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ال�سنة 89 العدد 22734
�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

الإعالم املتجدد

�ص12 �ص2

المملكة تستهدف استقطاب 
مليون سائح 

إغالق 11 منشاة ومخالفة 254 
محال في جدة

توقيف مقتحمي غرف سائقي 
المنازل بالرياض

تطبيق الوكاالت اإللكترونية 
�ص16بالسفارات السعودية  �ص2�ص3 �ص4

د�خل
 �لعدد

12�صفحة | ريالن

�سوابط مل�ساكن العمال 
 جدة ـ ـيا�صر بن يو�صف 

و�سعت هيئة حقوق الإن�سان املوا�سفات املتعلقة 
مبواقع م�ساكن العمال خارج النطاق العمراين، لفتة 
ال�سكنية  "اأن هذه املجمعات  عرب ح�سابها يف تويرت 
يتوجب اأن ترتبط مبحاور احلركة الرئي�سة وخطوط 
النقل العامة للمدينة، واأن تكون قريبة من اخلدمات 

املعي�سية ال�سرورية.
األ يــزيــد بــعــدهــا على  الــهــيــئــة يــجــب  ــت  ــاف واأ�ــس
الكتلة العمرانية الرئي�سة على 40 كم، واأن تبعد عن 

الأرا�سي يف املناطق اخلطرة اأو يف جماري ال�سيول 
واأن تبعد م�ساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية 
م�سافة ل تقل عن 500 مرت. وقال الدكتور مفلح بن 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  القحطاين  ربيعان 
الن�سان لـ " البالد "  اإن كل النظمة والتعليمات يف 
ا�سكان  توفري  حاله  يف  العمل  اربـــاب  تلزم  اململكة 
ومالئما  منا�سبا  ال�سكن  هـــذا  يــكــون  اأن  لعمالتها 
ومن  الن�سانية.  والــظــروف  املتطلبات  فيه  وتتوفر 
املعلوم  اأن  ال�سرتاطات البلدية والدفاع املدين توؤكد 

توفري العديد من املطلبات لقامة مثل هذه امل�ساريع 
ــع اأو مــن حيث  ــواء مــن حــيــث املــوق ــس ال�ــســكــانــيــة �
العامة  الهيئة  اأن  يذكر  وال�سالمة.    المن  متطلبات 
القت�سادي  املنتدى  تقرير  اأن  اأو�سحت  لالإح�ساء 
للربع  العمل  �سوق  ن�سرة  بح�سب  الأجــانــب  لأعـــداد 
اإىل وجود  اأ�سارت  املا�سي  2018   العام  الثالث من 
اأجنبيا يقيمون يف ال�سعودية، يعمل   10.666.475
منهم يف القطاع اخلا�س 8.089.976، ويف القطاع 

العام 916.768 وعمالة منزلية.

المملكة: ال جذور عرقية ودينية لصراعات الشرق األوسط
نيويورك- و��ص

اأو�سح املندوب الدائم لوفد اململكة لدى الأمم املتحدة 
الفل�سطيني  ال�سراع  اأن  املعلمي  ال�سفري عبدالله بن يحيى 
اأو  عرقية  جــذور  ذا  �سراعًا  ما  يومًا  يكن  مل  الإ�سرائيلي 
حركة  وهي  ال�سهيونية،  احلركة  بــداأت  اأن  بعد  اإل  دينية 
عن�سرية ا�ستعمارية، يف ال�ستيالء على الأرا�سي واملنازل 
ثم قامت ع�سابات  الع�سرين،  القرن  فل�سطني مع مطلع  يف 
ال�سهيونية بعمليات تطهري عرقي ا�ستهدفت الفل�سطينيني 
وحولتهم اإىل لجئني وحرمتهم من حقهم يف احلياة وحقهم 

يف الكرامة ويف تقرير امل�سري".
وقال يف كلمة اململكة التي األقاها اأمام جمل�س الأمن يف 

جل�سة بعنوان " �سون ال�سلم والأمن والدوليني: التحديات 
التي تعرت�س حتقيق ال�سالم والأمن يف ال�سرق الأو�سط.:" 
يف  لل�سراعات  اجلــذريــة  الأ�ــســبــاب  عــن  الــورقــة  تت�ساءل 
ال�سراعات  لهذه  بــاأن  البع�س  ويجادل  الأو�ــســط،  ال�سرق 
جذورًا عرقية ودينية متتد ملئات ال�سنني واآلفها، وحقيقة 
الأمر اأن هذا الدعاء بعيد عن ال�سحة خا�سة يف ما يتعلق 
بالكيانني الأ�سا�سيني امل�سوؤولني عن تعري�س الأمن وال�سلم 

يف املنطقة للخطر، وهما اإ�سرائيل واإيران".
واأ�سار  اإىل اأن البع�س يتحدث عن �سراع تاريخي عمره 
مئات ال�سنني بني ال�سيعة وال�سنة، ويعتربون اخلالف مع 
اأن ل�سيء يف الواقع  اإيران جت�سيدًا لهذا ال�سراع، موؤكًدا 

اأبعد عن احلقيقة من مثل هذه الدعاءات.
بــهــذه احلقائق  العــــرتاف والإقـــــرار  اأن  عــلــى  و�ــســدد 
وال�سلم  الأمن  حتقيق  نحو  النطالق  نقطة  هو  التاريخية 
العـــرتاف  ينبغي  الأو�ــســط، حيث  الــ�ــســرق  الــدولــيــني يف 
بحق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير م�سريه، واإقامة دولته 
والحــتــالل  العنف  برف�س  الإقــــرار  يجب  كما  امل�ستقلة، 
كل  بحق  واللــتــزام  املــنــازل،  وتــدمــري  ــرى  الأ�ــس وت�سريد 
التدخل  عن  بعيدًا  واأمــان  ب�سالم  العي�س  يف  املنطقة  دول 
ت�سدير  الأخرى، وبعيدًا عن  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
الثورة عرب امللي�سيات والتباع مثل احلوثيني وحزب الله 

وحتري�سهم على اأبناء اأوطانهم.

مهرجان ويل �لعهد للهجن
�ملناف�صة ت�صتعل

�ص10

لجنة للوقوف على حاالت العنقز بالقنفذة  اشتراك اختياري لمستفيدي ساند
جدة- �لبالد

الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اأكــدت 
العمل  عن  التعطل  تعوي�س  من  امل�ستفيد  حق  على 
التاأمينات  نظام  يف  الختياري  ال�ــســرتاك  )�ساند( 
على  تغريدات  يف  واأ�سافت  ال�سرف.   فــرتة  خــالل 
تويرت:"تطبيق نظام التاأمني �سد التعطل عن العمل 
بقت�سر على الذين تعطلوا عن العمل لأ�سباب خارجة 
عن اإرادتهم ومدة �سرف تعوي�س التعطل عن العمل 

مرة  كل  عن  متقطعة  اأو  مت�سلة  �سهرًا   12 )�ساند( 
على  "�ساند"  نظام  ويقوم   ال�ستحقاق.  مــرات  من 
تعطله  فرتة  خالل  واأ�سرته  ال�سعودي  العامل  رعاية 
يعمل  بحيث  اإرادتـــه  عن  خارجة  لظروف  عمله  عن 
وظيفتني  بني  النتقالية  الفجوة  �سد  على  الربنامج 
ــدخــل لــيــوفــر له  ـــك بــتــوفــري احلـــد الأدنــــى مــن ال وذل
التدريب  لتوفري  بالإ�سافة  كرميًا  عي�سًا  ولأ�سرته 

الالزم وم�ساعدته يف البحث عن عمل اآخر.

 جدة ــ يا�صر بن يو�صف
اأو�سح املتحدث الر�سمي ل�سحة القنفذة اأن فريق 
يوم  باملحافظة   ال�سامل  التاأهيل  زار  الوقائي   الطب 
اأم�س الأول  الثالثاء  للتح�سني والوقاية، من حالت 
العنقز  حيث مت اكت�ساف اإ�سابة عدد من نزلء التاأهيل 

ال�سامل بالقنفذة بجدري املاء )العنقز(.  
العام  القنفذة  م�ست�سفى  اأن   املتحمي  واأ�ــســاف 
ا�ستقبل  3 حالت م�سابة  بالعنقز مت اإعطاوؤهم الدواء 

الوقائي  الطب  للمركز وقام فريق من  الالزم وعادوا 
الجــــراءات  لعمل  املــركــز  بــزيــارة  الــقــنــفــذة  ب�سحة 
ـــالزمـــة مبـــا فــيــهــا حتــ�ــســني املــخــالــطــني  ــيــة ال ــائ ــوق ال
التاأهيل  بــني  بالتن�سيق   وذلـــك   الــالزمــة  باللقاحات 
للحالة  بالن�سبة  واأ�ساف  القنفذة.   و�سحة  ال�سامل 
�سباحا  للم�ست�سفى  ح�سرت  فاإنها  ام�س  توفت  التي 
�سمن  مــن  وهــو  حــاد   تنف�س  ق�سور  الــوفــاة  و�سبب 

احلالت التي راجعت من مر�س العنقز .

�لتفا�صيل �ص7

�لتفا�صيل �ص7

�لتفا�صيل �ص4

�لتفا�صيل �ص3

السودان على أعتاب 
االستقرار 

تدمير معسكرات الحشد 
لقطع ذراع إيران 

�خلرطوم ــ رويرتز 
رئي�س  اأمــام  اليمني  الــربهــان  الفتاح  عبد  ركــن  اأول  الفريق  اأدى 
 11 املجل�س  ال�سودان.وي�سم  يف  ال�سيادة  ملجل�س  رئي�سا  الق�ساء، 
ملدة  الربهان  ع�سكريني، و�سرياأ�سه  مدنيني وخم�سة  �ستة  هم  ع�سوا، 

21 �سهرا، على اأن يخلفه مدين للفرتة املتبقية ومدتها 18 �سهرا.
رئي�س  اأمــام  الد�ستورية  اليمني  املجل�س  اأع�ساء  من   9 اأدى  كما 
يف  الرئا�سي  بالق�سر  بابكر  علي  عبا�س  الق�ساء  ورئي�س  املجل�س 

اخلرطوم، وكذلك عبد الله حمدوك املر�سح ملن�سب رئي�س الوزراء.
ال�سعب  واآمـــــال  تــطــلــعــات  بتحقيق  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء  وتــعــهــد   
اأهــداف اإعالن  ال�سوداين واخلــروج  بالبالد اإىل بر الأمــان وحتقيق 
احلرية والتغيري. وقالت عائ�سة مو�سى ع�سو املجل�س يف ت�سريحات 
�سحفية عقب اأداء الق�سم اإن فرتة املجل�س وهي ت�سعة وثالثون �سهرا 
�سيبذل كل الأع�ساء جهدهم خاللها يف �سبيل حتقيق �سعارات الثورة 
اأن �سعارات  التي راح �سحيتها �سهيدات و�سهداء ال�سودان . واأكدت 
بتحقيق  متعهدة  املن�سودة،  اأهدافها  حتقق  حتى  تخبو  لن  الثورة 
واملــتــوازنــة  امل�ستدامة  والتنمية  ال�سامل  والــ�ــســالم  الدميقراطية 

والتعاي�س ال�سلمي يف جميع اأرجاء البالد.

جدة - �لبالد
ام�س  واحداثها  بغداد  يف  ال�سعبي  احل�سد  مع�سكرات  لتزال  بينما 
العتقاد  ي�سود  العراقية، حيث  الأمن  لقوات  لغزًا  ت�سكل  الثالثاء  الأول 
مل  مــا  وهــو  اإ�سرائيلية،  طــائــرات  بــه  قامت  جــوي  ق�سف  نتيجة  بانها 
يوؤكده اجلي�س العراقي، وقطعت م�سادر عراقية حتدثت اليها البالد ان 
الق�سف مت بوا�سطة طائرة اأمريكية بدون طيار للمع�سكر الذي يقع يف 
منطقة "اأبو �سري". وقال ال�سيا�سي العراقي وثيق ال�سلة مبلف احل�سد 
العالقة  ترتيب  اإعــادة  اطار  ياأتي يف  الق�سف  ان  العزاوي  رائد  املذكور 
بني الوليات املتحدة المريكية والعراق.. واأ�ساف العزاوي ان املع�سكر 
الع�سكرية  مغلق منذ ثالث �سنوات ويعتقد انه جزء كبري من الرت�سانة 
ما  عن  ا�ستخباراتية  معلومات  اأية  تتوفر  ول  احل�سد  ي�ستخدمها  التي 
بها وماذا يدور فيها. ونقل العزاوي عن م�سوؤول ا�ستخباراتي كبري ان 
املنطقة مغلقة ل�سالح ايران ول ترتادها �سوى اعداد قليلة والعراقيون 
يتولون حرا�ستها من اخلارج فقط. وكان رئي�س الوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي قد امر الأ�سبوع املا�سي بنقل خمازن الذخرية التابعة للقوات 
من  الأول  يف  ا�سدر  كما  املــدن..  خــارج  امل�سلحة  الف�سائل  او  امل�سلحة 
يوليو املا�سي مر�سومًا يت�سمن �سوابط تلزم ف�سائل احل�سد بان تكون 

جزءًا من القوات امل�سلحة العراقية.

»              « جتمع �صالح وال�صومة

كويالر يرف�ض عر�ض الهالل

�صمك يف �صيافة الن�صر
والأهلي يواجه العدالة

�ص10

�ص10

�ص11

�لريا�صة

مركز �مللك �صلمان يوزع �صالل غذ�ئية يف حر�ص

ترقب دولي لنتائج حوار الشرعية اليمنية واالنتقالي
جدة ــ �لبالد 

يف تطورات جديدة للو�سع اجلنوبي يف اليمن �سيطرت قوة من 
اأهمية  الأكرث  املحافظة  وهي  اأبني  حمافظة  على  النتقايل  املجل�س 

بعد العا�سمة املوؤقتة عدن.
املحافظة  قبائل  مــن  م�سائخ  املــواجــهــة  خــط  على  دخــل  ــد  وق
واملناطق املحيطة وذلك من خالل و�ساطة اأدت اإىل اخراج قوات 
ال�سرعية من املحافظة �سلمًا واعطاء النتقايل فر�سة التمو�سع 
يف املع�سكر الواقع يف ماأرب. يف حني توجهت قوة ال�سرعية اىل 
حمافظة رداع. جاء ذلك يف الوقت الذي و�سل فيه وفد املجل�س 
اأم�س  م�ساء  من  متاأخر  اإىل جدة يف وقت  النتقايل اجلنوبي 
وذلك ا�ستجابة لدعوة اململكة للحوار بني اأطراف النزاع. غري 
اأن م�سادر قالت ان ال�سرعية مازالت عند موقفها الذي يطالب 

بالن�سحاب الكامل لقوة الطرف الآخر قبل اأي حوار.
املتحدة  الأمم  فعل  ردود  تــوالــت  نف�سه  الــوقــت  ويف 
اليمن  وحـــدة  لتهديد  الراف�سة  العربية  ـــدول  ال وجــامــعــة 

نتائجه  يرتقب  مطلب  وهــو  ال�سلمية.  بالطرق  النزاع  اإنهاء  ومطالبة 
اأكد مارتن جريفث مندوب املنظمة الدولية اىل  يف لقاء جدة. يف حني 
اليمن ان اململكة تبذل جهودا متميزة من اأجل انهاء احلالة الراهنة بني 
الأطراف يف اجلنوب. واأعرب املندوب الدويل الذي و�سل اىل �سنعاء 
الدفاع  وزيــر  نائب  اأكــده  بالغ  اهتمام  من  وجــده  ملا  تقديره  عن  اأم�س 
الأمري خالد بن �سلمان خالل لقاء جريفث مع �سموه يف الريا�س قبل اأن 
يتوجه اىل جولة جديدة �سمن مهمته الدولية. واأ�ساف ان الأمم املتحدة 

حري�سة على الوحدة اليمنية وانهاء النزاع.
الدفاع  وزير  م�ست�سار  حامت  اأبو  يحيى  العقيد  اأو�سح  جانبه  ومن 
املعاجلة  اإىل  يتطلع  اجلميع  اأن  لـ)البالد(  خا�س  ت�سريح  يف  اليمني 
من  اأن  موؤكدًا  الأطــراف  جميع  من  اجلنوب  لأزمة  وال�سريعة  احلقيقية 
يف  املــوؤثــر  الطرف  اليـــراين  اجلانب  هو  الــراهــن  الو�سع  من  ي�ستفيد 

امل�سهد اليمني من خالل وكالئه يف �سنعاء.
واأعرب عن اأمله ان يتفاعل اجلميع مع دور اململكة يف احلر�س على 

اأمن وا�ستقرار اليمن.

الفيصل يطلع على الخطط المستقبلية لتطوير منطقة مكة
جدة- يا�صر بن يو�صف

اطلع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 
اأمري منطقة مكة املكرمة على اخلطط امل�ستقبلية الهادفة لتحقيق التطوير ال�سامل يف 
العامة.  واملرافق  اخلدمات  من  املنطقة  حمافظات  احتياجات  وتوفري  كافة  املجالت 
جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سموه يف مقر الإمارة بجدة امل�ست�سار يف الديوان امللكي رئي�س 
اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير املنطقة املهند�س اإبراهيم ال�سلطان. واأن�ساأت الهيئة عام 
1421هـ، للنهو�س مبهمة التطوير والتنمية يف مكة املكرمة من خالل اإعداد املخطط 
م�ساريع  وتنفيذ  املكرمة  ملكة  الهيكلي  املخطط  وحتديث  املركزية  للمنطقة  الهيكلي 
التطوير الكربى التي اأعلن عن انطالقتها يف الرابع والع�سرين من رم�سان 1425هـ .

و�سع  خاللها  الهيئة  ا�ستطاعت  خمتلفة  مراحل  بعدة  التطوير  م�سرية  ومــرت 
ال�سرتاتيجي  املخطط  فيها  واأبـــرزت  التخطيطية  العملية  وقواعد  ا�سرتاتيجيات 

واملخطط الإقليمي ثم املخطط ال�سامل ملكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة.

وفد �ملجل�ص �لإنتقايل ي�صل جدة

ً



الطائف- البالد
الفي�صل  خالد  الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكييد 
منطقة  اأميير  ال�صريفني  احلرمني  خييادم  م�صت�صار 
يف  تييطييورًا  �صهد  عييكيياظ  �ييصييوق  اأن  املييكييرميية  مكة 
ال�صنوات املا�صية، م�صرًا اإىل اأن م�صتقبل �صوق 

عكاظ �صي�صهد تطورًا مت�صارعًا.
بقيادة  املباركة  البالد  لهذه  "هنيئًا  �صموه:  وقال 
خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأمني 
اإجناز،  الله -، مبا يتحقق كل يوم من  اأيدهما   -

وتقدم وتطور يف جميع املجالت.
خييادم احلرمني  عن  نيابة  رعايته  لييدى  ذلييك  جيياء 
�صعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
�صوق  حفل  الأول  اأميي�ييس  م�صاء  الييلييه-،  -حفظه 
اأحييد  ُيييعييد  اليييذي   ، الييطييائييف  مو�صم  عييكيياظ �صمن 
العليا  جلنتها  يييراأ�ييس  التي  ال�صعودية  موا�صم 
�صلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س  نائب  العهد  �صعود ويل  اآل  عبدالعزيز  بن 
رئييييي�ييس جمل�س  الييدفيياع  اليييييوزراء وزيييير  جمل�س 

ال�صوؤون القت�صادية والتنمية -حفظه الله-.

�ييصييمييو الأميييير خالد  وا�ييصييتييطييرد 
العربية  اململكة   " الفي�صل: 

باأمنها  تتميز  ال�صعودية، 
وا�صتقرارها  واأمييانييهييا 
وثييقييافييتييهييا وبييفييكييرهييا 
نتيجة  واقييتيي�ييصييادهييا 
لييعييدة اأمييييييور، اأولييهييا 
متيي�ييصييك هييييذه اليييدولييية 

بالإ�صالم  و�صعبا  قيادة 
وبييييالييييقييييراآن وبيياليي�ييصيينيية 

البالد  لهذه  فهنيئًا  النبوية، 
و�صعبها".

اأ�ييصييكيير جميع الإخييييوان  وقيييال �ييصييمييوه: 
الكبر،  العمل  هذا  يف  واأ�صهموا  �صاركوا  الذين 
الذي ي�صتحقون عليه الإعجاب والتقدير، واأولهم 
لل�صياحة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
واليييييراث الييوطيينييي الأ�ييصييتيياذ اأحييمييد اخلييطيييييب، 
للعرب،  �صوقا  عييكيياظ  �ييصييوق  يييكييون  اأن  واأتييوقييع 
العرب  ملتقى  عكاظ  يكون  واأن  املجالت  كل  يف 

الأول، يف جميع املجالت �صواء 
الثقافية  اأواملجالت  الفكرية 
اأن  ونريد  والقت�صادية، 
مكانته  ي�صتعيد  نيييراه 
احلييي�يييصييياريييية ولييكيين 
بييحييليية جيييدييييدة، ويف 
يواكب  جديد  ت�صور 
اليييعييي�يييصييير احليييا�يييصييير 

وامل�صتقبل.
وحييييييول اأهيييمييييييية �ييصييوق 
عييكيياظ لييتييعييريييف اليينييا�ييصييئيية 
واحل�صاري  الثقايف  باملخزون 
مكة  منطقة  اأمييير  �صمو  قييال  للمملكة، 
" اإن النا�صئة هم امل�صتقبل، ونحن نرى  املكرمة: 
م�صتقبلنا يعي�س معنا بهذه الروح وبهذه العزمية 

والتاأكيد على تطوير هذه البالد.
رئي�س  عكاظ  ب�صوق  �صموه  ا�صتقبال  يف  وكييان 
والييراث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
الأ�صتاذ  الطائف  مو�صم  جلنة  رئي�س  الوطني 

اأحمد بن عقيل اخلطيب وحمافظ الطائف الأ�صتاذ 
�صعد بن مقبل امليموين .

وفور و�صول �صموه اإىل مقر احلفل عزف ال�صالم 
�صاهد �صموه واحل�صور عر�صًا مرئيًا  ثم  امللكي، 
اإحيائه  اإعيييادة  منذ  عكاظ  �صوق  م�صرة  يحكي 
واملراحل التي مر بها ، تاله اأوبريت "عرب ٥٠١ 
" الذي يوؤرخ لن�صاأة �صوق عكاظ قبل ١٥٠٠ عام.
ال�صور  من  جملة  الأوبييريييت  خييالل  من  وظهرت 
ف�صول  ميين  مهما  ف�صال  جت�صد  التي  الإبييداعييييية 
التاريخ الجتماعي والثقايف والإبداعي العربي، 
وال�صعر  املعلقات  �صعر  ا�صتح�صار  ذلييك  يف  مبا 
اإىل  بها  ميير  التي  الييتييطييورات  خييالل  ميين  العربي 
احلفل  خييالل  �صموه  وتيييوج  احلييا�ييصيير.  ع�صرنا 
اململكة بربدة  اإبراهيم يعقوب من  ال�صاعر حممد 
باملركز  لفوزه  ريال  مليون  ومببلغ  عكاظ  �صاعر 
الأول ، كما قلد و�صاح عكاظ للفائز باملركز الثاين 
األف  اليمن ومببلغ ٥٠٠  عبدالله حممد عبيد من 
ريال ، فيما فاز ال�صاعر �صتيوي عزام الغيثي من 

اململكة باملركز الثالث ومببلغ 2٥٠ األف ريال .
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الخطيب: المملكة تستهدف مليون سائح سنويا

الفيصل: أتوقع أن يكون سوق عكاظ ملتقى العرب األول

الطائف - خالد بن مر�ضاح
الوطني  والييراث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رفع 
اأحمد بن عقيل اخلطيب، �صكره  الأ�صتاذ  الطائف  رئي�س جلنة مو�صم 
عبدالعزيز  بيين  �صلمان  املييلييك  ال�صريفني  احلييرمييني  خليييادم  وتييقييديييره 
 ، عكاظ  �صوق  حلفل  الكرمية  رعايته  على   - الله  حفظه  �صعود-  اآل 
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�صمو  ول�صاحب 
رئي�س  الدفاع  وزييير  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �صعود 
جمل�س ال�صوؤون القت�صادية ورئي�س اللجنة العليا ملوا�صم ال�صعودية 
الفي�صل  خالد  الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  �صكر  كما   . الله  حفظه   -
مكة  منطقة  اأمر  ال�صريفني  احلرمني  خادم  م�صت�صار  العزيز  عبد  بن 
املكرمة على ت�صريفه للحفل . واأكد عقب احلفل اأن اململكة قادمة وبقوة 
ومن املاأمول اأن ت�صبح واحدة من �صمن اأكرب خم�س دول �صياحية يف 
العامل ، م�صت�صهداآ يف ذلك مبا ذكره �صمو ويل العهد - حفظه الله - يف 

اأكرث من مكان ، لفًتا معاليه اإىل اأن اململكة ت�صتهدف الو�صول اإىل عدد 
١٠٠ مليون �صائح  وبالدنا قادرة على ذلك. وقال " اإن �صمو ويل العهد 
نقالت  حتريك  يف  اأ�صهمت  جديدة  مهنية  ثقافة  اأ�صاع   - الله  حفظه   -
البروقراطية  تراجعت  حيث  الييدوليية،  قطاعات  خمتلف  يف  نوعية 
واأ�صبحت روح الفريق الواحد ت�صود، معترًبا اأن ال�صياحة باعتبارها 
رافد اقت�صادي رئي�س من املجالت التي حتظى بدعم القيادة وتتطلب 
موا�صم  اأن  مييوؤكييًدا  فيها"،  ال�صتثمار  اإىل  الأعييمييال  رجييال  ي�صعى  اأن 
نقلة  الييقييادميية  �صنوات  اخلم�س  مييدى  على  ت�صهد  �صوف  ال�صعودية 
خالل  �صهد  الطائف  اأن  واأبيييان   . لها  املر�صومة  اخلطط  وفييق  نوعية 
اأقييل من اأ�صبوعني اأكييرث من 7٥٠ األييف زائيير، وهييذا الأميير عامل حمفز 
الهوية  تعزز  التي  بالأفكار  ال�صوق  لإثييراء  املزيد من اجلهد  بذل  على 
على  معاليه  مثنيًا   ، عكاظ  �صوق  من  اأ�صالتها  تكت�صب  التي  العربية 
�صركائها  ومن  ال�صياحة  هيئة  من  الطائف  مو�صم  يف  العاملني  جهود 

يف القطاعني احلكومي واخلا�س . وقال  :" اإن الطائف يليق بها اأن 
حتمل لقب "م�صيف العرب"، اإذ تتمتع بكل مقومات ال�صياحة الطبيعية 
 ، اململكة  ال�صياحة يف  بييارزًا يف خارطة  اأن حتتل مكانًا  توؤهلها  التي 
وهذا الأمر حا�صر عندما بداأه التخطيط ملو�صم الطائف بو�صفه اأحد 
موا�صم اململكة "، لفتًا اإىل اأن هذا الأمر يتطلب ا�صتمرار اجلهود من 
اإىل وجهة جاذبة  الطائف  املزيد من ال�صتثمارات لتحويل  اأجل �صخ 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  معايل  اأكد  عكاظ  �صوق  وحول  لل�صّياح. 
اأن  الطائف،  مو�صم  جلنة  رئي�س  الوطني  والييراث  لل�صياحة  العامة 
�صوق عكاظ يعي�س هذا العام نقلة كبرة، اإذ ت�صاعف ا�صتيعاب ال�صوق 
التجربة  ترثي  التي  الفعاليات  من  مزيدا  ال�صوق  �صهد  كما  للزوار، 
وال�صعادة،  واملتعة  املعلومات  من  مزيدًا  له  وتقدم  للزائر،  ال�صياحية 
و�صناعاتهم  وتراثهم  العرب  ثقافة  بني  بالتج�صر  الفعاليات  وتقوم 

وماأكولتهم وفنونهم ال�صعبية يف املا�صي واحلا�صر.

رفع  �ضكره خلادم احلرمني ال�ضريفني على رعايته حفل �ضوق عكاظ

نيابة عن خادم احلرمني رعى حفل االفتتاح وكرم ال�ضعراء

اململكة 
تتميز باأمنها 

وا�ضتقرارها وثقافتها 
واقت�ضادها
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كلمة
الريادة اإلنسانية

قطاعات  يف  الإن�سانية  جهودها  اململكة  توا�سل 
باأنحاء  ،وم�ساعداتها  اليمنية  باملحافظات  خمتلفة 
العامل، يف اطار نهجها الن�ساين الذي يوثق تاريخا 
التي  اخلرية  املبادئ  ويرتجم   ، لها  وم�سرفا  طويال 
بها  ت�سهد  التي  ومواقفها  ب�سيا�ستها  دائما  تقرتن 
املنظمات الدولية ، حيث  متثل اململكة ترتيبا متقدما 
ودائما   ، العامل  يف  الأكــر  املانحة  الــدول  قائمة  يف 
والــدول  للمجتمعات  وامل�ساندة  الدعم  ج�سور  متد 
ــق مــا ت�سري اإلــيــه اإحــ�ــســاءات  املــحــتــاجــة،  وذلـــك وف
 ، ــاين  ــ�ــس ــة للعمل الإغـــاثـــي والإن املــنــظــمــات الأممــي
امللك  مركز  بــاأن  املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــن  وتاأكيد 
يعانون  ملن  الأمــل  �سانعي  اأهــم  اأحــد  اأ�سبح  �سلمان 
العامل،  حول  والأحـــداث  وال�سراعات  الكوارث  من 
الأمم  اأهم منظمات  لتاأ�سي�سه �سراكات مع  بالإ�سافة 

املتحدة واملنظمات غري احلكومية.
الإجمالية  ال�سعودية  امل�ساعدات  حجم  بلغ  لقد 
اأكرث من 122 مليار ريال، وهو ما يعادل اأكرث من 32 
مليار دولر، فيما بلغ عدد امل�ساريع املقدمة  اأكرث من 
من  اأبرمت  كما  الدول،  ع�سرات  �سملت  م�سروع  الف 
خالل مركز امللك �سلمان �سراكات اغاثية اأممية ومع 
العديد من حكومات الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات 
، وتغطي م�ساعداتها الإن�سانية والتنموية واخلريية 
العامة،  ال�سحة  املــيــاه،  التعليم،  املــجــالت:  �ستى 
النقل، الأعمال اخلريية الدينية والجتماعية، توليد 
القطاعات.  من  وغريها  الزراعة  واإمــدادهــا،  الطاقة 
هذا  يف  كبري  باهتمام  الفل�سطيني  ال�سعب  ويحظى 
يف  الثابتة  ال�سعودية  املواقف  تتوجه  الــذي  اجلهد 
ن�سرة ق�سيته العادلة على كافة الأ�سعدة ويف كافة 

املحافل الدولية ل�سرتداد حقوقه امل�سروعة. 

أمير عسير يثني على فعاليات أولمبياد األيتام
�أبها - مرعي ع�سريي

ا�ستقبل الأمري تركي بن طالل اأمري منطقة ع�سري مدير عام جمعية اآباء 
باملنطقة امل�سرف العام على الأوملبياد الوطني الثاين لالأيتام الدكتور �سعد 
اآل عمرو، واأطلع �سموه على برامج وفعاليات الأوملبياد التي تاأتي �سمن 
روزنامة فعاليات �سيف ع�سري. و�سكر الأمري تركي بن طالل كافة العاملن 
على جهودهم يف حتقيق جناح الأوملبياد التي  تهدف اىل الهتمام باأبناء 
اأن  يذكر  ومواهبهم.  مهاراتهم  وتنمية  الغالية  الفئة  هــذه  مــن  الــوطــن 

م�ساركة  ي�سهد  لالأيتام  الثاين  الوطني  الأوملبياد 
لرعاية  جمعية   15 مــن  مناف�س   200 مــن  اأكـــرث 
يتناف�س  املــمــلــكــة،  مــنــاطــق  خمتلف  مــن  الأيـــتـــام 
منها  املجالت  من  عدد  يف  خالله  من  امل�ساركون 
"اأعذب  ت�سمل  اأربعة حماور  الثقايف يف  اجلانب 
و  الثقافية"  "امل�سابقة  و  و"الإلقاء"  تالوة" 
اأربع  الريا�سي  املجال  ي�سم  فيما  لك"؛  "امل�سرح 
وال�سباحة،  الطاولة،  تن�س  يف  تتمثل  م�سابقات 

و�سباق اجلري، وكرة القدم.

أكدت التزامها بمبادئ القانون الدولي..المملكة:
الحديث عن صراع مذهبي تاريخي يكتنف المنطقة ضرب من الخيال

نيويورك- و��س
مببادئ  الــتــزامــهــا  الــ�ــســعــوديــة،  العربية  اململكة  اأكـــدت 
القانون الدويل ودعمها كل ما ميكن اأن ي�ساعد على ا�ستتباب 

الأمن وال�ستقرار وال�سلم لدول املنطقة.
جاء ذلك يف كلمة اململكة التي األقاها املندوب الدائم لوفد 
اململكة لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبدالله بن يحيى املعلمي، 
اأمام جمل�س الأمن، يف جل�سة بعنوان " �سون ال�سلم والأمن 
والأمن  ال�سالم  حتقيق  تعرت�س  التي  التحديات  والدولين: 
كلمته، عن  م�ستهل  املعلمي يف  واأعــرب  الأو�سط.  ال�سرق  يف 
تهنئته بولندا على رئا�ستها ملجل�س الأمن هذا ال�سهر، و�سكره 
املفاهيمية  القيمة بعقد هذه اجلل�سة، وعلى املذكرة  للمبادرة 

التي اأعدها وفد بولندا حول مو�سوع اجلل�سة.
اجلذرية  الأ�سباب  عن  الورقة  تت�ساءل   " معاليه:  وقــال 
لهذه  باأن  البع�س  ويجادل  الأو�سط،  ال�سرق  يف  لل�سراعات 
ال�سراعات جذورًا عرقية ودينية متتد ملئات ال�سنن واآلفها، 
وحقيقة الأمر اأن هذا الدعاء بعيد عن ال�سحة خا�سة يف ما 
الأمن  تعري�س  عن  امل�سوؤولن  الأ�سا�سين  بالكيانن  يتعلق 
وتابع  واإيران".  اإ�سرائيل  وهما  للخطر،  املنطقة  يف  وال�سلم 
ما  يومًا  يكن  مل  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  "ال�سراع  معاليه: 

�سراعًا ذا جذور عرقية اأو دينية، فلقد عا�س العرب امل�سلمون 
مع مواطنيهم اليهود وامل�سيحين يف اأمن و�سالم طوال عمر 
هذا  حال  يتغري  ومل  فل�سطن،  يف  الإ�سالمي  العربي  احلكم 
حركة  وهي  ال�سهيونية،  احلركة  بــداأت  اأن  بعد  اإل  التعاي�س 
واملنازل  الأرا�سي  على  ال�ستيالء  يف  ا�ستعمارية،  عن�سرية 
ع�سابات  قامت  ثم  الع�سرين،  القرن  مطلع  مع  فل�سطن  يف 
عرقي  تطهري  بعمليات  وغريها  الأرجـــون  مثل  ال�سهيونية 
من  وحرمتهم  لجئن  اإىل  وحولتهم  الفل�سطينين  ا�ستهدفت 

حقهم يف احلياة وحقهم يف الكرامة ويف تقرير امل�سري".
الفل�سطينين  بن  لي�س  اأنه  املعلمي  ال�سفري  معايل  واأكد 
مبادئ  م�ساألة  هي  بل  تاريخية،  ثارات  فل�سطن  يف  واليهود 
اأ�سا�سية اأقرها القانون الدويل واأقرتها قرارات الأمم املتحدة 
اأكـــد على  الـــذي  التق�سيم اجلــائــر رقــم 181،  قـــرار  مــن  بـــدءًا 
بالقرارات  وانتهاء  م�ستقلة  فل�سطينية  دولــة  قيام  �سرورة 
التي  و2334  و1860  و694  و672  و497   338 و   242
من  الرابع  حــدود  على  الفل�سطينية  الدولة  قيام  على  اأكــدت 
واأ�ساف:  ال�سريف.  القد�س  وعا�سمتها   1967 لعام  يونيو 
"يف حن اأن العامل باأ�سره قد اأقّر بحتمية حّل الدولتن، فاإن 
اإ�سرائيل مازالت متاطل يف تنفيذ هذه القرارات، ومتتنع عن 

ل�سعب فل�سطن على  الوطنية  التاريخية  العرتاف باحلقوق 
اإنها مل تنفك عن ال�ستفزازات امل�ستمرة التي كان  اأر�سه، بل 
يف  حرمته  على  والعتداء  الأق�سى،  امل�سجد  اقتحام  اآخرها 
يوم عيد الأ�سحى املبارك، وهو اعتداء ندينه ونندد به باأ�سد 
اأخرى يتحدث  اأنه من جهة  اإىل  اأ�سار معاليه  العبارات". كما 
ال�سيعة  ال�سنن بن  تاريخي عمره مئات  البع�س عن �سراع 
وال�سنة، ويعترون اخلالف مع اإيران جت�سيدًا لهذا ال�سراع، 
هذه  مثل  من  احلقيقة  عن  اأبعد  الواقع  يف  ل�سيء  اأن  موؤكًدا 
الدعاءات، فمع اأن املذهب ال�سيعي قد ن�ساأ يف بع�س املناطق 
العربية قبل حوايل األف ومائتي عام اإل اأنه مل ينت�سر يف اإيران 
اإل يف القرن ال�ساد�س ع�سر على اأيدي حكام الدولة ال�سفوية، 
الذين جنحوا يف ت�سييع غالبية اإيران ولكنهم مل ينجحوا يف 
ن�سر املذهب ال�سيعي خارجها، ولذلك فاإن احلديث عن �سراع 
مذهبي تاريخي يكتنف املنطقة باأ�سرها منذ األف عام اأو يزيد، 
العربي  الوطن  يف  فال�سيعة  اخليال،  من  �سرب  بب�ساطة  هو 
ال�سنية  املــذاهــب  اأبــنــاء  من  اأ�سقائهم  مع  وتعاي�سوا  عا�سوا 
اإيران مل يظهر  باأمن و�سالم وتعاون، واخلالف مع  املختلفة 
اإل بعد الثورة الإيرانية التي اعتنقت املذهب ال�سيعي، واأولته 
تكتف  املجالت، ومل  بع�س  بل حتى احل�سرية يف  ال�سدارة 

اإىل  الثورة  ت�سدير  اإىل  دعت  اإنها  بل  بذلك  الإيرانية  الثورة 
العامل الإ�سالمي، حيث ين�س الد�ستور الإيراين على ما يلي: 
الداخل  يف  الثورة  هذه  ملوا�سلة  الطريق  الد�ستور  "ميهد 
الأمم  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  معايل  واأكــد  واخلارج". 
املتحدة، اأن العرتاف والإقرار بهذه احلقائق التاريخية هو 
نقطة النطالق نحو حتقيق الأمن وال�سلم الدولين يف ال�سرق 
الأو�سط، حيث ينبغي العرتاف بحق ال�سعب الفل�سطيني يف 
الإقــرار  يجب  كما  امل�ستقلة،  دولته  واإقــامــة  م�سريه،  تقرير 
املنازل،  وتدمري  الأ�سرى  وت�سريد  والحتالل  العنف  برف�س 
واللتزام بحق كل دول املنطقة يف العي�س ب�سالم واأمان بعيدًا 
عن التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول الأخرى، وبعيدًا عن 
ت�سدير الثورة عر امللي�سيات والتباع مثل احلوثين وحزب 

الله وحتري�سهم على اأبناء اأوطانهم.
ودعا معاليه جمل�س الأمن لأن يعيد التاأكيد بكل الو�سائل 
يرف�س  واأن  الدولية،  العالقات  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  على 
الفنت  ـــارة  واإث والتحري�س  وال�سطهاد  والعنف  الحــتــالل 
القالقل  بها  وتثري  واإيـــران،  اإ�سرائيل  من  كل  متار�سها  التي 
اأن  اإىل  النتباه  املعلمي  ال�سفري  ولفت  الأو�سط.  ال�سرق  يف 
العمل  من  املنطقة  �سيمّكن  الأ�سا�سية،  املبادئ  بهذه  القــرار 

الطبيعية  وثرواتها  والفكرية  الب�سرية  طاقاتها  ت�سخري  على 
نحو التعاون والتنمية وحماربة الإرهاب ومعاجلة الأ�سباب 
والتهمي�س  الأجنبي  الحتالل  مثل  انت�ساره  على  امل�ساعدة 
اأبناء  بن  والطائفية  العرقية  والتفرقة  الجتماعي  والظلم 
على  دائــمــًا  تعمل  اململكة  اأن  معاليه  واأكـــد  الــواحــد.  الــوطــن 
ت�سجيع التنمية يف املنطقة، اإميانًا منها باأن التنمية ال�ساملة 
املنطقة  ا�ستقرار  نحو  ال�سبيل  هــي  ــط،  ــس الأو� ال�سرق  يف 

والق�ساء على الإرهاب وتخفيف حدة النزاعات.
التعاون  يد  مد  اإىل  دائمًا  ت�سعى  اململكة  اإن   " واأ�ساف: 
واللتزام باحلوار �سبياًل اإىل حّل امل�سكالت بالطرق ال�سلمية، 
اإل اأنها يف الوقت نف�سه توؤكد على اأن دعوات احلوار، ينبغي 
اأن تكون من�سجمة مع وقف التهديدات والتدخل يف ال�سوؤون 
البعثات  على  العــتــداء  مثل  العدائية  والأعــمــال  الداخلية 
والهجمات  الدبلوما�سين،  اغتيال  وحمــاولت  الدبلوما�سية 
ال�سيرانية على البنى التحتية، واحلمالت الدعائية، وتاأجيج 
الإرهابية  والتنظيمات  امللي�سيات  ودعــم  والطائفية  الفنت 
ورعايتها، م�سرًياأ اإىل اأنه بدون وقف عملي لهذه املمار�سات، 
يف  للرماد  ذر  جمــرد  كونها  تعدو  ل  للحوار  دعــوة  اأي  ــاإن  ف

العيون واأداة لتحقيق اأهداف التو�سع والهيمنة.

الرئيس الفلبيني وآل الشيخ يستعرضان العالقات
مانيال- وا�س

ا�ستعر�س الرئي�س رودريغو روا دوتريتي رئي�س جمهورية الفلبن، 
ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  مع  اأم�س  مبانيال  الرئا�سي  الق�سر  يف 
الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ والوفد املرافق بح�سور 
رئي�س جمل�س النواب الفلبيني اآلن بيرت كاييتانو العالقات الثنائية بن 

البلدين ال�سديقن وعدًدا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
ورحب فخامته يف بداية ال�ستقبال برئي�س جمل�س ال�سورى والوفد 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  اإىل  حتياته  مقدمًا  املــرافــق، 
عبدالعزيز اآل �سعود، ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

-حفظهما الله -، موؤكدًا متانة العالقات الفلبينية ال�سعودية.

على  اململكة  �سكره حلكومة  دوتريتي عن  رودريغو  الرئي�س  واأعــرب 
تي�سري  على  واحلر�س  باململكة،  املقيمن  الفلبينين  باملواطنن  اهتمامها 

�سوؤون حياتهم املعي�سية والعمالية.
وامل�ستثمرين  ال�سعودين  الأعمال  برجال  الفلبيني  الرئي�س  ورحب 
الوقت نف�سه عن  الفلبن، معربًا يف  التنمية يف  للم�ساهمة يف دفع عجلة 
ا�ستعداد بالده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينين للم�ساهمة وامل�ساركة يف 

م�ساريع التعدين ال�سعودية.
الداعمة  اململكة  مواقف  على  العميق  �سكره  دوتريتي  الرئي�س  وقدم 
جلمهورية الفلبن يف الأمم املتحدة وت�سويتها �سد م�سروع اتهام الفلبن 
اإعمار  لإعادة  التنموية  امل�ساريع  لدعمها  اإ�سافًة  الإن�سان،  حقوق  بانتهاك 

مدينة مراوي يف منطقة مينداناو الفلبينية.

حساب المواطن: 3.7 مليون مستفيد
في دفعة أغسطس

�لريا�س- �لبالد
�سلطان  املواطن  ح�ساب  لرنامج  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح 
على  حت�سلوا  امل�ستفيدين  اإجــمــايل  مــن   %  44 اأن  القحطاين 
رياًل   )  1049  ( مقداره  بلغ  دعم  مبتو�سط  الكامل  ال�ستحقاق 
لالأ�سرة الواحدة يف دفعة �سهر اأغ�سط�س. وقال : "اإن اأرباب الأ�سر 
املتقدمن يف هذه الدفعة بلغوا اأكرث من "2.2 مليون" رب اأ�سرة 
اأكرث من 8.7 مليون تابع لأرباب الأ�سر  التابعن  بينما بلغ عدد 
مليون"   1.5" من  اأكرث  امل�ستقلن  عدد  بلغ  فيما   ،  %60 م�سكلن 
م�ستفيد؛ ي�سكلون ما ن�سبته 40% من اإجمايل امل�ستفيدين، لي�سل 
جمموع املبالغ املودعة يف ح�سابات م�ستفيدي الرنامج البنكية 
 50 من  اأكــرث  اجلــاري  اأغ�سط�س   10 يوم  اإىل  الرنامج  بدء  منذ 
مليار ريال، وبلغ اإجمايل مبالغ التعوي�سات املدفوعة باأثر رجعي 
من الدفعة الأوىل اإىل الدفعة 21 اأكرث من 370 مليون ريال. وبن 
اأرباب الأ�سر بلغت 93 %  اأن ن�سبة الذكور من  املتحدث الر�سمي 
بينما بلغت ن�سبة الإناث املتقدمات كرَبات اأُ�سر 7%، وُقدرت ن�سبة 
الإناث امل�ستقالت 52% البالغ عددهن اأكرث من 781 األف م�ستفيدة 
األف  اأكرث من 718  البالغ عددهم  امل�سكلن %48  بالذكور  مقارنًة 
م�ستفيد، موؤكًدا اأن 83% من اإجمايل امل�ستقلن نالوا ال�ستحقاق 
والأدنـــى،  اجلزئي  ال�ستحقاق  على   %17 حت�سل  فيما  الكامل 
ال�سهر  دفعة  يف  الــرنــامــج  مــن  امل�ستفيدين  عــدد  ارتــفــع  وبــذلــك 
مليون   3.77 من  اأكــرث  اإىل  وم�ستقلن  اأ�سر  اأربـــاب  من  احلــايل 
م�ستفيد بزيادة بلغت + 0.6% مقارنًة بدفعة �سهر يوليو املا�سي. 
الرنامج  من  لال�ستفادة  الأهلية  �سروط  اأن  القحطاين  واأ�ساف 
وي�ستثنى  اجلن�سية،  �سعودي  امل�ستفيد  يكون  اأن  ت�ستوجب 
ال�سعودية  الزوجة غري  اأو  والــزوج  املواطنة  ابن وابنة  ذلك  من 
داخل  دائــم  ب�سكل  امل�ستفيد  يقيم  واأن  التنقل،  بطاقات  وحاملو 
الثني  خالل  يوًما   90 من  لأكــرث  خارجها  يقيم  ل  بحيث  اململكة 
اأن وجوده يف  ع�سر �سهًرا املا�سية، وي�ستثنى من ذلك من يثبت 
دور  اأٍي من  امل�ستفيد يف  ي�سرتط عدم وجود  كما  لعذر،  اخلارج 
عنها  املف�سح  البيانات  وتوافق  ال�سجون،  اأو  احلكومية  الإيواء 

مع بيانات اجلهات ذات العالقة.

العدل تدشن الوكاالت اإللكترونية في األردن واإلمارات
�لريا�س -�لبالد

اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  العدل  وزارة  طبقت 
اململكة  �سفارة  يف  الإلكرتونية  الــوكــالت  اإ�ــســدار  نظام 
وقن�سلياتها يف اململكة الأردنية الها�سمية ودولة الإمارات 
الــوزارة  خلطة  ا�ستكماًل  ذلــك  ويــاأتــي  املتحدة.  العربية 
العدل  وزيـــر  ومتابعة  بتوجيه  الــرقــمــي  الــتــحــول  نحو 
بن  وليد  الدكتور  ال�سيخ  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  رئي�س 
الوكالت  اإ�ــســدار  نظام  تفعيل  ال�سمعاين،ومنها  حممد 

الفائت  القعدة  ذي  �سهر  اأواخــر  د�سن  الإلكرتونيًا،الذي 
من خالل ال�سفارات والقن�سليات ال�سعودية يف اخلارج؛ 
تقلي�س  بعد  مبا�سرة،  بها  العمل  املواطنون  لي�ستطيع 
�سفارة  يف  اخلدمة  تطبيق  بداأ  ال�سابقة،حيث  الإجــراءات 

اململكة وقن�سليتها يف جمهورية م�سر العربية .
الرقمي  التحول  اإطــار  �سمن  اجلديد،  النظام  وياأتي 
الوكالة  عن  اإعالنها  مع  الـــوزارة  اأطلقته  الــذي  للتوثيق 
برنامج  توجهات  لدعم  احلــايل،  العام  مطلع  الإلكرتونية 

القائمة   ،2030 اململكة  وروؤيــة   ،2020 الوطني  التحول 
كفاءة  اإىل  والو�سول  للم�ستفيدين  اخلدمات  تي�سري  على 
هند�سة  واإعــادة  احلكومية؛  للمرافق  الت�سغيلي  الإنفاق 
الإجراءات وتب�سيطها وال�سعي جلعلها رقمية ب�سكل كامل. 
ال�سفارات  من  كان  ال�سابق  يف  الوكالة  اإ�سدار  اأن  يذكر 
اإذ  ومـــاًل،  وقــتــًا  امل�ستفيد  ويكلف  ورقــيــًا  والقن�سليات 
بالريد  ير�سلها  اأن  عليه  يجب  الوكالة  له  ت�سدر  اأن  بعد 
اخلارجية  وزارة  من  لت�سدق  ال�سعودية،  اإىل  التقليدي 

ومن ثم وزارة العدل، دون اأن ي�ستطيع ف�سخها اإلكرتونيًا، 
فور  مبوجبها  العمل  الآن  الوكيل  باإمكان  اأ�سبح  بينما 
وميكن  ال�سعودية،  املمثليات  مــن  اإلكرتونيًا  �سدورها 
عر  الوكالة  مــن  التحقق  الوكيل  مــع  املتعاملة  للجهات 
موقع وزارة العدل، كما ي�ستطيع املوكل الطالع عليها من 
خالل خدمة ال�ستعالم عن وكالتي من خالل بوابة وزارة 
العدل وتطبيقها على اجلوالت الذكية، كما ميكنه ف�سخها 

اإلكرتونيًا عند انتفاء احلاجة لها.

اليوسف: ديوان المظالم يسير بخطى ثابتة للرقي بالقضاء اإلداري
�سكاكا- و��س

الق�ساء  جمل�س  رئي�س  املظامل  ديــوان  رئي�س  ك�سف 
اأن  اليو�سف  حممد  بــن  خــالــد  الــدكــتــور  ال�سيخ  الإداري 
الرامج  من  الكثري  تنفيذ  يف  كبريًا  �سوطًا  قطع  الديوان 
وحت�سن  العمل  تطوير  يف  اأ�سهمت  الــتــي  التطويرية 
نحو  ثابتة  بخطى  وي�سري  املقدمة،  اخلــدمــات  م�ستوى 
اإىل  تعاىل-  الله  -بــاإذن  لي�سل  الإداري  بالق�ساء  الرقي 
حتقيق تطلعات خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 
الأمن -حفظهما  اآل �سعود، و�سمو ويل عهده  عبدالعزيز 
ق�ساء  مبرفق  واهتمامهما  عنايتهما  اإىل  م�سريًا  الــلــه-، 
تنفيذ  على  يعينه  مبا  مل�ساريعه  والــدعــم  املــظــامل،  ــوان  دي
ورفع  ال�سرتاتيجية  خطته  وحتقيق  العدلية،  خدماته 
املفاجئة  زيــارتــه  لــدى  ذلــك  جــاء  الق�سائي.  اأدائـــه  كــفــاءة 
�سري  على  خاللها  اطلع  اأم�س  باجلوف  الإداريــة  للمحكمة 
العمل  اإجنـــاز  و�ــســري  املحكمة  اإدارات  مبختلف  العمل 

الإجرائي املرتبط بعملية التقا�سي كما اطلع
الق�سايا  قيد  ومتابعة  والأحكام  الدعاوى  اإدارة  على 
اإجناز  وجودة  �سرعة  من  للتاأكد  وذلك  الأحكام؛  وت�سليم 
وجاهزيتها  املحكمة  ملرافق  تفقده  جانب  اإىل  الأعــمــال، 
ومالءمتها، والوقوف على ما تتطلبه من تطوير وحت�سن 

ومتت  الف�سيلة،  باأ�سحاب  والتقى  التحتية.  البنية  يف 
مناق�سة عدد من املو�سوعات التي تهدف اإىل تطوير بيئة 

العمل وتزيد من اإنتاجيته واإجنازه وتي�سري اإجراءاته 
وتذلل كافة ال�سعاب التي تواجه املتقا�سن

وعقد  لقاء مع من�سوبي املحكمة ا�ستمع خاللها 
ملرئياتهم ووجه ب�سرعة الإجناز -كٌل بح�سب طبيعة 

عمله- مع مراعاة جودة املخرج الق�سائي من اأجل 
يف  م�سيدًا  ونــاجــز،  عــادل  ق�ساء  اإىل  الو�سول 

الوقت ذاته بجهود الق�ساة يف اإجناز الق�سايا، 
للهدف  للو�سول  اجلهود  م�ساعفة  على  حاثًا 

املن�سود بتحقيق عدالٍة ناجزة.
ونـــــوه بــاجلــهــود املـــبـــاركـــة الــتــي 

اإياهم  حاثًا  املحكمة،  موظفو  يبذلها 
واإجنــاز  الأمــانــة  حتمل  ح�سن  على 
كما  ال�سليمة  القواعد  وفــق  العمل 

ــزيــارة  ال خـــالل  معاليه  ا�ستقبل 
عددًا من املراجعن وا�ستمع اإىل 

مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا 
املقت�سى  وفق  حيالها  بالالزم 

النظامي.



محليات
اخلمي�س 21 ذو احلجة 1440هـ املوافق 22 اأغ�سط�س 2019م ال�سنة 89 العدد 422734

تعلن حمكمة الأحوال  ال�صخ�صية 
باملدينة  املنورة

أنه تقدم لها عبدالحميد موسى نافع المحمدي بطلب االذن ببيع نصيب 
القاصر عقال يحيى موسى نافع المحمدي من الدار الواقع في حي القبلتين 
االوىل  العدل  كتابة  من  ال�صادر  ال�صك  مبوجب  اململوكة  املنورة  املدينة  مبدينة   
وحدودها  1440/07/27هـ  تاريخ  يف   )340111017173( برقم  املنورة  باملدينة 

واأطوالها وم�صاحتها ح�صب ال�صك ، كمايلي:
�صمالً: �صارع عر�ض )10 م( يف�صل عن دار نا�صر �صعد التميمي . 

املحمدي   عتيق  تركي  دار  عن  يف�صل  1.50م  عر�صه  نافذ  غري  :ا�صتطراق  جنوبًا 
والبع�ض مبلك م�صاعد �صعود املحمدي .

 و�صرقًا:ملك مو�صى نافع املحمدي. وغربًا: ملك احمد مطلق االحمدي . 
 وذرعتها : �صماال: اثنان وع�صرون مرتا وخم�صون �صنتمرت. وجنوبا : من �صرق لغرب 
اثنا ع�صر مرتا وع�صرون �صنتمرت ثم يتجه �صماال ت�صعة امتار وخم�صة وثمانون �صنتمرت 
ثم يتجه غربا بيمل خفيف ل�صمال ثمانية ع�صر مرتا وخم�صة �صنتمرت. و�صرقا : ثالثة 

وع�صرون مرتا وخم�صة واربعون �صنتمرت . وغربا:ع�صرة امتار و�صبعون �صنتمرت. 
وم�صاحته الجمالية:)446.65م2( اربعمائة و�صتة واربعون مرتا مربعا وخم�صة 

و�صتون �صنتمرت مربع فقط. 

فعلى من لديه الرغبة يف ال�صراء مراجعة حمكمة االأحوال ال�صخ�صية باملدينة 
) الدائرة االنهائية الثانية ( يف مدة اأق�صاها �صهر من تاريخ هذا االإعالن واهلل املوفق.

تعلن المحكمة الجزائية بنجران  عن صدور الصك الشرعي رقم 39521344 
بتاريخ 1439/12/24هـ والذي يتضمن ما يلي:

أوال: إدانة الدعي عليه / محمد أحسن الحسن المكرمي بما نسب إليه من عرض 
وحيازة مواد منتية الصالحية بقصد المتاجرة وتعزيره عن ذلك بغرامة مالية 

قدرها ألف ريال.
ثانيا: نشر الحكم على نفقة المدعي عليه استنادا لما جاء في المادة الخامسة 

والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري.

اعالن غ�ش جتاري

19 % من المواطنين سجلوا في الملف الصحي الموحد

تدشين نظام مسار اإللكتروني بديوان المظالم

عيادات بيطرية بمهرجان الهجن
جدة- يا�سر بن يو�سف

ممثلة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  د�سنت 
الطائف  مبحافظة  احليوانية  الــروة  اإدارة  يف 
يف  للم�ساركني  اخلــدمــات  لتقدمي  بيطرية  فــرقــًا 

مهرجان ويل العهد للهجن مبيدان الطائف.
من  للعديد  البيطرية  اخلدمات  الفرق  وقدمت 
يف  الإبل  املتنقلة  العيادات  ت�ستقبل  فيما  الهجن 
وتــقــدمي اخلدمات  والــطــوارئ  الإ�ــســابــات  حالة 
وبلغ  وال�ستق�ساء،  الفحو�سات  وعمل  الالزمة 
ملرافقة  املتنقلة4عيادات  البيطرية  العيادات  عدد 
الــهــجــن اأثـــنـــاء الــ�ــســبــاق والــتــدخــل يف حـــالت 
طبيبًا   15 بــاإ�ــســراف  ــابــات  الإ�ــس اأو  الــطــوارئ 

وم�ساعدًا بيطريًا.

الريا�ض- البالد
عبدالله  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  التنفيذية  لل�سوؤون  املظامل  ديــوان  رئي�س  نائب  د�سن 
املطرودي اأم�س نظام "م�سار الإلكرتوين" ملوؤ�سرات اأداء ا�سرتاتيجية الديوان بح�سور 
عدد من من�سوبي الديوان مباركًا اجلهد املبذول من قبل جميع الإدارات التي عملت على 
النظام. وقدم عر�س مرئي عن نظام "م�سار" الإلكرتوين و�سرح اأبرز مميزات النظام 
ي�سهم يف حتقيق  العاملية، مبا  املمار�سات  لأف�سل  اإعــداده وفقًا  وخ�سائ�سه، حيث مت 
ت�سمن  متكاملة،  اإلكرتونية  رقمية  منظومة  خالل  من  الإلكرتوين  التحول  متطلبات 
للديوان مبوؤ�سرات  الق�سائية  املنجزات  تفا�سيل  النتائج، ومتابعة  اأدق  اإىل  الو�سول 
دقيقة. واألقى امل�سرف على مركز دعم القرار ال�سيخ الدكتور اإبراهيم بن عبدالله البطي 
اخلطة  نتاج  من  "م�سار" يعد  نظام  يف  املتمثل  التقني  املنجز  هذا  اأن  فيها  اأكــد  كلمة 
التحول  يف  الثاين  هدفها  لإمتــام  ت�سعى  التي   ،2020 املظامل  لديوان  ال�سرتاتيجية 

الإلكرتوين لالأعمال الق�سائية والإدارية.

جدة ـ البالد 
 بداأت مالمح امللف ال�سحي املوحد تت�سارع بوترية متالحقة، وذلك 
عن  �سنوي،  الن�سف  الرقمي  التحول  موؤ�سرات  تقرير  ك�سف  اأن  عقب 
اإىل %19  املوحد  ال�سحي  امللف  امل�سجلني يف  املواطنني  ن�سبة  و�سول 
بنهاية الن�سف الأول من العام اجلاري، لفًتا اإىل اأن الن�سبة امل�ستهدفة 
املواطنني  عــدد  اأن  التقرير  ــح  واأو�ــس  .%25 تبلغ   2019 عــام  لكامل 
بالن�سبة  مقارنة  مواطن  مليون   5.5 "موعد" بلغ  خدمة  يف  امل�سجلني 
امل�ستهدفة لعام 2019 والبالغة 11 مليون مواطن، مبيًنا اأن عدد املواعيد 
امل�سجلة يف اخلدمة بلغت 9 ماليني موعد، مقارنة بامل�ستهدف البالغ 20 
اإجنــازات  �سمن  من  اأنــه  اإىل  التقرير  ولفت   .2019 يف  موعد  مليون 
ال�سحة الرقمية، هو اعتماد 4 م�ست�سفيات يف منطقة الق�سيم على نظام 
م�ست�سفيات   10 اعتمدت  كما  الإلكرتونية،  امللفات  لإدارة   ،"VIDA"
باملدينة املنورة على نظام "Alert"، كما اعتمد 406 مراكز �سحية على 
نظام متطور، ف�سال عن ا�ستخدام الآلف من املواطنني لتطبيق "�سحة" 
عرب ال�ست�سارات ال�سوتية ومكاملات الفيديو. وبني اأن عدد ال�سيدليات 
بامل�ستهدف  مقارنة  �سيدليات   804 و�سل  "و�سفتي"  بخدمة  املرتبطة 
ال�سحي  امللف  خدمة  اأن  يذكر  اجلــاري.   للعام  �سيدلية   1000 البالغ 
الإلكرتوين املوحد مت تد�سينها يف ربيع الثاين 1436 هـ، بهدف ربط 
مقدمي الرعاية ال�سحية باململكة بنظام ي�سهل عمل املمار�سني ال�سحيني 
، ويتيح  امللف   التكاليف  العامة وي�ساهم يف تقليل  ويعزز من ال�سحة 
للطبيب الطالع على كافة فحو�سات املري�س من اأ�سعة وحتاليل واأدوية 

م�سروفة حتى لو كانت من خارج امل�ست�سفى.

حقوق اإلنسان تحدد ضوابط مساكن العمال خارج النطاق العمراني 
جدة ـ- يا�سر بن يو�سف 

املتعلقة  املوا�سفات  الإن�سان  حقوق  هيئة  و�سعت 
لفتة  العمراين،  النطاق  خارج  العمال  م�ساكن  مبواقع 
ال�سكنية  املجمعات  هذه  اأن   " تويرت  يف  ح�سابها  عرب 
الرئي�سة وخطوط  ترتبط مبحاور احلركة  اأن  يتوجب 
اخلدمات  من  قريبة  تكون  واأن  للمدينة،  العامة  النقل 

املعي�سية ال�سرورية.
الكتلة  على  بعدها  يزيد  األ  يجب  الهيئة،   واأ�سافت 
العمرانية الرئي�سة على 40 كم، واأن تبعد عن الأرا�سي 
تبعد  واأن  ال�سيول  اأو يف جماري  املناطق اخلطرة  يف 
م�سافة  العمرانية  الكتلة  عن  الــعــزاب  العمال  م�ساكن 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  وقــال  مرت.   500 عن  تقل  ل 
الن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  القحطاين 
تلزم  اململكة  يف  والتعليمات  النظمة  كل  لـ"البالد" اإن 
اأن يكون  ارباب العمل يف حالة توفري ا�سكان لعمالتها 
املتطلبات  فيه  وتتوفر  ومــالئــم  منا�سب  ال�سكن  هــذا 
ال�ــســرتاطــات  اأن  املعلوم  ومــن  الن�سانية  والــظــروف 
البلدية والدفاع املدين توؤكد توفري العديد من املطلبات 
حيث  من  �سواء  ال�سكانية  امل�ساريع  هــذه  مثل  لقامة 
ول  والــ�ــســالمــه  المـــن  متطلبات  حيث  مــن  اأو  املــوقــع 
املحافظه  اىل  يهدف  املتطلبات  بهذه  اللتزام  اأن   �سك  
املنا�سب   ال�سكن  على   وح�سولهم  العماله   حقوق  على 

التي   امل�ساريع  بع�س  ظهور  موخرا  بداأ  وقد  والآمــن 
العمالة  ل�سكان  جممعات  توفري  اىل  تهدف 

الــوافــدة وهــذا امــر حممود لنــه يوفر 
ويــحــول  ال�سكنيه  متطلباتهم  لــهــم 

ــاء  الحــي لــ�ــســكــان  ــم  ازعــاجــه دون 
اجلهات  على  وينبغي  املــجــاورة 
املعنيني  جميع  متابعة  الرقابية 

ل�سمان  ال�سكانية  امل�ساريع  بهذه 
بــالــتــزامــاتــهــم.  مــن جانبه  وفــائــهــم 

فـــرع اجلمعية  اأو�ـــســـح  املــ�ــســرف عــلــى 

�سليمان  املكرمة  مكة  مبنطقة  الن�سان  حلقوق  الوطنية 
الزايدي اإنه  من حق العمال وغريهم من �سرائح املجتمع 
ال�سروزية،  م�ساكنهم اخلدمات احلياتية  تتوفر يف  اأن 
ومــن  الــتــحــتــيــة.   والــبــنــيــة  والت�سهيالت  واملــــواد 
م�ساكنهم  ربــط  للعمال  الثابتة  احلقوق 
التي  ال�سرورية  اخلــدمــات  مبواقع 
يف  املعي�سي  ال�ستقرار  لهم  تكفل 
اأمنية  اجتماعية  �سحية  بيئة 
اأن  ويجب  طـــاردة.   غري  جاذبة 
امل�ساكن  هذه  مباين  يف  تتوافر 
ال�سروط ال�سحية مل�ساكن العمال 
بقرار  ت�سدر  التي  العمران  داخــل 
والــقــرويــة،  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزيـــر 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  مــع  التن�سيق  بعد 
التي  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  وتلتزم  ال�سحة،  ووزير 
مبهمات  بالقيام  العمران،  خــارج  للعمال  م�ساكن  توفر 

وفق  امل�ساكن،  لهذه  وال�سيانة  والت�سغيل  الإدارة 
معمول  هو  ما  ووفــق  ال�سحية،  ال�سروط 

ــوابــط  بــــه يف هـــــذا املــــجــــال مــــن �ــس
لالأمن  ومتطلبات  فنية  ومــعــايــري 

والــ�ــســالمــة �ــســادرة مــن اجلــهــات 
املن�ساآت  لتلك  ويجوز  املخت�سة. 
يف  خمت�سة  من�ساآت  مع  التعاقد 

بذلك  للقيام  العمال  اإ�سكان  جمال 
وزير  ي�سكلها  التي  اللجان  وتتوىل 

متابعة  والــقــرويــة،  البلدية  الــ�ــســوؤون 

يف  امل�ستثمرة  اخلــا�ــس،  القطاع  من�ساآت  الــتــزام  مــدى 
جمال اإن�ساء م�ساكن العمال خارج العمران اأو اإداراتها 
اأو ت�سغيلها اأو �سيانتها اأو امل�ستفيدة منها، مبا ورد يف 
لالإح�ساء  العامة  الهيئة  اأن  يذكر  ال�سحية.  ال�سروط 
القت�سادي  املنتدى  تقرير  اأن  اأو�سحت 
�سوق  ن�سرة  بح�سب  الأجانب  لأعــداد 
ــث مـــن الــعــام  ــال ــث الــعــمــل لــلــربــع ال
اإىل وجود  اأ�سارت  املا�سي 2018 
يقيمون  اأجنبيا   10.666.475
يف  منهم  يعمل  الــ�ــســعــوديــة،  يف 
 ،8.089.976 اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
 916.768 ـــعـــام  ال الـــقـــطـــاع  ويف 

وعمالة منزلية.

تعليم مكة يدرب 5105 
معلمين في 14 دولة

إغالق 11 منشأة ومخالفة 
254 محال بجدة

وزير الحج يلتقي الوفد الهندي 

مدير تعليم جدة يباشر عمله 

مكة املكرمة  ـ البالد
يف  املكرمة  مكة  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  اأ�سهمت 
التعليمية  الوظائف  و�ساغالت  �ساغلي  من   5105 تدريب 
برنامج  خالل  من  1440هـــ،  للعام  ال�سعودية  املدار�س  يف 
املعّد  باخلارج،  ال�سعودية  للمدار�س  ُبعد"  عن  "التدريب 
خ�سي�سًا ملن�سوبي املدار�س ال�سعودية باخلارج من املعلمني 
واملعلمات، وت�سرف عليه الإدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة 

املكرمة ممثلة باإدارة التدريب والبتعاث.
ويهدف م�سروع التدريب عن بعد اإىل ال�ستفادة من دمج 
�ساغلي  عمل  تطور  حتقيق  يف  لي�سهم  التدريب  يف  التقنية 
و�ساغالت الوظائف التعليمية مهنيًا يف املدار�س ال�سعودية 
باخلارج، التي تنت�سر يف 14 دولة عرب نظام اإلكرتوين تابع 

لإدارة التدريب والبتعاث.

جدة- البالد
البلديات  وكــالــة  يف  ممثلة  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  قــامــت 
الغذائية  املن�ساآت  على  ميدانية  رقابية  بجولت  الفرعية 
الوقود  ال�سريعة �سمن نطاق حمطات  الطرق  الواقعة على 
التي  املــنــورة  املدينة  طريق  على  الأ�ــســمــاك  بيع  وحمــالت 
حلماية  امل�ستمرة  اجلهود  �سمن  للحجاج  اخلــدمــات  تقدم 
اأمن و�سالمة الغذاء املقدم ل�سكان وزوار املحافظة وحفاًظا 
للبلديات  الأمــــني  وكــيــل  واأو�ـــســـح  الــعــامــة.  ال�سحة  عــلــى 
الأمانة  اأن  الزهراين،  اإبراهيم  بن  حممد  املهند�س  الفرعية 
املن�ساآت  على  املا�سية  الفرتة  خالل  اليومية  جولتها  كثفت 
الغذائية خا�سة تلك التي تقع على الطرق ال�سريعة، مبيًنا اأن 
الأمانة اأغلقت 11 من�ساأة وخمالفة 254 حماًل جتارًيا �سمن 
322 زيارة قامت بها الفرق الرقابية  وجرى تطبيق لئحة 

اجلزاءات والغرامات بحق املحالت واملن�ساآت املخالفة.

مكة املكرمة- البالد
حممد  الدكتور  والعمرة  احلــج  وزيــر  بحث 
املكرمة  مبــكــة  مبكتبه  بــنــن  طــاهــر  بــن  �ــســالــح 
اأم�س مع �ساحب ال�سمو نواب حممد عبد العلي 
حل�سن  الر�سمي  احلج  وفد  رئي�س  اأركــات  اأمــري 
عددًا  له  املرافق  والوفد  الهند  حلكومة  النوايا 

احلج  بــ�ــســوؤون  العالقة  ذات  املــو�ــســوعــات  مــن 
الرحمن  ل�سيوف  املقدمة  والت�سهيالت  والعمرة 
الإ�سادة  و�سط  الهند،  من  القادمني  وبالأخ�س 
بنجاح مو�سم احلج  وعودة احلجاج اإىل بالدهم 
�ساملني بعد اأن من الله عليهم باأداء منا�سك احلج 

بي�سر و�سهولة .

جدة ــ  يا�سر بن يو�سف
بــا�ــســر مــديــر عـــام تــعــلــيــم  جــدة 
املــ�ــســعــودي عمله  �ــســعــد  الــدكــتــور 
ــر  ــدور قـــرار وزي ــد عــقــب �ــس اجلــدي
للتعليم  عاما  مدير  بتكليفه  التعليم 
جدة حيث كان يف ا�ستقباله قيادات 
التعليم ومديري الإدارات والأق�سام 
الــتــعــلــيــمــيــة. واعـــــرب املــ�ــســعــودي 

تفاوؤله  عن  التعليم  ومن�سوبي  قيادات  لقائه  لدي 
خالقا  جــدة  تعليم  فريق  �سمن  العمل  يكون  اأن 
ونوعيا لتحقيق الأهداف املن�سودة، خدما للطالب 
الــذي  والتطوير  الرتــقــاء  ومواكبة  والطالبات 

لتطلعات  حتقيقا  التعليم  ي�سهده 
اأن  راجيا  الر�سيدة،  القيادة  وروؤيــة 
وثقة  التعليم  وزيــر  ثقة   عند  يكون 
جميع من�سوبي ومن�سوبات التعليم 
التوفيق  للجميع  متمنيا  جــدة  يف 
امل�سعودي  ان  اىل  ي�سار  وال�سداد. 
يف  الــدكــتــوراه  درجــة  على  حا�سل 
كلية  مــن  الطبية،  الدقيقة  الأحــيــاء 
1990م.  عــام  بريطانيا  ويــلــز  جامعة  كــارديــف 
معهد  مــن  الأكــادميــيــة،  القيادة  برنامج  و�سهادة 
 )LH Martin Institute( القيادات  اإعداد 

جامعة ملبورن - ا�سرتاليا يونيو 2012م.
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انهياراتها سريعة وشبهاتها كثيرة

خبراء االقتصاد يحذرون من مخاطر العمالت الرقمية

  وقال الدكتور عبد الله بن احمد املغلوث 
اأن  لــاقــتــ�ــســاد،  الــ�ــســعــوديــة  اجلمعية  ع�سو 
العمات  اأحــدثــت  اأن  بعد  ياتي  التحذير  هــذا 

هائلة  �سجة  املا�سية   ال�سنوات  يف  امل�سفرة 
اأ�سهر  خــال  البيتكوين  قيمة  ارتفعت  حيث 
اأي�سًا  اأعقبه  املفاجئ  االرتــفــاع  وهــذا   ، قليلة 
نزول �سريع هوت فيه االأ�سعار اىل اأقل من ربع 
للم�ستثمرين  خ�سائر  مكبدًة  الق�سوى  قيمتها 
االأ�سعار  موا�سلة  ا�ستمرار  اعــتــقــدوا  الــذيــن 
اىل ا�سعاف م�ساعفة ن يف نف�س الوقت هناك 
 ، الرقمية  بالعمات  تتعلق  خماطر  عن  حديث 
املتحدة  الواليات  يف  امل�سئولني  بع�س  اأن  اإال 
حتــدثــوا عــن تــاأخــر هــذه اخلــطــوة ، بغر�س 
با�ستخدامها  املتعلقة  ال�سلبية  اآثارها  احلد من 
غر  العمليات  وت�سهيل   ، االأمـــوال  غ�سل  يف 
امل�سروعة يف العامل، اإال اأن االأمر فيما يظهر اأنه 

اأعمق من هذا التهديد اأو املخاطر.
اأن احلــديــث عن  اإىل  املــغــلــوث  د.  ولــفــت    
اأهمية  الــوقــت  مــع  يكت�سب  الرقمية  العمات 
التو�سع  مثل  الــتــطــورات  مــن  كغرها   ، اأكــر 
وال�سراء  البيع  عمليات  يف  حاليا  احلا�سل 
اأو  الــروبــوت  دور  عن  واحلديث   ، اإلكرتونيا 
اأن  وكيف   ، امل�ستقبل  يف  اال�سطناعي  الذكاء 
ولعل   ، خمتلفا  �سيكون  م�ستقبا  احلياة  �سكل 
اأحد هذه التطورات ، ميكن اأن يكون من خال 
تاأخذ  فرتة  منذ  بداأت  التي   ، الرقمية  العمات 
زخما ، خ�سو�سا بعد االنت�سار الوا�سع لتداول 
عملة بيتكوين، م�سرا اإىل اأن القلق العاملي من 
الرقمية ال يقت�سر  العمات  االعتماد على هذه 
لتلك  املــ�ــســروع  على جــانــب اال�ــســتــخــدام غــر 

العمات ، بل االأمر اأكر من ذلك.
خطورة  على  االقت�ساد  خراء  ويجمع   

االفرتا�سية  بالعمات  االنــخــداع 
، وحـــذروا مــن اأن تــزايــد االجتــاه 

اإلــيــهــا قــد يـــوؤدي اإىل جتــاهــل دور 
اإدارة  م�ساألة  يف  املركزية  البنوك 

ــدار  ــاإ�ــس الــ�ــســيــولــة ،ومــــا يــتــعــلــق ب
خطورة  اأن  كما   ، احلقيقية  العمات 

اأن  ــــاأتــــي مــــن  ت ـــمـــات  ـــع ال تـــلـــك 
اإىل  قد ال يخ�سع  بها  التعامل 

بعوامل  مرتبطة  معاير 
اقـــتـــ�ـــســـاديـــة تــخــتــ�ــس 

للعملة  امل�سدر  بالبلد 
، واإمنــــا بــحــالــة من 
ــعــر�ــس والــطــلــب  ال
غــــر املــنــطــقــيــة ، 
اأن  ميـــكـــن  الــــتــــي 
م�ساربات  حتــدث 
ال تعود اإىل اأ�سا�س 

مــنــطــقــي، وهــــذا ما 
يــحــ�ــســل الــــيــــوم يف 

"بيتكوين"،  مثل  عملة 
النظر  ـــه ال ميــكــن  اأن كــمــا 

اإىل  ـــنـــظـــر  ال مـــثـــل  اإلـــيـــهـــا 
جمموعة من التحوالت والثورة 

التقنية، التي ي�سهدها العامل اليوم.

جدة- يا�سر بن يو�سف
الــذي  التحذير  اأهمية  االقت�ساد  خــراء  اأكــد 
يف  اململكة  ا�ــســم  زج  مــن  املــالــيــة  وزارة  اأطلقته 

االفرتا�سية  العمات  يف  اال�ستثمار  اأو  التعامل 
ومنها العمات امل�سفرة، باعتبارها ال ُتعدُّ عمات اأو 

اململكة، ولكونها خارج نطاق  داخل  اأ�سواًل معتمدة 
اأ�سخا�س  خال  من  تداولها  يتم  وال  الرقابية  املظلة 

اإ�سافة اإىل ما تنطوي عليه  مرخ�س لهم يف اململكة ، 
كثر من تعاماتها من احتيال و�سبهة ا�ستخدامها يف 

تعامات مالية غر م�سروعة وحمظورة نظامًا ، وملا لها 
العايل  بالتذبذب  مرتبطة  عالية  ا�ستثمارية  خماطر  من 

يف اأ�سعارها.

مخاطر العمالت االفتراضية

 تحرك أوروبي 

ُال تعدُّ عمالت وليس لها أصول معتمدة  1

تداول 
ضار خارج نطاق 
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تشوبها 
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بروك�سل - وكاالت
ب�ساأن  حتقيق  اإجــراء  االأوروبية  املفو�سية  اأعلنت 
ملف م�سروع �سبكة التوا�سل االجتماعي"في�سبوك" 
منذ  اأطلقته  "ليرا" والــذي  الرقمية  العملة  ب�ساأن 

�سهرين.
قولها  املفو�سية  عن  بلومرج  وكالة  ونقلت 
اإنــهــا حتــقــق حــالــيــا يف احــتــمــال وجـــود �سلوك 
العملة  باحتاد  يتعلق  فيما  للمناف�سة"  مناه�س 
املخاوف من  "ليرا"، يف ظل  الرقمية اجلديدة 
اأن يوؤدي نظام الدفع الرقمي اجلديد القائم على 
غر  بطريقة  املناف�سني  اإق�ساء  اإىل  العملة  هــذه 

عادلة.
اإنــهــم ي�سعرون  وقــال املــ�ــســوؤولــون االأوروبـــيـــون 
"قيود  تفر�سها  اأن  ميكن  التي  القيود  مــدى  من  بالقلق 
املناف�سة املحتملة" لعملة "ليرا" على املعلومات التي �سيتم 
املفو�سية  وثيقة  امل�ستهلكني، بح�سب  بيانات  وا�ستخدام  تبادلها 

لاحتاد  مبكر  حتقيق  من  اأ�سا�سيا  جــزءا  تعتر  والتي  االأوروبــيــة 
االأوروبي ي�ستهدف جمع املعلومات.

ي�سمل التحقيق طموحات مارك زوكربرج موؤ�س�س "في�سبوك" 
حتقيق  اإىل  و�سي�ساف  التقليدية،  النقدية  ال�سيولة  على  لل�سيطرة 
اأويل اآخر لاحتاد االأوروبي ب�ساأن كيفية ا�ستخدام �سبكة في�سبوك 

لنفوذها وقوتها ملحا�سرة التطبيقات املناف�سة بطريقة غر عادلة.

د. عبد اهلل املغلوث

طالب وخبراء سعوديون في مسابقة 
المهارات بروسيا

 توطين محالت مواد البناء بنجران

الريا�ض - البالد
 75 مــن  و  �سعوديني  وخـــراء  طــاب  مب�ساركة 
املهارات  م�سابقة  تنطلق  العامل،  م�ستوى  على  دولة 
الرو�سية  كـــازان  مبدينة  اخلمي�س  الــيــوم  العاملية 
�سيانة  يف  االإبداعية  مهاراتهم  ي�ستعر�سون  حيث 

الطائرات ومهارة اللحام وت�ستمر 5 اأيام.
الدكتور  التميز  لكليات  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
امل�سابقة  هــذه  اإن  التويجري،  العزيز  عبد  بن  فهد 

الــعــاملــيــة جتـــرى كــل عــامــني بــني الــــدول املــ�ــســاركــة، 
ويتناف�س خالها امل�ساركون على 56 مهارة، يف املهن ال�سناعية واخلدمية 
باأعلى املقايي�س العاملية من اأجل ت�سويق التدريب التقني واملهني وتوعية 
العام  امل�ستوى  على  التدريب  يحدثه  اأن  ميكن  الذي  باالأثر  املجتمع  اأفــراد 

وال�سخ�سي.
ال�سراكات  العاملية ومعاهد  التقنية  الكليات  من  املتاأهلني  قائمة   وت�سم 
اال�سرتاتيجية لهذه امل�سابقة العاملية : اأدري�س عبداجلليل احلجي و ح�سن 
ح�سني الرا�سد، واإبراهيم خالد مياين ، واملهند�س غازي حممد امل�ستنر ، 
ال�سابقة يف  الــدورات  امل�ساركني يف  اأبهروا  ال�سعوديني  الطاب  اأن  موؤكدًا 
امل�سابقة  اأو  ال�سعودية  امل�سابقة  م�ستوى  على  �سواء  املهارية  اإبداعاتهم 

العاملية.

جنران- البالد
تابعت جلنة توطني الوظائف بنجران، قرار التوطني مبحات بيع مواد البناء 
مبدينة جنران للتاأكد من تطبيق القرار، وح�سر الوظائف املق�سور العمل فيها على 

ال�سعوديني.
جلنة  عــام  اأمــني  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  فــرع  عــام  مدير  واأو�ــســح 
اللجنة قامت بزيارة 24 حمًا،  اأن  الدو�سري  التوطني باملنطقة عبدالله بن حممد 
وح�سرت 45 موظفًا �سعوديًا يعملون بالن�ساط، فيما ر�سدت 22 وافدًا من خمتلف 

اجلن�سيات.
واأ�سار اإىل اأن اللجنة ح�سرت 4 فر�س عمل بالن�ساط جاٍر العمل على ا�ستكمال 
�سغلها بال�سباب ال�سعودي، داعيًا اأ�سحاب االأعمال يف االأن�سطة امل�ستهدفة بالتوطني 

امل�سارعة بتوظيف ال�سعوديني تفاديا لتطبيق االأنظمة بحق املتجاوزين.

 5.5 مليون مواطن في الملف الصحي الموحد
الريا�ض - البالد

ال�سحي  امللف  يف  امل�سجلني  ال�سعوديني  املواطنني  ن�سبة  بلغت 
العام اجلاري 19%، وذلك مقارنة  الن�سف االأول من  املوحد بنهاية 

بالن�سبة امل�ستهدفة لكامل عام 2019 والبالغة %25.
و�سل  االأول  للن�سف  الرقمي  التحول  موؤ�سرات  لتقرير  ووفقا   
مواطن  مليون   5.5 اإىل  موعد  خدمة  يف  امل�سجلني  املواطنني  عدد 
مقارنة بالن�سبة امل�ستهدفة لعام احلايل والبالغة 11 مليون مواطن.

بلغ  موعد  خدمة  يف  امل�سجلة  املواعيد  عدد  اأن  التقرير  وبني    
البالغ 20 مليون موعد بنهاية  9 مايني موعد، مقارنة بامل�ستهدف 
، فيما بلغ عدد ال�سيدليات املرتبطة بخدمة و�سفتي  العام اجلاري 
للعام  �سيدلية   1000 البالغ  بامل�ستهدف  مقارنة  �سيدليات   804

اجلاري.
ال�سحي  املــلــف  تــد�ــســني خــدمــة  اأنـــه مت  اإىل  االإ�ـــســـارة   وجتـــدر 
مقدمي  ربط  بهدف  هـ،   1436 الثاين  ربيع  يف  املوحد  االإلكرتوين 
ال�سحيني  املمار�سني  عمل  ي�سهل  بنظام  باململكة  ال�سحية  الرعاية 

ويعزز من ال�سحة العامة وي�ساهم يف تقليل التكاليف.

تحسن نسبي ألسعار النفط
عوا�سم - رويرتز

ارتــفــعــت الــعــقــود االآجــلــة خلـــام برنت 
من  اأكــر  انخفا�سا  بيانات  اأظــهــرت  بعدما 
املتوقع يف خمزونات اخلام االأمريكية، لكن 
امل�ستمرة من ركود عاملي حمتمل  املخاوف 

حدت من املكا�سب.
اإىل  برنت  العاملي  القيا�س  خــام  وزاد 
اخلام  �سعد  كما   ، للرميل  دوالر   60.36

االأمريكي  اإىل 56.30 دوالر للرميل.
رويـــرتز  ا�ستطلعت  حمــلــلــون  وكــــان   
املخزونات 1.9  تراجع  قد توقعوا  اآراءهم 

مليون برميل.
االأ�ــســواق  حمــلــل  مــويــا  اإدوارد  ـــال  وق

اأ�سعار  "لعل  نــيــويــورك:  يف  اأوانــــدا  لــدى 
عن  اإيجابي  تقرير  من  دعما  تتلقى  اخلــام 
االأمريكي  الــبــرتول  معهد  مــن  املــخــزونــات 
رمبا ي�سر اإىل اأكر انخفا�س يف كا�سينج 
اإدارة  ـــه  ـــرت اأق اإذا   ،2018 فـــرايـــر  مــنــذ 

معلومات الطاقة".
النفط  ــعــار  ــس اأ� تــ�ــســهــد  يــومــني   ومــنــذ 
بانح�سار  التفاوؤل  بفعل  ن�سبيا  ا�ستقرارا 
توترات التجارة االأمركية ال�سينية واآمال 
اإجــراءات  الرئي�سية  االقت�سادات  تاأخذ  اأن 
حتفيز للت�سدي لتباطوؤ حمتمل، وذلك بعد 
اأن انخف�ست االأ�سعار يف وقت �سابق جراء 

بواعث القلق حيال الطلب يف امل�ستقبل.



به  ميتاز  ال��ذي  االن��ت��م��اء  على  ي���ؤك��د  االإ���س��ام  ج�هر  اإن 
بامل�س�ؤولية  ال�سع�ر  حيث   ، ال�س�ي  االإن�ساين  ال�سل�ك 
واإدراك الن�احي احل�سية واالهتمام احلقيقي بالت�ا�سل 
املعن�ي و�سرعة اال�ستجابة للدوافع االأ�سا�سية التي حتقق 

النم� النف�سي واالجتماعي ال�سليم.
هكذا هي اأ�سرة االإ�سام جتعل من امل�ؤمن اأمن�ذجًا رائعًا 
قبل  العق�ل  ي�سكنان  اللذين  واالإخا�ص  التفاين  يج�سد 
القل�ب ، وُينريان ال�سدور قبل الدروب ، ومينحان احلياة 
باحلب   ، ال�ج�ه  تفا�سيل  الب�سمة  تغادر  اأن  قبل  بهجة 
ال�ج�د  نعطر  ال�سادق  وبالعطاء  نعي�ص  وباالأمل  نحيا 
بكل معنى من معاين العطاء وبكل وفاء واإخا�ص وبكل 
�سجل  يف  اإجنازاتهم  ال�سع�دي�ن  ي���ؤرخ  واع��ت��زاز  فخر 
التاريخ االإن�ساين وعلى �سفحات احلدث االإ�سامي وبني 
اأ�سطر الزمان والرقي االأخاقي حيث تاأتي اال�ستعدادات 
ال�ستقبال �سي�ف الرحمن حجاج بيت الله احلرام وتهيئة 
�سبل الراحة لهم على قمة هرم اخلدمات التي ت�سرف بها 

اأبناء هذا ال�طن املعطاء.
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  بدايًة 
قلبًا  اأ�سلعه  ب��ني  يحمل  ال��ذي  ال��ل��ه_  _حفظه  العزيز 
يت�سع للعامل باأ�سره ، فه� من وهب نف�سه خلدمة االإ�سام 

وامل�سلمني بكرمه وعظيم اإح�سانه.
وم����رورًا ب��اأب��ن��اء وب��ن��ات ه��ذا ال���ط��ن ال��ذي��ن يبذل�ن كل 
ال��راح��ة  وت���ف��ري  ال��رح��م��ن  �سي�ف  خل��دم��ة  ب��سعهم  م��ا 
، فقد حمل�ا على عاتقهم �سرف  الله احلرام  حلجاج بيت 
لله و�س�اعد  خدمة االإ�سام وامل�سلمني وو�سام االإخا�ص 

امل�س�ؤولية جتاه ال�طن.
وان��ت��ه��اًء ب��ح��ك���م��ة خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني وك��اف��ة 
تتاحم  التي  االأهلية  وامل�ؤ�س�سات  احلك�مية  القطاعات 
ت�فيق  بعد  القمة  اإىل  لت�سل  الر�سيدة  القيادة  جانب  اإىل 
الله عز وجل واجله�د املباركة التي تف�ق قدرات النجاح 
االأر�ص  بقاع  ، يف جتمع ح�س�د من خمتلف  التّف�ق  اإىل 
ي�ؤدون املنا�سك يف ي�سر و�سه�لة كانت اأمامهم م�سيئة رب 
والدقة  املثمر  والتعاون  اجلبارة  اجله�د  وخلفهم  العباد 
االأمن  اأجل  لكافة اخلطط من  املتميزة  والتنظيم واالإدارة 

وال�سام ل�سي�ف بيت الله احلرام.
واالإمكانيات  اجل��ب��ارة  اجل��ه���د  اجلميع  على  يخفى  وال 
وتط�ير  الت��سعة  م�ساريع  لتنفيذ  امل�سخرة  ال�سخمة 
املنطقة املركزية املحيطة باحلرم التي تركت ُبعدًا معماريًا 
�ساخمًا يف م�ساحات التقدم واحل�سارة!!ر�سالة فخر لكافة 
االأجهزة يف ال�طن احلبيب التي تفانت يف العمل الدوؤوب 

حيث  املعاملة  الدين  اأن  باأ�سره  العامل  اإىل  ر�سالة  لتبعث 
جت�سد الرقي االأخاقي والفكري و احل�ساري !!

ونبارك ململكتنا قيادة و�سعبا جناح م��سم حج هذا العام 
الذي ت�ج فيه الزمان واملكان االإجنازات ال�سع�دية التي 
ت�سطع يف �سماء االإ�سام وال�سام واالإن�سانية وترتك يف 
اأعماق النف��ص اأبعاد االأمن واالأمان ويثمر العمل بح�ساد 
اجله�د املخل�سة على جميع االأ�سعدة ويف كل االجتاهات 

اأعظم معاين التفاين والعطاء.
الذين  اأولئك املخل�سني  اإىل  ر�سالة �سكر وتقدير وامتنان 
تنب�ص  قل�بهم  اأكتافهم،  على  الت�سحية  و�سام  يحمل�ن 
دفاعا عن الباد، واأنظارهم تخرتق م�سافات ظام الليل، 
يقبل�ن  وال  ح��دودن��ا  وي��ح��م���ن  راح��ت��ن��ا  على  ي�سهرون 
امل�سا�ص بكرامتنا، يفدون ال�طن باأرواحهم،وال ي�سمح�ن 
بالعبث يف حبات الرمال اأو قطرات البحار اأو ذرات ه�اء 

بادنا .
خامتة

الله  مر�ساة  ابتغاء  والعطاء  ال�سدق  مكة..  يف 
وخدمة االإ�سام .

tsfhsa@yahoo.com

يف  ن�بل  جائزة  على  فليمنغ  األك�ساندر  ال�سري  ح�سل 
ك��اأول  )البن�سلني(  الكت�سافه  ؛  م   ١٩٤٥ ع��ام  يف  الطب 
لكلمته  اإلقائه  وعند   . التاريخ  يف  ُيعرف  حي�ي  م�ساد 
اإزاء  قلقه  فليمنغ  اأب��دى    ، اجلائزة  ت�سليم  مرا�سم  يف 
مقاومًة  ال�قت-  -مبرور  البكترييا  ت�سبح  اأن  احتمال 
من  املزيد  اإىل  ي���ؤدي  نحٍ�  على  احلي�ية،  للم�سادات 
التي ال ميكن  امل�ستع�سية  البكتريية  بالعدوى  االإ�سابة 

عاجها.
اال�ست�سرافية  روؤي��ت��ه  يف  م�سيبا  فليمنغ  ك��ان  ول��ق��د 
للم�ستقبل، ذلك اأن مقاومة البكترييا للم�سادات احلي�ية 
ال�سحة  تهدد  التي  املخاطر  اأك��ر  من  واح��دة  اأ�سحت 
ف�فقا  ؛  الب�سرية  والتنمية   ، الغذائي  واالأمن   ، العاملية 
للتقرير ال�سادر من م�سروع مراجعة مقاومة امل�سادات 
ُيت�قع   ، الريطانية  احلك�مة  تتبناه  ال��ذي  احلي�ية 
اأو    - للم�سادات احلي�ية  املقاومة  البكرتيا  تق�سي  اأن 
مايني   ١٠ حياة  على   - اخلارقة  بالبكترييا  تعرف  ما 
�سخ�ص ح�ل العامل كمعدل �سن�ي ، بحل�ل عام ٢٠٥٠ 

م. 
الرقم  الذي ي�س�ره هذا  امل�سهد  الرغم من رداءة  وعلى 
يف  للطاحمني  م�ستعلًة  مازالت  االأم��ل  قناديل  اأن  اإال  ؛ 
ومت�سعبة  معقدة  تبدو  التي  املع�سلة  هذه  على  التغلب 
وا�سحة  روؤي��ة  ما وج��دت  متى  وه��ذا ممكن   ، ما  ن�عا 
املقاومة  البكترييا  �سد  احلتمية  املعركة  ه��ذه  الإدارة 
ينبغي  ال��روؤي��ة،   هذه  ولتحقيق  احلي�ية.   للم�سادات 
حمات  تنظيم  خ��ال  م��ن   ، اإليها  للعب�ر  ج�سر   ب��ن��اء 
على  فعالة  حل�ل  تقدمي  حت��اول    ، من�سقة  و  م�ستدامة 
خمتلف االأ�سعدة ذات العاقة ، والتي ت�سمل - يف جملة 
البحث  ودع��م   ، املهنية  املمار�سات  حتديث  ت�سمل-  ما 
العلمي ، و ايجاد حل�ل مائمة اقت�ساديا ، وا�ست�سدار 

ت�سريعات �سحية فعالة. 
املبادرة  تتخذ  اأن  عليها   ، احلمات  ه��ذه  تنجح  ولكي 
اأفعال  اأن تك�ن جمرد ردود  �سبغًة لها ، واأن تبتعد من 
نة ، ولعل اأبرز ما يجب املبادرة  لتقدمي حل�ٍل اآنيٍة ُم�َسكِّ
فيه لتحقيق تقدم عاملي ملح�ظ لتجاوز هذه امل�سكلة ، 
املمار�سات  واأف�سل  البيانات  مل�ساركة  اآليات  ابتكار  ه� 

املبنية على الراهني ، عر اختيار قن�ات تقنية منا�سبة 
تن�سيق  م��ن  ي��ع��زز  ن��ح���  ع��ل��ى  والت�سخي�ص،  للر�سد 

اجله�د ، ويحد من ازدواجيتها. 
لتعزيز  ه���ذه احل��م��ات  ت��ب��ادر  ،اأن  اأي�����س��ا  امل��ه��م  وم���ن 
رفع  يف  ي�ساهم  ال���ذي   ، ال��ف��ع��ال  االإع��ام��ي  ال��ت���ا���س��ل 
م�ست�ى ال�عي بهذه امل�سكلة لدى عامة النا�ص مبختلف 
نظرتهم  يف  ي���ؤث��ر  نح�  على   ، وثقافاتهم  اأجنا�سهم 
لتعاطي امل�سادات احلي�ية وا�ستخدامها ب�سكل �سحيح 
 ، ال��دول��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  للمنظمات  ميكن  اأم���ر  ه��ذا  و    ،
القيام   ، املتحدة  االأمم  وهيئة  العاملية  ال�سحة  كمنظمة 
به على النح� املن�س�د ، �سريطة ت�فر  تعاون وا�سع من 

خمتلف الدول واملنظمات احلك�مية.
و ال غنى لهذه احلمات عن اال�ستثمار يف البحث العلمي 
؛ فابد من  �سخ املزيد من املال لتط�ير طرائق عاجية 
املعل�م  ومن   ، اخلارقة  البكترييا  على  للتغلب  جديدة 
اأن طرح م�ساد حي�ي جديد لل�س�ق ميكن اأن ي�ستغرق 
ما بني ع�سرة اىل خم�ص ع�سرة �سنة  يف رحلة ط�يلة 
بالتجارب  وم���رورا  االأ�سا�سية،   االأب��ح��اث  من  ب���دءًا    ،
ت�سل  قد  التي  العالية  امل��ادي��ة  الكلفة  ذات  ال�سريرية  
للمليار دوالر تقريبا الإنتاج م�ساد حي�ي واحد مع عائد 
اأدوية االأمرا�ص  باأرباح  ، مقارنة  ربحي حمدود ن�سبيا 
املزمنة ، كاأمرا�ص ال�سكري وال�سغط وخافهما ، وهذا 
ما يف�سر �ساآلة البحث العلمي يف جمال انتاج امل�سادات 
احل��ي���ي��ة م��ق��ارن��ة ب��اأب��ح��اث اب��ت��ك��ار اأدوي����ة االأم��را���ص 
اجلديدة  احلي�ية  امل�سادات  ع��دد  يقدر  حيث  املزمنة، 

باثني  ال�قت  ه��ذا  يف  ال�سريرية  للتجارب  اخلا�سعة 
التي  العقاقري  ب��اآالف  مقارنة   ، فقط  م�سادا  واأرب��ع��ني 
ت�ستهدف عاج االأمرا�ص املزمنة امل�ج�دة على خط�ط 
ا�ستحداث حمفزات  ، مما يعني �سرورة  االإنتاج حاليا 

اقت�سادية وقن�ات مت�يلية للجه�د البحثية اجلادة. 
ومن نافلة الق�ل ، اأن ال�قاية خري من العاج ، وتطبيق 
يف   - العامة  ال�سحة  ج�هر  وال��ذي ميثل  امل��ب��داأ-  ه��ذا 
للم�سادات  امل��ق��اوم��ة  البكترييا  �سد  الب�سرية  معركة 
امل�سادات  و���س��ف  يتم  اأن  بب�ساطة  يعني   ، احلي�ية 
العيادات  ال�سرورة فقط - خ�س��سا يف  احلي�ية عند 
اخلا�سة - ؛ وه�  يعني - اأي�سًا- اأن مينع اال�ستخدام 
و�سناع  امل��زارع��ني  قبل  م��ن  امل�����س��ادات  ل��ه��ذه  العبثي 
االأغ���ذي���ة ب��ه��دف زي����ادة من��� احل��ي���ان��ات وال���دواج���ن 
املزيد  ت�جيه  يعني  اأن��ه  ؛كما  ل��اأم��را���ص  ومقاومتها 
يف  العدوى  مكافحة  برامج  اإىل  وامل���ارد  االأم���ال  من 
، والتي غالبًا ما تك�ن بن�د ميزانياتها -  امل�ست�سفيات 

لاأ�سف- منخف�سة االأول�ية.
بقدرات  العامل  دول  تعنى  اأن   ، كذلك  ال�سروري  وم��ن 
اأن����اع  وت�سخي�ص  حت��دي��د   على  الطبية  خمتراتها 
البكترييا امل�سببة لاأمرا�ص املتن�عة بدقة ، مع التقييم 
دائم  ب�سكل  وتط�يرها  املخترات   هذه  الأداء  امل�ستمر 
املت�سارع  التقدم  من  تطراأ  قد  التي  التحديثات  ي�اكب 
للتقنية الطبية ، مما يعزز من قدرة االأطباء على و�سف 
وجتنب   ، احل��اج��ة  عند  املنا�سبة  احلي�ية  امل�����س��ادات 

اال�ستخدام غري الر�سيد لها. 
وبا�ستقراء التط�ر الزمني املتفاقم لهذه امل�سكلة ؛ فاإنه 
ميكن الق�ل ، وبا اأدنى �سك ، باأن غياب العمل التكاملي 
له  �سيك�ن   ، ال���دويل  ال�سعيد  على  واملكثف  ال���دوؤوب 
نتائج وخيمة ، جتعل من العدوى الب�سيطة التي ميكن 
عاجها ب�سه�لة بامل�سادات احلي�ية يف املا�سي ، قاتلًة 
الرعاية  تدابري  عندها  و�ستك�ن   ، امل�ستقبل  يف  فتاكة 
 ، متانتها  بلغت  مهما   ، ال��ع��امل  يف  ال�قائية  ال�سحية 
حربها  ك�سب  على  الب�سرية  ق��درة  تعزز  اأن  من  اأ�سعف 

�سد البكترييا املقاومة للم�سادات احلي�ية.
drhalmalki@gmail.com

لقد فر�ص الله �سبحانه وتعاىل احلج على امل�سلمني لتك�ن 
بعدها  يع�د  ثانية  العظيمة مبثابة والدة  الفري�سة  هذه 
ومع�سية  ذن��ب  كل  من  ُمطهًرا  اأم��ه  ولدته  كي�م  امل�سلم 
فمن  يف�سق.،  اأو  يرفث  اأال  ب�سرط  حياته،  طيلة  ارتكبها 
منا مل يتمنى اأن تع�د به االأيام لريجع طفًا �سغرًيا على 

الفطرة ليتطهر من دن�ص ذن�به واآثامه؟ ..  
ثناء  ون���ال  املرتب�سني،  واأغ���اظ  ال��ع��امل،  اأب��ه��ر  جن��اح 
بيت  حجاج  على  به  الله  َم��ْن  بعدما  العاملني،  واإ�سادة 
واالأمان  واالأم��ن  والتي�سري،  الت�سهيل  من  احلرام  الله 
يف اأداء منا�سكهم، لتاأتي خدمة ورعاية وتاأمني �سامة 
وطماأنينة �سي�ف الله يف م�ساعره املقد�سة )اأكرث من 
مبختلف  عميق  فج  كل  من  قدم�ا  ممن  ملي�ن(   ٢.٥
عاداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، ب�سعار واحد ه� الت�حيد 
م�حدة  �سعائر  ي���ؤدون  حم��دودة،  م�ساحة  ذي  ومكان 
يف �سفتها الكيفية والزمنية، لتك�ن بعظمتها تاجًا بكل 
املقايي�ص االإن�سانية والفنية، ت�جته املتابعة املبا�سرة 
وويل  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لدن  من 

عهده االأمني، وجه�د كل من اأمري منطقة مكة ونائبه، 
ووزير الداخلية ورجاله، ووزير احلج والعمرة وكل 
امل�س�ؤولني عن �س�ؤون �سي�ف بيت الله احلرام لتك�ن 
اللبنة الرئي�سية لقطاف ثمار الهيئة امللكية لتط�ير مكة 

وامل�ساعر املقد�سة.
اأداء  يف  ال�احد  الفريق  وروح  ان�سجامًا  ج�سد  م��سم 

اجلهات احلك�مية والقطاعات العامة واخلا�سة العاملة، 
ف�سيغت اخلطط مبنهجية حمرتفة وم��س�عية بعد اأن 
اعتمدت  واملناق�سة  بالدرا�سة  اجلهات  جميع  تناولتها 
وال�سم�لية  بالدقة  املت�سم  املبكر  التخطيط  منهج  على 
والتكامل بني جميع اجلهات امل�ساركة، فج�سدت ان�سجام 
روح فريق العمل ال�احد الذي ي�سري وفق روؤية �ستجعل 
عدد حجيج بيته عام ٢٠3٠ »6 مايني حاج« مبا يعادل 
للطريان،  بالن�سبة  تقريبا.  احلايل  العدد  اأ�سعاف  ثاثة 
ال��ط��ريان  و�سيلة  احل��ج��اج  م��ن   %٩٤ ح����ايل  ا�ستخدم 
لل��س�ل اإىل االأرا�سي املقد�سة و6% ت�زعت بني البحر 
للحجاج هي  النقل اجل�ي  اأن حركة  ذلك،  معنى  والر. 

الن�سبه االأعلى. 
الدولية  اجل�ية  احلركة  تت�ساعف  �س�ف   ٢٠3٠ ع��ام   
احلالية ملطارات جدة واملدينة والطائف جمتمعة والتي 

بلغت عام ٢٠١8 قرابة 3٥ملي�ن م�سافر.
تقبل الله من احلجيج حجهم واأدام على هذه الباد اأمنها 

واأمانها.

د. هاين املالكي

حماد الثقفي

د. ل�ؤي بكر الطيار 

اإميان يحيى باجنيد

نجاح أبهر العالم وأغاظ المتربصين

الحج وسام الفخر وبصمة اإلنجازات

إدارة األزمات 
..التخطيط 

والنتائج

يعد  وال��ذي  االأزم���ات  اإدارة  مفه�م  عن  ن�سمع  ما  دائمًا 
علمًا بحد ذاته يحتاج اإىل التخطيط والدرا�سة والبحث 
..فاالأزمات اأمر م�سلم به يف اأي عمل وجزء من كين�نة 
لتغري  حتمية  نتيجة  ويبقى  والتعامل  والعي�ص  احلياة 
م�ؤ�سرات االأداء اأو حل�ل الظروف املت�قعة اأو املفاجئة، 
اأو  خا�سة  ���س���اء  من�ساأة  ك��ل  ل��دى  ي��ك���ن  اأن  وينبغى 
حك�مية خرة كافية ومعل�مات م�ستفي�سة واأ�سخا�ص 
اأو  االق��ت�����س��ادي��ة  ���س���اء  االزم����ات  ادارة  م���ؤه��ل���ن يف 
اأو  معني  حدث  ج��راء  مت�قعه  اأزم��ة  اأي  اأو  االجتماعية 

ظاهرة اأو غريها .
واحلتمي  ال�سروري  املفه�م  ه��ذا  وج���د  كثريًا  نفتقد 
الكرى يف  بع�ص اجلهات  العمل وتتحرك  يف جماالت 
فرق  لت�سكيل  اللج�ء  اإىل  واخلا�ص  احلك�مي  جانبيها 
الإدارة االأزمات بعد وق�ع احلدث وهذا خطاأ فادح ، يجب 
التخطيط  الآن  االأزم��ة  بعد  القطاعات  عليه  تعتمد  ال  اأن 
حينها �سيك�ن اأقل جناحًا، واأي�سًا تظل النتائج مقرتنة  

لزمن اأكرث.
واجل��ه��ات  االإدارات  ت��ق���م  اأن  ال����اج���ب  م��ن  ف���اإن  ل���ذا 
�سلطة  لديهم  فيها، وممن  القياديني  بتدريب  وال�سركات 
االزم��ات  اإدارة  على  والتخطيطة  التنفيذية  ال��ق��رارات 
ب�سكل اإ�ستباقي لاأحداث مع �سرورة اأن يتم تنمية اأداء 
هذه االإدارة ووج�دها يف كافة جهات العمل حتى تك�ن 
ُركنًا من اأركان اال�سرتاتيجيات التي ت�سعها املن�ساة اأو 
اإدارة  تقرتن  اأن  اأهمية  مع  عام  كل  اأجنداتها  يف  اجلهة 
اأزمة  االأزم��ات ب�ج�د فرق عمل خم�س�سة ومهياأة الأي 
تقت�سي  اإ�سرتاتيجية  التزامها بخطة  مع   ممكن حتدث 
م�اجهة اأي اأزمة وفق ن�عها ومدى اإحتماليتها وم�ؤ�سر 

ق�ة تاثريها على القطاع .
اإدارة االأزمات علم يخفف العديد من ال�سلبيات  وتعتر 
واجلهد  ال�قت  ويخت�سر  اخل�سائر  معدالت  ويخف�ص 
يف معاجلة الظ�اهر اأو التعامل مع االأحداث والظروف 
ويخلق مناخ عملي متميز من ج�دة العمل بني املعطيات 
يف  العمل  ور�ص  تعقد  اأن  ال�سروري  فمن  لذا  والنتائج 
الن�ع  هذا  اأهمية  وت�ظيف  للتعريف  اخلا�ص  القطاع 
يف  التثقيف  م�ست�ى  رف���ع  ���س��رورة  م��ع  االإدارة  م��ن 
ال�طني  التح�ل  زمن  نعي�ص   خ�س��سًا    اجلانب  هذا 
الفكر  ت���اءم  على  تعتمد  والتي  ال�سع�دية،  وال��روؤي��ة 

بني التخطيط والنتائج مع الرتكيز على كل 
ج�انب االإبتكار يف االأعمال املختلفة.

Loay@altayarpr.com

أنت متهم بأفالطونيتك..!

وكيف  تفكر،  كيف  لك  اأق���ل  للحياة  تنظر  كيف  اأخ��رين 
يف  جليًا  يك�ن  ف��االأم��ر  اأب��ن��اءك..  ُتن�سئ  وكيف  تعي�ص، 
الأعرف  اأ�سل�بك  على  فيها  اأتطلع  دقائق  تكفيني  الغالب، 
ق��ّراء  وال  ال��ع��ّراف��ني،  طريقة  على  لي�ست  اأحت���دث،  من  مع 
ا�ستنتاجات  جمم�عة  ه��ي  ب��ل  ال��ع��ني،  وح��رك��ات  اجل�سد 
وفقًا ملا ت�سيعه من قناعاتك، عندما تعّر عنها ب�س�ت عال، 
بها  يتمّثل  وقدوة  ب�سخ�سك،  منك  و�سل�ك  لفعل  فيتح�ل 

امل�ؤمنني بك، ومن امل�ؤكد لي�س�ا بقليل. 
هل �سمعت املق�لة التي حت�ي االآتي: " االأق�ال اإذا تكررت 
اإىل  حت�لت  تر�سخت  اإذا  واالأف��ك��ار  اأف��ك��ار،  اإىل  حت�لت 
اأفعال، واالأفعال اإذا تكررت حت�لت اإىل عادات، والعادات 
اأدرك��ت  اإذا   " امل�سري  حت��دد  والطباع  طباع،  اإىل  تتح�ل 
امل�سم�ن �ستفهم ق�سدي.. ومهما كنت بارعًا يف اإخفاء ما 
حت�يه نف�سك من اأفكار.. فاإن ت�سرفاتك �ست�سري ملن ح�لك 
مبامح تلك ال�سخ�سية التي متّثلك، وهنا ميكن اجلزم باآن 
كل اإن�سان ه� انعكا�ص اأفكاره، فاإن خالف ذلك فه� مدع اأو 
منافق اإذا �سح التعبري، اأو على اأقل تقدير يحاول اأن يك�ن 
اأكرث بهدف جمع  �سخ�ص اآخر باملحاكاة غري املق�س�دة ال 

جمه�ر من امل�ستح�سنني ل�س�رة ذاك ال�سخ�ص. 
اإن كنت قد و�سلت لن�ع من االقتناع الطفيف مبا اأعنيه.. 
اأنني  ملجرد  باالأفاط�نية  اأف��ك��اري  تنعت  ال  ف��اأرج���ك.. 
الن�سف  يف  اأن��ظ��ر  واأن���ا  متفائلة  بنظرة  احل��ي��اة  اأعي�ص 
اململ�ء من الك�ب، وكّلي يقني اأن االمتاء ميكن اأن ينتج 
منه الكثري مهما كان ن�ع ال�سائل امل�ج�د، واأن الفراغ ال 

يحمل اإال انعكا�ص ال�س�ت ال�سادر بفعل ال�سدا.
َمن مّنا ال يحب اأن يعي�ص على ق�انني املدينة الفا�سلة..؟ 
ت��ل��ك امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ي�����س���ده��ا احل���ب وال�����س��ام وال��ع��دال��ة 
تلك  وج�د  بعدم  جانبي  من  القاطع  ال�عي  مع  والنظام، 
اإمنا جمرد االإميان من ذلك  البع�ص،  اأذهان  اإال يف  املدينة 
الباقية  البقية  اأذه���ان  تقّبل  يف  ف��رق��ًا  يحدث  ق��د  البع�ص 

مل�ساعب احلياة.
جميل،  منظ�ر  من  احلياة  الأ�ستقبل  باأفاط�نيتي  ُخلقت 
يجعلني اأرى يف العتمة �سك�ن، ويف �سدة احلرارة ظاهرة 
فر�سة  الرحلة  تاأخر  ويف  ال�سم�م،  من  للتخل�ص  �سحية 

لا�ستمتاع باملكان، ويف اختاف اجليل تعّلم بتحّلم.
واأنت لك احلق اأي�سًا يف اأن تقرر اال�ستمرار واأنت تتحّمل 
كل هرتاتي من وجهة نظرك، اأو اأن تدير يل ظهرك وتّعر.. 
نف�ص  بدوري يف  واأعي�ص  فظيع  ترقب حلدث  لتعي�ص يف 

الرتقب اإمنا حلدث جميل، فغد حتمًا �سيك�ن ي�مًا اآخرًا.

 emanب�ك وف��ي�����ص  ت���ي��رت  ع��ل��ى  للت�ا�سل 
  yahya bajunaid

كيف تكسب البشرية معركتها ضد البكتيريا الخارقة ؟

يحكى اأنه يف ي�م من اأيام ال�سيف احلار،  ارتاد رجان 
يعمان مبهنة مهند�ص كهرباء اأحد املطاعم لتناول الغداء، 
عدة  ب�سبب  ال�ستقبالهم  جاهزًا  يكن  مل  املطعم  اأن  ف�جدا 
حتى  االنتظار  عليهم  واأن  واالإن��ارة،  التكييف  يف  اأعطال 
يلزم،وهنا  ما  وا���س��اح  ال�سيانة  ب�ر�سة  االت�سال  يتم 
بداأت مامح ردة االأفعال تظهر على هذين املهند�سني، حيث 
املرتفعة  احل��رارة  من  يتاأفاأف  مرتبكًا  عج�اًل   االأول  كان 
ويتذمر من  حظه التع�ص الذي قاده اإىل مثل هكذا مطعم 
غري م�ؤهل ، اأما االآخر الذي كان يت�سف بالدقة يف العمل 
واالإقدام يف ال�سل�ك ، وي�ستميت يف ال�سراكة االجتماعية 
بعر�ص  ب��ادر  قد    ، ومعل�مات  خ��رات  من  ميلك  ما  بكل 
يف  الكهرباء  م�سكلة  لهم  وحل  املطعم  ادارة  على  خدماته 
وقت قيا�سي  ، وبذلك يك�ن قد نال ال�سكر والتقدير على 
،  هذا ه�  املطعم   اأف�سل خدمات  فرو�سيته وح�سل على 
اأن  باإيجابيه وجتد احلل�ل وبني  تت�سرف  اأن  الفرق بني 
ت�سعل  اأن  بني   ، تعذيبك  للك�ن  وت�ستكي  بنف�سك  تناأى 
الظام وتدفن م�ؤهاتك  تلعن  اأن  الظام وبني  �سمعة يف 

يف رماله التائهة.

 ، اأوف��ر  تلتقط حظًا  مبادرة حتى  تك�ن �ساحب  ان  يجب 
ولكي ال ت�سيع منك فر�سا اأنت اأحق اأن ترثها ، ال تنتظر 
يق�ل   ، �ساحبه  اأن��ت  همًا  عنك  يحمل�ا  ان  االآخ��ري��ن  من 
املهامتا غاندي : "كن انت التغيري الذي تريد اأن تراه يف 
" . ميكن اأن ت�اجه يف البداية �سيئًا من املع�قات  العامل 
النجاح   واأع��داء  املثبطني  قبل  من  ال�سلبية  وال�سل�كيات 
وح�سن  الهدف  نبل  من  مقتنع  اأنك  فطاملًا  باأ�ص  ال  ولكن   ،
املاآل ، فا ترتدد اأن تك�ن  �سجاعًا يف انقاذ ما ميكن انقاذه 
والتغلب على ما ميكن ت�سحيحه ، فاملدينة التي تعاين من 

اإىل مبادرة حتمل عن�ان  االأ�سجار حتتاج  الت�سحر وقلة 
اخل�سراء  البقعة  زيادة  يف  "  ت�سهم   تقطع  وال  " ازرع 
" اأه��ل��ي هم  م��ب��ادرة  اأن   ، كما  امل��ن��اخ  م��ن ق�ساوة  وحت��د 
عزوتي وراأ�ص مايل " قد تق�ي الروابط بني اأفراد االأ�سر 
رافق  اإذا  وخا�سة  املفق�دة  حلمتها  بناء  وتعيد  املفككة 
" اعطني  مبادرة  واأن   ، لقاءات دوري��ة مثمرة   برناجمها 
كتابك وخذ كتابي " حتمًا �ستكر�ص لثقافة القراءة ال�رقية 
وتن�سط عمل املكتبات التفاعلية . اأما يف اأيامنا هذه ، فقد 
ال�سجائر  للت�قف عن  تدخني  الت�ع�ية   تك�ن احلمات 
اأن ت�سغل  التي يجب  املبادرات  اأجدى  واالأرجيلة هي من 
بني  املقيتة   الظاهرة  ه��ذه  انت�سار  لكرثة   ، العام  ال��راأي 
فئات املراهقني وال�سباب وما ت�سببه من اآثار مدمرة على 

�سحتهم و�سامة بيئتهم .
ال�سندوق  خارج  التفكري  ا�سل�ب  تعزيز  اإىل  اح�جنا  ما 
وخلق املبادرات ،واإىل ت�ظيف كافة االمكانيات الإجناحها 
املجتمع  جتعل  التي  ال��درج��ة  اإىل  بخدماتها  واالرت��ق��اء 
ب�اجباتهم  التزامًا  واأك��رث   ، وعيًا  اأك��رث  واأف���راده  ينه�ص 

ال�طنية واالن�سانية على ال�س�اء.

بهرية حمم�د احللبي

علي خ�ضران القرين

بادروا وال تترددوا
غدًا.. ي�م اآخر

الرأي
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الطائف وصناعة الورد 
االأول،  اململكة  املاأن��ص، م�سيف  الطائف  ميتاز 
يف  امل�سه�رة،  الزراعية  النباتات  من  بالعديد 
امتداد  على  ال����رد،  و�سناعة  زراع���ة  طليعتها 
وما  الهدا  منطقة  يف  وخا�سة  العريق  تاريخه 
كال�سفاء،  ال�سياحية،  املنتجعات  م��ن  ح�لها 
مما  واالأودي���ة،  القرى  وبع�ص  املحرم  ووادي 
ال���رد،  و�سناعة  بزراعة  ت�ستهر  اململكة  جعل 
امل�سدرة  العامل  دول  من  العديد  على  وتتف�ق 

لهذا املنتج.
بهذه  و�سناعته  ال���رد  بزراعة  املهتم�ن  وبات 
باعتباره  اململكة  خل���ارج  ي�سدرونه  اجل��ه��ات 
يتف�ق على غريه من املنت�جات امل�ست�ردة يف 

جماله.
والأهمية هذا املنتج وقيمة مكانته عامليًا وخا�سة 
امل��ن��ت��ج ال�����س��ع���دي ال��ث��اب��ت ت��ف���ق��ه ع��ل��ى غ��ريه 
)ُت��ْرَب��ة/ وزراع���ة/ ورائ��ح��ة/ فاإنني اأق��رتح ما 

يلي :
ال��زراع��ة  وزارة  يف  ممثلة  ال��دول��ة  ت��ق���م  اأن 
مُّ  ُت�سَ ال�رد  ل�سناعة  تقني كبري  باإن�ساء م�سنع 
تت�ىل  ال��ت��ي  املتناثرة  ال��ف��ردي��ة  امل�سانع  اإل��ي��ه 
تعاونية  ك�سركة  حاليًا،  ال�رد  وت�سنيع  زراعة 
%70 الأ�سحاب  %30 من مدخ�لها للدولة و 
امل�سانع الفردية كل ح�سب مدخ�له ال�سن�ي من 
الدولة �سناعته وت�سديره  هذا املنتج، وتت�ىل 
متن�عة،  واأوع��ي��ة  باأ�سكال  واخل���ارج  للداخل 
واملقا�سات  االأوع��ي��ة  ح�سب  منظمة  وباأ�سعار 

املعدة لذلك. 
* ولقيمة هذا امل�سروع عامليًا وقدرة اململكة على 
اإقامته ماديًا وتقنيًا وب�سريًا وجناحه م�ستقبليًا 
على  وتف�قه  باملنطقة  االأول��ي��ة  م����اده  وت���ف��ر 
فاإنني  عامليًا؛  املماثلة  امل�سانع  من  مُياثله  ما 
االأف���راد  وم�����س��ارك��ة  تبنيه  ال��دول��ة  على  اأمت��ن��ى 
حرفيًا  فيه  الفاعلة  بامل�ساركة  فيه  املتخ�س�سني 

وزراعيًا وماديًا.
خامتة: اإنني على ثقة تامة من جناح امل�سروع، 
خا�سة اإذا تبنت الدولة قيام امل�سروع واأوجدت 
ذات  باأيٍد  يدار  عامليًا،  الازم  التقني  امل�سنع  له 
اكت�ساب  اإىل  اإ�سافة  جماله.  يف  ودراي��ة  خرة 
ال��دول��ة ���س��ه��رة ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال، ودع��م 
وان�سجامه  وعامليًا،  حمليًا  القت�سادنا  امل�سروع 
مع روؤية اململكة )2030( وا�سرتاتيجيتها يف 

نه�سة الباد وتقدمها حا�سرًا وم�ستقبًا. 
وبالله الت�فيق
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جدة ــ وكاالت 
و�سل وفد املجل�س االنتقايل اجلنوبي، برئا�سة رئي�س املجل�س، 
عيدرو�س الزبيدي، ام�س االأول اإىل مدينة جدة قادمًا من العا�سمة 
اليمنية املوؤقتة عدن، ا�ستجابة لدعوة احلوار التي وجهتها اململكة 

رئا�سة  هيئة  اأع�ساء  الزبيدي  العربية" يرافق  "قناة  وبح�سب 
وعبد  الييكييثييري  وعبدالله  اخلييبييجييي،  نا�سر  االنييتييقييايل،  املجل�س 

الرحمن اليافعي وعدنان الكاف.
ومن املنتظر اأن يجري حوار بني املجل�س االنتقايل واحلكومة 

ال�سرعية برعاية من ال�سعودية والتحالف.
وحدات  اأن  �سابق،  وقت  يف  اأعلن  قد  العربي  التحالف  وكييان   
املييجييليي�ييس االنييتييقييايل اجليينييوبييي وقييييوات احلييييزام االأمييينيييي، بيييداأت 
االن�سحاب والعودة اإىل مواقعها ال�سابقة يف عدن، وذلك ا�ستجابة 

لدعوات التحالف.
يف  م�سوؤول  م�سدر  اأفيياد  احلييايل،  ال�سهر  من  �سابق  وقت  ويف 
التحالف باأن عيدرو�س الزبيدي اأبلغ قيادة التحالف يف عدن قبوله 
بكافة مطالب التحالف، مبا فيها االن�سحاب من املواقع التي �سيطر 

عليها، ويقبل الدعوة لالجتماع يف ال�سعودية.
 بدوره و�سل املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل اليمن مراتن 
اإطار  يف  الريا�س  بعد  له  حمطة  ثاين  يف  �سنعاء  اإىل  غريفيث�س 
جولة جديدة له ملتابعة تنفيذ اتفاق �ستوكهومل ب�ساأن اإعادة انت�سار 
ميلي�سيات احلوثي من موانئ احلديدة واالن�سحابات املتبادلة يف 

املدينة بني امليلي�سيات والقوات احلكومية.
امليلي�سيا  قييادة  �سنعاء  يف  غريفيث�س  يلتقي  اأن  املييقييرر  وميين 
اإحاطته  يف  غريفيث�س  قييال  جييديييدة  مقرتحات  لبحث  االنقالبية 

اتفاق  تنفيذ  ب�ساأن  النزاع  لطريف  قدمها  اإنه  االأمن  اإىل جمل�س 
مقرتحاته  على  النهائية  الييردود  تلقي  وينتظر  �ستوكهومل، 

اجلديدة يف اخلام�س والع�سرين من اأغ�سط�س اجلاري.
اليييي�ييييسييييرعييييييييية وكيييانيييت ميي�ييسييادر يف احلييكييوميية 

اأن  اأفيييييييييادت  اليييييميينييييية 
امليييييبيييييعيييييوث االأممييييييييي 
�يييييسيييييييييييجيييييري خييييييالل 
زييييييارتيييييه مييبيياحييثييات 

ميييييع ميييي�ييييسييييوؤولييييني يف 
احليييكيييومييية اليييييميينييييية، 
وتاأتي هذه الزيارة عقب 

خيياللييهييا  زار  جيييولييية 
املييبييعييوث االأمميييي 
دول  ميييين  عيييييييددًا 
اإ�ييسييافيية  املنطقة 
مييو�ييسييكييو  اإىل 

ووا�سنطن.
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وا�شنطن ـ وكاالت 
من  من�سور  وعييير  اخلييا�ييسيية،  طريقته  عييلييى 
الرئي�س  اأعلن  تويرت،  على  ال�سهرة  من�سوراته 
للدمنارك  زيييارة  اإلغاء  ترامب،  دونالد  االأمركي 

اأن  بييعييد  �سبتمر،  اأوائييييل  مييقييررة  كييانييت 
الييدمنييارك  وزراء  رئي�سة  رف�ست 

فكرته ل�سراء جزيرة غرينالند.
وقيييييييييال دونييييييياليييييييد تيييييراميييييب: 

"الدمنارك دولة مميزة للغاية و�سعبها 
رئي�سة  تعليقات  على  بناء  ولكن  رائع، 

لي�ست  بيياأنييهييا  فريدريك�سن  مته  الييييوزراء 
غرينالند  �سراء  حييول  بالنقا�س  مهتمة 

يف  املييقييرر  اجتماعنا  اأرجيييئ  ف�سوف 
غ�سون اأ�سبوعني لوقت الحق".

كبر  قييدر  اليييوزراء  رئي�سة  "وفرت  واأ�ييسيياف 
املتحدة  الييواليييات  ميين  لكل  واجلييهييد  النفقات  ميين 
الوا�سحة.  بال�سراحة  ات�سمت  كونها  والدمنارك 
موعد  حتديد  الإعيييادة  واأتطلع  ذلييك  على  اأ�سكرها 
ميي�ييسييوؤول  وقييييال  امل�ستقبل".  يف  ميييا  وقيييت  يف 
زيييارتييه  األييغييى  تييرامييب  اإن  االأبييييي�ييس  بالبيت 
املقررة للدمنارك يومي الثاين والثالث من 
�سبتمر. وكان من املقرر اأن يناق�س ترامب 
يف  اجتماعات  خييالل  اجلييزيييرة  اأمييير 
كييوبيينييهيياغيين ميييع فييريييدريييكيي�ييسيين، 
التي تولت ال�سلطة يف يونيو، 
حكومة  رئي�س  كيل�سن  وكيم 
غرينالند التي تتمتع باحلكم 

الذاتي.

اخلرطوم ــ رويرتز 
اأدى الفريق اأول ركن عبد الفتاح الرهان 
ملجل�س  رئي�سا  الق�ساء،  رئي�س  اأمييام  اليمني 
 11 املجل�س  ال�سودان.وي�سم  يف  ال�سيادة 
ع�سكريني،  وخم�سة  مدنيني  �ستة  هم  ع�سوا، 
اأن  على  �سهرا،   21 ملييدة  الرهان  و�سراأ�سه 
 18 ومييدتييهييا  املتبقية  لييلييفييرتة  ميييدين  يخلفه 
�سهرا. كما اأدى 9 من اأع�ساء املجل�س اليمني 
ورئي�س  املجل�س  رئي�س  اأميييام  الد�ستورية 
الرئا�سي  بالق�سر  بابكر  علي  عبا�س  الق�ساء 
يف اخلرطوم، وكذلك عبد الله حمدوك املر�سح 

ملن�سب رئي�س الوزراء
ح�سن  حمييمييد  الييقيي�ييسييم  اأداء  عييين  وغيييياب 
عثمان التعاي�سي، رئي�س احتاد طالب جامعة 
اخلرطوم وقيادي �سابق بحزب االأمة والذي 

�سيعود من البالد قادما من بريطانيا.
وكييييان املييجييليي�ييس الييعيي�ييسييكييري قيييد اأ�ييسييدر 
مر�سوما د�ستوريا بت�سكيل املجل�س ال�سيادي 

الذي يقود املرحلة االنتقالية يف البالد. 
�سيدير  بال�سودان  ال�سيادي  واملجل�س 
حتى  �سنوات   3 ملييدة  انتقالية  لييفييرتة  الييبييالد 

اإجراء انتخابات رئا�سية.
في�سم  الييد�ييسييتييوري  لييلييميير�ييسييوم  ووفيييقيييا 
باالإ�سافة  اأعيي�ييسيياء،   10 اليي�ييسيييييادي  املجل�س 
الييذي  الييرهييان  عبدالفتاح  اأول  الفريق  اإىل 

فت�سم:  املجل�س  ع�سوية  اأميييا  �ييسيييييرتاأ�ييسييه.  
الفريق اأول حممد حمدان دقلو، والفريق ركن 
يا�سر  ركيين  والفريق  كبا�سي،  الييدييين  �سم�س 
اإبراهيم جابر كرمي، واالأ�ستاذ  واللواء  عطا، 
ال�سديق  والييدكييتييور  اإدرييي�ييس،  حممد  ح�سن 
�سليمان،  الفكي  حممد  واالأ�ستاذ  كايف،  تاور 
التعاي�سي،  عثمان  ح�سن  حممد  واالأ�ييسييتيياذ 
واأخييرا  ال�سعيد،  مو�سى  عائ�سة  واالأ�ستاذة 

االأ�ستاذة رجاء نيكوال عي�سى عبدامل�سيح.
احلرية  وقوى  الع�سكري  املجل�س  ووقع 
والتغير باالأحرف االأوىل، االأحد املا�سي، على 
اجتماعات  بعد  الد�ستوري"  "االإعالن  وثيقة 
اأجواء  و�سط  نهار،  ليل  توا�سلت  ماراثونية 
احتفالية �سادت ال�سارع ال�سوداين. وال�سبت 
املرحلة  وثائق  على  الطرفان  وقييع  املا�سي، 
واإقليمية،  دولية وعربية  االنتقالية، ب�سمانة 

االتفاق  ويعد  لل�سودان.  جديدًا  عهدًا  يعد  ما 
عييلييى الييوثيييييقيية الييد�ييسييتييورييية اآخييييير مييراحييل 
ملدة  ا�ستمرت  التي  الطرفني  بني  املفاو�سات 
يف  الب�سر  عمر  نظام  �سقوط  منذ  اأ�سهر   4
11 اأبريل املا�سي. وح�سب اجلدول الزمني، 
املجل�س  بييني  االتييفيياق  تنفيذ  اإجيييييراءات  فييياإن 
الع�سكري وقوى احلرية والتغير تنتهي يف 

االأول من �سبتمر املقبل.

أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين االتحاد األوروبي يهاجم أردوغان

بروك�شل ــ وكاالت
الرئي�س  �سلطات  االأوروبيييييي  االحتييياد  انتقد 
الييرتكييي رجييب طيب اأردوغيييييان، بييعييزل روؤ�ييسيياء 3 
خلفًا  اأو�سياء  وتعيني  منتخبني  )اأكيييراد(  بلديات 
واختيار  �سعبه  اإرادة  يحرتم  ال  اأنييه  مييوؤكييدًا  لهم، 
ل�سحيفة  االإلكرتوين  املوقع  وبح�سب  مر�سحيه. 
اال�ستنكار  جيياء  املييعييار�ييسيية  الييرتكييييية  "برغون" 
االأوروبييييي يف بيييييان �ييسييادر عيين دائيييرة العالقات 

اخلارجية باالحتاد.
اأردوغان يثر ال�سكوك  "قرار  اإن  وقال البيان 
حيييول ميييدى احييييرتام اأنيييقيييرة نييتييائييج االنييتييخييابييات 
يف  خطرة  خميياوف  اإىل  وييييوؤدي  الدميقراطية، 
"اإلغاء  الرتكية  احلكومة  منا�سدًا  الوقت"،  ذات 
الدميقراطية  عمل  اإعاقة  �ساأنها  من  التي  التدابر 
يحمل  القرار  "هذا  البيان:  وتابع  الداخل".  يف 
درجييية عييالييييية ميين اخليييطيييورة، ويييلييحييق اأ�يييسيييرارًا 
الناخبني  ويحرم  املحلية،  بالدميقراطية  ج�سيمة 

من ممثليهم ال�سيا�سيني املحليني".
العليا  املمثلة  با�سم  املتحدثة  قالت  بييدورهييا 
مايا  االحتيييياد،  يف  اخلييارجييييية  وال�سيا�سة  لييالأميين 
كو�سيانيت�س اإن "هذه االإجراءات تثر قلقًا كبرًا، 
نتائج دميقراطية االنتخابات  وت�سكك يف احرتام 
الييتييي عييقييدت يف 31 ميييار�يييس، وحتيييرم  املييحييلييييية 

الناخبني من التمثيل ال�سيا�سي العادل".
الييتييدابيير  اإليييغييياء  "�سرورة  عييلييى  و�يييسيييددت 
واالإجراءات التي متنع �سر الدميقراطية املحلية 
البندقية  جليينيية  تييو�ييسيييييات  مييع  يتنا�سب  ب�سكل 
الق�سايا  حول  اأوروبييا  ملجل�س  ا�ست�ساري  )جهاز 
للحكم  االأوروبييي  امليثاق  والتزامات  الد�ستورية( 
اأن  كو�سيانيت�س  ذكيييرت  كييمييا  املحلي".  الييذاتييي 
"مكافحة االإرهاب حق م�سروع للحكومة الرتكية، 
القانون  �سيادة  تطبيق  عن  م�سوؤولة  اأنقرة  ولكن 
االإن�سانية  احلييقييوق  �ييسييمييان  مييع  الييد�ييسييتييور  وفيييق 

واحلريات االأ�سا�سية".

لبدء الحوار اليمني

وفد االنتقالي يصل جدة .. وغريفيثس يلتقي الحوثيين في صنعاء 

إيران تتحدى .. الحرس الثوري يستأجر ناقلة المتوسط
طهران ــ رويرتز 

الر�سمية  �سبه  االإيرانية  "اإيلنا"  وكالة  اأفييادت 
البحر  اأخرا يف  اأبحرت  التي  االإيرانية  الناقلة  باأن 
اأ�سبحت  طييارق،  جبل  م�سيق  من  قادمة  املتو�سط 

موؤجرة حاليا للحر�س الثوري.
التي  الناقلة  اأن  الوكالة  عن  "رويرتز"  ونقلت 
باتت  اأيام  قبل  �سراحها  طارق  جبل  �سلطات  اأطلقت 
موؤجرة للحر�س الثوري، اجلي�س املوازي يف اإيران.
كانت  التي   ،"1 داريييا  "اأدريان  الناقلة  وكانت 
"غري�س 1"، قد غادرت جبل طارق يف  تعرف با�سم 
دام  احتجاز  بعد  اجلييياري،  اأغ�سط�س  من   "18 الي" 

اأ�سابيع.
اأميييرا باحتجاز  املييتييحييدة  الييواليييات  واأ�يييسيييدرت 
باحلر�س  تربطها  اأ�سا�س وجود �سالت  على  الناقلة 

الثوري الذي ت�سنفه وا�سنطن منظمة اإرهابية.
ال�سفينة  اأن  ال�سفن،  تتبع  بيييييانييات  واأظييهييرت 

املتحدث  لكن  اليوناين،  كاالماتا  ميناء  اإىل  متجهة 
"ال�سفينة  اإن  قييال  اليونانية  ال�سحن  وزارة  با�سم 
تبحر ب�سرعة منخف�سة وال يوجد اإعالن ر�سمي بعد 
عن اأنها �ست�سل اإىل كاالماتا". وكان وزير اخلارجية 
املتحدة  الواليات  اأن  قال  بومبيو،  مايك  االأمركي، 
ناقلة  ملنع  اإجيييييراءات  ميين  بو�سعها  مييا  كييل  �ستتخذ 
انتهاك  يف  �سوريا  اإىل  النفط  ت�سليم  ميين  اإيييرانييييية 

للعقوبات االأمركية.
حتمل  كانت  التي  االإيرانية  الناقلة  واحتجزت 
وذلك  طييارق،  جبل  يف  املا�سي  يوليو  يف  بنما  علم 
بعد اال�ستباه يف نقلها نفطا اإىل �سوريا، يف انتهاك 
للعقوبات االأوروبية املفرو�سة على حكومة دم�سق.

ال�سفينة  �ييسييراح  طييارق  جبل  �سلطات  واأطلقت 
التي كانت حمتجزة قبالة �ساحلها بعد اأزمة ا�ستمرت 
خلم�سة اأ�سابيع، وغرت ا�سمها ورفعت علما اإيرانيا 

بعدما كانت ترفع علم بنما.

ترامب "يعاقب" الدنمارك بعد رفض بيع "غرينالند"
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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
• تقدمت الإدارة االحوال املدنية بجدة 3 املواطنة / �سعاد علي 
 )  1063884496  ( رق��م   مدين  �سجل  الغامدي  ح�سن  اآل  الله  غرم 
 : م�سدره  1435/25ه����   تاريخها   )  276546  ( احلفظ  امللف  رقم 
جدة بطلب تغيري ا�سمها من : �سعاد اىل : حنني لي�سبح ا�سمها بعد 
التعديل/ حنني علي غرم الله اآل ح�سن الغامدي فمن له معار�سة على 

ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.
املدعو/  اليها  تقدم  بانه  بجدة  املدنية  االحوال  ادارة  • تعلن 
حمي الدين رجب حممد �سعيد طالبا احل�سول على �سهادات ميالد 

بدل فاقد الأبنائه التالية ا�سمائهم /
م�سطفى رقم ال�سهادة 1/9979 تاريخ ال�سهادة 1432/9/13ه�

عمر رقم ال�سهادة 1/9980 تاريخ ال�سهادة 1432/9/13ه�
نوران رقم ال�سهادة 2904051 تاريخ ال�سهادة 1431/8/5ه�

 ال�سادرة من مكتب االحوال املدنية بجدة فعلى من يجدها ي�سلمها 
القرب مكتب احوال مدنية خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن.

قيادة  رخ�سة  فقدان  عن  �سيمي  ح�سن  حممد  فرا�س  يعلن   •
يجدها  م��ن  فعلى  ج��دة  م�سدرها   5811 ورقمها  بحرية  وا�سطة 

االت�سال على 0570006465
فهد  عطيه  املواطن/  جدة  يف  املدنية  االحوال  الدارة  • تقدم 
رقم   1019374444 امل��دين  ال�سجل  رق��م  االأن�ساري  ال�سيخ  فهيد 
مكة  1389/3/26ه��� م�سدرها  تاريخها  "احلفيظة" 69105  امللف 
االأن�ساري  ال�سيخ  فهيد  فهد  عطيه  من:  ا�سمه  تعديل  بطلب  املكرمة 
فليتقدم  ذل��ك  على  معار�سة  ل��ه  فمن  ال�سيخ  فهيد  فهد  عطيه  اإىل: 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.
�سهادة  فقدان  عن  ال�سلمي  م��رزوق  حم�سن  عطيان  يعلن/   •
الع�سكري  التدريب  الع�سكري بجدة �سادرة من معهد  املهني  املعهد 

املهني بجدة فعلى من يجدها ي�سلمها مل�سدرها.

املدينة املنورة 
املواطن  املنورة  املدينة  يف  املدينة  االأح��وال  الإدارة  تقدم   •
ال�سجل  رق��م  احل��رب��ي  ال��ب��دراين  ا�سمري  عبدالرحمن  ب��ن  �سعود   /
التاريخ   240479 احلفيظة  امللف  رق��م    1084826450 امل��دين: 
 : من  ا�سمه  تعديل  بطلب   املنورة  املدينة  امل�سدر  1431/6/1ه����� 
بن  �سعود  اىل:  احلربي  ال��ب��دراين  ا�سمري  عبدالرحمن  بن  �سعود 
ذلك  على  معار�سة  له  فمن  احلربي  العيا�سي  ا�سمري  عبدالرحمن 

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

الباحة
• تقدم الإدارة االأحوال املدينة يف حمافظة قلوه املواطن / احمد 
املدين: 1031740275   ال�سجل  رقم  الزهراين  العمري  ح�سن علي 
رقم امللف احلفيظة 24643 التاريخ 1392/7/5ه��� امل�سدر الباحة 
بطلب  تعديل ا�سمه من : احمد ح�سن علي العمري الزهراين اىل: 
احمد ح�سن علي اآل زرعه العمري فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.

الدمام
 / املواطن  ورث��ة  الدمام  يف  املدينة  االأح��وال  ملكتب  تقدم   •
 ( امل���دين:  ال�سجل  رق��م  ال��ق��ح��ط��اين   العطريز  ���س��امل  ح�سن  ع�سق 

1033959642( بطلب  حذف ا�سم القبيلة ملورثهم :
من : ع�سق ح�سن �سامل العطريز القحطاين  اىل: ع�سق ح�سن 
فليتقدم مبعار�سته خالل  ذلك  على  معار�سة  له  فمن  العطريز  �سامل 

�سهر من تاريخ هذا االعالن.

الطائف
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية 
�سجل  اجلعيد  حممد  حامد  م�سلح  امل��واط��ن  ان   31 م��ادة  الثالثة 
مدين رقم1017534122 تقدم طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على  
كامل احلو�س بارتفاع مرتين الواقع يف الرميده والذى ال اليه عن 
طريق  ال�سراء من املدعو على مب�سر اال�سمري االيله لالخر بال�سراء 
من اال�سراف زوى ح�سن  واملحياه من قبلهم من قبل عام 1385ه� � 

وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�سمال: يحده ملك عادل �سعد اجلعيد بطول 30.19م

ابتدائى  مدر�سه  يليه  20م  عر�س  �سارع  يحده  اجلنوب:  من 
بنني بطول 26.06م

 من ال�سرق: يحده �سارع عر�س 15م يليه ملك �سيف الله عطيه 
الله اللحيانى بطول جمموع انك�ساراته 28.90م

من الغرب: يحده ملك حممد م�سفر البارقى بطول 26.75م
وامل�ساحة االجمالية 805.77م2 .

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

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية 
الثانية ماده 31 ان املواطن عياد عيدان هديب اجلعيد �سجل مدنى 
1018968758 تقدم طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على  احلو�س 
بارتفاع مرتين به وحدتني �سكتيه �سعبيه  الواقع يف ع�سريه والذى 
ال اليه وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى: 

فالح  تركى  ملك  ويليه  12م  عر�س  �سارع  يحده  ال�سمال:  من 
املقاطى بطول 46م

فالح  تركى  ملك  ويليه  عر�س15م  �سارع  يحده  اجلنوب:  من 
املقاطى بطول 50م

 من ال�سرق: يحده حو�س ملك احمد عياد اجلعيد بطول 28م
الغرب: يحده �سارع عر�س 26م ويليه ملك م�سحل حن�س  من 

املقاطى بطول 11م
وامل�ساحة االجمالية 909م2.

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

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية 
�سجل  ال�سبيعي  مروان  ح�سن  الله  عبد  املواطن  ان   31 ماده  الثالثة 
مدنى رقم 1051114161 تقدم طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على 
وم�سلح  �سعبي  مبنى  به  مرتين  من  اكرت  بارتفاع  البلك  من  حو�س 
الواقع يف الرويدف والذى ال اليه عن طريق ال�سراء من املحي عام 
1385ه� � وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى: 
من ال�سمال حو�س به مبنى �سعبي ملك عاي�س عجالن العتيبي 

بطول جمموع انك�ساراته 23.35م
من اجلنوب: يحده �سارع عر�س 8.10م ثم يليه حو�س به مبنى 
م�سلح ملك عاي�س عجالن العتيبي بطول جمموع انك�ساراته 22.70م

ال�سمال 5.10م  العر�س من  ال�سرق: يحده �سارع خمتلف   من 

ومن اجلنوب 2.70م يليه حو�س مبنى �سعبي ملك �ساوي عو�س 
الله العتيبي بطول 22.60م

الله رجاء  عبيد  ملك  �سعبي  مبنى  به  الغرب: يحده حو�س  من 
العتيبي بطول 22.30م

وامل�ساحة االجمالية 534.30م2.
فمن له معار�سة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها 

�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
اال�سناد  ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
مدين  �سجل  املالكي(  �سعيد  م�سعل  خالد    ( املواطن  ان  الق�سائي 
 ( على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا   )1004243638  ( رق��م 
) ذوى  الواقع يف   ) اثنني منزل م�سلح دور واحد  حو�س وبداخله 
حجى ( والذى ال اليه عن طريق ال�سراء من عبد الله عاي�س النفيعي 
ع��ام 1385ه���� وح���دوده واط��وال��ه وم�ساحته  م��ن  قبله  م��ن  املحياه 

االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى :
من ال�سمال: �سرقا ملك زيد مزيد العتيبي ثم يليه غربا ملك احمد 

م�ساعد املالكي بطول 40م
البادي  �سالح  ملك  يليه  ثم  12م  عر�سه  �سارع  اجلنوب:  من 

بطول 40م
ومن ال�سرق: ملك �سلطان ال�سهراين بطول 28م

يليه ملك ورثه بن �سوميان  ثم  �سارع عر�سه 20م  الغرب:  من 
بطول 28م

وامل�ساحة االجمالية 1120م2.
فمن له معار�سة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها 

�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية 
االوىل مادة 31 ان املواطن عبد الله عوا�س احلارثي �سجل مدنى 
على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا  تقدم  رق������م1002976403 
حو�س الواقع يف ال�سيل ال�سغري والذى ال اليه عن طريق  ال�سراء 
من هالل الثبيتي واملحياه من قبله عام 1385ه� � وحدوده واطواله 

وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�سمال: �سارع خمتلف العرو�س بطول 60.11م

من اجلنوب: �سارع خمتلف العرو�س  بطول 33.69م
 من ال�سرق: �سارع خمتلف العرو�س بطول 51.58م

من الغرب: �سهيل عوا�س القر�سي بطول 50.28م
وامل�ساحة االجمالية 2221.85م2.

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

اخل��رم��ه   / حم��اف��ظ��ة  يف  امل��دن��ي��ة  االح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
ال�سجل  رق��م  ال�سبيعي  اللفياين  حميدان  غالب  نا�سر  امل��واط��ن/ 
املدين 1039294903 رقم امللف )احلفيظة(  78755  التاريخ 10 
/ 1 /1399ه� امل�سدر الطائف بطلب تعديل ا�سم اجلد من حميدان 
اللفياين  غالب من�سور  نا�سر   : ذلك  بعد  ا�سمه  ليكون  اىل من�سور 
ال�سبيع فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من  

تاريخ هذا االعالن.
اخل��رم��ه   / حم��اف��ظ��ة  يف  امل��دن��ي��ة  االح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
ال�سجل  رقم  ال�سبيعي  املداريه  حميدان  غالب  الله   عبد  املواطن/ 
التاريخ 4  امللف  )احلفيظة( 109566  املدين 1040439133 رقم 
/ 8 /1392ه� امل�سدر الريا�س بطلب تعديل ا�سم اجلد من حميدان 
اىل من�سور ليكون ا�سمه بعد ذلك: عبد الله غالب من�سور املداريه 
�سهر  فليتقدم مبعار�سته خالل  ذلك  له معار�سة على  ال�سبيعي فمن 

من  تاريخ هذا االعالن.
الوكيل  الطائف  حمافظة  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •

املدعو/  �سعد حممد م�سلم القثامي
هوية رقم / 1055041840مفيدا ان �سهادة ) امليالد ( العائدة  
للمدعو حممد موؤن�س احمد عطيه فقدت منه يرجى ممن يعرث عليها 
اح��وال  ادارة  اق��رب  او  بالطائف  املدنية  االح��وال  الدارة  ت�سليمها 
اخرى الن حيازة هذه الوثيقة والعبث بها وا�ستعمالها من غري قبل 

�ساحبها يعد خمالف يعاقب عليها النظام.
ا�سافة  الطائف طالب  املدنية مبحافظة  • تقدم ملكتب االحوال 
ال�سجل  مبارك  الله  على  بن  حممد  ح�سام  اال�سم  ل��ه   القبيلة  ا�سم 
اىل:  م��ب��ارك  الله  على  حممد  ح�سام  م��ن:   1044191276 امل��دين 
فليتقدم  ذلك  على  معار�سه  له  فمن  العنربي  الله  على  حممد  ح�سام 

مبعار�سه خالل �سهر من تاريخه.
 الق�صيم 

مبحافظة  ال��ن�����س��وي  امل��دن��ي��ة  االح�����وال  الدارة  ت��ق��دم��ت   •
ال��ر���س امل��واط��ن��ة / خ��زن��ه ح�����س��ن حم��م��د احل���رب���ي   ���س��ج��ل م��دين 
خزنه  م���ن:  االول  اال���س��م  ت��ع��دي��ل  بطلب   )1034524353( رق���م 
ح�سن  خ��زام��ي   / التغيري  بعد  ا�سمها  يكون  بحيث  خ��زام��ي  اىل: 
خالل  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  علي  معر�سة  له  فمن  حممداحلربي  

�سهر من تاريخه ولكم حتياتنا 0
اجل����واء  ع���ي���ون  يف  امل���دن���ي���ة   االح�������وال  الدارة  ت���ق���دم   •
امل��دين  ال�سجل  رق��م  القحطاين  الله  عبد  را���س��د  م�سفر   / امل��واط��ن 
ال��ت��اري��خ    82448   ) احلفيظة   ( امل��ل��ف   رق���م   1046549133:
1407/3/16ه���  امل�سدر حائل بطلب تعديل ا�سمه من م�سفر را�سد 
العاطفي  الله  عبد  را�سد  م�سفر   : اىل  القحطاين   العفي�س  الله  عبد 
القحطاين فمن له معار�سة علي ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر 

من تاريخ هذا االعالن 
اليها  تقدم  ب��اأن��ه  ال��ر���س  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
املواطن / عبد العزيز �سالح خالد الر�سيد �سعودي بال�سجل املدين 
الواقع  للعقار  ا�ستحكام  حجة  اعطائه  يطلب   1003818919 رقم  
هذا  وم�ساحة  واط��وال  وح��دود  ذك��ر  ما  ح�سب  الر�س  حمافظة  يف 

العقار وهي كاالتي:
من ال�سمال : �سارع عر�س 50مرت يبدا احلد من الغرب باجتاه 

ال�سرق بطول 500م
ومن اجلنوب : حرم �سعيب خمتلف العر�س من 10-15م يبدا 
احلد من ال�سرق باجتاه الغرب بطول 224.29مرت ثم ينك�سر جنوب 
6.51م��رت  بطول  غرب  �سمال  ينك�سر  ثم  255.89م��رت  بطول  غرب 

وجمموع احلد 509.69مرت  
ال�سمال  م��ن  احل��د  يبدا  15م��رت  عر�س  ���س��ارع   : ال�سرق  وم��ن 

باجتاه اجلنوب بطول 250.79مرت  
ومن الغرب: ار�س ف�ساء يبدا احلد من اجلنوب باجتاه ال�سمال 

بطول 336.36مرت  
وتبلغ امل�ساحة االجمالية لهذ العقار 143400.94م مائه وثالثة 

واربعون الف واربعمائة مرت واربعة وت�سعون �سنتمرت.   
هذه  اىل  اع��رتا���س��ه  ت��ق��دمي  فعليه  ذل��ك  على  معار�سة  ل��ه  فمن 

املحكمة املكتب الثالث  خالل �ستني يوما  من تاريخه .
اليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  وريا�سها  ب��اخل��رباء  العامة  املحكمة  تعلن 
الله بن حممد بن نا�سر احلناكي  �سجل مدين رقم  املواطن / عبد 
يف  الواقع  العقار  لكامل  ا�ستحكام  حجة   ) طالبا   1037458757(

�سمال �سرق حمافظة ريا�س اخلرباء وحدوده واأطواله  وم�ساحتة  
هذا كما يلي : من ال�سمال �سارع عر�سة 50 مرت يليه حمطة التنقية 
يبدا من الغرب باجتاه ال�سرق بطول 38.85 مرت ثم ينعطف قليال 
بطول  ال�سرق  نحو  ينحرف  ثم  مرت   160.99 بطول  ال�سرق  نحو 
416.26 مرت وجمموع احلد 616.10 مرت  - ومن اجلنوب يحده 
من  يبدا  اخل�سري  �سالح  حممد  مزرعة  يليه  مرت   30 عر�س  �سارع 
ال�سرق باجتاه الغرب بطول 249.30 مرت ومن ال�سرق يحده ف�ساء 
يبد من ال�سمال باجتاه اجلنوب بطول 74.69 مرت ومن الغرب يحده 
ملك املنهي عبد الله احلناكي يبدا من اجلنوب باجتاه ال�سمال بطول 
ال�سمال  نحو  ينعطف  ثم  مرت   88 بطول  �سماال  ينك�سر  ثم  مرت   74
الغربي بطول 226مرت ثم ينعطف نحو ال�سمال الغربي بطول 45 
مرت ثم ينعطف نحو ال�سمال الغربي بطول 49 مرت ثم ينعطف نحو 
الغرب بطول 37 مرت وجمموع احلد 492 مرت وامل�ساحة االجمالية 
مربعا  مرتا  واربعون  واثنان  ومائة  الف  �سبعون   )  70142.56(

و�ستة وخم�سون �سنتمرتا مربعا  
هذه  ايل  اع��رتا���س��ة  تقدمي  فعليه  ذل��ك  على  معار�سة  ل��ه  فمن 

املحكمة خالل �سهرين من تاريخه.

ابها
اليها  تقدم  باأنه  املع  رجال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
ال�سجل  مبوجب  ع�سريي  حممد  مو�سى  علي  بن  يحيى  امل��واط��ن/ 
املدين رقم ) 1045831425( 1408/4/8ه� بطلب حجة ا�ستحكام 
على ار�سه ال�سكنية الواقعة يف رجال املع احلبيل مبحافظة رجال 
حممد  مو�سى  ب��ن  علي  ال��وال��د/  م��ن  بال�سراء  علية  وال��داخ��ل��ة  امل��ع 
ع�سريي واملحياة االأحياء ال�سرعي من قبل عام 1387ه� وحدودها 

واطوالها كما يلي: 
1- من ال�سمال متجها جنوب غرب بزاوية 66 وبطول )25,50(
م ثم ينك�سر �سمال غرب بزاوية 172 وبطول )13,60م( ثم ينك�سر 
جنوب غرب بزاوية 175 وبطول )11,15م( وبطول اجمايل ال�سلع 
�سعثان  عي�سى  حممد  ب��ن  ملك/  �سكنية  ار���س  ي��ح��ده/  م��رت   5,25
ع�سريي ويحده/ار�س �سكنية ملك/ على بن حممد جربيل ع�سريي 
2- اجلنوب يبدا من ال�سرق متجها جنوب غرب بزاوية 131 وبطول 
)4,60م( ثم ينك�سر جنوب غرب بزاوية 177 وبطول )9,75م( ثم ينك�سر 
اجمايل31,05مرت  وبطول  9,70م  وبطول   174 بزاوية  غرب  جنوب 
ال�سرق  ابراهيم بن احمد عامر ع�سريي 3-  ار�س �سكنية ملك/  يحده/ 
ثم  )15,60م(  وبطول  بزاوية66  �سرق  جنوب  متجها  ال�سمال  من  يبدا 
ينك�سر جنوب  ثم  بزاوية 144 وبطول )15,40م(  ينك�سر جنوب غرب 
غرب بزاوية 176 وبطول )5,50م( وبطول اجمايل ال�سلع)36,50مرت( 
يليه/  العر�س)6,00مرت( اىل )3,00م��رت(  ا�سفلت متغري  يحده/ �سارع 
يبدا  الغرب   -4 ع�سريي   املنجحى  حممد  بن  علي  ملك/  �سكنية  ار���س 
ينك�سر  ثم  )11,00م(  وبطول   95 بزاوية  �سرق  جنوب  متجها  ال�سمال 
جنوب غرب بزاوية 172وبطول )6,30( ثم ينك�سر جنوب �سرق بزاوية 
174 وبطول 6,50م وبطول اجمايل ال�سلع )23,80مرت( يحده/ �سارع 
حممد  ب��ن  علي  ملك/  �سكنية  ار���س  يليه/  ع��ر���س)4,00م��رت(  ا�سفلت 

جربايل ع�سريي . 
باحلبيل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��رك��ز  ���س��رق  يقع  ال��ث��اب��ت:  املعلم 

مب�سافة )500مرت( .
مرت  و�سبعني  واثنني  الف  )1072,25م2(  االجمالية  امل�ساحة 

مربع وخم�سة وع�سرون �سنتيمرت.
املحمة يف  لهذه  فليتقدم  املنهي  به  اأنهي  فيما  معار�سة  له  فمن 
مدة اق�ساها �سهر من تاريخه م�سطحبا معه ما يثبت املعار�سة علما 
االجابة  يف  ذك��ره  ونامل   )1079( باملحكمة  احلجة  ملف  رق��م  بن 

االأهمية ,,, والله واملوفق.
اجلن�سية  هندي  ودايا  �ساندر  ماجومدير  ب�سواروب  • يعلن/ 
الهند على من  فقدان جواز �سفر برقم/L6400431 �سادر من  عن 

يجده ي�سلمه اىل م�سدره.
املواطن/  اليها  تقدم  باأنه  للعموم  العامة  اأبها  حمكمة  • تعلن 
ن�����س��ري ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ال ج���رب���وع ال�����س��ه��راين ���س��ج��ل م����دين رق��م 
)1004451280( انه من اجلاري يف ملكي وحتت ت�سريف االأر�س 
طريق  عن  اىل  وااليله  ال�سعب  قرية  �سرحان  يف  الواقعة  ال�سكنية 
االرث وهي حمياة االحياء ال�سرعي من قبل عام 1387ه� . وحدودها 
واطوالها كما يلي : 1- من ال�سمال: يحده ورثة عو�سه بن عبدالله 
�سبعة  )87,45م(  وبطول  92د  بزاوية  ال�سرق  من  ماطرويبدا  ال 
يحده  اجلنوب  من   -2 �سنتيمرت.  واربعون  وخم�سة  مرت  وثمانون 
حممد بن عبدالله ال جربوع ويبدا من ال�سرق بزاوية 87د وبطول 
)22,70م(  وبطول  199د  بزاوية  غرب  جنوب  يتجه  ثم  )33,55م( 
وع�سرون  وخم�سة  مرت  وخم�سون  �ستة  )56,25م(  اجمايل  وبطول 
�سنتيمرت . 3- من ال�سرق: يحده طريق ابها – الفرعا وحرمه بعر�س 
ت�سعة  )69,10م(  وبطول  92د  بزاوية  ال�سمال  من  ويبدا  20,00م 
و�ستون مرت وع�سرة �سنتيمرت. 4- من الغرب: يحده ورثة عبدالله 
بن �سعيد ال�سرحاين ون�سري بن عبدالله بن ن�سري ال جربوع ويبدا 
�سرق  جنوب  يتجه  ثم  وب��ط��ول)30,50م(  91د  بزاوية  ال�سمال  من 
�سبعة  )87,90م(  اجمايل  بطول  )57,40م(  وبطول  140د  بزاوية 
ال�سرق:   /1(  : املوقع  احداثيات  �سنتيمرت.  وت�سعون  وثمانون مرت 
97,53 39 42 ال�سمال: 41,25 08 18( )2/ال�سرق: 30, 55 39 42 
ال�سمال : 54, 33 08 18( )3/ ال�سرق: 97, 53 39 42 ال�سمال: 46, 
22 08 18( )4/ال�سرق : 97, 53 39 42 ال�سمال: 88, 23 08 18( 
وخم�سة  و�ستمائة  االف  خم�سة  )5635,90م2(  االجمالية:  امل�ساحة 
وثالثون مرت وت�سعون �سنتيمرت من له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي 
من  �سهرين  خالل   ... الق�سائي  املكتب  املحكمة  هذه  اىل  اعرتا�سه 

تاريخه ,,, والله املوفق 
اليها  ت��ق��دم  ب���اأن���ه  ل��ل��ع��م��وم  ال��ع��ام��ة  اأب���ه���ا  حم��ك��م��ة  • ت��ع��ل��ن 
مدين  �سجل  ال�سهراين  ج��رب��وع  ال  عبدالله  ب��ن  ن�سري  امل��واط��ن/ 
رق�����م)1004451280( ان��ه من اجل��اري يف ملكي وحت��ت ت�سريف 
وااليله   . ال�سعب  قرية   _ �سرحان  يف  الواقعة  الزراعية  االأر���س 
ال�����س��رع��ي م��ن قبل  اىل ع��ن ط��ري��ق االرث وه���ي حم��ي��اة االح���ي���اء 
عام1387ه�. وحدودها واطوالها كما يلي: 1- من ال�سمال : يحده 
110د  ب��زاوي��ة  ال�سرق  م��ن  وي��ب��دا  ج��رب��وع  ال  عبدالله  ب��ن  ن�سري 
وبطول )56,15م( �ستة وخم�سون مرت وخم�سة ع�سر مرت. 2- من 
عبدالله  حممد  يليه  10,00م  بعر�س  عطور  وادي  يحده  اجلنوب: 
علي ال جربوع ويبدا من ال�سرق متجها جنوب غرب بزاوية 110د 
وبطول  213د  ب��زاوي��ة  غ��رب  جنوب  يتجه  ثم  وب���ط���ول)18,35م( 
وبطول)15,05م(  156د  بزاوية  غرب  جنوب  يتجه  ثم  )15,80م( 
وبطول  )22,95م(  وبطول  155د  بزاوية  غ��رب  جنوب  يتجه  ثم 
اجمايل)72,60م( اثنان و�سبعون مرت و�سبعون �سنتيمرت. 3- من 
ال�سمال بزاوية  ال�سرق: يحده حممد عبدالله ال جربوع ويبدا من 
وثالثون  وخم�سة  مرت  وخم�سون  �ستة  )56,35م(  وبطول  110د 
�سنتيمرت. 4- من الغرب: يحده ورثة عبدالله بن �سعيد ال�سرحاين 
وعلي بن ن�سري بن جربوع ويبدا من ال�سمال بزاوية 11د وبطول 

)42,70م( ثم يتجه جنوب بزاوية 172د وبطول )58,80م( وبطول 
اجمايل)101,50م( مئة وواحد مرت وخم�سون �سنتيمرت. احداثيات 
املوقع: )1/ال�سرق: 97, 53 39 42 ال�سمال:46, 22 08 18( )2/
)3/ال�سرق:   )18  08  20  ,44 ال�سمال:   42  39  53  ,40 ال�سرق: 
84, 51 39 42 ال�سمال: 76, 19 08 18()4/ال�سرق: 04, 52 39 
) 4896,80م2(  االجمالية:  امل�ساحة  ال�سمال:05, 33 08 18(   42
اربعة االف وثمامنائة و�ستة وت�سعون مرت وثمانون �سنتيمرت. من 
له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اىل هذه املحكمة املكتب 

الق�سائي ... خالل �سهرين من تاريخه ,,, والله املوفق 

جازان
الثالثة يف املحكمة العامة مبحافظة  الدائرة الق�سائية  • تعلن 
عطيف  احمد  ح�سن  علي  امل��واط��ن/  لها  تقدم  باأنه  امل�سارحة  اأح��د 
ا�ستحكام  حجة  بطلب   )1045653415( رقم  املدين  ال�سجل  حامل 
على االأر�س ال�سكنية الواقعة يف قرية احل�سامة وتقع داخل النطاق 
العمراين وداخل حدود حماية التنمية ملدينة اأحد امل�سارحة واملقيدة 

باملحكمة برقم 391782088 وتاريخ 1439/05/06ه�.
حدودها واأطوالها وم�ساحتها كاالآتي:

وطول  م��رتًا  ع�سرين  20,00م  بعر�س  �سارع  يحدها  �سمااًل: 
ال�سلع يبداأ من الغرب ويتجه �سرقًا بزاوية 94 درجة بطول ال�سلع 

52,70م اثنني وخم�سني مرتًا و�سبعني �سنتيمرتًا.
�سرقًا: يحدها اأر�س ف�ساء يقال اأنها لورثة علي ح�سني عطيف 
ال�سمال ويتجه جنوبًا بزاوية 87 درجة بطول  ال�سلع يبداأ  وطول 

ال�سلع 77,00م �سبعة و�سبعني مرتًا.
�سعيد  علي  لعبدالله  اأنها  يقال  ف�ساء  اأر���س  يحدها  جنوبًا: 
عطيف وطول ال�سلع يبداأ من ال�سرق ويتجه غربًا بزاوية 93 درجة 
بطول ال�سلع 53,13م ثالثة وخم�سني مرتًا وثالثة ع�سر �سنتمرتًا. 

غربًا: يحدها اأر�س ف�ساء يقال اأنها ل�سعيد ح�سني عطيف وطول 
بطول  درج��ة   87 ب��زاوي��ة  �سمااًل  ويتجه  اجلنوب  من  يبداأ  ال�سلع 

ال�سلع 76,56م �ستة و�سبعني مرتًا و�ستة وخم�سني.
و�سبعة  اآالف  اأرب��ع��ة  )4057,07م2(  االإج��م��ال��ي��ة:  امل�ساحة 
له  فمن  امل��رب��ع.  امل��رت  م��ن  باملائة  و�سبعة  مربعًا  م���رتًا  وخم�سون 
معار�سه فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل هذه املحكمة خالل �سهرين من 

تاريخه والله املوفق,,,
        �س                     ق 

1845783,7134   277942,4049
 1845800,6195   277992,3263
 1845726,4205   278012,9166
 1845703,8227   277962,4466

املواطنة/  امل�سارحة  اأحد  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  تقدم   •
 1065445882 امل��دين  ال�سجل  رق��م  جمر�سي  ح�سني  علي  فاطمه 
رقم ملف احلفيظة 81215 يف 1439/06/10ه� امل�سدر/ جازان2 
بطلب تعديل ا�سمها من/ فاطمه علي ح�سني جمر�سي اإىل/ �سهد علي 
ح�سني جمر�سي فمن له معار�سه على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل 

�سهر من تاريخ هذا االعالن.
امل�����س��ارح��ة  اأح�����د  يف  امل���دن���ي���ة  االح�������وال  الإدارة  ت���ق���دم   •
ال�سجل  رق��م  مدخلي  علي  اآل  ح���والن  حممد  ق�سا�سه  امل��واط��ن��ة/ 
ال��ت��اري��خ   10684 احل��ف��ي��ظ��ة  م��ل��ف  رق���م   1044874046 امل����دين 
من/  ا�سمها  تعديل  بطلب  ج���ازان2  امل�����س��در/  1434/08/22ه������� 
ق�سا�سه حممد حوالن اآل علي مدخلي اإىل/ فاطمه حممد حوالن اآل 
علي مدخلي فمن له معار�سه على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر 

من تاريخ هذا االعالن.
اإليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  �سمد  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
الوطنية  الهوية  مبوجب  عاتي  حاج  بن  احمد  بن  �سايع  املواطن/ 
ال�سكنية  اأر�سه  على  ا�ستحكام  حجة  بطلب   )1043459203( رقم 
واأط��وال��ه��ا  وح��دوده��ا  �سمد  مبحافظة  ال��زرق��ا  ق��ري��ة  يف  ال��واق��ع��ة 

وم�ساحتها كالتايل:
عبده  ح�سن  اإبراهيم  حممد  متلكها  يدعي  اأر���س  يحده  �سمااًل: 
�سلع  وبطول  درج��ة  وت�سعون  اأرب��ع   94 بزاوية  ال�سرق  من  ويبداأ 

)40,20م( اأربعون مرتًا وع�سرون �سنتيمرت.
فهد  متلكها  يدعي  اأر���س  يليه  30م  عر�س  �سارع  يحده  �سرقًا: 
ح�سن احلازمي ويبداأ من ال�سمال بزاوية 94 اأربع وت�سعون درجة 

وبطول )58,00م( ثمانية وخم�سون مرتًا.
جنوبًا: يحده اأر�س يدعي متلكها م�سطفى ح�سن علي خواجي 
�ست   86 بزاوية  ال�سرق  من  ويبداأ  م�سيخي  يحيى  علي  وعبدالله 
مرتًا  واأرب��ع��ون  اأرب��ع��ة  )44,40م(  �سلع  وبطول  درج��ة  وثمانون 

واأربعون �سنتمرت. 
علي  متلكها  يدعي  اأر���س  يليه  15م  عر�س  �سارع  يحده  غربًا: 
درجة  ت�سعون   90 بزاوية  ال�سمال  من  يبداأ  و  حبيبي  �سيد  حممد 

وبطول �سلع )58,00م( ثمانية وخم�سون مرتًا.
واأرب��ع��م��ائ��ة  األ��ف��ان  )2450,00م2(  االإج��م��ال��ي��ة:  وامل�����س��اح��ة 

وخم�سون مرتًا مربعًا
واحداثيات املوقع: 

 X                   Y        
1897493,352  264638,840
1897478,958  264601,300
1897440,880  264663,553
1897424,836  264622,153

املكتب  املحكمة  هذه  اإىل  التقدم  ذلك  يف  معار�سه  له  من  فعلى 
الق�سائي للدائرة االأوىل خالل �سهرين من تاريخه والله املوفق,,,

اإليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  �سمد  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
رقم  م��دين  �سجل  اخلطيب  يحيى  حممد  احمد  اإبراهيم  امل��واط��ن/ 
ال�سكنية  اأر���س��ه  على  ا�ستحكام  حجة  بطلب   )1057251322(
الواقعة يف قرية الزرقا التابعة ملحافظة �سمد وحدودها واأطوالها 

وم�ساحتها كالتايل:
من  ويبداأ  عقيلي  اإبراهيم  اأحمد  متلكها  يدعي  اأر���س  �سمااًل: 
الغرب بزاوية 94 درجة وبطول �سلع )35,80م( خم�سة وثالثون 

مرتًا وثمانون �سنتيمرت.
واأر���س يدعي متلكها  نافذ عر�س 4م  �سرقًا: يحده مدخل غري 
من�سور احمد اأبو اخلري ويبداأ من ال�سمال بزاوية 88 درجة وبطول 

)44,70م( اأربعة واأربعون مرتًا و�سبعون �سنتمرت.
اخلطيب  حممد  احمد  علي  متلكها  يدعي  اأر���س  يحده  جنوبًا: 
وركن اأر�س يدعي متلكها علي حممد عاتي ويبداأ من ال�سرق بزاوية 

97 درجة وبطول �سلع )38,00م( ثمانية وثالثون مرتًا. 
غربًا: يحده �سارع عر�س 12م ويليه اأر�س يدعي متلكها حممد 
حم�سن كبيبي وحافظ احمد اخلطيب ويبداأ من ال�سمال بزاوية 81 

درجة وبطول �سلع )48,00م( ثمانية واأربعون مرتًا.
واثنني  و�سبعمائة  األف  )1702,00م2(  االإجمالية:  وامل�ساحة 

مرتًا مربعًا
واحداثيات املوقع:          

 42.47,316  17.08,862
42.47,296  17.08,357
42.47,300  17.08,331
42.47,320  17.08,338

مكتب  املحكمة  هذه  اإىل  التقدم  ذلك  يف  معار�سه  له  من  فعلى 
الق�سائي الثالث خالل �سهرين من تاريخه والله املوفق,,,

اليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  �سمد  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
الهوية  مب��وج��ب  ���س��ع��ودي  حبيبي  �سيد  حم��م��د  اح��م��د  امل���واط���ن/ 
ار�سه  على  ا�ستحكام  حجة  بطلب   1021435654 برقم  الوطنية 
ال�سكنية الواقعة يف �سمال بلدية حمافظة �سمد وحدودها واطوالها 

وم�ساحتها كالتايل:
يبداأ من  �سيد حبيبي  يدعي متلكها ح�سن حممد  ار�س  �سمااًل: 
درجة وبطول 38.50ثمانية  بزاوية 86  الغرب  اىل  ال�سرق متجها 

وثالثون مرتا وخم�سون �سنتمرت.
�سرقًا: ار�س يدعي متلكها احمد حممد حمود �سوان يبداأ من 
خم�سة  65.56م  وبطول  درج��ة   86 بزاوية  جنوبا  متجها  ال�سمال 

و�ستون مرتا وخم�سون �سنتمرتا.
يحيى  حمود  حممد  ورث��ة  يليه  15م��رت  عر�س  �سارع  جنوبًا: 
وبطول  درج��ة   87 ب��زاوي��ة  غربا  متجها  ال�سرق  م��ن  ي��ب��داأ  حبيبي 
ينك�سر  ث��م  �سنتمرت.  وخم�سون  م��رتا  وث��الث��ون  خم�سة  35.50م 
�سمال غرب بزاوية 137 درجة وبطول 4.38م اربعة امتار وثمانية 
وثالثون  ت�سعة  39.88م  ال�سلع  طول  واجمايل  �سنتمرت  وثالثون 

مرتا وثمانية وثمانون �سنتمرت.
غربًا: �سارع عر�س 20مرت ويليه ار�س يدعي متلكها ابراهيم 
حممد �سيد حبيبي يبداأ من ال�سمال متجها اىل اجلنوب بزاوية 94 

درجة وبطول 58.03م ثمانية وخم�سون وثالثة �سنتمرت.
األفان واربعمائة وثالثون مرتا  االجمالية 2430.00  امل�ساحة 

مربعا.
واحداثيات املوقع:

 )42.45.562  / 17.07.530(
)42.45.543  / 17.07.520(
)42.45.558  / 17.07.490(
)42.45.558  / 17.07.490(
)42.45.577  / 17.07.499(

املكتب  املحكمة  هذه  اىل  التقدم  ذلك  يف  معار�سة  له  من  فعلى 
الق�سائي الدائرة الثالثة خالل �سهرين من تاريخه.

اليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  �سمد  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
امل���واط���ن/ ح��م��زة ب��ن ح�����س��ن ر���س��ي��د م��ط��ه��ري ���س��ع��ودي مبوجب 
على  ا�ستحكام  حجة  بطلب   1085584272 برقم  الوطنية  الهوية 
ار�سه ال�سكنية الواقعة يف �سمال مدينة �سمد وحدودها واطوالها 

وم�ساحتها كالتايل:
من  يبداأ  حبيبي  �سيد  حممد  ح�سن  متلكها  يدعي  ار���س  �سمااًل: 
ال�سرق متجها اىل الغرب بزاوية 89 درجة وبطول 60.00 �ستون مرتا.
ح�سن  متلكها  يدعي  ار�س  ويليه  مرت   12 عر�س  �سارع  �سرقًا: 
بزاوية  اجلنوب  اىل  متجها  ال�سمال  من  يبداأ  حبيبي  �سيد  حممد 
وثالثون  واربعة  مرتا  وثالثون  ثمانية   38.34 وبطول  درجة   89
بزاوية 135 درجة وبطول 4.27  ينك�سر جنوب غرب  ثم  �سنتمرت 
ال�سلع  ط��ول  واج��م��ايل  �سنتمرت  وع�����س��رون  و�سبعة  ام��ت��ار  ارب��ع��ة 

42.61 اثنان واربعون مرت وواحد و�ستون �سنتمرت.
حمود  متلكها  يدعي  ار���س  يليه  20م��رت  عر�س  �سارع  جنوبًا: 
حممد حمود حبيبي يبداأ من ال�سرق متجها غربا بزاوية 135 درجة 

وبطول 54.00م اربعة وخم�سون مرتا .
با�سم  متلكها  يدعي  ار���س  ويليه  12م��رت  عر�س  �سارع  غربًا: 
ح�سني علي زويل يبداأ من ال�سمال متجها اىل اجلنوب بزاوية 91 
وثالثون  وارب��ع��ة  م��رتا  وث��الث��ون  ثمانية  38.34م  وبطول  درج��ة 
�سنتمرت ثم ينك�سر جنوب غرب بزاوية 135 درجة وبطول 4.27م 
ال�سلع  ط��ول  واج��م��ايل  �سنتمرت  وع�����س��رون  و�سبعة  ام��ت��ار  ارب��ع��ة 

42.61 اثنان واربعون مرت وواحد و�ستون �سنتمرت.
وواح��د  م��ائ��ة  وارب���ع  ال��ف��ان   2471.00 االج��م��ال��ي��ة  امل�ساحة 

و�سبعون مرتا مربعا.
واحداثيات املوقع:

 )42.46.130  / 17.07.974(
 )42.46.099  / 17.07.961(
 )42.46.107  / 17.07.942(
 )42.46.109  / 17.07.941(
 )42.46.137  / 17.07.952(
 )42.46.138  / 17.07.954(

املكتب  املحكمة  هذه  اىل  التقدم  ذلك  يف  معار�سة  له  من  فعلى 
الق�سائي الدائرة الثالثة خالل �سهرين من تاريخه.

اليها  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  �سمد  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
اب��راه��ي��م يحيى دع���اك ���س��ع��ودي��ة  مبوجب  ب��ن��ت    امل��واط��ن/ عليا 
على  ا�ستحكام  حجة  1051756458بطلب  برقم    الوطنية  الهوية 
ار�سها ال�سكنية الواقعة يف  �سمال مدينة �سمد وحدودها واطوالها 

وم�ساحتها كالتايل:
عمر  حممد  متلكها  يدعي  ار�س  15.00م  عر�س  �سارع  �سمااًل: 
درجة وبطول �سلع  بزاوية 90  ال�سرق  من  ويبداأ  املروعي  احمد   
بزاوية  غ��رب  جنوب  ينك�سر  ث��م  م��رتا  وع�سرون  �سبعة  27.00م 
135 درجة وبطول 4.23م اربعة امتار وثالثة وع�سرون �سنتمرت. 
م��رتا وثالثة  ال�سلع   31.23م���رت واح��د وثالثون  ط��ول  واجمايل 

وع�سرون �سنتمرت.
�سرقًا: ار�س تدعي متلكها عائ�سة بنت حممد احمد زكرى ويبداأ 
من   ال�سمال بزاوية 90 درجة وبطول 33.00م ثالثة وثالثون مرتا.
دعاك  يحيى  ابراهيم  بنت  زه��راء  متلكها  تدعي  ار�س  جنوبًا: 

ويبداأ من   ال�سرق بزاوية 90 وبطول �سلع 30.00م ثالثون مرتا.
غربًا: �سارع عر�س 12.00م ويليه ار�س تدعي متلكها فاطمة 
135درج��ة  بزاوية  اجلنوب  من  ويبداأ  دعاك  يحيى  ابراهيم  بنت   

وبطول �سلع   30.00م ثالثون مرت. 
امل�ساحة االجمالية 988.00 مرت2 ت�سعمائة وثمانية وثمانون 

مرتا مربعا.
واحداثيات املوقع:

 )42.46.079  / 17.08.050(
 )42.46.065  / 17.08.045(
 )42.46.064  / 17.08.043(
 )42.46.069  / 17.08.027(
 )42.46.086  / 17.08.034(

املكتب  املحكمة  هذه  اىل  التقدم  ذلك  يف  معار�سة  له  من  فعلى 
الق�سائي   الدائرة الثالثة خالل �سهرين من تاريخه.
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�شالح ال�شدادي - الطائفالرياضة
الثانية،  ن�سحته  للهجن يف  العهد  �سهد مهرجان ويل 
الطائف  حمافظة  ميدان  اأر�سية  على  يقام  الــذي  اأم�س، 
 ( مدار  على  والت�سويق  الإثــارة  توا�سلت  للهجن، حيث 
12( �سوطا �سهدت مناف�سة مثرية، من موؤ�س�سات الهجن 
" و"العا�سمة" وهجن  "الرئا�سة" و"النايفات  العمالقة 
فهد،  بن  حممد  بن  تركي  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
من  امل�سمرين  كبار  اأ�سماء  الأ�سواط  هذه  �سمت  وكذلك 

واأف�سل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  اململكة  اأبناء 
توقيت زمني لكافة الأ�سواط كان من ن�سيب )ال�سايبة( 
ــة.   وا�ــســلــت هــجــن الــرئــا�ــســة تاألقها  ــرئــا�ــس ـــ هــجــن ال ل
الفرتة  اأ�سوط. ويف   7 املعتاد حيث جاءت يف �سدارة  
غامن  عفات  �سعود  لـــ  )اجلــذابــة(  ت�سدرت  ال�سباحية، 
ال�سلعاء ال�سمري بتوقيت زمني قدرة 7:58:27.  ويف 
ال�سوط الثاين حقق )جمر( لـ �سعد م�سرف مطلق اآل �سعد 

القحطاين اأف�سل توقيت زمني لكافة الأ�سواط.

الرئاسة تتصدر الجذاع  و»الشايبة« األفضل

»          « تجمع صالح والسومة 
جدة- بدر النهدي

اأن  الأهلي،  النادي  اإدارة  من  مقربة   م�سادر  ك�سفت 
للراقي-  اجلديد  ال�سريك  لل�سيارات-  ال�سينية  ال�سركة 
بداأت التفكري بجدية؛ يف الرتتيب لإقامة لقاء ودي يجمع 
الأهلي، و�سريكها الآخر نادي ليفربول الإجنليزي.. ُي�سار 
اإىل اأّن اإدارة الأهلي برئا�سة اأحمد ال�سائغ، قد وّقعت عقد 
بقيمة  اأعوام  لل�سيارات، ملدة 3  رعاية مع �سركة �سينية 
اإجمالية 10 ماليني دولر. وقد رحبت اجلماهري العربية 
خا�س  ب�سكل  ال�سعودية  واجلماهري  عــام،  ب�سكل 
 " اقــرتاح  املــبــاراة، وذلــك عقب  اإقامة  بفكرة 
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  البالد"  خــالل 
الرعاية  عقد  تد�سني  مبنا�سبة  اأقيم 
والأهلي،  ال�سينية،  ال�سركة  بني 

كون  الناديني؛  بني  ر�سمية  مــبــاراة  اإقــامــة  اإمكانية 
ر�سميا  راعــيــا  مــوؤخــرًا  اأ�سبحت  ال�سيارات  �سركة 
للفريق الإجنليزي، وقد تفاعلت  اجلماهري الريا�سية 

مع  اقرتاح" البالد عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي 
لهذا  الكبري  ت�سوقها  اأبــدت  ب�سورة كبرية جــدًا؛ حيث 

جنمي  �سيجمع  اأنــه  ل�سيما،  نوعه  مــن  الفريد  اللقاء 
تربطهما  اللذين  ال�سومة،  وعمر  �سالح،  حممد  العرب 

عالقة وطيدة. 
تاريخا  الأهلي ميتلك  النادي  اأن  بالذكر   اجلدير 

العاملية واملنتخبات،  الأندية  كبريا يف مواجهة 
وكان اآخر تلك املواجهات التي خا�سها الفريق 

الإ�سباين،  بر�سلونة  نــادي  اأمــام  الهــالوي 
الذي انتهى بفوز البار�سا 3-5.

صالة الدمام جاهزة الحتضان »سوبر جلوب« لكرة اليد
الدمام-حمودالزهراين

لبطولة  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  ــدت  عــق
"�سوبر  الــيــد  لــكــرة  ــالأنــديــة  ل الــعــامل 
الثاين  التن�سيقي  اجتماعها  جلوب" 
وذات  احلـــكـــومـــيـــة،  اجلــــهــــات  مــــع 
لو�سع  الجتماع  جــاء  الخت�سا�س. 
اإعالن اجلاهزية  و  الأخيـرة  الرتو�س 
 27 يف  البطولة  انطالق  قبل  التامة 
عر�س  مت  حيث  اجلـــاري،  اأغ�سط�س 
خطة �سري العمل ملمثلي اجلهات، على 
اأن تبداأ يوم 25 اأغ�سط�س قبل و�سول 
الفرق، والوفود امل�ساركة من الحتاد 

الدويل لكرة اليد .
40 لوحة اإعالنية

املا�سي  الإثــنــني  انطلقت   وقــد 
والت�سويقية  ــة  ــي الإعــالن احلــمــلــة 

اليد  لــكــرة  لــالأنــديــة  الــعــامل  لبطولة 
"�سوبر جلوب"؛ حيث وزع الإعالن 
ثالث  يف  موقعا   40 على  الر�سمي 

"الدمام،  ال�سرقية  املنطقة  يف  مــدن 
تثبيت  بجانب  والظهران"  واخلــرب، 
نف�سه  الإعـــالن  حتمل   LED �سا�سة 
مقابل فندق املريديان باخلرب. وياأتي 
لالإعالن  الزمني  الربنامج  �سمن  ذلك 
عن البطولة التي تنطلق يوم الثالثاء 
املقبل؛ حيث بداأت احلملة منذ تد�سني 
البطولة  و�ــســعــار  الب�سرية،  الــهــويــة 
قــبــل عـــدة اأ�ــســابــيــع بــحــ�ــســور الأمـــري 

رئي�س  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز 
الدكتور  و  للريا�سة،  العامة  الهيئة 
ح�سن م�سطفى رئي�س الحتاد الدويل 

رئي�س  املنيع  وحممد  اليد،  لكرة 
الحتاد ال�سعودي لكرة اليد، وعدد 

من ال�سخ�سيات الريا�سية. 

ذهبيو النصر يبحثون أزماته في جدة

البالد - وليد يو�شف 
ي�سعى الع�سو الذهبي وامل�سرف على الفريق الأول بنادي 
المور  بع�س  انهاء  �سرعة  على  احلاليف  عبدالرحمن  الن�سر 
و�سببًا  عائقًا  كانت  والتي  بالنادي  املتعلقة  والداريــة  املالية 
ال�سفقات  بع�س  ــرام  واب احلالية  لـــالإدارة  العمل  تعطيل  يف 
اأع�ساء الن�سر  الفريق يف اجتماعة مع بع�س  التي يحتاجها 
الن�سر  نــادي  يفتتح  اأخــرى  جهة  من   . جدة  مبدينة  الذهبنّي 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  كاأ�س  دوري  بطولة  مباريات  اول 
يوم اخلمي�س القادم مدافعًا عن لقبه امام نادي �سمك ال�ساعد 

موؤخرًا وذلك على ملعب امللك فهد الدويل بالريا�س .
الفريق  بتجهيز  فيتوريا  روي  الربتغايل  املــدرب  بداأ  وقد 

وجتهيز   ، الفتتاحية  للمباراة  الإعـــدادي  الربنامج  وو�سع 
بع�س ال�سماء ال�سابه لتعوي�س الغيابات التي قد يعاين منها 
الفريق يف اول جولة من بطولة الدوري وابرز تلك الغيابات 
، قائد الفريق الالعب عمر هو�ساوي واملهاجم املنظم موؤخرًا 
عبدالفتاح اآدم ومل تتاأكد م�ساركتهما يف لقاء �سمك حتى الآن 
ب�سبب الإ�سابة التي حلقت بهما يف التدريبات وعلى اثرها مل 
يتمكن الالعبان من الكمال ، فيما يغيب املحرتف الربازيلي 
والــالعــب   ، املُــرّحــلــة  احلـــمـــراء  الــبــطــاقــة  ب�سبب  بــيــرتو�ــس 

عبدالعزيز اجلربين لعدم اجلاهزية  
بعد  التاأهيلي  برناجمه  ال�سهري  يحيى  الكابنت  ويوا�سل 

العملية اجلراحية التي اجراها يف الكتف موؤخرًا .

ظهير أيسر أجنبي يقترب 
من الراقي

4 انتصارات وتعادل في 
دوري األولى

جدة - �شلطان 
الأ�شمري

م�سادر"  كــ�ــســفــت 
اأن  اخلــا�ــســة  البالد" 
الهلي  الــنــادي  اإدارة 
ــــــالن عن  ــدد الإع بــ�ــس
املحرتف  مــع  التعاقد 
الأجنبي ال�سابع م�ساء 
كحد  ـــدًا  غ او  الــيــوم، 
تتنظر  حيث  اأق�سى؛ 
الأهــــالويــــة  الإدارة 
بع�س  مـــن  النـــتـــهـــاء 
الر�سمية؛  الإجــراءات 

بالفريق  الأجانب  الالعبني  اآخر  عن  العالن  اأجل  من 
الأول والذي ي�سغل مركز الظهري الأي�سر، بعد طلب من 
املدير الفني الكرواتي برانكو اإيفانكوفيت�س. من جهة 
اتفاقية  اأم�س  م�ساء  الأهالوية  الإدارة  وقعت  اأخرى، 
"اإخاء"،  تعاون مع املوؤ�س�سة اخلريية لرعاية الأيتام 
بح�سور رئي�س النادي املهند�س اأحمد ال�سائغ ومدير 

موؤ�س�سة اإخاء بجدة عبدالله الزهراين. 

متابعة - خالد احلامد
انتزع فريق الكوكب اأول ثالث نقاط على ح�ساب الباطن 
نادي  التي جرت على ملعب  املباراة  ، يف  بهدفني دون رد 
ال�سعلة باخلرج، يف ختام اجلولة الأوىل من دوري الأمري 
ثنائية  �سجل   ، الأوىل  الــدرجــة  لأنــديــة  �سلمان  بن  حممد 
الفريق  وك�سب  الــزهــراين،  و�سعيد  املنيف  فهد  الكوكب 
وبنف�س  رد.  دون  بــهــدف  الأنــ�ــســار  م�سيفه  الــقــد�ــســاوي 
جرت  التي  املــبــاراة  يف  ال�سعلة  على  العني  فــاز  النتيجة 
وتعادل   .2/1 التقدم  م�سيفه  على  اجليل  وفــاز  بالباحة. 
التي جمعتهما على ملعب  املباراة  �سلبيًا يف  اأحد والتقدم 

الأمري حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة .

كويالر يرفض عرضا للهالل
جدة- البالد

ــفــت تـــقـــاريـــر اإعـــالمـــيـــة  كــ�ــس
نــادي  و�سط  لعــب  اأّن  اإيطالية 
الكولومبي  الربازيلي،  فالمنغو 
قــد اتخذ  كـــويـــالر،  جــو�ــســتــافــو 
بــ�ــســاأن رحيله  الــنــهــائــي،  ـــراره  ق
عن الفريق الربازيلي والنتقال 
لــنــاٍد اآخـــر، حــيــُث اأو�ــســحــت اأّن 
جتربة  خو�س  يحب  ل  الالعب 
وبالتايل  الأو�ــســط،  ال�سرق  يف 

لن يلعب ل�سالح نادي الهالل.
ــــحــــيــــفــــة  وذكــــــــــــــــــــــرت �ــــس
الكولومبي  اأّن   ”bolavip“
فهو  الإيطايل،  بولونيا  ل�سالح  اللعب  يف�سل  اأّنــه  اإدارتــه  اأبلغ  قد 
يرغب يف  ل  اأّنــه  كما  اأوروبــيــة جديدة،  يرغب يف خو�س جتربة 
اإىل  ال�سحيفة  واأ�ــســارت  الأو�ــســط.  ال�سرق  منطقة  يف  التواجد 
لــالإدارة  يورو  مليون   7.5 مبلغ  يدفع  �سوف  الإيطايل  النادي  اأّن 
الربازيلية، وهو اأقل بنحو ن�سف مليون يورو، من العر�س الذي 

قّدمته الإدارة الهاللية.
اإنهاء  عن  يعلن  رمبــا  الإيــطــايل  الــنــادي  اإّن  ال�سحيفة:  وقالت 
�ستواجه �سعوبة  فالمنغو  اإدارة  اأّن  اإّل  قليلة،  اأيام  ال�سفقة خالل 
الأزرق،  العر�س  من  اأقــل  كونه  العر�س؛  على  املوافقة  يف  كبرية 
زيادة  اأجل  من  بلونيا،  يف  نظريتها  على  الإدارة  �ست�سغط  ولذلك 

العر�س.

يف مهرجان الهجن



رياضة
11 اخلمي�س 21 ذو احلجة 1440هـ املوافق 22 اأغ�سط�س 2019م ال�سنة 89 العدد 22734

موسم )فرنطة( 

علي بركات
)طموح(  بدون  )كالعادة(  الأهلي  مو�سم  بداأ 

و�سينتهي املطاف بدون )طموح(. 
مهر البطولت مل يدفع ول ع�سرة باملائة،

رغم اأن اأهلي املو�سم ال�سابق اأقوى من اأهلي 
هذا املو�سم.

الأندية ا�ستعدت جيدا باأجانب عليهم القيمة، 
واآخرهم رائد التحدي )بفيتفا( اخلطري املكري.

اأمنت الدفاع و�سناعة اللعب والهجوم.
عملت اأغلب الفرق )توازنا( بني خطوطها...

�سالح  وو�سطه  )نووي(  فهجومه  الأهلي  اأما 
وحرا�سته  خ�سب(  مــن  )�سيف  ودفــاعــه  يـــدوي، 
ــة بــوجــود عــمــالق اآ�ــســيــا)الــعــويــ�ــس( وهــو  اآمــن

�سيناريو مكرر.
وكان ثمن ذلك اخلروج املذل )باآ�سيا( والتي 
ال�سومة،  )م�سل�سل(  اأعقبها  )طــمــوح(  اأعلنها 
لت�سنع  )اجلــمــهــور(  ت�سكيت  )اأزمــــة(  وافــتــعــال 
اأن  ال�سومة، رغم  اإبقاء  لنف�سها )بطولة(  الإدارة 

عقده �ساٍر لعام 2022.
اأخوف ما اأخافه على الأهلي اأن يكون مو�سمه 

)فرنطة( وي�سيف مبكرا مع ال�سفوف الأولية.
**

7 جولت من يك�سبها ببداية الدوري �سنبارك 
له )مقدما( بطولة الدوري. 

له  ومن يكون حبة فوق وحبة حتت �سنقول 
)هاردلك(.

**
للبدايات  موؤ�سر  العدالة  مع  الأهلي  مواجهة 

)القوية( اأم بداية معتادة بالتفريط.
تعو�س..وكل  ل  مبلعبك  تفقدها  نقطة  كــل 
ل  ــوؤخــرة  وامل الو�سط  فــرق  اأمـــام  تفقدها  نقطه 

تعو�س.
والعك�س  )تبعدك(  مناف�سك  اأمــام  واخل�سارة 

�سحيح.
بالتوفيق يا اأهلي.

في انطالق "دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين"

النصر يواجه فارس الجنوب واألهلي في اختبار العدالة
تقدمي- حممود العو�سي

تعود عجلة قطار" دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني" للدوران من جديد، يف بداية انطالق املو�سم الكروي 2019/2020؛ باإقامة لقاءين مهمني يف اجلولة، يجمعان حامل اللقب 
نادي الن�سر مع الوافد اجلديد �سمك، فيما يجمع اللقاء الثاين، رابع ترتيب املو�سم املا�سي، الأهلي مع العدالة ثالث الوافدين اجلدد لدوري املحرتفني.

النصرvs ضمكاألهلي vs العدالة
على ملعب اجلوهرة، يحل العدالة �سيفا على الأهلي.  ي�ستهل الراقي م�سواره 
اآ�سيا.  اأبطال  الـ 16 لدوري  الدور  الفريق من  الدوري، بعد خروج  فى مناف�سات 
اختتم الفريق الدوري املا�سي  فى املركز الرابع بر�سيد 55 نقطة. الراقي تعاقد 
وزوكانوفيت�س،  �ساريت�س،  البو�سنيان  الــيــوم،  منهم  �سيظهر  لعبني  عــدة  مع 
لدوري  ال�سعود  يف  العدالة  فريق  جنح  األيك�سيت�س.  دانييل  لل�سربي  بالإ�سافة 
متميز  م�ستوى  لتقدمي  الفريق   وي�سعي  الثالث،  املركز  احتالله  بعد  املحرتفني، 
يف دوري املحرتفني هذا املو�سم، الإدارة العدلوية تعاقدت مع  ال�سنغايل مانداو 
يو�سف  التون�سي  الثنائي  بعد  العدالة  �سفوف  يف  املحرتفني  الالعبني  �ساد�س 
كارلو�س  وامللغا�سي  ق�سي،  عبدالعزيز  واجلزائري  املثلوثي،  واأمين  الفوزاعي، 
الإ�سابة.  ب�سبب  لعب  اأي  الراقي  عن  يغيب  لن  ميدوين.  واجلابوين  اأنــدريــا، 
برانكو املدير الفني لالأهلي ي�سعى للخروج من حالة اهتزاز الثقة  بعد اخلروج 
الآ�سيوي، والرتكيز على بطولة الدوري؛ ل�ستعادة ثقة جمهور الراقي من جديد. 

املباراة �ستنطلق  عند ال�ساعة 8.50 م�ساء.  

ربع  اإىل  التاأهل  ن�سوة  يعي�س  الن�سر  �سمك.  نظريه  الن�سر  ي�ست�سيف  بالريا�س،  الــدويل  فهد  امللك  ملعب  على   
القطري يف ذهاب  ال�سد  فريق  لي�سرب موعًدا مع  الإماراتي؛  الوحدة  فريق  بعد تخطيه  اآ�سيا،  اأبطال  نهائي دوري 
القادم بالدوحة.  العودة يوم 16 �سبتمرب  لقاء  اأن يكون  بالريا�س، على  ال�سهري اجلاري  النهائي يوم 26 من  ربع 
الن�سر بقيادة فيتوريا ي�سعى لت�سجيل بداية قوية؛ للحفاظ على اللقب الذي حققه املو�سم املا�سي بجدارة. اأما فريق 
�سمك فقد جنح يف ال�سعود اإىل دوري املحرتفني، بعد اأن ح�سم و�سافة دوري الدرجة الأوىل. لن يغيب عن العاملي 
اأي لعب ب�سبب الإ�سابة يف بداية م�سواره، اإل اأن الربازيلي بيرتو�س �سيغيب ب�سبب تراكم البطاقات ال�سفراء يف 
نهاية املو�سم املن�سرم. اأما �سمك في�سعى هو الآخر؛ لإثبات ح�سوره  الأول بقوة يف الدوري ال�سعودي للمحرتفني. 
اإدارة �سمك تعاقدت مع 21 لعبا؛ 5 اأجانب، اإ�سافة اإىل 16 لعبا حمليا للدفاع عن األوان فار�س اجلنوب. ويعول 
النادي وجماهريه على خربة الثنائي املغربي زكريا حدراف، وحم�سن ياجور، لعبي الرجاء البي�ساوي ال�سابقني، 
الدين، والربازيلي جورجي فيليبي، وال�سنغايل  اإىل اجلزائري رحماين �سم�س  اإ�سافة  الفريق هذا املو�سم،  لقيادة 
بابكر �سار. و�سملت التعاقدات مع الالعبني املحليني  16 لعبا؛ اأبرزهم عبدالعزيز ال�سهراين،  و�سامي ك�سار، ومازن 
اأبو�سرارة، و�سامي النجعي، وحممد اأبو �سبعان. ويقود الفريق فنيا التون�سي حممد الكوكي، الذي جنح يف قيادة 

الفريق لل�سعود من دوري الدرجة الأوىل. اللقاء ينطلق يف متام ال�سابعة م�ساء.

لقاءات اليوم
النصرvs ضمك

 7 مساء
األهلي vs العدالة 

  8.50 مساء

الشمراني يتصدر والسومة وصيًفا وحمداهلل " قياسي"

جدة- البالد
ال�سعودي  املــحــرتفــني  دوري  انــطــالق  منذ 
تناف�سا  امل�سابقة  لقب هداف  ي�سهد  عام 2008، 
حمموما بني كافة املهاجمني، ولكن يظل املهاجم 
اأكرث  قائمة  يت�سدر  ال�سمراين  نا�سر  املخ�سرم 
الالعبني حتقيًقا للقب هداف الدوري ال�سعودي 
يف  الــهــداف  لقب  بتحقيقه  وذلــك  للمحرتفني، 
بامل�ساركة  الأوىل  كانت  حيث  �سابقة؛  ن�سخ   4
لعب  بو�سروان  ه�سام  املغربي  املحرتف  مع 
الحتاد يف مو�سم 2008-2009؛ اإذ �سجل كل 
مو�سم  يف  فكانت  الثانية  اأمــا  هدفا.   12 منهما 

بطاًل  ال�سباب  فيها  تّوج  والتي   ،2012-2011
للدوري، وظفر ال�سمراين بلقب الهداف بر�سيد 
-2012( يليه  الـــذي  املو�سم  ويف  ــا.  هــدًف  17
ا لقب الهداف بعد  2013( حقق ال�سمراين اأي�سً

ت�سجيله 21 هدفا.
وبعد انتقاله للهالل، ح�سل على لقب الهداف 
 2014-2013 مو�سم  يف  لــه  الــرابــعــة  للمرة 
بت�سجيله 21 هدفا. ثم ياأتي يف الو�سافة ويليه 
الأهلي،  مهاجم  ال�سومة،  عمر  الهداف  اللعب 
الــــذي حــقــق لــقــب الـــهـــداف يف ثــالثــة مــوا�ــســم 
اإذ �سجل  متتالية؛ فور و�سوله للنادي الأهلي، 

هدفا،   22  )2015-2014( له  مو�سم  اأول  يف 
ويف  هدفا.   27 �سجل  يليه  الــذي  املو�سم  ويف 
مو�سم 2016-2017 �سجل ال�سومة 24 هدفا. 
لقب  الهالل  لعــب  ال�سلهوب  حممد  حقق  فيما 
الهداف مو�سم 2009-2010 بر�سيد 12 هدفا.

ــــحــــرتف بـــ�ـــســـفـــوف الــ�ــســبــاب  وحــــقــــق امل
�سيبا�ستيان تيجايل لقب الهداف مو�سم 2012-
حمرتف  واعــتــلــى  هــدفــا.   19 بـر�سيد   2013
مو�سم  هــدايف  قائمة  فريناندز  روين  الفيحاء 
2017-2018 بعد ت�سجيله 13 هدفا. فيما تّوج 
لقب  الن�سر  لعب  حمدالله  عبدالرزاق  املغربي 

قيا�سي جديد  برقم  املا�سي  املو�سم  الهداف يف 
بعد جناحه يف ت�سجيل  35 هدفا. ويعد نادي 
الهداف،  لقب  لعبوه  حقق  نــاٍد  اأكــرث  ال�سباب 
 3 ال�سمراين  نا�سر  حققها  اإذ  مـــرات،  بــاأربــع 
مرات مع ال�سباب، بالإ�سافة ملرة واحدة حققها 
�سيبا�ستيان تيجايل. وياأتي النادي الأهلي يف 
املرتبة الثانية يف القائمة، بعد حتقيق ال�سومة 
الهالل  نــادي  ويحتل  مـــرات.   3 الــهــداف  للقب 
ال�سمراين  نا�سر  حتقيق  بعد  الثالثة  املرتبة 
حممد  وكذلك  الهالل،  واحدة  مرة  الهداف  لقب 

ا. ال�سلهوب مرة واحدة اأي�سً

قائمة هدافي دوري المحترفين
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 تراجع المحتوى العربي على اإلنترنت 

محمد عبده والساهر يشعالن أوبريت »سوق عكاظ« 6 سعوديات في بطولة العالم للبولينج

عروض ضوئية تحيل رجال ألمع إلى لوحة فنية مدينة ألمانية تكافئ من يثبت عدم وجودها 

الطائف ــ خالد بن مر�ضاح 
اأ�سعل فنان العرب حممد عبده، والقي�سر العراقي 
�سماحة،  كـــارول  اللبنانية  والفنانة  ال�ساهر،  كاظم 
فاعليات اأوبريت "�سوق عكاظ التاريخي"، فى دورته 

"عرب501م"،  الـ 13 ،وجاء الأوبريت حتت عنوان 
وافتتحه م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 

الأمــر خالد  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــر 
الفي�سل.  و�ساحب حممد عبده يف 

العديد  ا�ستعرا�س  الغنائية  فقرته 
مــن الــلــوحــات الــراثــيــة، وحملت 
الــعــ�ــســر  روح  ـــوحـــات  ـــل ال هـــــذة 
الفنانة  �ساركت  ذلــك  بعد  الــقــدمي، 

تراثية  اأنــغــام  على  �سماحة  كــارول 
احل�سور،  حما�س  اأ�سعلت  �ــســاحــرة، 

ا�ستقبله  الـــذي  الــ�ــســاهــر  كــاظــم  �سعد  ــم  ث
بعزف  الفاعليات  وبـــداأت  بالغة.  بحفاوة  اجلمهور 
ال�سالم الوطني عقب و�سول اأمر منطقة مكة املكرمة، 

الأجنحة  زار  ثــم  احلــفــل،  مقر  اإىل 
"�سوق  اأوبريت  امل�ساركة يف فاعليات 

عكاظ التاريخي" والتي ت�سم 11 دولة.
بجوائز  فائزين  ثالثة  عــن  اأعــلــن  احلفل  وخــالل 

باملركز  الفائز  وح�سل   ،"13 الـ  عكاظ  �سوق  "�ساعر 
الثاين  باملركز  والفائز  ريال،  مليون  مبلغ  على  الأول 
على مبلغ 500 األف ريال، والفائز باملركز الثالث على 

مبلغ 250 األف ريال. 

برلني ــ وكاالت 
ي�سل  كبرا  ماليا  مبلغا  اأملــانــيــة  مدينة  عر�ست 
غر  اأنها  يبثت  ملن  اأمــركــي،  دولر  مليون   1.1 اإىل 
موجودة على اأر�س الواقع. وفق ما اأوردت اأ�سو�سيتد 
بر�س" فان املدينة الأملانية التي قدمت العر�س، كانت 
الإنــرنــت  على  �ساخرة  مــوؤامــرة  لنظرية  مو�سوعا 
بالفعل، وذكر  اأنها غر موجودة  تزعم  لفرة طويلة، 
م�سوؤولون يف بيليفيلد، اأنهم �سيقدمون مليون يورو 
قويا  دليال  يقدم  الذي  لل�سخ�س  دولر(  مليون   1.1(
حدود  توجد  "ل  واأ�سافوا  املدينة.  وجــود  عدم  على 

لالإبداع" بالن�سبة للمتناف�سني، لكن الأدلة التي ل تقبل 
اجلدل �ستكون فقط موؤهلة للح�سول على اجلائزة.

وكان اأول من طرح فكرة عدم وجود بيليفيلد خبر 
الكمبيوتر اأخيم هيلد، الذي ن�سر هذا الدعاء ال�ساخر 
على الإنرنت يف عام 1994 يف حماولة لإثارة املتعة 

يف عامل نظريات املوؤامرة عرب الإنرنت.
وحتى امل�ست�سارة الأملانية، اأنغيال مركل، �سككت 
اأنها  يزعم  التي  بيليفيلد،  وجود  يف  مرة  ذات  مازحة 
من  الغرب  اإىل  كيلومرا   330 حــوايل  بعد  على  تقع 

برلني.

ع�ضري ــ البالد 
تغطي  زاهية  األوانًا  ت�ساهد  كيلومرات  بعد  على 
�سنة،  لأكرث 900  الذي ميتد  العتيق،  املعماري  البناء 
بف�سل عرو�س  الــراثــيــة  اأملـــع  قــريــة رجـــال  حتــولــت 
�سوئية اإىل لوحة فنية عاملية، اأده�ست زوار مهرجان 

ال�سودة.   مو�سم  �سمن  الطيب"،  "رجال 
على  املــ�ــســرف  عــن  نت"  "العربية  مــوقــع  ونــقــل 
هذه  "اإن   : نابل�سي  اأحــمــد  الطيب  رجـــال  مــهــرجــان 
املنطقة  هــذه  يــربز  تاريخيا  عر�سا  ت�سكل  الإ�ــســاءة 
الــنــادرة،  والتقاليد  بــالــعــادات  ت�ستهر  التي  العريقة 
واأ�ساف : قمنا يتوفر 30 جهاز بروجكر مبوا�سفات 
خمتلف،  ب�سكل  التاريخية  القرية  هذه  لنربز  عاملية، 
دقائق،   10 ملدة  الزوار  تبهر  جمالية  م�سرحية  ونقدم 
حتى  العرو�س  هذه  وت�ستمر  اليوم،  يف  مرات  ثالث 
اإننا نحر�س يف  نهاية فعاليات مو�سم ال�سودة، حيث 
الراثية  املواقع  وتنمية  تطوير  على  الثقافة  وزارة 
�سياحية  وجهات  لت�سبح  تاأهيلها  واإعــادة  والثقافية، 
داخلية وعاملية، حيث تتوىل وزارة الثقافة م�سوؤولية 
الثقافية والأثــريــة.  املــواقــع  مــن  عــدد  الإ�ــســراف على 
ــاأتــي فــعــالــيــات املــهــرجــان يف قــالــب جــولــة ثقافية  وت

و�سياحية داخل قرية "رجال الراثية"، يتنقل خاللها 
الزائر بني اأروقتها و�ساحاتها ومبانيها، ليتعرف على 
الثقافة الغنية لرجال الِطيب من خالل فعاليات متنوعة 

ت�سمل ال�سوق الراثية، وعرو�سًا فلكلورية حيا.

جدة ــ البالد 
غادر  ال�سعودي  البولينج  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
"ل�س فيغا�س"  "�سيدات البولينغ" اإىل مدينة  منتخب 
بطولة  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  يف  للم�ساركة  الأمريكية 
يف  البطولة  تقام  ان  املنتظر  ومــن  لل�سيدات.  العامل 
مدينة ل�س فيغا�س يف الفرة ما بني 22 و31 اأغ�سط�س 
لعبات  �ست  مب�ساركة  بــالزا  بوينت  �ساوث  �سالة  يف 

واأمـــاين  منــر،  وغـــادة  ــواحــد،  ال العبد  م�ساعل  وهـــن، 
الغامدي ونهلة عد�س، ومرمي الدو�سري وهديل ترمني 
ماريو  الربيطاين  املنتخب  مــدرب  اإ�ــســراف  حتت  من 
جوزيف. ويراأ�س البعثة ال�سعودية رئي�س الوفد بدر 
بن عبدالله اآل ال�سيخ، ومبرافقة كل من مديرة الفريق 
رزان بكر، واإداري الفريق وليد الدو�سري، والإعالمي 

حمد ال�سغرود.

جدة ـ وكاالت 
يف  العاملية  اللغات  ا�سهام  ب�سان  حديثة  اإح�سائية  اأظهرت 
املحتوى املن�سور عرب �سبكة الإنرنت لعام 2018 تراجع اللغة 
العربية مل�ستوي اقل مما كانت عليه يف ال�سابق، حيث خ�سرت 
8 مراتب يف �سبع �سنوات �سمن قائمة انت�سار املحتوى ح�سب 
اللغات على الإنرنت، فيما ا�ستاأثرت الإجنليزية مبا يزيد على 
"دبليو  ن�سرها، موقع  العاملي وفقًا لإح�سائية  املحتوى  ن�سف 
3 تيك�س" ال�سبكي، املعني بالإح�سائيات املتعلقة با�ستخدامات 
يتجاوز  مل  العربية  اللغة  ن�سيب  فان  العامل.  حول  الإنرنت 
بلغ ن�سيب  القائمة، بينما  الــ 17 على  املركز  0.7%، ما منحها 
الإجنليزية من حمتوى الإنرنت، 54.1%. وكان املركز الثاين 
من ن�سيب اللغة الرو�سية، حيث بلغت ح�ستها 6.6%. وجاءت 
الأملانية ثالثة، حيث بلغ ن�سيبها 5.5%، فيما احتلت الإ�سبانية 
الفرن�سية  اللغة  وحلت   .%4.9 بلغت  بح�سة  الــرابــع  املــركــز 
اللغات  وجـــاءت   .%3،4 �ساد�سة  واليابانية  3.7%؛  خام�سة 
يف   ،%1.7 والبولندية   %2.2 والإيطالية   ،%2.8 الربتغالية، 

املراكز من ال�سابع وحتى العا�سر على التوايل.

"قرية ورد"، التي يحت�سنها  "�سرك الورد" �سمن برنامج  م�ساركة يف فعالية 
ال�ساحرة  والأجـــواء  النوعية  الفعاليات  من  باقة  يقدم  الــذي  الطائف  مو�سم 

والأن�سطة الرائعة. 

إتاحة مقاتلة F16 للعامة
جدة ــ وكاالت 

مقرها  اأمــركــيــة،  �سركة  اأعلنت 
اإف  مــقــاتــلــة  اأدرج  فـــلـــوريـــدا،  وليــــة 
قائمة  على  عــامــا   40 نحو  قبل  م�سنوعة   16
النادر  العر�س  نيوز" فاأن  "فوك�س  ل�سبكة  مبيعاتها. ووفقًا 

من نوعه اأحدث تفاعال كبرا على �سبكة الإنرنت.
وعر�ست ال�سركة، املتخ�س�سة يف تاأجر الطائرات، على 
زبائنها �سراء املقاتلة امل�سنوعة عام 1980، مقابل نحو 8.5 
مليون دولر. ولدى تف�سح �سفحة املقاتلة القدمية املتعددة 
الكامل  طــرازهــا  وا�ــســم  لها  �ــســورة  م�ساهدة  ميكن  املــهــام، 

MLU 20 A/B Block 16-F 1980، ف�سال عن �سبل 
التوا�سل مع ال�سركة للراغبني يف �سراء الطائرة.

وذكر موقع "درافر" املتخ�س�س يف املركبات وو�سائط 
مقاتلتني  بيع  اأي�سا  عر�ست  الأمركية  ال�سركة  اأن  النقل 

اآخريني من طراز اإف- 16.

فالح ال�ضغري 

االحتفال بضيوف الرحمن
•الذين عا�سوا يف مكة املكرمة خالل موا�سم 
وال�سحى  الفطر  والعيدين  واحلــج  العمرة 
خلية  اىل  حاراتها  تتحول  كيف  ين�سون  ل 
ــلــعــمــل  حتــمــل الـــــود والـــرحـــيـــب لــلــقــادم  ل
او  احلــرام  امل�سجد  من  القريب  �سواء  اليها 
احلاج  يلقى  البعيدة  حتى  املقد�سة  امل�ساعر 
واملعتمر فيها من التقدير والحتفاء، ا�سافة 
الزينة  واألــوان من  باأ�سكال  اىل تزيني احلي 
متتد  العيد  ـــام  اّي ال�سعبية  الأهــازيــج  كــذلــك 
بفرح  ـــام   اّي ثالثة  مــن  اأكــرث  اىل  بع�سها  يف 
متوا�سل  يبقى  قويا يف الذاكرة ، ل يقت�سر 
ذلك على مكة املكرمة امنا ي�سل للقريب منها 
مثل جدة ، الطائف واملدن والقرى الخرى. 
تلك  من  خرجت  جمال  كل  يف  كبرة   ا�سماء 
الأحياء  تفاعلت معها تتمنى عودة الزمن اىل 
تلك اليــام اجلميلة ، اىل الن لزالــت احياء 
�سباب  خــالل  مــن  العيد   يف  تتزين  مكة  يف 
مبا  حارتهم  جتميل  على  يحر�سون  متطوع 
ميلكون من مواهب وقدرات  ت�سبح  احلارة  
القريب والبعيد  للفرح والتوا�سل بني  مكانا 
من  هناك  لن  العالقات   وجتديد  بالتعارف 
عن  احلياة  بامور  والن�سغال  امل�سافة  تبعده 

اللقاء مع القارب والأ�سدقاء.
الأهلية يف  املوؤ�س�سات  التناف�س بني  •جميل 
ل�سيوف  وتطويرها  اخلدمات  اف�سل  تقدمي 
الرحمن ليوؤدوا  منا�سكهم ب�سهولة هذا ياأتي 
عاما  تتطور  التي  الطويلة  اخلــربة  نتيجة 
وامل�ساعر  املكرمة  مكة  يف  �ــســواء  اآخــر  بعد 
التي مير  املنورة والأماكن  املقد�سة واملدينة 

بها �سيوف الرحمن. 
يقظة :

ال�سماء  اأبـــواب  فَتقرع  نائمًا  تكون  •رمبا 
ــقــر اأعــنــتــه  ـــك؛مـــن ف عـــ�ـــســـرات الــــدعــــوات ل
 ، لــه   اأوعــابــر ابت�سمت  اأ�ــســعــدتــه  اأوحــزيــن 
ــلــه ويــفــتــح لك  �ــســاعــد املــحــتــاج يــ�ــســاعــدك ال

اأبواب اخلر وت�سعر بالراحة والطماأنينة.

falehalsoghair توير
gmail.com@hewar2010 

عمة »زيدان« في ذمة اهلل
رحـــمـــة  اىل  انــــتــــقــــلــــت 
الــلــه الــ�ــســيــدة فــوزيــة اأحــمــد 
زيــــدان عــمــة عــ�ــســو جمل�س 
اأحمد  املهند�س  البالد  اإدارة 
واأقيمت  زيــدان،  عبدالعزيز 
�سالة امليت عليها فجر ام�س 
الأربعاء يف امل�سجد احلرام.

ـــــــفـــــــقـــــــيـــــــدة اخــــــت  وال
الله،  رحمه  في�سل  الدكتور 
وبثينة  و�سباح  وليلى  وفاطمة،  وزيـــاد،  وعبدالعزيز، 
احمد زيدان ووالدة املهند�س فوؤاد ونادية ونازك ون�سرين 

وم�سطفى ب�سار.
ويبداأ العزاء اليوم اخلمي�س للرجال يف منزل الفقيدة 
ال�سيد  منزل  يف  وللن�ساء  جدة  يف  النه�سة  بحي  الواقع 

عبدالعزيز اأحمد زيدان يف حي الرو�سة بجدة.

اإلطاحة بمنفذي السطو
على سائقي المنازل

 جدة ـ البالد 
بع�س  تاأثر  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الهيئة  توقعت 
تتخطى  مثارة  باأتربة  م�سحوبة  حارة  مبوجة  اململكة  مناطق 
�سل�سلة  يف  الهيئة  واأفــــادت  درجـــة.   48 احلـــرارة  اإثــرهــا  على 
"توير" باإن مناطق ع�سر  تنبيهات على ح�سابها الر�سمي يف 
وجازان ومكة املكرمة �ست�سهد اأتربة مثارة ون�ساًطا يف الرياح 
الروؤية،  انعدام يف  الروؤية، و�سبه  ال�سطحية، وتدنيا يف مدى 
تتعر�س  فيما  هذا  ياأتي  اليوم.  وذلك حتى اخلام�سة من ع�سر 
ال�سطحية  الــريــاح  يف  ون�ساط  حــارة  ملوجة  ال�سرقية  املنطقة 
وتدين مدى الروؤية وارتفاع درجات احلرارة اإىل اأكرث من 48 
حالة  ب�ساأن  تقريرا  اأ�سدرت  قد  الأر�ــســاد  هيئة  وكانت  درجــة. 
لالأتربة  املثرة  ال�سطحية  للرياح  ن�ساًطا  فيه  توقعت  الطق�س 
الــروؤيــة الأفقية على  اإىل تــدين مــدى  تـــوؤدي  والــغــبــار، والــتــي 

منطقتي الريا�س وال�سرقية، متتد اإىل جنران.

م. اأحمد عبد العزيز زيدان
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