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معنويات المليشيا اإليرانية االنقالبية في الحضيض
�لبالد - حممد عمر

ت�صاعد الرعب و�صط ملي�صيا احلوثي االإرهابية من ال�صقوط على اأبواب حمافظة ماأرب، وفقا ملا قالته م�صادر  للبالد، اأكدت اأن االنت�صارات التي يحققها اجلي�ش الوطني 
اليمني امل�صنود برجال القبائل وطريان التحالف على اجلبهات اليمنية املختلفة ت�صببت بهلع احلوثيني.

وقالت امل�صادر اإن املخطط احلوثي للتوا�صل مع بع�ش اأبناء ماأرب يف حماولة بائ�صة للت�صليل واخلداع ون�صر الفنت يف ال�صف الوطني اليمني، بعدما وقف اأبطال 
اجلي�ش الوطني واأبناء املنطقة �صدا منيعا يف مواجهة م�صاعي امللي�صيا الفا�صلة للتقدم يف املنطقة، واأ�صقطوا حماوالت الت�صلل احلوثي امل�صتمرة منذ �صنوات.

وبينت امل�صادر ان الكذب واالأباطيل التي تروجها امليلي�صيا احلوثية االنقالبية، ك�صف اليمنيون حقيقتها بعد املمار�صات االإجرامية للملي�صيا يف املناطق املحتلة؛ 
من خطف واإخفاء ق�صري وتعذيب وقتل وقمع وجبايات وا�صتهداف للمدنيني بال�صواريخ والطائرات املُ�صرية واالألغام، التي حت�صد يومًيا �صحايا من املدنيني 

الذين مل يحملوا �صالًحا �صد امليلي�صيا االإجرامية. ياأتي ذلك، يف وقت تت�صاقط القيادات احلوثية ب�صاحات القتال، اآخرهم القيادي احلوثي كمال املوؤيد الذي 
لقي م�صرعه و20 عن�صرا حوثيا يف هجوم لقوات اجلي�ش الوطني واملقاومة يف جبهة هيالن �صرواح غربي حمافظة ماأرب. وقال مدير املباحث اجلنائية 

الع�صكرية مباأرب فار�ش حودان، اإن امليلي�صيا احلوثية االإرهابية حتاول منذ خم�ش �صنوات اقتحام مدينة ماأرب، وتتعر�ش النك�صار تلو االآخر على يد رجال 
اجلي�ش واملقاومة، مما يدفعهم لالحتيال بطرق ملتوية ل�صق ال�صف الوطني وزرع الفنت، اإذ يعمل جهاز االأمن واملخابرات احلوثي لزعزعة اجلبهات يف 

حدود ماأرب وداخلها وي�صتخدم كل و�صائله الدنيئة التي دربهم عليها احلر�ش الثوري االإيراين، ولكنهم فوجئوا بف�صل ذريع، وهزائم م�صتمرة اأمام درع 
7القبائل واجلي�ش الوطني.
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يت�صدر �لهد�فني

لتقليل تكاليف 
�ملن�صاآت �ل�صغرية

�ل�صقر �صلمان 
ر�ئعة جديدة

�لهالل

رّو�د ذكاء

�لفي�صل

ترسيخ العدالة

�لكرة مبلعب �ملجتمع
منحنى اإلصابات يرتفع وتهاون المصلين يغلق المزيد من المساجد

بجائزة الفيصل 
لخدمة اإلسالم

السعودية تعزز توازن 
السوق النفطية

اإلصالحات تراعي المواثيق الدولية وال تتعارض مع أحكام الشريعة

جدة- يا�صر بن يو�صف
يعلن �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خالد الفي�صل م�صت�صار 
اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�ش  خادم احلرمني ال�صريفني 
يف  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  م�����ص��اء  في�صل،  امل��ل��ك  ج��ائ��زة  هيئة 
لعام  اخلم�صة  فروعها  يف  باجلائزة  الفائزين  الريا�ش، 
2021م، وذلك بعد تروؤ�صه اجتماع جلنة االختيار للجائزة 
اجل��ائ��زة  ف��رع  ويج�صد  واالأرب���ع���ني،  الثالثة  دورت��ه��ا  يف 
تكرمي  يف  في�صل  امللك  جائزة  اأه��داف  االإ�صالم  خدمة  يف 
التي تقدم خدمات  اأو املوؤ�ص�صات  البارزة لالأفراد  اجلهود 

متميزة لالإ�صالم وامل�صلمني.

عو��صم - وكالت
برنت  خ��ام  عقود  موؤ�صر  ت�صاعد   ،2020 يناير  مطلع  منذ  م��ّرة  الأول 
حمققة م�صتويات قيا�صية، لتتداول عند 61.2 دوالر للربميل الثالثاء، 
 58.5 عند  متداوال  الو�صيط  تك�صا�ش  غرب  خام  اأ�صعار  �صعدت  فيما 
املا�صي،  توازنها  ا�صتعادة  النفط  اأ�صواق  وتوا�صل  للربميل.  دوالر 
الذي �صلجت فيه 62.46 دوالرا قبل ظهور جائحة كورونا وتاأثرياتها 
اخلطرية على االقت�صاد العاملي، وذلك ب�صعود االأ�صعار مدعومة بثالثية 
الإنتاجها بواقع  اململكة  الطوعي من جانب  التخفي�ش  اأولها   ، رئي�صية 
مليون برميل خالل فرباير احلايل وال�صهر القادم مار�ش ، والثاين بدء 
الرتخي�ش للقاحات الوقاية من فريو�ش كورونا، بالتوازي مع توافق 

االنتاج. خف�ش  اتفاق  متديد  "اأوبك+" على 

إعالن الفائزين 

61 دوالرًا للنفط

�صيانة باأيد ناعمة
�جلو�لت

�لريا�ص- �لبالد 
يف وقت توعدت النيابة العامة، بتحريك دعاوى جزائية م�صددة جتاه املن�صاآت املخالفة 
ب�صاأن جائحة  الوقائية  )الربوتوكوالت(  لالإجراءات االحرتازية والتدابري  الثالثة  للمرة 
الو�صع  باأن  ال�صحة،  لوزارة  الر�صمي  املتحدث  العبدالعايل  الدكتور حممد  اأكد  كورونا، 
ال�صحي ب�صاأن فريو�ش كورونا امل�صتجد كوفيد 19، ما زال مقلقا، م�صريا اإىل اأن منحنى 
يف  ارتفاًعا  ن�صهد  احلرجة  احل��االت  كذلك   ،%  330 بن�صبة  مت�صاعد  املوؤكدة  االإ�صابات 

واحلظر  احلركة  تقليل  اإج���راءات  اتخاذ  العبدالعايل  ورب��ط   .%  41 بن�صبة  ت�صجيلها 
املنحنى،  »نراقب ونر�صد اجتاه  وقال  الن�صطة،  االإ�صابات  منحنى  بارتفاع  واالإغالقات، 

واإذا راأينا اجتاهه لالأعلى البد من اتخاذ اإجراءات، واالأمر دائما بيد املجتمعات«.
"كورونا"، من  اإ�صابة جديدة موؤكدة بفريو�ش  اأم�ش 353 حالة  و�صجلت وزارة ال�صحة 
جانبها اغلقت وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية والدعوة واالإر�صاد، 12 م�صجًدا موؤقًتا يف عدد 

من املناطق بعد ثبوت حاالت اإ�صابة بفريو�ش كورونا بني امل�صلني.

�ململكة حتافظ على �صد�رتها �لرقمية عامليا

ابتهاج واسع بمشاريع تحديث أنظمة التقاضي

�لريا�ص- �لبالد 
اأكد جمل�ش ال�صورى والوزراء وكبار امل�صوؤولني وخرباء وقانونيون اأن املنظومة واال�صالحات العدلية اجلديدة التي اأعلن عنها �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبد العزيز ويل العهد 

نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع، ت�صهم يف رفع كفاءة االأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة يف البيئة الت�صريعية و�صتحقق املزيد من ال�صفافية والو�صوح يف االأنظمة احلقوقية.
وفيما وجدت ت�صريحات ويل العهد ترحيبا كبريا يف اأو�صاط املتخ�ص�صني واملجتمع رفع جمل�ش ال�صورى ال�صكر والتقدير خلادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز وويل عهده االأمني، 

على عنايتهما الدائمة لكل من �صاأنه تطوير واإ�صالح البيئة الت�صريعية والق�صائية يف اململكة، مو�صحا يف بيان له اأن هذه الت�صريعات وما �صت�صتمل عليه من معاجلة جوهرية وجذرية الأية 
تباينات واختالفات يف االأحكام الق�صائية و�صتعمل على حتقيق معايري احلوكمة احلديثة القائمة على اأ�صا�ش ال�صفافية وامل�صاواة باعتبارهما من اأهم الو�صائل يف تعزيز احلقوق املدنية 

وتر�صيخ مبادئ العدالة وال�صفافية وحماية حقوق االإن�صان مما يحقق جودة العمل الق�صائي و�صهولة االإجراءات و�صمانتها.
وو�صف النائب العام ال�صيخ �صعود بن عبدالله املعجب، تطوير منظومة الت�صريعات املتخ�ص�صة، باأنه ي�صكل ركيزة اأ�صا�صية نحو تعزيز دور اململكة الريادي يف �صتى املجاالت ومن ذلك 

املجال العديل واحلقوقي مبا يتواءم مع روؤية اململكة 2030.

تقف على حقيقة الهلع الحوثي
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مجلس الوزراء يؤكد حرص القيادة على ضمان الحقوق باستحداث وإصالح األنظمة التي تواكب التطورات الشاملة
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ربط فرض المنع بارتفاع منحنى النشطة.. وتوزيع 443,805 جرعات لقاح كورونا

»الصحة«: الوضع ما زال مقلقًا.. 330 % ارتفاعًا في منحنى اإلصابات

تهاون المصلين يغلق 12 مسجدًا

الريا�ض- البالد
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  ا�سطرت 
 12 لإغالق  والإر�ساد،  والدعوة 
املناطق،  من  عدد  يف  موؤقًتا  م�سجًدا 
بفريو�س  اإ�سابة  حالت  ثبوت  بعد 
كورونا بني امل�سلني، لي�سل جمموع 
م�سجًدا،   22 يومني  خالل  اأغلق  ما 
التعقيم  النتهاء من  بعد  منها  فتح 6 
يف اإطار احلر�س على �سحة امل�سلني 

وتوفري اأعلى معايري ال�سالمة لهم.
اأم�س  با�سرت  اأنها  الوزارة  وبينت 
الريا�س؛  مبنطقة  م�ساجد   8 اإغالق 
الريا�س  مدينة  باأحياء  منها  اأربعة 
 - العريجاء   - -الق�سر  طويق   (
مبحافظة  وم�سجدان  قرطبة(، 
حرميالء وواحد يف كل من حمافظة 
كما  الدوا�سر،  وادي  وحمافظة  الدمل 
باملنطقة  بقيق  مبدينة  م�سجد  اأغلق 
تثليث  مبحافظة  وم�سجد  ال�سرقية، 

مبدينة  وم�سجدان  ع�سري،  مبنطقة 
ثبوت  بعد  اجلوف،  مبنطقة  �سكاكا 

اإ�سابات كورونا موؤكدة.
يتم  املغلقة  امل�ساجد  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الإجراءات  جميع  اكتمال  بعد  فتحها 

الحرتازية والتعقيم.
وجددت الوزارة التاأكيد على امل�سلني 
الحرتازية  بالإجراءات  بالأخذ 
املخت�سة  اجلهات  من  املعتمدة 
واإح�سار  الكمامة  لب�س  منها  كافة؛ 
اجل�سدي  التباعد  وحتقيق  ال�سجادة 
دعت  كما  الوباء،  من  لهم  حماية 
من�سوبي امل�ساجد اإىل توعية واإر�ساد 
امل�سلني ومتابعة تنفيذ الربتوكولت 
باأي  والرفع  بامل�ساجد  ال�سحية 

خمالفات للجهات املخت�سة.
وزارة  فرع  نفذ  اأخرى،  ناحية  من 
والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
املنورة،  املدينة  مبنطقة  والإر�ساد 

كافة  على  تفقدية  جولت  اأم�س 
من  للتاأكد  املنطقة  وم�ساجد  جوامع 

تطبيق الإجراءات الحرتازية.
الوزارة  فرع  عام  مدير  واأو�سح 
مبنطقة املدينة املنورة ال�سيخ وجب 
اجلولت  هذه  باأن  العتيبي  علي  بن 
الوزارة  جهود  اإطار  يف  تاأتي 
حلماية مرتادي امل�ساجد واجلوامع، 
الت�سدي  يف  الدولة  جهود  ومواكبة 

جلائحة كورونا.
اأنه  العتيبي  وجب  ال�سيخ  وبني 
امل�ساجد  مبن�سوبي  اللتقاء  مت 
تنفيذ  وا�ستعرا�س  اجلولت  خالل 
والتاأكيد على  كافة  الوزارة  تعليمات 
التهاون  وعدم  بدقة  تنفيذها  متابعة 
النظامية  الإجراءات  اتخاذ  يف 
بحق  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون 
كل من يخالف ذلك، حفاظًا على �سحة 

و�سالمة املجتمع.

هل يلزم لبس الكمامة عند 
قيادة السيارة منفردًا؟.. 

العقوبات مستمرة 
والجوالت مكثفة.. 

جدة- يا�سر بن يو�سف
�سددت وزارة ال�سحة على �سرورة اتباع الإجراءات الوقائية 
وال�سرتاطات ال�سحية الالزمة للوقاية من فريو�س كورونا، 
الفرتة  يف  اململكة  داخل  بالوباء  الإ�سابات  معدل  زيادة  بعد 

الأخرية.
تويرت"  على"  الر�سمي  ح�سابها  عرب  الوزارة  واأ�سدرت 
بع�س  من  وحذرت  الكمامة،  ارتداء  ب�ساأن  مهما  توجيها 
واملقيمني  املواطنني  بني  وال�سائعة  اخلاطئة  ال�سلوكيات 

ب�ساأن الرتداء ال�سليم للكمامات الطبية.
فيه:"عند  قالت  الكثريين  ي�سغل  ت�ساوؤل  الوزارة  وطرحت 

قيادتي لل�سيارة مبفردي هل يلزم علًيّ لب�س الكمامة"؟.
عندما  الكمامة  ارتداء  يجب  "ل  بقولها:  الوزارة  واأجابت 
مبحادثة  ترغب  عندما  لكن  ال�سيارة،  يف  مبفردك  تكون 

�سخ�س عرب نافذة ال�سيارة يجب لب�س الكمامة".

البالد - جدة - الطائف
الدمام - حمود الزهراين

توا�سلت حمالت الرقابة من قبل اأمانات املناطق على كافة املن�ساآت 
الوقائية  بالتدابري  اللتزام  لر�سد  الكربى؛  التجارية  واملراكز 
والإجراءات الحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
امل�ستملة على  العقوبات  كانت  املخالفات  الكثري من  وفيما مت ر�سد 
الإغالق باملر�ساد، حيث اأغلقت اأمانة جدة 133 من�ساأة خالل 1223 

جولة رقابية �سملت 19 بلدية فرعية، ر�سدت خاللها 230 خمالفة.
ويف القطيف، اأغلقت البلدية 64 من�ساأة خمالفة، خالل 401 جولة، 
القطيف  حمافظة  بلدية  رئي�س  واأو�سح  املا�سية.  اأيام   6 الـ  خالل 
بالغا   17 ر�سد  مت  اأنه  احل�سيني،  املح�سن  عبد  بن  حممد  املهند�س 
الغذائية  البلدية حتر�س على متابعة املن�ساآت  اإن  احرتازيا، وقال: 
خالل  من  يومي  ب�سكل  لرقابتها  التابعة  والأن�سطة  واملوؤ�س�سات 
من�ساأة،   40 الأمانة  اأغلقت  الطائف،  ويف  التفتي�سية.  الزيارات 
خالل  نفذتها  رقابية  جولة   3400 خالل  خمالفة،   122 واأ�سدرت 
اليومني املا�سيني. يذكر اأن اجلولت �سملت متابعة املراكز واملحال 
للربوتوكولت  تطبيقها  من  للتاأكد  واملقاهي  واملطاعم  التجارية 
الطلبات  تقدمي خدمات  الوقائية والإجراءات الحرتازية، وتعليق 
الداخلية، بجانب اإغالق دور ال�سينما واملراكز الرتفيهية الداخلية، 
واأماكن الألعاب الداخلية امل�ستقلة اأو املوجودة يف املطاعم ومراكز 
الأفراح  لقاعات  بالإ�سافة  الريا�سية،  الت�سوق، وال�سالت واملراكز 

واملنا�سبات وما يف حكمها.

البالد - الريا�ض 
املتحدث  العايل  العبد  حممد  الدكتور  اأقر 
الو�سع  باأن  ال�سحة،  لوزارة  الر�سمي 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ب�ساأن  ال�سحي 
على  م�سددا  مقلقا،  زال  ما   ،19 كوفيد 

�سرورة التقيد بالإجراءات الحرتازية.
اأن  اأم�س،  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  واأو�سح 
يف  ي�ستمر  املوؤكدة  الإ�سابات  منحنى 
احلالت  كذلك   ،%  330 بن�سبة  ال�سعود 
احلرجة ن�سهد ارتفاًعا يف ت�سجيلها بن�سبة 

.% 41
ونا�سد العبدالعايل املجتمع قائاًل: "بواجب 
اأن  اأرجوكم  املحبة؛  وح�س  امل�سوؤولية 
اأمانة"  وتقيدنا  فالتزامنا  ونتعاون  نلتزم 
عن  الإبالغ  يف  نرتدد  األ  يجب  واأ�ساف" 
املخالفني لالإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية".
تقليل  اإجراءات  اتخاذ  العبدالعايل  وربط 
بارتفاع  والإغالقات،  واحلظر  احلركة 
وقال:"اتخاذ  الن�سطة،  الإ�سابات  منحنى 

اجتاه  اإىل  خا�سع  الإجراءات  هذه  مثل 
�ستواكبه  ارتفاعه  وا�سل  اإذا  املنحنى، 

ارتفاعات".
واأ�ساف يف لقاء على القناة ال�سعودية الأوىل، 
واإذا  املنحنى،  اجتاه  ونر�سد  نراقب  »نحن 
راأينا اجتاهه لالأعلى فالبد من اتخاذ اإجراءات، 

والأمر دائما بيد املجتمعات«.
اجلرعات  اأن  بني  باللقاحات،  يتعلق  وفيما 

املعطاة حتى الآن بلغت 443،805 جرعات.
اأنه يجب عدم املجاملة على ح�ساب  و�سدد عل 
ال�سحة، وقال: "الكثري ممن اأ�سيبوا بفريو�س 
�سلوكيات  ب�سبب  حولهم،  من  جاملوا  كورونا 
ال�سحية،  بالحرتازات  يلتزموا  ومل  خاطئة 

وكانت النتيجة لالآ�سف بع�سها وخيمة".
اأم�س  ال�سحة  وزارة  �سجلت  جانبها،  من 
بفريو�س  موؤكدة  جديدة  اإ�سابة  حالة   353

يف  احلالت  عدد  اإجمايل  لريتفع  "كورونا"، 
حالة   2515 منها  حالة،   370987 اإىل  اململكة 

ن�سطة حاليًا، من بينها 427 حالة حرجة. 
مت  اإنه  اليومي:  تقريرها  يف  الوزارة  وقالت 
ت�سجيل 4 حالت وفاة جديدة، لريتفع اإجمايل 
الوفيات جراء الفريو�س اإىل 6410 حالة وفاة، 
لي�سل  جديدة،  تعاٍف  حالة   249 ت�سجيل  ومت 

اإجمايل عدد املتعافني اإىل 362062 حالة.

االحتياطات في المساجد:

»الصحة« تجيب

واإلغالق لحسم المخالفات
1
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النيابة: دعاوى 
جزائية لمخالفي 

المرة الـ 3
البالد - الريا�ض

توعدت النيابة العامة، بتحريك 
جتاة  م�سددة  جزائية  دعاوى 
الثالثة  للمرة  املخالفة  املن�ساآت 
الحرتازية  لالإجراءات 
)الربوتوكولت(  والتدابري 
الوقائية ب�ساأن جائحة كورونا.

تكرار  حالة  يف  اأنه  واأو�سحت 
الأفعال املخالفة �ستتوىل النيابة 
مبا�سرة اجراءات الدعوى جتاه 

املن�ساأة وامل�سوؤول.
من�ساآت  على  يجب  اأنه  وبينت 
اللتزام  اخلا�س  القطاع 
بالإجراءات، لأن والإخالل باأي 
القانونية  املُ�ساءلة  يوجب  منها 
طبقا  امل�سددة،  والعقوبات 

لالئحة احلد من التجمعات.

إعالن الفائزين بجائزة الفيصل لخدمة اإلسالم.. اليوم
الفيصل يكرم ضباطا وأفرادا بمكافحة المخدرات وشرطة المنطقة

جدة- يا�سر بن يو�سف
خالد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يعلن 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار  الفي�سل 
اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س هيئة جائزة 
ـــعـــاء يف  ــوم الأرب ــي املــلــك فــيــ�ــســل، مــ�ــســاء ال
فروعها  يف  بــاجلــائــزة  الفائزين  الــريــا�ــس، 
تروؤ�سه  بعد  وذلــك  2021م،  لعام  اخلم�سة 
دورتها  يف  للجائزة  الختيار  جلنة  اجتماع 
الختيار  جلنة  و�ست�سم  والأربعني،  الثالثة 
كابني  الأ�سبق  غينيا  وزراء  رئي�س  من  كال 
الــتــعــاون  ملنظمة  الــعــام  كـــومـــارا، والأمــــني 
الإ�ـــســـالمـــي الـــدكـــتـــور يــو�ــســف بـــن اأحــمــد 
الــعــامل  لــرابــطــة  ــعــام  ال والأمــــني  العثيمني، 
عبدالكرمي  بــن  حممد  الــدكــتــور  الإ�ــســالمــي 
املحمدية  للرابطة  العام  والأمــني  العي�سى، 

للعلماء يف املغرب الدكتور اأحمد عبادي، وع�سو هيئه 
الدكتور  الكويت  بجامعة  ال�سريعة  كلية  يف  التدري�س 

خالد مذكور املذكور.
ويــجــ�ــســد فـــرع اجلـــائـــزة يف خــدمــة الإ�ـــســـالم اأهــــداف 
لالأفراد  البارزة  اجلهود  تكرمي  يف  في�سل  امللك  جائزة 
لالإ�سالم  متميزة  خــدمــات  تــقــدم  الــتــي  املوؤ�س�سات  اأو 

وامل�سلمني.
و�سيتم ح�سور عدد حمدود من الإعالميني، متا�سيًا مع 
الإجراءات الحرتازية احلالية، كما �سيتم البث املبا�سر 
الإلكرتوين  املوقع  على  الفائزين  اأ�سماء  اإعالن  لفعالية 

الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات  في�سل  امللك  جلائزة 
ــتــغــرام  ــوب وتـــويـــرت والنــ�ــس ــي ــوت ــتــابــعــة لــهــا يف ي ال

وفي�سبوك.
في�سل  امللك  بجائزة  �سابقًا  الفائزين  قائمة  �سمت  وقد 
خلدمة الإ�سالم جمموعة من الروؤ�ساء والقادة والعلماء 
لنيلها كل  وعددًا من املوؤ�س�سات املرموقة، وُيعُدّ موؤهاًل 
قام  اأو  ودعــوتــه،  بعلمه  وامل�سلمني  الإ�ــســالم  خــدم  مــن 
بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة لالإ�سالم وامل�سلمني، 
اأهــداف اجلائزة؛ وذلك وفقًا  اأكرث من  اأو  ويحقق هدفًا 

لتقدير جلنة الختيار.
من ناحية اخرى كّرم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد 

الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة 
عــددًا من �سباط  الإمـــارة يف جــدة،  املكرمة، مبقر  مكة 
واأفراد املديرية العامة ملكافحة املخدرات، ورجال الأمن 
ب�سرطة املنطقة، نظري الإجنازات الأمنية التي حققوها. 
مكافحة  مدير  من  لكل  التكرمي  ت�سليمه  خــالل  ونــوه، 
املخدرات باملنطقة اللواء حممد القرين، ومدير �سرطة 
الــذي  البطويل  بالعمل  العتيبي،  عيد  الــلــواء  املنطقة 
يبذلونه يف املحافظة على الوطن ومقدراته، م�سريا اإىل 
دور رجال املكافحة يف حماية اأبناء املجتمع من �سموم 
املخدرات، ودورهم يف القب�س على املروجني لها، ودور 
الله، و�سرعة  الأمــن، بعد توفيق  الأمن يف حفظ  رجال 

تفاعلهم مع الق�سايا الأمنية.  
ــقــرين  با�سمه ونــيــابــة عن  ــواء ال ــل مــن جــانــبــه، عــرّب ال
خالد  لالأمري  �سكرهم  عن  املكافحة،  رجــال  من  املكرمني 
خمتلف  يف  الأمن  لرجال  الدائم  تكرميه  على  الفي�سل، 
القطاعات، موؤكدًا اأن هذا التكرمي غري امل�ستغرب عليه، 
اجلهد  من  املزيد  لبذل  ولزمالئهم  لهم  دافعًا  و�سيكون 

ورافدًا لتحقيق املزيد من الإجنازات.
رجال  عن  ونيابة  با�سمه  العتيبي  اللواء  عرّب  فيما 
الأمن املكرمني، عن �سكره لأمري منطقة مكة املكرمة، 
من  املــزيــد  لبذل  لهم  دافــًعــا  �سيكون  ذلــك  اأن  مــوؤكــدًا 

اجلهود.

وزير الداخلية يبحث 
العالقات مع سفيري 

السلطنة وفرنسا

البالد - الريا�ض
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى 
عــبــدالــعــزيــز بــن �ــســعــود بــن نــايــف بن 
عــبــدالــعــزيــز وزيــــر الــداخــلــيــة - عرب 
الت�سال املرئي - اأم�س، �سفري �سلطنة 
اآل  تركي  بن  في�سل  اململكة  لدى  عمان 

�سعيد.
كما التقى الأمري عبد العزيز بن �سعود 
فرن�سا  املرئي - �سفري  الت�سال  - عرب 

لدى اململكة لودوفيك بوي.
من  عــدد  اللقاءين بحث  وجــرى خــالل 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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خادم  بقيادة  الــزاهــر  عهدها  يف  اململكة  توؤكد  جمــددا 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل 
عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ، 
جمال  كل  يف  للتحديث  احلية  الإرادة   ، الله  حفظهما 
يف  الطموحة  التطلعات  حتقيق  على  العالية  والقدرة 
احلياة  متطلبات  يلبي  الــذي  العاملي  التطور  مواكبة 
ال�سريعة الإ�سالمية  اأحكام  واملتغريات املعا�سرة وفق 
تعزز  التي  والت�سريعات  الأنظمة  ذلك  �سدارة  ويف    ،
م�سرية اململكة ويف القلب منها الإن�سان وجودة حياته 
جوهر  هــي  التي  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  �سمن 
الوطن  وم�ستقبل  حلا�سر  الــكــرمي  والــدعــم  الهتمام 

واملواطن.
 وجت�سيدا لذلك جاء تاأكيد ويل العهد باأن اململكة ت�سري 
وفق خطوات جاّدة يف ال�سنوات الأخرية نحو تطوير 
البيئة الت�سريعية، وا�ستحداث واإ�سالح الأنظمة التي 
وال�سفافية  العدالة  مــبــادئ  ــخ  وُتــر�ــسِّ احلــقــوق  حتفظ 
وحتّقق التنمية ال�ساملة، وتعّزز تناف�سية اململكة عامليًا 
ومو�سوعيٍة  اإجرائيٍة  موؤ�س�سيٍة  مرجعياٍت  خالل  من 

وا�سحٍة وحمددٍة.
 هذه املنظومة التطويرية النوعية  وموجة الإ�سالحات 
اجلديدة ، �سُت�سهم يف تعميق ت�سريعات احلقوق والقيم 
امل�سيئة مل�سرية الوطن وعلو �ساأنه بني الأمم يف الأبعاد 
عليها  اأكد  التي  النا�سعة  املقا�سد  واإجنــاز  الإن�سانية، 
الأجهزة  اأداء  وكفاءة  النزاهة  م�ستوى  بـرفع  �سموه 
العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات واآليات الرقابة" .. 
وهكذا مت�سي اململكة قدمًا نحو بلوغ اأف�سل امل�ستويات 
وترجمة  الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  العاملية 

�سعار "الإن�سان اأول" قوًل وعماًل.

مسيرة التحديث
كلمة دعا لسرعة اعتماد استراتيجية هيئة تطوير عسير 

الشورى يطالب بتخصيص عقارات الدولة حسب الحاجة
البالد -الريا�ض

بالتن�سيق  الدولة  لعقارات  العامة  الهيئة  ال�سورى،  جمل�س  طالب 
مع اجلهات احلكومية؛ ل�ستكمال ح�سر وتوثيق عقارات الدولة، 
وا�ستخراج �سكوك للعقارات التي ل يوجد لها �سكوك، والإ�سراع 
يف ا�ستكمال قاعدة البيانات الإلكرتونية املتكاملة لعقارات الدولة.
عرب  الثالثاء  اأمــ�ــس  عقدها  التي  اجلل�سة،  يف  املجل�س  وطــالــب 
الت�سال املرئي برئا�سة رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 
تقرير  مناق�سة  بعد  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  الله  عبد 
الهيئة للعام املايل 1441/40، طالب الهيئة بالإ�سراع يف و�سع 
منظومة  لإكمال  واملبادرات  الأهــداف  لتحقيق  الزمني  الربنامج 

الأعمال.
ودعا املجل�س يف قراره الهيئة اإىل التاأكد من تخ�سي�س العقارات 

للجهات احلكومية ح�سب احلاجة لها مع مراعاة ال�سوابط التالية 
والعمل  املطلوبة(  وال�سعة  واملواقف،  املوظفني،  وعدد  )القيمة، 
اجلهات  قبل  مــن  امل�ستغلة  غــري  الــعــقــارات  مــن  ال�ــســتــفــادة  على 

احلكومية يف تخ�سي�سها جلهات حكومية اأخرى.
مــن نــاحــيــة اأخـــــرى، �ــســوت املــجــلــ�ــس عــلــى تــو�ــســيــات اللجنة 
الوطني  الأمــن  ملركز  ال�سنوي  التقرير  ت�سمنه  ما  ب�ساأن  الأمنية 

1441/40، واأ�سدر قراره الالزم يف هذا اخل�سو�س.
ال�سنوي  التقرير  اللجنة الأمنية ب�ساأن  كما ناق�س املجل�س تقرير 
الأع�ساء  نــوه  حيث   ،1441/40 املـــايل  للعام  الــدفــاع  لـــوزارة 
مبختلف  الدفاع  وزارة  من�سوبو  يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 
ووحدتها  واأمــنــهــا  اململكة  �ــســيــادة  على  للمحافظة  قطاعاتها، 

وا�ستقرارها.

من  مزيًدا  اللجنة  منح  اللجنة  رئي�س  طلب  املناق�سة،  نهاية  ويف 
اآراء ومقرتحات والعودة  الأع�ساء من  لدرا�سة ما طرحه  الوقت 

بوجهة نظرها اإىل املجل�س يف جل�سة لحقة.
بالعمل  اآخــر،  قــرار  يف  ال�سورى  جمل�س  طالب  اآخــر،  جانب  يف 
اجلهات  مــع  بالتن�سيق  ع�سري،  منطقة  تطوير  هيئة  دعــم  على 
املعنية ذات العالقة، من خالل �سرعة اعتماد اإ�سرتاتيجيتها حتى 
تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية يف املنطقة، واعتماد املبالغ 
املطلوبة ل�ستكمال بناء هياكلها املالية والإدارية وو�سع احلوافز 
املطلوبة  املبالغ  واعتماد  الهيئة،  يف  للعمل  الكفاءات  ل�ستقطاب 

لإعداد الدرا�سات التخطيطية.
وت�سمن قرار املجل�س املبني على مناق�سة التقرير ال�سنوي لهيئة 
باإتاحة  املطالبة   ،1441/40 املــايل  للعام  ع�سري  منطقة  تطوير 

يف  بع�سها  مــع  تتكامل  م�سروعات  كحزم  ا�ستثمارية؛  فر�س 
املناطق اجلبلية وال�سهول و�ساحل البحر الأحمر لتو�سيع جمال 

ال�سياحة، لي�سمل ف�سول ال�سنة كافة.
)ال�سكن(  الإيـــواء  لإقامة  الأولــويــة  اإعطاء  اإىل  املجل�س  دعــا  كما 
والبنى التحتية يف املناطق التي تتمتع مبقومات طبيعية وو�سع 
ورجال  امل�ستثمرين  مع  بالتعاون  املطلوب  اإجنــاز  ل�سرعة  خطة 

الأعمال من اأهايل تلك املناطق اأو من خارجها.
يف جانب ثان، وافق جمل�س ال�سورى على م�سروع مذكرة تفاهم 
الكهربائي  الربط  الأردن يف جمال  اململكة وحكومة  بني حكومة 
املوقع بتاريخ 26/12/1441هـ، وذلك بعد اأن ا�ستمع اإىل تقريٍر 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  تــاله  والطاقة،  القت�ساد  جلنة  من  ُقــدم 

في�سل اآل فا�سل ب�ساأن م�سروع املذكرة.

مالحظات ترجئ التصويت على “بوابة الدرعية”
على  الت�سويت  ال�سورى،  جمل�س  اأع�ساء  مالحظات  اأرجـــاأت 
تاأ�سي�سها  منذ  الدرعية  بوابة  تطوير  لهيئة  ال�سنوي  التقرير 

حتى نهاية ال�سنة املالية 1441/40.
والآثــــار،  وال�سياحة  والإعــــالم  الثقافة  جلنة  رئي�س  وطــلــب 
الدكتور علي القرين، من املجل�س منح اللجنة مزيًدا من الوقت 

لدرا�سة ما طرحه الأع�ساء.
واأو�ست اللجنة بتمكني هيئة تطوير بوابة الدرعية من حتقيق 
تاريخية  لوجهة  الدرعية  حتويل  يف  الإ�سرتاتيجية  خطتها 

�سعودية على امل�ستوى العاملي.
يف  اليون�سكو  �سوابط  مراعاة  اللجنة  تو�سيات  ت�سمنت  كما 
كموقع  معه  والتعامل  غ�سيبة  حي  مثل  امل�سجلة؛  غري  املواقع 

فيما  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  تاأهيله،  عند  ــري  اأث
مبا  التكرار  وعدم  ال�سمولية  ملراعاة  الثقافية،  الأ�سول  يخ�س 

يحقق م�ستهدفات الهيئة.
الإعالمية  القنوات  املطالبة بتعزيز  اللجنة  وجاء يف تو�سيات 
يف  ال�ستثمار  لت�سجيع  واخلــارجــيــة،  املحلية  والتــ�ــســالــيــة 
مــ�ــســروعــات الــهــيــئــة، ممـــا يــ�ــســاعــدهــا عــلــى حتــقــيــق اأهــدافــهــا 
التوطني  وفــر�ــس  املالية  ال�ستدامة  لتحقيق  الإ�سرتاتيجية 
الوظيفي، وزيادة الربامج التي تخدم املجتمع املحلي للدرعية، 

وت�سهم يف بناء قدرات اأبنائه وبناته.
م�سيط،  اآل  منى  الدكتورة  املجل�س،  ع�سو  اأ�سارت  جانبها،  من 
بــاهــتــمــام ورعـــايـــة خـــادم احلــرمــني  الــدرعــيــة حتــظــى  اأن  اإىل 

ال�سريفني وويل العهد الأمني، مطالبًة باإن�ساء مركز متخ�س�س 
للحرفيني  وتدريب  الــرتاث  على  للمحافظة  الدرعية  بوابة  يف 
قدرات  لتطوير  وذلك  واخلــط،  الر�سم  وفن  ال�سعبي،  وللرتاث 

املوهوبني وجذبهم وتوثيق جتاربهم.
ال�سركات  بت�سجيع  العتيبي  �سعد  املجل�س  ع�سو  طالب  كما 
لإعــادة  املحلية  التعاونية  واجلمعيات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
تاأهيل بع�س الأ�سول الرتاثية واإدارتها وال�ستفادة بجزء من 
عائداتها، كما اأكد اأهمية دعم تو�سع الهيئة يف تاأ�سي�س وامتالك 
اأذرع ا�ستثمارية وت�سغيلية، لت�سنع �سيا�سات واآليات متويلية 

متنوعة.
الدكتورة عائ�سة زكري، عن مدى  فيما ت�ساءلت ع�سو املجل�س 

الهند�سة  جمــال  يف  املتخ�س�سة  ال�سعودية  الــكــوادر  م�ساهمة 
املتعلقة  امل�ساريع  يف  الإبداعية  والفنون  والت�سميم  املعمارية 
ال�سوابط  الهيئة  اعــتــمــدت  الــتــي  الــدرعــيــة،  بــوابــة  بتطوير 
طريف  حلي  املعماري  الــطــراز  مـن  وامل�ستمدة  لها،  املعمارية 

التاريخي، والطراز املعماري النجدي.
تنفيذ  اأن  اأكــد  فقد  العلي،  حممد  املهند�س  املجل�س  ع�سو  اأمــا 
تطوير بلدة الدرعية التاريخية املتقن واملميز، يتطلب من الهيئة 
توثيقه، وال�ستفادة من اخلربة املكت�سبة منه، ونقلها ون�سرها؛ 
بــداأت  الــتــي  املـــدن،  لباقي  وملهما  بــه  يحتذى  منــوذجــا  لتكون 
نف�س  حتقيق  ل�سمان  القدمية،  دورها  وترميم  بتاأهيل  الهتمام 

امل�ستوى من التاأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.

عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعــالم  وزيــر  واأو�ــســح 
املجل�س،  اأن  ال�سعودية،  الأنباء  لوكالة  بيانه  يف  الق�سبي، 
كــورونــا،  فــريو�ــس  جائحة  تــطــورات  ــك  ذل اإثـــر  ا�ستعر�س 
الإحــ�ــســاءات  واأحـــدث  والــــدويل،  املحلي  امل�ستويني  على 
اأعمال  عن  التقارير  من  وجملة  ال�سلة،  ذات  واملــوؤ�ــســرات 
الوقائية  لــالإجــراءات  امل�ستمر  والتقييم  واملتابعة،  الر�سد 
على  للحفاظ  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف  املتخذة 
با�ستمرار  املواطنني واملقيمني  موؤكدًا على  العامة،  ال�سحة 
اللتزام والتقيد مبختلف التدابري والحرتازات، يف ظل ما 
ثانية، وت�سجيل م�ستويات  العامل من ظهور موجة  ي�سهده 

عالية للحالت الن�سطة والإ�سابات والوفيات بالفريو�س.

ثقة يف ال�سوق ال�سعودي
مكاتب  لإن�ساء  اتفاقيات  توقيع  الـــوزراء،  جمل�س  واعترب 
باأنه  عاملية،  ل�سركات  الريا�س  مدينة  يف  رئي�سة  اإقليمية 
ال�سعودي  ال�سوق  بها  يحظى  التي  والثقة  الأهمية  يعك�س 
مدينة  "اإ�سرتاتيجية  عنا�سر  واأحــــد  ــا،  وعــاملــًي اإقــلــيــمــًيــا 
وحتقيق  القت�ساد  حجم  م�ساعفة  اإىل  الهادفة  الريا�س" 
احلياة  جــودة  وحت�سني  الوظائف  توليد  يف  كربى  قفزات 
وتو�سعة ال�ستثمارات، و�سمن جهود برنامج جذب املقرات 
املحلي،  املحتوى  ن�سبة  زيــادة  اإىل  ي�سعى  الــذي  الإقليمية 
جديدة،  قطاعات  وتنمية  القت�سادي،  الت�سرب  من  واحلد 
وكذلك اإيجاد ع�سرات الآلف من الوظائف النوعية اجلديدة 

لأف�سل الكفاءات.

حر�ض على امل�سالح امل�سرتكة
من  عدًدا  تناول  املجل�س  اأن  الق�سبي،  ماجد  الدكتور  وبنّي 
على  وتطوراتها  الأحـــداث  م�ستجدات  حــول  املو�سوعات 
حر�س  مــوؤكــًدا  والــدولــيــة،  والإقليمية  العربية  ال�ساحات 
ال�سديقة  الــدول  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها  على  اململكة 
املتبادل، وخدمة  امل�سرتكة والحرتام  امل�سالح  على  املبنية 

والعامل،  املنطقة  ال�سلم والأمــن يف  الــدويل حلفظ  املجهود 
الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  بالتزام  الرتحيب  وجمـــدًدا 
بــالــتــعــاون مــع املــمــلــكــة لــلــدفــاع عــن �ــســيــادتــهــا والــتــ�ــســدي 
دعمها  ا�ستمرار  على  والتاأكيد  ت�ستهدفها،  التي  للتهديدات 
للجهود الدبلوما�سية للتو�سل حلل �سيا�سي �سامل يف اليمن 

وفق املرجعيات الثالث.

رف�ض لعدائية اإيران وملي�سياتها
وجدد جمل�س الوزراء، مطالبة اململكة للمجتمع الدويل 
العدائية  املمار�سات  ت�سكله  ما  اإزاء  م�سوؤولياته  بتحمل 
الدوليني،  وال�سلم  لــالأمــن  تهديد  مــن  ـــراين  الإي للنظام 
والأعـــراف  واملواثيق  للقوانني  امل�ستمرة  وجتــاوزاتــه 
الدولية بتهديده اأمن وا�ستقرار الدول العربية والتدخل 
يف  والتاأكيد  امل�سلحة،  امليلي�سيات  ودعــم  �سوؤونها  يف 

تاأثرًا  الأكــر  الــدول  تكون  اأن  اأهمية  على  الإطـــار  هــذا 
مفاو�سات  اأي  يف  اأ�سياًل  طرفًا  الإيرانية  بالتهديدات 
لالأمن  املهدد  ون�ساطها  النووي  برناجمها  حول  دولية 
يف املنطقة. م�سدًدا املجل�س على رف�س اململكة ملا متثله 
لأمن  تهديد  من  اإيــران  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�سيا 
من  عدائية  اأعمال  من  به  تقوم  ومــا  اليمن،  وا�ستقرار 
خالل هجماتها املتكررة بال�سواريخ والطائرات امل�سرية 
التي ت�ستهدف املناطق املدنية الآهلة بال�سكان واملطارات 

واملرافق واملن�ساآت املدنية باململكة.
ــدكــتــور الــقــ�ــســبــي بــــاأن املــجــلــ�ــس، اأعــــرب عن  واأفـــــاد ال
التنفيذية  ال�سلطة  ت�سكيل  يحقق  اأن  اإىل  اململكة  تطلع 
ليبيا،  يف  والتنمية  وال�ستقرار  الأمن  اجلديدة  الليبية 
اإىل  يف�سي  مبــا  و�سيادتها،  وحدتها  على  واملحافظة 
ويوؤ�س�س  كــافــة،  واملــرتــزقــة  الأجــانــب  املقاتلني  خــروج 

الأمن  يعر�س  الــذي  اخلارجي  التدخل  مينع  دائــم  حلل 
الإقليمي العربي للمخاطر.

ترقيات وتعيينات
للمرتبتني  وتعيينات  تــرقــيــات  عــلــى  الـــــوزراء  جمل�س  ـــق  واف
)اخلام�سة ع�سرة( و)الرابعة ع�سرة(، وذلك على النحو التايل: 
ترقية �سليمان بن عبدالله بن �سليمان الفريح اإىل وظيفة )مدير 
بــوزارة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة  الــوزيــر(  نائب  مكتب  عــام 
الداخلية. تعيني خالد بن �سلطان بن ماجد ال�سيباين على وظيفة 
)اأمري الفوج الثامن( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة احلر�س 
الوطني. تعيني عبدالله بن بدر بن هايف الفغم على وظيفة )اأمري 
الفوج الثاين ع�سر( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة احلر�س 
الوطني. تعيني ملهي بن �سالمة بن ملهي بن �سعيدان على وظيفة 
)اأمري الفوج اخلام�س ع�سر( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة 

عبدالعزيز  بن  �سليمان  بن  اإبراهيم  ترقية  الوطني.  احلر�س 
احلماد اإىل وظيفة )مدير عام �سندوق النفقة( باملرتبة )اخلام�سة 
ع�سرة( بوزارة العدل. ترقية عبدالإله بن عبدالله بن عبدالرحمن 
)اخلام�سة  باملرتبة  جلنة(  اأعــمــال  )من�سق  وظيفة  اإىل  ال�سامل 
الدكتور ح�سني  ترقية  الــوزراء.  العامة ملجل�س  بالأمانة  ع�سرة( 
بن علي بن اأحمد ال�سريف اإىل وظيفة )م�ست�سار اإداري( باملرتبة 
ترقية  ــــوزراء.  ال ملجل�س  العامة  بــالأمــانــة  ع�سرة(  )اخلام�سة 
)مدير  وظيفة  اإىل  ال�سيخ  اآل  عبدامللك  بن  اأحمد  بن  عبدامللك 
اأعمال جلنة( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بالأمانة العامة ملجل�س 
الوزراء. تعيني الدكتور ملفي بن عبدالرحمن بن هادي العتيبي 
على وظيفة )وكيل الإمارة امل�ساعد لل�سوؤون التنموية( باملرتبة 
)الرابعة ع�سرة( باإمارة منطقة جنران. ترقية املهند�س �سامي بن 
حمد بن حممد القروين اإىل وظيفة )مهند�س م�ست�سار تخطيط( 
خالد  ترقية  ال�سرقية.  املنطقة  باأمانة  ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة 
بن عبدالعزيز بن اإبراهيم املعارك اإىل وظيفة )م�ست�سار اإداري( 
نا�سر  الدكتور  تعيني  املالية.  بوزارة  ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة 
تعليم(  عام  )مدير  وظيفة  على  ال�سلعان  علي  بن  عبدالعزيز  بن 
باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بوزارة التعليم. تعيني الدكتور �سعيد 
بن عبدالله بن جار الله الغامدي على وظيفة )مدير عام تعليم( 
بنت  بدرية  تعيني  التعليم.  ــوزارة  ب ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة 
التدريب  عــام  )مدير  وظيفة  على  الغامن  حمد  بن  عبدالرحمن 
تعيني  التعليم.  بــوزارة  ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة  والبتعاث( 
طالل بن مبارك بن م�سلم احلربي على وظيفة )مدير عام تعليم( 
باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بوزارة التعليم. ترقية حمود بن حمد 
باملرتبة  اإداري(  )م�ست�سار  وظيفة  اإىل  �سالمة  بــن  حمود  بــن 

)الرابعة ع�سرة( باملجل�س الأعلى للق�ساء.
العامة  املو�سوعات  من  عــدد  على  الـــوزراء  جمل�س  واطلع 
�سنويان  تقريران  بينها  من  اأعماله،  جــدول  على  املــدرجــة 
لربنامج كفالة متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وهيئة 
رعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وقد اتخذ املجل�س ما يلزم 

حيال تلك املو�سوعات.

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

قرارات المجلس
جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  على  الـــوزراء،  جمل�س  اطلع 
يف  الــ�ــســورى  جمل�س  ا�ــســرتك  مو�سوعات  بينها  مــن  اأعــمــالــه، 
ال�سوؤون  جمل�س  من  كل  اإليه  انتهى  ما  على  اطلع  كما  درا�ستها، 
والأمنية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وجمل�س  والتنمية،  القت�سادية 
مبجل�س  اخلـــرباء  وهيئة  الــــوزراء،  ملجل�س  الــعــامــة  واللجنة 

الوزراء يف �ساأنها. وقد انتهى جمل�س الوزراء، اإىل ما يلي:
والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  تفوي�س معايل وزير   -
�ساأن  يف  ال�سنغافوري  اجلانب  مع  بالتباحث  ـ  ينيبه  من  اأو  ـ 
الإ�سالمية بني وزارة  ال�سوؤون  تفاهم يف جمال  م�سروع مذكرة 
العربية  اململكة  يف  ــاد  ــس والإر� والــدعــوة  الإ�سالمية  الــ�ــســوؤون 
ال�سعودية، واملجل�س الإ�سالمي الديني يف جمهورية �سنغافورة، 
والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال 

الإجراءات النظامية.
- تفوي�س معايل وزير املالية رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
ـ بالتباحث مع اجلانب الهوجن كوجني  اأو من ينيبه  ـ  للجمارك 
يف �ساأن م�سروع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية، 
وحــكــومــة هـــوجن كـــوجن املــنــطــقــة الإداريــــــة اخلــا�ــســة التابعة 
جلمهورية ال�سني ال�سعبية حول التعاون وامل�ساعدة املتبادلة يف 
امل�سائل اجلمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
نقل  اإجـــراءات  من  )ال�ساد�سة(  املــادة  من   )6( الفقرة  تعديل   -
املدن  الطويلة خارج  الطرق  على  املرورية  املوتى يف احلوادث 
رقم  الـــوزراء  جمل�س  بــقــرار  الــ�ــســادرة  واملــراكــز،  واملحافظات 
)344( وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ على النحو الوارد يف القرار.

جلنة  عمل  اآلــيــة  مــن  )اأوًل(  البند  مــن   )  5  ( الــفــقــرة  تعديل   -
امل�ساهمات العقارية ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ) 48 ( 
وتاريخ 14 / 2 / 1430 هـ، لتكون على النحو الوارد يف القرار.
عبدالعزيز  امللك  جلائزة  التنظيمية  الرتتيبات  على  املوافقة   -

للجودة.
- اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام 

مايل �سابق.
العمل  جمال  يف  التعاون  جمل�س  ا�سرتاتيجية  على  املوافقة   -
التي   ،)2025 ـ   2020( التعاون  جمل�س  بدول  العاملة  والقوى 
العربية  لدول اخلليج  التعاون  الأعلى ملجل�س  املجل�س  اعتمدها 
يف دورته )الأربعني( التي عقدت يف مدينة الريا�س بتاريخ 13 

/ 4 / 1441هـ.

ثمن ما أعلنه ولي العهد بشأن تطوير البيئة التشريعية.. مجلس الوزراء:

القيادة حريصة على حفظ الحقوق باستحداث 
وإصالح األنظمة المرسخة للعدالة

نيوم - وا�ض
ثّمن جمل�س الوزراء عالًيا، ما اأعلنه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد - حفظه الله 
- ب�ساأن تطوير منظومة الت�سريعات املتخ�س�سة، مبا يعك�س م�سرية اململكة - وفق 
اأجل حتقيق  الت�سريعية، من  البيئة  - نحو تطوير  موؤ�س�سي وخطوات جادة  عمل 
العدالة الناجزة، و�سمان الو�سول اإىل احلقوق و�سيانتها وا�ستقرارها، وحماية 
روؤيــة  ظل  يف  الف�ساد،  ومكافحة  ال�سفافية  وتعزيز  الإن�سان،  وحقوق  النزاهة 
اململكة )2030(، واأكد املجل�س خالل جل�سته اأم�س 
خادم  برئا�سة  ـ  املرئي  الت�سال  عرب  ـ  )الثالثاء( 
احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد العزيز، 
ــقــيــادة احلــكــيــمــة عــلــى �ــســمــان حقوق  حــر�ــس ال
املواطنني واملقيمني ورعاية م�ساحلهم، من خالل 
ا�ستحداث واإ�سالح الأنظمة التي حتفظ احلقوق 

خ العدالة، وتعك�س م�ستوى التقدم والإ�سالح الت�سريعي، وتواكب التطورات  وُتر�سِّ
ال�ساملة، التي ت�سهدها اململكة يف املجالت كافة، وتعّزز تناف�سيتها عامليًا.

احلرمني  خدمة  يف  تاأ�سي�سها  منذ  اململكة  جهود  اإىل  الــــوزراء،  جمل�س  وتــطــرق 
وما  وعباداتهم،  منا�سكهم  لأداء  واملعتمرين  احلجاج  على  والتي�سري  ال�سريفني، 
توفري  على  واحلر�س  والهتمام،  والعناية  الرعاية  فائق  من  ذلك  �سبيل  يف  اأولته 
والأمرا�س،  الأوبئة  من  وحمايتهم  وراحتهم،  و�سالمتهم  اأمنهم  �ساأنه  ِمن  ما  كل 
واطلع على ما ت�سمنه البيان اخلتامي لندوة "جهود اململكة العربية ال�سعودية يف 
املتكاملة  للمنظومة  تبياٍن  " من  املعتمرين والزائرين خالل جائحة كورونا  خدمة 
التعامل مع اجلائحة، وما اتخذته من  للمملكة يف  الفريد  من اخلدمات والأ�سلوب 
اإجراءاِت احرتازية ا�ستباقية اأ�سهمت - بف�سل الله - يف احلد من انت�سار الفريو�س، 
والتاأكيد على ال�ستفادة الق�سوى من النتائج، والنجاحات التي حتققت يف املجالت 

ال�سحية والأمنية والتقنية والجتماعية يف مكافحة اجلائحة والت�سدي لها.

الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملةتعديل فقرة في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

ّ
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أنظمة تدعم اإلصالحات التشــــريعية لضمان الحقوق والعدالة 4
النائب العام: مزيد من األمن واالستقرار األسري

الريا�ض  ـ البالد 
اأكد النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبدالله املعجب، اأن اإعالن �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء - حفظه الله - تطوير منظومة الت�سريعات املتخ�س�سة، ي�سكل ركيزة 
اأ�سا�سية نحو تعزيز دور اململكة الريادي يف �ستى املجالت ومن ذلك املجال 

العديل واحلقوقي مبا يتواءم مع روؤية اململكة 2030.
الله - بتطوير  العهد - حفظه  امللكي ويل  ال�سمو  اإعالن �ساحب  :" اإن  وقال 
احليثيات  بها  ُتلح  فريدة  نوعيًة  نقلًة  ُيعد  املتخ�س�سة  الت�سريعات  منظومة 

التي تف�سل بها �سموه الكرمي بتطلعاتها الكبرية".

اأن نظام الأحوال ال�سخ�سية يحقق مزيدا من الأمن وال�ستقرار  اإىل  واأ�سار 
الأ�سري يف ظل اأحكامه املرتقبة، كما ير�سم نظام املعامالت املدنية قواعَد اآمرًة 
ل جمال لل�سلطة التقديرية يف اإ�سدار اأحكامها املن�سو�س عليها، وهو ما َيِعُد 

باأُُفٍق كبري يف انتظام قواعد العدالة وا�ستقرارها.
واأكد  ال�سيخ املعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات يف ر�سم القواعد التي 
ُتعد طريقا لإثبات احلقوق، كما اأن م�سروع النظام اجلزائي للعقوبات يحفل 
باأهم القيم احلقوقية واملبادئ العدلية من خالل ا�ستماله على ركني التجرمي 
يحول  مبا  املجرمة  النماذج  حتديد  ذلك  ومن  املتكاملة،  بتفا�سيلها  والعقاب 
دون تنوع الجتهاد يف الأ�سباه والنظائر، وحتديدًا �سبط العقوبات بالن�س 

عليها يف حديها الأعلى والأدنى مبا يحقق اأعلى ال�سمانات يف مبادئ العدالة. 
منتهى  يف   - الله  حفظه   - كعادته  كــان  الكرمي  �سموه  حديث  اأن  واأو�ــســح 
الو�سوح وال�سفافية مع العمق يف الدرا�سة والتكييف واإيجاد احلل املوؤ�س�سي 
احلا�سم من خالل و�سوح الروؤية وقوة العزمية باأدوات دعمها الكبرية. ورفع  
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلــادم  والتقدير  ال�سكر 
�سعود ول�سمو ويل العهد - حفظهما الله - لدعمهما امل�ستمر لكل ما من �ساأنه 
تطوير )املنظومة الت�سريعية العدلية( التي تر�سخ مبداأ امل�سروعية يف �سقها 
املو�سوعي، وت�سهم يف حتقيق مبادئ العدالة الناجزة مبا يعزز ال�سمانات 

واحلقوق جلميع املواطنني واملقيمني.

 اليوسف: جهود ولي العهد 
ترسيخ لألمان القضائي

الريا�ض ـ البالد  
جمل�س  رئي�س  املــظــامل  ـــوان  دي رئي�س  اأ�ــســاد 
بن  خــالــد  الــدكــتــور  ال�سيخ  الإداري  الق�ساء 
عليها  ا�ستمل  التي  بامل�سامني  اليو�سف  حممد 
ت�سريح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
العهد نائب رئي�س  �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
ب�ساأن منظومة  ـ  الله  ـ حفظه  الــوزراء  جمل�س 
باأنها  معاليه  مبينَا  املتخ�س�سة،  الت�سريعات 
الكرمي،  �سموه  من  املبا�سرة  للمتابعة  ثمرة 

رافــعــَا �ــســكــره وتــقــديــره خلــادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو 
– حفظهما  الأمـــني  عــهــده  ويل 
بالبنية  عنايتهم  عــلــى   - الــلــه 

الت�سريعية يف اململكة.
وقال  :"اإن منظومة الت�سريعات 
عنها  اأعــلــن  الــتــي  املتخ�س�سة 
�سمو ويل العهد - حفظه الله – 
ال�سخ�سية  الأحـــوال  يف جمــال 

والإثـــبـــات واملــعــامــالت املــدنــيــة والــعــقــوبــات 
التفاوت  من  الله-  بــاإذن   - �ستحد  التعزيرية 
يف الأحكام الق�سائية، وتعزز من �سعور اأفراد 
املجتمع بالعدالة وثقتهم بال�سلطة الق�سائية".

واأ�ساف " اإن الت�سريعات املتخ�س�سة �ست�سهم 
التنظيمية يف  ال�سلطة  اإبراز عمق ومتانة  يف 
والتطور  التقدم  م�ستوى  وتعك�س  اململكة، 
الــدائــم  حر�سها  يــوؤكــد  مبــا  فيها،  الت�سريعي 
الناجزة وحماية احلقوق  العدالة  على مبادئ 
مبيًنا  الف�ساد"،  ومكافحة  النزاهة  وتعزيز 
الله  اأيدها   – الر�سيدة  القيادة  توجيهات  اأن 
الت�سريعات  هــذه  مبنى  وبو�سوح  توؤكد   –
الــبــالد  هـــذه  عليه  قــامــت  مــا  مــع  املتخ�س�سة 
الكتاب  مــن  �سلطتها  ا�ــســتــمــداد  مــن  املــبــاركــة 
وال�سنة، ومبا يكفل ا�ستقالل الق�ساء وحتقيق 

القانونية  بالنظريات  الأخـــذ  مــع  �سماناته، 
املحلية  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل  احلــديــثــة وفـــق 
والدولية يف هذا ال�سدد ومواكبة امل�ستجدات 

املتغرية.
واأ�سار الدكتور اليو�سف اإىل اأن الف�سل يف 
اململكة  بداأتها  التي  الت�سريعية  الإ�سالحات 
 – الله �سبحانه ل�سمو ويل العهد  يعود بعد 
حفظه الله- ، وما قام به من جمهودات تاأتي 
تبنتها  التي  الإ�سالحات  منظومة  اإطــار  يف 
روؤية اململكة 2030، لرفع كفاءة 
ـــظـــمـــة وحتــ�ــســني جـــودة  الأن
باخلدمات  والرتــقــاء  احلياة 
ــة حــقــوق الإنـــ�ـــســـان،  ــاي وحــم
ــا�ــس  ــن ال مـــعـــرفـــة  اأن  ــًا  ــن ــي ــب م
التطبيق  الـــواجـــب  بــالــنــظــام 
ــا�ــس الـــدولـــة املــدنــيــة  هــي اأ�ــس
هذه  واأن  احلديث،  العامل  يف 
اأ�سا�س  على  تقوم  الت�سريعات 
احلوكمة  معايري  حتقيق  مــن 
ال�سفافية  اأ�ــســا�ــس  على  القائمة  احلــديــثــة، 
وامل�ساواة وهما من اأهم الو�سائل يف تعزيز 
احلقوق املدنية ورفع ثقة املتعاملني وتر�سخ 
اأن  موؤكدًا  الإن�سانية،  والقيم  العدالة  مبادئ 
الق�سائي  الأمــان  �ستحقق  الت�سريعات  هذه 
على  يعي�س  من  لكل   - الله  ــاإذن  – ب العادل 
اأر�س هذه البالد املباركة، وحتقيق الأهداف 
والقت�ساد  ال�ستثمار  تعزيز  من  املرجوة 

والتجارة.
بــاأن  ت�سريحه  الــيــو�ــســف  الــدكــتــور  واخــتــتــم 
ويل  �سمو  جهود  يف  وجــل  عز  املــوىل  يبارك 
–اأيده الله- ؛لتحقيق ما فيه خري لهذه  العهد 
البالد املباركة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
–حفظه  امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

الله- واأن يحيطهما بحفظه ورعايته.

خالد اليوسف

سعود المعجب

السديس: متوافقة مع الشريعة
مكة املكرمة - احمد االحمدي  

امل�سجد احلـــرام  لــ�ــســوؤون  الــعــام  الــرئــيــ�ــس  اأكـــد 
ــاذ الــدكــتــور  ــت ــس واملــ�ــســجــد الــنــبــوي الــ�ــســيــخ الأ�
اإعالن  اأن  ال�سدي�س،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل  �سمو 
عن  الــلــه-  -حفظه  �سعود  اآل  �سلمان  بــن  حممد 
دليل  املتخ�س�سة  الت�سريعات  منظومة  تطوير 
-اأيدها  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  على  ملمو�س 
يعود  مبــا  الــدولــة  قطاعات  كافة  بتطوير  الــلــه- 

بالنفع على الوطن واملواطن.
الــروؤيــة  ــه منذ انــطــالق  اأن الــعــام  وذكـــر  الرئي�س 
 ،)2030( ال�سعودية  العربية  للمملكة  املباركة 
كافة  قفزات  نوعية تطويرية يف  ي�سهد   ووطنا 
وتكاتف  البالد  هذه  قادة  بحزم وعزم  املجالت، 
وي�سع  العاملية  التطورات  يواكب  مبا  اأبنائها، 

بالدنا احلبيبة يف م�ساف دول العامل املتقدم.
املتخ�س�سة  الت�سريعات  منظومة  اأن  اىل  واأ�سار 
جـــاءت مبــا يــتــوافــق مــع الــ�ــســريــعــة الإ�ــســالمــيــة 

ال�سمحة الغراء، وهذا منهج ولة اأمر هذه البالد 
منذ عهد امللك املوؤ�س�س  عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود طيب -الله ثراه- ومن ثم اأبنائه الربرة 
من بعده -رحمهم الله- وحتى هذا العهد الزاهر 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عهد 
الأمــري حممد بن  الأمــني  عبدالعزيز وويل عهده 
الو�سطي  املنهج  وفــق  الــلــه-  -حفظهم  �سلمان 
والنفتاح  الت�سامح  اإىل  يدعو  الــذي  املــعــتــدل، 

العاملي ومبا يتوافق مع مقا�سد ال�سريعة.
عبدالرحمن السديس

تطوير  عــن  العهد  ويل  �سيدي  �سمو  اإعـــالن 
مــنــظــومــة الــتــ�ــســريــعــات يــــاأتــــي يف اإطـــــار 
لرفع   2030 روؤيــة  تبنتها  التي  الإ�ــســالحــات 
كــفــاءة الأنــظــمــة وتــعــزيــز احلــقــوق وحت�سني 

جــــودة احلـــيـــاة. الإ�ـــســـالحـــات املــعــلــن عنها 
الت�سريعية  البيئة  يف  نوعية  نقلة  �ست�سكل 
وحماية  وال�سفافية  العدالة  مبادئ  وتر�سخ 

احلقوق وحتقيق التنمية ال�ساملة.

فيصل بن فرحان: جودة الحياة

تطوير  عــن  الــعــهــد  ويل  �سمو  �ــســيــدي  اأعــلــن 
على  احلــفــاظ  �سيعزز  الت�سريعية،  للبيئة 
ويحقق  القوانني  ويع�سرن  الإن�سان  حقوق 
املــراأة  حقوق  وي�سون  وال�سفافية،  العدالة 

الكربى  النقلة  هذه  الجتماعي،  وال�ستقرار 
تاأتي امتدادًا لعناية قيادة اململكة تاريخيًا منذ 
وحفظ  العدالة  بتحقيق  عبدالعزيز  امللك  عهد 

احلقوق.

الجبير: استقرار اجتماعي

العهد  ويل  �سمو  اأعلن  التي  الأنظمة  �ست�سهم 
عــن اكــتــمــال �ــســدورهــا هــذا الــعــام يف تعزيز 
ال�ستثمار  لتحفيز   الالزمة  الت�سريعية  البيئة 

ال�ستقرار  من  مزيدا  و�ستحقق  اململكة،  يف 
احلركة  ت�سهيل  على  �ستعمل  كما  واجلاذبية، 

القت�سادية وتنميتها.  

الفالح: تعزيز االستثمار

�سمو  عنها  اأعلن  التي  الت�سريعية  البيئة  تطوير 
اإحــداث  يف  �ست�ساهم  الــلــه-  -حفظه  العهد  ويل 
ــتــحــداث واإ�ـــســـالح  نــقــلــة نــوعــيــة مـــن خـــالل ا�ــس

الأنظمة، وحفظ احلقوق وتر�سيخ مبادئ العدالة 
وحتقيق  الإنــ�ــســان  حــقــوق  وحماية  وال�سفافية 

التنمية ال�ساملة وفق روؤية اململكة 2030.

الربيعة: نقلة نوعية

مُيثل اإعالن �سمو �سيدي ويل العهد عن تطوير 
منظومة الت�سريعات اأهمية بالغة يف ا�ستحداث 
مــبــادئ  وفـــق  الت�سريعية  الأنــظــمــة  واإ�ـــســـالح 

العدالة وال�سفافية و�سيادة القانون التي حتفظ 
متا�سك  يقوي  مبا  الفردية،  من  وحتد  احلقوق 

الأ�سرة، ويعزز من تناف�سية اململكة عاملًيا.

الخريف: مبادئ العدالة

اأعلن عنها �سمو  التي  الأنظمة  تعك�س م�سروعات 
�سيدي ويل العهد نقلة نوعية يف بيئة الت�سريعات 
منها  املـــرجـــوة  الأهــــــداف  لتحقيق  املــمــلــكــة  يف 

ــراد  يف احلــفــاظ على الأ�ــســرة والــعــالقــات بــني اأف
املجتمع وحماية حقوق الإن�سان وت�سهيل احلركة 

القت�سادية ورفع كفاءة اللتزامات يف العقود.

آل الشيخ: كفاءة االلتزامات

ابن سعيد: مواكبة متطلبات
الحياة والتطورات المعاصرة

الريا�ض ـ البالد  
�سعد  بن  الدكتور ع�سام  الــوزراء  الدولة ع�سو جمل�س  رفع  وزير 
الت�سريعات الق�سائية - با�سمه وا�سم  اإعداد  بن �سعيد رئي�س جلنة 

ال�سكر  الــعــامــلــة،  والــفــرق  اللجنة  اأعــ�ــســاء  جميع 
امللك �سلمان بن  ال�سريفني  والتقدير خلادم احلرمني 
عبد العزيز اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - 
على عنايتهما الدائمة والكبرية بكل ما يكفل تطوير 
العمل الت�سريعي وي�سهم يف تر�سيخ العدالة و�سيانة 

احلقوق وا�ستقرارها.
م�سروعات  ب�ساأن  العهد  ويل  �سمو  ت�سريح  وثّمن  
واملعامالت  ال�سخ�سية،  الأحــوال  الأربعة:  الأنظمة 
ُرفع  التي  التعزيرية، والإثبات،  املدنية، والعقوبات 

اأولها ل�ستكمال الإجراءات النظامية ب�ساأنه، فيما يجري العمل على 
املعمول  املمار�سات  اأف�سل  وفق  ومراجعتها  الأخرى  الثالثة  اإعداد 
بها يف العمل الت�سريعي من خالل خرباء ومتخ�س�سني يف املجال 

�سياغة  تتوىل  العمل  وفــرق  اللجان  واأن  والــقــانــوين،  ال�سرعي 
الت�سريعات وا�ستيفاء جميع املتطلبات الالزمة لذلك، مع ال�ستفادة 

من اأبرز التجارب الدولية والإقليمية يف هذا ال�ساأن.
الأنظمة  هــذه  اأن  �سعيد،  بن  ع�سام  الدكتور  واأكــد 
امللك  املوؤ�س�س  منذ عهد  انطلقت  تاأتي �سمن م�سرية 
الله - لإعداد ت�سريعات حديثة  العزيز - رحمه  عبد 
ال�سريعة  اأحكام  اإىل  ت�ستند  املــجــالت،  خمتلف  يف 
والتطورات  احلياة  متطلبات  وتواكب  الإ�سالمية، 
امل�ستجدة،  القانونية  باملبادئ  وتــاأخــذ  املعا�سرة، 
والتفاقيات  املواثيق  يف  اململكة  التزامات  وُتراعي 

الدولية التي ان�سمت اإليها.
واختتم ت�سريحه بالدعاء خلادم احلرمني ال�سريفني 
ما  على   - الله  حفظهما   - الأمــني  عهده  ويل  و�سمو 
والدعم  العدالة،  بتعزيز  بالغ  اهتمام  من  يوليانه 
امل�ستمر مل�سرية تطوير الأنظمة والت�سريعات يف اململكة، واأن حتقق 
هذه الأنظمة الغاية املاأمولة والأهداف املتوخاة منها بعد ا�ستكمال 

الإجراءات النظامية يف �ساأنها.

عصام بن سعيد

خالد بن سلمان: 
إرساء لقيم النزاهة

تطوير  العهد  �سيدي ويل  �سمو  اإعــالن 
هو  اململكة  يف  الت�سريعات  منظومة 
يف  والقانون  املوؤ�س�سات  لدولة  تعزيٌز 
التي جاءت  ال�ساملة  الإ�سالحات  اإطار 
حقوق  يحفظ  مبــا   2030 روؤيــــة  بــهــا 
كــرامــتــهــم ويحقق  ويــ�ــســون  ـــــراد  الأف

مبادئ العدالة وير�سي قيم النزاهة.
حال  اجلــديــدة  الت�سريعات  منظومة 
�سدورها �ستعمل على تعزيز تناف�سية 
مرجعيات  خـــالل  مــن  ــا  عــاملــًي املــمــلــكــة 
مــوؤ�ــســ�ــســيــة اإجـــرائـــيـــة ومــو�ــســوعــيــة 
مع  يتعار�س  ل  مبا  وحمــددة  وا�سحة 
التزاماتها  ويراعي  ال�سرعية  الأحكام 
التي  الدولية  والتفاقيات  باملواثيق 

ان�سمت اإليها.
هــــــذه اخلـــــطـــــوات املــــبــــاركــــة تـــاأتـــي 
ا�ــســتــ�ــســعــاًرا مــن قــيــادة �ــســيــدي خــادم 
�سيدي  و�ــســمــو  الــ�ــســريــفــني  احلــرمــني 
اإطــار  يف  احلــقــوق  لأهمية  العهد  ويل 
حقوق  �سمان  على  الــدائــم  حر�سهما 
م�سالح  ورعاية  واملقيمني  املواطنني 
العربية  اململكة  اأر�ــس  على  ُهم  من  كل 

ال�سعودية.

)الثامنة  املـــادة  بــه  ق�ست  ملــا  وفــقــًا  اجلنائية؛  الــعــدالــة  حتقيق  يف  �سي�سهم 
ول  �سخ�سية،  "العقوبة  اأن  من  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  من  والــثــالثــون( 
اإل  عقاب  ول  نظامي،  ن�س  اأو  �سرعي،  ن�ٍس  على  بناًء  اإل  عقوبة  ول  جرمية 
على الأعمال الالحقة للعمل بالن�س النظامي"، وقد اأُعد امل�سروع وفق مبادئ 
املبادئ والنظريات اجلنائية احلديثة، حيث ل  اأف�سل  عدلية م�ستقرة؛ ووفق 
جرمية ول عقوبة اإل بناء على ن�س، مع الأخذ بتق�سيم اجلرائم، وبيان اأركانها 
املادية واملعنوية، وحتديد مبادئ امل�سوؤولية اجلنائية وموانعها، وبيان اأنواع 

العقوبات، والأخذ باأحدث التطبيقات املعا�سرة يف الُنُظم يف هذا ال�ساأن.

اإثبات احلقوق يف املعامالت املدنية والتجارية؛ ليقرر قواعد  يعد تطورًا كبريًا يف جمال 
والإقــرار  الرقمي،  والدليل  الكتابية،  والأدلــة  ال�سهود،  ك�سهادة  امل�سائل،  هذه  يف  الإثبات 
باحلق، وغريها من و�سائل الإثبات، و�ستنعك�س هذه القواعد والأحكام اإيجابًا على �سمان 

�سالمة تعامالت الأفراد، وبيئة الأعمال على حٍدّ �سواء.

الأحـــكـــام  بالتف�سيل  يــتــنــاول 
وي�سمن  بـــالأ�ـــســـرة،  املــتــعــلــقــة 
مبا  والأطفال،  الزوجني  حقوق 
يف ذلك اأحكام اخلطبة والزواج، 
وينظم  والــنــفــقــة،  واحلــ�ــســانــة 
بالو�سية،  املتعلقة  الأحـــكـــام 
و�سي�سهم  والإرث،  والــرتكــة، 
يف تــعــزيــز مــكــانــة الأ�ـــســـرة يف 
اأوا�ــســرهــا،  وتــوثــيــق  املجتمع 
وعــدم  الطفل  م�سالح  ويــرعــى 

تركه حماًل للنزاعات.

العالقة  لتنظيم  املرجع  �سيكون 
تــعــامــالتــهــم،  الأفـــــــــراد يف  بــــني 
ــاأحــدث  وقـــد اأخــــذ يف اإعــــــداده ب
ل�سمان  املــعــا�ــســرة  التطبيقات 
اإن  حيث  املعامالت؛  يف  احلقوق 
النظامية  املرجعية  هــذه  وجــود 
�سيحد - بحول الله - من حالت 
املنازعات بني الأفراد، ويقلل اأمد 

الف�سل يف اخل�سومات.

مشروع نظام 
األحوال الشخصية

    مشروع نظام 
المعامالت المدنية

مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية

 مشروع نظام اإلثبات

1

2

3

4



البالد - مها العواودة -يا�سر بن يو�سف
رئي�س موؤ�س�سة ملتقى احلوار  للتنمية وحقوق الإن�سان 
خطوات  تنتهج  اململكة  اأن  احلفيظ  عبد  �سعيد  الدكتور 
مهمة لتعميم الإ�سالح ال�سامل مبا يتفق و"روؤية 2030" 
تطوير  باأ�سخم  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوم  والآن 
م�ساريع  اأرب��ع��ة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  بها  الت�سريعية  للبيئة 
العام،  هذا  خالل  لإقرارها  متهيًدا  حالًيا  تدر�س  قانونية، 
وذلك تلبية لحتياجات اأفراد اململكة وتطلعاتها، وات�ساقا 
التي  الدولية  بالتفاقيات واملواثيق  اململكة  التزامات  مع 
الت�سريعية  ال��ث��ورة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريًا   ، عليها  �سدقت 
وا�ستقرار  وا�ستقالل  الق�سائي  النظام  �سك  بال  �ستعزز 

ال�سفافية  ق��ي��م  م��ن  �ستعزز  ك��م��ا  اأح��ك��ام��ه، 
على  بالنفع  يعود  مبا  باملجتمع  والنزاهة 

مواطني اململكة.
قال حممود ب�سيونى رئي�س ال�سبكة العربية 
لالإعالم الرقمي وحقوق الن�سان اإن اململكة 
العربية ال�سعودية ت�سهد طفرة يف احلقوق 
ال�سعودي  للمواطن  الأ�سا�سية  واحلريات 
وفق  ومتكينها  ال�سعودية  امل���راأة  وخا�سة 

املعايري الدولية ومبا يتنا�سب مع التطور الجتماعي يف 
ال�سعودية وفق الروؤية التي اأعلنها �سمو وىل العهد. 

بحقوق  اأكرث  الهتمام  نحو  ت�سري  اململكة  اأن  اإىل  واأ�سار 
التي  التحديات  حجم  مع  يتنا�سب  توجه  وه��و  الإن�سان 
يف  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  واأن��ه��ا  خا�سة  اململكة  ت��واج��ه 

املواطن  توفري كل ما ت�ستلزمه جودة حياة 
ال�سعودي وكل من على اأرا�سيها.

الت�سريعات  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإىل  م��و���س��ح��ا   
املدنية،  )امل��ع��ام��الت  اجل��دي��دة  املتخ�س�سة 
والأح����������وال ال�����س��خ�����س��ي��ة، وال���ع���ق���وب���ات 
ال��ت��ع��زي��ري��ة، والإث�����ب�����ات( ت��ع��ك�����س ت��وج��ه 
لتعزيز  ال�سعودية  ال��ق��ي��ادة 
م���دن���ي���ة ال�����دول�����ة وزي�������ادة 
الإج��������������راءات  يف  ال����ث����ق����ة 

عليها،  الرقابة  اآليات  وحت�سني  الق�سائية 
النزاهة  وتعزيز  احل��ي��اة  ج��ودة  لتح�سني 
والرت����ق����اء ب��اخل��دم��ات وح��م��اي��ة ح��ق��وق 
الق�سائية  الت�سريعات  اأن  موؤكدًا  الإن�سان. 
على  الق�ساء  على  �ست�ساعد  املتخ�س�سة 

يعزز  مبا  الق�سائية  الج��ت��ه��ادات  ا�سكالية 
يتعلق  فيما  خا�سة  الناجزة  العدالة  اأ�س�س 
يتواءم  ومبا  ال�سخ�سية  الأح��وال  بق�سايا 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار الأ����س���رة يف 
والأط��ف��ال،  ال��زوج��ني  وحقوق  ال�سعودية، 
املتعلقة  الأح���ك���ام  وت��ن��ظ��ي��م 
ب����ال����و�����س����ي����ة، وال�����رك�����ة، 
املدنية  واملعامالت  والإرث، 

والتجارية، وهو ما �سينعك�س اإيجابًا على 
الأف��راد  تعامالت  وا�ستقرار  �سالمة  �سمان 

وبيئة الأعمال يف اململكة.

مرجعيات موثوقة 
املحامي  وامل�ست�سار القانوين رئي�س مركز 
الدكتور �سالح  العربي الوروبي يف باري�س   الدرا�سات 
ليوؤكد  الأم���ني  العهد  ويل  �سمو  اع��الن  اأن  ال��ط��ي��ار:   بكر 
الت�سريعية،  البيئة  تطوير  على  الر�سيدة،  القيادة  حر�س 
عقودا  ا�ستمرت  ت�سريعات  حتديث  على  القوي  وعزمها 
اإىل كلمات  اأحد، م�سريًا  اأن مي�سها  طويلة من الزمن دون 

بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
"ا�ستحداث  اأن  خاللها  اأك���د  ال��ت��ي  �سلمان 
وير�ّسخ  احلقوق  يحفظ  الأنظمة  واإ�سالح 
حقوق  وحماية  وال�سفافية  العدالة  مبادئ 
ويعّزز  ال�ساملة،  التنمية  ويحّقق  الإن�سان 
مرجعياٍت  خالل  من  عامليًا  اململكة  تناف�سية 
وا�سحٍة  ومو�سوعيٍة  اإجرائيٍة  موؤ�س�سيٍة 
منظومة  "تعك�س  واأ����س���اف:  وحمددة". 
الت�سريعات الأربع )املعامالت املدنية، الأحوال ال�سخ�سية، 
والعقوبات التعزيرية، والإثبات( رغبة القيادة واحلكومة 
ال�سعودية على تعزيز مدنية الدولة، مبا ي�سهم يف زيادة 
والق�سائية وحت�سني  النظامية  الإج��راءات  املوثوقية يف 
اآليات الرقابة عليها، حيث تاأتي بعناية من خادم احلرمني 
له  ال�سريفني واإ�سراف مبا�سر من ويل العهد، الذي يعود 
الف�سل يف الإ�سالحات الت�سريعية التي بداأتها اململكة يف 
 ،»2030 »روؤي��ة  تبنتها  التي  الإ�سالحات  منظومة  اإط��ار 
جودة  وحت�سني  احلقوق  وتعزيز  الأنظمة  كفاءة  لرفع 
وحماية  باخلدمات  والرت��ق��اء  النزاهة  وتعزيز  احلياة 

حقوق الإن�سان".
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أنظمة تدعم اإلصالحات التشــــريعية لضمان الحقوق والعدالة
الشورى: رفع لكفاءة األجهزة العدلية وتحقيق الشفافية

العواد: معالجة جذرية لتباين األحكام

خبراء: تعزيز قيم الشفافية والنزاهة

اليامي: آثار إيجابية للحوكمة والمؤسسية

الريا�ض ــ البالد 
رف���ع جم��ل�����س ال�����س��ورى ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان خل��ادم 
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  �سعود 
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على عنايتهما 
البيئة  واإ���س��الح  تطوير  �ساأنه  م��ن  م��ا  لكل  الدائمة 

الت�سريعية والق�سائية يف اململكة.
ع�سرة  الثامنة  العادية  اجلل�سة  م�ستهل  يف  ذلك  جاء 
التي عقدت  الثامنة  للدورة  الأوىل  ال�سنة  اأعمال  من 
ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�س  رئي�س  ب��رئ��ا���س��ة   اأم�����س  

الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.
العام  الأم��ني  ت��اله  بيان  يف  ال�سورى  جمل�س  ون��وه 
باإعالن  املطريي  داخ��ل  بن  حممد  ال�سورى  ملجل�س 
الت�سريعات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ال��ع��ه��د  ويل  ���س��م��و 
الأح���وال  ن��ظ��ام  )م�����س��روع  الأرب���ع���ة:  املتخ�س�سة، 
امل��دن��ي��ة،  امل��ع��ام��الت  ن��ظ��ام  وم�����س��روع  ال�سخ�سية، 
التعزيرية،  للعقوبات  اجل��زائ��ي  النظام  وم�سروع 
وم�سروع نظام الإثبات( التي جاءت نتيجة املتابعة 
العدالة  مبادئ  لر�سيخ  الكرمي  �سموه  من  امل�ستمرة 
الوطن  رفعة  لتحقيق  احلقوق  و�سمان  وال�سفافية 

واملواطن.
واأكد املجل�س اأن ما ت�سمنه ت�سريح �سمو ويل العهد 
-يف  الله  -ب���اإذن  �سي�سهم  الت�سريعات  ه��ذه  ب�ساأن 
مهمة  نقلة  باعتبارها  العدلية،  الأجهزة  كفاءة  رفع 
ال�سفافية  من  املزيد  الت�سريعية و�ستحقق  البيئة  يف 

والو�سوح يف الأنظمة احلقوقية.
واأ�سار املجل�س يف بيانه اإىل اأن هذه الت�سريعات وما 
لأية  وجذرية  جوهرية  معاجلة  من  عليه  �ست�ستمل 
�ستعمل  الق�سائية  الأحكام  يف  واختالفات  تباينات 
على  القائمة  احلديثة  احلوكمة  معايري  حتقيق  على 
اأه��م  م��ن  باعتبارهما  وامل�����س��اواة  ال�سفافية  اأ�سا�س 
الو�سائل يف تعزيز احلقوق املدنية وتر�سيخ مبادئ 

مما  الإن�����س��ان  حقوق  وحماية  وال�سفافية  ال��ع��دال��ة 
الإج��راءات  و�سهولة  الق�سائي  العمل  ج��ودة  يحقق 

و�سمانتها.
اململكة  ت�سهده  ال�سدد مبا  املجل�س يف هذا  نوه  كما 
من نقلة نوعية على طريق التطوير والإ�سالح ب�سكل 

ب�سكل  والت�سريعات  الأنظمة  م�ستوى  وعلى  ع��ام 
اململكة  روؤي��ة  اأه��داف  اإليه  ت�سبو  ما  ملواكبة  خا�س 
مل�سرية  داع��م��ة  ت�سريعية  بيئة  تاأ�سي�س  م��ن   2030
كافة  يف  ب��الدن��ا  تعي�سها  ال��ت��ي  والتطوير  التنمية 
ما�سية  اململكة  اأن  ال�سورى  جمل�س  واأكد  املجالت. 

املواطن  رفاهية  لتحقيق  الإ���س��الح��ات  طريق  على 
بقيادة  ال�ساملة  التنمية  وتعزيز  حقوقه  و�سمان 
الأمني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

يحفظهما الله.
-بعون  �سيظل  اأن��ه  بيانه  ختام  يف  املجل�س  اأك��د  كما 
من الله -�سندًا وداعمًا لكل ما يحقق تطلعات القيادة 
فيما  اخل�سو�س  وج��ه  وعلى  امل��واط��ن،  وطموحات 
التطور  تواكب  التي  والت�سريعات  بالأنظمة  يتعلق 
الكبري الذي ت�سهده بالدنا يف كافة املجالت يف هذا 

العهد الزاهر.

الريا�ض ــ البالد 
بن  عواد  الدكتور  الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�س  عد  
املتخ�س�سة  الت�سريعات  منظومة  ال��ع��واد،  �سالح 
اأعلن عنها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد  التي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
ام�س،  ت�سريحه  يف   � الله  حفظه   � ال��وزراء  جمل�س 
العدالة  م�سرية  يف  نوعيًة  ونقلًة  تاريخيًا،  اإ�سالحًا 

وحقوق الإن�سان.
للتطورات  امتدادًا  الت�سريعات جاءت  اأن هذه  واأكد 

يف  اململكة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  والإ���س��الح��ات 
اإط����ار روؤي����ة امل��م��ل��ك��ة 2030،  امل���ج���الت ك��اف��ة، يف 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بتوجيهات 
بن عبد العزيز اآل �سعود، واإ�سراف مبا�سر ومتابعة 
من �سمو ويل العهد - حفظهما الله - التي جتاوزت 

الت�سعني اإ�سالحًا يف جمال حقوق الإن�سان.
واأو�سح العواد اأن الت�سريعات ت�سمل م�سروع نظام 
الأحوال ال�سخ�سية، الذي ينظم �سوؤون الأ�سرة مبا 
يف ذلك حقوق الزوجني، وحقوق الأطفال، وم�سروع 

يعزز  ال��ذي  التعزيرية  العقوبات  اجلزائي  النظام 
مبداأ م�سروعية التجرمي والعقاب، و�سمانات املتهم، 
وحقوقه، واإر�ساء قواعد عامة يف العدالة اجلنائية، 
وم�سروع  بالأحكام،  التنبوؤ  معه  ي�سهل  مما  وغريه 
ن��ظ��ام امل��ع��ام��الت امل��دن��ي��ة ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ع��الق��ات 
القانونية بني الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات 
يحدد  الذي  الإثبات  نظام  م�سروع  واأخ��ريًا  املدنية، 

الطرق املعتربة لالإثبات القانوين.
جذرية  معاجلة  متثل  الت�سريعات  ه��ذه  اأن  واأف���اد 

للتباين يف الأحكام الق�سائية، وعدم الو�سوح الذي 
يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع وال�سلوكيات.

ختام  يف  الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�س  معايل  واأك��د 
اأف�سل  بلوغ  قدمًا نحو  ما�سية  اململكة  اأن  ت�سريحه 
ال��ع��امل��ي��ة يف ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة حقوق  امل�����س��ت��وي��ات 
ترفع  الكرمية  القيادة  اململكة يف ظل  واأن  الإن�سان، 
�سعار "الإن�سان اأول" قوًل وعماًل، مدلاًل على ذلك مبا 
ت�سهده اململكة من اإ�سالحات وتطورات تاريخية يف 

جمال حقوق الإن�سان.

جدة – رانيا الوجيه
 ع�������س���و  جم��ل�����س ال�������س���ورى 
ال�سابق دكتوره ثريا العري�س 
�سخ�سي  ج��ان��ب  م���ن   : ق��ال��ت 
ال��ق��رارات  ل��ك��ل  متابعة  دوم���ا 

اجلديدة يف اإطار 
روؤي������ة ال��ت��ح��ول 
منذ  بدايتها  منذ 
اىل  ����س���ن���وات   4
وم��ت��اب��ع��ة  الن، 
بالتحديد  اأي�سا 
ل��������ل��������ق��������رارات 
ال���������س����ادرة م��ن 
قبل وزارة العدل 

وعلى توا�سل مبا�سر مع وزير 
العدل الدكتور وليد ال�سمعاين 
، حيث كنت اأناق�س معه بع�س 
موؤ�س�سات  يف  امل����راأة  م��ع��ان��اة 
احلديث  خالل  ومن   ، الق�ساة 
املطلوبة  امل���ب���ادرات   ع��ن  معه 

يف الروؤية  ب�سرنا بالكثري فيما 
اأو���س��اع  حت�سني  يف  �سياأتي 
ومعامالتها  وحقوقها   امل���راأة 
مع الق�ساء وم�ساكلها ال�سرية 
يف جم��ت��م��ع��ن��ا ح��ي��ن��م��ا جت��د  
ال�سغوط   بع�س 
مب����ا لي���ت���واف���ق 
م�������ع ح���ق���وق���ه���ا 
ال�����������س�����رع�����ي�����ة 
وال���ق���ان���ون���ي���ة، 
وب��������ال��������ت��������ايل 
بتحقيق  �سعيدة 
وعلى  توقعاتي  
اأر��������س ال���واق���ع 
ه���ذا  يف  امل����زي����د  ن�����رى  واأن 
الأو����س���اع  لتح�سني  ال��ت��وج��ه 
ب��امل��راأة  يتعلق  فيما  وخا�سة 
واملواطنة،  باملواطن  وع��ام��ة 
معلنة  ق������رارات  ب���ه  وت�����س��در 

ووا�سحة ومب�سرة باخلري. 

البالد - مها العواودة 
مبجل�س  الرقابية  والهيئات  الإن�سان  حقوق  جلنة  رئي�س  اأك��د 
يوؤكد  العهد  اأن ت�سريح ويل  اليامي  د. هادي بن علي  ال�سورى 
وا�ستكمال  الق�سائية  املنظومة  تطوير  على  ال��دول��ة  ح��ر���س 
الت�سريعات الكفيلة باإجناز املعامالت الق�سائية على اأكمل وجه، 

و�سمان حقوق كافة الأطراف، وتعزيز القوانني الالزمة. 
م�سريًا اأن هذه اجلهود مل تكن وليدة اليوم بل هي تتويج جلهود 
امتدت منذ ت�سلم مولي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبد العزيز – حفظه الله – مقاليد احلكم، حيث �سهدت ال�سنوات 
املتغريات  ا�ستلزمتها  ال�ساأن  ه��ذا  يف  كبرية  ج��ه��ودا  املا�سية 
ومقت�سيات  ال��راه��ن،  الوقت  يف  العامل  يعي�سها  التي  الدولية 
واملعاهدات  واملواثيق  القوانني  من  العديد  على  اململكة  توقيع 
الدولية.  واأو�سح اأن جهود تعزيز املنظومة الق�سائية لها العديد 

من  فهي  واملقيم،  املواطن  حقوق  حفظ  اإىل  اإ�سافة  الأبعاد  من 
جانب اآخر تعزز مبداأ احلوكمة واملوؤ�س�سية الذي نادت به روؤية 
اململكة 2030، مما ي�ساعد يف رفع ت�سنيف ال�سعودية يف �سوق 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  ولدى  املالية  الأوراق 
العاملية، وهذا له اآثار اإيجابية كبرية يف تعزيز 

اململكة كبيئة جاذبة لال�ستثمارات الأجنبية. 
�سوف  الأربعة  القانونية  امل�ساريع  اأن  وي��رى 
الق�سائي  ال��ع��م��ل  يف  ال��ف��ردي��ة  ع��ل��ى  تق�سي 
التي  القانونية  الن�سو�س  للجميع  وتو�سح 
ينبغي العمل على �سوئها، واأ�ساف" لقد �سهدنا 
تفاوتا كبريا يف الأحكام خالل الفرة املا�سية 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  من  كبري  جزء  ثمنه  دفع 
اإطالة اأمد التقا�سي ب�سورة توؤثر على �سيانة 

احلقوق واملكت�سبات، نتيجة لت�ساع باب الجتهاد للق�ساء وهذه 
اخلطوة تق�سي على الأ�سباب املوجبة لذلك". 

�سوف  العهد  ويل  �سمو  عنها  اأعلن  التي  امل�ساريع  اأن  منوهًا 
ت��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة 
الق�سائية لأنها – كما ذكرت – ت�سع الق�ساة 
واإج���راءات وا�سحة،  اأم��ام ن�سو�س حم��ددة 
التعديالت  لهذه  الإيجابي  الأثر  ومما ي�سمن 
الكادر  تطوير  على  العدل  وزارة  حر�س  هو 
ال�سلك  يف  وع��ام��ل��ني  ق�����س��اة  م���ن  ال��ب�����س��ري 
التدريب  مركز  لهم  اأن�ساأت  حيث  الق�سائي، 
ال���ذي يعنى ب��رف��ع ك��ف��اءة وق���درات  ال��ع��ديل 

الق�ساة وتاأهيلهم للمرحلة املقبلة. 
موؤكدًا اأن امل�سرية الق�سائية يف اململكة �سوف 

اإجناز  يف  و�سرعة  ملحوظا  تطورا  املقبلة  الفرة  خالل  ت�سهد 
رفع  اإىل  اإ�سافة  اخل�سوم،  بني  الف�سل  واإج���راءات  املعامالت 
كانت  حيث  ال�سخ�سية،  الأح��وال  ق�سايا  يف  امل��راأة  عن  الغنب 
تعاين يف ال�سابق من املماطلة التي يلجاأ اإليها بع�س الأزواج 

حلرمانها من النفقة واحل�سانة وحتى ا�ستالم �سك الطالق. 
املا�سية منذ تويل  ال�سنوات  اململكة �سهدت خالل  اأن  اإىل  لفتًا 
اإىل  هدفت  هائلة  ت�سريعية  ث��ورة  احلكم  مقاليد  �سلمان  امللك 
ينظم  حيث  الكبرية  باأهميته  اإميانا  الق�سائي،  ال�سلك  تعزيز 
واأموالهم،  دم��اءه��م  وي�سون  حقوقهم  ويحفظ  النا�س  حياة 
لتداخله  اجلانب  بهذا  كثريا   2030 اململكة  روؤي��ة  اهتمت  لذلك 
ونادت  ال�سخ�سية،  والأح��وال  واملجتمع  القت�ساد  ق�سايا  يف 
�سراحة بتطويره مل�سايرة الواقع وا�ست�سحاب املتغريات التي 

يعي�سها العامل.

النصار: تعزز مقاصد 
الشريعة اإلسالمية 

جدة – عادل بابكري 
املظامل  الن�سار رئي�س ديوان  قال عبدالعزيز 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  وع�سو  ال�سابق 
اأن هذه  باأنه وبال �سك  بال�سورى  والق�سائية 
ال�سمو  �ساحب  اإليها  اأ���س��ار  التي   � الأنظمة 
امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
د�ستور  من  تنطلق   � الله  حفظه  الدفاع  وزير 
تعاىل  الله  كتاب  امل��ب��ارك��ة وه��و  ال��ب��الد  ه��ذه 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  حممد  ر�سوله  و�سنة 

الأم���ة،   علماء  عليه  اأج��م��ع  وم��ا 
ت�سريعات  تن�سئ  لن  فهي  ولذا 
وتنظم  جت��م��ع  لكنها  ج��دي��دة 
وت�����س��ن��ف وت���رت���ب الأح���ك���ام 
امل��ت��ن��اث��رة  ال�����س��رع��ي��ة  الفقهية 
ال���ت���ي ت��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا الأح���ك���ام 
تنظيما    - وحت���دد  الق�سائية 
الدليل  ي�سنده  مب��ا  الأخ����ذ    -
يحقق  الذي  الراجح  ال�سحيح 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد 

لل�سريعة  ال�سحيح  الو�سطي  واملنهج  ويتفق 
ال�سرعية  امل�سالح  يراعي  وال��ذي  الإ�سالمية 
وهذا  ومعطياته،  الواقع  وفقه  ويتفق  العليا 
وحتديدا  املبادئ  يف  ر�سوخا  يحقق  بال�سك 
حفظ  يف  وزي����ادة  الق�سائية  املرجعية  يف 
احل��ق��وق وت��ر���س��ي��خ م��ب��ادئ ال��ع��دال��ة، وه��ذا 
الق�سائية  امل��رج��ع��ي��ة  حت��دي��د  يف  نقلة  ي��ع��د 
وا�ستقرارا  و�سبطا  الأح��ك��ام  اإ���س��دار  عند 

مل��خ��رج��ات��ه��ا واط��م��ئ��ن��ان��ا لأط�����راف ال��دع��وى 
ويحد  الأح��ك��ام،  اإليه  تنتهي  قد  مبا  ومعرفة 
التي  ال�سخ�سية  الق�سائية  الجتهادات  من 
يف  وتباينها  الأح��ك��ام  اخ��ت��الف  اإىل  ت���وؤدي 
الجتهاد  ويح�سر  املت�سابهة،  الوقائع  بع�س 
تبني  متى  الذين  املحققني  العلماء  كبار  يف 
مت�سيا  الأنظمة  هذه  تعديل  ي�ستدعي  ما  لهم 
الزمان واملكان ي�سار  الفتوى وفق  مع تغري 
من  ل��ه��م  ما�ستبني  خ���الل  م��ن  ال��ت��ع��دي��ل  اإىل 
يف  �سك  ل  وه��ذا  لتعديل،  حاجة 
الأ�سول  اأم��ا  الفرعية  امل�سائل 
التغيري  تقبل  ل  را�سخة  فهي 

والتبديل.
ول �سك اأن ما يقوم به �ساحب 
نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 
وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
مقام  م��ن  وب��ت��وج��ي��ه   � ال���دف���اع 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني � 
ح��ف��ظ��ه��م��ا ال��ل��ه م���ن ح����راك يف 
املباركة  البالد  ه��ذه  يف  احلياة  مناحي  كافة 
،ومن ذلك هذه الأنظمة الأربعة والتي �سبقتها 
من  ومتابعة  مببادرة  �سدرت  كثرية  اأنظمة 
تقت�سيها  واأخ��رى  اأنظمة  و�ستتبعها   ، �سموه 
العدالة  وحتقيق  وال�سفافية  الأعمال  حوكمة 
الله  ح��ف��ظ  ال��ف�����س��اد،  وم��ك��اف��ح��ة  وتر�سيخها 
وا�ستقرارها  واأمنها  دينها  البالد  ه��ذه  على 

وقيادتها ورغد عي�سها.

عبدالعزيز النصار

عواد العواد

سعيد عبد الحفيظ

محمود بسيونى

ثريا العرض

صالح الطيار

هادي اليامي

الريا�ض ـ البالد 
الإن�سان  حقوق  هيئة  جمل�س  ن��وه 
الأوىل  لل�سنة  ال�سابعة  جل�سته  يف 
للدورة الرابعة التي عقدت عن بعد، 
املتخ�س�سة  الت�سريعات  مبنظومة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
جم��ل�����س ال�������وزراء وزي�����ر ال���دف���اع 
اأن  اأكد خاللها  التي  الله -،  -حفظه 
يف  ج��ادة  بخطوات  ت�سري  اململكة 
ن��ح��و تطوير  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات 
ا�ستحداث  عرب  الت�سريعية،  البيئة 
واإ�����س����الح الأن���ظ���م���ة ال��ت��ي حتفظ 
العدالة  م��ب��ادئ  ��خ  وُت��ر���سِّ احل��ق��وق 

وال�سفافية.
وو������س�����ف امل���ج���ل�������س م��ن��ظ��وم��ة 
بالإ�سالح  املتخ�س�سة  الت�سريعات 
وحقوق  ال��ع��دال��ة  م�سرية  يف  املهم 
الإن�سان، واأن ذلك امتداٌد للتطورات 
والتطورات  الكبرية  والإ�سالحات 
التاريخية يف جميع املجالت ويف 
والتي  الإن�����س��ان،  ح��ق��وق  مقدمتها 

تاأتي يف اإطار روؤية اململكة 2030.
وك����ان امل��ج��ل�����س ق���د ن��اق�����س خ��الل 
ج��ل�����س��ت��ه ع�����دًدا م���ن امل��و���س��وع��ات 
واتخذ  اأعماله  جدول  على  املدرجة 

حيالها ما يراه.

حقوق اإلنسان: 
إصالح مهم

العريض: تحسين أوضاع المرأة
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»برنت« يتجاوز 61 دوالرا
عوا�صم - وكاالت

بــرنــت حمققة  عــقــود خــام  اأ�ــســعــار  ارتفعت    
 61.2 عــنــد  لــتــتــداول   ، قيا�سية  م�ستويات 
يناير  مطلع  منذ  مــّرة  لأول   ، للربميل  دولر 
2020 عندما �سجل 62.46 دولرا قبل ظهور 
خام  اأ�سعار  �سعدت  فيما   ، كــورونــا  جائحة 
 58.5 عند  متداول  الو�سيط  تك�سا�س  غــرب 

دولر للربميل.
توازنها  ا�ستعادة  النفط  اأ�سواق  وتوا�سل   
الأ�ــســعــار  الأخـــــرة  ب�سعود  ــفــرة  ال خـــال 
التخفي�س  اأولها   ، رئي�سية  بثاثية  مدعومة 
بواقع  لإنتاجها  اململكة  جانب  من  الطوعي 
وال�سهر  احلايل  فرباير  خال  برميل  مليون 
الرخي�س  بـــدء  والـــثـــاين   ، مــار�ــس  الـــقـــادم 
ــة مـــن فـــرو�ـــس كـــورونـــا،  ــاي ــوق لــلــقــاحــات ال
متديد  على  "اأوبك+"  توافق  مع  بالتوازي 

اتفاق خف�س النتاج حتى نهاية العام.
التــفــاق  تطبيق  بـــداأ  املــا�ــســي  مــايــو  ومطلع 
على   "+ "اأوبك  حتالف  دول  بني  التاريخي 
برميل  مليون   9.7 بــواقــع  ــاج  ــت الإن خف�س 
يوميا ل�سهرين، ثم تقلي�س خف�س الإنتاج اإىل 

يوليو  من  بــدءا  يوميا  برميل  مايني  ثمانية 
الإنــتــاج  تقلي�س  ويتم   ،  2020 نهاية  حتى 
بواقع مليوين برميل يوميا اإىل �ستة مايني 
احلايل  العام  مطلع  من  بــدءا  يوميا،  برميل 

حتى اأبريل من العام القادم 2022.
ــفــط الأخـــــــرة بعد  ــن وتــــاأتــــي ارتـــفـــاعـــات ال
املــخــزونــات  تــراكــم  تــراجــعــات حـــادة نتيجة 
العاملية وانخفا�س الطلب ب�سكل كبر ب�سبب 
تــداعــيــات فــرو�ــس كــورونــا، الـــذي اأدى اإىل 

اإغاق دول العامل حدودها.
الربميل  �سعر  تدهور  املا�سي  اأبريل  و�سهد 
املدرج يف �سوق نيويورك اإىل ما دون ال�سفر 

لأول مرة يف التاريخ.
وموؤخرا ا�ستعر�ست اللجنة الوزارية لـ»اأوبك 
بل�س«، برئا�سة كل من الأمر عبد العزيز بن 
رئي�س  ونائب  رئي�سا،  الطاقة  وزيــر  �سلمان 
نوفاك  األك�سندر  الرو�سي  الـــوزراء  جمل�س 
اأعدته  رئي�سا م�ساركا، التقرير ال�سهري الذي 
التقنية امل�سركة، والذي ا�ستمل على  اللجنة 
بيانات اإنتاج البرول ل�سهر دي�سمرب ورحبت 
بالأداء الإيجابي للدول امل�ساركة، حيث كانت 
ن�سبة اللتزام الإجمايل بالتعديات الأ�سلية 
بذلك  مــعــززة  املـــائـــة،  يف   101 الإنـــتـــاج  يف 

ا�ستمرار المتثال العايل للدول امل�ساركة.
ملراقبة  امل�سركة  الــوزاريــة  اللجنة  واأ�ــســادت 
مع  بل�س«،  »اأوبــك  حتالف  يف  الإنتاج  خف�س 
الطوعي  الإنــتــاج  بتعديل  التقدير،  من  كثر 
احلـــــايل الـــــذي تـــقـــوم بـــه املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ال�سعودية  ملدة �سهرين ، موؤكدة اأن ذلك القرار 
يج�سد الدور القيادي للمملكة، ويوؤكد احلاجة 
اأع�ساء  جميع  يتبناه  مرن  ا�ستباقي  نهج  اإىل 

اإعان التعاون.
احلالية  �سيا�ستها  الــتــحــالــف  دول  ومــــددت 
لإنــتــاج الــنــفــط يف مــوؤ�ــســر عــلــى ثــقــة الـــدول 
لاإمدادات  الكبرة  تخفي�ساتها  بــاأن  املنتجة 
رغم  للمخزونات  ال�سلبية  التاأثرات  �ستنهي 
اأجواء ال�سبابية مع ا�ستمرار اجلائحة ب�ساأن 

اآفاق تعايف الطلب.

تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الشراكات السعودية
الريا�س- البالد

لل�سراكات  ال�سعودي  واملــركــز  الــغــرف  جمل�س  اأطــلــق 
العمل  ور�ــــس  مــن  �سل�سلة  ــيــة  الــدول الإ�ــســراتــيــجــيــة 
للمملكة  القت�سادية  العاقات  تعزيز  بهدف  امل�سركة، 
خال  مــن  اخلــا�ــس  القطاع  ودور  التجارية  فيها  مبــا 
ُي�سكل  حيث  الــدول؛  من  عدٍد  مع  ال�ستثمارية  الفر�س 
القت�سادي  التعاون  اأجندة  يف  اأولوية  معها  التعاون 
واملــزايــا  امل�ستهدفة،  الــقــطــاعــات  على  عطفًا  للمملكة 
الن�سبية والفر�س املتاحة اأمام امل�ستثمرين ال�سعوديني، 
احلــايل  للعام  امل�سركة  العمل  خطة  اإطـــار  يف  وذلـــك 

2021م.
بني  امل�سركة  العمل  خطة  �سمن  احلــراك  هذا  وياأتي    
جمل�س الغرف ال�سعودية واملركز ال�سعودي لل�سراكات 
خريطة  و�سع  اإىل  الــهــادفــة  الــدولــيــة؛  ال�سراتيجية 
طريق زمنية اأمام املخت�سني لرجمة اجلهود وتن�سيقها 
يف  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز  واملركز؛  املجل�س  بني 
ال�سراكات الإ�سراتيجية الدولية بعدٍد من الدول مثل: 
بريطانيا، والهند وغرهما، وحتفيز وا�ستدامة م�ساركة 

من�ساآت القطاع اخلا�س يف تلك ال�سراكات.

اآفـــاق  الــعــمــل  ور�ـــس  اأوىل  ناق�ست  الإطــــار  هـــذا  ويف   
مب�ساركة  الربيطانية،  ال�سعودية  القت�سادية  العاقات 
ــربيــطــاين، وعـــدد من  ال الــ�ــســعــودي  الأعـــمـــال  جمل�س 
يف  بــال�ــســتــثــمــار  املهتمني  الــ�ــســعــوديــني  امل�ستثمرين 
بريطانيا؛ و�سهدت الور�سة عر�سا عن املركز ال�سعودي 
عام  تاأ�س�س  الــذي  الدولية،  الإ�سراتيجية  لل�سراكات 
جلميع  والتن�سيق  الن�سجام  حتقيق  لهدف  2017م؛ 
جهود اململكة يف �ساأن �سراكاتها الإ�سراتيجية الدولية 
ال�سراكات  تلك  بناء  يف  ي�سهم  مبا  ال�سراكات،  دول  مع 
وتن�سيق  وتــعــزيــزهــا،  وتــطــويــرهــا،  الإ�ــســراتــيــجــيــة، 

براجمها، ومتابعتها مع اجلهات املعنية.
لل�سراكات  ال�سعودي  املركز  جهود  الور�سة  وتناولت 
يف  ال�سعودية  الغرف  وجمل�س  الدولية  الإ�سراتيجية 
بريطانيا،  مع  التجارية وال�ستثمارية  العاقات  تعزيز 
ال�سناعة،  وت�سمل:  امل�ستهدفة  القطاعات  عــن  ف�سًا 
واملن�ساآت  والــتــاأمــني،  واملالية  والــتــجــارة،  والتعدين، 
واخلــدمــات  الأعــمــال،  وريـــادة  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
اللوج�ستية، والعقار، وتقنية املعلومات، والت�سالت، 

وال�سحة، وال�سياحة والرفيه، والتدريب والتعليم.

»فان كليف أند آربلز« تحتفي بلحظات أالمبرا

»روّاد ذكاء« لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة
الريا�س - البالد

 ، واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  لقطاع  دعمها  منظومة  �سمن   
الرابعة"،  "رّواد ذكاء بن�سخته  "من�ساآت"، برنامج  اأطلقت هيئة 
التكاليف  تقليل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  مل�ساعدة 
وتقدمي  جديدة،  دخل  م�سادر  واإيجاد  كفاءتها  ورفع  الت�سغيلية 
اأكرب  ل�سريحة  الو�سول  اإىل  اإ�سافة  جديدة،  ومنتجات  خدمات 
الأول  م�سارين  خال  من  وامل�ستثمرون،  وال�سركاء  العماء  من 

اأن  مبينة  التقنية،  غــر  للمن�ساآت  والــثــاين  التقنية  للمن�ساآت 
الأربعاء 17 فرباير 2021م موعد نهائي للت�سجيل يف الربنامج 
، ليبداأ يف 3 مار�س القادم بتوفر دعم كامل للمن�ساآت امل�ساركة 
عن طريق تعيني مر�سد خا�س لكل من�ساأة للعمل معها خال فرة 

الربنامج.
جتربة  حت�سني  طريق  عن  الدعم  التقنية  املن�ساآت  م�سار  ويوفر 
امل�ستخدم بتقييمها واقراح املميزات املنا�سبة، وتنظيم الفريق 

وتطوير  املنتج،  لتطوير  املطلوبة  اخلــربات  ومعرفة  التقني، 
حني  يف  ومتطورة،  جديدة  خ�سائ�س  باإ�سافة  التقني  املنتج 
جمع  وطــرق  اآلية  بتعريف  التقنية  غر  املن�ساآت  م�سار  ميتاز 
التقنية  الأدوات  وا�ستك�ساف  وحمايتها،  البيانات  وحتليل 
لو�سول لأهداف املن�ساأة، وربط ودمج الأنظمة املختلفة للخروج 
بنظام متكامل لإدارة ذكية.  وكان وزير التجارة ورئي�س جمل�س 
بن  “ماجد  الدكتور  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  هيئة  اإدارة 

عبدالله الق�سبي قد افتتح يف مار�س املا�سي” مركز “ذكاء” الذي 
ُيعترب اأكرب مركز لتطور وذكاء الأعمال، لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة ورواد الأعمال ، ويعد اأول مركز 
الب�سري  املــال  وراأ�ـــس  املن�ساآت  لتمكني  اململكة  يف  متخ�س�س 
بعلوم البيانات والذكاء ال�سطناعي، ويهدف اإىل خلق �سركات 
ابتكارية نا�سئة وزيادة كفاءة املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة من 

خال حزمة من الربامج خلدمة وتطوير امل�ستفيدين.

الريا�س - البالد
�سامة  على  حفاظًا  �سارمة  اإجــــراءات  ظــل  يف   
اآربلز"  اأنــد  كليف  فان  "دار  افتتحت    ، الزائرين 
معر�سا موقتا فريدًا من نوعه لاحتفال بلحظات 
الرمزية وذلك يف مول �سنريا، حتى25  األمربا 
الغامرة  التجربة  هذه  وت�سعى   ، احلــايل  فرباير 
حيث  ال�سرمدية  األمــربا  حلية  اأناقة  تعزيز  اإىل 
الدار  تقّدم  اململكة  يف  نوعها  من  الأوىل  �ستكون 
من خالها ق�سة املجموعة ال�ساحرة بالإ�سافة اإىل 
الذي  املوّقت  املعر�س  ويعرب  اإبداعاتها.    اأحدث 
يف  اآربلز  اأند  كليف  فان  بوتيك  من  بالقرب  �سّيد 

اأجزاء  اأربعة  األمــربا يف  قيم جمموعة  �سنريا عن  مول 
ال�سرمدية  على اخلا�سة  ال�سوء  ي�سّلط  فالأول  منف�سلة. 
األمربا  اإبداعات  لأوىل  تاريخية  ت�ساميم  مع  للمجموعة 
الــثــاين فهو  اأمــا اجلــزء  الــعــام 1968.  اإىل  والــتــي تعود 
رباعي  الرب�سيم  �سيما  ول  املجموعة  اإلهام  م�سدر  ي�سم 

ملبو�سة  وت�سكيات  معرو�سة  اإبــداعــات  مــع  الأوراق، 
فنان  يقوم  امل�ساحة،  هــذه  ويف  احلــظ.  برمز  ا�ستعانت 
الأوريغامي بعر�س وم�ساركة رموز احلظ مع الزائرين.   
ويف الق�سم الثالث من املعر�س املخ�س�س للرباعة، �سيتم 
الك�سف عن املواد الطبيعية والثمينة والتي يتم اختيارها 

احلرفية  املــهــارة  وتــعــزز  �ــســارمــة  ملعاير  وفــقــًا 
املتفوقة التي ت�ستهر بها دار فان كليف اأند اآربلز. 
واأخرًا، �سي�سم املعر�س اإبداعات معا�سرة مثل 
الذهب  الطويلة وخامت من  األمربا  عقود ماجيك 

بتقنية غيو�سيه و�ساعة جموهرات.
ــدرو مـــايف،  ــان ــس ــ� ــي ــيــاق، قــــال األ ــ�ــس   يف هــــذا ال
ال�سرق  اآربــلــز  ــد  اأن كليف  لفان  التنفيذي  املــديــر 
األمــربا  جمموعة  اأن  �سك  "ل  والهند:  الأو�ــســط 
لأ�سلوب  مثايل  وتعبر  للحظ  مــرح  تكرمي  هي 
مهمة  حمطة  ي�سّكل  العام  وهذا  ال�سرمدي.  الدار 
اململكة  اآربلز يف  اأند  كليف  فان  دار  اإىل  بالن�سبة 
للعماء جتربة �ساحرة  نقّدم  اإذ  ال�سعودية  العربية 
الغني  والــراث  الرباعة  من  عقودًا  خالها  من  يكت�سفوا 
اإبــداعــات األمـــربا. ونــرّحــب باجلميع يف هذا  لــلــدار مــع 
خمتلف  لكت�ساف  �سنريا  مــول  بوتيك  ويف  املعر�س 

الت�ساميم اخلا�سة بهذه املجموعة".

و�سرعة  الإنــرنــت  �سرعة  ملوؤ�سرات  "مقيا�س"  الربعي  تقريرها  يف  الهيئة  وك�سفت 
خدمات  انت�سار  لقائمة  زين  �سركة  ت�سدر  عن  اململكة  يف  الرقمي  للمحتوى  الو�سول 
اجليل اخلام�س يف اململكة؛ حيث قامت بن�سر خدمات اجليل اخلام�س يف 44 مدينة 
بـ 22 مدينة وحمافظة،   STC ال�سعودية  وحمافظة، جاءت بعدها �سركة الت�سالت 
مدينة   21 يف  اخلام�س  اجليل  خدمات  بن�سر  قيامها  بعد  موبايلي  �سركة  واأخـــًرا 
الرابع  الربع  نهاية  الت�سالت" يف  "هيئة  عن  ال�سادر  التقرير  ور�سد  وحمافظة.    
ي�سل  �سرعة  ملتو�سط  اململكة  يف  املتنقل  اخلام�س  للجيل  التحميل  �سرعات  ت�سجيل   ،
"هيئة  عمل  اإطــار  يف  "مقيا�س"  تقرير  وياأتي    . الثانية  يف  ميجابت   315.55 اإىل 
الت�سالت" على تعزيز التناف�سية بني امل�سغلني لتقدمي اأف�سل اخلدمات للم�ستخدمني؛ 
واملوؤ�سرات،  البيانات  نتائج  ن�سر  خال  من  ال�سوق  يف  ال�سفافية  م�ستوى  رفع  عرب 

ومتكني امل�ستثمرين واملهتمني من الطاع على موؤ�سرات اأداء ال�سوق يف اململكة.

    ال�صدارة الرقمية
  وكان تقرير بريطاين حديث قد ك�سف عن ت�سّدر اململكة العربية ال�سعودية ، يف 
�سرعات وتغطية اجليل اخلام�س من بني الدول الرائدة عامليًا يف هذا اجلانب ، حيث 
يف  املتخ�س�سة  الربيطانية  �سيجنال"  "اأوبن  �سركة  اأ�سدرته  الذي  التقرير  غطى 
حتليل جتربة العماء اخلا�سة ب�سبكات اجلوال، ثاثة جوانب ت�سدرتها ال�سعودية 
وهي: �سرعات اجليل اخلام�س، ال�سرعات العامة لتقنيتي اجليل الرابع واخلام�س، 

بالإ�سافة اإىل تغطية اجليل اخلام�س ، وجاءت كوريا اجلنوبية يف املركز الثاين ، 
فيما احتلت اأ�سراليا املركز الثالث.

  ويعزز تطور البنية الأ�سا�سية وخدمات الت�سالت �سرعة التحول اإىل القت�ساد 
هذا  ،�سي�سهم  الت�سالت  وزارة  يف  الرقمي  التحول  وحــدة  وبح�سب    ، الرقمي 
الأعــوام  خال  مبا�سرة  وغر  مبا�سرة  وظيفة  األــف   100 نحو  توفر  يف  التحول 

اخلم�سة املقبلة.
ال�سرق  يف  الأكــرب  اقت�سادها  يعد  حيث  مرموًقا  اقت�سادًيا  مركًزا  اململكة  وحتتل   
الأو�سط ومن اأكرب ع�سرين اقت�ساًدا يف العامل.   و�سبق اأن وافق جمل�س الوزراء 
على اإطاق �سيا�سة القت�ساد الرقمي، لدعم تنمية القت�ساد الوطني وزيادة تناف�سية 
ال�ستثمار  وت�سجيع   ، القت�سادي  والتنوع  امل�ستدامة  التنمية  وتو�سيع  اململكة، 
نقل  على  القائمة  الدولية  ال�سراكات  وا�ستقطاب  املحلية،  التقنية  الريادة  وت�سريع 

اخلربة والتعاون يف جمال البتكار والتحول التقني والرقمي.
الرقمية  التناف�سية  يف  الع�سرين  جمموعة  دول  قائمة  على  اململكة  وتربعت   
الأوروبــي،  وهذا  املركز  تقرير  وذلك �سمن   ، املا�سية  الثاث  ال�سنوات  خال 
الرقمية،  البنية  م�ستوى  على  اململكة  حققتها  التي  النوعية  القفزات  يعك�س 
الت�سريعات،  تقدم  اإىل  اإ�سافة  ال�سخمة،  وامل�ساريع  الرقمية،  القدرات  وتنمية 
اململكة  روؤية  من  امل�ستمدة  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  وا�سراتيجية 

2030 لتوطني التقنية والبتكار.

وسط إجراءات صارمة لسالمة الزائرين

ألول مرة منذ عام

المملكة تحافظ على صدارتها الرقمية عالميا
مدينة ومحافظة يغطيها »الجيل الخامس« 51

جدة - البالد
اأعلنت هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات ارتفاع ن�سبة انت�سار خدمات اجليل اخلام�س يف اململكة خال 
الربع الرابع من عام 2020، وو�سولها اإىل 7 مدن وحمافظات اإ�سافية؛ مقارنًة بالربع الثالث من نف�س 
العام، لي�سل اإجمايل املدن واملحافظات امل�سمولة بتغطية اجليل اخلام�س اإىل 51 مدينة وحمافظة يف 

خمتلف مناطق اململكة.
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ارتباك في صفوف المليشيا اإلرهابية بجبهات القتال

هلع حوثي من السقوط في مأرب
البالد – حممد عمر  

ال�سقوط  من  الإرهابية  ملي�سيا احلوثي  الرعب و�سط  ت�ساعد 
على اأبواب حمافظة ماأرب، وفقا ملا قالته م�سادر  للبالد، اأكدت 
اأن النت�سارات التي يحققها اجلي�ش الوطني اليمني امل�سنود 
بــرجــال الــقــبــائــل وطــــران الــتــحــالــف عــلــى اجلــبــهــات اليمنية 
املخطط  اإن  امل�سادر  وقالت  احلوثيني.  بهلع  ت�سببت  املختلفة 
بائ�سة  حماولة  يف  مــاأرب  اأبناء  بع�ش  مع  للتوا�سل  احلوثي 
اليمني،  الوطني  ال�سف  يف  الفنت  ون�سر  واخلــداع  للت�سليل 
بعدما وقف اأبطال اجلي�ش الوطني واأبناء املنطقة �سدا منيعا 
املنطقة،  يف  للتقدم  الفا�سلة  امللي�سيا  م�ساعي  مواجهة  يف 
�سنوات.  منذ  امل�ستمرة  احلوثي  الت�سلل  حماولت  واأ�سقطوا 
امليلي�سيا  تروجها  التي  والأباطيل  الكذب  ان  امل�سادر  وبينت 
املمار�سات  بعد  حقيقتها  اليمنيني  ك�سف  النقالبية،  احلوثية 
واإخفاء  خطف  من  املحتلة؛  املناطق  يف  للملي�سيا  الإجرامية 
للمدنيني  وا�ستهداف  وجبايات  وقمع  وقتل  وتعذيب  ق�سري 
بال�سواريخ والطائرات املُ�سرة والألغام، التي حت�سد يومًيا 
امليلي�سيا  �سد  �سالًحا  يحملوا  مل  الذين  املدنيني  من  �سحايا 

احلوثية  القيادات  تت�ساقط  وقــت  يف  ذلــك،  ياأتي  الإجرامية. 
ب�ساحات القتال، اآخرهم القيادي احلوثي كمال املوؤيد الذي لقي 
م�سرعه و20 عن�سرا حوثيا يف هجوم لقوات اجلي�ش الوطني 

واملقاومة يف جبهة هيالن �سرواح غربي حمافظة ماأرب.
وقال مدير املباحث اجلنائية الع�سكرية مباأرب فار�ش حودان، 
�سنوات  خم�ش  منذ  حتــاول  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا  اإن 
اقتحام مدينة ماأرب، وتتعر�ش لنك�سار تلو الآخر على يد رجال 
ل�سق  ملتوية  بطرق  لالحتيال  يدفعهم  مما  واملقاومة،  اجلي�ش 
ال�سف الوطني وزرع الفنت، اإذ يعمل جهاز الأمن واملخابرات 
احلوثي لزعزعة اجلبهات يف حدود ماأرب وداخلها وي�ستخدم 
كل و�سائله الدنيئة التي دربهم عليها احلر�ش الثوري الإيراين، 
ولكنهم فوجئوا بف�سل ذريع، وهزائم م�ستمرة اأمام درع القبائل 
اتزان  الهزائم يف فقد  الوطني، وحيث ت�سببت هذه  واجلي�ش 
لبع�سهم  التهامات  قياداته  املخابرات احلوثي وتوجيه  جهاز 
البع�ش وخروج اأع�ساء من هذه الأجهزة عن ال�سرية والن�سر 
يف مواقع التوا�سل الجتماعي، ما يدل على اأن ال�سربات التي 

تلقوها يف اجلبهات اأربكتهم واأ�سابتهم بالهذيان.

فا�سلة  بــاتــت  امللي�سيا  خمـــابـــرات  اأن  اإىل  حـــــودان،  ــفــت  ول
وتوقعاتهم خاطئة، ما يدل على اأن هناك فجوات وثغرات يف 
اأجهزتهم يجب ا�ستغاللها من القوات ال�سرعية مع احلفاظ على 

التقدم يف امليدان.
حممد  اليون�سكو  الدكتور  فــى  اليمن  �سفر  يــرى  جهته،  مــن 
ين�سطون  للحوثي  تابعون  ا�ستخبارات  �سباط  اأن  جميح، 
مــع كــل هــجــوم عــلــى مــــاأرب يف الــتــوا�ــســل مــع بع�ش اأبــنــاء 
امللتوية  اأ�ساليبهم  ك�سف  اجلميع  اأن  غر  خلداعهم  املحافظة 
اليمن،  اإىل  املبعوث الأممي  اإىل ذلك، عرب  لهم.  ولن ي�ستجيب 
مارتن غريفيث، عن قلقه البالغ اإزاء ا�ستئناف ميلي�سيا احلوثي 
وقت  يف  مــاأرب،  يف  ال�سكان  على  العدائية  لالأعمال  الإرهابية 
جتدد فيه الزخم الدبلوما�سي لإنهاء احلرب وا�ستئناف العملية 
امللي�سيات  ت�سعيد  باأن  اليمنية،  احلكومة  وقطعت  ال�سيا�سية. 
ما  �سيا�سي،  حل  لإيجاد  الدولية  اجلهود  مع  بالتزامن  ياأتي 
هذه  اأن  على  للتاأكيد  الــدويل  املجتمع  اأمــام  جديدا  دليال  يعد 
اإيران  اأجندة  تنفيذ  يف  وما�سية  بال�سالم  توؤمن  ل  امللي�سيات 

التخريبية يف املنطقة.

ال تهاون مع المتجاوزين بالعراق

جولة حوار ليبي ترتب لالنتخابات

االنقسام حجر عثرة أمام حل األزمة اللبنانية

واشنطن ترد على المليشيا بتدريبات عسكرية.. والكاظمي:

الخالفات تشتد بين التيارات السياسية.. ومصادر لـ           :

البالد – ر�صا �صالمة
اأر�سلت الوليات املتحدة ر�سالة قوية للملي�سيات املدعومة من اإيران يف العراق، 
ال�سفارة  املقبلة يف حميط  الأيام  �ستجريها خالل  تدريبات ع�سكرية  معلنة عن 
قيام  فيديو متداولة  اأظهرت مقاطع  باملنطقة اخل�سراء، وذلك بعدما  الأمريكية 
عنا�سر ملي�سيا "�سرايا ال�سالم" با�ستعرا�ش م�سلح يف �سوارع العا�سمة بغداد، 
للممار�سات  الراف�سة  لوا�سنطن  ابتزازها  توا�سل  طهران  اأن  على  تاأكيد  يف 
الإيرانية يف املنطقة. واأعلنت ال�سفارة الأمريكية يف العراق، اأنها �ستطلق خالل 
الأيام املقبلة �سافرات اإنذار �سمن تدريبات �ستجريها، ت�سمل معدات واإجراءات 
طوارئ، يف ر�سالة وا�سحة للملي�سيات التي تريد زعزعة ال�ستقرار يف العراق، 
ال�سالم"  "�سرايا  نفر  اأن  طهران،  من  "�سائرون" املدعوم  حتالف  يزعم  بينما 
اجلناح الع�سكري ي�سعى لإحباط حماولت ا�ستهداف ملواقع ح�سا�سة، وهو ما 

نفاه م�سدر اأمني، موؤكدا اأن حديث م�سوؤويل ال�سرايا جمرد اأوهام.
ــوزراء  ال رئي�ش  قطع  املــاليل،  من  املدعومة  امللي�سيات  حتركات  �سوء  وعلى 
العراقي م�سطفى الكاظمي، باأنه "ل تهاون مع املتجاوزين". وقال يف تغريدة 
ال�سيا�سي  الت�سامن  اإىل  يحتاج  وطني  ا�ستحقاق  "النتخابات  "تويرت":  على 
و�سرب  الــرمــوز  على  بالتجاوز  يتم  ل  البناء  اأن  اإىل  لفــًتــا  والجتماعي"، 
جمل�ش  ع�سو  اعترب  جهته،  من  الــدولــة.  بدعم  بل  الــطــرق،  وقطع  املوؤ�س�سات 
"�سرايا ال�سالم" يوؤكد بو�سوح  اأن ا�ستعرا�ش  النواب العراقي، با�سم خ�سان، 
"�سرايا  واأ�ساف  بالقانون.  لطهران  املوالني  ال�سيا�سيني  بع�ش  اهتمام  عدم 
وحتركات  لالنتخابات،  مر�سحة  اجلهة  وهــذه  �سيا�سية،  جلهة  تابعة  ال�سالم 
ال�سرايا خمالفة �سريحة وعلنية لقانون الأحزاب، الذي مينع اأي حزب له جناح 
م�سلح من امل�ساركة بالعملية النتخابية وال�سيا�سية ب�سورة عامة، لكن الكارثة 
الكبرة اأن كل الأحزاب امل�ساركة يف ال�سلطة هي لها اأجنحة م�سلحة تعمل �سد 
"ما  وتابع:  �سالحها".  و�سحب  عليها  ال�سيطرة  من  لبد  لذلك  الدولة،  م�سلحة 

للقانون،  وفا�سح  كبر  خرق  ال�سالم،  �سرايا  لعنا�سر  م�سلح  انت�سار  من  حدث 
وعلى الدولة التعامل مع املوقف بحزم لإيقاف التجاوزات والنتهاكات لكي ل 

يحدث انفالت الأمني".
مزاعم  عن  متاًما  بعيد  امللي�سياوي  النت�سار  اأن  �سيا�سيون،  نا�سطون  ويرى 
م�سادفة  لي�ش  امليلي�سيات  ا�ستعرا�ش  اأن  اإىل  لفتني  املفرت�ش،  الهجوم 

الإيــــراين وت�ساعد  ــنــووي  ال ــفــاق  الت ت�ساعد اجلـــدل حــول  مــع  بــالــتــزامــن 
تقول  اأن  تريد  طــهــران  اأن  مــوؤكــديــن  وطــهــران،  وا�سنطن  بــني  الت�سريحات 
تهديد  يف  بالعراق  واملــنــاورة  للقتال  �ساحات  متتلك  تــزال  ل  اأنها  لوا�سنطن 
اأن ظهور  معتربين  الأمريكية،  امل�سالح  على  العتداء  لتكرار حوادث  �سمني 

ال�سواريخ يف ال�ستعرا�ش  ي�سر اإىل تلك اخلال�سة.

القاهرة - البالد
امل�سرية،  الغردقة  مدينة  يف  )الثالثاء(  اأم�ش  انطلقت 
جل�سات امللتقى الثالث للم�سار الد�ستوري بني الأطراف 
عماد  لالنتخابات  املفو�سية  رئي�ش  بح�سور  الليبية، 

ال�سايح ومب�ساركة اللجنة امل�سرية املعنية بامللف الليبي 
والبعثة الأممية، وذلك لإيجاد قاعدة د�ستورية وقانونية 
املقبل.  دي�سمرب  �سهر  يف  املــقــررة  النتخابات  لإجـــراء 
النواب  كافة  �سالح،  عقيلة  الليبي  الربملان  رئي�ش  ودعا 

الرتتيبات  بو�سع  خا�سة  ت�ساورية  جل�سة  ح�سور  اإىل 
الربملان  مقر  يف  اجلديدة  للحكومة  الثقة  ملنح  الالزمة 
يف مدينة طربق، �سرق البالد، يوم الثنني املقبل. ياأتي 
بتوحيد  تطالب  التي  الدعوات  ارتفاع  مع  بالتزامن  هذا 

الربملان املنق�سم بني ال�سرق والغرب وبتجاوز اخلالفات، 
املــحــددة،  الآجـــال  يف  احلكومة  ـــرار  اإق ملناق�سة  متهيدًا 
حت�سل  مل  التي  الوفاق  حكومة  جتربة  لتكرار  وتفادًيا 

على ثقة الربملان ب�سبب اخلالفات بني اأع�سائه.

بريوت - البالد
للقاء  باري�ش  اإىل  املكلف  اللبنانية  احلكومة  رئي�ش  و�سل  بينما 
دولية  مظلة  عــن  للبحث  مــاكــرون،  اإميــانــويــل  الفرن�سي  الرئي�ش 
لت�سكيل احلكومة، ك�سفت م�سادر موثوقة اأن فرن�سا مل تلم�ش بعد 

اإ�سارات لبنانية متناغمة مع م�سعى ماكرون.
وترددت اأنباء عن اجتاه مبعوث الرئا�سة الفرن�سية باتريك دوريل، 
مع  املــواقــف  م�ستجدات  ل�ستعرا�ش  اأيـــام  خــالل  بــروت  لــزيــارة 
يخ�سع  فيما  احلكومة،  ت�سكيل  م�ساألة  حيال  اللبنانيني  امل�سوؤولني 
امللف احلكومي، منذ اإعالن الرئي�ش الفرن�سي عزمه التحرك جمدًدا 
حلل الأزمة، مل�ساورات دبلوما�سية عربية واأوروبية لدعم املبادرة 
الفرن�سية، بيد اأن النق�سامات الداخلية تقف حجر عرثة يف طريق 
اإن  لـ"البالد"،  امللف  على  مطلعة  م�سادر  وقالت  احلكومة.  تاأليف 
الأجواء الدبلوما�سية الغربية والعربية تر�سم عالمات غر م�سجعة 
حيال تعاطي بع�ش املعنيني اللبنانيني مبلف تاأليف احلكومة، مع 
يف  لالأزمة  حلول  لبلورة  الفرن�سي،  وحتــديــًدا  اخلــارجــي،  اجلهد 

لبنان، حيث مل يقدم هوؤلء ما يوؤكد جتاوبهم حتى الآن.
وبناًء على هذه الجواء، ك�سفت امل�سادر اأن فرن�سا مل تلم�ش بعد 
بع�ش  تدفع  فيما  ماكرون،  م�سعى  مع  متناغمة  لبنانية  اإ�سارات 
البلدان العربية بكل ثقلها لئال يدفع ال�سعب اللبناين ثمن الأزمة، 
يريدون  اأنهم  على  دلياًل  اللبنانني  امل�سوؤولني  يقدم  اأن  ب�سرط 
وتدخالت  الإيرانية  الإمــالءات  عن  بعيدا  ب�سدق  بلدهم  م�ساعدة 
الفرن�سي  امل�سعى  اأّن  امل�سادر  وترى  بــروت.  �سوؤون  يف  املاليل 

للمبادرة  يــريــد  مــن  بــني  لــبــنــان،  يف  الــداخــلــي  بالنق�سام  مــهــدد 
عليها  يقطعون  واآخرين  النفاذ،  اإىل  طريقها  ت�سلك  اأن  الفرن�سية 
الطريق، مبينة اأنه حتى ولو كانت قوة الدفع الفرن�سية يف اجتاه 
اإجناح املبادرة اأقوى هذه املرة مما كانت عليه، فاإن نقطة �سعفها 
تتجلى يف اأنها قد ل جتد من يتلقفها، يف بلد يبدو الإنق�سام فيه 
�سيا�سيًا  مــفــروزًا  وبــات  ــادرات،  ــب وامل الو�ساطات  كل  من  اأقــوى 
بالكامل بني جبهات مت�سادمة، بدءًا بال�سدام العميق بني رئي�ش 

ال�ستباك  خلفها  ومــن  املكلف،  احلكومة  ورئي�ش  اجلمهورية، 
العنيف بني التيار الوطني احلر وتيار امل�ستقبل، وكذلك بالعالقة 
ورئي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  بني  التاأزم  ذروة  اإىل  �سعدت  التي 
بني  ال�سيا�سي  ال�ستباك  عن  ف�سال  بــري،  نبيه  النيابي  املجل�ش 
مع  للتيار  ال�سدامية  العالقات  اإىل  اإ�سافة  اأمــل،  وحركة  التيار 
القوات اللبنانية واحلزب التقدمي ال�سرتاكي وتيار املردة، ونذر 

ال�سقاق بني التيار الوطني احلر وحزب الله.  

بدء محاكمة ترمب 
وسط جدل سياسي

وا�صنطن - البالد 
دونالد  ال�سابق  الأمريكي  للرئي�ش  الثانية  املحاكمة  اإجراءات  بداأت 
من  حالة  و�سط  )الــثــالثــاء(،  اأمــ�ــش  ال�سيوخ،  جمل�ش  اأمـــام  ترمب 
اجلدل ال�سيا�سي والقانوين، اإذ يرى خرباء بالد�ستور الأمريكي اأن 
فريق  يرى  فيا  حكمه،  مدة  انتهاء  بعد  العزل  بهدف  كانت  املحاكمة 
وجود  عدم  من  الرغم  على  املحاكمة  يف  ال�ستمرار  يجب  اأنــه  اآخــر 
الأبي�ش.  البيت  من  خروجه  بعد  رئي�ش  ملحاكمة  تاريخية  �سوابق 
واعترب املدعون من احلزب الدميقراطي، اأن الرئي�ش ال�سابق ارتكب 
لرتمب  القانوين  الفريق  و�سف  بينما  للد�ستور،  انتهاك  اأخــطــر 
الذين  اأن�ساره  اأن  موؤكدين  الد�ستورية،  بغر  الربملانية  املحاكمة 
اقتحموا مبنى الكابيتول ملنع الت�سديق على فوز جو بايدن، فعلوا 
ذلك من تلقاء اأنف�سهم، م�سرا اإىل اأن اخلطاب الذي األقاه ترمب يف 
ال�سغب مل يكن عماًل ي�سجع على ذلك.  اأعمال  التي �سبقت  ال�ساعات 
واأو�سح زعيم اجلمهوريني ميت�ش ماكونيل، والدميقراطيني ت�ساك 
على  كل جانب  اأن يح�سل  على  اليوم،  �ستبداأ  املرافعات  اأن  �سومر، 
16 �ساعة توزع على مدار يومني، فيما اأكد ال�سيناتور ميت رومني، 
�سوتوا  الذين  اخلم�سة  اجلمهوريني  ال�سيوخ  جمل�ش  اأع�ساء  اأحد 
مل  الد�ستور  وا�سعي  اأن  لإجرائها،  تربيره  يف  املحاكمة  مل�سلحة 
اإجراءات �سد  اإىل اتخاذ  اللجوء  يكونوا ليحرموا الكوجنر�ش من 
الأخـــرة من  الأيـــام  اأعــمــاًل خمالفة وجتـــاوزات يف  يرتكب  رئي�ش 
اأن  اإذا كان يوؤيد  راأيه فيما  اإبــداء  امتنع بايدن عن  بــدورة،  وليته. 
يفقد ترمب حقوقه ال�سيا�سية يف الرت�سح ملنا�سب حكومية، م�سًرا 
اإىل اأن جمل�ش ال�سيوخ هو من �سيقرر ذلك. ويحتاج الدميقراطيون 
اإىل  واإ�سافة  ــــ100،  ال ال�سيوخ  جمل�ش  اأع�ساء  ثلثي  اأغلبية  اإىل 
وهو  جمهورًيا،  �سيناتوًرا   17 اأ�ــســوات  تلزمهم  ـــ50  ال اأع�سائهم 
ال�سباق  ال�سابق، ومنعه من دخول  الرئي�ش  لإدانة  ال�سعب  اأمر من 
الرئا�سي النتخابي يف امل�ستقبل. وينق�سم موقف ال�سعب الأمريكي 

ب�سورة وا�سحة، جتاه املحاكمة واإدانة ترمب اأو تربئته.

جدة
�سعودي  القرين  حممد  ح�سن  �سطام  • يعلن/ 
عن   )1102095419  ( رقــم  هوية  اجلن�سية 
فقدان وثيقة تخرج �سهادة دبلوم كلية التقنية 
ــاء فــعــلــى مـــن يــجــدهــا  تــخــ�ــســ�ــش قــــوى كــهــرب
رقم  جوال  على  الت�سال  او  مل�سدرها  ي�سلمها 

0530986068 وله ال�سكر. 
اأمريكي  ها�سم  اإبــراهــيــم  اأ�ــســرف  يعلن/    •
اجلــنــ�ــســيــة عــــن فـــــقـــــدان/ اإقـــــامـــــة بـــالـــرقـــم 
1438/11/29هــــــ  بــتــاريــخ   2439844206
�سادرة  1442/11/29هــــــ.  النتهاء  وتــاريــخ 
من وزارة اخلارجية يرجى من يعرث عليها اأن 
ي�سلمها لوزارة اخلارجية بجدة اأو اأقرب مركز 

�سرطة ..  وله ال�سكر.

جازان
باأنه  الطوال  العامة مبحافظة  • تعلن املحكمة 
تقدم اإليها املواطن/ خالد يحيى علي خرباين 
بطلب   1032737684 رقم/  بالهوية  �سعودي 
وثــيــقــة متــلــك مــوؤقــتــة عــلــى اأر�ـــســـه الــزراعــيــة 

الواقعة يف املو�سم. 
وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده/ اأحمد مزيد العريبي 

وطول ال�سلع/ 72،7م.
اجلنوب يحده/ اأحمد مزيد العريبي

وطول ال�سلع/ 73،1م.
ال�سرق يحده/ اأحمد مزيد عريبي 

وطول ال�سلع/ 226،8م.
الغرب يحده/ بدر احمد مزيد عريبي 

وطول ال�سلع/ 229،3م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 16417م2. 

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ش 
اإىل هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خالل 

�سهر من تاريخه. 

ابها
القحطاين  �سايع  علي  م�سعود  منال  • تعلن/ 
درا�ــســات  تخ�س�ش  تــخــرج  وثيقة  فــقــدان  عــن 
ب�سراة  خالد  امللك  جامعة  من  �سادرة  ا�سالمية 
وله  م�سدرها  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى  عبيدة 

ال�سكر.
مغي�سه  ال  �سعيد  �ــســعــد  كــايــدة  تــعــلــن/   •
تخ�س�ش  تخرج  وثيقة  فقدان  عن  القحطاين 
خالد  امللك  جامعة  من  �ــســادرة  العربية  اللغة 
ي�سلمها  يــجــدهــا  مـــن  فــعــلــى  عــبــيــدة  ــراة  ــس ــ� ب

م�سدرها وله ال�سكر.

االعالنات الفردية



جدة- يا�سر بن يو�سف
ت��وا���ص��ل اأم��ان��ة حم��اف��ظ��ة ج���دة ح��م��ات اإزال���ة 
املدينة  ب��اأرج��اء  الب�صرية  امللوثات  ومعاجلة 
الب�صري  الت�صوه  معاجلة  مبادرة  �صمن  وذلك 
التي تنفذها، وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى الأم����ان����ات وال��ب��ل��دي��ات وف��ق 
اأن  الأم��ان��ة  واأو���ص��ح��ت   .2030 اململكة  روؤي���ة 
الب�صرية  امل�صوهات  اإزال��ة  اإىل  تهدف  احلملة 
وت�صحيحها لفتة اإىل اأن احلمات ، ت�صمل اإزالة 
الكتابات  واإزال��ة  املخالفة،  الدعائية  اللوحات 
امل�صوهة للمظهر العام، واإزالة ال�صيارات التالفة 
اجلائلني،   الباعة  و���ص��ع  ومعاجلة  واملهملة، 
واأح��وا���ش  ال���ص��راح��ات،  واإزال���ة  والتعديات 
واملخيمات،  والع�ص�ش،  وال�صناديق  املا�صية، 
جدة  حمافظة  اأم��ان��ة  �صرعت  ذل��ك  مع  واإت�صاقا 
مب�صاركة اجلهات الأمنية واملخت�صة يف اأعمال 

اإزالة م�صتودعات وور�ش وا�صراحات خمالفة 
امللك  وق��ف  ح��دود  �صمن  ال�صلم  اأم  اأح��ي��اء  يف 
اأم  بلدية  بنطاق  العزيزية(  )العني  العزيز  عبد 
ال�صلم الفرعية. واأو�صح رئي�ش بلدية اأم ال�صلم 
الأم��ان��ة  اأن  ال��زه��راين  فهد  املهند�ش  الفرعية 
وم�صتودعات  ور����ش   105 الآن  حتى  اأزال����ت 
األف  ب�270  تقدر  اإجمالية  م�صاحة  على  خمالفة 
م�صتودعا   460 اإج��م��ايل  من  وذل��ك  مربع،  مر 
اإزالتها،  الأمانة  ت�صتهدف  نظامية  غري  وور�صة 
الازمة  الإج���راءات  اتخاذ  جرى  اأن��ه  اإىل  لفتا 
حيال املواقع واإيقاف اخلدمات عنها بالتن�صيق 
مع اجلهات ذات العاقة. وتوؤكد الأمانة م�صيها 
ومنع  املخالفات  ور�صد  التعليمات  اإن��ف��اذ  يف 
الأن�صطة غري املرخ�صة وذلك يف اإطار جهودها 
الظواهر  وم��ع��اجل��ة  البلدية  ال��رق��اب��ة  لتعزيز 

ال�صلبية يف جميع الأحياء.

إزالة 460
مستودعا وورشة مخالفة في أم السلم
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اأبها ـ مرعي ع�سريي   
تو�صعة طريق  م�صروع  اإيقاف  اأم�ش  بل�صمر  �صهدت حمافظة   
يف  النباتي  والغطاء  للبيئة  اأ���ص��رار  من  ي�صببه  ملا  �صياحي 
الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  وفقا  وذلك  املنطقة  
اأن  اإم��ارة ع�صري  اأمري منطقة ع�صري. وذك��رت  تركي بن طال 
على  اعر�صت  اأن  لها  �صبق  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  وزارة 
�صمال  بّل�صمر  يف  ال�صياحي  اجلا�صع  طريق  تو�صعة  تنفيذ 
حم�صرًا  ا  اأع��َدّ بّل�صمر  وبلدية  مركز  اأن  تبني  كما  اأبها،  مدينة 
م�صركًا باإيقاف التنفيذ لوجود عوائق، وعدم موافقة اجلهة 
ذات العاقة على امل�صروع. واأكدت الإمارة اأنه مت منع ت�صليم 
اإيقاف  بطلب  خماطبتها  مت  كما  التو�صعة،  م�صروع  املقاول 

امل�صروع ملدة 4 اأ�صهر، بالإ�صافة ملخاطبة املجل�ش البلدي بنقل 
كميات امل�صروع ح�صب ما يراه املجل�ش، كما مت تكرمي رئي�ش 

املركز ورئي�ش البلدية.
 وت�صتهر منطقة ع�صري بوفرة غطائها النباتي املتنوع، كما 
الغابات  وتنوع  الطبيعة،  بجمال  بلل�صمر  مقاطعة  تزخر 
الغابات   ه��ذه  وم��ن   ، اجلمال  من  مزيدًا  اليها  اأ�صفت  التي 
غابة حظوة و �صعف اآل معلم و�صعف اآل عبيد ووادي خارف 
اأ�صجار  مثل  املعمرة  بال�صجار  تكت�صي  الغابات  ه��ذه  كل 
�صرق  يقع  الذي  خارف  وادي  اأما  وغريها.  والعتم  العرعر 
مدينة اثنني بلل�صمر بحوايل 20  كيلومر في�صتهر باأ�صجار 
الطلح وال�صدر وهو متنزه يوؤمه ال�صياح  لق�صاء بع�صًا من 

وقتهم لا�صتمتاع بالأجواء العليلة والظل الوارف يف وقت 
ال�صيف.

 يذكر اأن تعرية البيئة من غطائها النباتي يوؤدي بدوره اىل 
البيئي  التوازن  يف  اأهمية  للغابات  ان  حيث   ، املناخ  تغري 
ال�صامة  الغازات  من  اجلو  وتخلي�ش  الفلرة  بنظام  فتقوم 
، كما تقوم بعملية التمثيل ال�صوئي واملحافظة على توازن 
يف  البيئية  العنا�صر  على  املحافظة  كذلك   ، احل��رارة  درجة 
للربة،  لهذه  والتعرية  الجن��راف  ظاهرة  ومنع   ، الربة 
 ��� الله  بقدرة   �� الأم��ط��ار  جلب  يف  الغابات  ت�صاهم  وكذلك 
حيث اثبتت بع�ش الدرا�صات وجود عاقة قوية بني الغطاء 

النباتي والأمطار.

جدة – مهند قحطان   
ف��ى ج��دة برقابة  املواطنني واأ���ص��ح��اب حم��ات اجل���والت  م��ن  ع��دد  طالب 
على  املتاجر  واأ�صحاب  امل�صتهلكون  ا�صتكى  بعدما  الأ���ص��واق،  على  يومية 
حد �صواء من انت�صار البائعني الوافدين بالأ�صواق، والذين ي�صتهرون ببيع 
قرار  بعد  للقانون  خمالفًا  ُيعد  ما  وهو  وم�صتلزماته،  املنتج  من  النوع  هذا 
وزارة املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية بتوطني حمات اجلوالت، كما 
ال�صعوديني  امل�صتثمرين  ال�صوداء على �صغار  التجارة  النوع من  يوؤثر هذا 
فى بيع العمالة الوافدة ملنتجات باأقل من ثمنها احلقيقى مما يكبد اأ�صحاب 
املتاجر الكربى خ�صائر كبرية ل يتحملونها.  ويف خ�صم  �صوق اجلوالت 
جتد ال�صباب ال�صعوديني يعملون بجد وي�صتقطبون الزبائن والذين ا�صادوا  

مبهاراتهم يف �صيانة اجلوالت وكافة ما يتعلق بالتقنيات اخلا�صة بها.
ويف جولة ل� )الباد( على ا�صواق اجلوالت يف جدة تبني ا�صتمرار تواجد 
اخللفية  الأ���ص��واق  واأزق���ة  ال�صعوديني  حم��ات  اأم���ام  تعمل  واف���دة  عمالة 
والب�صطات الع�صوائية اأمام امل�صاجد واملواقع ال�صعبية، م�صتقطبني الزبائن 
على  �صواء  لاتفاق  ال�صخ�صية  مركباتهم  خال  من  اأو  حم��ددة،  زواي��ا  يف 
لقرار  خمالفة  يعترب  وذل��ك  ال��ربام��ج،  حتميل  اأو  بيعه  اأو  اجل��وال  �صيانة 
اأحد  احلربي  �صليمان  اأك��د  ال�صياق  ه��ذا  ويف  اجل���والت.   حم��ات  توطني 

ال�صلع  يبيعون  والإك�ص�صوار  ال�صيانة  قطع  مندوبي  اأن  املحات  اأ�صحاب 
ول  مقيما  او  �صعوديا  مواطنا  ك��ان  ���ص��واء  للجميع  ب��اجل��والت  اخلا�صة 
توجد فروقات بال�صلع من ناحية اجلودة او ال�صناعة، لذا يجب بيع القطع 
التمكن يف ا�صواق اجلوالت   ال�صعودي لي�صتطيعوا  لل�صباب  وامل�صتلزمات 

وميكن  ع��ام  ب�صكل  الوظيفة  ع��ن  وتغني  لهم  هائلة  اأرب��اح��ا  ت��در  كونها 
التو�صع بها ب�صكل عام وخال �صنوات قليلة �صيجد ال�صباب الفروقات بها، 
وي�صتطيعون  من خالها فتح اكرث من حمل مما �صت�صهم يف و�صع فر�ش 
عمل اأخرى لل�صباب لذا يجب على �صبابنا بقدر طاقته ان يثبت جدارته من 

خال هذه التجارة ويعتربها حتديا بينه وبني العامل اخلفي الذي ياأكل من 
خلف املحات او من امامها كونه ا�صبح هاج�صا لأ�صحاب املحات ومفت�صي 
اجلهات امل�صوؤولة، خ�صو�صا  واأن "ايدي ال�صيانة" والبيع اخلفية ما زالت 
تعمل يف اخلفاء، داعيا اإىل �صرورة عدم التعامل مع  الباعة اجلائلني يف 
اأمام  تعمل  وافدة  عمالة  هناك  الزبيدي  فهد  وقال  اجلوال.  الهاتف  اأ�صواق 
حمات ال�صعوديني واأزقة الأ�صواق اخللفية، م�صتقطبني الزبائن يف زوايا 
حمددة لاتفاق �صواء على �صيانة اجلوال اأو بيعه اأو حتميل الربامج، وذلك 
يعترب خمالفة لقرار توطني الوظائف يف �صوق اجلوالت، ونرى يف �صارع 
فل�صطني وجود عدد كبري من العمالة على اأبواب املحات و�صوارعها اخللفية 
ب�صكل  القطاع  بهذا  العمل  فى  ال�صعودي  ال�صاب  عائقا على  ي�صبب  ما  وهذا 
متكامل، من بيع و�صراء و�صيانة وبرجمة الهواتف. واأ�صاف الزبيدي حيث 
العديد  ويقدم  احل��ايل  الوقت  يف  خربة  ذا  اأ�صبح  ال�صعودي  ال�صاب  جند 
ال�صماعات  و�صيانة  ال�صا�صات  تركيب  منها  اجلوالت  بقطاع  اخلدمات  من 
وامليكروفونات اخلا�صة بالهاتف وغريها من الأمور املتعلقة باجلوال مثل 
الأ�صياء  من  وغريها  الك�صر  واقي  وتركيب  القفل  وفك  التطبيقات  حتميل 
الأ���ص��واق،  يف  ي�صرحون  الوافدين  م��ازال  لكن  اجل��وال،  ل�صيانة  الازمة 

ومنهم من يعمل يف املنزل، ويتوا�صل مع الزبائن بطرق خمتلفة.

إيقاف توسعة طريق سياحي في بّلسمر 

قادرون على منافسة الخصم الممنوع
عمالة وافدة تعمل في الخفاء بسوق الجواالت .. والشباب: 



زمان
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جدة - هالل �سلمان
ب�صعوبة  الن�صر  ت��ع��ادل 
اأم�س  ملثله  بهدف  الفتح  مع 
م���وؤج���ل���ة م��ن  م����ب����اراة  يف 
اجلولة ال� 16 �صمن دوري 
ك���اأ����س الأم������ر حم��م��د بن 

�صلمان للمحرتفني.
ب����داأ ال��ل��ق��اء ���ص��ري��ع��ا من 
ال���ط���رف���ني م����ع حم�����اولت 
امل��رم��ي��ني،  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
ال����ث����اين،  ال���������ص����وط  ويف 
�صغطه  م��ن  ال��ن�����ص��ر  ك��ث��ف 
لكن  الأخ���رة،  الدقائق  يف 
�صجل عرب  م��ن  ه��و  ال��ف��ت��ح 
البرويف كويفا يف الدقيقة 
90، ثم احت�صب احلكم ركلة 
الرجوع  بعد  للن�صر  ج��زاء 
ب���دل  ال�����وق�����ت  يف  ل���ل���ف���ار 

التعادل  هدف  حمدالله  منها  �صجل  ال�صائع، 
للن�صر الذي رفع ر�صيده اإىل 25 نقطة �صعد 

بها للمركز اخلام�س، فيما بات لدى الفتح 19 
نقطة يف املركز ال� 13.

ويف م��وؤج��ل��ة اأخ����رى م��ن اجل��ول��ة ذات��ه��ا، 

بعد  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  ال��ه��ال  ا�صتعاد 
فوزه الكبر على م�صيفه العني )5-

.)0
ب��ه��دف��ني م��ن ركلتي  ال��ه��ال  ت��ق��دم 
الفرن�صي  ه���داف���ه  �صجلهما  ج����زاء 

غوميز يف الدقيقتني )9 و 5+45(.
ويف ال�صوط الثاين اأ�صاف غوميز 
ثالثة  ركلة جزاء  من  اآخرين،  هدفني 
امل��رم��ى )د  اأم����ام  ك���رة  )د 57( وم���ن 
78( حمرزا رباعية )�صوبر هاتريك( 
قفزت به اإىل �صدارة ترتيب الهدافني 
بر�صيد 12 هدفا، قبل اأن يرتك مكانه 
للنجم اجلديد عبدالله احلمدان الذي 
�صجل ظهوره الأول بقمي�س الزعيم 
الدو�صري  �صامل  �صجل  ث��م   ،)85 )د 
ال�صائع  ب��دل  ال��وق��ت  يف  اخل��ام�����س 
نقطة   33 اإىل  فريقه  ر�صيد  ل��رف��ع 
عن  نقطتني  بفارق  الثاين  املركز  يف 
العني  ر�صيد  توقف  فيما  املت�صدر،  ال�صباب 

عند 13 نقطة يف املركز الأخر.
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حائل- خالد احلامد 
�صمن   ،5/1 عرعر  م�صيفه  �صباك  ودك  انت�صاراته،   م�صل�صل  احل��زم  ف��ري��ق   وا���ص��ل 
مبتعدا  نقطة   52 اإىل  ر�صيده  فرفع  الأوىل.  الدرجة  دوري  ال�20من  اجلولة  مناف�صات 
بال�صدارة، فيما بقي عرعر عند 14 نقطة. وفاز الكوكب على الثقبة 2/0، لرفع الكوكب 
الطائي،  نظره  اخلليج  وتخطى  نقطة،   23 عند  الثقبة  بقىي  فيما  نقطة،   25 ل�  ر�صيده 
2/0، فرفع اخلليج ر�صيده اإىل 32 نقطة، فيما بقي الطائي عند 34 نقطة. وك�صب النه�صة 
�صيفه الدرعية بهدف نظيف، فبات ر�صيده 26 نقطة، والدرعية 33 نقطة، ويلتقي اليوم، 

العدالة مع هجر، والبكرية وال�صاحل، واجلبلني مع جنران، وجدة مع ال�صعلة.
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الحزم يضرب عرعر بـخماسية.. والكوكب يعبر الثقبة 

مباراتا األخضر مع اليمن 
وسنغافورا مهددتان بالتأجيل 

الريا�س – هاين الب�صر  
لكرة  الآ�صيوي  القدم خطابني من الحتاد  لكرة  ال�صعودي  تلقى الحتاد 
اليمن  القدم، يت�صمن الأول ال�صتف�صار عن وجود ما يعوق لعب مباراتي 
الت�صفيات  الرابعة من  املقبل، يف املجموعة  و�صنغافورا  25 و30 مار�س 
الآ�صيوية املوؤهلة ملونديال 2022، وكاأ�س اآ�صيا 2023. اأما اخلطاب الثاين، 
ودية  مباريات  لعب  على  التفاق  يف  بالتاأين  "الآ�صيوي"  فيه  طالب  فقد 
" فيفا  ل�  خال �صهري مايو، ويونيو املقبلني وذلك خال الفرتات املحددة 
داي " ، يف اإ�صارة �صريحة ل�صتغال هذه الفرتة لإقامة املباريات املتبقية 
من الت�صفيات القارية  يف حال الإعان ر�صميًا عن �صعوبة ا�صتكمالها يف 
ب�صكل  الت�صفيات  من  املتبقية  املباريات  لإقامة  حت�صبًا  و  القادم،  مار�س 

جممع خال ال�صهرين املذكورين. 
بتاأجيل  ر�صمي  ق��رار  لتخاذ  متهيدًا  الآ�صيوي  الحت��اد  خطابا  وي��اأت��ي 
اآراء الحتادات الأهلية، علمًا باأنه يف  الت�صفيات جمددًا بعد الطاع على 
اأما يف حال  حال اتفاق احتادين على التاأجيل ف�صوف تتم تلبية رغبتهما، 
احلالتني  ويف  اأي�صًا،  رغبتهما  تلبية  ف�صتتم  التاأجيل،  عدم  على  الإ�صرار 
املنتخب  مواجهات  اأن  بالذكر  الأقرب.اجلدير  هو  التجمع  نظام  �صيكون 
مع  ب��داي��ة  �صتكون   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�صفيات  يف  املتبقية  ال�صعودي 
يف  مار�س   30 �صنغافورة  مع  ذلك  وبعد  ال�صعودية،  يف  مار�س   25 اليمن 
يونيو  من  ال�صابع  يف  فل�صطني  ياقي  مواجهاته  ثالث  ويف  �صنغافورة، 

املقبل، ويف ال�15 من ال�صهر ذاته ياقي اأوزبك�صتان.  

نقاط رياضية

اهلل يصبرنا
حممد اآل ها�سم

الأه��ل��ي  جماهر  م��ن  اقتب�صته  ع��ن��وان، 
الإدارة وهم تعاقدت  اإليهم  اأن باعت  بعد 
ال�����ص��اع��ات الأخ������رة، ال��ت��ي ك��ان��ت فعًا 
قلت  واإن  ال�صكل وامل�صمون،  �صادمة يف 

حمبطة، فهي كذلك.
ج�صدته  ع��ف��وي  منطق  ي�����ص��ربن��ا..  ال��ل��ه 
بكل  نقله  اإل  اأمامه  خيارًا  اأَر  مل  اللحظة، 
فيلما  ت�صبه  لتفا�صيل  عنوانًا  لكم  تعبه 
نهايته كانت قا�صية على املدرج، يف حني 
النهاية خوفًا من ردة  قبل  اأبطاله هربوا 

فعل اجلمهور!
ب�صراحة، حزين على حال اإدارة الأهلي .
الأهلي قريب جدًا من بطولة الدوري، ومل 
يكن يحتاج لدعم هذه الثقة اإل ملدافع، لكن 
كان  وم��ن��دي،  والون�س  بلعمري  بعد  من 
�صعد ناطق خيارا معقول لكن يف الأخر، 
التفاو�صي،  الإخفاق  مربع  �صعد"  اأكمل" 
واملدان يف هذا الف�صل الإداري، وحتديدًا" 
كر�صي  اأن  يعرف  اأن  يجب  موؤمنة" ال��ذي 
الأهلي له ثمن مل يدفعه على اأر�س الواقع، 

ويجب اأن يتحمله الآن.
ن��ث��ق يف دف����اع الأه���ل���ي وجن���وم���ه، لكن 
كيف  املدافع،  �صفقة  ف�صلت  اأن  بعد  الآن 
���ص��ي��واج��ه ال��رئ��ي�����س م��ع��ت��ز وزم�����اءه.. 
ثقة  ل��ك��ن��ه��ا  ال��ث��ق��ة  ي���ج���دد  اأن  ط��ب��ي��ع��ي 
التعاقد  خ��رب  ���ص��اع  اأن  ب��ع��د  منقو�صة، 

وو�صلهم من بدري!
عمومًا، انتهى الفيلم الطويل واململ جدًا 
الكيان  ال�صحية  وكان  تراجيدية،  نهاية 

الذي فقد الكبر الذي يرعاه.
ي�صتقي  بات  الأهلي  جمهور  اأن  املحزن، 
الأ�صلية،  قنواته  غر  من  النادي  اأخبار 
دون  مومنة  اإدارة  �صنتها  ب��دع��ة  وه���ذه 
ماذا  الف�صول..  باب  من  مل��اذا؟  نعرف  اأن 
الغ�صب  هذا  اأم��ام  الأهلي  اإدارة  �صتفعل 

اجلماهري؟
...ل�صيء �صوى اأن الرئي�س قد يظهر يف 
ليفعلها؛  اأن  واأن�صحه  يتاأ�صف،  مداخلة 
لأن اجلمهور، واأنا واحد منهم لن نقبلها.
قدمته،  ول  خ��ًرا  الله  ين�صى  خامتة:  لن 
تبكي  اأن  ك���ادت  ف��ّرج��ت��ه، ولع��ي��ًن��ا  ه��م��ا 

فاأ�صعدتها. ع�س على مبداأ:
�صًنا واإن مل تلَق اإح�صاًنا".  " كحُن حمحُ

الفتح يوقف انطالقة النصر.. والهالل يستعيد الوصافة
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أنا من صنع التاريخ مع األهلي 
وليس السومة

ال�سعودية..  الأندية  مع  لك  جتربة  اآخر   •
اختفت  ذلـــك   بعد   2010 ــرائــد  ال مــع  كــانــت 

اأخبارك.. ملاذا؟
ـــد، ف�سلت  ـــرائ ال نــهــايــة عــقــدي مــع  بــعــد    -
جديدة  جتربة  وخو�ض  للربازيل،  الــعــودة 
اأ�سهر  اأحــد  الربازيلي،  بوتافوغو  نــادي  مع 
ال�سابق  الأهــلــي  ملهاجم  �سبق  وقــد  الأنــديــة، 
موا�سم؛  عــدة  فيه  اللعب  �سيمو�ض  فيكتور 
قبل  ملدة مو�سم واحد معه،  ا�ستمررت  حيث 
اإعالن توقفي عن ممار�سة الكرة بعد م�سرية 
وكالء  جمال  اإىل  اجتهت  ثم  وكبرية،  حافلة 

الالعبني.
اأنك  �سحيح  هل  قليال..  املا�سي  اإىل  • لنعد 
الحتاد  مع  ثانية  جتربة  خو�ض  من  حرمت 

قبل توقيعك مع الرائد 2010؟
- بالفعل كــان هــنــاك عــر�ــض جــاد مــن نــادي 
الع�سو  من  املقربني  اأحــد  يل  قدمه  الحتــاد، 
بالبقاء  طالبني  حيث  الــفــرة؛  تلك  الــداعــم 
اأكد  اأن  بعد  خ�سو�سا  اأيـــام،  لعدة  جــدة  يف 
يل رغبة املدرب الأرجنتيني )كالديرون( يف 
فرة  خالل  بخدماتي  ال�ستعانة  الوقت  ذلك 
املحرفني  اأحــد  عن  بــدل  الثانية،  الت�سجيل 
ــــ)4( مــبــاريــات فــقــط؛ حلــني و�سول  ولــكــن ل
ولكن  زيــايــة،  عبدامللك  اجلــزائــري  املهاجم 
بعد اأن تاأخر و�سول بطاقتي الدولية ف�سلت 
حرمت  لذلك  الحتــاد؛  اإدارة  مع  املفاو�سات 
الذي  النادي  اإىل  بالعودة  ثمينة  فر�سة  من 

اأحببته كثريا، وق�سيت فيه اأجمل الأوقات.
• حدثنا عن �سبب و�سعك و�سم �سعار نادي 
يف  احرفت  اأنــك  �ساقك..رغم  على  الحتــاد 

العديد من الأندية؟
يعلمون  ل  الحتـــــاد  حمــبــي  مـــن  الــكــثــري   -
الــذي  يل،  واملف�سل  اخلــا�ــض،  الو�سم  بهذا 

حبي  عــن  للتعبري  و�ــســعــتــه 
ـــنـــادي الــعــريــق،  لــهــذا ال

الـــذي قـــدم الــكــثــري يل 
خالل فرة احرايف 

الــ�ــســعــوديــة،  يف 
على  للرد  واأي�سا 

كل  �سخ�ض قلل 
ـــــن احـــــــرام  م
مع  تـــاريـــخـــي 
الحتــــــــــــــــاد، 
خـــــــا�ـــــــســـــــة 
الأ�ـــســـخـــا�ـــض 

اجلــــــــــــــــــدد يف 
ال�سنوات  خــالل  الحتــاديــة  الإدارات 
الأخرية، الأمر الذي جعلني ابتعد عن 

متابعة النادي.
يف  ال�سابقة  جتربتك  تلخ�ض  كيف   •
الأهلي  فــرق  مــع  ال�سعودي  ـــدوري  ال

والهالل والحتاد والرائد؟
هي  الــ�ــســعــوديــة  يف  جتــربــتــي   -

الأجمل عرب م�سواري الحرايف، 
فــفــي الـــبـــدايـــة لــعــبــت مـــع فــريــق 

لأول  جــلــبــنــي  الـــــذي  الأهــــلــــي 
املــمــلــكــة، وفــتــح يل  اإىل  مـــرة 

ـــــري  الـــــبـــــاب، واأ�ــــســــكــــر الأم
الفي�سل  الــعــبــدالــلــه  حمــمــد 
الرجل  هذا  الله(..  )رحمه 
الكرة  فقدته  الـــذي  املميز 
ـــــذي قــدم  الـــ�ـــســـعـــوديـــة، ال
لــنــا الــكــثــري كــالعــبــني فــرة 
وجـــــــــودي مـــــع الأهـــــلـــــي، 
فــقــد لــعــبــت مــع الــكــثــري من 

من  ومتكنا  الأهــلــي،  يف  الرائعني  الالعبني 
نكن  مل  ولــكــن  الــنــهــائــيــات،  اإىل  الــو�ــســول 
حمظوظني، وبعد ذلك كانت جتربتي الثانية 
ملو�سم واحــد، حققت خالله  الهالل  نادي  مع 
معهم  ال�ستمرار  اأريــد  وكنت  بطولت،   )4(
فانتقلت  ذلك،  دون  حالت  معينة  ظروفا  لكن 
لالحتاد الذي مثلته 4 موا�سم، حققت خاللها 

العديد من البطولت املحلية والقارية.
�سباك  اأهداف يف  ت�سجيلك 10  • حدثنا عن 
ـــي.. حــيــث كــنــت املــحــرف الأجــنــبــي  الأهـــل
التهديفي  الــرقــم  هـــذا  ـــذي حــقــق  ال الــوحــيــد 
احلايل  الأهلي  مهاجم  قبل  عديدة  ل�سنوات 

عمر ال�سومة؟
الرقم  بهذا  الحتفاظ  من  متكنت  �سحيح،   -
ال�سعب ل�سنوات عديدة؛ حيث مل ي�ستطع اأن 
الفريقني،  يف  حمرف  اأي  الرقم  هذا  يحطم 
قــبــل حــ�ــســور مــهــاجــم الأهــلــي احلـــايل عمر 
ال�سومة، وهناك العديد من الأهداف اجلميلة 
التي اأحرزتها يف الديربي، ولكن يبقى هديف 
يف �سباك الأهلي يف ن�سف نهائي كاأ�ض خادم 
الــذي   ،2001 مو�سم  ال�سريفني  احلــرمــني 
الأجــمــل؛  هــو   4/2 الحتـــاد  مل�سلحة  انتهي 
بحكم اأنه  كان مبثابة ردي على الأهالويني؛ 
ب�سبب ا�ستغنائهم عن خدماتي رغم جناحي 
النهائيات،  مــن  للعديد  الــفــريــق  قــيــادة  يف 
وتبقى جميع اأهدايف الع�سرة التي اأحرزتها 

يف �سباك الأهلي الأثمن والأف�سل.
• عمر ال�سومة.. 
هـــــــــل تـــــــــراه 
قـــــــــــــــــــــادرا، 
ـــكـــون  ي اأن 
الـــــــــهـــــــــداف 
الــــتــــاريــــخــــي 

للديربي؟
عـــــمـــــر،   -
لعـــــــــب 

اإنهاء  يف  واأ�سلوبه  اأداوؤه،  ويعجبني  مميز، 
اأنــا  اأزل  مل  ولكن  فريقه،  ل�سالح  الهجمات 
عمر  بعدي  ومــن  الأهــلــي،  تــاريــخ  يف  الأول 
الأهلي،  مع  التاريخ  �سنعت  فاأنا  ال�سومة، 
الــتــتــويــج  ا�ــســتــطــعــت  يل  مــو�ــســم  اأول  فــفــي 
ببطولة " كاأ�ض ويل العهد" التي كانت غائبة 
عن النادي لأكرث من 13 عاما- قالها �ساحكا- 
ــتــمــرار الــ�ــســومــة مـــع الأهـــلـــي،  وبــحــكــم ا�ــس
الأ�سماء  اأحــد  لي�سبح  له؛  مواتية  فالفر�سة 

التاريخية يف لقاءات الديربي.
ت�ستمر  ل  جعلتك  التي  الأ�سباب  ماهي   •
ويل  كاأ�ض  بطولة  حتقيق  رغــم  الأهــلــي  مع 

العهد 1998؟
الأهلي،  للنادي  ح�سرت  اأنا  جميل،  �سوؤال   -
البطولت  حتقيق  عــن  يبتعد  الفريق  وكــان 
لأكرث من 13 عاما؛ ويف اأول مو�سم يل اأحرزت 
اإي�سال  التي �ساهمت يف  الأهــداف  العديد من 

الفريق للعديد من النهائيات، وحتقيق بطولة 
كاأ�ض ويل العهد يف النهائي الذي جمعنا اأمام 
بع�ض  عقلية  اأتــفــهــم  وكــنــت  الــريــا�ــض،  نـــادي 
كانوا  الــذيــن  الفريق،  يف  املحليني  الالعبني 
تقدمهم  ب�سبب  الكروية؛  م�سريتهم  نهاية  يف 
عليهم  الغرية وا�سحة  كانت  ال�سن؛ حيث  يف 
من جناحاتي مع الفريق يف املو�سم الأول، فلم 
اأجد الدعم املعنوي والنف�سي منهم؛ لذا قررت 
لهم  واأظهرت  عدت  موا�سم،   3 وبعد  الرحيل  

من هو" �سريجيو ريكاردو" مع الحتاد.
عند   احلرا�ض  مراوغة  على   حري�سا  كنت   •

ت�سجيل الأهداف.. ملاذا؟ 
الأهـــداف، ولكن  اإحــراز  -اأنــا مهاجم ومهمتي 
املهاجم  يطمح  الكبرية  الأنــديــة  مواجهة  عند 
حيث  ومهارية؛  مميزة  باأهداف  ب�سمة  لرك 
تكون ردة فعلها لدى اجلماهري كبرية وخا�سة 
اجلماهري ال�سعودية الذواقة للمهارات الفنية 

يف كرة القدم.
املــحــرفــني  مــن  الــعــديــد  اأن  �سحيح  هــل   •
يف  الحـــراف  قبل  ا�ست�ساروك  الربازيليني 

الأندية ال�سعودية؟
- نعم.. هناك العديد من الالعبني الربازيليني 
الدوري  ا�ست�سارتي قبل احرافهم يف  اأخذوا 
والحتاد  الأهلي  مثلوا  واأغلبهم   ال�سعودي، 
والهالل، وقد �سجعتهم كثرًيا خلو�ض التجربة 
يف الدوري ال�سعودي، الأقوى على امل�ستوى 
القوية  املناف�سة  بحكم  والعربي،  اخلليجي 
والهتمام  الــرائــع،  اجلماهريي  واحل�سور 
ــاء  الإعـــالمـــي الــكــبــري. لــكــن اأمتــنــى مــن روؤ�ــس
ال�ستعجال  عــدم  الفنية   والأجــهــزة  الأنــديــة، 
املحرفني  الالعبني  م�ستوى  على  احلكم  يف 
لهم  الأوىل  التجربة  كانت  اإذا  خا�سة  الفني، 
فرة؛  يحتاجون  كونهم  العربية؛  املنطقة  يف 
الــعــادات  على  والتعرف  الن�سجام  اأجــل  مــن 

والتقاليد.
الدوري  يف  اأجانب  حمرفني   7 وجود  • هل 

ال�سعودي قرار �سائب؟
ـــر غري  اأم تــواجــد 7 حمــرفــني،  اأن  اأعــتــقــد   -
اإيــجــابــي، ول يــخــدم الــالعــبــني، ول الأنــديــة 
الدعم  قلة  التي تعاين من  متو�سطة الرتيب، 
لذلك  اجلــمــاهــرييــة؛  بــالأنــديــة  مقارنة  املـــادي 
لكل  منا�سب  اأجانب  حمرفني   5 تواجد   فــاإن 

الأندية.
ديربي  يف  والأهلي  الحتــاد  يلتقي  غــدا..   •

جدة.. كيف ترى اللقاء ؟
- يجب اأن تفخر اجلماهري ال�سعودية، خا�سة 
جماهري مدينة جدة؛ لأن ديربي املدينة، يعترب 
العربي  امل�ستوى  على  الديربيات  اأف�سل  من 
والآ�سيوي؛ نظرا لالإثارة والت�سويق، واأمتنى 

التوفيق للفريقني.
اأمام  اأنك مع الحتاد مل تخ�سر  • هل �سحيح 

الأهلي؟

ــد جــمــاهــري الحتــــاد  ــي ــاأك ــت ــال - �ــســحــيــح، وب
ــك جــيــدا، ولــقــد كــان مــن دواعــي  يــتــذكــرون ذل
العريق،  الفريق  هذا  اأمــام  األعب  اأن  �سروري 
الأخرية،  ال�سنوات  يف  الو�سع  اختلف  ولكن 
خا�سة مع تفوق الأهلي، ولكن الحتاد حت�سن 

كثريا هذا املو�سم.
لك  الحتادية  اجلماهري  تكرمي  عن  حدثنا   •

خالل ال�سنة املا�سية؟
ال�سوؤال؛  بهذا  عيناي  تدمع  اأن  تريد  رمبــا   -
حيث اإن فرحتي ل تو�سف خالل ذلك التكرمي، 
فقد كان اأ�سبه باحللم، الذي ل تريد اأن ت�ستيقظ 
منه من جمال وروعة ذلك احلدث بالن�سبة يل، 
ذكرياتي  �سريط  اأ�سرجع  الآن،  اأحدثك  واأنــا 

مع الحتاد.
اأو  ال�سعودية،  الأندية  اأحــد  �ستجلب  هل   •
يف  اعــتــزالــك،  ملــبــاراة  ال�سعوديني  الــالعــبــني 

حال فكرت باإقامتها؟
- اأت�سرف بكل تاأكيد بدعوة لعبني �سعوديني 
حلفل اعتزايل، فقد ع�ست جتربة ثرية وحافلة 
 )13( من  لأكــرث  امتدت  ال�سعودية،  الكرة  مع 
من  العديد  مع  ب�سداقاتي  كثريا  واأعتز  عاما، 
الالعبني وامل�سوؤولني ال�سعوديني، ولكن اإقامة 
الــربازيــل؛  يف  لدينا  حتــدث  ل  اعــتــزال  حفل 
تعترب  وجناحاته،  الالعب  م�سرية  اأن  بحكم 

حفل اعتزال له.
اأخرية؟  • ر�سالة 

مدى  اأ�سف  اأن  اأ�ستطيع  لن  حتدثت،  مهما   -
وجماهري  عامة،  ال�سعودية  للجماهري  حبي 
الحتاد خا�سة؛ التي ل تغيب مواقفها الرائعة 
يف  ال�سعودية  اجلماهري  خميلتي.  عن  معي 
دائما. فحبهم يل يعك�ض عادات وتقاليد  قلبي 
ــ�ــســعــودي الـــرائـــع، كــمــا اأ�ــســكــرك  الــ�ــســعــب ال
لاللتقاء  يل  الفر�سة  اإتــاحــة  على  با�سم  اأخــي 
البالد"  �سحيفة"  عرب  ال�سعودية  باجلماهري 

العريقة. 

حاوره- با�سم حممد احلربي هاتفيا- الربازيل
حقق �سهرة كبرية يف املالعب ال�سعودية، فقد لعب لأربعة اأندية؛ منها 3 من الأربعة الكبار، توج مع" الأهلي والحتاد والهالل" بالعديد من البطولت املحلية 

والقارية، مهر متيزه بت�سجيل اأكرث من )200( هدف، حيث مل ت�سلم من لدغاته �سباك اأي حار�ض، ومع ذلك فاإن لقب )املجنون( ل زال مرتبًطا به.
 الهداف الربازيلي"�سريجيو ريكاردو" ك�سف يف حواره مع "البالد"، عن ذكرياته اجلميلة يف لقاءات الأهلي والحتاد، وعن �سر الأهداف الع�سرة التي 
اأحرزها يف �سباك الأهلي، وعن غرية لعبي الأهلي يف اأول موا�سم احرافه يف الدوري ال�سعودي، وعن تفوق ال�سومة بالديربي يف ال�سنوات الأخرية.. 
واأبدى اعتزازه بتجربته الناجحة التي امتدت لأكرث من 13 عاًما يف املالعب ال�سعودية، وعن الكثري من الأحداث خالل احلوار التايل، الذي جرى عرب 

الهاتف من الربازيل..

نقشت حب العميد على جسدي وتكريمهم أبكاني

العبو األهلي أجبروني على الرحيل وعرفوا قيمتي مع االتحاد

 الدوري السعودي األقوى عربيا وخليجيا

الزميل با�سم احلربي يف لقاء �سابق مع �سريجيو



رحيل اإلعالمي عبد الرحمن يغمور

أخيرة
الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 10 فرباير 2021م ال�سنة 90 العدد 1223261

 وفاة الصحفي صالح مخارش 
جدة - البالد

 فجع الو�سط العالمي اأم�ش لوفاة ال�سحفي �سالح خمار�ش وكان يرحمه الله  قد 
غرد قبيل وفاته عن م�سبار المل الماراتي، وقد �سبق وان عمل الزميل الراحل يف 

عدة �سحف وحمطات ف�سائية. 
را�سد  مثل  بداياتهم  يف  الفنانني  من  عدد  مع  بظهوره  الراحل  الإعالمي  ويعرف 
املاجد وخالد عبدالرحمن ورا�سد الفار�ش، كما اأدار اإنتاج عدد من النجوم اإعالميا، 

كما هو حال الفنانني عبادي اجلوهر ورا�سد الفار�ش.
ويف العام 2018 انتقل ب�سكل م�ستقر اإىل الإمارات، والتحق بقناة ”الغد امل�سرق“ 

كم�ست�سار برامج يف القناة والإذاعة ومقدم لل�سهرات الفنية يف املجموعة.

»صلة« ينافس في مهرجان تامبيري السينمائي 

جدة - البالد
الذي  يغمور  الرحمن  عبد  والإعالمي  املخرج  )الثالثاء(،  اأم�ش  الإعــالم،  وزارة  نعت 

وافته املنية عن عمر ناهز 85، بعد م�سرية اإعالمية حافلة بالعمل والنجاح.
را�سية  »بقلوب  »تويرت«:  على  تغريدة  يف  الرحمن  عبد  فرا�ش  جنله  وقال 

الله والدي عبد الرحمن  اإىل رحمة  انتقل  الله وقدره،  وموؤمنة بق�ساء 
حممود يغمور، بعد �سراع مع املر�ش«.

اأقدم  من   1936 عام  جدة  مدينة  يف  ولد  الــذي  يغمور،  ويعد 
املذيعني ال�سعوديني بالتلفزيون ال�سعودي، اإذ بداأ العمل فيه 
عام 1963؛ كما تقلد من�سب مدير القناة الأوىل، وارتبط 
»يوم  مثل:  �سهرية،  بربامج  امل�ساهدين  ذاكــرة  يف  ا�سمه 
جديد«، و»بك ن�ستعني«، كما قدم ن�سرات الأخبار الرئي�سية، 

والإعالن عن روؤية هالل �سهر رم�سان وعيد الفطر.

جدة - خالد بن مر�ضاح
ح�سام  للمخرج  ــلــة«،  »�ــسِ الق�سري  ال�سعودي  الفيلم  يعر�ش 
تامبريي  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  �سمن  الأوىل  لــلــمــرة  ــوة،  احلــل

ال�سينمائي لالأفالم الق�سرية بفنلندا منت�سف مار�ش املقبل.
خمرج  لأف�سل  الذهبية  النخلة  ـجائزة  على  الفيلم  وح�سل 
حاليا  ويناف�ش  ال�سعودية"،  "اأفالم  مهرجان  يف  عر�ش  عندما 
اأهم  من  يعد  الــذي  تامبريي  مهرجان  عرب  عاملية  جائزة  على 

مهرجانات الأفالم الق�سرية الأوروبية.
�ستقام  فيلما، حيث  نحو 250  احلالية  الدورة  برنامج  وي�سم 
اأغلب العرو�ش على املن�سة التلفزيونية للمهرجان، و�ستكون 
اأحداث  تدور  بينما  مار�ش،   21 اإىل   10 من  الفرتة  يف  متاحة 

التعامل  اإىل  اللذين ي�سطران  "�سلة" حول خالد ووالده  فيلم 
مع غياب والدة خالد و�سط انح�سار اأر�سية التعامل امل�سرتكة 
ــده،  وال عــن  متاما  خمتلف  جيل  اإىل  خالد  ينتمي  اإذ  بينهما، 
وعندما ل يتمكن من اإظهار اختالفه بُحرية فاإن عالقتهما ت�سبح 
�سكلية وجوفاء. يذكر اأن املخرج ح�سام احللوة �سارك باأعمال 
اأخرى يف مهرجانات اأفالم بعدد من البلدان املجاورة، ومتيزت 
ثالثة  اأنتج  كما  اجلوائز،  من  عدد  ونالت  ال�سينمائية  اأعماله 
اأفالم ق�سرية عرب جمموعة "تال�سي" ال�سينمائية، منها الفيلم 
�سيناريو  اأف�سل  بجائزة  الفائز   2010 �سنة  »عــودة«  الق�سري 
جزاأي  تاأليف  يف  �سارك  كما  ال�سينمائي،  اخلليج  مهرجان  يف 

امل�سل�سل التلفزيوين »�سفت الليل«.

نصائح لتجنب مخاطر التعرض 
المتكرر لـ"األشعة"

ضبط عصابة تروج 
لـ 6000 منتج جنسي

إسراء عسيري رئيسًا تنفيذيًا 
لهيئة »المرئي والمسموع«

جدة - البالد
قــرارًا  الق�سبي،  الله  عبد  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعـــالم  وزيــر  اأ�ــســدر 
لالإعالم  العامة  للهيئة  تنفيذيًا  رئي�سًا  ع�سريي  من�سور  اإ�ــســراء  بتكليف 
املرئي وامل�سموع، وذلك �سمن اخلطوات التطويرية التي ت�سهدها الهيئات 
خالل  ع�سريي  اإ�سراء  وقدمت  احلالية.  الفرتة  خالل  ال�سعودية  الإعالمية 
املا�سية عماًل  الفرتة  بالهيئة، خالل  التنفيذية  اللجنة  تكليفها برئا�سة  فرتة 
مهنيًا مميزًا، واأعادت تنظيم قطاعات الهيئة واأعمالها، كما �ساهمت يف اإعداد 
املكتب  لإدارتــهــا  اإ�سافة  امل�ستقبلية،  والتوجهات  اخلطط 
التنفيذي لوزير الإعالم املكلف منذ تاأ�سي�سه. وتتمتع 
ع�سريي التي حتمل �سهادة البكالوريو�ش يف اإدارة 
اإدارة  يف  املاج�ستري  و�ــســهــادة  املــعــلــومــات  نظم 
التنفيذية،  للقيادة  ماكني  معهد  وزمالة  الأعمال 
بــخــربة تــقــارب الـــــ18 عــامــًا يف جمـــالت تقنية 
�سابقًا  وعملت  الأعمال،  وريــادة  املعلومات 
يف عدة منا�سب يف جهات خمتلفة، حيث 
تقلدت منا�سب قيادية يف هيئة الإذاعة 

والتلفزيون، وال�سندوق ال�سناعي.

طالبة تبتكر نظارة 
إليقاظ السائق 

عند النعاس

جدة - البالد
خماطر  من  للوقاية  اإر�ــســادات  بـ6  والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  ن�سحت 
الأ�سعة  جهاز  طريق  عن  ت�سدر  التي  ال�سينية،  لالأ�سعة  املتكرر  التعر�ش 
ال�سينية، وهي عبارة عن اأ�سعة موؤينة لها قدرة على اخرتاق بع�ش الأج�سام 

لت�سكل �سورة للرتاكيب الداخلية لتلك الأج�سام.
وقالت الهيئة، اإن اأهم اخلطوات الإر�سادية تتمثل يف: عدم اإجراء فحو�سات 
واحل�سول  الطبيب،  من  مربر  طلب  وجــود  حال  يف  اإل  ال�سينية  بالأ�سعة 
على ن�سخة اإلكرتونية من �سور الأ�سعة وتقاريرها ليتم ا�ستخدامها لحًقا، 
وذلك للحد من التعر�ش املتكرر لتلك الأ�سعة، م�سددة على التقيد بتعليمات 
اأخرى،  مرة  الفح�ش  اإجراء  اإعادة  لتاليف  الفح�ش  اأثناء  الأ�سعة  اأخ�سائي 
وا�ستعمال ال�سرت الواقية اأثناء عمل الفحو�سات ما مل تتعار�ش مع الفح�ش، 
بالإ�سافة لتجنب مرافقة املري�ش اأثناء الفح�ش داخل غرفة الأ�سعة، وجتنب 

الوقوف بجوار غرف الأ�سعة.

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للعال
العال - البالد

اأعلنت الهيئة امللكية ملحافظة العال، توفر وظائف �ساغرة للرجال والن�ساء، 
من حملة الدبلوم والبكالوريو�ش.

اجلــدران  على  الكتابة  ــة  اإزال م�سوؤول  هــي:  ال�ساغرة  الوظائف  اأن  وبينت 
»للرجال« وي�سرتط احل�سول على �سهادة دبلوم دون حتديد تخ�س�ش معني، 
اأو  النظافة  عقود  اأو  ال�سيانة  جمال  يف  واحــدة  �سنة  عن  تقل  ل  خربة  مع 
احل�سول  �سرط  مع  ون�ساء«،  »رجال  وات�سال  اإعالم  وحمرر  م�سابه،  جمال 
على بكالوريو�ش اإعالم اأو ت�سويق، وخربة ل تقل عن 5 �سنوات يف جمال 
ون�ساء«،  »رجال  وات�سال  اإعالم  ومن�سق  املحتوى،  وحترير  واإدارة  اإن�ساء 
وي�سرتط احل�سول على دبلوم اأو بكالوريو�ش يف اإدارة اأعمال، اأو اإعالم، 

اأو ت�سويق، اأو ما يعادلها، ول ي�سرتط اخلربة.

الريا�ض - البالد 
ك�سفت وزارة التجارة ع�سابة تتاجر ببيع منتجات جن�سية ممنوعة حتمل 

ادعاءات طبية كاذبة وجمهولة امل�سدر.
واأو�سحت يف تغريدة لها على ح�سابها يف تويرت، اأنه بعد التحري والر�سد 
للع�سابة،  التو�سل  مت  الأمنية،  اجلهات  ومب�ساندة  التجارة  فرق  قبل  من 
واإحالتهم  املوزعني  و�سبط  بحوزتهم،  منتج  اآلف   6 من  اأكــر  وم�سادرة 

للجهات املخت�سة لإكمال الجراءات النظامية بحقهم.

حائل - البالد
الآيل  احلا�سب  هند�سة  بكلية  طالبة  ابتكرت 
الآمنة،  للقيادة  �سم�سية  بجامعة حائل، نظارة 
اأثــنــاء  نــومــه  الــ�ــســائــق واإيــقــاظــه حـــال  لتنبيه 

القيادة على الطريق.
حديث  يف  ال�سمري،  تــهــاين  الطالبة  وقــالــت 
عــن نظارة  عــبــارة  ابــتــكــارهــا  اإن  تــلــفــزيــوين، 
�سم�سية يرتبط بها جهاز اإ�سعار ي�سدر �سوت 
ويغفو  عينيه  الــ�ــســائــق  يغلق  عــنــدمــا  تنبيه 
اأن  اإىل  ولفتت  اإيقاظه.  اأجــل  من  ثانيتني  ملدة 
النظارة مزودة مبفتاح حتكم لت�سغيل واإطفاء 
حتت  الأ�سعة  ح�ّسا�ش  اإىل  بالإ�سافة  النظارة، 
عينه،  ال�سائق  يغلق  عندما  ي�سيء  احلــمــراء 
ن�سبة  رفع  ابتكارها  من  ت�ستهدف  اأنها  موؤكدة 

ال�سالمة واحلد من احلوادث على الطرق.

ي����اب����ن ����ض���ق���ر اجل�����زي�����رة وا����ض���م���ك ال�������ض���ق���ر ���ض��ل��م��ان
والأزم�����������ان  ����ض���م���اه�������ا  امل�����ع�����ايل يف  ف���������وق  �����ض���������رت 

َّ���������ن ب���امل���ك�������ان َّ���������د ال����������دار ومت����ك����� ن�������ض�������ل م�����ن وح�����
ع�����������ز الإ�����ض���������الم ودي��������������ار ال����ع����روب����ة والإن�������ض�������ان

م������ن ب�����داي�����������ة �����ض����ب����اب����ك �����ض����ّل����م����وك ال���ع���ن�����������ان
ف�����������ار������ضٍ م�����������ن ����ض���ب�������اك ال�������ن را����������ض ال���ك���ي�������ان

ي����ام����ل����ك����ن����ا ف����خ���������رن����ا ك������ل م������ا ط�����������ال ال����زم���������ان
الأم�������������ان �����ض���������ر  وان����������ت  ال����ط����وي����ل���������ة  راع  ان��������ت 

ف����خ����رن���������ا ب����ال���������ض����داي��������������د ب����اخل����ف���������ا وال����ب����ي���������ان 
ال����ره���������ان م���ي���ادي�����������ن  يف  ب���امل���واج���������������ه  وع����زن���������ا 

ان��������ت �����ض����ل����م���������ان وي����ك����ف���������ي م��������اي��������زودك ب���ي�������ان
اآن وك���������ل  ي�������������وم  ك�������ل  يف  �����ض����ل����م����ان����ه���������ا  ان�������������ت 

خالـد الفيصـل 

ي�ضرفني اأن اأرفع هذه الكلمات الق�ضرية التي تَعّب عن كب�ري تقديري واحرتامي 
واإعج�ابي ل�ضيدي خادم احلرمن ال�ضريفن �ضلمان بن عبدالعزيز  وفقه اهلل

ب�ضم اهلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ض�ول اهلل
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