو  املعا�سات  مــن 
تــعــويــ�ــســات  اأو  الــعــمــل  اإ�ـــســـابـــات 
اأفــراد  ومعا�سات  العمل  عن  التعطل 
ــهــم، مــبــيــنــًا اأنــه  ــات ــرهــم بــعــد وف اأ�ــس
الأجــور  على  بناًء  احت�سابها  �سيتم 

امل�سجلة.

ارتفاع السيولة 
النقدية المتداولة

جدة - البالد
بلغت قيمة ال�سحوبات النقدية يف اململكة خالل مايو املا�سي، نحو 72.2 مليار ريال، م�سجلة اأعلى 
قيا�سيا  ارتفاعا  امل�سارف  خــارج  النقدية  لل�سيولة  التداول  حركة  حققت  فيما   ، اأعــوام   3 منذ  م�ستوى 

باإجمايل نحو 196.9 مليار ريال خالل نف�س ال�سهر.
 ويف التفا�سيل طبقا لبيانات موؤ�س�سة النقد يعود الرتفاع اإىل ت�سادف  �سهر مايو املا�سي مع رم�سان 
الذي ي�سهد اأعلى معدلت ال�سحوبات النقدية وال�ستهالك ، وبلغت الزيادة للنقد املتداول  خالل مايو 11.13 
مليار ريال ، اأما ال�سحوبات النقدية فقد ارتفعت مبقدار 9.62 مليار ريال بعد اأن �سجلت تراجعا بلغ  2. مليار 

ريال خالل �سهر اأبريل.
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الحوثي يوقد ناره بأطفال اليمن

جدة ــ البالد 
عقب  اليمن  يف  ال��ن��زاع  ح��دة  ت�صاعد  م��ع 
ايران  من  املدعومة  احلوثي  ملي�صيا  ا�صتيالء 
تقرير  وث��ق   ،2014 �صبتمرب  يف  �صنعاء  على 
اأ�صعاف  خم�صة  مبقدار  زي��ادة  املتحدة  ل��الأمم 
يف حالت جتنيد الأطفال وا�صتخدامهم من قبل 
املنظمات  ملفات  متتلئ  اذ  الرهابية،  امللي�صيا 
احلقوقية بانتهاكات احلوثيون التىى توزعت 
ب��ن ال��ق��ت��ل ون��ه��ب ل��ل��م�����ص��اع��دات وا���ص��ت��ه��داف 
ما  اأب��رز  ولكن  العبادة،  ودور  املدنية  املناطق 
الأدوار  مبختلف  الأط��ف��ال  ا�صتهداف  هو  فيها 

والأ�صباب.
اأن  اليمني  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  وزي���ر  واأك���د 
ميلي�صيا احلوثي جندت اأكرث من 30 األف طفل 
ب��داي��ة احل���رب، واأن��ه��ا متنع الأط��ف��ال من  منذ 
الذهاب ملدار�صهم وتاأخذهم اإىل جبهات القتال.

كما اتهمت الأمم املتحدة ميلي�صيا احلوثي 
وا�صتخدامهم  الأطفال  �صد  انتهاكات  بارتكاب 
للقتال والأعمال الع�صكرية، وقالت يف تقريرها 
باملال  اإغ���راءات  تقدم  احلوثية  امليلي�صيات  اأن 
اأطفال  جتنيد  مقابل  ع�صكرية  برتب  والوعود 
واأو�صح  اأع���وام،  ع�صرة  اأعمارهم  تتجاوز  ل 
دفع  الأط��ف��ال  ه��وؤلء  من   %25 اأن  على  التقرير 
بهم احلوثيون اإىل اخلطوط الأمامية كمقاتلن 
ن�صطن. هذا فيما يتعر�ض غالبية �صباب اليمن 

ا�صتقطاب  لعمليات  الكرب  الفئة  وهم  ويافعيها 
امللي�صيا  ق��ب��ل  م��ن  �صتى  و���ص��غ��وط��ات  مكثفة 
التي  حروبها  يف  بهم  ال��زج  لغر�ض  النقالبية 

تخو�صها منذ اكرث من اأربع �صنوات.
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  م����رارا  امللي�صيا  وع��ل��م��ت 
النق�ض  لتعوي�ض  القتال  جبهات  اإىل  ال�صباب 
يف خمزونها الب�صري من املقاتلن، بعد اأن راأوا 
�صمن  احل��رب  اكلتهم  وق��د  اقرانهم  من  اللف 

عمليات ال�صتزاف الوا�صعة التي تتعر�ض لها.
ال  او و���ص��ي��ل��ة  امل��ل��ي�����ص��ي��ا خ��ط��ة  ت���رك  مل 
يف  خ�صو�صا  املقاتلن  ل�صتقطاب  واتبعتها 
زجت  انها  حتى  ل�صيطرتها،  اخلا�صعة  املناطق 
باآلف من الأطفال الذين ا�صتطبتهم من املدار�ض 

وغريها.
الإجرامية  احلوثي  ملي�صيا  جلاأت  موؤخرا 
بقانون  العمل  اإع��ادة  اإىل  اإي��ران  من  املدعومة 
كانت  والتي  الإلزامية  الوطني  الدفاع  خدمة 

اليمن اأوقفت العمل به يف العام 2000م.
اأحياء  امللي�صيا احلوثية من خالل  وت�صعى 
ا�صتهداف فئة الأطفال  اإىل  القانون  العمل بهذا 
 ، الإج��ب��اري  التجنيد  ذري��ع��ة  حت��ت  وال�صباب 
من  وال��ذي  العامة.  الثانوية  خرجي  من  �صيما 
م�صاحلهم  كل  عرقلة  امللي�صيا  ت�صتطيع  خالله 
وغريها  اجلامعية  بالدرا�صة  يتعلق  ما  حتديدا 
من امل�صالح الذي قد ترتبط باأداء خدمة الدفاع 

الوطني.
من  النقالبية  امللي�صيا  �صتحقق  باملقابل 
خالل هذا القانون اأموال طائلة �صي�صطر غالبية 
القانون  عليه  ن�ض  ما  دفع  اإىل  منه  امل�صتهدفن 
احلوثي مبالغ مالية مقابل اداء اخلدمة ويكون 
به  ترهق  ال��ذي  والنهب  للجبايات  جديدا  بابا 

املواطنن.
توجه  امللي�صاوي  التوجه  هذا  يعك�ض  كما 
احل��رب  ب��ه��ذه  م�صيها  يف  احلقيقي  امللي�صيا 

القذرة التي ا�صعلتها هي اإىل 
كل  عن  وبعيدا  نهاية،  ل  ما 
م�صاعي ال�صالم ومفاو�صات 

بها  ت�صارك  التي  حتقيقه 
قبيل  وم���ن  ع��ب��ث��ا 
وك�صب  امل��راوغ��ة 

لتدمري ما تبقى.امل��زي��د م��ن ال��وق��ت، 
امللي�صيا  احل���وث���ي���ة ب��ه��ذا وت�صاعف 

وال��ذي  اليمنين  بحق  اج��رام��ه��ا  م��ن  ال��ت��وج��ه 
التقارير  تبن  حيث  عامليا،  بالأب�صع  ي�صنف 
النتهاكات  وج�صامة  حجم  واملتعددة  املختلفة 
الأط��ف��ال  حتى  اليمنين  بحق  متار�صها  التي 
ناظر  اأم��ام  احلوثية  امليل�صيا  وتلغم  والن�صاء. 
ومنظماتها  املتحدة  الأمم  من  وباطالع  العامل، 
املهتمة بهذا ال�صاأن، م�صتقبل اليمن، باملزيد من 
ولو  منها  يتعافى  لن  التي  الن�صانية  الكوارث 

بعد عقود.

الأربعاء 14 ذو القعدة 1440ه� املوافق 17 يوليو 2019م ال�صنة 88 العدد 22698

ضبط صاروخ قطري بحوزة خلية متطرفة في إيطاليا

روما ــ وكاالت 
يبدو اأن ملف الإرهاب القطري لن يتوقف، 
مع تك�صف املزيد من الأ�صرار، اإذ نفذت ال�صرطة 
الإيطالية مهمة جديدة عرت مبوجبها وجها من 
هجوما  �صنت  بعدما  القطري،  الره��اب  اوج��ه 
على اأحد اأوكار جماعة النازين اجلدد، لت�صبط 
تر�صانة مهولة من الأ�صلحة املتنوعة بحوزة 3 

رجال، من بينها �صواريخ متطورة.
�صادرت  اإنها  الإيطالية   ال�صرطة  وقالت 
���ص��اروخ  منها  الأ���ص��ل��ح��ة،  م��ن  ك��ب��رية  كمية 
جو- جو، يف مداهمات ملنازل متعاطفن مع 

النازين اجلدد.
وذكر بيان ال�صرطة اأن قوات خا�صة فت�صت 
ب�صاأن  حتقيق  بعد  اإيطاليا،  �صمال  يف  منازل 
اإيطالين قاتلوا يف �صفوف القوات النف�صالية 

املدعومة من رو�صيا يف �صرق اأوكرانيا.
واأل����ق����ت ال�����ص��رط��ة ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ث��الث��ة 
مر�صحا  كان  جمارك  م�صوؤول  منهم  اأ�صخا�ض، 

للربملان عن حزب مييني متطرف.
وخ���الل امل��داه��م��ات ع���رثت ال�����ص��رط��ة على 
ط��راز  م��ن  ال�صنع  فرن�صي  ج��و-ج��و  ���ص��اروخ 
امل�صلحة  للقوات  مملوكا  ك��ان  اأن��ه  يبدو  ماترا 

اأظ��ه��رت  كما  الأوق����ات،  م��ن  وق��ت  يف  القطرية 
ل  ل��ك��ن  �صليم  ال�����ص��اروخ  اإن  لح��ق��ة  ف��ح��و���ض 
ال�صرطة  وقالت  متفجرة.  �صحنة  على  يحتوي 
فى بيان اإن امل�صتبه بهم حاولوا بيع ال�صاروخ 
ومن  "وات�صاب"،  تطبيق  على  حمادثات  عرب 
بندقية،   26 امل�صبوطة  الأخ��رى  الأ�صلحة  بن 

و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.
وبح�صب البيان مت م�صادرة �صاروخ جو-
جو يف حالة عمل مثالية كان ي�صتخدمه اجلي�ض 

القطري". واأو�صح اأن ال�صاروخ، الذي �صنعته 
"ماترا" يف فرن�صا عام 1980، جاء من  �صركة 
تر�صانات قطر دون متفجرات، لكنه قابل لإعادة 
�صغري  مطار  حظرية  يف  عليه  وع��رث  ال�صحن، 
الإع���الم  و�صائل  وح���ددت  ب��اف��ي��ا.   مقاطعة  يف 
فابيو  وهم  املعتقلن  املتهمن  هوية  الإيطالية 
�صابق  م�صوؤول  وهو  عاما   50 بريغيولو،  ديل 
مونتي،  واألي�صاندرو  الإيطالية،  اجلمارك  يف 
42 عاما النا�صط يف حزب فورزا نوفا اليميني، 

وفابيو بريناردي، 51 عاما وهو اإيطايل.  ومن 
كوتيديانو"  فاتو  "اإل  �صحيفة  قالت  جهتها، 
الإيطالية اليومية اإن ال�صاروخ يزن نحو 800 
كجم، ومت �صنعه يف اأكتوبر عام 1980، وتبلغ 

قيمته نحو 500 األف يورو.
اإخ��ف��اء  "مت  اأن����ه:  ال�صحيفة  واأ���ص��اف��ت 
حجمها  اأ�صطوانية  قذيفة  داخ��ل  ال�صاروخ 

نحو 4 اأمتار".
ي�صخدمها اجلي�ض  اأ�صلحة  ويطرح ظهور 
القطري يف يد املتطرفن الأملان، اأ�صئلة عديدة 
النازية  اجلماعات  ه��ذه  ح�صول  ط��رق  ح��ول 
على هذه الأ�صلحة، فيما ينتظر من ال�صلطات 
اأثارت  اأن  بعد  الأمر،  اأن حتقق يف  الإيطالية 
الواقعة جدًل وا�صًعا يف ال�صحف والوكالت 
مع  القطرية  ال�صلطات  وت��ع��اق��دت  العاملية. 
الأخرية،  الفرة  يف  واأمريكا  واأملانيا  فرن�صا 
يف  ب��امل��ل��ي��ارات،  تقدر  اأ�صلحة  �صفقات  على 
ح��ن ت�����ص��اأءل خ���رباء يف ال�����ص��ئ��ون ال��دول��ي��ة 
والع�صكرية عن ماهية هذه ال�صفقات وكيفية 
ا�صتخدامها من قبل اجلي�ض القطري الذي ل 
يتعدى عدد امللتحقن فيه اآللف من اجلنود 

وال�صباط والقادة.

باكستان تعيد فتح مجالها 
الجوي أمام الطيران الهندي

اإ�سالم اباد ــ وكاالت 
الباك�صتانية  ال�صلطات  اأعلنت 
حركة  اأم���ام  اجل���وي  جمالها  فتح 
ال����ط����ريان امل�����دين ع��ق��ب اإغ���الق���ه 
فرباير  يف  الهند  م��ع  ال��ت��وت��ر  اإث���ر 
املا�صي.  واأفادت م�صادر �صحفية 
لكل  �صمحت  باك�صتان  ب��اأن  هندية 
�صركات الطريان الهندية بالتحليق 

يف جمالها اجلوي. 
ال��ط��ريان  ���ص��رك��ات  اإن  وق��ال��ت 
ال���ه���ن���دي���ة ����ص���ت���ب���داأ ب��ا���ص��ت��خ��دام 
امل�������ص���ارات ال��ع��ادي��ة ع���رب امل��ج��ال 

اجلوي الباك�صتاين "قريبا".
ب������دوره������ا، اأ�������ص������درت ه��ي��ئ��ة 
الطريان املدين الباك�صتانية ب�صكل 
جاء  للطيارين  اإ���ص��ع��ارا  منف�صل 
الباك�صتاين  اأن املجال اجلوي  فيه 

م��ف��ت��وح ب��اأث��ر ف���وري اأم����ام جميع 
لكن  املدين،  اجلوي  النقل  حركات 
مل يت�صح على الفور متى �صدر ذلك 

الإ�صعار.
امل��دين  ال��ط��ريان  وك��ان��ت هيئة 
مايو  يف  ق��ال��ت  ق��د  الباك�صتانية، 
امل��ج��ال اجل���وي على  اإن  امل��ا���ص��ي 
�صيظل  الهند  مع  ال�صرقية  احل��دود 
اأحدث  يف  يونيو،   14 حتى  مغلقا 

متديد بعد مواجهة بن البلدين.
واأغ���ل���ق���ت ب��اك�����ص��ت��ان جم��ال��ه��ا 
اجل���وي يف ف��رباي��ر امل��ا���ص��ي بعد 
ن��ف��ذت��ه جماعة  ان��ت��ح��اري  ه��ج��وم 
مت�صددة متمركزة يف باك�صتان يف 
الهند  �صيطرة  حتت  الواقع  اجلزء 
اإىل  البلدين  دف��ع  م��ا  ك�صمري؛  م��ن 

تبادل الق�صف اجلوي.
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توالي الصفعات على تركيا .. أردوغان تحت مقصلة العقوبات األوروبية
اأنقرة ــ وكالت  

اأمام الرئي�س الرتكي رجب  بات جمال املناورة 
فبينما  م�سى،  وقت  اأي  من  اأ�سيق  اأردوغــان  طيب 
الإدارة  لثني  ــزمــن  ال م�سابقة  الأخـــــرة  يــحــاول 
تلقى  تركيا،  على  عقوبات  فــر�ــس  عــن  الأمــركــيــة 

�سفعة من الحتاد الأوروبي.
الأوروبي  الحتاد  العقوبات من  وبداأت موجة 
الذي حترك يف وجه عمليات التنقيب الرتكية غر 

ال�سرعية يف املياه القرب�سية.
وتــربــك هـــذه الــعــقــوبــات حــ�ــســابــات اأردوغـــــان 
تع�سف  اقت�سادية  اأزمـــة  و�ــســط  اأ�ــســا  املتبعرثة 
بالباد، يف ظل انخفا�س حاد للرة الرتكية واأرقام 
ركود  مظاهر  من  وغرها  البطالة  ن�سب  عن  مهولة 
وحزبه  الرئي�س  �سعبية  تراجع  اإىل  اأدى  اقت�سادي، 
يف النتخابات الأخرة، وخ�سارته العا�سمة اأنقرة، 
اإىل جانب عا�سمة احلكم - كما ي�سميها - اإ�سطنبول. 
الأول  الأوروبــي، قد اقرت ام�س  وكان الحتاد 
اإجراءات عقابية بحق تركيا ب�سبب اأن�سطة التنقيب 
عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها اأنقرة بالقرب من 

�سواحل قرب�س. 
ال�سوؤون اخلارجية يف  لوزراء  وخال اجتماع 
دول الحتاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة، قرر 

مع  الدبلوما�سية  الت�سالت  من  احلد  الجتماع 
اأنقرة وكذلك التمويل الذي حت�سل عليه ردا 

القت�سادية  املنطقة  يف  تركيا  تدخل  على 
اخلا�سة بقرب�س.

ـــرارت الحتـــاد الأوروبـــــي التي  ق
ــات  �ــســمــلــت اأيــ�ــســا وقــــف املــفــاو�ــس
ـــرات،  بـــ�ـــســـاأن اإبـــــــرام �ــســفــقــة طـــائ
رفيعة  �سيا�سية  اجتماعات  واإلغاء 
امل�ستوى، وتعليق مفاو�سات اتفاق 
�سل�سلة  عقب  جاءت  اجلــوي،  النقل 
عن  للرتاجع  لأنقرة  التحذيرات  من 

التنقيب قرب ال�ساحل القرب�سي.
وكـــان زعــمــاء الحتــــاد قــد حـــذروا 

يف  ال�ستمرار  من  املا�سي  يونيو  تركيا 
واإل  باجلزيرة  املحيطة  باملياه  التنقيب 

�ستواجه اإجراءات من قبل التكتل.
عن  تركي  بتعنت  قوبل  ـــي  الأوروب التحذير 

الإقليمية  باملياه  اأن�سطتها  يف  ال�ستمرار  طريق 
"يافوز"  ثانية تدعى  لقرب�س واإر�سال �سفينة حفر 
مبواكبة  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف  اأبــحــرت  التي 
�سفينة ع�سكرية لتن�سم اإىل �سفينة التنقيب الرتكية 
الواقعة  املياه  اإىل  اأ�سهر  قبل  اأر�سلت  "فاحت" التي 

قبالة �سواحل قرب�س.
التنقيب  اأعــمــال  "يافوز"  تبداأ  اأن  املقرر  ومــن 

اجلـــاري،  يوليو  الأمر الذي دفع الحتاد خــال 
�ساعات  بــعــد  ثـــاٍن  بــيــان  اإ�ـــســـدار  اإىل  الأوروبــــــي 
فيه  يدين  "يافوز"،  لل�سفينة  اأنــقــرة  اإر�ــســال  على 
النــتــهــاكــات الــرتكــيــة لــلــحــقــوق الــ�ــســيــاديــة لــدولــة 
الــغــاز يف  عــن  التنقيب  واإ�ــســرارهــا على  قــرب�ــس، 

الدولية  التحذيرات  رغم  املتو�سط،  �سرق 
قــانــوين،  غـــر  "اأمر  بــاأنــهــا  وو�ــســفــهــا 

وم�سدر قلق خطر على املنطقة".
واأكــدت وزيــرة خارجية الحتاد 
موجريني  فيديريكا  الأوروبـــــي 
الحتاد  خارجية  وزراء  اأن  حينها 
تاأكيد دعمهم لقرب�س  اأعادوا  الـ28 

يف النزاع مع اأنقرة.
وت�سغط قرب�س ع�سو الحتاد 
الأوروبي من اأجل اتخاذ نهج �سارم 

يهدد بعقوبات اأ�سد يف امل�ستقبل.
ــتــحــذيــرات الأوربــــيــــة لــرتكــيــا  ــال ف
قال  حيث  الــواقــع،  اأر�ـــس  على  ترجمت 
ل�سوؤون  الأملــاين  الدولة  وزيــر  روث  مايكل 
اأوروبا ان ا�ستفزازات تركيا غر مقبولة لدينا 
جميعا... تو�سلنا الآن اإىل لغة متوازنة جتعل كل 

خياراتنا مفتوحة مبا يف ذلك العقوبات بالطبع".
واأ�ساف: "ل ي�سعني اإل اأن اآمل األ ن�سيف الآن 
اأزمة اأخرى لل�سراعات والأزمات الكثرة.. تعرف 
ــي يقف يف �سف  الأوروب تركيا املخاطر والحتــاد 

واحد مع قرب�س".
اأنقرة  اإن  الأوروبــي  بالحتاد  دبلوما�سي  وقال 

 400 جملة  من  يــورو  مليون   150 نحو  تخ�سر  قد 
مليون خ�س�سها الحتاد لعام 2020 لأغرا�س �ستى 
مل�ساعدة تركيا على ال�ستعداد لان�سمام اإىل التكتل 

يف نهاية املطاف.
الأوروبــي  اأن مينح الحتاد  املقرر  وكان من 
عــامــي 2014  بــن  يـــورو  مــلــيــار  تــركــيــا 4.45 
التمويل  بع�س  واأوقـــف  خف�س  لكنه  و2020، 

العام املا�سي.
وجمد التكتل اأي�سا حمادثات الع�سوية املتوقفة 
ــات تــطــويــر الحتـــاد  مــنــذ وقـــت طــويــل ومــفــاو�ــس
رجب  الرتكي  الرئي�س  متهما  تركيا،  مع  اجلمركي 
طيب اأردوغان بانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان.

وقال دبلوما�سيون يف بروك�سل اإن اأي عقوبات 
�سرتكز على الأرجح على جتميد اأ�سول ال�سركات اأو 
الأ�سخا�س الذين تربطهم �سات بالتنقيب ومنعهم 

من التعامل مع �سركات الحتاد الأوروبي.
ــيــاق نــفــ�ــســه، اأكـــــد وزيـــــر اخلــارجــيــة  ــ�ــس يف ال
"الإجراءات  اأن  �سالينربج  األك�سندر  النم�ساوي 
والقرو�س  الأمــــوال  خف�س  بينها  مــن  تركيا  �سد 
املفاو�سات  وتعليق  الأوروبــي  ال�ستثمار  بنك  من 
بخ�سو�س اتفاقية للماحة اجلوية، لكن من املمكن 

با �سك فر�س مزيد من العقوبات".

مرور"  "دايلي  �سحيفة  اأفـــادت  مت�سل  �سياق  وفــى 
�سوب  تتجه  بريطانية  حربية  �سفينة  ــاأن  ب الربيطانية 
الــقــ�ــســوى، بعد  الــتــاأهــب  اأعــلــنــت حــالــة  الــعــربــي،  اخلليج 

اكت�ساف "قارب مفخخ" اإيراين يف طريقها.
الإيـــراين  الــقــارب  بــاإمــكــان  كــان  ال�سحيفة  وبح�سب 
يف  ثقب  اإحــداث  باملتفجرات  واملعباأ  املاأهول  غر  املفخخ 

هيكل املدمرة دنكان.
الإيــراين  القارب  اأن  مــرور  الدايلي  م�سادر  وتعتقد 
اأميال،  اأربعة  بعد  على  من  توجيهه  ميكن  الــذي  املفخخ، 

ن�سره احلوثيون املدعومون من اإيران.
اإىل  تن�سم  حربية  �سفينة  اأحــدث  دنكان  املدمرة  وتعد 
اأر�سلت  اأن  بعد  اخلليج،  يف  املتنامي  الأ�ــســطــول  جتمع 
ال�ساروخي  الدفاع  ونظام  اأخــرى  حربية  �سفينة  اأمركا 
باتريوت اإىل ال�سرق الأو�سطـ، و�سط ت�ساعد التوترات مع 

اإيران، يف مايو املا�سي.
الربيطاينة  الــبــحــريــة  يف  الــ�ــســابــق  الــ�ــســابــط  وكـــان 
�ساميون وارينغتون قد حذر من تهديد ميلي�سيا احلوثي 
املدعومة ايرانيًا للماحة، قائا: "تهديد احلوثين حقيقي 

للغاية".
اإيرانية بريطانية يف م�سيق هرمز،  ووقعت مواجهة 
الأ�سبوع املا�سي، بعدما اعرت�ست اإيران الناقلة )بريتي�س 

هريتدج( التي ت�سغلها �سركة بي.بي النفطية.
اعرتا�س  حاولت  اإيرانية  �سفن  ثاث  اإن  لندن  وقالت 
هرمز،  م�سيق  عرب  مرورها  لدى  لها  مملوكة  ناقلة  �سبيل 
للعامل،  الأو�سط  ال�سرق  من  النفط  تدفق  يف  يتحكم  الذي 
مونرتوز  الفرقاطة  مــن  حتــذيــرات  بعد  ان�سحبت  لكنها 

)�سفينة تابعة للبحرية امللكية الربيطانية(.
اإن الفرقاطة  اأن بريطانيا قالت، الأ�سبوع املا�سي،  اإل 
خمططة  �سيانة  لأعــمــال  املهمة  مــن  "�ستخرج  مــونــرتوز 
�سلفا، وتغير الطاقم"، على اأن حتل حملها املدمرة دنكان.
وتتهم الوليات املتحدة اإيران بالوقوف وراء �سل�سلة 
من الهجمات التي ا�ستهدفت املاحة منذ منت�سف مايو، يف 
اأهم �سريان ماحي لقطاع النفط يف العامل، وهي اتهامات 
ترف�سها طهران، لكنها اأثارت خماوف من اندلع حرب بن 
اخل�سمن القدمين، بعد اأن اأ�سقطت اإيران طائرة م�سرة 
اأمر ب�سربات جوية ردا  اأمركية مما دفع ترامب لإ�سدار 

على ذلك ليلغيها قبل التنفيذ بدقائق.
يف غ�سون ذلك �سدد وزير اخلارجية الأمريكي، مايك 
زعزعت  يف  الرئي�سي  امل�سدر  طهران  ان  على  بومبيو، 
يف  بومبيو  .وقــال  الأو�ــســط  ال�سرق  مبنطقة  ال�ستقرار 
اإيران  على  فر�ست  التي  "العقوبات  اإعامية:  ت�سريحات 
جنحت، على الرغم من اعتقاد الأوروبين اأنها لن تنجح".
احلــرب  تخو�س  الــلــه  حــزب  ملي�سيا  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس
الإرهــاب  على  وحتر�س  �سوريا  يف  اإيـــران  عن  بالوكالة 

باملنطقة.
وكان بومبيو قد حذر يف وقت �سابق، النظام الإيراين 

من امتاكه �ساحا نوويا، موؤكدا اأنه �سي�سكل خطرا كبرا 
على العامل.

ياأتي ذلك فيما قال من�سق اخلارجية الأمريكية ل�سوؤون 
الإرهاب، ناثان �سيلز، اإن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد 
وذراعها  اإيــران  لأن�سطة  للت�سدي  جهودها  تكثف  ترامب 

حزب الله يف العامل.
ــنــطــن قـــيـــودا عــلــى حتـــركـــات وزيـــر  وفــر�ــســت وا�ــس
نيويورك  ظــريــف يف  جـــواد  الإيــــراين حممد  اخلــارجــيــة 
بعد  وذلك  املتحدة،  لاأمم  اجتماع  حل�سور  يزورها  التي 
للتزاماتها  طبقا  الدخول  تاأ�سرة  منحه  على  وافقت  اأن 

اجتماع  خــال  ظريف  يتحدث  اأن  املــقــرر  ومــن  الأممــيــة، 
حول  املتحدة  لــاأمم  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�س 

التنمية امل�ستدامة.
اإن  حق  فرحان  املتحدة،  الأمم  با�سم  املتحدث  وقــال 
ب�ساأن  قلقها  عن  املتحدة  للوليات  عربت  الدولية  املنظمة 
هذا  لنيويورك،  زيارته  خال  ظريف  على  امل�سددة  القيود 

الأ�سبوع.
وافق  بعدما  "الحد"  نيويورك  اإىل  ظريف  وو�سل 
الــزيــارة،  على  بومبيو  مايك  الأمــركــي  اخلارجية  وزيــر 

و�سط توتر �سديد بن البلدين.
املرافق  والــوفــد  ظريف  اإبـــاغ  مت  ــه  اإن بومبيو  ــال  وق
بال�سماح بالتنقل فقط بن الأمم املتحدة والبعثة الإيرانية 
�سفر  اإقامة  ومقر  بلوكات"،   6" تبعد  التي  املنظمة  لدى 
نقلت  ح�سبما  البعثة،  من  القريب  املتحدة  بــالأمم  ــران  اإي

�سحيفة وا�سنطن بو�ست.
املا�سي  ال�سهر  اأواخـــر  يف  هــددت،  وا�سنطن  وكانت 
الــ�ــســوداء، وقـــال املبعوث  الــقــائــمــة  بــو�ــســع ظــريــف يف 
امل�سوؤولن  اإن  بــرايــان هــوك  بــاإيــران  الأمــركــي اخلــا�ــس 

الأمركين لن يجتمعوا بظريف.
قناة  هناك  "لي�ست  نــيــوز:  فوك�س  لقناة  هــوك  ــال  وق
ع�سو  واأي  املتحدة  الــوليــات  بن  حاليا  خلفية  ات�سال 
يف النظام الإيراين. كل الت�سريحات ت�سدر عن الرئي�س 

ووزير اخلارجية علنا".
املتحدة  الوليات  اأن  اخلارجية  وزارة  م�سوؤول  وذكر 
متاما"  مت�سقة  "بطريقة  ظريف  �سفر  على  القيود  فر�ست 

مع التزاماتها مبوجب اتفاق عام 1947 مع الأمم املتحدة.

قارب مفخخ يهدد المدمرة البريطانية .. وخامنئي يتعهد بمواصلة انتهاك االتفاق النووي
وا�شنطن ــ وكالت 

بريطانيا  خامنئي  علي  الإيــراين  املر�سد  هدد 
جبل  يف  اإيرانية  نفط  ناقلة  احتجاز  على  بالرد 
"احلد" من  �ستوا�سل  بــاده  اأن  موؤكدا  طــارق، 
وقال  النووي.  التفاق  يف  النووي  التزاماتها 
خامنئي الذي له الكلمة العليا يف امللف النووي 
"�ستوا�سل حتما" احلد  اإن طهران  الإيــراين، 

من تعهداتها ب�ساأن برناجمها النووي.
ــيــة  ومت احــتــجــاز نــاقــلــة الــنــفــط الإيــران
برميل  مليون   2.1 حتمل  التي  العماقة، 
من النفط اخلام اخلفيف، مب�ساعدة م�ساة 
البحرية امللكية الربيطانية يف وقت �سابق 

هذا ال�سهر قبالة جبل طارق.

 ترامب: نريد إخراج إيران من اليمن
وا�شنطن  - رويرتز

ــكــي دونـــالـــد تــرامــب،  اأكــــد الــرئــيــ�ــس الأمــري
ــــران مــن الــيــمــن، ووقــف  عـــزم بـــاده اإخــــراج اإي
تدخالتها يف البلد الذي عانى من اإرهاب ملي�سيا 
هام�س  على  لل�سحفين  ترامب  احلــوثــي،وقــال 
ت�سعي  ــه  ادارت ان   : الأبي�س  البيت  يف  اجتماع 

لخراج  اإيران من اليمن". 
موؤخرًا  الكوجنر�س  ابلغ  قد  ترامب  وكــان 
باأن اجلي�س الأمريكي يقدم امل�سورات الع�سكرية 
التي  اليمنية  للقوات  اللوجي�ستية  واملعلومات 

تقاتل امللي�سيا احلوثية الإرهابية.
واأ�سار اإىل اأن وا�سنطن تدعم العمليات التي 
الإقليميون  و�سركاوؤها  اليمنية  احلكومة  ت�سنها 
لتطهر حمافظة �سبوة اليمنية من تنظيم القاعدة 

الإرهابي. 
املا�سي  اأبريل  يف  اأعلن  الأبي�س  البيت  كان 
اأن تــرامــب ا�ــســتــخــدم حــق الــنــقــ�ــس، �ــســد قــرار 
الأمــريــكــي  ــدعــم  ال لإنــهــاء  ي�سعى  لــلــكــوجنــر�ــس 
للعمليات التي تخو�سها قوات التحالف العربي 

يف اليمن.



التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأ����ص���در 
قرارًا  الأر�صية  اخلدمات  ل�صركة 
بتعيني الدكتور ممدوح بن طاهر 
التنفيذي  امل��دي��ر  مبن�صب  طيب 

للعمليات امل�صاندة بال�صركة.
ال��دك��ت��ور  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مم������دوح ح���ا����ص���ل ع���ل���ى درج����ة 
الدكتوراه يف اإدارة الأعمال ق�صم 

اخلدمة  �صراء  )تاأثري  بعنوان  توتينهام  جامعة  من  العمليات 
اإىل خربته املمتدة لأكرث  اإ�صافة  اأداء �صركات الطريان(،  على 

من 28 عاًما يف اإدارات اخلطوط ال�صعودية.

القحطاين  ���ص��امل  ب��ن  �صعد  ان�صم 
لل�صناعات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ف��ري��ق  اإىل 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، ل��ي�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب م��دي��ر 

العالقات العامة والإعالم.
ب��خ��ربة  "القحطاين"  وي���ح���ظ���ى 
�صغل  حيث  ع��ام��ًا،   15 من  لأك��رث  وا�صعة 
العالقات  جمال  يف  قيادية  منا�صب  عدة 
العامة، والإعالم يف عدة جهات حكومية.

ترقية الشريف إلى رتبة عميد

مناسبات
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�سعد القحطاين

د.ممدوح طيب

البكالوريوس لنسرين 

المالكي يحتفي بنجله ريان

أبناء شهداء الحد الجنوبي في زيارة لمطوفي جنوب آسيا

أهالي قمهدة يحتفون بمعرفهم ابن شراز

القحطاني مديرًا 

إطالق مبادرة تمكين لدعم األسر المنتجة 

الباحة - البالد
اأقام اأهايل قرية قمهدة احتفال بهيجا مبنا�صبة 
لقرية  معرًفا   – الغامدي  �صراز  بن  �صعيد  تعيني 
اأم��ري  ق��رار  ���ص��دور  بعد  ال��ب��اح��ة،  مبنطقة  قمهدة 
معولني  الكبرية  املنا�صبة  بهذه  الباحة،  منطقة 
لتطوير  الأه���ايل  تطلعات  اجل��دي��د  امل��ع��رف  على 
املطلوبهة،  اخل��دم��ات  جميع  بت�صهيل  قريتهم 
والتعليمية  وال�صحية  الرتفيهية  املرافق  واإن�صاء 
والتخطيط لهذه القرية؛ لتكون من م�صاف القرى 
املحيطة بها يف املنطقة – وقد تقدم احلفل �صعادة 
اللواء علي بن �صعيد بن علي بن حممود، وحممد 
ب��ن ���ص��راز، وحممد ب��ن اأح��م��د ال��دوق��ي وع��دد من 
امل�صايخ من اأبناء املنطقة، كما بارك الأمري ح�صام 
اأن ترى هذه  املن�صب، متمنيا  لالأ�صتاذ �صعيد هذا 

القرية التطلعات املاأمولة.

طيب تنفيذيا 

تبوك - البالد
للتمويل  الراجحي  موؤ�ص�صة  عقدت 
امللك  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التنموي 
تبوك  مبنطقة  الن�صائية  اخلريية  خالد 
للتمويل  التاأ�صي�صية  "الدورة  موؤخًرا 
م���ب���ادرة  ب��ان��ط��الق  ل��ل��ب��دء  الأ�صغر" 
للتمويل  الراجحي  موؤ�ص�صة  من  متكني 
التنمية  بنك  م��ع  بالتعاون  التنموي، 
 5 مل��دة  وت�صتمر  باملنطقة،  الجتماعي 

اأيام.
واأو����ص���ح���ت امل����دي����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ن����وف ع��وي�����س ال��ع��ط��وي، 
دورة  ع���ن  ع���ب���ارة  ال�������دورة  ه����ذه  اأن 
الراجحي  موؤ�ص�صة  من  مقدمة  تاأهيلية 
للبدء  تاأهيلهن  ب��غ��ر���س  ل��ل��م��وظ��ف��ات؛ 
ترعاها  التي  متكني  مبادرة  يف  بالعمل 
كادرا  ال��دورة  خ�ص�صت  كما  اجلمعية، 
وظيفيا لهذا الغر�س، حيث �صيتم البدء 
بتمويل الأ�صر املنتجة لدعم م�صاريعهم 
معايري  ح�����ص��ب  ال�����ص��غ��رية ومت��وي��ل��ه��ا 
الت�صجيل  طريقة  عن  و�صيعلن  معينه، 

وتفا�صيل املبادرة لحًقا.

متقاعدون أمنيون يزورون العتيبي

مكة املكرمة- اأحمد الأحمدي
اجل��ن��وب،  ظ��ه��ران  حمافظة  تعليم  اإدارة  م��ن  وف��د  ق��ام 
الذين  البوا�صل،  اأبناء جنودنا  من  طالبا  اأكرث من 15  ي�صم 
وكذلك  ال��وط��ن  ع��ن  دف��اع��ا  اجلنوبي  احل��د  يف  ا�صت�صهدوا 
اآب��اوؤه��م  يف احلد  املرابطني  ال��ط��الب  م��ن  اأخ���رى  جمموعة 
اإدارتي  اجلنوبي، يرافقهم عدد من امل�صرفني الرتبويني من 
تعليم منطقة مكة املكرمة وحمافظة ظهران اجلنوب بزيارة 

ملقر مبنى موؤ�ص�صة مطويف حجاج دول جنوب اآ�صيا.
املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�صتقبالهم  يف  وك���ان 

ب���در، وع���دد م��ن امل�����ص��وؤول��ني يف  اإ�صماعيل  ال��دك��ت��ور راأف���ت 
بذله  مبا  واأ���ص��اد  ب��در،  الدكتور  بهم  رح��ب  وق��د  املوؤ�ص�صة، 

كبرية  جهود  م��ن  اجلنوبي  احل��د  يف  ال��وط��ن  �صهداء 
عن  ل��ل��ذود  وب�صالة  و�صجاعة  �س خمل�صة  حيا

ال��وط��ن؛ ح��ت��ى ن��ال��وا ال�����ص��ه��ادة يف 
عن  ال���دف���اع  اأج���ل  م��ن  ال��ل��ه،  �صبيل 

خا�صة  ال�صريفني  احلرمني  اأر�س 
املعتدين  كيد  ورد  عامة،  والوطن 

اإىل نحورهم.

قدمه  اإننا فخورون مبا  الطالب:  اأبناءهم  وقال خماطبا 
ويقدمه اآباوؤكم من جهود كبرية خلدمة هذا الوطن املعطاء، 

ورد كيد املعتدين اإىل نحورهم.
رج��ال  م��ن  ومرافقيهم  لهم  ق��دم  كما 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  ���ص��رح��ا ع��ن امل��ه��ام 
جنوب  مبوؤ�ص�صة  املناطة  وامل�صوؤوليات 
 470 م��ن  اأك��رث  وراح���ة  خدمة  يف  اآ�صيا 
األف حاج  من دول جنوب اآ�صيا من خالل 

140 مكتبا ميدانيا خم�ص�صا خلدمتهم.

جدة - خالد بن مر�ساح
منهم؛  الأمنيني،  املتقاعدين  من  عدد  قام 
اجلهني،  م�صطفى  حممد  الدكتور  ال��ل��واء 
وال��ل��واء  �صمباوا،  عبدالله  اأح��م��د  وال��ل��واء 
حممد  وال���ل���واء  اجل���دع���اين،  حميد  ���ص��ام��ي 
رم��زي،  �صامي  والعميد  احل��ارث��ي،  ف��ري��ح 
والعقيد  املطريي،  من�صور  نا�صر  والعميد 
علي الكناين الغامدي، والعقيد حممد �صدقة 
حممد  الأمني  الإعالمي  يرافقهم  اخلطابي، 
فهد  اللواء  زميلهم  بزيارة  النو�صاين،  عبده 
�صحية  لوعكة  تعر�س  ال��ذي  العتيبي  �صعد 
وخ��رج  وق��د  امل�صت�صفى  اإث��ره��ا  على  ادخ���ل 
اإليها  يعود  اأن  على  احلمد،  ولله  للنقاهة، 

لإجراء بع�س الفحو�صات الطبيه الالزمة.
وك����ان ل���زي���ارة ال�����ص��ب��اط م��ن ال��ق��ي��ادات 
الم���ن���ي���ة امل���ت���ق���اع���دة الأث������ر ال��ط��ي��ب ل��دى 
مل�صة  اأن  موؤكدين  واأ�صرته،   اللواءالعتيبي 

وفاء من زمالء والدهم.
وق���د اأ���ص��ع��دت ال���زي���ارة اجل��م��ي��ع حيث 
معه  والتحدث  زميلهم  �صحة  على  اطماأنوا 
وذكريات  تقاعدهم  قبل  الأمني  العمل  حول 

املا�صي اجلميل ..

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

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

الطائف - البالد
املالكي”  علو�س  ب��ن  “خلف  احتفل 
ك��رمي��ة  م����ن  “ريان”  جن���ل���ه  ب��������زواج 
وذل��ك  امل��ال��ك��ي،  عي�صة  ب��ن  عبدالرحمن 
ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن امل�����ص��اي��خ والأع���ي���ان 

والأق���ارب والأ���ص��دق��اء، الذين ق��ّدم��وا له 
التهاين والتربيكات.

�صعادته  عن  العري�س  عرب  جهته،  من 
ب��اإك��م��ال ن�����ص��ف دي���ن���ه، ك��م��ا ���ص��ك��ر وال���د 
العري�س كل من ح�صر و�صاركهم اأفراحهم.

الطائف - البالد
���ص��در الأم�����ر ال�����ص��ام��ي ال���ك���رمي ب��رتق��ي��ة م��دي��ر 
العامة  لالإدارة  الر�صمي  املتحدث  العالقات والإعالم 
�صلطان  ب��ن  نا�صر  العقيد  بالطائف  امل��دين  للدفاع 

ال�صريف اإىل رتبة عميد.
مدير  امل��ق��ذيل  عبيد  ب��ن  ع��م��ر  العميد  ق���ام  وق���د 

الطائف،  مبحافظة  امل��دين  ال��دف��اع  العامة  الإدارة 
الثقة  ل��ه  مباركا  اجل��دي��دة،  رتبته  ال�صريف  بتقليد 

امللكية، ومهنئا له بالرتقية.
وعرب العميد ال�صريف عن فخره واعتزازه بالثقة 
تكون  اأن  وج��ل،  عز  امل��وىل،  �صائال  الغالية،  امللكية 

عونا على طاعة الله، وحافزا له ملزيد من العطاء.

الدمام-البالد
�صجون  مديرية  من�صوبي  من  الزهراين  مربوك  ن�صرين  تتلقى 
املنطقة ال�صرقية التهاين والتربيكات من الأهل والأقارب والأ�صدقاء 
البكالوريو�س، تخ�ص�س  �صهادة  والزمالء؛ مبنا�صبة ح�صولها على 
بالأح�صاء  في�صل  امللك  جامعة  من  اجتماع  وعلم  اجتماعية  خدمة 
بعد اأربع �صنوات من اجلد والجتهاد. األف مربوك مع التمنيات لها 
الزهراين  ن�صرين  عربت  وقد  القادم..  عملها  م�صوار  يف  بالتوفيق 
اإنها  وقالت:  البكالوريو�س،  على  بح�صولها  الكبرية  �صعادتها  عن 
�صت�صيف يل ال�صيء الكثري يف جمال عملي خلدمة وطني وجمتمعي، 

وكم اأنا فخورة بهذه ال�صهادة.
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أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية تصيب بالشيخوخة المبكرة 
القاهرة – ها�شم الها�شم 

على الرغم من النفع الكبري الذي يعود على الإن�سان من ا�ستخدام 
اأجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وغريها،  التكنولوجيا احلديثة من 
درا�سة  فــى  اأثبتوا  الأمريكية  املتحدة  بــالــوليــات  باحثني  اأن  اإل 
اأجروها موؤخرًا  اأن التكنولوجيا ت�سيب بال�سيخوخة املبكرة ب�سكل 
اأكرث من تعر�ض الإن�سان لأمرا�ض مزمنة فى فرتة ال�سباب كال�سكرى 

وال�سمنة وغريها .
وذكرت الدرا�سة التى اأجريت فى جامعة هيو�سنت الأمريكية اأنه 
الأزرق"،  "ال�سوء  ي�سمى  �سوء  التكنولوجيا  تقنيات  من  ينبعث 
وهو من الأ�سعة ال�سارة على �سحة الإن�سان ، حيث اأن هذا ال�سوء 
املبكرة"،  "ال�سيخوخة  وي�سبب  اجللد  طبقات  اإىل  وينت�سر  ي�سل 

والتى ينتج عنها �سحوب وجتاعيد وتدمري للحم�ض النووى بج�سم 
الإن�سان.

ويقوم ال�سوء الأزرق عند انبعاثه بالهجوم على "حاجز احلماية 
ال�سام الذى  الن�سيج  األياف  الطبيعى" املوجود على اجللد، ويدمر 
على  احلفاظ  عن  امل�سئولة  املادة  وهى  "الكولجني"،  على  يحتوى 
اجللد م�سدود، لكن بعد اإتالف الن�سيج ترتهل الب�سرة وتقل مرونتها 

وي�ساب اجللد باجلفاف.
كما اأن النظر ل�سا�سات الأجهزة التكنولوجية لوقت طويل ي�سبب تقو�ض 
التقنية"،  "الرقبة  ي�سمى  مبا  منها،  العلوى  اجلزء  لرتهل  ويوؤدي  للرقبة 
ا اأن هناك خماطر اأخرى لهذا ال�سوء الأزرق، منها  و بينت الدرا�سة اأي�سً

التاأثري على العني و�سعف النظر وزيادة التجاعيد حتت العني.

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
اليها  • تعلن ادارة االحوال املدنية بجدة بانه تقدم 
على  احل�صول  طالبا  العلو�ش  نوري  ر�صاد  املدعو/ 
من  ال�صادرة   ) عمر   ( ل  فاقد  بدل  ميالد  �صهادة 
 30979 ال�صهادة  رقم  بجدة  املدنية  االحوال  مكتب 
يجدها  من  فعلى  1438/12/6هـ  ال�صهادة  تاريخ 
ي�صلمها لالحوال املدنية خالل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن.
اجلن�صية  هندي  احمد  واحد  مهيب  حممد  يعلن   •
�صادر   9293488  M رقم  �صفر  جواز  فقدان  عن 
الهند يف 2015/5/2م فعلى من يجده  لكنو-  من  

ي�صلمه للقن�صلية الهندية بجدة وله ال�صكر. 
بـــانـــغـــانـــيـــان    كـــابـــيـــ�ـــصـــرانـــو  راكـــــيـــــل  تـــعـــلـــن   •
 RAQUEL CAPISTRANO
رقــــم  هـــــويـــــة    PANGANIBAN
اىل:  ا�صمها  تعديل  يف  رغبتها  عــن   2382571343
  RAQUEL بــانــغــانــيــان     كابي�صرانو  راكــيــل 
 PANGANIBAN  TALACAY
جرى  واالحاطة  وللعلم  �صفرها  جــواز  ح�صب  وذلــك 

الن�رش.

الطائف 
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
حممد  م�صفر  املواطن  ان   31 ماده  الثانية  االنهائية 
 1003377791 رقم  مدنى  �صجل  العويف  �صالح 
حو�ش  على  ا�صتحكام  �صك  ا�صتخراج  طالبا  تقدم 
ليه   الواقع يف وادى  وبه مبنى م�صلح وا�صجار عنب 
ال�رشعي وحدوده  االحياء  اليه عن طريق  ال  والذى 

واطواله وم�صاحته وفق الكروكى املرفق كما يلى: 
من ال�صمال: ملك املنهى بطول 4.58م

بطول  املو�صى  �صاهر  عو�ش  ملك  اجلنوب:  من 
32.78م

 من ال�رشق: ملك ال�صنابره بطول 70.10م
من الغرب: ملك املنهى بطول 57.10م

وامل�صاحة االجمالية 2820.28م2 .
املقررة  املدة  خالل  بها  التقدم  فله  معار�صة  له  فمن 

نظاما وقدرها �صتون يوما من تاريخ هذا االعالن.
حممد  اليها  تقدم  بانه  بقيا  العامة  املحكمة  • تعلن 
ا�صتحكام  بطلب �صك حجه  احلارثي  �صندوح حميد 
واطوالها  وحدودها  قيا  يف  الواقعة  االر�ش  على 

كاالتي:
�صماال: بطول 25.40م يحدها ار�ش ف�صاء  

جنوبا: بطول 27.80م يحده �صارع عر�ش 10م يليه 
ار�ش ف�صاء  

�رشقا: بطول 28.80م يحده �صارع عر�ش 10م يليه 
الوادي 

غربا: بطول 29.40م يحده ار�ش ف�صاء بعر�ش 47م 
يليه الوادي  

جمموع امل�صاحة 773.18م2. 
فمن له معار�صة يف ذلك فعليه تقدمي اعرا�صه اىل هذه 
تاريخه  من  �صهر  خالل  اال�صتحكام  مكتب  املحكمة 

واهلل املوفق.
 / حمافظة  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •
اخلرمه املواطنة / نقواء بجاد مذكر ال�صبيعي رقم 
ال�صجل املدين 1071090664 رقم امللف)احلفيظة(  
امل�صدر  /1416هـ   4/8 التاريخ   9526 لزوجها 
جنوى  اىل:  نقواء  من:  ا�صمها  تعديل  بطلب  اخلرمه 
فمن له معار�صة على ذلك فليتقدم مبعار�صته خالل 

�صهر من  تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
الثانية مادة 31 ان املواطن ح�صني عي�صه  االنهائية 
 1002108205 رقم  مدين  �صجل  الثبيتي  ح�صن 
حو�ش  على  ا�صتحكام  �صك  ا�صتخراج  طالبا  تقدم 
م�صور م�صلح بارتفاع اكرث من ثالثة امتار وبداخله 
م�صلح  وغرف  وبدروم  واحد  دور  م�صلح  مبنى 
وم�صبح الواقع يف الرميده والذى ال اليه عن طريق 
ال�رشاء  ـ وحدوده واطواله وم�صاحته وفق الكروكى 

املرفق كما يلى: 
من ال�صمال: �صارع عر�ش 15م قائم على الطبيعة يليه 

ملك عايل �صفر ال�رشيف بطول 60م
من اجلنوب: �صارع عر�ش 15م يليه ملك رده  �صاعد 

ال�صفياين بطول جمموع انك�صاراته 60.83م
 من ال�رشق: ملك �صيف اهلل م�صفر املالكي بطول 60م
من الغرب: �صارع عر�ش 15م يليه ملك طارق حممد 

الثبيتي بطول 56.78م
وامل�صاحة االجمالية 3575.46م2.

املقررة  املدة  خالل  بها  التقدم  فله  معار�صة  له  فمن 

نظاما وقدرها �صتون يوما من تاريخ هذا االعالن.
�صجل  فقدان  عن  الزهراين  احمد  في�صل  يعلن   •
اكادميي �صادر من الكلية التقنية بالطائف فعلى من 

يعرث عليه ت�صليمه اىل م�صدره.

الباحة 
اليها  تقدم  اأنه  بالباحة  العامة  املحكمة  تعلن   •
�صعودي  الغامدي  م�صفر  عبداهلل  �صعيد  املواطن/ 
 1047840275 رقم  مدين  �صجل  ويحمل  اجلن�صية 
وانهى  الباحة  وم�صدره  1398/10/23هـ  بتاريخ 
ت�رشيف  وحتت  ملكي  يف  اجلاري  من  انه  قائال  اليها 
 – فيق  وادي  يف  والواقعة  ال�صكنية  االأر�ش  كامل 
اجلهات  جميع  من  م�صلح  ب�صور  واملحاطة  قمهده 
وبها مبنى قائم م�صلح وم�صاحة 323.00مر والتي 
اآلت اليه عن طريق ال�رشاء من حممد را�صد حل�صان 
الغامدي وعبداهلل بن علي بن را�صد الغامدي واملحياة 
اخلط  عن  بعيدا  والواقعة  1382هـ  عام  قبل  من 
والقرى  املدن  حدود  داخل  والواقعة  وحرمه  العام 

وحدودها واطوالها كما يلي:
�صمااًل: يحدها �صارع عر�ش 5.00مر موؤدي لالمالك 
مع   ْ 101 وزاوية  9.00مر  �صلع  بطول  املجاورة 

ال�صلع ال�رشقي.
غربًا: يحدها �صارع عر�ش 5.00مر بطول 25.75مر 
وملك ورثة �صعيد علي املهند�ش بطول �صلع يبداأ من 
ال�صمال ويتجه جنوبا بطول �صلع 25.75مر وزاوية 
�رشق  جنوب  ينك�رش  ثم  ال�صمايل  ال�صلع  مع   ْ 93
بطول �صلع 1.96مر وزاوية 104 ْ ثم ينك�رش جنوبا 
ينك�رش يف  ثم  وزاوية 103 ْ  بطول �صلع 29.46مر 
نف�ش االجتاه بطول �صلع 21.82مر واجمايل ال�صلع 

78.81مر.
�صلع  بطول  البرة  م�صفر  احمد  ملك  يحدها  جنوبًا: 

25.82مر وزاوية 92 ْ مع ال�صلع الغربي.
�رشقًا: يحدها اخلط امل�صفلت املوؤدي لقرية خقه بطول 
�صلع  بطول  �صماال  ويتجه  اجلنوب  من  يبداأ  �صلع 
ثم  اجلنوبي  ال�صلع  مع   ْ 88 وزاوية  مر   11.89
وزاوية  11.73مر  �صلع  بطول  غرب  �صمال  ينك�رش 
168 ْ ثم ينك�رش يف نف�ش االجتاه بطول �صلع 10.69م 
ثم ينك�رش �صماال بطول �صلع 8.85مر وزاوية 165 
8.38مر  �صلع  بطول  االجتاه  نف�ش  يف  ينك�رش  ثم   ْ
ثم ينك�رش يف نف�ش االجتاه بطول �صلع 3.88مر ثم 
واجمايل  24.56مر  �صلع  بطول  االجتاه  يف  ينك�رش 

ال�صلع 79.98مر.
م�صافة  يبعد  ال�رشقي  ال�صمايل  الركن  الرابط: 
110.10مر عن حو�ش ومنزل عبداهلل �صعيد الغامدي.
امل�صاحة االجمالية لالأر�ش: 1460.38م2 مر مربع.

جدول االحداثيات:
ق          19581.03 �ش  ال�رشقي  ال�صمايل  الركن 

413137.99
ق          19580.97 �ش  الغربي   ال�صمايل  الركن 

413137.65
ق        195758.46 �ش  ال�رشقي  اجلنوبي  الركن 

413138.74
ق      195758.45 �ش  الغربي   اجلنوبي  الركن 

413137.82
كل  وعلى  املذكور  ملكه  على  ا�صتحكام  حجة  ويطلب 
من له معار�صة التقدم اإىل املحكمة امل�صار اليها الثانية 

خالل �صهرين من تاريخه .واهلل املوفق.
تقدم  باأنه  قلوة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
اليها املواطن/ �صعيد �صالح حريق الزهراين �صجل 
�صك  بطلب  قلوة  اأحوال   1030314114 مدين 
بال�صعراء/   الواقعة  الزراعية  اأر�صه  على  ا�صتحكام 
ار�ش  عن  عبارة  لقلوة  التابعة  ال�صعراء  وادي  بالد 
عن  اليه  اآلت  والتي  النقعة  ركيب  امل�صماة  زراعية 
طريق ال�رشاء من �صاحلة احمد الغزيري والتي اآلت 
اليها باالحياء ال�رشعي من عام 1385هـ. وحدودها 

واطوالها كالتايل:
امل�صماة  الزراعي  حريق  �صالح  ورثة  ملك  �صمااًل:   
ال�رشقي  احلد  من  يبداأ  وال�صلع  ال�صميدة  ركيب 

بزاوية 80 درجة باجتاه الغرب بطول ال�صلع 44م.
غربًا: ملك ورثة �صالح حريق الزراعي امل�صماه ركيب 
اجلنوب  باجتاه  ال�صمال  من  يبداأ  وال�صلع  ال�صاند 
ك�رشه  ثم  24م  ال�صلع  بطول  درجة   112 بزاوية 
ال�صلع  بطول  درجة   158 بزاوية  اجلنوب  باجتاه 

25م واجمايل طول ال�صلع 49م.
4م  بعر�ش  وو�صاع  ال�صاند  ركيب  م�صقى  جنوبًا: 
من  يبداأ  وال�صلع  30م  من  اكرث  بعر�ش  الوادي  ثم 
احلد الغربي باجتاه ال�رشق بزاوية 91 درجة بطول 

ال�صلع 47م.
�رشقًا: جمرى �صيل بعر�ش 10م منه م�صقى ومدخل 
�صعيد  دروي�ش  ورثة  وملك  8.0م  بعر�ش  للمزرعة 
يبداأ  وال�صلع  الرفيغ  ركيب  امل�صمى  الزراعي  حممد 
من احلد اجلنوبي بزاوية 100درجة متجها لل�صمال 
بطول ال�صلع 18.64م ثم ينك�رش 143 درجة متجها 
لل�صمال الغربي بطول ال�صلع 7م ثم ينك�رش بزاوية 
24م  ال�صلع  بطول  لل�صمال  متجها  درجة   221
 80 قفل  وبزاوية  49.64م  ال�صلع  طول  واجمايل 

درجة من احلد ال�صمايل.
وامل�صاحة االجمالية: 2357.74م2

تقدمي  معار�صة  له  من  للعموم  تعلن  اإذ  واملحكمة 
اعرا�صه اإىل هذه املحكمة خالل �صهرين من تاريخه.

جازان
• تعلن الدائرة الق�صائية الرابعة يف املحكمة العامة 
حممد  املواطن/  اإليها  تقدم  باأنه  امل�صارحة  باأحد 
حمود مرعى ع�صي�ش �صعودي يحمل الهوية الوطنية 
علي  ا�صتحكام  حجة  بطلب   )1044973731( رقم 
اأر�صه ال�صكنية الواقعة يف حى العز والتي تقع داخل 
العمرانية  التنمية  حدود  وداخل  العمراين  النطاق 
 )361804391( برقم  املقيدة  امل�صارحة  اأحد  ملدينة 
االأر�ش  وحدود  )1436/4/19هـ(  وتاريخ 

واأطوالها وم�صاحتها كاالآتي :ــ
من/عائ�صة  كل  ملكيتها  يدعي  اأر�ش  يحده  �صمااًل: 
حممد دوران فقيهى . وطول ال�صلع: يبداأ من الغرب 

باإجتاه ال�رشق  
درجة)91(وبطول  وت�صعني  واحد  مقدارها  بزاوية 

ال�صلع: )33م(ثالث وثالثني مرا .
مرا  عر�ش)30م(ثالثني  �صارع  يحدها  وجنوبًا: 
مقبل  ملكيتها/�صيبان  يدعى  �صكنية  اأر�ش  ويليه 

�رشاحيلى .
طول ال�صلع: يبداأ من ال�رشق باإجتاه الغرب بزاوية 

مقدارها مائة وت�صع وثالثون درجة)139( 
وبطول ال�صلع:ثمان وع�رشين مرا)28م(

مرا)20م( بعر�صع�رشين  �صارع  يحدها  و�رشقًا: 
اإبراهيم  اأحمد  ملكيتها/اإبراهيم  يدعي  اأر�ش  ويليه 

ع�صريى  
اجلنوب  باإجتاه  ال�صمال  من  يبداأ  ال�صلع:  وطول 

بزاوية مقدارها اأربع وثمانون درجة)84(
مرا)19م(ثم  ع�رش  ت�صعة  ال�صلع:  وبطول 
وثالثون  وت�صع  مائة  بزاوية  غرب  جنوب  ينك�رش 

درجة)139(
وخم�صني  وثالث  اأمتار  اأربعة  ال�صلع  وبطول 

�صنتمر)4.53م(
اإبراهيم اأحمد  اأر�ش يدعي ملكيتها/  وغربًا: يحدها 

مو�صى كليبى .
طول ال�صلع: يبداأ من اجلنوب باإجتاه ال�صمال بزاوية 
ال�صلع  درجة)87(وبطول  وثمانون  �صبع  مقدارها 

ثالثة وع�رشين مرا)23م(
ع�رش  واإثنى  �صبعمائة  وقدرها:  اإجمالية  ومب�صاحة 

مرا مربعا وت�صع واأربعون �صنتمر)712.49م2(
واالإحداثيات كالتايل :

E  42563141         N 16423770
E  42563252        N  16423791
E  42563261        N  16423720
E  42563159        N  16426697

فمن له معار�صه فعليه تقدمي اإعرا�صه اإىل هذه املحكمة 
خالل �صهرين من تاريخه واهلل وىل التوفيق ,,,

• تعلن املحكمة العامة يف حمافظة �صامطة )الدائرة 
جملى  املواطن/   اإليها  تقدم  (باأنه  الرابعة  العامة 
حممد جملى كريرى �صعودي يحمل الهوية الوطنية 
على  ا�صتحكام  حجة  بطلب   )1047143993( رقم 
)قزع(  قرية  يف  والواقعة  ال�صكنية  اأر�صه  كامل 

والواقعة يف )داخل( 
احليز العمراين للقرية واملو�صحة حدودها واأطوالها 
وم�صاحتها االجمالية واإحداثياتها يف اجلدول اأدناه :

ال�صلع  : بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه
ال�صماىل : يبداأ من الغرب باإجتاه ال�رشق بزاوية)92( 
درجة وبطول)44.50(ويحده /اأحمد حممد كريرى
الغرب  باإجتاه  ال�رشق  من  يبداأ   : اجلنوبى 
وبطول)36.00(ويحده/ بزاوية)143(درجة 

ح�صني حممد كريرى و�صارع عر�ش)15.00م(
اجلنوب  باإجتاه  ال�صمال  من  يبداأ   : ال�رشقى 
ينك�رش  وبطول)36.00م(ثم  بزاوية)91(درجة 

جنوب بزاوية)126(درجة بطول)14.87م(
ويحده �صارع عر�ش)15.00م(.

ال�صمال  باإجتاه  اجلنوب  من  يبداأ   : الغربى 
ينك�رش  )39.50م(ثم  وبطول  بزاوية)88(درجة 

�رشق بزاوية)92(بطول)1.00م(
بزاوية)268(بطول)5.80م( �صمال  ينك�رش  ثم 

ويحده عمر حكمى وحم�صن �رشاحيلى   
امل�صاحة االإجمالية للعقار: )2050.15م2( 

االإحداثيات 
    �صماليات                       �رشقيات 
43220.72                164222.90
43222.24                164223.21

432222.23                164221.72
43221.05                164221.45

يف  العامة  للمحكمة  التقدم  عليه  معار�صه  لديه  فمن 
حمافظة �صامطة خالل �صهرين من تاريخه وذلك بناء 
على املادتني احلادية والثالثني والثالثة والثالثني من 
امللكى  باملر�صوم  ال�صادر  ال�رشعية  املرافعات  نظام 

الكرمي رقم ) م/1 ( يف 1435/1/22هـ. 
• تقدم الإدارة االأحوال املدنية مبحافظة �رشاة عبيدة 
ى�صجل  ال�صهلوىل  جابر  يحيى  حممد  املواطن/ 
عن  باالإبالغ  مفيدًا   )1104705973( رقم  مدنى 
فقدان �صهادة وفاة والده املدعو/ يحيى جابر يحيى 
املدنى)1065026088(  ال�صجل  ال�صهلوىل مبوجب 
يف   )69( رقم  وحتمل  مفقودة   باأنها  يفيد  والذى 
�رشاة  اأحوال  من  وال�صادرة  )1416/11/11هـ( 

عبيدة 
لذا ناأمل ممن يجدها اأن ي�صلمها الأقرب اإدارة اأحوال 

مدنية.
 • يعلن/ حممد رجا اهلل اأن�صارى..هندى اجلن�صية 
 )P8570327  ( رقم  �صفر(  جواز   ( فقدان  عن 
)الهند/  من  ال�صادر   )2017/4/19( بتاريخ 
باتنا( يرجى ممن يعرث عليه اأن ي�صلمه اإىل م�صدره اأو 

اىل اأقرب اإدارة جوازات اأو مركز �رشطة.
ورثة  )جازان(  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •
 .. �صعودي  عريبى(  حمد  مزيد  )اأحمد  املواطن 
تعديل  بطلب   )1040541029( رقم  مدين  �صجل 
)اأحمد  اإىل  عريبى(  حمد  مزيد  )اأحمد  من  )اإ�صمه( 
ذلك  على  له معار�صة  �صامل عريبى( فمن  مزيد حمد 
فليتقدم مبعار�صته خالل �صهر من تاريخ هذا االإعالن 

.
تقدم  باأنه  احلرث  مبحافظة  العامة  املحكمة  • تعلن 
جمر�صى  دار�صى  فقيه  اأحمد  حممد  املواطن/  لها 
حجة  بطلب   )1022541609( رقم  مدين  �صجل 
يف  والواقعة  الزراعية  اأر�صه  كامل  على  اإ�صتحكام 
واأطوالها  حدودها  واملو�صحة  الرعيلى(  )م�صباح 
وم�صاحتها االإجمالية واإحداثياتها يف اجلدول اأدناه :
ال�صمال : يبداأ من الغرب ويتجه �رشقا بزاوية)95(
بطول)80.70م(ويحده/م�صيب على حممد جمر�صى
اجلنوب : يبداأ من ال�رشق ويتجه غرب بزاوية)90(
اأحمد  فقيه  ورثة/اأحمد  بطول)14.60م(ويحده 

جمر�صى .
جنوب  باإجتاه  منك�رشا  ال�صمال  من  يبداأ   : ال�رشق 

بزاوية)78(بطول)129.40م(
بزاوية)90( ال�رشق  باإجتاه  ينك�رش  ثم 

بطول)34.00م( .
بزاوية)95( ال�صمال  باإجتاه  ينك�رش  ثم 

بطول)15.00م( .
بزاوية)90( ال�رشق  باإجتاه  ينك�رش  ثم 

بطول)33.00م( .
بزاوية)90( اجلنوب  باإجتاه  ينك�رش  ثم 

بطول)20.00م( .
م�صيب   / يحده  )413.40م(  ال�صلع  طول  اإجمايل 

على حممد جمر�صى
ال�صمال  باإجتاه  منك�رشا  اجلنوب  من  يبداأ   : الغرب 
بزاوية)93(بطول)299.00م( ويحده �صارع ترابى 

عر�ش)10.00م(.
امل�صاحة االإجمالية:)37552.37م2( 

االإحداثيات :ــ
E                       N        

164613.1        430949.6
164614.0        430952.1
164610.1        430954.3
164609.9        430953.1
164610.1        430954.3
164610.6        430954.3
164606.5        430952.0
164610.9        430955.0

يف  العامة  للمحكمة  التقدم  فعليه  معار�صه  له  فمن 

حمافظة احلرث خالل �صهرين من تاريخه وذلك بناء 
على املادتني احلادية والثالثني والثالثة والثالثني من 
امللكى  باملر�صوم  ال�صادر  ال�رشعية  املرافعات  نظام 

الكرمي رقم) م/1 (يف )1435/1/22هـ(.
املواطن/ جازان  يف  املدنية  االحوال  الدارة  • تقدم 
املدين  ال�صجل  رقم  هزازي  هلو�ش  ح�صنعلي  مزيد 
مزيد  من:  ا�صمه  تعديل  بطلب   1072337494
ح�صن علي هلو�ش هزازي اإىل: زيد ح�صن علي هلو�ش 
هزازي فمن له معار�صة على ذلك فليتقدم مبعار�صته 

خالل �صهر من تاريخ هذا االعالن.
 

ابها
اأحد رفيدة  املدنية مبحافظة  االأحوال  • تقدم الإدارة 
ال�صهراين  عندل  ال  �صعد  �صعيد  �صامل  املواطن/ 
تعديل  بطلب   )1044246591( رقم  مدين  �صجل 
اىل  ال�صهراين(  عندل  ال  �صعيد  �صامل   ( من  ا�صمه 
له  فمن  ال�صهراين(  املغيدي  �صعد  �صعيد  �صامل   (
معار�صة على ذلك فليتقدم مبعار�صته خالل �صهر من 

تاريخ هذا االعالن.
�رشيف  ا�صماعيل  عبداخلالق  ندى  تعلن/   •
برقم/  �صفرها  جواز  فقدان  عن  اجلن�صية  مينية 
يجده  من  على  �صنعاء  من  �صادر   04447141

ي�صلمه القن�صلية اليمنية بجده. 

جنران 
جنران  مبنطقة  املدنية  االأحوال  فرع  اإىل  تقدم   •
االإقامة  رقم  احمد  حممد  الدين  عز   / املدعو 
ميالد  �صهادة  ا�صتخراج  طالبا   2022906123
رقم  احمد  حممد  الدين  عز  عبدالرحمن   / البنه 
1422/11/14هـ  وتاريخها   12237 ال�صهادة 
ي�صلمها  ان  م�صدرها جنران يرجى ممن يعرث عليها 
اإىل فرع االأحوال املدنية مبنطقة جنران اأو اأقرب فرع 

لالأحوال املدنية.
  ANOJ �رشن  هاري  انوج   / املقيم  يعلن   •
هندي  جن�صيته     HARI  CHARAN
فقدان  عن   2436894006 رقم  مقيم  هوية  حامل 
P بتاريخ  ال�صفر اخلا�ش به رقم 8326925  جواز 
2017/02/27م م�صدره بومباي يرجى ممن يعرث 
اأو  جنران  منطقة  جوازات   الإدارة  ي�صلمه  اأن  عليه 

اأقرب اإدارة جوازات.
عوام  �صعيد  �صالح  هادي   / املواطن  ورثة  • تعلن 
املدين  �صجله  مبوجب  اجلن�صية  �صعودي  املحام�ش 
م�صاهمة  �صند  فقدان  عن   1053921381 رقم 
 ) الريا�ش   ( احلمزة  حمزة  من  �صادر  عقارية 
اأقرب  اأو  مل�صدره  ي�صلمه  اأن  عليه  يعرث  ممن  يرجى 

مركز �رشطة.

الق�شيم 
باأنه  الر�ش  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
وتاريخ   )34332( رقم  ال�صامي  االأمر  على  بناء 
على  الكرمي  املقام  موافقة  املت�صمن  1434/9/16هـ 
قبول املحكمة العامة مبحافظة الر�ش طلب اأي �صخ�ش 
ا�صتحكام على عقار داخل م�صمول  يتقدم بطلب حجة 
اإقطاع ابن عقيل اإذا كان لديه وثيقة متلك انه تقدم لها 
احلربي  ال�صاملي  عليان  بن  حممد  بن  عبيد  املواطن/ 
�صعودي اجلن�صية بال�صجل املدين رقم 1018536878 
الواقعة  االر�ش   كامل  علي  متلك  �صك  اعطائه  يطلب 
عقيل  ال  باقطاع  م�صمولة  وهي  عقيل  بن  ق�رش  يف  
ح�صب خطاب رئي�ش بلدية ق�رش بن عقيل رقم 1076 
يف1440/6/21هـ ح�صب احلدود واالطوال وامل�صاحة 

املو�صحة بالكروكي املقدم منه وهي كاالتي : 
بطول  م   20 عر�ش  �صارع  يحده  ال�صمال  من 

31.24مر 
ومن اجلنوب يحده القطعة رقم 462 بطول 30مر 

ومن ال�رشق يحده �صارع عر�ش 40مر بطول 27مر  
ومن الغرب يحده القطعة رقم 463 بطول 30م  

ثمامنائة  م2(  )50و895  االجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  
وخم�صة وت�صعون مر مربع  وخم�صون �صنتمر مربع . 
فمن لديه دعوى او معار�صة فليتقدم اىل هذه املحكمة 
لدى الدائرة  العامة املكتب الق�صائي ال�صاد�ش خالل 

�صتني يوما من تاريخ ن�رشه .
• يعلن م�صنع االعالف املركزة فرع �رشكة الفوزان 
رقم  ت�صغيل  كارت  فقدان  عن  وال�صناعة  للتجارة 
اال�صدار  تاريخ   704/175720 البطاقة 
املوا�صالت  وزارة  من  �صادرة  1438/8/22هـ 
اأ ك م  -- لل�صيارة مان موديل 2012م رقم اللوحة 

2869 يرجى من يعرث عليها ي�صلمها مل�صدرها 0
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هيئة الرياضة تكشف عن استراتيجية دعم األندية 
جدة- البالد

يــعــقــد الأمـــــر عــبــدالــعــزيــز بـــن تــركــي 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  الفي�سل، 
ــة بـــالـــ�ـــســـعـــودي، غــدا  ــا�ــس ــري ــل الـــعـــامـــة ل
عن  للك�سف  �سحفيًا،  مــوؤمتــرًا  اخلمي�س، 
ا�سرتاتيجية الهيئة اجلديدة لدعم الأندية 
دعًما  الريا�سة،  هيئة  قدمت  وقــد  ماليًا.  
املا�سي،  املو�سم  يف  لالأندية  �سخًما  مالًيا 
�ساعدها كثرا يف اإمتام �سفقات الالعبني 

الـــذي جعل مــن دوري  املــحــرتفــني، الأمـــر 
للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  الأمر  كاأ�س 
ن�سخة ا�ستثنائية. ويرتدد اأن الدعم املايل 
وفق  �سيكون  اجلديد،  املو�سم  يف  لالأندية 
اآلية  تعتمد على م�ستوى الفرق، وترتيبها 
يف م�سابقة الدوري ال�سعودي للمحرتفني. 
القارية،  البطولت  يف  امل�ساركة  اأن  كما 
املايل  الدعم  له ن�سيب خا�س من  �سيكون 

املقدم لالأندية.

وعواطف عروق،  يف  الأهلي  رائحة  ت�سافر  اأن  •• قبل 
اأ�ستاذنا الكاتب الناقد ح�سن ع�سري،

ظل يحكي بحروفه ومداد قلبه كل احللم..
بكل احلروف الأبجدية..

ليقطفِ قيَم الأهلي امل�سيئة بنب�س قلبه واإ�سراقه من دالية 
احلب.

النعمان �سقائق  باأكاليل  مدثرة  امللكي  هذا  •• ثقافة 
وبزهور رمان "مدينته وج التاريخ".

وزهرات يا�سمني الهدا.
الأهلي مع  •• ح�سن 

يع�سق اخل�سب
و اأينما حتبو ال�سحابة

يف ال�سفا. يف الطائف املاأنو�سة
يطرنا ِدَيًا بجماله ..!

وقدر الكاتب الأهالوي "ح�سن ع�سري" اأن
ي�سف..!

كما .. و يدح و يفخر..! ويق�سو اأحيانًا
بانخطافاته العذبة، وي�سحح "ملع�سوقه" الكروي

التاريخي  الكيان  هــذا  نب�سات  مــن  نب�سًا  كــونــه  القيم؛ 
الريا�سي الكبر.
•• "نب�سات"

اإن�سان الأهلي الذي له وله عميق بجماله
�سني  مــع  املــمــتــدة  بــطــولتــه  وحــبــور  ون�سوته  ورمــــوزه 

عمره..!
وجغرافية وارفة  روح  الأهالوي  القلم  •• هذا 

وجدان وفكر اإعالمي ريا�سي �سامق ببالغة
النقد و�سوره

مربع  يف  �سلع  واأهــم  لأحــد،  البطويل  التاريخ  و�سردية 
الكرة ال�سعودية الوطنية

يحكي " ح�سن "درامية عاملها الزاخر بحديث
الكلمات  حــور  مــن  اأ�ــســراب  و�سط  يرفل   ، لأنــه   .. النف�س 

ال�سادقة يوؤجج احلما�س والفاأل باأفقه
الو�سفي تارة، والنقدي تارات، وب�سبابة البوح

و�سهوب املهجة وبرم�سه املغمو�س يف اإثمد
الأهلي..!

وانتقاداتك  وعباراتك  مقالتك  لكل  ح�سن   .. مرحى   ••
واقرتاحاتك واأمل اأ�سبعك املخ�سبة

بالدفلى واحلنا والدحنون ، فطاملا م�سحت
الوجه امللكي الكروي فا�ستعل احلرف عطرًا

ونورا..
.. •• وهكذا 

لن تنتهي حقيقة العطر العبوق احل�سن ..

»حروف الكاتب 
الرياضي الحسن.! «
د.عدنان املهنا

 شاطئية القدم والتزلج المائي والرجبي والتنس )يف زحام ال�سم�س(

 وُتعد هذه املرة الثانية التي ت�ست�سيف 
حيث  ريا�سية،  وفعاليات  اأن�سطة  نيوم 
الريا�سات  فعاليات  احت�سنت  اأن  �سبق 
املا�سي،  اإبــريــل  �سهر  اأواخــــر  اجلــريــئــة، 
املجنحة  بال�سرتات  القفز  �سهدت  والتي 
منتخبنا  و�ــســيــفــتــتــح  اجلـــبـــال.  وتــ�ــســلــق 
ال�ساطئية،  القدم  لكرة  ال�سعودي  الوطني 

ــواره يف الــبــطــولــة الــدولــيــة  ــس الـــيـــوم مــ�
نظره  مبواجهة  نيوم،  ت�ست�سيفها  التي 
ــقــرعــة قـــد اأوقــعــت  الــ�ــســيــنــي. وكـــانـــت ال
الأوىل،  املجموعة  يف  ال�سعودي  منتخبنا 
والــ�ــســني،  مــ�ــســر  مــنــتــخــبــي  جــانــب  اإىل 
الأرجنتني  الثانية  املجموعة  �سمت  فيما 
الأخ�سر  ويالقي  واإجنــلــرتا.  والإمــــارات 

ــبــل، يف  ــق �ــســقــيــقــه املــ�ــســري، اجلــمــعــة امل
الأخ�سر  وكــان  بالبطولة،  مبارياته  ثاين 
ــا  اإعــدادي مع�سكرا  خــا�ــس  قــد  الــ�ــســعــودي 
مرحلتني،  على  البطولة،  يف  للم�ساركة 
مباراتني  خالله  ولعب  ودبــي،  ينبع،  يف 
ويدرب  الإماراتي.  املنتخب  اأمام  وديتني 
األيك�س  الــرازيــلــي  ال�سعودي،  املنتخب 

يف  للم�ساركة  لعبا   12 �سم  الذي  براجا، 
واأ�سرف  ال�سهري،  "طالل  هــم:  البطولة، 
اليوبي،  ووليد  فقيهي،  وحم�سن  املليكي، 
ومهند ال�سبحي، و�سالح القرين، وحممد 
وحممد  اخليري،  وعبدالرحيم  ال�سمري، 
وعبدالله  حــدادي،  وعبداملجيد  ال�سهري، 

هزازي، وفهد العزي".

بـ30 مليونا وفيال وسيارة 

كمارا يحول وجهته إلى جدة من  الرياض

جدة - م�سباح معتوق 
ـــرتب املهاجم  عــلــى عــكــ�ــس  املــتــوقــع، اق
ل�سفوف  النتقال  من  كمارا  هارون  الدويل 
فريق الحتاد بعد رفع اإدارة العميد برئا�سة 
 30 مبلغ  اإىل  ال�سفقة  قيمة  احلائلي  اأمنــار 
وبني  بينها  قوية  مناف�سة  و�سط  مليونًا، 
لكن  مليونًا،   15 عر�ست  التي  الهالل  اإدارة 
الحتاد  عر�س  على  وافقت  القاد�سية  اإدارة 
املغري من الناحية املادية.  واأ�سارت م�سادر 
حتولت  كــمــارا  الــالعــب  اأن  اإىل   "البالد" 

جدة  اإىل  الــريــا�ــس  العا�سمة  مــن  وجهته 
"الثالثاء"  اأمــ�ــس  و�سوله  املتوقع  ومــن   ،
الحــرتاف  مدير  مع  ر�سمي  ب�سكل  للتوقيع 

يف نادي الحتاد. 
 كما �ستوفر اإدارة احلائلي فيال و�سيارة 
عقدًا  معه  التوقيع  فور  كمارا  لالعب  فارهة 
قد  الــهــالل  اإدارة  وكــانــت  �ــســنــوات.   4 ملــدة 
هـــارون؛  مــفــاو�ــســات  مــن  اأمــ�ــس  ان�سحبت 
وجهة  مــن  العالية  ال�سوقية  قيمته  ب�سبب 

نظرها.

نيوم- البالد
“نيوم”،  ــة  ــطــق مــن ــن  ــ�ــس حتــت
الودية  الدولية  البطولة  مناف�سات 
من  املعتمدة  ال�ساطئية  القدم  لكرة 

قبل الحتاد الدويل للعبة.
 ومن املقرر اأن تنطلق مناف�سات 
يوم  حتى  الأربــعــاء،  اليوم  البطولة 
وت�سم  اجلــــــاري.  الــ�ــســهــر  مـــن   20
ـــكـــرة الـــقـــدم  ـــة ل ـــي ـــدول الـــبـــطـــولـــة ال
الــ�ــســاطــئــيــة 6 مــنــتــخــبــات، وهـــي: 
ــــرتا، الــ�ــســني،  الــ�ــســعــوديــة، اإجنــــل
على  م�سر،  الإمــــارات،  الأرجــنــتــني، 
ا ملناف�سات  ملعب مت جتهيزه خ�سي�سً

هذه امل�سابقة الودية.
 ويـــواكـــب هـــذه الــبــطــولــة ثــالث 
�ستعقد  اأخــــرى،  �ساطئية  فعاليات 
الــعــامل  كــاأ�ــس  قــيــال، وهـــي  كلها يف 
وفعالية  املــائــي،  للتزلج  اخلم�سني 
لــريــا�ــســة الــرغــبــي، بــالإ�ــســافــة اإىل 

اأخرى للتن�س.

»نيوم« تحتضن 4 بطوالت 
وفاعليات رياضية عالمية

االتحاد يفوز على بولتون بمشاركة 
خيمينيز وإيمليانو

جدة- البالد
مبارياته  اأوىل  يف  الحتــاد  فريق  فاز 
بثالثة  الإجنليزي  بولتون  ــام  اأم الــوديــة 
اأهداف مقابل هدفني وذلك �سمن مع�سكره 
الإعدادي املقام يف مان�س�سرت الإجنليزية. 
التقدم  هدف  بريوفيت�س  ال�سربي  �سجل 
الــفــريــق  يــحــرز  اأن  قــبــل  لـــالحتـــاد،  اأوًل 

الإجنـــلـــيـــزي هـــدفـــني، لــكــن عــبــدالــرحــمــن 
الــغــامــدي اأحــــرز هـــدف الــتــعــادل، وتكفل 
الــهــدف  بت�سجيل  الــبــيــ�ــســي  عــبــدالــعــزيــز 
خو�سيه  الت�سيلي  املدرب  واأ�سرك  الثالث. 
لوي�س �سيرا مواطنه لوي�س خيمينيز يف 
الوافد  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سا�سية،  القائمة 

الأرجنتيني اإييليانو فيكيو.

غودوين األسترالي وحداوي 

مكة املكرمة -حممد القرين
اأنــه   ، الــوحــدة  ــادي  ن اإدارة  مــن  مقربة  م�سادر  اأكـــدت 
واجلناح  مباركو،  زيــدان  اجلــزائــري  املدافع  رحيل  تقرر 
يف  الــنــادي  اإدارة  لرغبة  ــك  وذل اجلــبــايل،  ع�سام  الأي�سر 
توفر بديل بحجم واإمكانات فر�سان مكة. من جهة اأخرى، 
الأ�ــســرتايل  الــالعــب  ال�سعودي  الــوحــدة  اإدارة   تعاقدت 
اأدياليد  نادي  من  قادًما  الأي�سر،  اجلناح  جودوين،  كريج 
يونايتد. وجنح الوحدة فى احل�سول على توقيع الالعب 
اإجــراءات  فى  النادى  وبــداأ  واحــد.  مو�سم  ملدة  الأ�سرتاىل 
ا�ستخراج تاأ�سرة اأوروبية ليلتحق خالل اأيام بالفريق يف 
كما  الثالثاء.  اأم�س  بداأ  الذي  الإعدادي،  �سلوفينيا  مع�سكر 
جنح الوحدة، فى التعاقد، مع م�ساري القحطاين، املحور 
موا�سم،   3 لـ  ا  احرتافيًّ عقًدا  وقع  حيث  ال�سابق؛  الهاليل 

علما اأنه مثل الطائي املو�سم املا�سي.
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األوربيون األكثر تواجدًا 
والعرب حاضرون 

والالتين يتغيبون 

" مواهبنا 
الكروية..نجوم 

المستقبل "
 عبدالله مانع

الكروية  مواهبنا  لتطوير  الهادفة    stc مبادرة  اأثبتت 
"عي�ش  الريا�سي  برناجمها  خالل  من  جناحها  الوطنية، 
التحدي" بالتعاون مع وزارة التعليم، باختيارها عددا من 
لعبي منتخبنا الوطني لل�سباب والأندية وجنوم دوري 
املدار�ش لكرة القدم ومدربني وطنيني وابتعاثهم لإ�سبانيا 
وحتديدا يف اأكادميية نادي ريال مدريد. حقيقة  هذا عمل 
يتما�سى لتحقيق تطلعات روؤية اململكة 2030، وقد اأثبت 
�سنوات  ع�سر  مــدى  على  جناحه  املتطور  الربنامج  هــذا 
فئة  الريا�سيني بداية من  الوطن  اأبناء  ما�سية يف خدمة 
الرباعم اإىل اأن و�سل لفئة ال�سباب وبتواجد كوادر وطنية 
وتتابع  وتعمل  تخطط  مميزة  واعالمية  ـــة  واإداري فنية 

العمل .
واإيجابية  وثرية  مفيدة  جتربة  التحدي  عي�ش  مع�سكر   *
للمواهب الكروية ال�سعودية من جميع النواحي النف�سية 
والفنية وللكرة ال�سعودية، فمن املوؤكد اأننا �سنقطف ثمار 
له،  املخطط  بال�سكل  ا�ستغل  اإذا  امل�ستقبل  يف  العمل  هذا 
الوطنية  منتخباتنا  على  ونتائجه  مكت�سباته  و�ستعود 
للفئات ال�سنية واأنديتنا ال�سعودية حيث �ساهدنا عددا من 
�سمن  املا�سي  العام  برنامج  يف  �ساركوا  الذين  الالعبني 
بطولة  حققو  الذين  للنا�سئني  الوطني  منتخبنا  �سفوف 
لتطوير  الوطنيني  للمدربني  فر�سة  وهــو  اآ�ــســيــا،  غــرب 
اجلانب التدريبي باملعاي�سة والعمل مع مدربني اأوروبيني 
الربامج  هذا  فمثل  ال�سنية.  الفئات  تدريب  يف  حمرتفني 
لعبي  على  تقت�سر  ل  واأن  ا�ستمرارها  يجب  واملبادرات 
انــه يوجد  اأعتقد  املــدار�ــش فقط.  الأنــديــة وجنــوم دوري 
الريا�سية  الأكادمييات  يف  الكروية  املواهب  من  الكثري 
اخلا�سة من فئة الرباعم يحتاجون اإىل مثل هذه الربامج 
خلدمة  وتطلعاتهم  اأحالمهم  لتحقيق  والهادفة  العمالقة 

ريا�سية هذا البلد الطاهر .
ملعب  يف  التحدي  عي�ش  لنهائي  �ساهدناه  مميز  ختام   *
مــدريــد،  ال�سبانية  العا�سمة  يف  برنابيو  ال�سنتياغو 
اأن تنري م�ستقبل كرة القدم  لنجوم ومواهب ننتظر منها 
مدربي  اأبهرت  فنية  م�ستويات  قدموا  حيث  ال�سعودية 
اأنــنــا خرجنا من  مــدريــد. واعتقد  ريــال  نــادي  اأكــادميــيــة 
مب�ساركة  بداية  جيدة  ونتائج  مبكت�سبات  الربنامج  هذا 
املدربني  معاي�سة  وفنيا  التنظيم  يف  الوطنية  الــكــوادر 
ارتفاع  وكذلك  ال�سبان  املدربني  مع  والعمل  الوطنيني 
خالل  من  والتثقيفي  لالعبني  واللياقي  الفني  امل�ستوى 
املحا�سرات اليومية النظرية والعملية حتت اإ�سراف فني 

من مدربي اأكادميية ريال مدريد .

اإعداد - حممود العو�ضي

تـــ�ـــســـتـــعـــد املــــالعــــب 
الــكــروي  املــو�ــســم  لنــطــالقــة  ال�سعودية 

حدث  اأنه  املالحظ  ولكن  القادم.  ال�سهر  يف  اجلديد 
�سيكون  حيث  التدريبية؛  اخلريطة  �سعيد  على  كبري  تغيري 

مناف�سات  يف  الأول  ظهورهم  لت�سجيل  فر�سة  اأمــام  مدربني  ع�سرة 
التعاقد  اإعالن  بعد   2020-2019 مو�سم  للمحرتفني  ال�سعودي  الدوري 

معهم موؤخرًا، فيما حافظ �ستة مدربني على منا�سبهم، بعد جناحهم يف اإثبات 
ال�ستمرار  لهم  �سفعت  ما  وهي  املا�سي،  املو�سم  يف  الفنية  ومقدرتهم  اأنف�سهم 

و�سيريا  الفتح،  يف  اجلــبــال  فتحي  مــن  كــل  احتفظ  فقد  اأخـــرى.  لفرتة  بعملهم 
الن�سر،  يف  وفيتوريا  بالرائد،  وها�سكي  الفي�سلي،  يف  و�سامو�سكا  بالحتاد، 

واإي�سايال باحلزم مبنا�سبهم.
يف  التدريبية  املــدار�ــش  تنويع  على  املحرتفني  دوري  اأنــديــة  اأقــدمــت  وقــد 

اختياراتها حيث ينتمي املدربون الـ 10 اإىل مدار�ش كروية متنوعة، حيث 
البدين  اجلانب  على  تعتمد  التي  الأوربــيــة  القارة  من  ن�سفهم  جاء 

اجلن�سية  يحمالن  منهم  اثــنــان  الــقــوة(،  ـ  ال�سرعة  ـ  )البنية 
بــرتــغــالــيــة يف حـــني متثلت  الــكــرواتــيــة، ومــثــلــهــمــا 

اجلن�سية الرومانية مبدرب وحيد.

تذبذب  مــن  املا�سي  املو�سم  عانى  التــفــاق 
وكذلك  واملــ�ــســتــويــات.  النتائج  يف  رهــيــب 
املدر�ستان  كون  الفني؛  ال�ستقرار  عدم  من 
اأ�سلوب  تنا�سبا  مل  والأوربـــيـــة  الالتينية 
اإدارة خالد  الفريق؛  وهذا ما جعل  وتكتيك 
الدبل تفكر بالعتماد على املدر�سة الوطنية، 
خالد  الوطني  املـــدرب  مــع  للتعاقد  وتتجه 
املقبل؛  املو�سم  يف  الفريق  لقيادة  العطوي 
منتخبنا  مع  حققها  التي  النجاحات  نظري 

الوطني ال�سعودي لل�سباب.

االتفاق  والعطوي

تواجد تونسي

المدرب الوطني

الهالل وصائد الكؤوس 
حظيت  التون�سية  اجلن�سية  اأن  لالنتباه  امللفت 
التعاقد  بعد  مدربني   3 بتواجد  الأ�ــســد  بن�سيب 
معهم من الأندية الثالثة ال�ساعدة حديثًا لدوري 
بالإ�سافة   ، الــعــدالــة(  �سمك،  )اأبــهــا،  املحرتفني 

متثلت  املفاجاأة  لكن  اجلبال،  فتحي  الفتح  ملــدرب 
املــهــاري  الأ�ــســلــوب  ذات  الالتينية  ــقــارة  ال بغياب 

اجلديدة  والتعاقدات  امل�سهد  عن  باأنواعه(  )التكنيك 
با�ستثناء فريق ال�سباب، الذي قرر تغيري نهجه التدريبي 

التي  الأوروبــيــة  من  بــدًل  الأرجنتينية  للمدر�سة  والتوجه 
لزمته يف الفرتة الأخرية. 

دفعت  وجماهريه  النادي  لتطلعات  حتقيقه  وعــدم  املا�سي  املو�سم  يف  ال�سلبية  الفريق  نتائج 
م�سعل؛  بن  من�سور  الأمــري  القدم  كرة  على  وامل�سرف  ال�سائغ  اأحمد  بقيادة  اجلديدة  الإدارة 
للتعاقد مع ا�سم كبري يف عامل التدريب، حيث وقع الختيار على الكرواتي برانكو اإيفانكوفيت�ش 
�ساحب اخلربات الكبرية يف عامل التدريب.والذي يتوقع جناحه؛ حيث بداأ ترميم و�سد العجز 

يف املراكز ال�ساغرة، ويبني عليه الأهالويون اآمال عري�سة للعودة ملن�سات التتويج.

للمحافظة على مكت�سبات املو�سم املا�سي، 
ــذي  والــعــمــل عــلــى ا�ــســتــقــرار الــفــريــق ال
حت�سل على املركز ال�سابع رغم �سعوده 
ــــدوري املــحــرتفــني وخـــوفـــًا مــن تــكــرار  ل
تعاقب  نتيجة  املا�سي  املو�سم  �سيناريو 
املدربني اإذ توىل م�سوؤولية الإدارة الفنية 
واأحمد  كاريلي  )فابيو  هم  مدربني  ثالثة 
مما  ــدال(  ــي ف “ميدو” واألـــفـــارو  حــ�ــســام 
نتائجه  وتراجعت  الفريق  اأداء  على  اأثر 
يف  املقدمة  لرباعي  مناف�سًا  كان  اأنــه  مع 
قــررت  ــذا  ل املــو�ــســم،  مــن  الأول  الن�سف 
الــكــرواتــي  مــع  الــتــعــاقــد  ــوحــدة  ال اإدارة 

ماريو �سفيتانوفيت�ش ملدة مو�سم.

�سكلت عودة املدرب الوطني جمددًا للظهور يف الفرتة التح�سريية للمو�سم اجلديد حدثًا بارزًا، فهي 
املرة الأوىل من عدة موا�سم يحدث ذلك بعدما اجتهت بو�سلة التفاق �سوبه لقيادة الدفة الفنية للفريق 
باأدق  ملمًا  كونه  املا�سي،  املو�سم  الأجانب  املدربني  مع  الفريق  عا�سه  الذي  الكروي  التخبط  نتيجة 

التفا�سيل يف الريا�سة ال�سعودية.

الهاليل  الزعيم  منه  خرج  �سيئ،  مو�سم  بعد 
خـــايل الــوفــا�ــش مــن الألـــقـــاب يف الأنــفــا�ــش 
من  قريبًا  كــان  اأنــه  مع  املو�سم،  من  الأخـــرية 
كاأ�ش  )الـــدوري،  بطولت  بثالث  التتويج 
تناوب  الهالل   العربية(.  البطولة  امللك، 
ــي ثــالثــة  ــم املــا�ــس ــه املــو�ــس ــب عــلــى تــدري
النادي بقيادة  اإدارة  لذا قررت  مدربني؛ 
فهد بن نافل، يف هذا املو�سم التعاقد مع 
خزائن  اإىل  الكوؤو�ش  يعيد  كبري  مــدرب 
املــدرب  الــنــادي؛ حيث وجــدت �سالتها يف 
بلقب  املــتــوج  لو�سي�سكو  رازفـــان  الــرومــاين 
الدوري والكاأ�ش يف اليونان املو�سم املا�سي.

لفريق  عاد  املا�سي  املو�سم  قفي 
الـــ�ـــســـبـــاب بــعــ�ــش مــــن هــيــبــتــه 

وم�ستواه املعهود، فقد قدم املدرب 
�سوموديكا  مــاريــو�ــش  الـــرومـــاين 

مع  املقايي�ش  بــكــل  نــاجــحــًا  مــو�ــســمــًا 
الليث، الذي بقي ي�سارع حتى اللحظات 

بــدوري  مبقعد  الظفر  اأجـــل  مــن  الأخــــرية؛ 
الأبطال الذي ذهب يف النهاية اإىل الأهلي بفارق 
نقطة، ومع ذلك ف�سل املدرب عدم ال�ستمرار مع 
الفريق مما دفع اإدارة خالد البلطان للبحث عن 
مدرب جديد يتوىل امل�سوؤولية ليجدوا �سالتهم 
يف املدرب الأرجنتيني خورخي اأملريون لتويل 

قيادة الفريق خالل املرحلة املقبلة.

كــثــريًا حتى ي�سمن  عــانــى  الــربتــقــايل  الــفــريــق 
املا�سي،  املو�سم  ــواء،  الأ�ــس دوري  يف  البقاء 
الــفــريــق يف  وعــلــى الــرغــم مــن قــيــادتــه ل�سفينة 
الأوقات ال�سعبة لرب الأمان اإل اأن اإدارة النادي 
مل جتدد ثقتها باملدرب اجلزائري نور الدين بن 
خورخي  الربتغايل  مع  للتعاقد  لتلجاأ  زكــري؛ 
�سيماو لتويل الإدارة الفنية للفريق يف املو�سم 

اجلديد.

األهلي وبرانكو

الوحدة وماريو

التعاون وسيرجيو
املو�سم  يف  ال�سكري  الفريق  حققه  الــذي  النظري  املنقطع  النجاح  الكبري،  التاألق  من  الرغم  على 

املا�سي؛ بعدما اعتلى من�سات التتويج للمرة الأوىل بتاريخه بح�سده لقب كاأ�ش امللك اإىل جانب 
احتالله املركز الثالث على لئحة ترتيب دوري املحرتفني وتاأهله لدوري اأبطال اآ�سيا املو�سم 

القادم، اإل اأن ذلك مل مينع الإدارة واملدرب الربتغايل بيدرو اإميانويل عن النف�سال؛ حيث 
باولو  املــدرب  مع  للتعاقد  واجتهوا  الربتغالية،  املدر�سة  مع  العهد  النادي  م�سوؤولو  جدد 

�سريجيو لتويل القيادة الفنية للفريق يف املو�سم اجلديد.

         وجوه جديدة
 أبرزهم برانكو ورازفان
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الشباب وألميرون

الفيحاء وسيماو

الصاعدون والتوانسة 
مع  التعامل  اجلــدد،  والــوافــدون  ال�ساعدون  اختار 
العدالة  فريق  ــاإدارة  ف التون�سية؛  العربية  املدر�سة 
للمحرتفني،  ال�سعودي  الدوري  اإىل  حديثًا  ال�ساعد 
تعاقدت مع املدرب التون�سي اإ�سكندر الق�سري لتويل 
�سارت  النهج  ذات  وعلى  املقبل.  املو�سم  يف  قيادته 
املدر�سة  اإىل  اأي�سا   وتوجهتا  و�سمك،  اأبها  ــا  اإدارت
املــدرب  مع  الأول  تعاقد  حيث  التون�سية،  العربي 
عبدالرزاق ال�سابي العارف بخبايا الكرة ال�سعودية، 
مع  الــتــجــارب  مــن  العديد  خــا�ــش  اأن  لــه  �سبق  وقــد 
والوحدة  والقاد�سية  واخلليج  واجلبلني  الفي�سلي 
اأما النادي اجلنوبي الآخر �سمك فقد  والقي�سومة، 
تعاقد مع املدرب حممد الكوكي لتويل من�سب املدير 

الفني للفريق خالل املو�سم املقبل.

مدربين 
توانسة ووطني 

واحد

4
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جدة- البالد
د�سن الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
رئي�س هيئة الريا�سة، �سعار وهوية" بطولة 
جلوب"  "�سوبر  اليد  لكرة  للأندية  العامل 
الدمام  يف  اململكة  �ست�ست�سيفها  والــتــي 
اأغ�سط�س   31-27 مــن  الــفــرة  خـــلل 
القادم يف ن�سخة تعترب هي الأوىل من 
ي�سارك  التي  نوعها، 
 10 ـــهـــا  ـــي ف
اأنــديــة 

منذ انطلقتهـا يف العام 97م.
واحت�سنت مدينة امللك عبدالله الريا�سية "اجلوهرة" 
رئي�س  م�سطفى  ح�سن  الدكتور  بح�سور  التد�سني  حفل 
الحتاد الدويل لكرة اليد، وال�سيد بدر ذياب نائب رئي�س 
الحتاد الدويل عن قارة اآ�سيا بجانب حممد املنيع رئي�س 
الحتادين العربي، وال�سعودي لكرة اليد، وعدد من اأبناء 
اللعبة ال�سابقني، حيث مت الك�سف عن ال�سعار الذي احتوى 
للون  يرمزان  اللذين  والأزرق"  "الأخ�سر  اللونني  على 
ال�سرقية  املنطقة  ال�سعودية، والنخيل يف  العربية  اململكة 
"مقر اإقامة البطولة" ولون البحر الذي يرمز ملنطقة اخلليج 
العربي".  "النمر  البطولة  �سخ�سية  مثلت  فيما  العربي، 
وبهذه املنا�سبة، عربرّ الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل، 
عن فخره واعتزازه با�ست�سافة اململكة لهذا احلدث العاملي 
"حظي القطاع الريا�سي يف بلدنا الغالية  الكبري، وقال: 
بدعم غري م�سبوق، من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س 
– –حفظهما الله- و�سهدت  جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
اململكة يف الآونة الأخرية حراكا ون�ساطًا ريا�سيًا �سبابيًا 
حمط  بلدنا  اأ�سبحت  حتى  امل�ستويات،  كافة  على  كبريًا 
الأحــداث  من  العديد  ا�ست�سافة  بعد  اأجمع  العامل  اأنظار 

"اليوم نحظى  واملنا�سبات الريا�سية العاملية". واأ�ساف: 
عاملي  حلدث  اململكة  با�ست�سافة  وخمتلفة  اأخــرى  بفر�سة 
الفرق  من  عدد  ومب�ساركة  اليد  لكرة  العامل  كبطولة  كبري 
لأن  الله  مب�سيئة  ونتطلع  والعاملية،  واخلليجية  العربية 
يظهر هذا التجمع بال�سكل املاأمول والذي يتنا�سب مع قيمة 

واأهمية هذه البطولة الكبرية".

بحضور األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الكشف عن شعار بطولة العالم ألندية اليد »سوبر جلوب« 

ـــنـــت الـــ�ـــســـلـــطـــات اجلـــزائـــريـــة  اأعـــل
امل�سجعني؛  لنقل  طائرة   28 تخ�سي�س 
من اأجل ح�سور املباراة النهائية لكاأ�س 
بــني منتخب  الــقــدم  لــكــرة  اأفــريــقــيــا  اأمم 
يـــوم اجلمعة  والــ�ــســنــغــال  املــحــاربــني، 
القاهرة.  امل�سرية  العا�سمة  يف  املقبل 
الــوزراء اجلزائرية يف  رئا�سة  وذكــرت 
نور  الــــوزراء  رئي�س  اأن  اأمــ�ــس،   بــيــان 
بـــدوي عــقــد اجــتــمــاعــا بح�سور  الــديــن 
والداخلية  باخلارجية  املكلفني  الوزراء 
والنقل  والريا�سة  وال�سباب  واملالية 
ــاع  ــدف ال وزارة  وممــثــلــي  والــ�ــســيــاحــة 
الجــتــمــاع  اأن  واأو�ـــســـحـــت  ــي.  ــوطــن ال
جوي  ج�سر  بــاإقــامــة  قـــرار  اإىل  اأفــ�ــســى 
 28 عرب  القاهرة،  اإىل  امل�سجعني  لنقل 
بنقل  �ست�سمح  طائرة مدنية وع�سكرية، 
اإىل  اخلمي�س  ليلة  �سخ�س   4800 نحو 
وقت  ويف  م�سر.  اإىل  القادمة  اجلمعة 

�سابق ، اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية 
لنقل  ع�سكرية  طائرات  ت�سع  تخ�سي�س 
جانبها  مــن  م�سر.  اإىل  م�سجعا   870
اجلزائر  يف  امل�سرية  ال�سفارة  اأعلنت 

للم�سجعني  تــاأ�ــســرية   4386 اإ�ـــســـدار 
كاأ�س  نهائيات  انطلق  منذ  اجلزائريني 
اأفريقيا قبل نحو �سهر.  وحقق املنتخب 
ــاأهــل  اجلــــزائــــري الأحــــــد املـــا�ـــســـي، ت

لبطولة  النهائية  املــبــاراة  اإىل  تاريخيا 
تغلبه  بعد  م�سر  يف  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س 
على نظريه النيجريي بهدفني لهدف يف 

املربع الذهبي للبطولة القارية.

جسر جوي لنقل 
جماهير الجزائر 

للقاهرة

استعدادا 
للنهائي

في أمم أفريقيا 2019
تونس ونيجيريا يتنافسان 

على »الثالث«
ــــيــــوم يف متـــام  ال ــقــى  ــت ــل ي
العا�سرة م�ساء، منتخب تون�س 
مــع نــظــريه الــنــيــجــريى، على 
بالقاهرة؛  "ال�سلم"،  ملعب 
الثالث  املركز  �ساحب  لتحديد 
فى بطولة كا�س الأمم الأفريقية 
مــنــافــ�ــســاتــهــا  املـــقـــامـــة   2019

مب�سر. 
�ــــســــيــــحــــاول املـــنـــتـــخـــبـــان 
اجلـــريـــحـــان الــظــفــر بــاملــركــز 
للهزمية  تعر�سا  بعدما  الثالث، 
النهائي؛  ن�سف  مباراتي  يف  
تون�س  مــنــتــخــب  خــ�ــســر  حــيــث 
ال�سنغال  منتخب  نظريه  اأمــام 
مــدافــع  �سجله  وحــيــد،  بــهــدف 
ـــلن بـــرون،  نــ�ــســور قــرطــاج دي
بالدقيقة  مــرمــاه،  فــى  باخلطاأ 
ليف�سل  الــلــقــاء،  زمــن  مــن   101
التاأهل  فى  التون�سي  املنتخب 
الرابعة  للمرة  البطولة  لنهائي 

فى تاريخه.
منتخب  تلقى  املــقــابــل  فــى   
نــيــجــرييــا هــزميــة قــاتــلــة اأمـــام 
بنتيجة  اجلــــزائــــر،  مــنــتــخــب 
منتخب  ثنائية  �سجل   ،1  –  2
ـــى الـــ�ـــســـحـــراء ولــيــام  حمـــارب
فى  نيجرييا  مــدافــع  اإيــكــوجن 
ـــا�ـــس حمــــرز فى  مـــرمـــاه، وري
بينما  و95،   40 الــدقــيــقــتــني 
الن�سور اخل�سراء  �سجل هدف 
ــــون اإيــجــالــو فى  الــوحــيــد اأودي

الدقيقة 73 من ركلة جزاء.    

ميالن يتوصل التفاق 
مع نجم المحاربين

اأغلق  مــيــلن  نـــادي  اأن  اإيطالية  تقارير  ذكـــرت 
�سفقة اللعب اجلزائري اإ�سماعيل بنا�سر، وينتظر 
الر�سمي.  الإعلن  اأجل  من  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  نهاية 
مع  لتفاق  تو�سل  ميلن  اأن  التقارير  واأو�سحت 
نادي اإمبويل؛ من اأجل التعاقد مع بنا�سر املتاألق مع 
املنتخب اجلزائري يف اأمم اأفريقيا. واأ�سارت اإىل اأن 
الإجنليزي  اأر�سنال  �سفوف  يف  ن�ساأ  الذي  اللعب 
وافق على توقيع عقد ملدة خم�س �سنوات مع ميلن 
براتب �سنوي بقيمة 1.5 مليون يورو. ومن املتوقع 
مع  الطبي  الفح�س  اجلــزائــري  الــلعــب  يجتاز  اأن 
ناديه اجلديد خلل الأ�سبوع املقبل. ويعترب بنا�سر 

اأحد اكت�سافات اأمم اأفريقيا اجلارية يف م�سر، وحظي 
يف  املميزة  اأدواره  بف�سل  املتابعني  من  وا�سعة  باإ�سادة 

خطط املدرب جمال بلما�سي. وتوج بنا�سر بجائزة اأف�سل 
للم�ساركة مع اجلزائر  بالبطولة، وي�ستعد  لعب يف مباراتني 

يف نهائي امل�سابقة القارية اأمام ال�سنغال يوم اجلمعة املقبل.

ل�سرقة  تعر�ست  برازيلية  تلفزيون  حمطة  اأن  اإعلمية،  تقارير  ك�سفت 
نيمار.  الربازيلي  النجم  مع  اأجرتها  قد  كانت  ح�سرية،  مقابلة  ت�سجيل 
ونقلت بوابة "يو اأو األ" الإعلمية الربازيلية، عن مرا�سل حمطة "باند" 
باري�س �سان  نادي  النجم املحرف �سمن �سفوف  اإن  التلفزيونية قوله: 
تتعلق  مهمة  معلومات  عــن  املقابلة  هــذه  يف  ك�سف  الفرن�سي  جــريمــان 
وقالت  )اأمــ�ــس(  املقابلة  �ستبث  اأنها  "باند"  حمطة  واأعلنت  مب�ستقبله. 
"يو اأو األ": اإن �سندوق �سيارة فريق القناة التلفزيونية تعر�س للك�سر 
و�سرقت بطاقة ذاكرة عليها ت�سجيل املقابلة. واأعربت القناة عن اأملها يف 
ا�ستعادة الت�سجيل، واأن تتمكن من بث املقابلة التي كان قد مت ت�سجيلها 
على هام�س ندوة يف معهد نيمار جي   اآر اخلريي مبدينة برايا غراندي. 
من  اأ�سبوع  بعد  جريمان  �سان  باري�س  تدريبات  اإىل  اأم�س  نيمار  وعــاد 
خلف مع اإدارة الفريق ب�سبب عدم ح�سوره احل�سة الأوىل يوم الثنني 
باأن  �سرح  ليوناردو  الباري�سي  للنادي  الريا�سي  املدير  وكان  املا�سي. 
نيمار )27 عاما( ميكن اأن يرحل عن النادي يف حال وجود عر�س منا�سب، 
بر�سلونة  نادي  للغاية" مع  رفيع  م�ستوى  على  "ات�سالت  وحتدث عن وجود 
الإ�سباين، وهو النادي الذي كان املهاجم الربازيلي قد انتقل منه اإىل �سان جريمان 

قبل عامني مقابل �سفقة قيا�سية قيمتها 222 مليون يورو.

قبل بثه بساعات .. سرقة  حوار حصري مع نيمار

اإعداد - حممود العو�ضي
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طفلة اأثناء م�ساركتها يف ختام فعاليات "�سيف �سامطة الرتفيهي

ناسا تستبدل روادها بالروبوتات

خسوف 
القمر

عدة ساعات

820 مليون جائع في العالم

 فصل توأم ملتصق من الرأس

سعودية تخوض تحدي عبور أستراليا

 انخفاض وفيات اإليدز 

 "الملك لير" على المسرح العربي

 تقرير طبي يقود مواطنا للزواج  

ماليين المشاهدات لمسلسل "يعرب"

لندن ـ رويرتز
ف�سل  يف  جناحهم  بريطانيون  اأطباء  اأعلن 
تواأم ملت�سق من الراأ�س، عرب عملية جراحية مت 
خاللها ف�سل اجلمجمة واملخ والأوعية الدموية.
عمليات  التعقيد،  �سديدة  اجلراحة  و�سملت 
ولدتا  اللتني  ومروة"  "�سفا  للتواأمتني  عــدة 
تعرف  بحالة   ،2017 يناير  يف  باك�ستان،  يف 
الت�سقت  وفــيــهــا  القحف"،  "احتاد  بــا�ــســم 
املخ،ونقلت  من  اأجــزاء  وت�سابكت  اجلمجمتان 
ديفيد  عــن  الربيطانية  "غادريان"  �سحيفة 
جيه. دوناواي، الذي ا�سرتك يف الإ�سراف على 
نــادرة  حالة  القحف  "احتاد   : اجلــراحــة  فريق 
اأجريت   التي  العملية  اأن  م�سيفا  ومعقدة"، 
يجريها  التي  نوعها  من  تعقيدا  الأكــر  كانت 

فريقه حتى اليوم.
والت�ساق التواأمني من الراأ�س مع جمجمتني 
متداخلتني وج�سمني منف�سلني اأمر نادر يحدث 

بــني املــوالــيــد بن�سبة اأقــل مــن مــرة واحـــدة يف 
بينهما  الت�سال  امتداد  زال  ما  بينما  املليون، 

اإىل اأوعية املخ اأمر نادر.

ويقدر عدد التوائم امللت�سقة يف العامل بنحو 
50 حالة كل عام، تبقى منها نحو 15 حالة على 

قيد احلياة بعد ال�سهر الأول من الولدة.

جدة - البالد
للقمر  جزئيا  خ�سوفا  ام�س  م�ساء  اململكة  �سكان  �سهد 
�سالة  املــ�ــســلــني  جــمــوع  واأدى   ، �ــســاعــات  عـــدة  ا�ــســتــمــر 
يف  امل�ساجد  ومعظم  ال�سريفني  احلرمني  يف   اخل�سوف 

اململكة. 
حيث   ، اخل�سوف  حالة  العامل  دول  معظم  �سهد  كما 
ال�سرقى  ال�سمال  ماعدا  اأ�سيا  وقارة  اأ�سرتاليا  فى  لوحظ 
منها، وقارتي اأفريقيا واأوروبا، ماعدا �سمال اأ�سكندنافيا 

ومعظم اأمريكا اجلنوبية.

جدة ــ  خالد بن مر�ضاح
لري"  "امللك  �سك�سبري  رائعة  جدة  مو�سم  ا�ستقطب 
مع  الفخراين  يحيى  الفنان  امل�سرح  على  يقدمها  التي 
اململكة،  �سو" يف  "كايرو  ثاين عرو�س  واأبطال  فريقه 

امل�سرح  على  ليبداأ عر�سها  كرم،  تامر  ويخرجها 
�سمن  اجلنوبية  اأبحر  منطقة  يف  العربي 

فعاليات املو�سم.
للم�سرحية  الأول  العر�س  هذا  ويعد 
الرتاجيدية التي كتبها ويليام �سك�سبري ما 

بني �سنة 1603 و�سنة 1606، والتي 
كتب  مــا  قمة  على  النقاد  و�سعها 

الع�سر  اإىل  تنتمي  باعتبارها 
احلديث وحتمل بذور احلداثة.
دور  ـــخـــراين  ـــف ال ويــــقــــدم 
الفنانة  تــقــدم  كــمــا  لـــري،  املــلــك 
�سخ�سية  الغفور  عبد  ريهام 
والفنانة  الــو�ــســطــى،  ابنته 

رانيا فريد �سوقي التي جت�سد �سخ�سية ابنته الكربى، 
جنوم  بقية  مع  ال�سغرى،  البنة  جمدي  هبة  والفنانة 
العر�س اأحمد عزمي واأمين ال�سيوي ون�سال ال�سافعي، 

ونا�سر �سيف وحمادة �سو�سة.
وكانت اللجنة املنظمة ملو�سم جدة قد عقدت موؤمتًرا 
الهواري  جمدي  املخرج  خالله  ك�سف  �سحافًيا 
وامل�سرف  �سو"  لـ"كايرو  املوؤ�س�س  ال�سريك 
الفني على العر�س اإمكانية قيام عمل م�سرتك 
مكثفة  اجتماعات  بعد  اململكة  يف  يقام 
مـــع عــــدة جـــهـــات يف الــبــلــديــن 
لــلــتــحــ�ــســري لــعــمــل مــ�ــســرحــي 
فنانون  يقدمه  م�سرتك 
مـــــ�ـــــســـــريـــــون 
ــــواهــــب  ــــــع م م
قدمت  �سعودية 
اأعماًل م�سرحية 

وتلفزيونية.

جدة ــ فران�س بر�س 
الأمــن  حلالة  املتحدة  لــالأمم  ال�سنوي  التقرير  افــاد 
الغذائي والتغذية يف العامل بارتفاع عدد اجلياع من 811 

مليونا عام 2017 اإىل 821،6 مليون عام 2018.
وخل�ست الأمم املتحدة يف تقريرها ال�سنوي اإىل اأن 
ال�سمالية  اأمريكا  يف  منهم   %8 �سخ�س  ملياري  من  اأكر 
وذات  �سليمة  اأغذية  من  بانتظام  ينتفعون  ل  واأوروبـــا، 

قيمة غذائية عالية وبكميات كافية.
 2018 عام  امل�سجلة  الأرقــام  اأن  التقرير  معدو  واأكــد 
العامل  يف  التغذية  نق�س  على  الق�ساء  هــدف  من  جتعل 
"حتديا هائال". ويندرج هذا الهدف �سمن اأهداف التنمية 
الـ17 التي حددتها الأمم املتحدة لعام 2030،  امل�ستدامة 
ندد  الــذي  بيزيل  ديفيد  بح�سب  املتناول  بعيد  بات  لكنه 
الأمريكي  الرئي�س  اأخــبــار  على  الإعـــالم  و�سائل  برتكيز 
ما  الذين  الأطــفــال  من  اأكــر  والربيك�ست  ترامب  دونالد 

زالوا ميوتون من اجلوع يف العامل.
اعتماد  حتما  الــ�ــســروري  "من  التقرير:  يف  وجـــاء 
�سيا�سات اقت�سادية واجتماعية للت�سدي، باأي ثمن كان، 
لتداعيات الدورات القت�سادية ال�سلبية، مع تفادي احلّد 
من اخلدمات الأ�سا�سية، مثل الرعاية ال�سحية والتعليم".

جدة ـ البالد 
ت�ستعد بطلة الكارتينج اأجماد العمري، اىل خو�س غمار حتد جديد يعرف 
ب�سباق "حتدي الطاقة ال�سم�سية" يف اأكتوبر املقبل، والذي �سيقام يف اأ�سرتاليا.
ونقل موقع "العربية نت" عن اجماد تاأكيدها على ال�ستعداد للم�ساركة يف 
ال�سباق الذي �سيعرباأ�سرتاليا من ال�سرق اإىل الغرب ومن اجلنوب اإىل ال�سمال، 
خالل 6 اأيام لقيا�س حتمل ال�سيارة، وعدد الكيلومرتات التي ميكن اأن تقطعها 

با�ستخدام الألواح ال�سم�سية.
ال�سيارة  ت�ستطيع  باأن  واأطمح  امل�ساركة،  لهذه  "مت�سوقة  اأنها  واأ�سافت 
فخورة  فاأنا  العامل،  م�ستوى  على  متقدمة  مراحل  اإىل  الو�سول  ال�سعودية 
باأين �سمن اأول فريق من جامعة الفي�سل ي�سارك يف التحدي، وثاين فريق 
للبرتول  فهد  امللك  جامعة  فريق  بعد  التحدي  هذا  فريقي  وي�سارك  �سعودي، 
�سيارات  �سباق  يف  تفوز  �سعودية  فتاة  اأول  هي  العمري،  اأجماد  واملعادن". 
كارتينج الن�سائي، والذي اأقيم داخل حلبة "اإن تن �سو" مبدينة جدة يف الـ30 
الفوز على 20 مت�سابقة، يف �سباق يعد  من يوليو املا�سي، حيث ا�ستطاعت 

الأول من نوعه يف اململكة.

جدة - فاطمة اآل عمرو 
من  بالزواج  اذن  على  احل�سول  من  مكنته  ذكية  حيلة  مواطن  ابتدع   
تقدمي  فى  الــزوج  جنح  اذ  ال�سعودية،  زوجته  ح�ساب  على  اجنبية  �سيدة 
تقرير طبي عن حالة زوجته الويل يثبت عدم قدرتها على الجناب، المر 

الذي يقت�سي الرتباط باخرى.  
وتعود تفا�سيل الق�سة اىل ذهاب الزوج للم�ست�سفى بجحة الطمئنان 
ا�سابتها  نتيجة  الفرا�س  طريحة  كانت  حينما  ال�سحية  زوجته  حالة  على 
مبر�س يف عامودها الفقري جعلها تخ�سع لالأمر الواقع وهو عدم الجناب 
مرة اأخرى، فطلب الزوج من طبيبها تقدمي تقريرًا طبيا عن حالتها ال�سحية، 
بنية الزواج من اأخرى، وماكان من الطبيب �سوى ت�سليمه التقرير، ليقوم 
بعد ذلك بتطليقها طالقا بائنا، واللتحاق بالزوجة اجلديدة التى ا�ستطاع 
الجناب منها.   وحول مدى نظامية تقدمي التقرير الطبي عن حالة املري�س 
والعالقات  للتوا�سل  العامة  الإدارة  يف  م�سدر  اأكــد  اآخــر،  طــرف  اأي  اإىل 
حــددت  والــلــوائــح  الأنــظــمــة  اأن  لـــ)الــبــالد(  ال�سحة  وزارة  يف  والتوعية 
الواجبات واحلقوق لتكفل �سرية وخ�سو�سية معلومات املري�س، واأن على 
املمار�س ال�سحي عدم اإف�ساء اي معلومة عن املري�س �سواء بتقرير اأو غريه، 

اإل يف احلالت التي حددتها تلك التنظيمات، ومنها موافقة املري�س نف�سه.

باري�س- فران�س بر�س
انخفا�سا  املتحدة  لــالأمم  جديد  تقرير  اظهر 
العامل  الإيــدز يف  كبريا يف معدل وفيات مر�سى 

على مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية.
واأ�ـــســـار الــتــقــريــر الــ�ــســنــوي لــربنــامــج الأمم 
املناعة  نق�س  بفريو�س  املعني  امل�سرتك  املتحدة 
�سخ�س  األــف   770 حــوايل  وفــاة  اإىل  "الإيدز" 
مرتبطة  اأمــرا�ــس  نتيجة   2018 �سنة  العامل  يف 

بالإيدز.
اأدنــى من  وهــذا املجموع هو 

 2017 �سنة  امل�سجل  ذاك 
األـــــف،   800 بــــواقــــع 

ــكــثــري مــن  واأقـــــــل ب
العليا  امل�ستويات 
بلوغها  مت  الــتــي 
الــوبــاء  اأوج  يف 
 2004 ــــنــــة  �ــــس

ـــدمـــا �ــســجــلــت  عـــن
حــالــة  مــلــيــون   1.7

وفــــاة، وفـــق مــا ك�سف 

الربنامج الأممي.
الوفيات  عدد  يف  انخفا�سا  الرقم  هذا  وميثل 
مبعدل  به  املرتبطة  اأو  املر�س  هــذا  عن  الناجمة 

الثلث من العام 2010.
اأ�سخا�س   3 اأكــر من  بات  اأنــه  التقرير  وذكــر 
 23.3 )اأي  العامل  يف   5 كل  من  امل�سل  اإيجابيي 
يخ�سعون  مــلــيــونــا(   37.9 ــل  اأ�ــس مــن  مــلــيــونــا 
اأن  �ساأنها  من  الفريو�سات  مب�سادات  لعالجات 

تكبح انتقال العدوى اإذا جرت وفق الأ�سول.
يف  امللحوظ  النخفا�س  ويعزى 
حالت الوفاة والنفاذ الأو�سع 
تقدم  اإىل  العالجات  اإىل 
كبري اأحرز يف جنوب 
اإفــريــقــيــا و�ــســرقــهــا، 
وهي املنطقة الأكر 
ـــوبـــاء  تـــــاأثـــــرا بـــال
عموما حيث يعي�س 
ـــــــر مـــــن نــ�ــســف  اأك
�سكان العامل امل�سابني 

بالفريو�س.

وا�ضنطن ـ وكاالت 
يف الوقت الذي ت�سابق فيه الوليات املتحدة الزمن لإعادة 
الب�سر اإىل القمر للمرة الأوىل منذ 50 عاما، �سرعت خمتربات 
مع  بالتعاون  )نا�سا(  الأمريكية  والــطــريان  الف�ساء  وكالة 
اأن  على  روبــوت  اأجهزة  لإر�سال  التح�سري  جتاريني  �سركاء 

يتحكم فيها رواد الف�ساء عن بعد.
ويــهــدف خمترب متــولــه )نــا�ــســا( بــوليــة كــولــورادو اإىل 
�ست�سرب  تل�سكوبات  لن�سر  هناك  اإىل  روبــوت  اأجهزة  اإر�سال 

اأغوار جمرتنا ويتحكم فيها رواد الف�ساء عن بعد.
اجلانب  على  �ستزرع  التي  الال�سلكية  التل�سكوبات  وتعد 
وكالة  تبا�سرها  عديدة  م�سروعات  بني  من  القمر  من  البعيد 
الف�ساء الأمريكية و�سركات خا�سة ودول اأخرى �ستغري وجه 

القمر خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة.
وقال مدير �سبكة ال�ستك�ساف وعلوم الف�ساء يف جامعة 
كولورادو التي تعمل على م�سروع التل�سكوب جاك برينز، ل 
ي�سبه هذا برنامج اأبولو من اأيام اأجدادنا. واأ�ساف برينز هذا 
برنامج من نوع خمتلف للغاية والأهم اأنه �سيت�سمن ت�سافر 

عمل الآلت والب�سر.
مركبة  منت  على  متجولة  عربة  برينز  فريق  و�سري�سل 
و�ست�ستك�سف  القمر.  من  البعيد  اجلانب  اإىل  قمرية  ــزال  اإن
اكت�ساف جبل  ذلك  الوعر، مبا يف  ال�سخري  ال�سطح  العربة 
لت�سع �سبكة  الأر�ــس،  اأي جبل على �سطح  ارتفاعا عن  يزيد 

من التل�سكوبات الال�سلكية دون م�ساعدة كبرية من الب�سر.

الريا�س ــ  وا�س
امللك  دارة  انتجته  "يعرب" الذي   حقق م�سل�سل 
عبد العزيز ممثلة يف م�سروع " اأنتمي" بالتعاون مع 
�سركة )مريكوت( اأرقام م�ساهدة اإلكرتونية عالية يف 

العام الأول من اطالقه 
بــدايــة  ــتــي متــثــل  ال الأوىل  وحــ�ــســدت احلــلــقــة 
األف   )4.3( و  م�ساهدة   )2،337،520( "يعرب" 
العزيز مع  امللك عبد  اإىل تفاعل دارة  اإ�سافة  تعليق، 
مالحظات امل�ساهدين واملتابعني ونقدهم، كما اقرتب 
 ( حــاجــز  الثمان  امل�سل�سل  حلقات  م�ساهدات  عــدد 

 )10،000،000
مــــــ�ــــــســــــاهــــــدة، 
ـــغ عـــدد  ـــل كـــمـــا ب
ـــــاهـــــدات  مـــــ�ـــــس
الثانية  احلــلــقــة 
الــــتــــي تــطــرقــت 
لأ�ـــــــســـــــطـــــــورة 
اأجــــــــاأ و�ــســلــمــى 
 )2،439،254(
مــــــ�ــــــســــــاهــــــدة، 

الأول،  )ال�سمواأل( يف يومها  الثامنة  ونالت احللقة 
م�ساهدات و�سلت اإىل اأكر من )588( األف م�ساهد.

 ويهدف امل�سل�سل اىل اإبراز ما تكتنزه اجلزيرة 
ال�سباب  فئة  اإىل  وتوجيهها  وتــاريــخــهــا،  العربية 

لتعزيز الهوية الوطنية. 
فنتازيا  يف  م�ساهديه  "يعرب"  م�سل�سل  وياأخذ 
اأ�سئلة  جمموعة  حلقة  كل  يف  خلفه  تــاركــًا  ممتعة، 
امل�ساهدين  من  ال�سباب  اأقــرانــه  عليها  يجيب  ذكية 
ـــدول  وال والأحــــــداث  الأخـــبـــار  متعة  مــع  فيرتكهم 
تــاريــخ  مـــفـــازات  يف  يتعمقون  واملـــواقـــع  والأمم 
اجلزيرة العربية 
واأحداثه املثرية، 
اإىل  في�سطرون 
فتح كتب التاريخ 
ـــــــادره  ومـــــــ�ـــــــس
ـــــــــــه  ـــــــــــات ورواي
جــديــدة  بطريقة 
تنا�سب  ومبتكرة 

روؤيتهم.
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