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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

ال�شورى يخ�ضع م�شروع نظام الإعالن والت�سويق ملزيد من الدرا�سة
جمل�س الوزراء يقر �صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة ملن �أكمل ع�شرين عاما يف التعليم العايل
حمليات

هيئة للسياحة في البحر األحمر
نيوم  -وا�س

�ص4

االكت�شافات املتوالية �شاهد على عمق ح�ضارة اجلزيرة العربية

ت��ع��ل��ن ه��ي��ئ��ة ال��ت�راث ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة ،ال��ي��وم
(الأربعاء) ،عن اكت�شاف �أثري مهم يف اململكة من خالل فرق
تنقيب �سعودية ودولية م�شرتكة.
وي�ستعر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�تراث الدكتور
جا�سر احلرب�ش ،مواقع االكت�شاف التي تتوزع يف �أكرث
م��ن منطقة جغرافية داخ��ل اململكة وطريقة الك�شف عنه

وال��و���ص��ول �إل��ي��ه� ،إ���ض��اف��ة �إىل الأه��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة لهذا
االكت�شاف وما يربزه من مكانة تاريخية للمملكة بو�صفها
ملتقى للح�ضارات الإن�سانية.
ويت�ضمن امل���ؤمت��ر ال�صحفي ،عر�ض ًا ل�صور االكت�شاف
الأثري بو�صفه �شاهد ًا على عمق ح�ضارة اجلزيرة العربية
وم���دى م�ساهمتها امل���ؤث��رة يف م�سرية الب�شر منذ فجر
التاريخ.

وعلمت "البالد" من م�صادرها اخلا�صة� ،أن االكت�شاف
الأثري الذي �سيتم الإعالن عنه اليوم لي�س اكت�شافا واحدا
بل اكت�شافات �أثرية مهمة لتج�سيد تاريخ اململكة ويف �أكرث
من منطقة حيث تزخر اململكة بالكثري من املواقع الأثرية.
وقالت امل�صادر� ،إن جميع ما مت اكت�شافه مت عرب فريق عمل
�سعودي بالتعاون مع منظمات وجهات عاملية متخ�ص�صة يف
جانب االكت�شافات الأثرية والرتاثية.
التفا�صيل �ص4

الريا�ضة

جدة  -عادل بابكري

كنوز �أثرية عاملية

متابعات

وافق جمل�س الوزراء ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز  -حفظه الله  -خالل جل�سته عرب االت�صال املرئي،
�أم�س (الثالثاء) ،على �إن�شاء هيئة ال�سياحة يف البحر الأحمر ،واال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين ،وتنظيم جمل�س التنمية
ال�سياحي ،واعتمد الت�صنيف ال�سعودي املوحد للم�ستويات والتخ�ص�صات التعليمية ،و�صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة ملن �أكمل يف خدمته
(� )20سنة يف التعليم العايل يف �أي من الوظائف (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�ضر).
ونوه املجل�س الوزراء ،مب�ضامني كلمة خادم احلرمني ال�شريفني يف انطالق فعاليات قمة جمموعة توا�صل العمال ( )L20مبجموعة
الع�شرين ،وما ا�شتملت عليه من الت�أكيد على �أن مكافحة اجلائحة وتبعاتها ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية �أولوية ق�صوى.
وا�ستعر�ض املجل�س ،جممل املو�ضوعات حول تطورات الأحداث وم�ستجداتها يف املنطقة والعامل ،ومن
ذلك ما تطرقت �إليه �أعمال الدورة الـ  154ملجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية من
الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية واالجتماعية يف الوطن العربي ،م�شري ًا �إىل ما �أكدته اململكة من اهتمام وحر�ص
على وحدة و�سيادة و�سالمة الأرا�ضي العربية ،وعدم قبولها ب�أي م�سا�س يهدد ا�ستقرار املنطقة ،ووقوفها �إىل
جانب ال�شعب الفل�سطيني ،ودعم جميع اجلهود الرامية �إىل الو�صول حلل عادل و�شامل للق�ضية الفل�سطينية
مبا ميكن ال�شعب الفل�سطيني من �إقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967م ،وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية ،وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية ،كما �أعرب املجل�س عن �إدانة اململكة للت�صعيد
العدائي والإرهابي من امللي�شيات احلوثية الإرهابية مبحاولة ا�ستهداف للمدنيني والأعيان املدنية يف اململكة
ب�صواريخ بال�ستية وطائرات (مفخخة) دون طيار ،بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
التفا�صيل �ص3

�ص2

�ص11

الفي�صل

يطلع على جهود
التدريب التقني

ال�صحة

حتذر من االدعاء
بعالج كورونا

�آ�سيويا

الن�صر يت�صدر
والتعاون يتعرث

خريص «منارة صناعية» بالمنتدى االقتصادي العالمي

14.7

جدة  -البالد

مليار صفقات «تداول»
وارتفاع السيولة

�أنهى م�ؤ�شر ال�سوق ال�سعودي جل�سة �أم�س الثالثاء على ارتفاع قيا�سي  ،م�سجال �أعلى �إغالق
منذ نحو � 8أ�شهر ،و�سط تداوالت بلغت  14.7مليار ريال.
ويف خطوة جديدة لتعزيز ا�ستثمارات الأ�سهم� ،أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قراره
املت�ضمن اعتماد تعليمات �إ�صدار �شهادات الإيداع خارج اململكة مقابل �أ�سهم م�صدرة يف اململكة
ومدرجة يف ال�سوق� ،أو مقابل �أ�سهم م�صدرة يف اململكة واتخذ م�صدرها الرتتيبات الالزمة
لإدراجها يف ال�سوق .وي�أتي ذلك �ضمن الأهداف اال�سرتاتيجية لتعميق ال�سوق املالية ،وتعزيز
دورها يف زيادة ر�ؤو�س الأموال وجذب امل�ستثمرين.
يف جانب �آخر تبد�أ "فوت�سي را�سل" بتنفيذ التغيريات على �سل�سلة م�ؤ�شرات ال�سوق ال�سعودية
خالل مراجعتها الن�صف �سنوية .وكانت اململكة قد �أكملت ان�ضمامها �إىل م�ؤ�شرات عاملية عدة
للأ�سواق النا�شئة ،يف خطو ًة مهمة لتعزيز الثقة من قبل امل�ستثمرين املحليني والأجانب ب�شكل
�أكرب يف ال�سوق مما يحقق ارتفاعات �أكرب يف تدفق ال�سيولة.
التفا�صيل �ص6

الظهران  -البالد

ان�ضمت من�ش�أة خري�ص �ضمن قائمة "املنارات ال�صناعية العاملية" لتكون
بذلك املن�ش�أة الثانية التابعة لها ،التي تن�ضم �إىل هذه القائمة املعرتف بها
من قبل املنتدى االقت�صادي العاملي حيث ت�شمل مرافق الت�صنيع الرائدة
على م�ستوى العامل يف تطبيق تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة ،وي�أتي
ذل��ك يف خطوة جديدة ت�ؤكّد النجاح وال��ري��ادة التقنية التي تتمتع بها
�أرامكو ال�سعودية .وقال رئي�س �أرامكو كبري �إدارييها التنفيذيني� ،أمني
يتوج جهود
النا�صر � ،إن هذا التكرمي من قبل املنتدى االقت�صادي العاملي ّ
ال�شركة يف اعتماد حلول تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة .حيث توا�صل
حتفيز حزمة االبتكارات التقنية يف خمتلف جماالت قطاع الطاقة  ،ومن
�شواهده املكا�سب الكبرية يف من�ش�أة خري�ص من حيث الكفاءة وال�سالمة
ّ
ي�سخر
والأداء البيئي .ويعد خري�ص �أك�بر حقل نفط ذك��ي يف العامل
التقنية املتقدمة يف حتليالت البيانات ال�ضخمة ،والتعلم الآيل ،و�أجهزة
اال�ست�شعار الذكية والروبوتات .كما �أن �إدراج من�ش�أة خري�ص يف قائمة
املنارات ال�صناعية يف ذكرى مرور �سنة على حادث الهجوم الذي تعر�ضت
له املعامل ،يربهن على قدرة فريق العمل على حتقيق �أكرب الإجن��ازات
العاملية بالرغم من �أ�صعب الظروف.

�أكدوا املكا�سب الفل�سطينية� ..سيا�سيون �إماراتيون وبحرينيون لـ«

انطالق الرحالت الدولية
للفئات المستثناة

الريا�ض -البالد

انطلقت �أم�س �أوىل الرحالت الدولية بعد ال�سماح بال�سفر للفئات امل�ستثناة ،بنا ًء على �صدور
املوافقة الكرمية وفق ًا ملا رفعته اجلهات املخت�صة يف اململكة ب�ش�أن م�ستجدات املواجهة مع
جائحة فريو�س كورونا يف اململكة.
و�أكدت الهيئة العامة للطريان املدين ا�ستعداد املطارات ال�سعودية الدولية ت�شغيلي ًا لهذه
املرحلة ،بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة واجلهات احلكومية ذات العالقة داخل مرافق املطارات.
و�أ���ش��ارت الهيئة �إىل �أن ال�ضوابط ت�شمل ع��دم ال�سماح لغري ال�سعوديني بالدخول �إىل
الأرا�ضي ال�سعودية �إال بعد تقدمي ما يثبت خلوهم من الإ�صابة بنا ًء على حتليل حديث من جهة
موثوقة ومعتمدة خارج اململكة.
و�سيتم الإعالن عن املوعد املحدد لرفع التعليق ب�شكل كامل للرحالت الدولية قبل  30يوما
من تاريخ  1يناير القادم ،ول��وزارة ال�صحة �إذا تطلب الأم��ر حينذاك �أن ترفع بطلب و�ضع
ا�شرتاطات �صحية وقائية على امل�سافرين والناقلني �أثناء ال�سفر.

»:

االتفاقيات مع إسرائيل تعزز فرص السالم
البالد  -مها العواودة

�ص7

وقعت البحرين والإمارات� ،أم�س (الثالثاء) ر�سمي ًا يف البيت
الأبي�ض ،اتفاقي �سالم تاريخيني مع �إ�سرائيل ،لتعزيز الأمن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وحتقيق �أهداف مبادرة
ال�سالم العربية ،مبا ي�ضمن نيل ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه
امل�شروعة ويحقق ال�سالم ال��دائ��م ،وب���دء عهد ج��دي��د عنوانه
التعاون يف كافة املجاالت.
و�أك����د م�����س���ؤول��ون و�سيا�سيون �إم��ارات��ي��ون وبحرينيون
لـ"البالد"� ،أن توقيع اتفاقيتي ال�سالم بني الإم��ارات والبحرين
و�إ���س��رائ��ي��ل� ،إجن���از دبلوما�سي تاريخي يحفظ �أم��ن املنطقة،
ويكبح جماح الفو�ضى والإره���اب ويعزز التبادل االقت�صادي
والثقايف.
وق��ال نائب رئي�س جلنة ال�����ش���ؤون الت�شريعية والقانونية
مبجل�س ال��ن��واب البحريني ال��دك��ت��ور ع��ل��ي م��اج��د النعيمي:
"االتفاق الإماراتي  -البحريني مع اجلانب الإ�سرائيلي يعزز

فر�ص ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،و�سينعك�س �إيجاب ًا
على �إيجاد حل عادل ودائم للق�ضية الفل�سطينية ،ويف ذلك و�سيلة
لتحقيق التنمية يف املنطقة ب�أكملها" ،مبين ًا �أن يف هذه االتفاقيات
ت�أكيد ًا على مكانة الدول املوقعة الدولية والإقليمية يف حل ق�ضايا
ال�سالم باعتبارها الداعم الرئي�سي مللفات ال�سالم الدويل ،يف وقت
يقت�ضي ���ض��رورة تغليب ون�شر ثقافة ال�سالم ملجابهة الإره��اب
واملخاطر التي تهدد �شعوب العامل.
ويرى مدير عام الإدارة العامة للأمن اجلنائي بوزارة الداخلية
الإماراتية ح�سن �إبراهيم العي�سى� ،أن االتفاقيتني حتركان املياه
الراكدة للق�ضية الفل�سطينية ،وحتافظان على الأر�ض الفل�سطينية
واحل��ق��وق ال��ع��رب��ي��ة ،بالتقاط الأن��ف��ا���س والتفكري بعقالنية يف
اخلطوات القادمة ،وليكون لدينا ما ن�ستطيع التفاو�ض ب�ش�أنه
م�ستقب ًال .و�أ�ضاف "منذ حوايل  70عام ًا ومنطقة ال�شرق الأو�سط
تعي�ش �صراعات و�أزم��ات متتالية ،وح��ان الوقت لتحكيم �صوت
العقل لإحالل ال�سالم بدال عن احلرب".

مباحثات مصرية  -يونانية
لحسم مغامرات تركيا

�ص7

محليات
2
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أمير منطقة مكة يطلع على جهود التدريب التقني

أخبار سريعة

جدة -يا�سر بن يو�سف

ا�ستمع م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة
املكرمة الأم�ير خالد الفي�صل �إىل �شرح عن جهود التدريب التقني
باملنطقة يف ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد ،وما
ُتقدّمه  22من�ش�أة تدريبية يف املنطقة ،ما بني كليات تقنية للبنني
والبنات وكليات االت�صاالت والإلكرتونيات وال�سياحة والفندقة
ومعاهد �صناعية ثانوية للبنني لتدريب مايفوق � 30أل��ف متدرب
ومتدربة.
جاء ذلك لدى ا�ستقباله يف مقر الإمارة بجدة ،حمافظ امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني الدكتور �أحمد الفهيد يرافقه مدير
عام التدريب التقني واملهني باملنطقة في�صل بن كد�سة.
كما اطلع �سموه على الإجراءات والتدابري االحرتازية ملواجهة
جائحة ك��ورون��ا وال��ت��ي ُ�ش ّكلت لأجلها جل��ان ل�ل�أزم��ات وال��ك��وارث
باملن�ش�آت التدريبية يف حمافظات منطقة مكة املكرمة ،عالوة على
�إ�صدار امل�ؤ�س�سة للدليل اال�سرت�شادي لرتتيبات العودة يف املن�ش�آت
التدريبية باململكة ،بالإ�ضافة �إىل �أبرز اخلطط التطويرية وامل�شاريع
التي تعمل عليها امل�ؤ�س�سة خالل الفرتة القادمة.

الجبير يبحث مع وزراء خارجية المغرب
وباكستان والسنغال الشأن اليمني

الريا�ض -وا�س

ا�ستعر�ض وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء
عادل بن �أحمد اجلبري ،يف ات�صال هاتفي مع وزير خارجية اململكة
املغربية الأ�ستاذ نا�صر بوريطة ،العالقات الثنائية املتميزة بني
البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها ،وبحث امل�ستجدات والق�ضايا
الإقليمية الراهنة ذات االهتمام امل�شرتك ،وبالأخ�ص ما يتعلق
بال�ش�أن اليمني.
كما ا�ستعر�ض مع وزير خارجية جمهورية باك�ستان الإ�سالمية �شاه
حممود قري�شي ،العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني و�سبل
تطويرها مبا يخدم م�صالح ال�شعبني ،و�آخ��ر التطورات الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك وبالأخ�ص ما يتعلق بال�ش�أن اليمني.
وا�ستعر�ض اجلبري مع �أمادو باه وزير اخلارجية وال�سنغاليني يف
اخلارج  ،العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،واملو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك وبالأخ�ص فيما يتعلق بال�ش�أن اليمني.

الربيعة يدشن بوابة تسجيل المنظمات
اإلنسانية الخارجية
الريا�ض -اخلرطوم -وا�س

إعادة هيكلة أمانة جدة لتطوير العمل اإلداري والمتابعة الميدانية
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أ���ص��در �أم�ي�ن حمافظة ج��دة �صالح ب��ن علي ال�ترك��ي ع��دد ًا
م��ن ال��ق��رارات ب���إع��ادة هيكلة وتغيري م�سميات جمموعة من
قطاعات و�إدارات الأمانة والتي �شملت تكليف عدد من من�سوبي
ومن�سوبات الأمانة ،حيث ت�ضمنت الهيكلة اجلديدة ا�ستحداث
�إدارات و�أق�سام جديدة لتطوير وتنظيم العمل الإداري والفني
ودعم �إجراءات املتابعة امليدانية للم�شاريع واخلدمات.
و�شملت ال��ق��رارات تعديل م�سمى قطاع امل�شاريع والبيئة
ليكون وكالة امل�شاريع ونقل كافة الإدارات املرتبطة بامل�سمى
ال�سابق ،وا�ستمرار تكليف املهند�س علي ب��ن حممد القرين
نائب ًا للأمني بالإ�ضافة �إىل مهامه وكي ًال للم�شاريع ،كما ت�ضمنت
هيكلة القطاع تغيري م�سمى الإدارة العامة للطرق واملياه ليكون
الإدارة العامة للطرق واجل�سور وتكليف املهند�س �صالح بن
�أحمد البخاري مدير ًا عام ًا للإدارة  ،وتكليف �سليمان بن �صالح
املحيميد مدير ًا عام ًا مل�شاريع النظافة.
وفيما يتعلق بقطاع خدمة املجتمع تقرر �إعادة هيكلة الإدارات
التابعة لها حيث �شملت �إن�شاء الإدارة العامة للعالقات املجتمعية
ويتبع لها �إدارات (مراكز الأح��ي��اء – خدمات ذوي الإع��اق��ة –
�إدارة التوا�صل املجتمعي – التطوع البلدي) كما ت�ضمنت هيكلة
القطاع ا�ستمرار الإدارة العامة خلدمة املجتمع ويتبع لها �إدارات
(عالقات املتعاملني – الأن�شطة احلكومية امل�شرتكة – البالغات
البلدية) مع ا�ستمرار ارتباط �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية والتنظيمية
بوكالة خدمة املجتمع.
و�شملت الهيكلة تكليف املهند�س عائ�ض ب��ن علي حممد
الزهراين وكي ًال خلدمة املجتمع وكل من حممد بن علي حممد
اليامي مديرا عاما لإدارة خدمة املجتمع ور�شا بنت عبدالله
باهيثم م��دي��را عاما خلدمة العمالء فيما �أ�سند ال��ق��رار تعيني
املهند�س هتان بن ها�شم حمودة مدير ًا عام ًا للعالقات املجتمعية.
وت�ضمن القرار �إعادة هيكلة وكالة البلديات الفرعية ب�إن�شاء
الإدارة العامة للخدمات البلدية ويتبع لها �إدارات( الرقابة
التجارية – مراكز اخلدمات البلدية – �إدارة الرتاخي�ص – �إدارة

 7880مستفيدا من خطة مركز
التدريب العدلي
جدة -يا�سر بن يو�سف
�أطلق مركز التدريب العديل ،خطته التدريبية للربع الأول من العام
الهجري اجلاري.
وقال مدير عام املركز الدكتور فار�س القرين �إن اخلطة التدريبية
ت�ستهدف �أك�ثر من  7880م�ستفيدًا ،وت�سعى �إىل رفع كفاءة وت�أهيل
املمار�سني العدليني من خالل تقدمي برامج نوعية.
وت�شمل اخلطة التدريبية امل�سار التطويري ،وبرامج متكني املراكز
وج��ه��ات االخت�صا�ص� ،إ�ضافة �إىل ب��رام��ج ت�أهيل وتطوير املحامني
واملوثقني.
وفيما يتعلق بامل�سار التطويري في�شتمل على برامج لعموم الق�ضاة،
وحماكم اال�ستئناف ،التجارية ،العمالية ،اجلزائية ،التنفيذ ،الأحوال
ال�شخ�صية ،والعامة ،وبرامج كتاب العدل واملالزمني الق�ضائيني.
وتت�ضمن اخلطة العديد من املحا�ضرات التدريبية ،واللقاءات مع
اخل�براء الدوليني ،بجانب الندوات التي �ستعقد بالتعاون مع �شركاء
املركز من اجلهات احلكومية.
وي�ستهدف الربنامج التدريبي اخلا�ص باملحامني  1200متدرب
بربنامج ت�أهيل املحامني ،عرب جمموعة من ال���دورات �أهمها نظرية
ال�ضمان يف الفقه والقانون ،املنازعات العمالية ،املنازعات الإداري��ة،
الأوراق التجارية ،املهارات الإداري��ة واملالية لإدارة مكاتب املحاماة،
مهارات حل امل�شكالت ،مدونة ال�سلوك املهني عند املحامي ،ومهارات
�صياغة الأوقاف والو�صايا.
كما ي�ستهدف برنامج املوثقني  500موثق ،عرب برنامج تعريفية
و�أخرى ت�أهيلية.

اللجان امل�شاركة) والإدارة العامة لر�صد ومعاجلة الظواهر
ال�سلبية ويتبع لها �إدارات(م��ت��اب��ع��ة حمطات ال��وق��ود – �إدارة
مراقبة ال�سيارات التالفة والناقالت – ر�صد مواقع املياه الآن�سة
– الأ�شراف على تنفيذ مواقف ال�سيارات اال�ستثمارية).
كما جاء يف الهيكلة اجلديدة �إن�شاء الإدارة العامة لتطوير
ودع��م البلديات ويتبع لها �إدارات(ال���دع���م وامل�ساندة – �إدارة
تطوير الأداء البلدي – نظم املعلومات البلدية) مع ا�ستمرار
املهند�س حممد بن �إبراهيم الزهراين وكي ًال للبلديات الفرعية،
مبا يف ذلك ا�ستمرار تكليف م�شريف بلديات ال�شمال واجلنوب
وال�شرق والو�سط وتكليف املهند�س ح�سن �سعد دخيل الله
ال��زه��راين مديرا عاما للخدمات البلدية واملهند�س عمرو بن
كامل الدق�س مديرا عاما لإدارة ر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية
و �سمر بنت عوا�ض ال�سلمي مديرا عاما لإدارة تطوير ودعم
البلديات بالإ�ضافة لتكليف املهند�س م��راد بن عبدالله احلكم
رئي�س ًا لبلدية �أبحر ال�شمالية الفرعية.
�أم���ا فيما يتعلق بقطاع اخل��دم��ات فقد ن�ص
ال��ق��رار على �إع���ادة هيكلة الإدارات التابعة
لوكالة اخل��دم��ات �شام ًال نقل تبعية �إدارة
م��ع��اجل��ة الأح���ي���اء ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ل��ل��وك��ال��ة
مب�سمى الإدارة العامة للع�شوائيات كما
ج���اء يف هيكلة ق��ط��اع اخل��دم��ات نقل
الإدارة العامة للرقابة البيئة لوكالة
اخلدمات مب�سمى الإدارة العامة
للخدمات التجارية ويتبع لها
�إدارات (اخل��دم��ات التجارية
– �أ����س���واق ال��ن��ف��ع ال��ع��ام
وامل�سالخ – املنتجعات
ال�����س��ي��اح��ي��ة – امل��راك��ز
التجارية).
كما �صدر ق��رار
�أمني جدة بتكليف

املهند�س نا�صر بن �سامل املتعب وكي ًال للخدمات واملهند�س
حممد بن علي القحطاين مديرا عاما للع�شوائيات وتكليف
املهند�س رامي بن �سعيد فق�س مديرا عاما للطوارئ والكوارث
وا�ستمرار تكليف عو�ض بن علي القحطاين مديرا عاما ل�صحة
البيئة.
ويف �سياق هيكلة عدد من القطاعات الداخلية �صدر القرار
ب�إن�شاء �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي والإع�لام الرقمي ويتبع لها
�أق�سام (الأخ��ب��ار والتحرير – الهوية امل�ؤ�س�سية – االت�صال
الرقمي – مركز الر�صد الإع�لام��ي) وتكليف حممد ب��ن عبيد
البقمي مدير ًا للإدارة بالإ�ضافة ملهام عمله كمتحدث ر�سمي لأمانة
حمافظة جدة.
كما �شملت القرارات �إن�شاء الإدارة العامة للدعم امل�ؤ�س�سي
ويتبع لها �إدارات (ال���رد على اجل��ه��ات الرقابية – امل�ساندة
امليدانية – اخل��دم��ات احلكومية – التحقيق – االت�صاالت
الإداري��ة مبكتب معايل الأمني) وتكليف مطلق بن مظف �شارع
الغامدي مدير ًا عام ًا للإدارة.
كما ت�ضمنت الهيكلة الداخلية بالأمانة �إن�شاء
الإدارة العامة للتخطيط والتميز امل�ؤ�س�سي
ويتبع لها �إدارات (التخطيط – اجل��ودة
– احلوكمة – التح�سني – االبتكار
وتطوير الأعمال – املجال�س واللجان
– ال�ش�ؤون الإداري���ة والتنظيمية)
وج������رى ت��ك��ل��ي��ف ف���اط���م���ة ب���ن���ت ف��ه��د
الغامدي مديرا عاما للإدارة.
وج���اء يف ال���ق���رارات �إل��غ��اء �إدارت���ي
املكتب التنفيذي للأمني واملتابعة ونقل
تبعية �إدارة املياه اىل وكالة برنامج
ت�صريف مياه الأمطار و�إعادة
ت�سميتها �إىل الإدارة
ال����ع����ام����ة ل�����ص��ي��ان��ة
�شبكات املياه.

د�شن امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،مبقر املركز يف الريا�ض �أم�س ،البوابة
الإلكرتونية لت�سجيل املنظمات وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية والإغاثية
اخلارجية  -الدولية والإقليمية  -الراغبة يف التعاون مع املركز.
وي�أتي تد�شني البوابة يف ظل �سعي املركز للتدخل العاجل والفعال يف
مناطق الكوارث يف العامل ولأهمية وجود قاعدة بيانات �إلكرتونية
متكاملة للمنظمات الإغاثية والإن�سانية امل�ؤهلة واجلاهزة لتعاون
املركز معها يف تنفيذ امل�شاريع والربامج الإن�سانية امل�شرتكة  ،ولكي
تتاح للمنظمات الراغبة يف التعاون مع املركز الت�سجيل �إلكرتونيًا
توفريًا للوقت واجلهد و�سرعة الإجناز.
من جهة �أخرى وا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
�إغاثة املت�ضررين من ال�سيول والفي�ضانات يف جمهورية ال�سودان
ال�شقيقة ،حيث وزع �أم�س الأول  1.000كرتون من التمور للمت�ضررين
من ال�سيول يف منطقة الريف اجلنوبي بوالية اخلرطوم  ،ا�ستفاد منها
� 6.000شخ�ص.

باكستان تعلن تضامنها مع المملكة في
الدفاع عن سيادتها
�إ�سالم �آباد  -وا�س

�أدانت باك�ستان ب�شدة �إطالق امليلي�شيات احلوثية ال�صواريخ
وط��ائ��رات دون طيار مفخخة م���ؤخ��ر ًا جت��اه �أرا���ض��ي اململكة
العربية ال�سعودية ،وعدت ذلك انتها ًكا ل�سيادة اململكة ووحدة
�أرا�ضيها.
و�أو�ضح بيان �صادر عن وزارة اخلارجية الباك�ستانية �أم�س
يف �إ�سالم �آباد �إن باك�ستان ت�شيد بالإجراءات الدفاعية الناجحة
للمملكة العربية ال�سعودية �ضد ال�صواريخ والطائرات املفخخة،
والتي حالت دون �إزهاق �أرواح العديد من املدنيني الأبرياء.
و�أ���ض��اف �أن باك�ستان تعرب عن ت�ضامنها الكامل مع اململكة
وت�ؤيد حقها يف الدفاع عن �سيادتها �ضد �أي عدوان.
و�أردف البيان �أن باك�ستان د�أبت على حث جميع �أطراف النزاع
يف اليمن على االنخراط يف حوار هادف و�سلمي لإنهاء الأعمال
العدائية  ،مب��ا يتما�شى م��ع ق��رار جمل�س الأم���ن ال���دويل رقم
 ،2216ويف هذا ال�صدد ،وتقدر باك�ستان اخلطوة الإيجابية
التي اتخذها التحالف من �أجل ا�ستعادة ال�شرعية يف اليمن ،
عندما �أعلن وقف �إطالق النار من جانب واحد يف وقت �سابق
من هذا العام ،ومع ذلك ف�إنه من امل�ؤ�سف �أن هذه اخلطوة مل يتم
الرد عليها باملثل.

انطالق مبادرة شكرا سندنا بالمدينة
املدينة املنورة  -حممد قا�سم
انطلقت �أم�س مبادرة "�شكرا �سندنا" التي ينظمها
فريق �شخ�صيات املدينة (م��ب��ادرون) وف��ري��ق "نخبة
ال��ب��ودي قارد" حتت مظلة جلنة التنمية االجتماعية
باملدينة املنورة.
وت�����س��ت��ه��دف امل���ب���ادرة ت��ك��رمي اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة
وامل�ساهمة �أثناء جائحة كورونا حيث مت زي��ارة فرع
هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي باملنطقة.

وثمن الدكتور �صالح العويف نائب املدير العام
املبادرة �شاكرا الفريقني على الزيارة فيما �أكدت قائدة
فريق مبادرون ع�شة ادري�س فالته �أن تكرمي فرع الهيئة
لدوره املتميز �أثتاء اجلائحة.
وق��ال قائد فريق نخبة البودي ق��ارد الكابنت هاين
اجلهني �إن جميع القطاعات تكاتفت جهودها �أثناء
الأزم���ة كما �أثبت املجتمع ترابطه وتعاونه مع كافة
القطاعات.

افتتاح حديقة الخالدية بالمدينة المنورة
املدينة املنورة -البالد
�أكملت �أمانة املدينة املنورة ا�ستعداداتها الفتتاح
احلديقة العامة بحي اخلالدية مب�ساحة  30000مرت
مربع ،وذل��ك �ضمن م�شاريع �أن�سنة امل��دن ،وزي��ادة
امل�سطحات اخل�ضراء ون�صيب الفرد منها.
وراع��ت الأم��ان��ة يف تنفيذ احلديقة اجلوانب
الرتفيهية واخلدمية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�سكان
وزوار احلي وحتقيق �أعلى معايري جودة احلياة،
حيث مت توفري منطقتني لألعاب الأطفال وممرات
للم�شاة وم�ضمار للم�شي ،ومت زراع���ة جمموعة
م��ن الأ���ش��ج��ار وامل�سطحات اخل�����ض��راء وال��زه��ور

املو�سمية ،كما زودت احلديقة مبرافق عامة ،منها
ملعب لكرة القدم وجل�سات جانبية و�أعمدة �إنارة
و�أر���ص��ف��ة وزودت منطقة الأل���ع���اب ب��الأر���ض��ي��ات
املطاطية حلماية الأطفال ودورات املياه.
على �صعيد �آخر ،كثفت الأمانة عمليات التعقيم
والتطهري يف احلديقة قبل افتتاحها و�ضاعفت
�أع����داد ال��ف��رق ال��رق��اب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ه��ا ع��ل��ى م��دار
ال�ساعة ،داعية املواطنني واملقيمني لال�ستفادة من
هذه احلدائق وامل�سطحات اخل�ضراء التي �أن�شئت
لهم ،واملحافظة عليها م��ن العبث والإب�ل�اغ عند
املخالفات.
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�أكد حر�ص اململكة على وحدة و�سيادة و�سالمة الأرا�ضي العربية ..جمل�س الوزراء:

الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر األحمر
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل  20عام ًا في التعليم العالي

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي
واستراتيجية "األمن السيبراني"

تصدر المملكة للتنافسية الرقمية بمجموعة الـ 20ثمرة الدعم والتمكين
املا�ضية ،ويعك�س القفزات النوعية التي حققتها اململكة على م�ستوى البنية
نيوم  -وا�س
عقد جمل�س ال��وزراء ،جل�سته �أم�س (الثالثاء) ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة الرقمية ،وتنمية القدرات الرقمية ،وامل�شاريع الرقمية ال�ضخمة� ،إ�ضافة �إىل ن�ضج
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س التنظيمات والت�شريعات الرقمية امل�ستمدة من ر�ؤية اململكة . 2030
الوزراء ـ حفظه الله ـ الذي اطلع يف بدء اجلل�سة ،على فحوى الر�سالة التي تلقاها
ا�ستعرا�ض م�ستجدات املنطقة
من جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين .كما �أطلع ـ �أيده الله
ـ املجل�س على ما ت�ضمنته االت�صاالت الهاتفية مع فخامة الرئي�س �شي جني بينغ وا�ستعر�ض املجل�س ،جممل املو�ضوعات حول تطورات الأحداث وم�ستجداتها
رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ودولة م�ست�شارة جمهورية �أملانيا االحتادية يف املنطقة والعامل ،ومن ذلك ما تطرقت �إليه �أعمال الدورة الـ  154ملجل�س جامعة
�أجنيال مريكل ،ودولة رئي�س وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي ،وما جرى الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية من الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية
ً
م�شريا �إىل ما �أكدته اململكة من اهتمام وحر�ص
خاللها من بحث وا�ستعرا�ض لأعمال وجهود دول جمموعة الع�شرين� ،ضمن واالجتماعية يف الوطن العربي،
اجتماعاتها هذا العام برئا�سة اململكة ،ملواجهة �آثار جائحة كورونا ،وت�أكيده ـ على وحدة و�سيادة و�سالمة الأرا�ضي العربية ،وعدم قبولها ب�أي م�سا�س يهدد
رعاه الله ـ حر�ص اململكة على العمل مع دول املجموعة خلدمة ال�شعوب ودعم ا�ستقرار املنطقة ،ووقوفها �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ،ودعم جميع اجلهود
االقت�صاد العاملي والتخفيف من تبعات اجلائحة والعودة �إىل احلياة الطبيعية .الرامية �إىل الو�صول حلل عادل و�شامل للق�ضية الفل�سطينية مبا ميكن ال�شعب
ون��وه جمل�س ال���وزراء ،مب�ضامني كلمة خ��ادم احلرمني ال�شريفني يف انطالق الفل�سطيني من �إق��ام��ة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة على ح��دود ع��ام 1967م،
فعاليات قمة جمموعة توا�صل العمال ( )L20مبجموعة الع�شرين ،وما ا�شتملت وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وفق ق��رارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم
عليه من الت�أكيد على �أن مكافحة اجلائحة وتبعاتها ال�صحية واالجتماعية العربية.
واالقت�صادية �أولوية ق�صوى ،و�أن جهود املجموعة ترتكز على عدد من املحاور،
�إدانة الت�صعيد العدائي احلوثي
م��ن �أهمها التعاون ال���دويل للو�صول �إىل لقاح للفريو�س ،وحتقيق العدالة
وال�شمولية يف توفريه للجميع ،مع مراعاة احتياجات الدول الأكرث ً
فقرا ،و�أن وبني الدكتور ماجد الق�صبي �أن جمل�س الوزراء� ،أعرب عن �إدانة اململكة للت�صعيد
حماية الأرواح ،واحلفاظ على وظائف الأفراد وركائز معي�شتهم ت�أتي يف مقدمة العدائي والإره��اب��ي م��ن امللي�شيات احلوثية الإره��اب��ي��ة مبحاولة ا�ستهداف
للمدنيني والأعيان املدنية يف اململكة ب�صواريخ بال�ستية وطائرات (مفخخة) دون
اهتمامات قادة دول الع�شرين.
ً
م�شيدا يف هذا ال�صدد بكفاءة القوات امل�شرتكة
وعقب اطالع املجل�س على جملة من التقارير حول م�ستجدات جائحة فريو�س طيار ،بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،
كورونا ،على امل�ستويني املحلي والدويل ،تناول م�شروع القرار الذي اعتمدته لتحالف دعم ال�شرعية يف اليمن بالت�صدي لهذه التهديدات و�إف�شالها ،واتخاذ
اجلمعية العامة للأمم املتحدة لتن�سيق ا�ستجابة عاملية عملية ،ملمو�سة وقوية الإج��راءات ال�ضرورية كافة حلماية املدنيني والأعيان املدنية ،وكذا الإجراءات
ً
تتويجا جلهود اململكة خالل رئا�ستها العملياتية الالزمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية واملحاوالت الفا�شلة مبا يتوافق
ملكافحة جائحة كوفيد ـ  ،19ال��ذي جاء
احلالية ملجموعة الع�شرين يف تقدمي الدعم للدول النامية دون ا�ستثناء �أو متييز ،مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
باال�ستعانة مبخرجات القمة اال�ستثنائية االفرتا�ضية لقادة جمموعة الع�شرين كما جدد املجل�س� ،إدانة اململكة وا�ستنكارها ال�شديدين للتفجري الذي ا�ستهدف
يف مار�س 2020م ،التي كان لها �أثر بالغ يف التخفيف من الآثار ال�سلبية للوباء ،موكب نائب رئي�س جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ،يف العا�صمة الأفغانية كابل،
و�أ�سفر عن �سقوط عدد من القتلى واجلرحى ،وت�أكيد ت�ضامن اململكة ووقوفها
على اجلوانب ال�صحية ،واالقت�صادية والتجارية واالجتماعية.
�إىل جانب جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ال�شقيقة �ضد جميع �أ�شكال العنف
والإره��اب والتطرف ،معربا عن العزاء واملوا�ساة لذوي ال�ضحايا وللحكومة
ت�صدر التناف�سية الرقمية قفزة نوعية
و�أو�ضح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي ،يف بيانه لوكالة وال�شعب الأفغاين ال�شقيق ،مع التمنيات بال�شفاء العاجل للم�صابني.
الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س ال��وزراء ،عد ت�صدر اململكة قائمة دول جمموعة واطلع جمل�س ال��وزراء ،على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول
الع�شرين يف التناف�سية الرقمية خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية يف التقرير �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية للهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية ،والهيئة العامة
ال�صادر من املركز الأوروب���ي للتناف�سية الرقمية ،ب�أنه ثمرة للدعم والتمكني للإعالم املرئي وامل�سموع ،والرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،والرئا�سة
والتوجيه ال��ذي يوليه خ��ادم احلرمني ال�شريفني و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال
العهد  -حفظهما الله  -لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات على مدى ال�سنوات تلك املو�ضوعات.

قرارات املجل�س

اطلع جمل�س ال��وزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى �إليه كل
من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية،
واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها ،وقد
انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
 تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة ـ �أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اجلانباملوريتاين يف �ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية يف قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
 تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية ـ �أو من ينيبه ـ بالتباحث معاجلانب التنزاين يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الدفاع املدين
واحلماية املدنية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية
تنزانيا االحت��ادي��ة ،والتوقيع عليه ،وم��ن ثم رف��ع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
 تفوي�ض معايل �أمني عام دارة امللك عبدالعزيز املكلف ـ �أو من ينيبه ـ بالتباحثمع اجلانب املغربي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون بني دارة امللك عبدالعزيز
يف اململكة العربية ال�سعودية وم�ؤ�س�سة �أر�شيف املغرب يف اململكة املغربية،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
 املوافقة على مذكرة تفاهم بني املركز الوطني للوثائق واملحفوظات يف اململكةالعربية ال�سعودية وم�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني يف اجلمهورية التون�سية يف
جمال الوثائق والأر�شفة.
 املوافقة على �إن�شاء هيئة ال�سياحة يف البحر الأحمر. املوافقة على تنظيم جمل�س التنمية ال�سياحي. اعتماد الت�صنيف ال�سعودي املوحد للم�ستويات والتخ�ص�صات التعليمية،بال�صيغة املرافقة للقرار.
 تعديل الفقرة ( )1من البند (� ًأوال) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )259وتاريخ
1429 / 9 / 1هـ ،لت�صبح بالن�ص الآتي  " :ت�صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة ملن �أكمل
يف خدمته (� )20سنة يف التعليم العايل يف �أي من الوظائف ( �أ�ستاذ� ،أ�ستاذ
م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�ضر ) عن كل �سنة ،تعادل رات��ب الرتبة والدرجة
اللتني ي�شغلهما عند انتهاء خدمته ،وت�ستثنى من �إكمال هذه املدة احلاالت الآتية:
"�صدور �أمر ملكي� ،أو قرار من جمل�س الوزراء ،بالتعيني يف وظيفة �أخرى،
�إلغاء الوظيفة ،الوفاة ،العجز ال�صحي ،وبلوغ ال�سن النظامية للتقاعد" .ويكون
ا�ستحقاق املكاف�أة من تاريخ حتقق احلالة ،وت�صرف من اجلهة التي انتهت فيها

القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى االستقالل

ال�سعودية ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
الريا�ض -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،لفخامته ،وحلكومة و�شعب الواليات املك�سيكية املتحدة ال�صديق،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز �أوب��رادور ،اطراد التقدم واالزدهار.
رئي�س الواليات املك�سيكية املتحدة ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
و�أعرب امللك املفدى ،با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة العربية �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع،

برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز �أوب��رادور
رئي�س الواليات املك�سيكية املتحدة ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�����س��ع��ادة لفخامته ،راج��ي�� ًا حلكومة و�شعب ال��والي��ات
املك�سيكية املتحدة ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

الشورى يحيل مشروع نظام اإلعالن والتسويق لمزيد من الدراسة
الريا�ض-وا�س

وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته �أم�س  ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة
نائب رئي�س املجل�س الدكتور عبدالله بن �سامل املعطاين  ،على �إحالة
م�شروع نظام الإع�لان والت�سويق �إىل جلنة خا�صة يف املجل�س ملزيد من
الدرا�سة.
وج��اء ق��رار املجل�س بعد �أن ا�ستمع �إىل تقرير جلنة الثقافة والإع�ل�ام
وال�سياحة والآثار ب�ش�أن مقرتح امل�شروع املقدم ا�ستناد ًا للمادة ( )23من
نظام املجل�س من ع�ضو املجل�س الدكتور عبدالله ال�سفياين وما �أبداه عدد
من �أع�ضاء املجل�س من ملحوظات و�آراء �أيدت م�شروع النظام وطالبت يف
الوقت نف�سه بت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة املو�ضوع لأهميته.
و�ستقوم اللجنة اخلا�صة وفق ًا للمادة ( )44الفقرة ( )4من قواعد عمل
املجل�س واللجان املتخ�ص�صة بدرا�سة املو�ضوع ب�شكل مف�صل ومن ثم
�ستعد تقريرها ب�ش�أن مقرتح م�شروع النظام والعودة بوجهة نظرها �إىل
املجل�س يف وقت الحق.
وكانت جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار قد طالبت يف تو�صيتها
التي تقدمت بها �إىل املجل�س بعدم منا�سبة اال�ستمرار يف درا�سة مقرتح
م�شروع "نظام الإع�لان والت�سويق"  ,حيث �أو�ضحت اللجنة �أن �أهداف
النظام متحققة من خالل الأنظمة واللوائح التالية  ,وهي قواعد تنظيم
لوحات الدعاية والإعالن  ,ونظام املطبوعات والن�شر والئحته التنفيذية ,
ونظام الإعالم املرئي وامل�سموع والئحته التنفيذية  ,ونظام حماية الطفل
والئحته التنفيذية  ,ونظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية  ,ونظام الغذاء والدواء
 ,والئحة رقابة الأجهزة واملنتجات الطبية  ,ونظام منتجات التجميل ,

ونظام مكافحة الغ�ش التجاري  ,والالئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغ�ش
التجاري  ,ونظام حماية حقوق امل�ؤلف  ,ونظام الآثار واملتاحف والرتاث
العمراين .
ي�شار �إىل �أن مقرتح م�شروع النظام يتكون م��ن  64م��ادة وي��ه��دف �إىل
�ضبط وتنظيم �سوق الإع�لان والت�سويق يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يحقق �أه��داف التنمية يف قطاع يعد من �أهم القطاعات االقت�صادية ,
وحماية املواطنني واملقيمني من الدعايات امل�ضللة والت�سويق اخلادع ب�سن
القوانني والت�شريعات والتوعية الالزمة.
كما يهدف م�شروع النظام �إىل �سد الفراغ الت�شريعي املوجود ب�سبب قدم
بع�ض الأنظمة وامل�ستجدات املعا�صرة يف التجارة واالقت�صاد العاملي
 ,و ّمل �شتات الأنظمة املتفرقة واللوائح املختلفة التي تعر�ضت للإعالن
والت�سويق يف بع�ض موادها.
ومن �أهداف النظام �أي�ض ًا تب�صري املعلنني وامل�سوقني ب�أهم معايري الإعالن
والت�سويق واالهتمام مب�س�ؤوليتهم االجتماعية والأخالقية التي حتقق
جناحهم من جهة وحماية املجتمع من جهة �أخرى  ,وتطوير قطاع الإعالن
والت�سويق من خالل مواد النظام و�إن�شاء اجلمعية الوطنية ملعايري الإعالن
والت�سويق مبا يواكب النمو االقت�صادي للمملكة العربية ال�سعودية .
ومن مربرات تقدمي امل�شروع �سد الفراغ الت�شريعي  ,وجمع �شتات املواد
النظامية  ,و�إن�شاء جهة منظمة ل�سوق الإع�ل�ان والت�سويق  ,وتنظيم
الت�سويق الإلكرتوين  ,وتنظيم قطاع الإعالنات والت�سويق .
ووافق املجل�س يف قرار �آخر على قيام الرئا�سة العامة للبحوث العلمية
والإفتاء بزيادة التوا�صل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء

يف العامل الإ�سالمي  ,والتن�سيق مع كل ما ي�ستجد من النوازل الفقهية
والأح���داث املعا�صرة ،كما طالب امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
بو�ضع �إ�سرتاتيجية تف�صيلية لتحقيق اال�ستدامة الت�شغيلية  ,واالقت�صادية
 ,لقطاع التحلية وتعديل �أ�سعار بيع و�شراء الكهرباء بني امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة و�شركة الكهرباء ال�سعودية  ,لتتوافق مع �أ�سعار
القطاع ال�صناعي .
ودعا املجل�س يف ق��راره امل�ؤ�س�سة �إىل درا�سة ا�ستثمار الغازات املنبعثة
واال�ستفادة من حمطات التحلية  ,والتو�سع يف اال�ستفادة من مكونات مياه
الرجيع ب�إعادة تدويرها  ,وتطوير الفر�ص  ,لتحويلها �إىل �أ�صول قابلة
للتداول  ,مبا ين�سجم مع متطلبات �آلية التنمية النظيفة.
و�شدد املجل�س على امل�ؤ�س�سة بالتو�سع  ,والتنويع  ,يف م�صادر الطاقة
البديلة واملتجددة (مثل الطاقة النووية  ,وال�شم�سية وطاقة الرياح) ,
ل�ضمان حتقيق توازن بني االحتياجات االقت�صادية  ,والأهداف البيئية .
وناق�ش املجل�س تقرير اللجنة املالية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية للعام املايل 1441 / 1440هـ،
كما ناق�ش تقرير جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار  ,ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة ال�سياحة للعام املايل 1441 / 1440هـ.
واطلع املجل�س على وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية التي
قدمها رئي�س اللجنة الدكتور علي ال�شهراين  ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ��ه��م ال��ت��ي �أب��دوه��ا �إبّ���ان ط��رح التقرير ال�سنوي ل���وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد للعام املايل 1441 / 1440هـ  ,للنقا�ش يف
جل�سة �سابقة .

خدمته الأكادميية".
 جتديد ع�ضوية املهند�س ري��ان بن حممد بن حامد فائز ًممثال للقطاع
اخلا�ص ،وتعيني الدكتور حممد بن �سعود البدر ،والأ�ستاذ خالد بن حممد
العمودي� ،أع�ضاء ممثلني للقطاع اخلا�ص يف جمل�س �إدارة �صندوق تنمية
املوارد الب�شرية.
 اعتماد احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة العامة للحبوب للعام املايل (14391440 /هـ).
 -املوافقة على اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين.

ترقيات بالمرتبتين  15و14
وافق جمل�س ال��وزراء على ترقيات للمرتبتني اخلام�سة ع�شرة
والرابعة ع�شرة ،ووظيفة (�سفري) وذلك على النحو الآتي:
ترقية علو�ش بن فار�س بن بادي ال�سبيعي �إىل وظيفة (وكيل
الإمارة لل�ش�ؤون الأمنية) باملرتبة اخلام�سة ع�شرة ب�إمارة منطقة
الريا�ض.
ـ ترقية الآتية �أ�سما�ؤهم �إىل وظيفة (�سفري) ،وهم  :م�ساعد بن
عبداملح�سن بن م�ساعد القناوي� ،صالح بن عبدالكرمي بن حممد
ال�شيحة ،ح�سان بن يو�سف بن عبدالرحمن الرا�شد ،ريا�ض بن
�أحمد بن حا�سر املباركي ،خالد بن في�صل بن م�صطفى ال�سحلي،
�سعيد بن ح�سن بن �سعيد اجلميع ،عبدالله بن حجاج بن م�شعان
املطريي ،والدكتور حمد بن عبدالله بن �سعود بن خ�ضري.
ـ ترقية عبدالعزيز بن حممد بن �إبراهيم احلمدان �إىل وظيفة
(وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الدعوة) باملرتبة اخلام�سة ع�شرة بوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.
ـ��ـ ترقية املهند�س  /زي��اد ب��ن حممد ب��ن ط��ه مغربل �إىل وظيفة
(وكيل الأمني للخدمات) باملرتبة اخلام�سة ع�شرة ب�أمانة املنطقة
ال�شرقية.
ـ ترقية �أحمد بن عي�سى بن الحق احلازمي �إىل وظيفة (وكيل
الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون الدعوة) باملرتبة الرابعة ع�شرة بوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.
ـ ترقية خالد بن نا�صر بن حمد بن حميد �إىل وظيفة (م�ست�شار
�إداري) باملرتبة الرابعة ع�شرة بالرئا�سة العامة لهيئة الأم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر.

•

كلمة

ريادة أرامكو
مكت�سبات جديدة لعمالق النفط �أرامكو ال�سعودية،
ب������إدراج م��ن�����ش���أة خ��ري�����ص �ضمن ق��ائ��م��ة "املنارات
ال�صناعية العاملية" لتكون بذلك املن�ش�أة الثانية التابعة
لها ،التي تن�ضم �إىل هذه القائمة املعرتف بها من قبل
املنتدى االقت�صادي العاملي  ،وهو ا�ستحقاق يف حمله
للنجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها �أرامكو .فهذه
املن�ش�أة النفطية احليوية يف خري�ص ومعاملها بالغة
التقدم  ،ت�ضم  -ككل من�ش�آت �أرامكو  -مرافق الت�صنيع
الرائدة على م�ستوى العامل يف تطبيق تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة ،كما يعد حقل خري�ص �أكرب حقل
ن��ف��ط ذك���ي يف ال��ع��امل ي�سخر التقنية امل��ت��ق��دم��ة يف
حتليالت البيانات ال�ضخمة ،والتعلم الآيل ،و�أجهزة
اال�ست�شعار الذكية والروبوتات.
الداللة املهمة �أي�ض ًا يف هذا ال�سياق تكمن يف تزامن
�إدراج من�ش�أة خري�ص يف قائمة املنارات ال�صناعية
مع ذكرى مرور �سنة على جرمية الهجوم الإرهابي
الغادر الذي تعر�ضت له املعامل ،مما يربهن على قدرة
فريق العمل على حتقيق �أك�بر الإجن����ازات العاملية
بالرغم من �أ�صعب الظروف
لتوا�صل �أرامكو ال�سعودية تعزيز مكانتها الرائدة
ودور اململكة امل���ؤث��ر يف االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ،حيث
تعمل على ا�ستقرار �إمدادات النفط وتنويع منتجاته
لأ���س��واق ال��ع��امل ،مبوثوقية م��وارده��ا وا�ستدامتها،
ما ي�ساعد على تعزيز اال�ستقرار والنمو على املدى
الطويل يف جميع �أنحاء العامل.

متابعات
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هيئة التراث تعقد مؤتمرا لتوضيح أهمية المخزون التاريخي

 :الكشف األثري
مصادر لـ
بعدة مناطق وعبر فرق سعودية
جدة ـ عادل بابكري

ت�سعى هيئة ال�تراث التابعة ل��وزارة الثقافة
مبوا�صلة عمليات الك�شف ع��ن امل�خ��زون
التاريخي يف اململكة وذل��ك �ضمن جهود
الهيئة لتعزيز التوا�صل م��ع املهتمني
ب��الآث��ار يف اململكة وال�ع��امل م��ن خالل
اط�ل�اع� �ه ��م امل �� �س �ت �م��ر ع��ل��ى �أح � ��دث
االكت�شافات يف جمال التنقيب عن
الآث ��ار ،والك�شف عن م�ستجدات
�أعمال البعثات الأث��ري��ة العاملة
يف اململكة ،مع ما يت�ضمنه ذلك
من تطوير وتو�سيع الأن�شطة

“الصحة النفسية”

يدعو لعدم تداول
المحتوى المسيء للمرضى
الريا�ض  -البالد

دعا املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية خمتلف
و�سائل الإع�ل�ام و�أف� ��راد املجتمع �إىل ع��دم ت��داول
املحتوى امل�سيء للمر�ضى النف�سيني والعقليني.
وق��ال امل��رك��ز �إن م��ا يتم ت��داول��ه يف بع�ض و�سائل
الإع�لام ومواقع التوا�صل االجتماعي عن املر�ضى
النف�سيني والعقليني يعزز من الو�صمة االجتماعية
لهم ويزيد من �صعوبة تلقيهم للخدمات العالجية
ال�ت��ي يحتاجون �إل�ي�ه��ا ،ع�ل�اوة على �إق�صائهم من
املجتمع وم��ن ممار�سة حياتهم الطبيعية ب�سبب
املر�ض.
ول�ف��ت امل��رك��ز �إىل �أهمية دور و�سائل الإع�ل�ام يف
تعزيز ال�صحة النف�سية للمجتمع ،وحت�سني ال�صورة
الذهنية للمر�ضى النف�سيني والعقليني ،والتوعية
بالطرق املثلى للتعامل معهم ال �سيما �أن املر�ض
النف�سي والعقلي ميكن ال�سيطرة عليه والكثري من
حت�سن حالة املري�ض والعي�ش
الأدوي��ة ت�ساهم يف
ّ
بحياة �أف�ضل.
و�أك ��د امل��رك��ز على � �ض��رورة ا�ست�شعار امل�س�ؤولية
الإعالمية من قبل العاملني يف حقل الإع�لام ،التي
يجب �أن تكون حا�ضرة يف
منا�صرة ق�ضايا املر�ضى
النف�سيني والعقليني،
وال��دف��اع ع��ن حقوقهم،
وا��ش�ع��اره��م ب�أهميتهم
ودوره��م الهام مثلهم
م� �ث ��ل غ �ي�ره� ��م م��ن
�أفراد املجتمع.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن احمد حممد ال�شهري (�سعودي اجلن�سية)
�سجل مدين رقم  -1053725469الرقم الوظيفي
� /3406أم��ان��ة حمافظة ج��دة – ع��ن ف��ق��دان بطاقة
العمل يوم الأح��د 1442/1/25ه���ـ فعلى من يجدها
ت�سليمها لأمانة حمافظة ج��دة او االت�صال بجوال
 0566720863وله ال�شكر.
• ت���ع���ل���ن SALL SEYNABOU
� SENGALAISEسنغالية اجلن�سية عن
ف��ق��دان ج���واز �سفر رق��م � A00844909صادر
م��ن ال�سنغال ي��رج��ى مم��ن يعرث عليه ت�سليمه
لقن�صلية ال�سنغال بجدة او االت�صال على جوال
رقم  0557733449وله ال�شكر.

الق�صيم

• يعلن حممد مطيع علي الفهيدي احل��رب��ي عن
ف��ق��دان ق��رار زراع���ي رق��م (  )65679للقطعة رق��م (
� )93صادر من فرع وزارة الزراعة واملياه بالق�صيم
بتاريخ 1419/10/21ه�����ـ فعلى م��ن يجده ي�سلمه
مل�صدره وله ال�شكر.

جازان

• يعلن /هاليفوم هايلو تيكلو �أثيوبي اجلن�سية عن
فقدان /رخ�صة �إقامة رقم  2328738519ال�صادرة
من ج��ازان يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل
م�صدرها �أو �إىل �أقرب مركز �شرطة وله ال�شكر.

ابها

• يعلن /تاميالر �سان راج���ون هندي اجلن�سية
عن فقدان جواز �سفر برقم5287893 N/على من
يجده ي�سلمه م�صدره وله ال�شكر.

العلمية والبحثية املرتبطة ب�أعمال التنقيب التي
ت�شارك فيها عدد من اجلامعات واجلهات احلكومية،
وتتعاون فيها الهيئة مع �أب��رز اجلامعات واملراكز
البحثية على م�ستوى العامل وذل��ك يف ظل الر�ؤية
،2030و�أت�ساقا مع ذلك تعقد الهيئة اليوم م�ؤمتر ًا
�صحفي ًا يف الريا�ض للإعالن عن اكت�شاف �أثري مهم
يف اململكة من خالل فرق تنقيب �سعودية ودولية
م�شرتكة حتت �إ�شراف الهيئة.
وع�ل�م��ت "البالد " م��ن م���ص��ادره��ا اخل��ا��ص��ة ب ��أن
االكت�شاف الأث��ري الذي �سيتم الإع�لان اليوم لي�س
اكت�شافا واحدا بل هو اكت�شاف �أثري مهم لتج�سيد
ت��اري��خ اململكة العربية ال�سعودية ويف �أك�ثر من

منطقة حيث ت��زخ��ر اململكة بالكثري م��ن امل��واق��ع
الأثرية.
وق��ال��ت امل�صادر �إن جميع م��ا مت اكت�شافه مت عرب
فريق عمل �سعودي بالتعاون مع منظمات وجهات
عاملية متخ�ص�صة يف جانب االكت�شافات الأثرية
والرتاثية .وكانت الهيئة العامة للرتاث �أعلنت عن
انعقاد م�ؤمتر �صحفي اليوم للإعالن عن اكت�شاف
�أثري مهم يف اململكة من خالل فرق تنقيب �سعودية
ودولية م�شرتكة ب�إ�شراف الهيئة.
و��س�ي�ت�ح��دث ال��دك �ت��ور ج��ا��س��ر احل��رب����ش الرئي�س
التنفيذي لهيئة ال�ت�راث ع��ن االك�ت���ش��اف اجل��دي��د
م��ع ا�ستعرا�ض مواقعه التي ت�ت��وزع يف �أك�ثر من

منطقة جغرافية داخ��ل اململكة العربية ال�سعودية
وطريقة الك�شف عنه والو�صول �إليه� ،إ�ضافة �إىل
الأهمية التاريخية لهذا االكت�شاف وما ي�برزه من
مكانة تاريخية للمملكة بو�صفها ملتقى للح�ضارات
الإن�سانية .و�سيت�ضمن امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ال��ذي
�سي�شهد ح�ضور ممثلي و��س��ائ��ل الإع�ل�ام املحلية
والدولية ،عر�ض ًا ل�صور االكت�شاف الأثري بو�صفه
�شاهد ًا على عمق ح�ضارة اجلزيرة العربية ومدى
م�ساهمتها امل ��ؤث��رة يف م�سرية الب�شر منذ فجر
التاريخ .كما �سيتناول امل��ؤمت��ر امل��راك��ز واملعاهد
العاملية واملحلية ال�ت��ي ت�ت�ع��اون معها الهيئة يف
م�شاريع التنقيب الأثري.

الصحة :مدعي وجود عالج كوفيد سيتعرض للمساءلة

 1092حالة تعافٍ ..و 672إصابة بكورونا
الريا�ض  -البالد

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة� ،أم�����س (ال��ث�ل�اث��اء)،
ت�سجيل  672ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س
كورونا اجلديد "كوفيد "19-لي�صبح الإجمايل
326930حالة.
وبينت الوزارة �أنه مت ت�سجيل  1092حالة تعاف
جديدة لي�صبح الإجمايل  305022حالة ،م�ؤكدة
ت�سجيل  33حالة وفاة جديدة ،لريتفع الإجمايل
�إىل  4338ح��ال��ة وف� ��اة ،م���ش�يرة �إىل �أن ع��دد
احلاالت الن�شطة بلغ  17570واحلاالت احلرجة
 1286حالة.
وت�صدرت مكة املكرمة لليوم الثاين على التوايل
حاالت الإ�صابة اليومية يف مدن اململكة م�سجلة
 62حالة ،تلتها املدينة املنوة بـ 61حالة ،ثم جدة
 ،45والريا�ض  ،44والهفوف  ،38والدمام ،37
وبقية املدن مل تتخط حاجز الـ 30حالة.
من جهته ،ع ّلق املتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة
ال��دك�ت��ور حممد ال�ع�ب��دال�ع��ايل ،على ادع ��اء �أح��د
الأطباء وجود عالج لكورونا ،مبين ًا �أن اململكة
لديها هيئات خمت�صة و�ضوابط للأبحاث.
وق��ال يف تغريدة على "تويرت"�" :إ�شارة �إىل
الفيديو املتداول حول ادعاء �أحد الأطباء وجود
ع�لاج لكوفيد ،19-ن��ود التو�ضيح ب ��أن اململكة
لديها هيئات خمت�صة و�ضوابط للأبحاث ،ويف
حال وجود نتائج علمية �سليمة ف�إن البحث مير
باعتمادات مهنية ون�شر علمي بعد التحكيم ،و�أي
ادعاء خمالف نحذر منه ،ويتعر�ض من يقوم به
للم�ساءلة وفق الأنظمة".
�إىل ذل���ك ،دع ��ت وزارة ال���ص�ح��ة اجل�م�ي��ع �إىل
احلر�ص على غ�سل اليدين باملاء وال�صابون فهو
�أه��م و�سيلة للوقاية من فريو�س ك��ورون��ا ،كما
يلزم على كل �شخ�ص عند خروجه من املنزل لب�س
كمامة �سوا ًء طبية �أو قما�شية �أو غطاء حمكم على
الأنف والفم ،وي�ستثنى من ذلك من كان مبفرده
يف مكان مغلق.
وجدّدت الوزارة التو�صية لكل َمنْ لديه �أعرا�ض
التوجه لعيادات تطمن التي هي�أتها خلدمة َمنْ
ي�شعر ب�أعرا�ض فريو�س كورونا امل�ستجد� ،أو
خ�ص�صتها ال�صحة خلدمة الذين
مراكز ت�أكد التي ّ

ال ي�شكون � ً
أعرا�ضا� ،أو لديهم �أعرا�ض خفيفة،
ويظنون �أنه حدثت لهم خمالطة ل�شخ�ص م�صاب
وذلك بحجز موعد من خالل تطبيق "�صحتي"،
�أو االت �� �ص��ال ب��رق��م م��رك��ز  937للإ�ست�شارات
والإ�ستف�سارات على مدار ال�ساعة ،الذي �أ�صبح
الآن �أقرب �إىل اجلميع من ذي قبل ،بحيث ميكن
الإ�ستفادة من خدماته التفاعلية ،من خالل تطبيق
"وات�س �آب" عرب رقم  ،920005937والإ�ستفادة
من اخلدمات التفاعلية اجلديدة املوجودة به،
واحل�صول على املعلومات ال�صحية واخلدمات،
ومعرفة م�ستجدات فريو�س ك��ورون��ا ،ومراكز
الرعاية الأولية ،ومراكز التربع بالدم ،واملواعيد
وكيفية احل�صول عليها.

ربط إلكتروني ألقسام األشعة
بمستشفيات ومراكز نجران
جنران  -البالد

�أعلنت �صحة جنران عن حتديث نظام "الباك�س" الإلكرتوين لق�سم الأ�شعة يف م�ست�شفى امللك
خالد وربطه مع �أنظمة "الباك�س" يف كل من �شرورة العام ،والوالدة والأطفال ،وم�ست�شفى
خبا�ش� ،إ�ضافة �إىل �سبعة مراكز �صحية.
وبينت �أن هذا الربط يهدف �إىل �إعداد منظومة طبية متكاملة تربط م�ست�شفى امللك خالد
مع عدد من املرافق ال�صحية ملتابعة ال�صور الإ�شعاعية وتخزينها وتبادل اال�ست�شارات
الطبية بني الأطباء و�إعداد التقارير الطبية للو�صول �إىل خدمة املري�ض ب�شكل فاعل،
و�سريع مم��ا يحقق ر�ضى املر�ضى وامل��راج�ع�ين ،حيث يقوم نظام الباك�س يقوم
بنقل �صور الأ�شعة العادية ( ،)X-Rayو�صور الت�صوير املقطعي والأ�شعة فوق
ال�صوتية ،والت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،والطب النووي بجودة عالية.
و�أكدت �صحة جنران �أنها �ستنفذ م�شروع الربط الإلكرتوين يف بقية م�ست�شفيات
وم��راك��ز املنطقة� ،سعي ًا لتوفري الوقت واجل�ه��د ،من خ�لال ت�شخي�ص احل��االت
و�أر�شفتها �إلكرتونيا وت�سهيل الو�صول �إليها ،والإ�سهام يف �سرعة الو�صول �إىل
الت�شخي�ص وتقليل وقت انتظار نتائج الفحو�ص الإ�شعاعية� ،إىل جانب تخزين
تلك النتائج للرجوع �إليها ملتابعة التاريخ املر�ضي للمري�ض.

متابعات
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« يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية
مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت »

يتقدم

عبداهلل بن هزاع العتيبي
وأخوانه

ببالغ الشكر وعظيم االمتنان إلى مقام

خادم احلرمني ال�شريفني

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وإلى صاحب السمو الملكي

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وإلى أصحاب السمو الملكي األمراء وأصحاب
المعالي وأصحاب السعادة
وإلى كل من واساهم في فقيدهم المغفور له بإذن اهلل

اللواء
هزاع بن دبيان العتيبي

راجين من اهلل أال يري الجميع أي مكروه في عزيز لديهم وأن يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمنا الصبر والسلوان
إنا هلل و إنا إليه راجعون

اقتصاد
6
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الريا�ض:
جازان:
الق�صيم:
�أبها:
املدينة املنورة :الدمام:
الطائف:
هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س:
0173226559 0163234757 0172249738 0138333121 0148226966 0127381722 0114627842
فجر الصحافة السعودية

"فوتسي" تبدأ المراجعة نصف السنوية للسوق السعودية

"تداول" ..تدفقات مالية وتحسين ميزان المدفوعات

جدة  -البالد

�أغ��ل��ق م�ؤ�شر الأ�سهم ال�سعودية الرئي�سية �أم�س
ً
مرتفعا  65.67نقطة وبتداوالت بلغت قيمتها �أكرث
من  14.7مليار ريال  ،وبلغ عدد الأ�سهم املتداولة
�أكرث من  600مليون �سهم تقا�سمتها �أكرث من 500
�ألف �صفقة.
من جهة ثانية �أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية
ق��راره املت�ضمن اعتماد تعليمات �إ�صدار �شهادات
الإي���داع خ��ارج اململكة ،مقابل �أ�سهم م�صدرة يف
اململكة ومدرجة يف ال�سوق� ،أو مقابل �أ�سهم م�صدرة
يف اململكة وات��خ��ذ م�صدرها الرتتيبات ال�لازم��ة
لإدراج��ه��ا يف ال�سوق .وت��ه��دف ه��ذه اخل��ط��وة �إىل
تعميق ال�سوق املالية ،وتعزيز دوره��ا يف تكوين
ر�ؤو���س الأم��وال ،ورفع جاذبية ال�سوق للم�ستثمر
الأجنبي ،وبنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر
باملر�سوم امللكي.
و�أو�ضحت الهيئة �أن التعليمات تهدف �إىل  ،م�شرية
�إىل �أن العمل بهذه التعليمات �سيكون ابتدا ًء من
تاريخ ن�شرها ،وذلك بعد �أن ن�شرت الهيئة م�شروع
التعليمات على موقعها الإلكرتوين ملدة ً 30
يوما
ً
تقومييا ال�ستطالع مرئيات العموم حياله.
وم��ن امل��ق��رر �أن ت��ب��د�أ "فوت�سي را�سل" بتنفيذ
التغيريات على �سل�سلة م�ؤ�شرات ال�سوق ال�سعودية
خالل مراجعتها الن�صف �سنوية  .وح�سب بيان لها،
ف�إنه �سيتم تنفيذ جميع التغريات اعتبارا من �إغالق
� 18سبتمرب اجلاري  ،و�سيكون نافذا يوم االثنني ،
لكن نظرا مل�صادفة التاريخ املحدد من فوت�سي (يوم
اجلمعة) وه��و عطلة نهابة اال�سبوع يف ال�سوق
ال�سعودي ،فمن املتوقع �أن يتم اج��راء التغيريات
غدا اخلمي�س.
وكانت "فوت�سي را�سل" قد قررت عام � ،2018ضم
ال�سوق ال�سعودية �إىل مرتبة الأ���س��واق النا�شئة،
وب���د�أت امل��راح��ل يف م��ار���س  2019واكتملت يف
يونيو املا�ضي نظرا ل�ضخامة ال�سوق  ،وج��ذب
ت��ن��ف��ي��ذ م���راح���ل االن�����ض��م��ام مل����ؤ����ش���رات الأ����س���واق
النا�شئة ،تدفقات �أجنبية "م�شرتيات �صافية" ب�أكرث
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اعتماد شهادات اإليداع خارج المملكة مقابل اإلدراج بالداخل
من  100مليار ريال "نحو  27مليار دوالر" للأ�سهم
ال�سعودية خالل تلك الفرتة.
ويعد ان�ضمام اململكة �إىل م�ؤ�شر فوت�سي را�سل
ً
عامال ً
مهما للنهو�ض ب�أ�سواق الأ�سهم ال�سعودية،
لكونه �أح��د �أك�بر م���ؤ���ش��رات الأ���س��ه��م الربيطانية،
وي�ضم �أ�سهم �أك�بر � 100شركة بريطانية ،ويعزز
االن�����ض��م��ام م��ن دخ���ول امل�ستثمرين الأج��ان��ب �إىل
ال�سوق ،وتعزيز الثقة من قبل امل�ستثمرين املحليني
والأجانب ب�شكل �أكرب يف ال�سوق ومن ثم ارتفاع

نمو في مناولة
الموانئ السعودية

جدة  -يا�سر بن يو�سف

حققت املوانئ ال�سعودية خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي
ارتفاع ًا يف �إجمايل �أعداد احلاويات املناولة بن�سبة زيادة
بلغت  %12وذلك مقارنة باملدة املماثلة من العام ال�سابق،
بواقع � 664ألف حاوية قيا�سية ،فيما بلغ �إجمايل �أطنان
الب�ضائع املناولة �أكرث من  25مليون طن ،والقادمة عرب
� 937سفينة.
ووفق ًا للم�ؤ�شر الإح�صائي ال�صادر من الهيئة العامة،
حققت املوانئ ال�سعودية خالل ال�شهر املن�صرم ارتفاع ًا
�آخر يف �أعداد حاويات امل�سافنة بن�سبة زيادة  ،%21بواقع
�أكرث من � 225ألف حاوية ،كما حققت ارتفاع ًا يف �إجمايل
املواد الغذائية بن�سبة زيادة  ،%20بواقع  2,4مليون طن،
فيما بلغ �أعداد ال�سيارات الواردة � 39ألف �سيارة ،بينما
بلغ عدد املوا�شي � 181ألف ر�أ�س من املا�شية احلية.
وت�أتي ه��ذه ال��زي��ادة يف ظل ال�شراكات الإ�سرتاتيجية
التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كربى اخلطوط
املالحية العاملية؛ مما �أ�سهم يف �إطالقها  4خطوط مالحية
عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ اململكة
مع موانئ ال�شرق والغرب وزي��ادة كميات املناولة يف
املوانئ.
كما ت�أتي نتيجة لعقود الإ�سناد والت�شغيل التي �أبرمتها
الهيئة م���ؤخ��ر ًا لتطوير حم��ط��ات احل��اوي��ات وتطوير
الأر���ص��ف��ة ورف��ع ق���درات البنية التحتية �ضمن اخلطط
الإ�سرتاتيجية جلعل امل��وان��ئ ال�سعودية م��رك��ز جذب
للتجارة العابرة ،و�أن تكون من املوانئ الرائدة عاملي ًا
برفع كفاءتها الرقمية وحتقيق ِخ ْدمات فريدة وتناف�سية
يف الت�شغيل وامل��ن��اول��ة ،والإ���س��ه��ام يف حتفيز �صناعة
اخلِ ْدمات اللوج�ستية ،متا�شي ًا مع �أهداف اململكة التنموية
الطموحة.

ال�سيولة.
�أي�ضا ي�سهم االن�ضمام مل�ؤ�شرات الأ�سواق النا�شئة
التحول نحو اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي الداعم لل�سوق.
م��ن جانبها حققت هيئة ال�سوق املالية خطوات
تطوير هادفة لتطوير البيئة اال�ستثمارية وت�سهيل
�سبل اال�ستثمار بال�سوق ال�سعودية "تداول" ،مبا
يحقق رفع جاذبيتها وكفاءها وتعزيز تناف�سيتها
� ً
إقليميا ودوليا ،متا�شيا مع برامج تطوير القطاع
املايل ،وذلك �ضمن ر�ؤية اململكة.

وبعد ترقية ال�سوق املالية ال�سعودية �إىل امل�ؤ�شرات
املالية العاملية ،توقعت وكالة «موديز» للت�صنيف
االئ��ت��م��اين �أن ي��زي��د م���دي���رو الأ����ص���ول ب��ال�����س��وق
ال�سعودية من الأ�صول التي يديرونها ،كما يو�سع
الدوليون منهم نطاق اال�ستثمار بال�سوق ال�سعودية.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي��ت��ف��ق خ��ب�راء �أ����س���واق امل��ال
والدرا�سات املتخ�ص�صة ،على �أن ان�ضمام ال�سعودية
�إىل م�ؤ�شرات الأ�سهم العاملية يحقق الكثري من املزايا
على م�ستوى االقت�صاد وال�سوق املالية ،من �ضمنها

التقييم ال��ع��ادل لأ�سعار الأ�سهم املن�ضمة �إىل تلك
امل�ؤ�شرات ،ودخول �شرائح جديدة من امل�ستثمرين،
�إىل جانب الفائدة الأهم بالن�سبة لالقت�صاد الوطني
وهي حت�سـن ميزان املدفوعات حال دخول الأموال،
وتطوير البيئة اال�ستثمارية والأط���ر القانونية
لل�سوق املالية.
ومن حزمة فوائد االن�ضمام �إىل م�ؤ�شرات الأ�سهم
العاملية ،رفع م�ستوى ال�شفافية ،وتطوير املنتجات
اال�ستثمارية  ،وتعميـق التكامل م��ع الأ���س��ـ��واق
العاملية املتقدمة ومواكبة تطوراتها ،بالإ�ضافة �إىل
لفت االنتباه العاملي ،والت�سويق القت�صاد اململكة
ومنتجاتها اال�ستثمارية.

تنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه
الريا�ض -البالد

�أب���رم���ت ���ش��رك��ة امل��ي��اه ال��وط��ن��ي��ة م��ع هيئة
امل��ح��ت��وى املحلي وامل�����ش�تري��ات احلكومية
�أم�س ،اتفاقية تعاون لتنمية املحتوى املحلي
يف قطاع امل��ي��اه ،م��ن خ�لال �أع��م��ال ال�شركة
��وح��دة
وم�����ش�تري��ات��ه��ا ،و�إر����س���اء منهجية م ّ
ملتابعته� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل ت��وط�ين ال�صناعات
ونقل التقنية الالزمة ال�ستدامة هذا القطاع
احليوي وحتقيق االكتفاء الذاتي يف هذا
املجال ،وفق ًا لر�ؤية اململكة .2030
وج���رى ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة بح�ضور وزي��ر
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة امل��ي��اه الوطنية املهند�س عبد وامل�شاريع التي ت�شرف عليها ال�شركة ،ورفع احليوية و�أك�ثره��ا �أهمية يف ر�ؤي��ة اململكة
الرحمن بن عبد املح�سن الف�ضلي ،ووزي��ر ن�سب الكفاءات واملنتجات الوطنية يف قطاع ."2030
ال�صناعة والرثوة املعدنية ورئي�س جمل�س امل��ي��اه ،وحت��دي��د االحتياجات ال�لازم��ة منها ب�����دوره �أ����ش���ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة
�إدارة هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات م��ع ت��ط��وي��ر امل�صنعني وامل���وردي���ن لتعزيز امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي وامل�����ش�تري��ات احلكومية
ا���س��ت��دام��ة ه���ذا ال��ق��ط��اع ،وحت��دي��د الفر�ص عبدالرحمن ال�سماري �إىل �أن الهيئة �ستطور
احلكومية بندر بن �إبراهيم اخلريف.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة املياه الوطنية اال�ستثمارية لل�سلع واخل��دم��ات م��ع توفري ب��رن��اجم�� ًا للم�ساهمة يف زي����ادة امل��ح��ت��وى
املهند�س حممد بن �أحمد املوكلي �إن مذكرة املعلومات للم�ستثمرين الراغبني باال�ستثمار املحلي ل�شركة املياه الوطنية ،وي�شمل �إعداد
ال��ت��ع��اون �ست�ضع منهجية و�آل��ي��ة حل�ساب يف الفر�ص املتاحة لدى الطرفني ،وبالتايل �إطار عمل للمو ّردين وتطوير �سال�سل الإمداد
ن�سب ومبالغ الإنفاق على العنا�صر الوطنية تعزيز الإنفاق املحلي على �أحد �أهم القطاعات اخلا�صة بالقطاع.

عقد لتشغيل خدمات مشتركي الكهرباء

الريا�ض  -البالد

وق��ع��ت ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة للكهرباء مع
�شركة اخلليج للتدريب والتعليم عقدا تقوم
الأخ��ي�رة مبوجبه ب�����إدارة وت�شغيل مركز
خلدمات امل�شرتكني بقيمة  142.03مليون
ريال (غري �شاملة �ضريبة القيمة امل�ضافة).
و�أو����ض���ح���ت ال�����ش��رك��ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا على
"تداول"� ،أن مدة العقد تبلغ � 3سنوات من
ت��اري��خ توقيع العقد ،متوقع ًة ظهور الأث��ر
املايل لهذا العقد خالل عام  2020وما بعدها.
و�أ���ض��اف��ت �أن العقد يت�ضمن قيام ال�شركة

ب��ت��وف�ير م���رك���ز ات�������ص���ال م���وح���د خل��دم��ات
امل�������ش�ت�رك�ي�ن ل���ت���ق���دمي خ����دم����ة ال�������رد ع��ل��ى
اال�ستف�سارات والطلبات اخلا�صة بخدمات
امل�شرتكني ومتابعة ات�صاالت امل�ستفيدين،
والرد على اال�ستف�سارات العامة والبالغات
وال�شكاوى ،و�إفادة املت�صلني بنتائج اخلدمة
وحاالت الطلبات املرفوعة و�إغالقها والت�أكد
م��ن ر���ض��ا ال��ع��م��ي��ل ع��ن اخل���دم���ات ،وت��ق��دمي
اخلدمات مبجال خدمة امل�شرتكني والعناية
بهم ،م�شرية �إىل �أن��ه ال توجد �أط��راف ذات
عالقة يف العقد.

تأكيد على الزي الالئق في العمل
جدة  -البالد

�شدد التنظيم املوحد لبيئة العمل ،على �ضرورة �أن ي�ضع
كل �صاحب عمل ا�شرتاطات زي العاملني لديه .وبح�سب
التنظيم الذي �أ�صدرته وزارة املوارد الب�شرية ،يجب �أن
يلتزم الزي باملظهر الالئق ،و�أن يتنا�سب مع مهام العامل
يف كل مكان العمل ،مع الإعالن عن تلك اال�شرتاطات ب�أي
و�سيلة تكفل علم اخلا�ضعني لها ب�أحكامها و�إق��راره��م
بالعلم وااللتزام بها.
و�أ�صدرت وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
م�ؤخرا ق��رار التنظيم املوحّ د لبيئة العمل من هنا وذلك
ملواكبة التطورات التي ي�شهدها �سوق العمل ال�سعودي.
ويهدف القرار �إىل تهيئة بيئة العمل اجلاذبة والآمنة
وتوفري فر�ص عمل الئقة وم�ستدامة لأبناء وبنات الوطن،
ومعاجلة التحديات التي ت��واج��ه العاملني و�أ�صحاب
العمل ،حيث ي�شتمل هذا التنظيم على �ضوابط ت�شغيل
العاملني يف الأن�شطة كافة.
وت�سعى امل��وارد الب�شرية من خالل هذه القرارات �إىل
تطوير بيئة العمل ،وتوحيد الأنظمة واملوا�صفات الفنية،
ون�شر ال��وع��ي باحلقوق وال��واج��ب��ات لأ���ص��ح��اب العمل
والعاملني على حد �سواء.

موجز
اقتصادي
اليحيى أمينا عاما

�أع��ل��ن جمل�س ال��غ��رف ال�سعودية
تعيني ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن عثمان
اليحيى � ً
أمينا عاما للمجل�س.
و�أو���ض��ح رئي�س املجل�س عجالن
ال��ع��ج�لان �أن ت��ع��ي�ين د .اليحيى
ي���أت��ي ان��ط�لاق��ا م��ن احل��ر���ص على
ا���س��ت��ق��ط��اب ال���ك���ف���اءات ال��ق��ي��ادي��ة
ال��ق��ادرة على تعزيز دور املجل�س
ب��و���ص��ف��ه ك��ي��ان��ا م���ؤ���س�����س��ي��ا يلبي
اح��ت��ي��اج��ات ال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة
وال�صناعية وقطاع
الأع�������������م�������������ال
ال�����������س�����ع�����ودي
وي���ع���م���ل ع��ل��ى
ت������ط������وي������ر
خالد اليحيى
م�����س��اه��م��ت��ه��ا
االق��ت�����ص��ادي��ة
يف م�سرية التنمية االجتماعية
واالقت�صادية.
ويتميز اليحيى بخربات قيادية
و�إداري���ة وا�سعة على ال�صعيدين
امل��ح��ل��ي وال�����دويل ،منها من�صب
وكيل �أمني عام الأمانة ال�سعودية
ملجموعة الع�شرين ،و�أ���س��ه��م يف
ع��دة م��ه��ام ،منها :تطوير �أج��ن��دة
رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين
وال�������س���ي���ا����س���ات االق���ت�������ص���ادي���ة،
وت�أ�سي�س جمموعات التوا�صل.

جودة الخرسانة

دع��������ت احل����م����ل����ة ال����ت����وع����وي����ة
"املوا�صفات حتميك" التي �أطلقتها
الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة ،امل�ستهلكني
عند ا�ستخدام اخلر�سانة اجلاهزة
يف ال��ب��ن��اء ب�����ض��رورة ال��ت���أك��د من
ح�صول م�صنع اخلر�سانة على
عالمة اجلودة ال�سعودية ،م�شرية
�إىل �أن هذه العالمة �إلزامية على
امل�صانع منذ �سبتمرب 2019م.
و�أو���ص��ت املوا�صفات ال�سعودية
امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين ب�������ض���رورة ال��ت���أك��د
م��ن ع���دم م����رور �أك��ث�ر م��ن �ساعة
ون�صف على �إنتاج اخلر�سانة عند
اال�ستخدام ،وال تتجاوز حرارتها
 35درج��ة مئوية  ،و�إ�ضافة املاء
َو ْفق املعدالت املو�صى.

أرباح التأمين

���ش��ه��د ق��ط��اع ت����أم�ي�ن امل��رك��ب��ات
ارت��ف��اع��ا م��ل��ح��وظ��ا يف الأرب����اح
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة نتيجة
املبادرات التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي بالتعاون
والإدارة العامة للمرور.
وبح�سب خبري الت�أمني الدكتور
"حممد ال�سليمان"حققت �شركات
ال��ق��ط��اع خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر الأخ�ي�رة
�أرب��اح��ا ج��ي��دة ب�سبب انخفا�ض
عدد احلوادث الناجتة عن احلجر
ال�صحي ب�سبب فريو�س كورونا.
وت����وق����ع زي��������ادة يف ال��ت��غ��ط��ي��ة
الت�أمينية يف �أرجاء اململكة نتيجة
الإج��راءات التي يتم العمل عليها
من طرف كل من"�ساما" وامل��رور
وال��ل��ج��ن��ة ال�����وزاري�����ة ل��ل�����س�لام��ة
امل��روري��ة وال��ت��ي تهدف لتو�سيع
الرقعة الت�أمينية.

اليوان يقفز

خالف اليوان ال�صيني التوقعات
وق��ف��ز ب��ق��وة �أم����ام ال����دوالر بدعم
بيانات �صينية قوية ،رغ��م عودة
���ش��ب��ح ال���ت���وت���ر ال����ت����ج����اري ب�ين
ال��والي��ات املتحدة وال�صني بفعل
ع��ق��وب��ات وا�شنطن وال��ت��ي تلتها
�إعفاءات �صينية.
فقد بلغت العملة ال�صينية �أم�س
�أعلى م�ستوى يف � 16شهرا مقابل
ال�����دوالر ب��ع��دم��ا �أ����ش���ارت بيانات
تعاف اقت�صادي بعد
�صينية �إىل ٍ
�إج�������راءات ع���زل ب�����س��ب��ب جائحة
ك����ورون����ا ب��ي��ن��م��ا ن�����زل ال������دوالر
الأمريكي مع حت�سن الإقبال على
املخاطرة  ،حيث ت�سارع الإنتاج
ال�����ص��ن��اع��ي ال�����ص��ي��ن��ي م����ع من��و
مبيعات التجزئة لأول م��رة هذا
العام متجاوزة توقعات املحللني.
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شهده البيت األبيض بين البحرين واإلمارات وإسرائيل

اتفاق سالم تاريخي يعزز أمن واستقرار الشرق األوسط

البالد  -وا�شنطن

وقعت البحرين والإم��ارات� ،أم�س (الثالثاء) ر�سمي ًا يف البيت
الأبي�ض ،اتفاقي �سالم تاريخيني مع �إ�سرائيل ،لتعزيز الأمن
واال���س��ت��ق��رار يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،وحتقيق �أه���داف
مبادرة ال�سالم العربية ،مبا ي�ضمن نيل ال�شعب الفل�سطيني
حلقوقه امل�شروعة ويحقق ال�سالم ال��دائ��م ،وب��دء عهد جديد
عنوانه التعاون يف كافة املجاالت.
واكتملت مرا�سم توقيع االتفاقني بح�ضور الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب ،ووزير اخلارجية الإماراتي ال�شيخ عبد الله بن

زاي��د �آل نهيان ،ووزي��ر اخلارجية البحريني عبد اللطيف بن
را�شد الزياين ،ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو،
وعدد من امل�س�ؤولني الأمريكيني.
وو���ص��ف الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رم��ب ات��ف��اق��ي ال�سالم
بـ"�إجناز التاريخي" و"الفجر اجلديد" يف ال�شرق الأو�سط،
مبين ًا �أن � 5أو  6دول قد تن�ضم التفاقيات مماثلة مع �إ�سرائيل.
و�أ���ض��اف " الفل�سطينيون �سين�ضمون لل�سالم يف الوقت
املنا�سب" ،م�ؤكد ًا �أنه �سيتم الو�صول �إىل ال�سالم احلقيقي يف
ال�شرق الأو�سط ،م�شريا �إىل �أن العداء بني العرب و�إ�سرائيل

�أكذوبة روج لها البع�ض.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الإم��ارات��ي ،ال�شيخ عبد الله بن زاي��د،
�إن الأولوية الأوىل لل�سالم هي تقليل التوترات يف املنطقة،
والثانية تو�سيع جمتمع التعاي�ش ال�سلمي� ،أم��ا الثالثة فهي
تعزيز التبادل االقت�صادي والثقايف .و�شدد على �أهمية �إحراز
التقدم يف �إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية ،م���ؤك��دا مركزية الأم��ر،
م�شريا �إىل �أن معاهدة ال�سالم الإ�سرائيلية  -الإم��ارات��ي��ة قد
�أوقفت خطط �ضم �أرا�ض فل�سطينية .و�أ�ضاف "نريد جلب املزيد
من الأم��ل �إىل منطقتنا .االتفاق مع �إ�سرائيل ر�سالة وا�ضحة

ردا على المتاجرين بـ"القضية" ..سياسيون إماراتيون وبحرينيون لـ"

لتوطيد العالقة مع �أمريكا وباقي الأمم".
واعترب وزير اخلارجية البحريني عبد اللطيف الزيانى� ،أن
اتفاق ال�سالم مع �إ�سرائيل ،خطوة ال�ستعادة حقوق ال�شعب
الفل�سطيني والعمل على جت�سيد املبادرة العربية ،م�ؤكدا �أنه
يجعل املنطقة �أك�ثر �أمنا وا�ستقرارا ،مبين ًا �أن االت��ف��اق جاء
�إميانا من البحرين ب�أهمية امل�ضي قدما يف جعل منطقة ال�شرق
الأو�سط م�ستقرة و�آمنة ،ول��زرع الأم��ل يف ال�شباب و�شعوب
املنطقة ،بعد �أن عانت من �صراعات يف الفرتة الأخرية ،بينما
ق��ال رئي�س ال���وزراء الإ�سرائيلي �إن املعاهدتني مع البحرين

":

االتفاقيتان تحافظان على األراضي الفلسطينية
البالد – مها العواودة

�أك���د م�����س���ؤول��ون و�سيا�سيون �إم��ارات��ي��ون
وبحرينيون لـ"البالد"� ،أن توقيع اتفاقيتي
ال�سالم بني الإمارات والبحرين و�إ�سرائيل،
�إجن����از دب��ل��وم��ا���س��ي ت��اري��خ��ي يحفظ �أم��ن
املنطقة ،ويكبح جماح الفو�ضى والإرهاب
ويعزز التبادل االقت�صادي والثقايف.
وق������ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�������ش����ؤون
الت�شريعية والقانونية مبجل�س النواب
البحريني الدكتور علي ماجد النعيمي:
"االتفاق الإماراتي  -البحريني مع اجلانب
الإ�سرائيلي يعزز فر�ص ال�سالم يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،و�سينعك�س �إيجاب ًا على
�إيجاد حل عادل ودائم للق�ضية الفل�سطينية،
ويف ذلك و�سيلة لتحقيق التنمية يف املنطقة
ب�أكملها" ،مبين ًا �أن يف ه��ذه االتفاقيات
ت�أكيد على مكانة ال���دول املوقعة الدولية
والإقليمية يف حل ق�ضايا ال�سالم باعتبارها
الداعم الرئي�سي مللفات ال�سالم الدويل ،يف
وقت يقت�ضي �ضرورة تغليب ون�شر ثقافة
ال�سالم ملجابهة الإره���اب واملخاطر التي
تهدد �شعوب العامل.
وي���رى م��دي��ر ع���ام الإدارة ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��ن
اجل��ن��ائ��ي ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة الإم��ارات��ي��ة
ح�سن �إب��راه��ي��م العي�سى� ،أن االتفاقيتني
حتركان املياه الراكدة للق�ضية الفل�سطينية،
وحت��اف��ظ��ان ع��ل��ى الأر�������ض الفل�سطينية
واحل���ق���وق ال��ع��رب��ي��ة ،ب��ال��ت��ق��اط الأن��ف��ا���س

ح�سن العي�سى

علي النعيمي

والتفكري بعقالنية يف اخلطوات القادمة،
وليكون لدينا ما ن�ستطيع التفاو�ض ب�ش�أنه
م�ستقب ًال .و�أ�ضاف "منذ ح��وايل  70عام ًا
ومنطقة ال�شرق الأو�سط تعي�ش �صراعات
و�أزم����ات متتالية ،وح���ان ال��وق��ت لتحكيم
���ص��وت ال��ع��ق��ل لإح��ل��ال ال�����س�لام ب���دال عن
احلرب".
و�أك������د ال��ع��ي�����س��ى� ،أن خ���ط���وة الإم������ارات
ت���أت��ي �أ�سا�س ًا وب��ال��درج��ة الأوىل لتحقيق
امل�صالح والأه���داف الآن��ي��ة امللحة لدولتي
الإم���ارات و�إ�سرائيل اللتني لديهما الكثري
من القوا�سم والأه��داف امل�شرتكة و�أهمها:
الوعي باللحظة التاريخية التي منر بها،
واملتغريات ال�سيا�سية التي تتطلب تكاتف ًا
يف ال�شرق الأو�سط ال ي�أتي �إال عرب ال�سالم
لتحقيق اال���س��ت��ق��رار والأم�����ن ،ف��� ً
��ض�لا عن
املتغريات االقت�صادية الناجتة عن الأزم��ة

�سعد را�شد

االقت�صادية العاملية والتي بد�أت �إرها�صاتها
يف الظهور قبيل جائحة كورونا ،وباعتبار
�أن اقت�صاديات الإم����ارات و�إ�سرائيل من
االقت�صاديات القوية لذلك ت���أت��ي اتفاقية
ال�سالم من �أجل التعاون بني الدولتني يف
املجاالت االقت�صادية واملعرفية والعلمية
والتكنولوجية الجتياز تلك الأزم��ة ب�سالم
وب�أقل اخل�سائر.
ولفت �إىل �أن من �ش�أن هذه االتفاقيات �أن
تعود باال�ستفادة من العالقات الإ�سرائيلية
وت���أث�يره��ا خ��ا���ص��ة يف ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية للح�صول على الأ�سلحة املتطورة
والتقنيات املهمة لتعزيز ق��وة الإم���ارات،
ودع���م م�����ش��روع��ات التنمية ف��ي��ه��ا ،وك��ذل��ك
الرغبة امل�شرتكة لدى الإم��ارات و�إ�سرائيل
لتهدئة الأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وحتقيق ال�سالم واال�ستقرار فيها ليت�سنى

ل���ل���دول ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة
وحتقيق رفاهية �شعوبها ،ومن �أجل تقدم
ه��ذه ال���دول وال��ق��ي��ام ب��دوره��ا احل�ضاري
و�إ�سهامها يف احل�ضارة العاملية.
�أ�شار العي�سى� ،إىل �أن من �ش�أن هذا التقارب
ف��ت��ح �آف�����اق ج���دي���دة لإي���ج���اد ���س��ب��ل تنفيذ
املبادرة العربية حلل الق�ضية الفل�سطينية
وف��ق�� ًا ل��ل��ق��رارات ال��دول��ي��ة ،و�إق��ام��ة ال��دول��ة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شرقية
ليتمكن ال�شعب الفل�سطيني من التخل�ص من
معاناته ،والذهاب لالنخراط يف م�شروعات
التنمية على �أر�ضه ليعي�ش ب�سالم.
ويوافقهم الر�أي الكاتب واملحلل ال�سيا�سي
البحريني �سعد را�شد ،الذي قال� ":إن هذا
ال��ت��وق��ي��ع ي���أت��ي يف �إط����ار ال��ع��م��ل امل�شرتك
لإر�ساء دعائم ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط،
وه���ي خ��ط��وة ج��ري��ئ��ة م��ن دول���ة الإم����ارات
ومملكة البحرين �ستجني املنطقة ثمارها
الطيبة" ،م�شري ًا �إىل دعم اتفاقيتي ال�سالم
لق�ضية وحقوق الفل�سطينيني ،مبين ًا �أنهما ال
تعنيان تنازل الدولتني عن حقوق فل�سطني
كما يدعي املتاجرين بالق�ضية الفل�سطينية،
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ف��االت��ف��اق��ي��ت��ان ت��دع��م��ان
قيام دول��ة فل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية وحماية مقدراتها ،معترب ًا �أن احلل
اال�سرتاتيجي هو الأمثل جلميع النزاعات
وال�صراعات يف املنطقة ،وهو ما تعمل عليه
الإمارات والبحرين.

مباحثات مصرية  -يونانية لحسم تفلتات أنقرة
القاهرة – عمر ر�أفت

ب����د�أت جل�سة م��ب��اح��ث��ات مو�سعة ب�ين وزي��ر
اخلارجية امل�صري �سامح �شكري ،ونظريه
اليوناين نيكو�س دينديا�س ،لتبادل ال��ر�ؤى
بخ�صو�ص ال��ت��ط��ورات الإقليمية ،وذل��ك يف
م�ستهل زي���ارة �شكرى لأث��ي��ن��ا تلبية لدعوة
ر�سمية من دينديا�س ،يلتقي خاللها برئي�سة
اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ،ورئ��ي�����س ال����وزراء،
ووزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ،ل��ت��ن��اول ���س��ب��ل تعزيز
ال��ت��ع��اون الثنائي والتن�سيق ب�ين الدولتني
يف �شتى املجاالت ،ف�ضال عن التباحث حول
الق�ضايا الإقليمية وال��دول��ي��ة ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أع��ل��ن��ت اخل��ارج��ي��ة امل�صرية �أن��ه م��ن املقرر
�أي�ضا م�شاركة �شكري يف الدورة الـ 24مل�ؤمتر
ال��ط��اول��ة امل�ستديرة ال���ذي تنظمه جمموعة
"الإيكونومي�ست" ويتناول الأو���ض��اع يف
�أوروبا و�شرق املتو�سط.
و���س��ب��ق �أن وق��ع��ت م�صر وال��ي��ون��ان ،اتفاقا

لرت�سيم احل���دود البحرية ب�ين البلدين ،يف
خطوة تهدف �إىل تن�سيق جهود اال�ستفادة
م��ن م����وارد منطقة ���ش��رق ال��ب��ح��ر املتو�سط،
وتتفقان على وقف تغول تركيا على حدودهما
البحرية ،وتنقيبها �شرق املتو�سط ،وهو ما
يرف�ضه االحت��اد الأوروب���ي بح�سب م�س�ؤول
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة يف االحت����اد ج��وزي��ب
بوريل ،الذي قال �أم�س (الثالثاء)� ،إن عالقة
التكتل برتكيا متر بلحظة فارقة ،داعي ًا �أنقرة

�إىل الرتاجع يف النزاع الدائر ب�شرق البحر
املتو�سط و�إىل احرتام حقوق الإن�سان.
و�أكد �أمام الربملان الأوروبي� ،أن هذه العالقات
"متر بلحظة فارقة يف التاريخ ،و�ست�سري يف
اجتاه ما �أو يف عك�سه اعتماد ًا على ما �سيحدث
يف الأيام املقبلة" ،معترب ًا �أن �سلوك تركيا يف
املتو�سط يثري املخاوف ،م�شدد ًا على �ضرورة
�أن توقف تركيا "الت�صرفات الأحادية" يف
���ش��رق البحر امل��ت��و���س��ط .و�أ���ض��اف "الو�ضع

يف �شرق املتو�سط يتطلب حتركنا العاجل
وخف�ض الت�صعيد فور ًا".
وك��ان رئي�س ال���وزراء اليوناين كريياكو�س
ميت�سوتاكي�س ،ق��ال �إن��ه ال ي��زال �أم��ام تركيا
وق���ت الت��خ��اذ م��زي��د م��ن اخل���ط���وات خلف�ض
الت�صعيد يف �شرق املتو�سط ،معلن ًا �أن "�أثينا
م�ستعدة للدخول يف حمادثات ا�ستك�شافية مع
�أنقرة "على الفور" ب�ش�أن املناطق البحرية �إذا
�أنهت �أنقرة اال�ستفزازات يف املنطقة.

والإم��ارات "عهد جديد لل�سالم" ،متمنيا �أن تن�ضم دول �أخرى
التفاقيات ال�سالم.
�إىل ذلك� ،أكد وزير اخلارجية الأمريكية مايك بومبيو� ،أن دوال
�أخرى بد�أت يف تو�سيع عالقاتها مع �إ�سرائيل ،م�شريا �إىل �أن
الكثري منها �ستلتحق بال�سالم معها ،الفت ًا خ�لال حديثه �أم��ام
املجل�س الأطل�سي� ،إىل �أن "�إقامة عالقات دبلوما�سية بني دول
املنطقة و�إ�سرائيل �سي�صب يف م�صلحة كل الأطراف" .ولفت
بومبيو �إىل �أن "الإمارات والبحرين �سبقتا غريهما من الدول
يف حتديد التوقيت املنا�سب للتو�صل �إىل اتفاق مع �إ�سرائيل".

بعد محاولتها اغتيال سفيرة أمريكية

قاس
ترمب يتوعد إيران برد ٍ

البالد – ر�ضا �سالمة

توعدت �أمريكا �إي��ران ب��رد "�أقوى �أل��ف م��رة " على
�أي هجوم جتاه وا�شنطن ،وذلك على خلفية تقارير
ا�ستخباراتية و�إع�لام��ي��ة �أف���ادت بتخطيط طهران
الغتيال �سفرية �أمريكا يف جنوب �أفريقيا انتقامًا
ملقتل �سليماين ،قاطعة ب�أنها �ستمنعها من حيازة
�أ�سلحة رو�سية و�صينية ،حال انتهاء احلظر الدويل
على الأ�سلحة لإي���ران ،فيما �شكل احلر�س الثوري
"فرق اقتحام" يف طهران لقمع احتجاجات متوقعة
�ضد النظام ،يف ظل احتقان ال�شارع نتيجة �إع��دام
املعار�ضني وتردي الأو�ضاع االقت�صادية.
وقال ترمب على ح�سابه يف "تويرت"" :وفق ًا لتقارير
�صحافية ،رمبا تخطط �إيران الغتيال� ،أو هجوم �آخر،
�ضد الواليات املتحدة انتقامًا ملقتل القائد الإرهابي
�سليماين ،ال��ذي مت تنفيذه ب�سبب تخطيطه لهجوم
م�ستقبلي لقتل ال��ق��وات الأمريكية ،وزي���ادة امل��وت
واملعاناة التي ت�سبب بها على مدى �سنوات عديدة"،
و�أ�ضاف�" :أي هجوم من جانب �إيران ب�أي �شكل من
الأ�شكال �سيكون رد الفعل ال��والي��ات املتحدة �أكرب
ب�ألف مرة".
فيما �أك��د وزي��ر اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو،
�أم�س (الثالثاء)� ،أن الواليات املتحدة �ستمنع �إيران
من حيازة �أ�سلحة رو�سية و�صينية ،حال انتهاء حظر
دويل للأ�سلحة على �إيران يف � 18أكتوبر املقبل.
وقال بومبيو ،وفق ًا لإذاعة "فران�س �إنرت"" :مل يتم
القيام ب�أي �شيء حتى الآن للتمكن من متديد هذا
احلظر� ،سنت�صرف على هذا النحو� :سنمنع �إيران
م��ن ح��ي��ازة دب��اب��ات �صينية ومنظومات دفاعية
جوية رو�سية".

وعلق بومبيو على م�ؤامرة �إيران الغتيال "مارك�س"
ب�أن بالده ت�أخذ هذا النوع من التقارير على حممل
اجل���د .وق���ال "نعلم �أن �إي����ران ه��ي ال��دول��ة الأوىل
الداعمة للإرهاب يف العامل ،و�أنه �سبق لهم و�أن نفذوا
هذا النوع من االغتياالت يف �أوروبا و�أماكن �أخرى"،
حمذرًا طهران من �أن "مهاجمة �أي �أمريكي� ،أيًا يكن
املكان �أو الزمان� ،سواء �أكان دبلوما�سيًا �أم �سفريًا �أم
ع�سكريًا �أمر غري مقبول �إطال ًقا".
ويف مواجهة ت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي يف �إي��ران
بعد تزايد �إعدام املعار�ضني� ،آخرهم امل�صارع ال�شاب
نويد �أفكاري� ،أعلن قائد الفيلق املكلف ب�أمن طهران
يف احلر�س الثوري ،حممد يزدي ،عن ت�شكيل "فرق
اقتحام" يف العا�صمة ،يف خطوة اعتربها نا�شطون
�أنها ت�أتي حت�سبًا لتجدد االحتجاجات ال�شعبية يف
ظل الأو�ضاع امللتهبة يف البالد ،نظرًا لت�صاعد القمع
والإعدامات وتردي الأو�ضاع االقت�صادية.
�إىل ذل����ك ،ق����ال ر���ض��ا ب��ه��ل��وي ،جن���ل ���ش��اه �إی����ران
الراحل� ،إن �إع��دام نويد �أفكاري یهدف �إىل �إ�سكات
االحتجاجات العامة من خ�لال �إث��ارة الذعر ،داعي ًا
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل �إىل ال���وق���وف ب��ج��ان��ب ال�شعب
الإي���راين ب اً
��دل من التفاعل مع النظام الإي���راين يف
االحتجاجات امل�ستقبلية ،م�ؤكدًا �أن املاليل يعتقدون
�أن العنف الوح�شي يقمع اال�ستياء ويدمر املقاومة،
لكنهم خمطئون ،مقابل كل "نويد" يعدمه النظام،
ين�ضم الع�شرات م��ن الإي��ران��ي�ين �إىل الن�ضال من
�أجل احلرية والدميقراطية ،فعندما يخرج ال�شعب
الإي��راين �إىل ال�شوارع مرة �أخ��رى للمطالبة ب�إنهاء
النظام – ال�ساقط ال حمالة  -يجب على العامل احلر
�أن يقف �إىل جانبهم.

تأجيل محاكمة البشير في قضية االنقالب
اخلرطوم  -البالد

�أرج����������أت امل���ح���ك���م���ة� ،أم�������س
(الثالثاء) ،حماكمة الرئي�س
ال�������س���وداين ال�����س��اب��ق عمر
الب�شري و� 27شخ�صا �آخرين،
م��ت��ه��م�ين ب��اال���س��ت��ي�لاء على
ال�سلطة يف ان��ق�لاب ،1989
�إىل � 22سبتمرب اجل����اري،
ال�ستكمال الإج����راءات ،فيما
ق���رر ال��ق��ا���ض��ي ن��ق��ل جل�سات
املحاكمة القادمة �إىل قاعة ال�صداقة بو�سط اخلرطوم،
لتت�سع للحا�ضرين وت�سمح باتخاذ التدابري االحرتازية
يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
وح�ضر اجلل�سة املتهمون ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م الب�شري،
يف م�لاب�����س ال�سجن ال��ب��ي�����ض��اء .ويف ح���ال �إدان��ت��ه��م
�سيواجهون عقوبات ميكن �أن ت�صل �إىل الإع��دام� ،إذ
يحاكم املتهمون ال���ـ 28بتهمة تنظيم االن��ق�لاب ال��ذي
�أو�صل الب�شري �إىل ال�سلطة عام  ،1989بينما �أطاح
اجلي�ش ال�سوداين بالرئي�س املخلوع يف �أبريل ،2019
عقب احتجاجات �شعبية ا�ستمرت لعدة �أ�شهر .وتتوىل

احلكم يف ال�سودان حاليا �سلطة انتقالية �ست�ستمر ملدة
� 3سنوات ،جتري بعدها انتخابات عامة.
وجت��ري املحاكمة يف وقت تقدم احلكومة االنتقالية
على �سل�سلة من الإ�صالحات ،و�أعادت �إطالق حمادثات
ال�سالم مع املجموعات املتمردة.
يذكر �أن الب�شري مطلوب �أي�ضا من املحكمة اجلنائية
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم �إب��ادة جماعية وتطهري
عرقي وجرائم �ضد الإن�سانية� ،أثناء النزاع يف �إقليم
دارف��ور غربي البالد ،ال��ذي ا�ستمر بني عامي 1959
و ،2004و�أ�سفر عن مقتل � 300ألف �شخ�ص ونزوح
املاليني.
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في دوري أبطال آسيا

العالمي يتصدر والسكري يتعثر
جدة – هالل �سلمان

اعتلى الن�صر ��ص��دارة املجموعة الرابعة بعد ف��وزه
على �سيباهان �أ�صفهان الإي��راين (� )0-2أم�س ،لريفع
ر�صيده �إىل  7نقاط.
ت�ق��دم الن�صر ب�ه��دف جنمه عبد ال ��رزاق حمدالله يف
الدقيقة  28من كرة ثابتة نفذها الأرجنتيني مارتينيز،
لينجح املهاجم املغربي يف حتقيق رقم مميز حيث هز
ال�شباك يف  7مباريات متتالية بالبطولة الآ�سيوية،
وهو �أول العب من الن�صر يحقق ذلك.
وعاد حمدالله لي�ضيف الثاين يف الدقيقة  ،48لي�صبح
يف �صدارة هدايف البطولة حتى الآن بر�صيد � 4أهداف.
ويف املجموعة ذاتها ،تعادل ال�سد القطري مع العني
الإم��ارات��ي ( )3-3لريفع ال�سد ر�صيده �إىل  5نقاط

يف املركز الثاين ،فيما �سجل العني �أول نقطة له يف
البطولة وبقي يف املركز الأخري.
فيما خ�سر التعاون (� )0-1أم�س �أم��ام بري�سيبولي�س
الإيراين يف املجموعة الثالثة لكنه مل يفقد �صدارتها.
و�صمد التعاون �أمام بري�سيبولي�س حتى الدقيقة 83
التي �شهدت هدف الفريق الإي��راين عرب �شجاع خليل
زاده.
وبقي التعاون يف املركز الأول بر�صيد  6نقاط ،وهو
نف�س ر�صيد الدحيل ال�ث��اين ،فيما ب��ات ل��دى الفريق
الإيراين  4نقاط يف املركز الثالث.
ويف ذات املجموعة ،فاز الدحيل القطري على ال�شارقة
الإماراتي ( )1-2لريفع الدحيل ر�صيده �إىل  6نقاط،
فيما جتمد ر�صيد ال�شارقة عند نقطة وحيدة.

الباطن بطال لدوري األمير محمد بن سلمان
حائل  -خالد احلامد

حافظ الباطن على �صدارة ترتيب دوري الأمري حممد بن
�سلمان للدرجة الأوىل ،حمققا بطولة ال��دوري ،بعد فوزه
على �ضيفه التقدم بهدف؛ لريفع الباطن ر�صيده �إىل 75
نقطة يف املركز الأول ،وقفز القاد�سية لو�صافة الرتتيب
ب�ف��وزه ع�ل��ى الطائي ب�ه��دف دون رد  ،لريتفع ر�صيد
القاد�سية  72نقطة .وتراجع العني للمركز الثالث بعد �أن
تعرث باخل�سارة من م�ضيفه جدة؛ ليتوقف عند  71نقطة
ورفع جدة ر�صيده �إىل  54نقطة .
َ
و�ض ِم َن فريق اخلليج البقاء ،بعد انت�صاره ،على الكوكب
 . 3/2وتعادل ال�شعلة والنه�ضة لي�صبح ر�صيد ال�شعلة
 47نقطة  ،والنه�ضة  57نقطة .
وك�سب اجلبلني �أحد بهدف دون مقابل.وفاز النجوم على
الثقبة  .3/2لريفع النجوم ر�صيده �إىل  38نقطة جمددا
�آماله يف البقاء .وف��از جن��ران على امل�ج��زل3/1؛
ل�يرف��ع جن� ��ران ر� �ص �ي��ده �إىل  47ن�ق�ط��ة،
واملجزل  36نقطة ،وخ�سر الأن�صار
م��ن اجل �ي��ل  ،2/1ل�يرت�ف��ع ر�صيد
اجليل  47نقطة وبقى الأن�صار
على  35نقطة .

البرازيلي إدنيلسون
يقترب من النمور

مارتينيز وتيكسيرا وبابتيستاو

على رادار الهالل

جدة – البالد

تناقلت ميديا عاملية حتركات هاللية لتعزيز ال�صفوف يف املو�سم املقبل،
م�شرية �إىل � 3صفقات التينية ينوي املدرب الروماين رازف��ان لو�شي�سكو
�ضمها للفريق .الربازيلي �أليك�س تيك�سريا جناح فريق جيانغ�سو �سونينغ
ال�صيني هو �أول الأ�سماء املر�شحة لالنتقال �إىل الهالل ،حيث �أ�شارت �صحف
ومواقع منها (� )sqenffootإىل �أن �إدارة الزعيم اتفقت مع الالعب على
البنود ال�شخ�صية وبقي االتفاق مع �إدارة جانغ�سو على قيمة ال�صفقة .وي�أتي
العب برازيلي �آخر �ضمن اهتمامات الهالل وهو ليو بابتي�ستاو العب فريق ووهان
ال�صيني� ،أم��ا الثالث فهو الكولومبي روج��ر مارتينيز مهاجم فريق �أمرييكا
املك�سيكي.
ي�شار �إىل �أن تيك�سريا كان �ضمن اهتمامات الن�صر والأهلي يف فرتة �سابقة،
ويبلغ من العمر  30عاما ،وقد ا�شرتاه جيانغ�سو من �شاختار الأوك��راين بـ 50

مليون يورو عام  ،2016والأخري رف�ض
عر�ضا من ليفربول ل�ضم العب فا�سكو دا
غاما بلغت قيمته  32مليون ي��ورو .ورغم
ت�ألق تيك�سريا مع منتخبات الربازيل ال�سنية
وح�صوله على الكرة الف�ضية يف ك�أ�س العامل حتت  20عاما عام � 2009إال �أنه مل ي�ستدع
للمنتخب الأول.
�أما بابتيت�ساو ( 28عاما) فلديه خربة كبرية يف ال��دوري الإ�سباين حيث لعب لأندية
رايو فايكانو و�أتلتيكو مدريد وريال بيتي�س وفياريال و�إ�سبانيول قبل االنتقال �إىل
ووهان ،وفاز بالليغا وو�صافة يوروبا ليغ مع �أتلتيكو مدريد عام .2014
وبالن�سبة لروجر مارتينيز ( 26عاما) فقد بد�أ م�سريته مع را�سينغ الأرجنتيني ومثل نادي
جيانغ�سو ال�صيني �أي�ضا من � 2016إىل  ،2018تخللتها فرتة �إعارة �إىل فياريال قبل �أن يتعاقد
معه �أمرييكا عام  ،2018ويف �سجله  18مباراة مع منتخب كولومبيا �سجل خاللها هدفني.

جدة – البالد

�أ�شارت ميديا برازيلية �إىل اقرتاب نادي االحتاد من التعاقد مع العب الو�سط الربازيلي �إدنيل�سون من فريق
�إنرتنا�سيونال ،مو�ضحة �أن ال�صفقة قد تتم يف الأيام القليلة املقبلة.
وكان مدرب االحت��اد فابيو كاريلي قد طلب التعاقد مع الالعب البالغ من العمر  30عاما؛ حيث يعرف
�إمكاناته جيدا بعد �أن دربه يف فريق كورينثيانز.
ومل يقبل �إنرتنا�سيونال العر�ض املبدئي املقدم من االحتاد ،الذي عاد وقدم عر�ضا �آخر يتوافق مع ما
طلبته �إدارة النادي الربازيلي لت�صبح ال�صفقة قريبة من �إمتامها.
ويخطط كاريلي لتعزيز �صفوف االحتاد قبل بدء املو�سم اجلديد لتعوي�ض امل�ستوى املخيب يف املو�سم
املا�ضي ،وطلب من �إدارة النادي التعاقد مع مدافع حملي ،كما يرغب ب�إعادة املهاجم ال�صربي
�ألك�سندر بريجوفيت�ش والعب الر�أ�س الأخ�ضر غاري رودريغيز لال�ستفادة من
خدماتهما .وبد�أ �إدني�سلون م�سريته يف كاك�سيا�س من الدرجة الثالثة عام
 ،2009ثم انتقل �إىل كورينثيانز عام  2011وخا�ض معه  3موا�سم
ناجحة ،قبل االنتقال �إىل الدوري الإيطايل ليلعب لفريقي جنوى
و�أودينيزي ،بعدها عاد �إىل الربازيل ليلعب مع فريقه احلايل.

استقالتان معلقتان واإلدارة تتريث

البرق يرفض التمديد لالتحاد
جدة  -وليد عمر

ك�شفت م�صادر مطلعة لـ"البالد" ع��ن رف�ض
م�ه��اج��م منتخبنا ال���س�ع��ودي ون� ��ادي االحت��اد
الأ�سبق حمزة �إدري�س جتديد تعاقده مع النادي،
ال��ذي ي�شغل فيه الأخ�ير من�صب امل�شرف العام على
الفئات ال�سنية ،مرجعة ذل��ك �إىل قيام الإدارة االحت��ادي��ة
بتخفي�ض �أج��ر ال�برق بن�سبة  ٪٥٠عما كان يتقا�ضاه يف املو�سم
املا�ضي.
ً
ملحوظا على م�ستوى
جدير بالذكر �أن الفئات ال�سنية �شهدت تدنيًا
النتائج يف املو�سم املن�صرم الذي �ألغي بقرار من احتاد القدم؛ �إذ
كان فريق النا�شئني بالنادي يحتل املركز احلادي ع�شر بفارق ٤
نقاط عن مراكز الهبوط ،بينما كان فريق درجة ال�شباب �سابع ًا .
�سياق مت�صل ،كثفت �إدارة العميد م�ساعيها لإيجاد
ويف ٍ
بديل للرئي�س التنفيذي املعلقة ا�ستقالته حتى الآن �إبراهيم
بخيت ،نظر ًا لعدم �إتاحة اللوائح قبول ا�ستقالة الرئي�س
التنفيذي دون �إعالن ا�سم البديل ،ويكون متفرغ ًا له ب�شكل
تام ،وبالرغم من ت�شكيل جلنة ثالثية ت�ضم كال من" �أحمد
ذي��اب وعمر �أب��و الفرج وموفق ال�سقاط" لت�سيري مهام
الرئي�س التنفيذي �إال �أن �إي�ج��اد البديل ب��ات �أم��ر ًا
حتمي ًا.
يف حني �أ�شارت امل�صادر ذاتها �إىل
وج ��ود ا��س�ت�ق��ال��ة معلقة على
طاولة رئي�س النادي �أمنار
احل��ائ �ل��ي لأح ��د �أع���ض��اء
جمل�س الإدارة �أي�ض ًا
ال زال��ت قيد الدرا�سة
م� ��ن ح� �ي ��ث ق �ب��ول �ه��ا
م��ن ع��دم��ه ،وت�ه��دف
الإدارة م��ن تريثها
يف ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار
ب�ش�أن هذه اال�ستقالة
�إىل احل� �ف ��اظ ع�ل��ى
اال�ستقرار وحماولة
ث�ن��ي امل�ستقيل عن
قراره.
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الملحم رئيسا تنفيذيا
لهيئة الموسيقى
الريا�ض ـ البالد
�أ�صدر جمل�س �إدارة هيئة املو�سيقى ،برئا�سة وزير الثقافة الأمري بدر بن عبدالله بن
فرحان ،قرا ًرا بتكليف ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة حممد بن عبدالله امللحم ،مبهمة الإدارة
التنفيذية لهيئة املو�سيقى وت�سيري �أعمالها ،اً
بدل عن جهاد بنت عبدالإله اخلالدي التي
عُينت م�ست�شارة .وكانت جهاد اخلالدي قد �أ�سهمت مع من�سوبي الهيئة خالل الفرتة
املا�ضية يف �إط�لاق عمليات الت�أ�سي�س وبناء الإ�سرتاتيجية وامل�شاريع والأعمال ذات
ال�صلة بن�شاط الهيئة.
وت �ع��د هيئة امل��و��س�ي�ق��ى واح� ��دة م��ن الهيئات
الثقافية التي �أطلقتها وزارة الثقافة ،و ُتعنى
بتطوير قطاع املو�سيقى يف اململكة عرب
ر� �س��م �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة للقطاع
تت�ضمن دع ��م الأف � ��راد وامل��ؤ��س���س��ات
وال �� �ش��رك��ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة وت�شجيعها
ع�ل��ى �إن �ت��اج وت �ط��وي��ر امل �ح �ت��وى يف
قطاع املو�سيقى� ،إىل جانب مهام
تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز
احل� ��راك امل��و��س�ي�ق��ي املحلي
وتوفري برامج تدريبية
للمواهب املو�سيقية
وت�شجيع التمويل
واال�ستثمار يف
املجال.

حقوق اإلنسان :ال كشف لهويات المبلغين عن «اإليذاء»
الريا�ض ـ البالد
�أك��دت هيئة حقوق الإن�سان� ،أن��ه ال يجوز الإف�صاح عن هوية املبلغ عن
حالة �إيذاء� ،إال ب�شرطني ،وهما :موافقة املبلغ� ،أو يف احلاالت التي حتددها
اللوائح التنفيذية .وذكرت الهيئة –عرب ح�سابها على تويرت� -أنه ال يجوز
الإف�صاح عن هوية املبلغ عن حالة �إي��ذاء �إال بر�ضاه� ،أو يف احل��االت التي
حتددها اللوائح التنفيذية ،ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن

حاالت الإيذاء؛ باملحافظة على �سرية املعلومات.
و�أ�شارت� ،إىل �أنه ُيعفَى املبلغ َح َ�سن النية من امل�س�ؤولية� ،إذا تبني �أن احلالة
التي بلغ عنها لي�ست حالة �إيذاء .و�أو�ضحت هيئة حقوق الإن�سان� ،أنه يلتزم
كل موظف عام وكل عامل يف القطاع الأهلي ،اطلع على حالة �إيذاء  -بحكم
عمله � -إحاطة جهة عمله باحلالة عند علمه بها ،وعليها �إبالغ مركز بالغات
العنف الأ�سري على الرقم «� »191أو ال�شرطة ،بحالة الإيذاء.

دياب يحيي حفل
«الرأس األبيض»

حممد بن عبداهلل امللحم

إحياء التراث الوطني
بـ«أرض الحضارات»

الأح�ساء ـ البالد
تطلق �أر�ض احل�ضارات بجبل القارة ال�سياحي يف حمافظة
الأح�����س��اء� ،ضمن مبادراتها مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني� ،أرك��ا ًن��ا
متنوعة ملنتجات الواحة �أب��رزه��ا التمور ،وال�ت�راث ،واحل��رف
اليدوية ،والأ�سر املنتجة ،والفنون الت�شكيلية .وتهدف املبادرة
التي تنطلق يف  23من �سبتمرب اجل��اري ،وت�ستمر ملدة �أربعة
�أي��ام �إىل �إحياء ال�تراث الوطني ،ودعم الأ�سر املنتجة ،و�إب��راز
املنتجات واحلرف والفنون التي ت�شتهر بها املحافظة.

«نحن الوطن» مسابقة بجمعية
األطفال ذوي اإلعاقة
جدة ــ يا�سر بن يو�سف
�أطلقت جمعية الأط��ف��ال ذوي الإع��اق��ة م�سابقة "نحن الوطن" ،احتفا ًء
باليوم الوطني الـ  ،90حتت �شعار "�شاركنا حبك للوطن ب�صورة �أو ر�سمة
�أو كالم من قلبك" ،وت�ستمر حتى الـ  20من �شهر �صفر القادم.
وقال املدير التنفيذي للجمعية الدكتور �أحمد بن عبد العزيز التميمي� ،أن
الهدف من امل�سابقة التعريف بدور جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يف رعاية
ما يزيد عن � 4آالف طفل وطفلة �سنوي ًا من خالل  11مركز ًا يف خمتلف
مناطق اململكة ،وتوفري اخلدمات املجانية لهم يف خمتلف جماالت الرعاية
والت�أهيل ،م�شري ًا �إىل �أن امل�سابقة ت�ستهدف تعزيز االنتماء للوطن وتنمية
احل�س الوطني واجلانب االجتماعي والثقايف ،و�إب��راز جوانب التميز
والتحدي والتفاين يف حب الوطن ،والتعامل مع التكنولوجيا وتطويعها
خلدمة هذا الهدف النبيلُ .يذكر �أن امل�سابقة ي�شارك يف رعايتها عدد من
اجلهات احلكومية واخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،فيما مت تعميمها على
جميع مراحل التعليم بجدة من طالب وطالبات.

جدة  -خالد بن مر�ضاح

�شهد م�سرح ال�سفينة ال�سياحية كروز �أم�س حفال غنائيا للفنان عمرو دياب �ضمن حفالت «كروز» على �شواطئ الر�أ�س الأبي�ض مبدينة ينبع  ،ويعترب هذا
احلفل هو الأول لله�ضبة خارج م�صر منذ �أزمة جائحة «كورونا».
خالل احلفل قدم دياب جمموعة من �أغنياته ال�شهرية مثل "راجعني" و "قدام مرايتها" و "�أماكن ال�سهر" و"متغري" ،وغريها التي طلبها اجلمهور ورددها
معه ،خالل احلفل الذي مت وفقا للإجراءات االحرتازية ملواجهة الفريو�س.

«مسبار األمل» يصل المريخ بعد  150يوم ًا
البالد  -وكاالت
�سيدخل «م�سبار الأم��ل» الإم��ارات��ي م��دار املريخ بعد
�أق��ل م��ن  150ي��وم� ًا ،و�أك ��دت قائد فريق �إدارة حتليل
البيانات العلمية مب�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ،
املهند�سة ح�صة را�شد املطرو�شي� ،أن الدرا�سات التي
�سيجريها م�سبار الأمل �ستتيح التع ّرف على دورة املياه

 10آالف ريال غرامة
الحيوانات السائبة
الريا�ض ـ البالد

قالت الإدارة العامة للمرور� ،إن �سماح �أ�صحاب احليوانات بعبور
حيواناتهم الطرق من غري الأماكن املخ�ص�صة لها ودون تن�سيق مع
اجلهات املخت�صة ،يعد خمالفة مرورية.
و�أك� ��دت الإدارة ع�ل��ى �أن احل �ي��وان��ات ال�سائبة ت�ع��د خ �ط��ر ًا على
م�ستخدمي الطرق ،وتت�سبب بخ�سائر مادية وب�شرية ،لذا على مالكها
م�س�ؤولية �إبعادها عن الطرق.
ونوه املرور �إىل �أن غرامة ترك احليوانات ال�سائبة على الطرقات
ترتاوح ما بني � 5آالف و� 10آالف ريال.

يف املريخ ،وكذلك الوقوف على �أ�سباب فقدان املياه من
هذا الكوكب عرب ال�سنني .وانطلق امل�سبار بنجاح ،من
مركز تانيغا�شيما الف�ضائي باليابان ،فجر يوم  19يوليو
املا�ضي ،نحو كوكب امل��ري��خ ،فيما يتو ّقع و�صوله �إىل
م��داره يف فرباير  ،2021تزامن ًا مع احتفاالت الدولة
بالذكرى الـ 50لقيام االحتاد.

إعادة تحديد السرعات
على طريق جدة ـ ينبع

أقراص مشفرة لحماية بيانات العاملين عن بعد
دبي ـ البالد

ك�شفت �شركة متخ�ص�صة يف جمال الذاكرة الفال�شية �أم�س
عن ت�صنيع منتجات تخزين �إلكرتونية تتمثل يف �أقرا�ص
 USBامل�شفرة ب�سعة  128غيغابايت  ،الفتة �إىل �أن الن�سخة
اجل��دي��دة امل�ع��ززة من الأق��را���ص تت�ضمن على لوحة مفاتيح
مزودة بالرموز الأبجدية والرقمية التي ت�سمح للم�ستخدمني
ب�ق�ف��ل ال �ق��ر���ص ب��وا��س�ط��ة ك�ل�م��ة ��س��ر م�ك��ون��ة من
جمموعة �أح ��رف و�أرق� ��ام لتوفري
درجة �إ�ضافية من احلماية
من خ�لال خا�صية رمز
التعريف ال�شخ�صي
��س�ه�ل��ة اال� �س �ت �خ��دام.
ف�ضال ع��ن �إحتوائها
ع� �ل ��ى خ��ا� �ص �ي��ة ال �ق �ف��ل

التلقائي ملزيد من احلماية.
وق��ال �أو�سكار �إ�سكايوال ،مدير �أع�م��ال منتجات التخزين
يف ال�شركة املنتجة �أن الأقرا�ص امل�شفرة الأكرب �سعة باتت
� �ض��روري��ة يف ظ��ل احل��اج��ة امل�ل�ح��ة لنقل ك�م�ي��ات �أ��ض�خ��م من
البيانات احل�سا�سة ،ال �سيما مع زيادة �أعداد الأ�شخا�ص الذين
يعملون عن بُعد .يذكر �أن الأق��را���ص اجلديدة متوافقة مع
ويكن
امل�ستوى الثالث من �إ�صدار معايري معاجلة املعلومات مُ
للقر�ص اجل��دي��د �أن يعمل على مخُ تلف �أن ��واع �أنظمة
الت�شغيل ،الأم��ر ال��ذي يُ�سهل من عملية
ن���ش��ره يف خمتلف بيئات
العمل حيث يتم ا�ستخدام
العديد من �أجهزة و�أنظمة
الت�شغيل املتنوعة.

جدة ـ البالد
ك�شفت القوات اخلا�صة لأم��ن الطرق عن �إع��ادة حتديد ال�سرعات
على طريق (جدة  -ينبع) اعتبار ًا من يوم غد اخلمي�س الفتة �إىل �أن
ذلك ي�أتي ا�ستكماال لإعادة حتديد ال�سرعات على الطرق اخلارجية بني
املدن واملناطق ،لتكون وفق الآتي 140 :كم � /س للمركبات ال�صغرية،
و 100كم � /س للحافالت ،و 80كم � /س لل�شاحنات ،بداية من ج�سر
ث��ول خم��رج ( )871يف ج��دة �إىل جممع الكباري خم��رج ()1050
يف ينبع ،و�أه��اب مب�ستخدمي الطريق امل�شار �إليه التقيد بال�سرعات
املحددة وعدم جتاوزها وااللتزام باللوحات الإر�شادية والتحذيرية
التي حتدد ال�سرعات يف بع�ض مقاطع الطريق ،و�ضرورة مالحظة �أن
ذلك ال يعني �ضرورة زيادة �سرعة املركبة للحد الأعلى� ،إمنا تو�ضح
هذه اللوحات احلد الأعلى لل�سرعة الق�صوى امل�سموح بها.

