ويل العهد �أر�سى قواعد امل�ستقبل
البالد  -مها العواودة  -يا�سر بن يو�سف  .مرعي ع�سريي  .حمود الزهراين

اتفق عدد من خرباء منتدى دافو�س وعدد من م�س�ؤويل وخرباء اقت�صاد حمليني ،على �أن ا�سرتاتيجية �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،التي �أعلنها ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،رئي�س جمل�س
�إدارة ال�صندوق� ،أم�س الأحد ،متثل م�ستقبال واعدا للمملكة مبا حتتويه من حجم �أ�صول ،وما تهدف له
من حتفيز لالقت�صاد ال�سعودي ،واالرتقاء به من مرحلة توفري الوظائف مبئات الآالف من الفر�ص �إىل
مرحلة رفع جودة احلياة .و�أكد كل من رئي�س جلنة االقت�صاد والطاقة مبجل�س ال�شورى في�صل
الفا�ضل ،وامل�ست�شار االقت�صادي والنفطي الدويل د.حممد ال�صبان ،وعدد من املخت�صني ،اعالن
اال�سرتاتيجية خطوة مباركة وغري م�ستغربة يف هذا العهد من قيادة واعية لإعادة هيكلة االقت�صاد
ال�سعودي وفق طموحات ر�ؤية  ،2030و�أن اال�سرتاتيجية املعلنة متثل دعما متو�سطيا وطويل
التفا�صيل �ص4
الأجل للم�شاريع ال�صناعية احلكومية واخلا�صة وا�سعة النطاق.

الإعالم املتجدد
ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
� 12صفحة  /رياالن
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وزير التجارة :نظام ال�شركات اجلديد ينظم عمل املن�ش�آت العائلية
حمليات

التمرين البحري
فر�ضيات متنوعة
و�سيناريوهات قتالية

3

متابعات

الجزر

مالذ عشاق الهدوء

ا�ستمرار �صالة
اجلنائز يف املقابر

5

�ألف �أر�ض متاحة لال�ستثمار
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أكد املدير العام للأبحاث والإر�شاد الزراعي ب��وزارة البيئة واملياه والزارعة الدكتور بندر بن
حممد ال�صقهان عزم ال��وزارة ال�ستثمار �أرا�ضي الأوق��اف يف اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة مع
عر�ض واف لبيانات � 15ألف قطعة �أر�ض وقف زراعية متاحة لال�ستثمار يف هذه املنطقة  ،وذلك
يوم غد الأربعاء ،من خالل ور�شة عمل تقيمها الوزارة تناق�ش فيها فر�ص ا�ستثمار �أرا�ضي الأوقاف

ريا�ضة

15

3

ا

لإ�سالمية

باجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة والتي �سيد�شنها وكيل الوزارة للزراعة املهند�س احمد بن �صالح
العيادة  ،ونائب املحافظ للم�صارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن حممد العقيل.
و�سيتناول كل من الدكتور ابراهيم عارف م�ست�شار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة املدرجات
جهود وكالة الوزارة يف تنمية اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة  ،واملهند�س م�شبب القحطاين من
�صندوق التنمية الزراعية دور ال�صندوق يف دعم امل�شاريع الزراعية.
التفا�صيل �ص2

11

رميونتادا
ال�شباب ت�شعل
الدوري

 2.5مليار دوالر مشاريع سعودية في أوزبكستان

استكمال تنفيذ شبكة الصرف بجدة

جدة -البالد

�أن��ه��ت ���ش��رك��ة امل��ي��اه ال��وط��ن��ي��ة ممثلة يف
ال��ق��ط��اع ال��غ��رب��ي ت��ن��ف��ي��ذ  3م�����ش��روع��ات
خل��دم��ات ال�����ص��رف ال�صحي خ�ل�ال �شهر
دي�سمرب املا�ضي بتكلفة جت���اوزت 140
مليون ري��ال ،وذل��ك خلدمة ما يزيد على
� 43أل��ف م�ستفيد يف الأح��ي��اء اجلنوبية
وال��و���س��ط��ى مب��ح��اف��ظ��ة ج����دة ،واحل��ل��ق��ة
ال�شرقية مبحافظة ال��ط��ائ��ف ،وحمافظة
ب��ح��رة .و�أو���ض��ح��ت ال�شركة �أن تنفيذ 3
م�شروعات يف القطاع الغربي خالل �شهر

دي�سمرب املن�صرم ،ت�ضمنت تنفيذ  60كلم
م��ن �شبكات ال�����ص��رف ال�صحي ،وتنفيذ
 2.200تو�صيلة منزلية لل�صرف ال�صحي،
وت��ن��ف��ي��ذ حم��ط��ة م��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�����ص��رف
ال�����ص��ح��ي مب��خ��ط��ط الإ����س���ك���ان ال��ت��ن��م��وي
مبحافظة بحرة ،بطاقة ا�ستيعابية تبلغ
( )500م / 3يوم ًيا ،مبينة �أن امل�شروعات
ت��ه��دف �إىل رف���ع ن�����س��ب تغطية خ��دم��ات
ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي ب��امل��ن��ط��ق��ة ،وحت�سني
ال��ك��ف��اءة الت�شغيلية للمنظومة ،ورف��ع
ال�ضرر ،واملحافظة على البيئة.

ط�شقند  -وا�س

�شهد وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح ،مرا�سم و�ضع �أ�سا�س
امل�شروعات ال�سعودية يف جمهورية �أوزبك�ستان التي تقدر قيمتها اال�ستثمارية
الإجمالية بحوايل املليارين ون�صف املليار دوالر.و�شملت امل�شروعات و�ضع حجر
�أ�سا�س حمطة �سريداريا ذات الدورة الغازية املركبة لتوليد الكهرباء ،و�إطالق
م�شروعات �شركة �أكواباور ال�سعودية يف جمال توليد الكهرباء من طاقة الرياح يف
منطقة بخارى وتوقيع اتفاقيات �شراء الكهرباء لها يف �أوزبك�ستان .و�أكد الفالح
�أن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سمو ويل عهده الأمني ،حفظهما الله ،حتر�ص على تعزيز العالقات مع جمهورية
�أوزبك�ستان ال�شقيقة ،بدعم التعاون االقت�صادي واال�ستثماري والتجاري ،بني
البلدين ،لريقى �إىل م�ستوى يعك�س عمق ومتانة الروابط القوية التي جتمعهما.
وح�ضر مرا�سم التوقيع نائب رئي�س الوزراء وزير اال�ستثمار والتجارة اخلارجية،
�ساردور �أُومورزاكوف ،ووزير الطاقة الأوزبكي علي�شر �سلطانوف ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى �أوزبك�ستان ه�شام بن م�شعل ال�سويلم ،ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �أكوا باور حممد بن عبدالله �أبو نيان.
التفا�صيل �ص6

القتل تعزيرا لـ «خاطفة الدمام»
الدمام-البالد

���ص��ادق��ت حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف باملنطقة
ال�شرقية ،على حكم املحكمة اجلزائية
بالدمام القا�ضي بالقتل تعزير ًا على املتهمة
الرئي�سية يف ق�ضية "خاطفة الدمام"
ب��ع��د �إدان��ت��ه��ا ب��اخل��ط��ف وال��ت��ب��ن��ي مل��ح��رم،
والتزوير ،و�إقامة عالقة غري �شرعية.
وت�ضمن احلكم على املتهم الثاين بال�سجن
�سنة و�ستة �أ�شهر وغرامة � 20ألف ريال،
واملتهم الثالث بال�سجن � 25سنة و�ستة
�أ���ش��ه��ر ،وامل��ت��ه��م ال���راب���ع ب��ال�����س��ج��ن �سنة
وغرامة خم�سة �آالف ريال .وكان املتحدث

واشنطن والرياض شراكة استراتيجية لمحاصرة اإلرهاب
جدة  -البالد

7

تقف اململكة بقوة يف وجه مثريي الفنت ،وقا�صدي زعزعة �أمن وا�ستقرار املنطقة،
وتت�صدى لتحركاتهم املريبة الهادفة �إىل عرقلة املالحة البحرية الدولية ،ما دفع العديد
من دول العامل لتعلن وقوفها �إىل جانب الريا�ض يف حربها �ضد الإرهابيني املحاولني
امل�سا�س ب�أمنها ،من بينهم الواليات املتحدة الأمريكية التي �أدانت حماوالت الهجوم
الأخرية على اململكة ،م�ؤكدة �أن �شراكتها املتينة مع ال�سعودية تدفعها للوقوف معها
بقوة �ضد من يحاولون ا�ستهداف �أمنها.
وقطعت وا�شنطن ،بوقوفهما مع اململكة �ضد كل من يحاول امل�سا�س ب�أمنها،
معربة عن �إدانتها ال�شديدة ملحاولة ميلي�شيات احلوثي ا�ستهداف املدنيني يف
الريا�ض ،وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية�" :سن�ساعد �شريكتنا ال�سعودية �ضد
من يحاولون ا�ستهداف �أمنها ،و�سنعمل على حما�سبة من يحاولون تقوي�ض
اال�ستقرار بال�سعودية" ،م�ؤكدة �أن حماوالت الهجوم على ال�سعودية تتعار�ض
مع القانون الدويل.
وي�شري �إعالن الواليات املتحدة مبحا�سبة م�ستهديف �أمن وا�ستقرار اململكة،
بو�ضوح �إىل مدى اهتمام وا�شنطن بوقف الإره��اب احلوثي ،وموا�صلة
ال�شراكة مع اململكة ملكافحة التطرف يف املنطقة والعامل ،خا�صة و�أن �أمريكا
تعلم مدى اجتهاد ال�سعودية يف حماربة الإرهاب� ،إذ تبذل جهودا كبرية يف
هذا االجتاه على ال�صعيدين املحلي والدويل.

الر�سمي با�سم النيابة العامة قد �أو�ضح يف
�شهر �أبريل املا�ضي وبالإ�شارة �إىل الق�ضية
املتداولة �إعالم ّي ًا با�سم "خاطفة الدمام"
�أن��ه مت �إحالة الواقعة �إىل النيابة العامة
لأعمال اخت�صا�صاتها و�أن فريق التحقيق
نفذ (� )٢٤٧إجراء يف الق�ضية ،منها ()٤٠
جل�سة حتقيق مع ( )٢١متهم ًا و�شاهداً،
وانتهى التحقيق �إىل توجيه االتهام �إىل
( )٥متهمني يف الق�ضية� ،أح��ده��م يقيم
خ���ارج امل��م��ل��ك��ة؛ ط��ال��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة العامة
ب��ا���س�ترداده بوا�سطة ال�شرطة الدولية
(الإنرتبول).

اليمنيون

يلفظون ملي�شيا احلوثي

محليات
2
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طالب بتشجيع إقامة المصانع وإزالة معوقات الطلبات

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام التخصيص
الريا�ض -البالد

واف��ق جمل�س ال�شورى خ�لال جل�سته العادية،
�أم�����س ،ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي ،برئا�سة رئي�س
امل��ج��ل�����س ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه ب��ن حممد
ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�����ش��ي��خ ،ع��ل��ى م�����ش��روع نظام
التخ�صي�ص ،املعاد للمجل�س وف��ق امل��ادة ()17
من نظامه ،وذلك بعد ا�ستماعه �إىل تقرير اللجنة
املالية ب�ش�أن م�شروع النظام ،بح�ضور وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى حممد بن في�صل
�أبو�ساق.
ويف ق���رار �آخ���ر دع��ا املجل�س وزارة ال�صناعة
وال�ث�روة املعدنية �إىل ن�شر و�إت��اح��ة البيانات
ال�صناعية التي تو�ضح ما ا�ستخدم من ثروات
قطاع التعدين وال�صناعات البرتوكيمائية كمواد
خام لل�صناعات املحلية لتعزيز القيمة امل�ضافة
وت�شجيع ق��ط��اع ال�صناعة لال�ستثمار يف هذا
امل��ج��ال .وات��خ��ذ املجل�س ق���راره بعد ا�ستماعه
لوجهة نظر جلنة االقت�صاد والطاقة ب�ش�أن ما
�أب����داه �أع�����ض��اء املجل�س م��ن ملحوظات و�آراء
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صناعة والرثوة
املعدنية للعام املايل 1441 / 1440هـ.
وطالب املجل�س يف ق��راره ال���وزارة بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة لت�شجيع وحتفيز �إقامة
امل�صانع يف امل��دن واملناطق النامية والواعدة،
وعمل التوازن ال�لازم بتوزيع ال�صناعة ح�سب
ح���اج���ة امل��ن��اط��ق وامل���ي���ز ال��ن�����س��ب��ي��ة وو���ض��ع��ه��ا

الدميوغرايف ،ومبا يحقق �أهداف ر�ؤية اململكة
 .2030و�أك�����د امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال������وزارة �إزال����ة
املعوقات التي تعرت�ض الطلبات التي تتقدم بها
امل�صانع الوطنية من خالل فتح قنوات االت�صال
م��ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ه���ذا ال��ق��ط��اع وتو�ضيح
الإج����راءات واالر���ش��ادات لهم ،و�إي��ج��اد مبادرة
التن�سيق وال��ت��ك��ام��ل ال�صناعي ب�ين امل�صانع
الوطنية لت�شجيع قيام �صناعات جديدة ت�ستخدم
خمرجاتها كمواد خام للم�صانع الوطنية.
كما ت�ضمن قرار املجل�س قيام الوزارة بالإ�سراع
يف تفعيل دور م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات

ال�صناعية ،ودعم م�شروعاته القائمة واملخطط
ل��ه��ا؛ ل��ت��وف�ير امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات الدقيقة
وامل��ح��دث��ة للم�ستثمر ال�����ص��ن��اع��ي ،واجل��ه��ات
احلكومية ذات العالقة ،داعي ًا الوزارة �إىل تكثيف
اجل��ه��ود خلف�ض م�ستويات ال��ت��ل��وث البيئي،
وت�ضمني نتائج هذه اجلهود وم�ؤ�شرات قيا�سها
���رار �آخ��ر طالب
يف تقاريرها ال�سنوية .ويف ق ِ
املجل�س م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون
بالتو�سع يف ال��ت��ع��اون الطبي م��ع امل�ؤ�س�سات
ال��ط��ب��ي��ة الأخ�����رى يف امل��م��ل��ك��ة ،والتن�سيق مع
اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة؛ لتوفري ال��دع��م لإن�شاء

م��رك��ز متخ�ص�ص بالطب االت�����ص��ايل  ،وتوفري
الإمكانات الالزمة له .واتخذ املجل�س قراره عقب
اطالعه على وجهة نظر اللجنة ال�صحية ,ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم التي �أبدوها جتاه
التقرير ال�سنوي للم�ست�شفى للعام املايل 1440
1441 /هـ ،بعد طرحه للنقا�ش يف جل�سة �سابقة.
و�شدد املجل�س يف قراره على امل�ست�شفى �أهمية
التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،والعمل على
زي����ادة ال��ت��وع��ي��ة املجتمعية ب��ال��ط��رق ال�سليمة
ال���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة الإل��ك�ترون��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة
بت�أثريها على �صحة العني.

و�أك��د املجل�س على امل�ست�شفى ب�إعادة النظر يف
هيكلته وتوجهه الإ�سرتاتيجي وف��ق الأ�س�س
التنظيمية املتعارف عليها لبناء الهياكل ،ووفق
ق��واع��د احل��وك��م��ة ووف����ق م��ا مي��ك��ن��ه م��ن �إب����راز
�أن�شطته الأ�سا�سية وتاليف امل�شكالت التنظيمية
ومبا يحقق كفاءة الإنفاق.
واط��ل��ع املجل�س ع��ل��ى وج��ه��ة ن��ظ��ر جل��ن��ة امل��ي��اه
وال��زراع��ة والبيئة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ��ه��م التي �أب��دوه��ا يف جل�سة �سابقة جتاه
التقرير ال�سنوي لهيئة امل�ساحة اجليولوجية
ال�سعودية للعام امل��ايل 1441 / 1440ه��ـ �أثناء
مناق�شته ،وطالب الهيئة بالتن�سيق مع وزارة
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال����زراع����ة لتفعيل ال�����ش��روط
وال�ضوابط البيئية للأن�شطة التعدينية كافة
والتن�سيق مع وزارة الطاقة ,لتحديد مناطق
الت�صدعات يف �أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة
عمليات ا�ستخراجها وفق ًا للتو�صية الإ�ضافية
املقدمة من ع�ضو املجل�س املهند�س نبيه الرباهيم
على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.
وناق�ش املجل�س تقرير ًا مقدم ًا من جلنة االقت�صاد
وال��ط��اق��ة ت�لاه رئي�س اللجنة ال��دك��ت��ور في�صل
�آل فا�ضل ب�����ش���أن التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي للعام املايل 1440
1441 /ه���ـ كما ناق�ش تقرير اللجنة ال�صحية
ب�����ش���أن م��ق�ترح تعديل ن��ظ��ام الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية.

نظام التوثيق ..يحفظ الحقوق ويحفز االستثمار
تقليص تدفق القضايا

جدة -يا�سر بن يو�سف

�سعت وزارة العدل �إىل تر�سيخ مبد�أ العدالة الوقائية،
ع�بر الكثري م��ن اخل��ط��وات وال��ق��رارات التي اتخذتها
خالل الفرتة الأخ�يرة ،،حيث تكمن �أهميتها يف كونها
�أحد م�سارات العدالة الرئي�سة بجانب امل�سار الق�ضائي،
والتنفيذي ،التي ال ميكن �أن ينجح م�سار منها �إال
بوجود الآخ��ر يف حني يعد نظام التوثيق الذي �صدر
مبر�سوم ملكي يف يوليو املا�ضي خطوة يف االجتاه
ذات��ه ،وت��ط��و ًرا ت�شريعيًا يدعم التحوالت الإيجابية
الكبرية وحت�سني البيئة اال�ستثمارية وفق ر�ؤية اململكة
� ،2030إ�ضافة �إىل تعزيز املرونة يف العمل والأداء،
بالإ�ضافة �إىل �أن "العدالة الوقائية" �ست�أخذ موقع ًا �أهم
يف املمار�سة الواقعية ،بعد تطبيق النظام.

انتقال بع�ض االخت�صا�صات اجلديدة من املحاكم
�إىل كتابات ال��ع��دل ،بح�سب ن��ظ��ام التوثيق ،مثل
توثيق الزواج والطالق وتوثيق اتفاق ذوي ال�ش�أن
على احل�ضانة �أو النفقة �أو الزيارة وال�صلح وغري
ذلك� ،سي�سهم يف عدم �إ�شغال الق�ضاء مبهمات لي�س
فيها عن�صر امل��ن��ازع��ة ،حيث �إن مهمة املحاكم هي
الف�صل يف املنازعات ح�سب النظام الأ�سا�سي للحكم.

تعزيز األمن العقاري

يعزز نظام التوثيق الأم��ن العقاري ،مما �سريفع كفاءة
التوثيق العديل وموثوقية الوثائق ال�صادرة من املخول
لهم ب���إج��راء عملية التوثيق ���س��وا ًء كانوا ك ّتاب ع��دل �أو
موثقني مرخ�صني ،و�سي�شمل ال�شروط ال�ل�ازم توفرها
فيهم ويحدد اخت�صا�صاتهم و�إج���راءات عملهم ومراقبة
خمرجاتهم وعقوبات املخالفني منهم .ون�ص النظام على
�أن الوثائق ال�صادرة وفق �أحكام النظام لها قوة الإثبات،
وتعد �سند ًا تنفيذي ًا فيما ت�ضمنته من التزام ،ويجب العمل
مب�ضمونها �أمام املحاكم بال بينة �إ�ضافية وال يجوز الطعن
فيها ،وال تلغى الوثائق ال�صادرة وفق النظام �إال بحكم
ق�ضائي ت�أ�سي�س ًا على خمالفتها ملقت�ضى الأ�صول ال�شرعية
�أو النظامية� ،أو تزويرها ،وذل��ك بعد مرافعة م�ستكملة
�إجراءاتها ال�شرعية والنظامية.

العدالة الوقائية

وتعد "العدالة الوقائية" من �أهم مراحل العدالة؛ كونها
حتول دون النزاعات وتو�صل احلق مل�ستحقيه ،كما �أنها
ال تخت�ص بالف�صل يف املنازعات ،و�إمنا متتد �إىل ما بعد
ذلك وقبله وحتر�ص على حتقيق العدالة قبل ن�شوء النزاع
ب�إعطاء احلق مل�ستحقه منذ البداية دون احلاجة لعر�ض
حقه على الق�ضاء ،وذلك ب�إعطاء احلقوق قوتها القانونية
وحجيتها التنفيذية ،بحيث تكون للعقود مثل الإيجار
وامللكية قوتها التنفيذية.

تطور تشريعي

الريا�ض -البالد

بد�أت املديرية العامة للجوازات ،بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني،
يف ا�ستقبال �إج��راءات طلبات متديد "هوية زائر" للأ�شقاء اليمنيني
املقيمني يف اململكة من املنتظمني يف التجديد للفرتات ال�سابقة� ،إنفا ًذا
للتوجيهات ال�سامية القا�ضية بالتمديد ملدة �ستة �أ�شهر بدءًا من /3 /22
1442هـ ،وذلك ب�إتاحة ال�سداد ملدة  20يومًا ،اعتبا ًرا من �أم�س (االثنني)
حتى ال�سبت  1رجب القادم .و�أ�شارت املديرية العامة للجوازات� ،إىل �أن
التمديد �سيكون �آليًا بعد �سداد الر�سوم امل�ستحقة ،و�ستتم �إتاحة طباعة
هوية زائر عرب ح�ساب امل�ست�ضيف مبن�صة "�أب�شر" دون احلاجة �إىل
مراجعة مقار �إدارات اجلوازات.

بدء أعمال تنظيف وتعقيم
سطح الكعبة
مكة املكرمة  -البالد

با�شرت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،عرب
فريق فني خمت�ص� ،أعمال تنظيف وتعقيم �سطح الكعبة امل�شرفة ،وذلك
وفق اجلدول الدوري املخ�ص�ص على مدار العام.
وج��رت عمليات التنظيف والتعقيم يف وق��ت وجيز ،عرب فريق فني
متخ�ص�ص يعمل ب���أح��دث الأج��ه��زة والآل��ي��ات احلديثة ،التي توفرها
الرئا�سة؛ من �أجل �إزالة العوالق الرتابية ،واحلفاظ على نظافة ورونق
الكعبة امل�شرفة.
و�أو�ضح وكيل الرئي�س العام لل�ش�ؤون الفنية واخلدمية حممد بن م�صلح
اجلابري� ،أن عملية التنظيف جرت من خالل عدة مراحل؛ �أولها كن�س
�سطح الكعبة امل�شرفة و�إزال��ة الأتربة ،ثم م�سح ال�سطح كام ًال وحامل
الك�سوة ،واجلدار احلائط ،وباب �سطح الكعبة من اخلارج.

التسجيل للمرحلة الخامسة
لتعليم اإلنجليزية
الريا�ض -البالد

�أعلن �صندوق تنمية املوارد الب�شرية "هدف" ،عن بدء الت�سجيل يف املرحلة
اخلام�سة من الربنامج التدريبي لتعليم اللغة الإجنليزية من خالل املن�صة
الوطنية للتدريب الإلكرتونية "دروب" عرب الرابط ( )doroob.saداعي ًا
موظفي وموظفات القطاع اخلا�ص والباحثني والباحثات عن عمل� ،إىل
املبادرة بالت�سجيل واال�ستفادة من الربنامج يف تطوير املهارات والقدرات
املعرفية واملهنية يف جمال اللغة الإجنليزية.
وي�أتي طرح الربنامج التدريبي تلبية الحتياج من�ش�آت القطاع اخلا�ص من
الكوادر الب�شرية التي متتلك مهارات منا�سبة يف اللغة الإجنليزية؛ من
خالل تقدمي تدريب نوعي ملدة �شهرين لكل مر�شح ،وميكن للمتدرب التقدم
يف م�ستويات اللغة الإجنليزية ال�ستة ع�شرة املتاحة يف الربنامج التدريبي
وَ ْفق �أدائه ال�شخ�صي و�سرعة تعلمه خالل فرت التدريب .وي�شرتط الربنامج،
�أن يكون املتدرب �سعودي ًا واجتاز ثالث دورات تدريبية يف "دروب" خالل
الأ�شهر الثالث املا�ضية ،و�أال يقل العمر عن  18عام ًا وال يزيد عن  40عام ًا.

توظيف أبناء شهداء الواجب

الموثقون والموثقات

�صدر نظام التوثيق والئحته التنفيذية بهدف تنظيم
الإج��راءات املت�صلة بالتوثيق على وجه ي�صح االحتجاج
بها ،وتعد ال�صكوك والعقود املوثقة وفق ًا لأحكام النظام
�سندات تنفيذية فيما ت�ضمنته من التزام ،و�سيحقق نظام
التوثيق تعزيز الأم��ن العقاري ،وتعزيز مبد�أ موثوقية
ال�����ص��ك��وك ،وح��ف��ظ احل��ق��وق م��ن خ�ل�ال ت��وث��ي��ق ال��ع��ق��ود،
بالإ�ضافة �إىل �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف عمليات التوثيق.

اختصاصات جديدة
وت�ضمن نظام التوثيق نقل ع��د ٍد من االخت�صا�صات
املت�صلة ب��الإق��رارات التي ل��دى املحاكم �إىل كتابات
العدل ،مبا ي�سهم يف حت�سني جتربة امل�ستفيد ورفع
ن�سبة الر�ضا عن اخلدمات التوثيقية من خالل تقدمي

الجوازات تستقبل طلبات
تمديد "هوية زائر" لليمنيين

خ��دم��ات عدلية توثيقية متكاملة وم���ؤمت��ت��ة ت�شمل
جميع الأعمال الإدارية واملعلوماتية الداعمة ملنظومة
التوثيق وت��ق��دمي اخل��دم��ات التوثيقية �إل��ك�ترون��يً��ا
دون ح��اج��ة امل�ستفيدين ل��زي��ارة امل��راف��ق العدلية،

 15ألف

أرض وقف زراعية متاحة لالستثمار
تنمية اجل��زء اجلنوبي الغربي
جدة -يا�سر بن يو�سف
للمملكة  ،وامل��ه��ن��د���س م�شبب
�أك������د امل����دي����ر ال����ع����ام ل�ل��أب���ح���اث
القحطاين من �صندوق التنمية
والإر�شاد الزراعي بوزارة البيئة
الزراعية دور ال�صندوق يف دعم
واملياه وال��زارع��ة الدكتور بندر
امل�شاريع الزراعية ،واالخ�صائي
بن حممد ال�صقهان عزم الوزارة
يف تطوير قطاع الزراعة بالهيئة
ال�ستثمار �أرا���ض��ي الأوق���اف يف
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����ش���آت ال�����ص��غ�يرة
اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة
وامل��ت��و���س��ط��ة دور ودع���م هيئة
م���ع ع��ر���ض واف ل��ب��ي��ان��ات 15
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
�أل��ف قطعة �أر����ض وق��ف زراعية
يف دع���م امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة ،
م���ت���اح���ة ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذه
بندر ال�صقهان
ورئي�س جمل�س �إدارة اجلمعيات
امل��ن��ط��ق��ة  ،و���س��ي��ك��ون ذل���ك ي��وم
التعاونية الدكتور عبدالله كدمان
الأربعاء القادم  ،من خالل ور�شة
عمل تقيمها الوزارة تناق�ش فيها فر�ص ا�ستثمار دور التعاونية يف جم��ال التنمية الزراعية يف
�أرا�ضي الأوق��اف باجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة  ،وحممد ال خ�ضرية ممثل الهيئة العامة
اململكة والتي �سيد�شنها وكيل ال��وزارة للزراعة ل�لاوق��اف ع��ن ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة لال�ستثمار يف
املهند�س احمد بن �صالح العيادة  ،ونائب املحافظ �أرا���ض��ي الأوق���اف الزراعية و�آليتها ،والدكتور
للم�صارف وخ��دم��ات الأوق����اف عبدالرحمن بن اب��راه��ي��م ال�ترك��ي ع��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وفر�ص
حممد العقيل  ،كما �سيتناول ك��ل م��ن الدكتور اال�ستثمار للأرا�ضي االوقاف يف اجلزء اجلنوبي
ابراهيم ع��ارف م�ست�شار وكيل ال���وزارة ومدير الغربي  ،و�سيتم احلديث �أي�ض ًا عن دور القطاع
مبادرة زراعة املدرجات جهود وكالة الوزارة يف اخلا�ص يف ذلك و�شركة جازان كنموذج.

�إ�ضافة �إىل حتفيز النمو االقت�صادي من خالل بناء
من�صات خ��دم��ات ن��وع��ي��ة ،وت��ع��زي��ز الأم���ن العقاري
ورفع م�ستويات ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،ورفع
ت�صنيف اململكة يف م�ؤ�شر ت�سجيل امللكية.

و�أ�سندت الالئحة للموثقني توثيق� :إفراغ �صكوك
امللكية العقارية ،وفق ًا ملا تبينه الالئحة ،الوكاالت
وف�سخها ،الرهن وفكه وتعديله ،عقود ت�أ�سي�س
ال�����ش��رك��ات ،وم�لاح��ق ال��ت��ع��دي��ل ،وق�����رارات ذوي
ال�صالحيات فيها ،حما�ضر اجلمعيات العمومية
ل��ل�����ش��رك��ات ،ال��ت�����ص��رف��ات وال��ع��ق��ود ال��واق��ع��ة على
العالمات التجارية ،وب��راءات االخ�تراع ،وحقوق
امل�ؤلف ،العقود الواقعة على املال املنقول� ،إقرار
الكفالة احل�ضورية والغرمية ،الإق����رار باملبالغ
امل��ال��ي��ة وامل��ن��ق��والت ،وت�سلمها ،وال��ت��ن��ازل عنها،
وي��ج��وز ب��ق��رار م��ن جمل�س ال����وزراء -ب��ن��ا ًء على
اق�ت�راح م��ن ال��وزي��ر� -أن ُيعهد �إىل امل��وث��ق بع�ض
اخت�صا�صات كاتب العدل الأخرى.

هيئة الشؤون االقتصادية
الخليجية تناقش تنفيذ
المشاريع
الريا�ض -البالد

ناق�شت هيئة ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية� ،أم�س ،عرب
تقنية االت�صال املرئي ،تنفيذ قرار املجل�س الأعلى
يف دورته احلادية والأربعني "قمة ال�سلطان قابو�س
وال�شيخ �صباح" ،ب�ش�أن تنفيذ الدرا�سات وامل�شاريع
املتفق ب�ش�أنها بني ال��دول الأع�ضاء وال���واردة يف
خارطة الطريق للو�صول للوحدة االقت�صادية بني
دول جمل�س التعاون بحلول عام 2025م.
وي�أتي االجتماع التح�ضريي لالجتماع الأول للجنة
الدائمة على امل�ستوى الوزاري للهيئة يف �ضوء قرار
املجل�س ال���وزاري يف دورت��ه ( )146التح�ضريية
ل��ل��دورة ( )41للمجل�س الأع��ل��ى ،وال��ذي �أ���ش��ار �إىل
قيام الأمانة العامة بدعوة اللجان الوزارية التي
�صدرت ب�ش�أنها ق���رارات من املجل�س الأع��ل��ى لعقد
اجتماعات ا�ستثنائية يف �شهر يناير من كل عام
تعرف باجتماعات يناير.

الدمام -حمودالزهراين

�أطلقت ال�شركة املتقدمة للبرتوكيماويات بالتعاون مع جمعية ذوي �شهداء
الواجب مبادرة لتوظيف عدد من �أبناء ال�شهداء للعمل يف م�شروع ال�شركة
املتقدمة للبويل اوليفينات� ،إحدى ال�شركات التابعة لها باجلبيل ال�صناعية.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة خليفة بن عبداللطيف امللحم �أن ال�شركة
املتقدمة د�أب��ت على تبني ودعم وتنفيذ املبادرات التي تخدم املجتمع يف
ظل توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو
ويل عهده الأمني ،الأمري حممد بن �سلمان ،حفظهما الله ،وذلك كجزء من
امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة.
و�أ�ضاف �أن ال�شركة دعمت العديد من املباردات املجتمعية على م�ستوى
مدن الوطن� ،شملت الربامج اخلريية ،وال�صحية ،والتوعوية ،والبيئية،
والتعليمية ،وخدمة املجتمع.

تأسيس مركز لألزمات والطوارئ بمنظومة "الصناعة"
الريا�ض  -البالد

اعتمد وزي���ر ال�صناعة وال��ث�روة املعدنية بندر
ب��ن �إب��راه��ي��م اخل��ري��ف ،ت�أ�سي�س م��رك��ز الأزم���ات
وال����ط����وارئ يف م��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ث�روة
املعدنية ،الذي ُيعنى بالوقاية من املخاطر يف جهات
املنظومة ،ويعتمد �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة
الأزمات ،كما يجري من خالله التن�سيق الكامل مع
اجلهات املعنية داخ��ل املنظومة وخارجها ،وذلك
حر�صا على �إدارة املخاطر وا�ستمرار الأع��م��ال
ً
والإنتاج ال�صناعي حتت �أي ظرف طارئ.
و�أو�ضح م�ساعد وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية
للتخطيط والتطوير ال��دك��ت��ور �سامي ب��ن حممد
احل��م��ود� ،أن امل��رك��ز ي�سعى �إىل تبني منهجية
لإدارة املخاطر؛ تتما�شى وتدعم حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية وامل�ؤ�س�سية للمنظومة ،واتخاذ
الإج���راء ملنع �أو تقليل الآث���ار ال�ضارة للمخاطر،
و���ض��م��ان ا�ستمرارية �أع��م��ال منظومة ال�صناعة
والرثوة املعدنية باعتماد واتباع خطط و�إجراءات
حم���ددة ج��ي�� ًدا وخم��ت�برة يف �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال.
وب�ّي�نّ �أن امل��رك��ز يهدف �إىل الإ���ش��راف على تنفيذ
االلتزام املطلوب من املنظومة ال�صناعية يف كل ما
يخ�ص جوانب ال�سالمة وال�صحة والأمن والبيئة،

واعتماد خطة �شاملة لإدارة الأزم����ات ،وحتديد
امل��خ��اط��ر املتوقعة ال��ت��ي ق��د يتعر�ض لها �أط���راف
املنظومة �أو �شركا�ؤها من القطاع اخلا�ص ،و�سوف
يحدد الطريقة امل ُثلى يف معاجلتها؛ وف ًقا ملراحل
متعددة واعتما ًدا على منهجية تقييم املخاطر ،التي
تت�ضمن درا�سة احتمالية حدوثها ودرا�سة التبعات
و�شدتها ثم حتديد درج��ة اخل��ط��ورة ،الفت ًا النظر
�إىل �أن خطة �إدارة الأزم����ات �ستتكون م��ن جلنة
عليا لإدارة الأزم���ة وم��ن فريق االرت��ب��اط وفريق
امل�ساندة بالإ�ضافة �إىل فريق ت�شغيل املركز ،حيث
تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي �أعلى �سلطة
يف املنظومة الت��خ��اذ ال��ق��رارات ال�لازم��ة خل��روج
املنظومة ب�أمان وب���أدن��ى اخل�سائر وحمايتها من
الآثار ال�سلبية للحوادث الطارئة.
و�أ�شار الدكتور احلمود �إىل �أن املركز ي�أتي امتدا ًدا
لغرفة العمليات امل�شرتكة للجنة �إدارة الأزم��ات
واالج��ت��م��اع��ات اليومية امل�شكلة لغر�ض متابعة
تف�شي فريو�س كورونا وال�سيطرة عليه والت�أكد من
ا�ستمرارية الأعمال ،حيث عقدت تلك اللجنة منذ
ت�شكيلها قرابة  246اجتماع ًا ملتابعة حالة تف�شي
الفريو�س ،و�أ�صدرت قرابة  770تقرير ًا عن جهات
املنظومة و�شركائها ،للت�أكد من توفر كل �أدوات
ال�صحة وال�سالمة.

محليات
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القيادة تهنئ رئيسي الهند والبرتغال والحاكم العام ألستراليا
الريا�ض  -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند ،رئي�س جمهورية الهند ،مبنا�سبة ذكرى يوم
اجلمهورية لبالده .و�أعرب امللك �سلمان ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات
بال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحل����ك����وم����ة و���ش��ع��ب
ج���م���ه���وري���ة ال��ه��ن��د
ال�صديق ،اط��راد
ال�������ت�������ق�������دم

وفاة األميرة
طرفة بنت سعود
الريا�ض  -وا�س

�أع��ل��ن ال��دي��وان امل��ل��ك��ي ،يف ب��ي��ان له
�أم�س (االثنني) ،وفاة �صاحبة ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي��رة ط��رف��ة ب��ن��ت �سعود
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،مبي ًنا �أنه
�سي�صلى ع��ل��ي��ه��ا ال���ي���وم يف مدينة
الريا�ض .تغمدها الله بوا�سع رحمته
ومغفرته ور�ضوانه ،و�أ�سكنها ف�سيح
جناته� .إ ّنا لله و�إ ّنا �إليه راجعون.

تدشين مشروعات النقل بمنطقة عسير
�أبها -البالد

د�شن الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز
�أمري منطقة ع�سري يف مكتبه 11 ،م�شروع ًا
ل��وزارة النقل ،ب�إجمايل �أط��وال جتاوزت
 172ك��ي��ل��وم�تر ًا ،بح�ضور وزي���ر النقل
امل��ه��ن��د���س ���ص��ال��ح ب���ن ن��ا���ص��ر اجل��ا���س��ر.
وت�����ض��م��ن��ت امل�����ش��اري��ع ازدواج ال��ط��ري��ق
ال����راب����ط ب�ي�ن حم��اف��ظ��ة حم���اي���ل وع��ق��ب��ة
�شعار� ،ضمن املرحلتني الأوىل والثانية،
و�إ���ص�لاح امل�سار احل��ايل لطريق خمي�س
م�شيط -جن��ران ،وم�شروع تنفيذ �أعمال
�إ�صالح امل�سار احل��ايل للطريق ال�ساحلي

رغم عدم التباعد في المقابر ..الشؤون اإلسالمية:

ال صالة جنازة في المساجد
جدة – رانيا الوجيه
رغم عدم التباعد يف �صالة اجلنازة التي ت�ؤدى
يف املقابر ،مت�سكت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
مبنع �صالة اجل��ن��ازة يف امل�ساجد ،واقت�صار
�أدائها يف املقابر .و�أكد املتحدث الر�سمي لوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية �سليمان بن فهد اخلمي�س ،لـ
"البالد" ردا على امكانية �إعادة الوزارة النظر
يف قرارها مبنع �صالة اجلنازة يف امل�ساجد،
ب�سبب الزحام وع��دم التباعد خ�لال �أدائ��ه��ا يف

املقابر� ،أكد �أن قرار املنع الزال �ساريا.
وق����ال ���ص��ح��ي��ح ه��ن��اك ع���دم ت��ب��اع��د يف ���ص�لاة
اجلنازة باملقابر ،لكن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
لي�ست اجلهة التي تقدر هذه امل�س�ألة ،بل الأمر
من اخت�صا�ص اجلهات املعنية التي تقرر يف
ذل��ك وت�سمح بعودة ت���أدي��ة �صالة اجل��ن��ازة يف
امل�ساجد ،وهما وزارتا ال�صحة والداخلية اللتان
�أقرتا هذا املنع تنفيذا ل�ل�إج��راءات االحرتازية
للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

منح شهادات االعتماد لمؤسسات تعليمية

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أع��ل��ن��ت هيئة ت��ق��ومي التعليم وال��ت��دري��ب،
ممثلة باملركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك���ادمي���ي "اعتماد" ،ع��ن م��ن��ح ���ش��ه��ادات
اعتماد �أكادميي (كامل وم�شروط) لعدد من
امل�ؤ�س�سات التعليمية والربامج الأكادميية.
وه��ن���أ رئ��ي�����س الهيئة ال��دك��ت��ور ح�����س��ام بن
ع��ب��دال��وه��اب زم����ان اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات
وال��ب�رام����ج ال��ت��ي ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى االع��ت��م��اد
الأك��ادمي��ي وقيادتها ،كما ق��دم ال�شكر لفرق
���ض��م��ان اجل����ودة يف اجل��ام��ع��ات وال�برام��ج
على جهودهم احلثيثة يف حت�سني ج��ودة
العمليات التعليمية والبحثية ،وم��ا نتج
عنها من ح�صول م�ؤ�س�ساتهم وبراجمهم على
االعتماد الأك��ادمي��ي ،م���ؤك��دًا على التعاون
الإيجابي من فرق اجل��ودة ،لي�س من خالل
�إب��راز مهنية عالية ،فح�سب ،بل � ً
أي�ضا عرب
خلق جتربة ممتعة للغاية ،م��ق��د ًرا اجلهود
امل��ب��ذول��ة �سعيًا �إىل تطبيق �أع��ل��ى معايري
االعتماد الأكادميي.

و�أو�ضحت الهيئة �أن جامعة الق�صيم ح�صلت
على �شهادة االعتماد امل�ؤ�س�سي "الكامل"
حتى نوفمرب 2027م ،بينما ح�صلت جامعة
حائل ،وكلية الأمري �سلطان الع�سكرية للعلوم
ال�صحية بالظهران ،وجامعة الأم�ير حممد
بن فهد ،وكليات بريدة الأهلية ،على االعتماد
امل�ؤ�س�سي "امل�شروط" حتى 2024م ،كما مت
حتويل اعتماد كلية فقيه للعلوم الطبية من
اعتماد م�شروط �إىل اعتماد كامل وذلك بعد
ا�ستيفاء �شروط االعتماد.
و�أ�ضافت �أنها منحت برنامج بكالوريو�س
الإع��ل��ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وب��رن��ام��ج
بكالوريو�س اللغة الإجنليزية والرتجمة
بجامعة امللك �سعود ،وبرنامج بكالوريو�س
الهند�سة املدنية بجامعة الإم���ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،وبرنامج بكالوريو�س
العالج الطبيعي بجامعة امللك عبدالعزيز،
وبرنامج بكالوريو�س ال�شريعة باجلامعة
الإ�سالمية �شهادات اعتماد براجمي "كامل"
حتى 2027م.

 213إصابة بكورونا  ..وتعافي  198حالة
الريا�ض ــ البالد
�أعلنت وزارة ال�صحة �أم�����س ت�سجيل
 213ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف�يرو���س
ك���ورون���ا اجل���دي���د ل��ي�����ص��ب��ح الإج���م���ايل
 366584حالة.وقالت ال���وزارة �إن��ه مت
ت�سجيل  198حالة تعاف جديدة لي�صبح

واالزدهار .وبعث خادم احلرمني ال�شريفني ،برقية تهنئة ،لفخامة اجلرنال ديفيد هرييل،
احلاكم العام لكومنولث �أ�سرتاليا ،مبنا�سبة ذكرى يوم �أ�سرتاليا .و�أعرب امللك املفدى عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب كومنولث
�أ�سرتاليا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزده��ار .كما بعث خادم احلرمني ال�شريفني ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س مار�سيلو ريبيلو دي �سوزا رئي�س اجلمهورية الربتغالية ،مبنا�سبة
فوزه بوالية رئا�سية ثانية .وقال امللك �سلمان" :ي�سرنا مبنا�سبة فوز فخامتكم بوالية
رئا�سية ثانية� ،أن نبعث لفخامتكم �أجمل التهاين ،و�أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح،
ول�شعب اجلمهورية الربتغالية ال�صديق التقدم واالزدهار".
من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س رام ناث
كوفيند ،رئي�س جمهورية الهند ،مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده .وعرب �سمو ويل
العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا
حلكومة و�شعب جمهورية الهند ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ،برقية تهنئة ،لفخامة اجل�ن�رال ديفيد ه�يريل ،احل��اك��م العام
لكومنولث �أ�سرتاليا ،مبنا�سبة ذكرى يوم �أ�سرتاليا .وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب
التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب
كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار .كما بعث �سمو ويل العهد ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س مار�سيلو ريبيلو دي �سوزا رئي�س اجلمهورية الربتغالية ،مبنا�سبة
فوزه بوالية رئا�سية ثانية .وقال �سمو الأمري حممد بن �سلمان" :ي�سعدين مبنا�سبة فوز
فخامتكم بوالية رئا�سية ثانية� ،أن �أعرب لفخامتكم عن �أ�صدق التهاين ،و�أطيب التمنيات
بالتوفيق وال�سداد ،واملزيد من التقدم والرقي ل�شعبكم وبلدكم ال�صديق".

الإج��م��ايل  358137حالة ولله احلمد.
و�أكدت "ال�صحة" ت�سجيل  3حالة وفاة
ج��دي��دة ،لريتفع الإج��م��ايل �إىل 6355
ح��ال��ة وف��اة.وك�����ش��ف��ت ال����وزارة �أن عدد
احل��االت الن�شطة بلغ  2092واحل��االت
احلرجة  333حالة.

ج���دة-ج���ازان (اجل���زء ال��واق��ع يف منطقة
ع�����س�ير) �ضمن امل��رح��ل��ة الأوىل ،وتنفيذ
ازدواج طريق حمايل -بحر �أبو�سكينة-
احلري�ضة �ضمن �أع��م��ال املرحلة الأوىل،
وغريها من امل�شروعات .وقال وزير النقل
�إن ه��ذه امل�شاريع التنموية ،ت�أتي �ضمن
�سل�سلة م�شاريع خلدمة املنطقة ،والدعم
الذي توليه القيادة الر�شيدة� ،أيدها الله،
واملتابعة امل�ستمرة ،جنني ثمارها اليوم
يف هذه املنطقة ال�سياحية احليوية م�ؤكد ًا
�أن الوزارة حتر�ص على �إجناز م�شروعاتها
كافة ب�أعلى املوا�صفات الفنية .

كلمة

اقتصاد قوي

ي�صنف اقت�صاد اململكة �ضمن �أقوى االقت�صادات
يف العامل مبوارد هائلة وقدرة على اال�ستثمار
الأم��ث��ل وم��واج��ه��ة ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات ،وبحكمة
و�إرادة وعزمية قيادتها الر�شيدة حققت اململكة
ق��ف��زات ن��وع��ي��ة يف م�����س�يرة التنمية ال�شاملة
واملتوازنة ويف كافة امل�ؤ�شرات الدولية فيما
ت��وا���ص��ل ب���ذل اجل��ه��د لتحفيز من��و االق��ت�����ص��اد
الوطني وتنويع م�صادر الدخل ومتكني القطاع
اخل��ا���ص وا���س��ت��م��رار ال�����ص��رف ع��ل��ى امل�شاريع
الكربى ،وبرامج حتقيق ر�ؤية  ،2030ومنظومة
الدعم والإعانات االجتماعية ،ومبادرات وحزم
التحفيز ،وتعميق ال�شراكات الذكية مبا يعزز من
مكانتها وم�س�ؤوليتها يف جمموعة الع�شرين .
وت��ع��د ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات
العامة التي �أعلن عنها الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية� ،ضمن منظومة وم�سرية اال�صالحات
امل�ستمرة والتطلعات العالية لتحقيق النمو
االقت�صادي وموا�صلة الإجن��ازات اال�ستثمارية
ال�ضخمة ورف���ع ج���ودة احل��ي��اة يف ه��ذا العهد
امل��ي��م��ون عهد خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن،
حفظهما الله.
و�ست�شهد اململكة قفزات نوعية من خالل برنامج
ال�صندوق ب�ضخ ا�ستثمارات حملية يف قطاعات
حيوية وا�سرتاتيجية لرفع م�ستوى املحتوى
املحلي وتنويع م�صادر الإي��رادات ،واال�ستفادة
من �إمكانات املوارد ،وا�ستحداث قرابة مليوين
وظيفة وحتقيق م�ستهدفات الر�ؤية عرب تعظيم
�أ���ص��ول ال�صندوق ،و�إط�ل�اق قطاعات جديدة،
وبناء ال�شراكات االقت�صادية اال�سرتاتيجية،
وتوطني التقنيات واملعرفة.
وم���ع ا���س��ت��م��رار ال�ب�رام���ج احل��ك��وم��ي��ة ب��وت�يرة
مت�سارعة ومبادرات حتفيز االقت�صاد الوطني
ودعم القطاع اخلا�ص و�إن�شاء امل�شاريع الكربى
وت�شجيع اال�ستثمار واال�ستفادة الق�صوى من
املوقع اال�سرتاتيجي واملكانة الدولية مت�ضي
اململكة بقوة نحو مرحلة جديدة وغد م�شرق.

تمثل  % 63من منشآت القطاع الخاص

وزير التجارة :نظام الشركات الجديد ينظم
عمل المنشآت العائلية

الريا�ض  -البالد

�أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله الق�صبي �أن
نظام ال�شركات اجلديد الذي ي�شارك فيه رجال الأعمال
واملركز الوطني للمن�ش�آت العائلية� ،سيكون �أداة جديدة
تعالج جميع امل�شاكل والتحديات� ،إىل جانب �ضمان
تنظيم عمل املن�ش�آت العائلية.
و�أبان يف كلمته االفتتاحية للملتقى الوطني للمن�ش�آت
العائلية� ،أن هذا النظام �سيمكن من حتقيق احلوكمة
وتقيي�س الأداء ،و�سيكفل للم�ؤ�س�سني وال�شركات
و�ضعهم ���ش��روط��ا و���ض��واب��ط لتعيني امل�����س���ؤول�ين عن
الإدارات التنفيذية ال�سيما من الأقارب.
وع ّد املن�ش�آت العائلية العمود الفقري لالقت�صاد الوطني
ال�سعودي ،ال �سيما �أن �أغلب ال�شركات يف اململكة ت�صنف
ك�شركات عائلية ،منوه ًا باالهتمام الذي حتظى به هذه
ال�شركات من احلكومة الر�شيدة ،ممثلة بوزارة التجارة.
وقال :قبل عامني د�ش ّنا املركز الوطني للمن�ش�آت العائلية
ب��ه��دف رف��ع م�ستوى الفعالية فيما يتعلق ب��دوره��ا،

وال�سعي احلثيث وامل��درو���س حل�صر التحديات التي
تواجهها ،وبحث ال�سبل والآليات املنا�سبة لها لتكون
رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ولفت النظر �إىل التحديات الكبرية التي تواجهها
امل��ن�����ش���آت ال��ع��ائ��ل��ي��ة ،خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق
با�ستدامتها ،م�ؤكد ًا �أن هذه التحديات
كانت �أح��د �أه��م �أ�سباب عقد امللتقى
ال���ذي يتطلع اجلميع �إىل حتقيقه
نتائج ج��ي��دة ،وال��ت��ي م��ن امل�ؤمل
�أن تعالج التحديات ومتكن هذه
املن�ش�آت لتعزيز تناف�سيتها.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو���ض��ح رئي�س
جم���ل�������س �إدارة امل���رك���ز
ال����وط����ن����ي ل��ل��م��ن�����ش���آت
ال���ع���ائ���ل���ي���ة ال���دك���ت���ور
غ�سان ال�سليمان� ،أن
امل��ن�����ش���آت العائلية

يف اململكة متثل  % 63من من�ش�آت القطاع اخلا�ص
وت�سهم يف  %66م��ن ال��ن��اجت املحلي على م�ستوى
هذا القطاع و %76هي ن�سبة ت�ضطلع بها فيما يتعلق
بالتوظيف يف القطاع ،لذا حظيت املن�ش�آت العائلية
باهتمام من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني،
وويل ع��ه��ده الأم���ي��ن ،ح��ف��ظ��ه��م��ا ال���ل���ه ،ما
متخ�ض عن توجيه وزير التجارة ب�إعادة
افتتاح املركز الوطني للمن�ش�آت العائلية،
م�شري ًا �إىل نتائج القرار خالل عامني
من �صدوره ،حيث مل�س اجلميع يف
القطاع تعاون ًا بناء من وزارة
التجارة و�أغلب الأجهزة
احل����ك����وم����ي����ة ال���ت���ي
ت��وا���ص��ل �أ���ص��ح��اب
ال�������������ش������رك������ات
العائلية معها.

سيناريوهات قتالية لتمرين "المدافع البحري " 21
اجلبيل -البالد
توا�صل القوات البحرية امللكية ال�سعودية مع نظريتها
البحرية االمريكية وقان�صة الألغام الربيطانية

يف الأ�سطول ال�شرقي باجلبيل تنفيذ فعاليات التمرين
البحري املختلط " املدافع البحري ،"21و�شهد التمرين
عدد ًا من ال�سيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف
املعادية بالذخرية احلية ،والت�شكيالت للقطع البحرية
واالنقاذ البحري والدفاع عن املوانئ.

اجلدير بالذكر �أن مترين املدافع البحري املختلط 21
نفذ العديد من الفر�ضيات والت�شكيالت للقطع البحرية،
ومب�شاركة من طريان القوات البحرية وم�شاة البحرية
ووح����دات الأم���ن البحرية اخل��ا���ص��ة وت��دري��ب��ات على
الرماية بالذخرية احلية .
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:

وصفوا صندوق االستثمارات بحاضنة القطاع الخاص ..مسؤولون وخبراء لـ

ولي العهد أرسى قواعد المستقبل الزاهر
البالد  -مها العوداة  -يا�سر بن يو�سف  .مرعي ع�سريي  .حمود الزهراين

�أكد عدد من م�س�ؤويل وخرباء االقت�صاد �أن ا�سرتاتيجية �صندوق اال�ستثمارات العامة ،التي �أعلنها ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق� ،أم�س الأول ،متثل
م�ستقبل اململكة ،وتهدف لتحفيز االقت�صاد ال�سعودي ،مبا يرتقي من مرحلة توفري الوظائف مبئات الآالف �إىل مرحلة رفع جودة احلياة.
و�شددوا على �أن �أبرز ما ورد يف اال�سرتاتيجية يركز على انعا�ش القطاع اخلا�ص ،مما ي�ضع ال�صندوق كحا�ضنة ا�سرتاتيجية لهذا القطاع مبا يعزز مكانته ويقوده �إىل انطالقة جديدة ،لي�ساهم يف عجلة الإنتاج
ويعمل على ا�ستقطاب الآالف من ال�شباب والكوادر الوطنية ،ويرتقي ب�سوق املنتجات لي�س لال�ستهالك الداخلي بل ال�ستثمارات عمالقة ب�شراكات دولية ترتقي للمناف�سة يف اخلارج.
�أك���د رئي�س جلنة االق��ت�����ص��اد وال��ط��اق��ة مبجل�س ال�����ش��ورى في�صل الفا�ضل ل��ـ "البالد" �أن
اال�سرتاتيجية اجلديدة لل�صندوق ال�سيادي للمملكة للأعوام  2025-2021خطوة مباركة
وغ�ير م�ستغربة يف ه��ذا العهد من قيادة واعية لإع���ادة هيكلة االقت�صاد ال�سعودي وفق
طموحات ر�ؤية  .2030و�شدد على �أهمية دور ال�صندوق الريادي يف التنمية االقت�صادية
والفوائد املرجوة من زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق .وقال" امل�شاريع ال�ضخمة والأرقام تب�شر
باخلري الكبري للمملكة ،وما خطط له �سينعك�س �إيجابا على البطالة من خالل توفري الوظائف
وكذلك تنويع م�صادر الدخل وم�شاريع االقت�صاد الوطني".

ريال .وتطرق الأحمري ملا ت�ضمنته اال�سرتاتيجية من �شراكة مع القطاع اخلا�ص ،مبينا �أنها
تعمل على تعزيز قوة هذا القطاع مبا ميثله من �أهمية يف االقت�صاد ال�سعودي ،ومبا ي�ضعه
على م�سار وا�ضح يحقق له النجاحات املرجوة.

الكفاءات الشابة عززت قوة الصندوق

ولفت املهند�س خالد �سعيد با�شويعر ع�ضو املجل�س القطاعي للتطوير العمراين ورئي�س
جلنة الإ�سكان يف غرفة جدة ونائب رئي�س جلنة التطوير ً
�سابقا� ،إىل �أن الأرقام تدل على قوة
ال�صندوق ،وتك�شف حجم االبتكار والإلهام الذي تعمل به القيادة ال�شابة وفق �أعلى معايري
النجاح العاملية .وقال "�أحد �أ�سرار جناح ال�صندوق تتمثل يف الكفاءات الب�شرية املميزة
التي يرتكز عليها ،وقال" :برهن ال�صندوق على انه ي�سخر طاقات اململكة يف اغتنام الفر�ص
ً
ا�شراقا لالقت�صاد ال�سعودي".
الواعدة ،ويعمل على ر�سم م�ستقبل مزدهر و�أكرث
و�أ�شار با�شويعر �إىل �أن ال�صندوق رفع عوائد امل�ساهمني �إىل  %8خالل العامني املا�ضيني
( ،)2020/2018فيما كانت ال تزيد عن  %3خالل عامي ( ،)2018/2016فيما بلغت قيمة
اال�ستثمارات املحلية لل�صندوق  311مليار ري��ال ،و�شكلت اال�ستثمارات العاملية  %20من
حمفظة ال�صندوق.

تغيرت الصورة ..من منطقة
استهالكية لسوق استثماري

وو�صف امل�ست�شار االقت�صادي والنفطي الدويل د.حممد ال�صبان لـ "البالد" ،اال�سرتاتيجية
اجلديدة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،رغم التحديات املاثلة يف العامل ،ب�أنها متثل االنطالقة
احلقيقية لتحفيز االقت�صاد املحلي وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �إىل �أن ما حققه ال�صندوق حتى الآن عائد جيد جدا يف ظل الظروف احلالية وظروف
االقت�صاد العاملي ،مبينا �أنه مع االنتعا�ش التدريجي له وانتعا�ش �أ�سعار النفط يف الن�صف
الثاين من العام احلايل� ،ستكون هناك فر�ص متزايدة لل�صندوق لال�ستثمار الداخلي ودفع
االقت�صاد ال�سعودي لالنتعا�ش .وقال جاءت اال�سرتاتيجية وا�ضحة و�شفافة تبني �أهميته
ودوره يف تعزيز برامج الر�ؤية  2030واهتمام احلكومة ال�سعودية بهذا ال�صندوق كونه
الذراع الأ�سا�سي لتمويل خمتلف الربامج اال�ستثمارية.
و�أ�ضاف "كانت مفاج�أة �سارة �أن ي�صل ر�أ�س مال ال�صندوق �إىل  7.5ترليون ريال بحلول
 2030وه��و ما ميكنه مبزيد من التو�سع يف اال�ستثمار ،ف�ضال عن ال��زي��ادة ال�سنوية يف
ا�ستثمارات ال�صندوق حمليا والذي �سيكون له دور كبري يف �إ�شراك القطاع اخلا�ص وحتفيز
االقت�صاد املحلي لتحقيق تنمية م�ستدامة".
و�أ�شار �إىل �أن �أبرز ما جاء يف اال�سرتاتيجية يركز على �إر�ساء مبد�أ التزام اال�ستثمارات القادمة
ب�أن يكون املحتوى املحلي -العمالة ال�سعودية ،واملواد الأولية ،وت�صنيع املواد داخل اململكة-
مبا ال يقل عن  ،%60وهي نقاط مهمة جديرة باالهتمام خا�صة و�أن اال�ستثمارات اخلارجية
ال�سابقة كانت تتعامل مع اململكة ك�أ�سواق ولي�ست ا�ستثمار.
وي��رى �أن ما حققه ال�صندوق �إىل الآن عائد جيد ج��دا يف ظل ال��ظ��روف احلالية وظ��روف
االقت�صاد العاملي ومع االنتعا�ش التدريجي له وانتعا�ش �أ�سعار النفط يف الن�صف الثاين
من العام احلايل �ستكون هناك فر�ص متزايدة لل�صندوق لال�ستثمار الداخلي ودفع االقت�صاد
ال�سعودي لالنتعا�ش .و�أ�ضاف "�صندوق اال�ستثمارات هو املحرك الرئي�س لربامج ر�ؤية
 2030والتي البد من الإ�سراع يف تطبيقها يف ظل التحدي العاملي نحو تقلي�ص اعتماد العامل
على النفط والغاز يف الفرتة القادمة".

السعودية تخطط لجودة الحياة
�أك��د الدكتور عبد الله بن احمد املغلوث ع�ضو اجلمعية ال�سعودية لالقت�صاد� ،أن �صندوق
اال�ستثمارات العامة ميثل الركيزة الأ�سا�سية لر�ؤية  ،2030ويعد خارطة الطريق مل�ستقبل
ال�سعودية الواعدة ب�شبابها وبجيلها ،واحلري�صة على عقد حتالفات و�شراكات مع كيانات
دولية عمالقة .و�أ�شار �إىل �أن ر�ؤي��ة  2030الطموحة بنيت على �أ�سا�س متجدد ومرن قابل
للتكيف ،مع االحتفاظ مبقوماته وقوته ،مرتكزة على �أ�س�س قوية يف اقت�صاد متني.
و�شدد على �أن ما طرحه �سمو ويل العهد من ا�سرتاتيجية ال يعد خطة طموحة فح�سب ،بل
م�سار وا�ضح ب���أه��داف حم��ددة ور�ؤي��ة وا�ضحة ال لب�س فيها� ،إذ بنيت على �أرق��ام وحتقيق
م�ستهدفات وفق خطة زمنية بعينها ،على م�ساري اخلطة اخلم�سية واخلطة الع�شرية .و�أو�ضح

محاور لبناء قطاعات جديدة

ويرى االقت�صادي �سيف الله حممد �شربتلي� ،أن ما �أعلنه �سمو ويل العهد من ا�سرتاتيجية
عمالقة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أهم و�أعظم الأخبار املنع�شة لالقت�صاد ال�سعودي يف
بداية العام اجلديد  .2021و�أ�شار �إىل �أن اال�سرتاتيجية بنيت على �أ�سا�س قوي ومتدرج
و�صوال �إىل �أ�صول تتجاوز الـ  7.5ترليون ري��ال ،وحماورها تقود نحو ري��ادة اقت�صادية
�سعودية للمنطقة ،حيث ي�شدد على اط�لاق قطاعات ج��دي��دة ،وبناء �شراكات اقت�صادية
وتوطني التقنيات واملعرفة ،مثلما �شملت غاياته ر�سم مالمح امل�ستقبل من خالل االبتكار،
وانتقاء الفر�ص وتعظيم اال�ستثمار للحفاظ على تراث اململكة وحتقيق ازدهارها ،والتطلع
لآف��اق الريادة يف جميع املجاالت ،عرب ت�سخري جهوده لإع��ادة ر�سم القطاعات ،ودفع عجلة
الإبداع ،وحتقيق التحول االقت�صادي يف اململكة.

عضو شورى :إعادة لهيكلة االقتصاد ..وخبير:

العوائد تعزز القطاع غير النفطي
املغلوث �أن العامل الآن يف مرحلة كيف يعي�ش ،لكن ال�سعودية بانطالقتها الواعدة تعمل على
توفري جودة احلياة ،مبا يلبي طموح القيادة الر�شيدة ويعزز رفاهية املواطنني وتوفري البيئة
املنا�سبة لأبنائهم والأجيال القادمة.

أثر مباشر على  % 80من مستهدفات
استثمارات الصندوق

وق���ال رئي�س جمل�س �إدارة غ��رف��ة ال�شرقية ،عبداحلكيم ب��ن حمد ال��ع��م��ار اخل��ال��دي� ،أن
اال�سرتاتيجية املُعتمدة �سوف يكون لها �أثر �إيجابي مبا�شر على خمتلف قطاعات االقت�صاد
املحلي ،الذي يُ�شكل ما ن�سبته  %80من مُ�ستهدفات ا�ستثمارات ال�صندوق املُقبلة.
و�أك��د اخلالدي� ،أن تركيـز اال�سرتاتيجية على العديد من القطاعات احليوية حمليًا ،و�ضخ
نحو  150مليار �سنويًا على الأقل يف االقت�صاد املحلي حتـى عام2025م ،يدفع �إىل رفع ن�سبة
املحتوى املحلي ،ويدعم م�ستهدفات تنويع �إيرادات الدخل الوطني ،ويمُ ّكن القطاع اخلا�ص
ويُعزز من فر�صه ودوره يف م�سرية النمو والتنمية.

خبراء «دافوس» لـ

استثمار مبني على االبتكار

ولفت �إىل �أن ال�صندوق منذ �أن تر�أ�سه �سم ّو ويل العهد وهو يخطو خطوات نوعية نحو تطوير
قدراته اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية ،حتى �أ�صبح يُدير حمفظة ا�ستثمارية ميكن و�صفها ب�أنها
ا�ستثمارات رفيعة امل�ستوى ت�ضع ال�صندوق يف ب�ؤرة االهتمام العاملي وتر�سخ من مكانته
االقت�صادية عامليًا.

شراكة القطاع الخاص تعزيز
لالقتصاد الواعد

و�أو�ضح الدكتور ح�سن �أحمد طالع �آل طالع عميد معهد البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
بجامعة امللك خالد� ،أن ويل العهد ركز على الر�ؤى الثاقبة ملعنى اال�ستثمار املبنى على ر�ؤية
جديدة تعزز االبتكار .وق��ال حتتاج اململكة �إىل الفكر االقت�صادي ال��ذي ينتهجه ال�صندوق
واملبني على االبتكار واالبداع هو ما نحتاجه يف هذا الع�صر لت�صبح اململكة رائدة يف جمال
ا�ست�شراف اقت�صاد امل�ستقبل وبالتايل نه�ضة اململكة وريادتها التي تقود الرتقاء العامل.

 5محاور و 3ركائز للصندوق السيادي

و�أ�شاد الدكتور عبدالله بن �سعد الأحمري اخلبري العقاري ،مبا حتقق من منجزات �سابقة
لل�صندوق والتي بلغت خالل الـ � 5سنوات املا�ضية (ب��دءا من عام  2015التي انطلق فيها)
مببلغ  570مليار ريال ،رغم التحديات التي مر بها العامل ،خ�صو�صا �أزمة كورونا خالل العام
املا�ضي ،والتي عطلت العامل ب�أ�سره .و�أ�شار �إىل �أنه يحق لل�سعوديني �أن يفخروا بقيادة حكيمة
و�إرادة �صلبة ممثلة يف ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،جنحت يف
م�ضاعفة �أ�صول ال�صندوق يف وقت وجيز مبعدل ثالث مرات ً
تقريبا ،و�صوال �إىل  1.5تريليون

وت�شري خبرية االقت�صاد د .نوف الغامدي� ،إىل �أن ا�سرتاتيجية ال�صندوق التي �أعلن عنها
الأمري حممد بن �سلمان تت�ضمن  5حماور رئي�سية هي �إطالق قطاعات واعدة ،متكني القطاع
اخلا�ص ،تنمية حمفظة ال�صندوق حمليا ودوليا ،حتقيق ا�ستدامة اال�ستثمار بفعالية على
املدى الطويل ،ال�شراكات ،توطني التقنيات ،املعرفة" .
وبينت �أن ال�صندوق ال�سيادي ال�سعودي يعتمد على � 3أمور رئي�سية عند تنفيذ خطة العمل
ومتابعة الأداءً ،
وفقا لإطار عملي منهجي تركز على احلوكمة ،ومتابعة و�إعداد تقارير الأداء،
ومتابعة وحتديث اخلطة.

:

االستراتيجية دعم طويل األجل للمشاريع الصناعية
صندوق االستثمارات العامة ..استراتيجية 2025 /20

1

 150مليار ريال

سنوي ًا تضخ في
االقتصاد المحلي

البالد  -مها العواودة

2

�أكد خرباء وم�ست�شارون يف املنتدى االقت�صادي العاملي يف دافو�س لـ "البالد"
�أهمية اخلطة الإ�سرتاتيجية اجلديدة النوعية ل�صندوق اال�ستثمارات العامة يف
اململكة العربية ال�سعودية ،التي �أعلنها �سمو ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان ،م�شيدين بالدور ال��ذي يقوم به ويل العهد من �أجل

 1.2تريليون ريال

مساهمات الشركات في
الناتج المحلي غير النفطي

3

 1.8مليون

وظيفة بشكل مباشر
وغير مباشر

حتقيق طموحات ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
وو�صف كل من كلوي اللوك امل�ست�شارة يف املنتدى الإقت�صادي و�أماندا رو�سو
رئي�سة تطوير املحتوى يف املنتدى والدكتور حميي الدين ال�شجيمي امل�ست�شار
يف وحدة الدرا�سات الإ�ست�شارية يف املنتدى اال�سرتاتيجية املعلنة ب�أنها متثل
دعما متو�سطا وطويل الأجل للم�شاريع ال�صناعية احلكومية واخلا�صة وا�سعة

4

 13قطاع ًا

حيوي ًا واستراتيجي ًا
بؤرة التركيز

النطاق ،وهي ت�ستثمر يف االت�صاالت والف�ضاء والطاقة والتقنيات اخل�ضراء
والأم���ن ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على متويل الإ�سكان والطاقة املتجددة
وتكنولوجيا املعلومات ،ه��ذه ه��ي اخلطة ال�سعودية التي �ستعود بالنفع
والفائدة على اململكة وخمتلف دول العامل.
و�أو�ضحوا �أن اخلطط ال�سعودية املميزة يف جمال اال�ستثمارات العامة عن

5

 % 60نسبة

المحتوى المحلي في
الصندوق وشركاته

طريق ال�صناديق اال�ستثمارية العامة هو منو ا�ضايف ل�صندوق الرثوة ال�سيادي
للمملكة العربية ال�سعودية ودورها الالحدودي والذي ت�سعى اململكة العربية
ال�سعودية من خالله لتكثيف تقنيات اال�ستثمار عرب الأ�سهم �أو القرو�ض
�أو ال�ضمانات ،وكذلك عن طريق ا�شراك الأم��وال العامة بالعملية االنتاجية
التخ�صي�صية يف الأموال العامة ويف م�شاريع دقيقة حمددة.

متابعات
5
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الجزر السعودية

مالذات للباحثين عن الهدوء
جدة ـ البالد

متاما باملاء من جميع
اجلزر بطبيعتها �أماكن �ساحرة حماطة ً
اجلهات ،ويعتربها ال�سائح والزائر مملكة �سحرية معزولة عن
العامل ،ولذلك فنت ال�سياح بها وتعد من �أ�شهر الوجهات ال�سياحية
ريا من
يف العامل .ويظهر طول �سواحل اململكة البحرية عد ًدا كب ً
اجل��زر ال��ذي يبلغ يف خليج العقبة والبحر الأحمر واخلليج
العربي نحو  1300جزيرة خمتلفة امل�ساحة ي�ضم خليج العقبة
والبحر الأحمر نحو  1150جزيرة متثل نحو  % 88.5من
جمموع ج��زر اململكة واخلليج العربي ،ونحو  150جزيرة
متثل نحو  % 11.5من جمموع جزر اململكة.

ورقم ًيا ف���إن اململكة العربية ال�سعودية هي الدولة
العربية الأوىل يف امتالكها للجزر البحرية ،ولزيارة
اجلزر ال�سعودية املتنوعة يف البحر الأحمر واخلليج
متعة ال يعرفها �إال من جربها ،حيث اال�ستمتاع بالغو�ص
يف �أ�سرارها الدفينة ،والتمدد على �شواطئها ال�ساحرة،
وال�سباحة يف مياهها ال�صافية ،ومتتلك ه��ذه اجلزر
مقومات جذب �سياحي خيالية ،فهي متنوعة امل�ساحات
وال��ت�����ض��اري�����س وال��ب��ي��ئ��ات ،م��ا ب�ين ج���زر ذات �أ���ص��ول
مرجانية ،ورملية ،وقارية ،وبركانية ،وتطرز حواف
ال�����ش��واط��ئ ب��ال��رم��ال ال��ن��اع��م��ة ،وامل��رت��ف��ع��ات اجلبلية،
وال��ت��ج��م��ع��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة ل�شعابها املرجانية
املتنوعة ،مما ي�ؤهلها لتكون مق�صدًا �سياح ًيا لل�صيد
والغو�ص واال�ستجمام يف معظم ف�صول العام �سواء
على �ساحل البحر الأحمر �أو اخلليج العربي.

مواقع مخصصة لهواة الغوص

عمق بحري

تُعد الوجهات ال�ساحلية ،من املواقع املثالية املف�ضلة
لق�ضاء العطالت العائلية يف مو�سم "�شتاء ال�سعودية
ال��ذي �أطلقته الهيئة ال�سعودية لل�سياحة يف العا�شر
دي�سمرب املا�ضي ،وه��و ما مينحهم م�ساحات وا�سعة
الكت�شاف التجارب ال�سياحية ،والراحة واال�ستجمام،
خا�صة امل��رت��ب��ط منها بالأن�شطة امل��ق��ام��ة على اجل��زر
البحرية اخلالبة املمتدة على طول ال�شريط ال�ساحلي
للبحر الأح��م��ر ،حيث العمق ال��ب��ح��ري املميز املُ��زي��ن
بال�شعب املرجانية امللونة.

فرسان أغنى المناطق الساحلية
بغابات المانجروف

جزيرة البريدي

وم��ن اجل��زر البحرية البكر التي ين�صح املر�شدون
وامل�شغلون ال�سياحيون على �شواطئ البحر الأحمر
بزيارتها للعوائل وجم��م��وع��ات الأ���ص��دق��اء" ،جزيرة
الربيدي" الواقعة يف مدينة "ينبع" ،التي متتد على
م�ساحة � 16ألف مرت مربع ،وتبعد عن مر�سى القوارب
م�سافة  40كيلومرت ًا ،ويتطلب الو�صول �إليها بالقارب
ن��ح��و �ساعة.و�أ�صبحت"جزيرة الربيدي" مق�صدًا
�سياح ًيا لال�ستجمام بالن�سبة للعوائل وجمموعات
الأ���ص��دق��اء ،بل ت��زاي��دت وت�يرة الن�شاط ال�سياحي مع
بدء مو�سم "�شتاء ال�سعودية" الذي ي�ستمر حتى نهاية
م��ار���س امل��ق��ب��ل ،كما �أن��ه��ا �أ���ض��ح��ت م��ك��و ًن��ا رئي�س ًيا يف
عرو�ض الباقات ال�سياحية املتوافرة على موقع وتطبيق
"روح ال�سعودية ".
وتعد "اجلزيرة " وجهة بحرية مرجانية �ساحرة،
ت��ع��رف بطبيعتها اخل�لاب��ة و�شاطئها البكر ومياهها
ال�صافية الكري�ستالية ،وك�أنها نافذة براقة ن��رى من
خاللها ال��ع��امل ال��ب��ح��ري امل��ده�����ش ال���ذي ميثل حلم كل
غوا�ص يف �أن ي�سرب �أعماق مياه تلك الطبيعة ،وهي
بب�ساطة الوجهة ال�ساحلية الأم��ث��ل لعطالت العائلة
ال�سياحية".
تقع جزيرة الربيدي املرجانية يف الطرف ال�شرقي
ملدخل خ��ور متعمق يف ال�ساحل ال�شرقي �شمال غرب
�شرم ينبع و�شرق ر�أ�س الربيدي ،وهي من �أجمل جزر
ينبع الباعثة على اال�ستجمام بني رمال �شاطئها البي�ضاء
ومياهها النقية ،وه��ي مبثابة م��ك��ان م��ث��ايل مل��ن يريد
جتربة الغط�س �أو الغو�ص من الهواة واملحرتفني على
حد �سواء.وي�ستغرق ق�ضاء الوقت يف ه��ذه اجلزيرة
ن�صف نهار تقري ًبا ،وميكن لل�سياح ممار�سة ع��دد من
الأن�شطة والتجارب البحرية ال�سياحية ،مثل" :التخييم"
و"ال�سباحة" و"الغط�س" ،و"�صيد الأ�سماك"� ،أو ترتيب
رحلة غو�ص ب�صحبة مدربني معتمدين ي�ستك�شفون معك
�أعماق اجلزيرة و�شعبها املرجانية .وب�إمكان العائلة �أو
جمموعات الأ�صدقاء التمتع بتجربة الطبخ التقليدي
الذي ي�شتهر به �أهايل ينبع يف ظل �أجواء بحرية خالبة.

�سطحها ،وهي عبارة عن جزيرتني تقعان �إىل اجلنوب
الغربي ملدينة القنفذة املطلة على البحر الأحمر ،حيث
تدعى اجلزيرة الأوىل با�سم �أم القماري الفوقانية� ،أما
الثانية فيطلق عليها ا�سم �أم القماري الربانية.

جزيرة جبل الليث

الزائر جلزيرة جبل الليث تبهره املناظر الفريدة
م��ن ن��وع��ه��ا ،ال��ت��ي ت�شجع زائ��ري��ه��ا على التخييم ،ال
�سيما �أنه يجد م�ؤنته من مياه البحر ،الغنية بالرثوة
ال�سمكية ،ف�ضال عن ممار�سة هواية ال�سباحة .ومل
تقت�صر مقومات املنطقة ال�سياحية على ذلك ،فح�سب
حيث يوجد العديد من الأ�شجار املتنوعة على جبل
الليث ،و�أغلبها من «الأراك» ،ف�ضال عن ا�سراب الطيور
املهاجرة.
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جزيرة في البحر األحمر
والخليج العربي
جزيرة فرسان

وتعد جزيرة فر�سان الكبري من �أكرب اجلزر ال�سعودية
يف البحر الأحمر من حيث امل�ساحة� ،إذ تبلغ نحو 380
كم�.²أرخابيل جزر فر�سان :ت�ضم �أرخبيل جزر فر�سان
م��ا ي��ق��ارب ال��ـ  200ج��زي��رة حتتوي على �أغ��ن��ى تنوع
بيئي و�أحيائي؛ حيث يوجد �أنواع خمتلفة من الطيور،
وتتنوع فيها احلياة املرجانية ،والأح��ي��اء املائية من
رخويات وقواقع ،وهي غنية مبادة العنرب اخلام الذي
ي�شكل م�صدر ًا من م�صادر ال��رزق لبع�ض �سكان جزيرة
فر�سان ،وتت�ألف جزر فر�سان من م�سطحات من الأحجار
اجلريية ّ
ال�شعابية ،يرتاوح متو�سط ارتفاعها عن �سطح
البحر بني  10و 20مرت ًا ،وقد ي�صل �إىل  40مرت ًا ويبلغ

�أق�صى ارتفاع  75مرت ًا.
وه��ن��اك ع��دد م��ن الأودي���ة الق�صرية التي تنتهي �إىل
البحر� .أما ال�سواحل فمغطاة برمال كل�سية بي�ضاء نتجت
عن حتطم ال�شعاب املرجانية.
وتعترب �أغ��ن��ى املناطق بغابات �أ���ش��ج��ار املانغروف
ال�ساحلية ،وت��وج��د يف مياهها جمموعة م��ن ال�شعاب
املرجانية ال��ن��ادرة ،كما �أنها غنية بتجمعات الطحالب
واحل�شائ�ش البحرية ،وتع�ش�ش ال�سالحف البحرية
والطيور البحرية على �شواطئها.

جزر أم القماري

يرجع ت�سمية جزر �أم القماري بهذا اال�سم �إىل الأعداد
الكبرية لطيور القماري املهاجرة واملقيمة املتواجدة على

جزيرة جبل حسان

ت��ع��د ج��زي��رة ج��ب��ل ح�����س��ان م��ن �أ���ش��ه��ر ج���زر �أم��ل��ج
ال�سياحية والتي يق�صدها الآالف من ال�سائحني زائري
هذه املدينة ال�ساحلية ال�ساحرة؛ �إذ تتميز ب�شواطئ
رملية خالبة ومياه �صافية تك�شف عن �أ�سماك القاع
املُلونة فهي غنية بالرثوة ال�سمكية و�أن��واع الأ�سماك
النادرة ،ومن �أ�شهر الأن�شطة ال�سياحية التي ميكنك
�أن تقوم بها ا�ستئجار القوارب ال�شراعية واليخوت
والإبحار وال�صيد بها .تبلغ م�ساحة اجلزيرة  24كم
مربع ،ويقف جبل ح�سان عليها �شاخم ًا يف اجلزيرة
�إذ ي�صل طوله من ال�شمال للجنوب  5.5كيلو مرت،
وعر�ضه من ال�شرق للغرب  7.3كيلو مرت� ،أما ارتفاعه
في�صل �إىل حوايل  200مرت فوق �سطح البحر.

جزيرة ام سحر

تعترب ج��زي��رة ام �سحر م��ن ج��زر ام��ل��ج ال�صغرية
ن�سبي ًا ،حيث تقع على ُبعد  15كم من ميناء املدينة
جنوب �شرق جزيرة جبل احل�ساين .وكغريها من جزر
املج تتم ّيز جزيرة ام �سحر ب�شواطئها اخلالبة ورمالها
البي�ضاء الناعمة ،عالوة عن مياهها و�سمائها الزرقاء

ال�صافية التي تتخللها �أ�شعة ال�شم�س اللطيفة ،كما �أن
هذه اجلزيرة ت�شتهر ب�أنواع كثرية من الأ�سماك ونذكر
منها على �سبيل امل��ث��ال ،البيا�ض وال��ه��ام��ور والعقام
وال�شعور والأ�سماك الق�شرية.

جزيرة سويحل

وذلك عالوة على جزيرة �سويحل ،التي تبلغ م�ساحتها
نحو  8.7كيلومرت م��رب��ع ،وتبعد ع��ن ال�ساحل نحو
 1.70ميل بحري ،وجزيرة ريخة التي تبلغ م�ساحتها
نحو  1.2كيلو مرت مربع ،وتبعد عن ال�ساحل نحو
 5.30ميل بحري ،كما �أن هناك جمموعة جزر قابلة
لال�ستثمار متتلك مقومات اجلذب ال�سياحي ومتنوعة
امل�ساحات والت�ضاري�س والبيئات ف�ضال عن وجود
جزرا ذات �أ�صول مرجانية ،ورملية ،وقارية ،وبركانية،
وتطرز حواف ال�شواطئ بالرمال الناعمة ،واملرتفعات
اجلبلية ،والتجمعات النباتية� ،إ�ضافة �إىل �شعابها
املرجانية املتنوعة ،ما ي�ؤهلها لأن تكون مق�صدا �سياحيا
لل�صيد والغو�ص واال�ستجمام يف معظم ف�صول العام.

جزيرة أبو علي

يحتوي اخلليج العربي على  135جزيرة متثل نحو
 11%من جمموع اجلزُر يف ال�سعودية ،وكربى هذه
اجلزر هي جزيرة �أبو علي ،حيث تبلغ م�ساحتها 3 .59
كم ُمر َّبع ًا تقريب ًا ،كما �أن هناك جزيرة تاروت ،مب�ساحة
تبلغ  3 .20كم ُمر َّبع ًا ،وتقع جزيرة تاروت التي تعترب
من �أهم املعامل التي ت�شتهر بها املنطقة ال�شرقية داخل
خور وا�سع من البحر يحيط به غربا �ساحل القطيف
وجنوبا �ساحل الدمام و�شماال ر�أ���س تنورة وتعترب
ج��زي��رة ت����اروت �أو���س��ع اجل���زر ال��واق��ع��ة ع��ل��ى �شاطئ
اخلليج داخ��ل اململكة .وت�ضم جزيرة ت��اروت خم�س
ق��رى منف�صلة ع��ن بع�ضها وه��ي ت���اروت وت�ضم ع�شر
قرى هي الديرة والتي كانت حماطة ب�سور يحيطها من
جميع اجلهات وقد اندثر حاليا ولي�س له وجود ويوجد
بها البيوت الطينية واحلجرية املرتا�صة ذات الأزق��ة
ال�ضيقة واملمرات.

اقتصاد
6
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فجر الصحافة السعودية

الفالح :القيادة الرشيدة تؤكد على تعزيز العالقات

مليار دوالر للمشاريع السعودية في أوزبكستان

ط�شقند  -وا�س

�أك����د وزي����ر اال���س��ت��ث��م��ار امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز
ال��ف��ال��ح� ،أن امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن ،حفظهما ال��ل��ه ،-حتر�ص على تعزيز العالقات مع
جمهورية �أوزبك�ستان ال�شقيقة ،بدعم التعاون االقت�صادي
واال�ستثماري والتجاري ،بني البلدين ،لريقى �إىل م�ستوى
يعك�س عمق ومتانة الروابط القوية التي جتمعهما ،حكوم ًة
و�شعب ًا ،مبي ًنا �أن اململكة حري�صة كل احلر�ص على م�ساندة
جمهورية �أوزبك�ستان يف كل ما تقوم به من �إ�صالحات
وم�����ش��روع��ات وخ��ط��ط تنموية ،م��ن �ش�أنها حتقيق النمو
واالزدهار والرفاهية لل�شعب الأوزبكي ال�شقيق.
جاء ذلك يف كلمته االفتتاحية التي �ألقاها �أم�س الأول ،خالل
رعايته مرا�سم و�ضع حجر �أ�سا�س حمطة �سريداريا ذات
ال���دورة الغازية املركبة لتوليد الكهرباء ،بطاقة �إنتاجية
تبلغ  1500ميجاوات ،و�إطالق م�شروعات �شركة �أكواباور
ال�سعودية يف جم��ال توليد الكهرباء من طاقة الرياح يف
منطقة ب��خ��ارى ،بطاقة �إنتاجية تبلغ  1000ميجاواط،
وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ����ش���راء ال��ك��ه��رب��اء ل��ه��ا يف ج��م��ه��وري��ة
�أوزبك�ستان؛ وذل��ك بح�ضور نائب رئي�س ال���وزراء وزير
اال�ستثمار والتجارة اخلارجية��� ،سَ ��ا ْردُور ُ�أومُ��ور َزا ُك��وف،
ووزير الطاقة الأوزبكي علي�شر �سلطانوف ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية �أوزباك�ستان ه�شام بن
م�شعل ال�سويلم ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أك��وا باور
حممد بن عبدالله �أبو نيان.
وق��ال املهند�س الفالح� ":إن امل�شروعات التي تقدر قيمتها
اال�ستثمارية الإجمالية بحوايل املليارين ون�صف املليار
مبا�شر ،يف منو قدرات توليد الطاقة
دوالر� ،ست�سهم ب�شكل
ٍ
يف �أوزبك�ستان ،ملواكبة الطلب املتزايد ،الذي يُتو ّقع �أن ي�صل
�إىل  18جيجا وات يف ال�ساعة بحلول عام 2030م" ،متناو ًال
النجاحات التي حققتها �شركة �أكواباور ،التي كانت �شركة
نا�شئة ،يف عام 2004م ،و�أ�صبحت �إح��دى �أب��رز ال�شركات
ال�سعودية الرائدة يف تقدمي حلول الطاقة النظيفة.
وبني �أن اململكة تتمتع بتاريخ طويل ومبكانة عاملية رائدة،
يف جمال الطاقة ،مفيدًا �أن الطاقة املتجددة يف اململكة حتظى
اليوم ،بربامج طموحة لتطويرها وا�ستغاللها وينتظرها
م�ستقب ٌل واع ٌد خ�صو�صا يف ظل وجود موارد غنية بالطاقة
ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،وامتالك اململكة خربات ،وتقنيات
مناف�سة يف تطويرها ،وجت�سد ذلك يف متكني قطاع الطاقة
املتجددة� ،ضمن مزيج طاقتها الوطني ،حيث ت�ستهدف �أن

المشروعات:
يعتمد �إنتاج الكهرباء فيها ،بحلول عام 2030م ،على الطاقة
املتجددة بن�سبة  ،%50فيما �ستعتمد الن�سبة الباقية يف
الإنتاج على الغاز.
ولفت �إىل �أن اململكة متلك خطط ًا طموحة يف العديد من
املجاالت الأخرى للطاقة املتجددة ،حيث �أطلقت خالل العام
املا�ضي ،م�شروعاتٍ ومبادرات عدة يف هذا ال�سياق ،منها؛
م�شروع �إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر يف نيوم ،وبادرت يف
�إط��ار اهتمامها بالتنمية امل�ستدامة ،بطرح نهج االقت�صاد
الدائري للكربون ،ال��ذي متت امل�صادقة عليه من قبل قادة
دول جمموعة الع�شرين ،وميثل نهج ًا �شام ًال ومتكام ًال
وواق��ع��ي�� ًا ،لإدارة االنبعاثات ،التي ُت�سهم يف االحتبا�س
ب�شكل يتما�شى مع
احل��راري ،ف�ض ًال عن �أن تطبيقه ممك ٌن ٍ
�أولويات كل دولة وظروفها اخلا�صة.
واختتم معاليه كلمته بتطلعه �إىل االحتفال قريب ًا ،ب�إمتام
تنفيذ م�شروعات �شركة �أكواباور العمالقة ،م�ؤكدًا �أن �سقف

150

التوقعات بات عاليا �أمام القطاع اخلا�ص يف البلدين.
من جانبه ،ق��ال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة "�أكوا باور"
حممد بن عبد الله �أبو نيان" :نفخر بكوننا �شركة �سعودية،
ونعتز بدورنا احليوي يف دعم اجلهود الهادفة �إىل احلد من
االنبعاثات الكربونية �أو التخل�ص منها متام ًا يف جمهورية
�أوزبك�ستان ،والإ�سهام يف عملية التحول بقطاع الطاقة
من خالل دعم �أ�س�س التعاون ال��دويل بني اململكة العربية
ال�سعودية و�أوزبك�ستان يف ظل القيادة الر�شيدة حلكومتي
البلدين ور�ؤيتهما الطموحة.
وبني �أبونيان �أن �شركة "�أكوا باور" تعمل من خالل �إ�ضافة
مزيد م��ن امل�شاريع اجل��دي��دة التي تعتمد م�صادر الطاقة
املتجددة ،وتطوير م�شاريع طاقة الغاز الأنظف والأك�ثر
كفاءة وتناف�سية من حيث الكلفة ،على التو�سع يف نطاق
وجودها ب�أوزبك�ستان التي تعد �سوق عالية النمو ،و�ستعمل
على حتقيق اال�ستفادة من خرباتها العاملية ومعرفتها التقنية

للعمل على توفري قيمة طويلة املدى وم�ستدامة للمجتمعات
املحلية يف جمهورية �أوزبك�ستان.
من جانب �آخر ،ي�أتي و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع حمطة
���س�يرداري��ا ث��م��رة لالتفاقيات امل�برم��ة ب�ين وزارة الطاقة
ووزارة اال�ستثمار والتجارة اخلارجية الأوزبكية ،و�شركة
"�أكوا باور" ال�سعودية يف مار�س من العام املا�ضي ،حيث
يوا�صل الطرفان تعزيز �أوج��ه التعاون الوثيق من خالل
امل�ضي قدم ًا يف االتفاقيات املوقعة بتطوير  3م�شاريع طاقة
تقليدية ومتجددة كربى ،بقدرة �إنتاجية ت�صل �إىل 2500
ميجاواط ،التي من �ش�أنها تعزيز قدرات و�إمكانات الطاقة
النظيفة يف جمهورية �أوزبك�ستان.
وي�أتي حفل و�ضع حجر الأ�سا�س على هام�ش زي��ارة وفد
�سعودي رفيع امل�ستوى من القطاعني احلكومي واخلا�ص
برئا�سة معايل وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد العزيز
الفالح جلمهورية �أوزباك�ستان لتعزيز العالقات الثنائية

اتفاقية لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم

جدة -يا�سر بن يو�سف

ّ
وق��ع �صندوق التنمية العقارية �أك�ثر م��ن  150اتفاقية
�شراكة وتعاون مع القطاعني العام واخلا�ص ،خالل الفرتة
من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م ،بهدف تعزيز
احللول التمويلية وال�سكنية ،وتلبية طلبات امل�ستحقني
للدعم ال�سكني يف �أكرث من  4700مدينة وحمافظة ومركز
باململكة ،مبا يحقق �أه��داف برنامج الإ�سكان �أحد برامج
ر�ؤي��ة  ،2030لرفع ن�سبة متلك املواطنني لل�سكن %70
بحلول 2030م.
و�أو�ضح امل�شرف العام على ال�صندوق ،من�صور بن
ما�ضي� ،أن ال�صندوق كرّ�س جهوده لبناء �شراكة فعّالة
مع خمتلف القطاعات من منظومة الإ�سكان واجلهات
التمويلية من بنوك وم�ؤ�س�سات التمويل ،مبا يخدم
تنفيذ ا�سرتاتيجيته الهادفة البتكار احللول التمويلية
وال�سكنيةً ،
مبينا �أن االتفاقيات التي تزيد عن 150
اتفاقية �شراكة ثمرة جلهود الثالثة الأع��وام املا�ضية

من �إع�لان ال ّتحول يف يونيو 2017م وحتى نهاية
العام املا�ضي.
وب�ين �أن الهدف من اتفاقيات ال�شراكة ت�سهيل وتب�سيط
�إجراءات متلك املواطنني لل�سكن املالئمً ،
مبينا �أن من نتائج
التكاملية وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �أثمر عن
مت ّكني �أكرث من � 424ألف �أ�سرة �سعودية من متلك امل�سكن
املالئم من خالل برنامج القر�ض العقاري املد ُعوم من
بداية انطالقة الربنامج وحتى نهاية .2020
وقال بن ما�ضي " �إن تعزيز العمل امل�شرتك
بني ال�صندوق واجلهات التمويلية �أ�سهم
يف تنفيذ احللول املبتكرة من ال�صندوق
وا�ستفادة امل�ستحقني للدعم ال�سكني
م��ن "القر�ض املد ُعوم" ،و�أدى
�إىل ارتفاع ح�صة ال�صندوق
من التمويل املد ُعوم من 7
 %ع��ام 2017م �إىل 94

570

ً
م�شيدا بدور جمل�س �إدارة ال�صندوق
 %نهاية 2020م"،
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل وزي���ر ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ���س��ك��ان الأ���س��ت��اذ م��اج��د احل��ق��ي��ل ودع��م��ه امل�ستمر
لل�صندوق ليحقق �أه��داف��ه وي�سهم ب��دور كبري يف رفع
ن�سبة متلك املواطنني للم�ساكن.
اجلدير بالذكر �أن �صندوق التنمية العقارية ّنفذ برنامج
القر�ض العقاري امل��د ُع��وم يف يونيو 2017م
م��ن خ�لال تقدمي قر�ض ع��ق��اري مببلغ ال
ي��ت��ج��اوز � 500أل���ف ري���ال م��دع��وم
الأرب��اح بن�سبة ت�صل �إىل ،%100
ك��م��ا �أت�����اح �أك��ث�ر م���ن  40خ��دم��ة
�إلكرتونية وامل�ست�شار العقاري
ل��ت�����س��ه��ي��ل �إج��������راءات ا���س��ت��ف��ادة
امل��واط��ن�ين م���ن "القر�ض
املد ُعوم" ب��ك��ل ي�سر
و�سهولة.

محطة سيرداريا
1
لتوليد الكهرباء
مشروعات شركة
2
أكواباور السعودية
لطاقة الرياح
بني البلدين ،و�إطالق عدد من امل�شاريع امل�شرتكة ،وتوقيع
مذكرات تفاهم وتد�شني م�شروعات للطاقة املتجددة تقودها
�شركات �سعودية.

آلية جديدة لبضائع
المتروكات في الموانئ
الريا�ض-البالد

�أعلنت الهيئة العامة للموانئ� ،أم�س ،عن اعتماد وتفعيل �آلية جديدة
ملعاجلة ب�ضائع وحاويات املرتوكات التي تتجاوز املدة النظامية يف
بقائها يف م�ستودعات و�ساحات موانئ اململكة ،وذل��ك بالتعاون مع
الهيئة العامة للجمارك ،بهدف زي��ادة �سرعة معدل دوران احلاويات
للخطوط املالحية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستخدام الأمثل للطاقة اال�ستيعابية
يف املوانئ ،وحت�سني وحتديد الإجراءات اخلا�صة باملرتوكات للت�أكيد
على �أهمية خروج الب�ضائع ب�أ�سرع وقت.
ويهدف القرار ال��ذي ي�أتي ا�ستمرار ًا للتكامل والتعاون مع الهيئة
العامة للجمارك� ،إىل حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات للجهات املعنية
داخل امليناء للتعامل مع املرتوكات من (الب�ضائع العامة ،والب�ضائع
�سريعة التلف كالب�ضائع املربدة واملواد الغذائية ،والب�ضائع اخلطرة)
�سواء ب�إعادة الت�صدير �أو الإتالف �أو البيع باملزاد يف جميع املوانئ.
يذكر �أن املرتوكات هي جميع الب�ضائع املربدة �أو الب�ضائع العامة �أو
الب�ضائع اخلطرة التي مل ت ْنت ِه �إجراءاتها وجتاوزت املدة النظامية يف
م�ستودعات و�ساحات موانئ اململكة.

مليون ريال االستثمار في الشركات الناشئة

الريا�ض -البالد

�أعلنت الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة "من�ش�آت"
�أم�س ،عن تنفيذ ا�ستثمارات بقيمة قيا�سية بلغت  570مليون
ريال يف ال�شركات النا�شئة ال�سعودية ،بن�سبة منو جتاوزت
 % 55وذلك يف عام  2020مقارنة بعام  ،2019ح�سب تقرير
"اال�ستثمار اجل��ريء يف اململكة العربية ال�سعودية لعام
 "2020ال�صادر عن �شركة ( ) MAGNiTTاملتخ�ص�صة
ببيانات اال�ستثمار اجل��ريء يف ال�شركات النا�شئة وبرعاية
م��ن ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجل���ريء التي �أ�س�ستها
"من�ش�آت".
و�سجلت منظومة اال�ستثمار اجل��ريء يف ال�شركات النا�شئة
يف اململكة �أرق���ام��� ًا قيا�سية ج��دي��دة على ال��رغ��م م��ن جائحة
فريو�س ك��ورون��ا ،وذل��ك من حيث حجم اال�ستثمار اجل��ريء
وع��دد ال�صفقات و�صناديق اال�ستثمار اجل��ريء وجمموعات
امل�ستثمرين املالئكيني الذين ا�ستثمروا يف �شركات �سعودية
نا�شئة� ،إذ توزعت اال�ستثمارات على عدد قيا�سي من ال�صفقات
يف  2020التي بلغت � 88صفقة ،وبنمو جتاوز  % 35مقارنة
بالعام املن�صرم.
وحافظت اململكة على املرتبة الثالثة بني دول منطقة ال�شرق

الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا من حيث ع��دد ال�صفقات و�إجمايل
قيمة اال�ستثمار اجل��ريء ،م�ستحوذة على  % 15من �إجمايل
قيمة اال�ستثمار اجلريء و % 18من عدد ال�صفقات يف منطقة
ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا� ،إال �أن معدل زي���ادة عدد
�صفقات ال�شركات النا�شئة يف اململكة كان الأكرب يف املنطقة.
وب��ه��ذه الأرق����ام القيا�سية ،ي��ك��ون �إج��م��ايل قيمة اال�ستثمار
اجلريء يف اململكة قد منا بوترية �أ�سرع من معدل النمو يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث مل يتجاوز معدل
النمو يف �إجمايل قيمة اال�ستثمار اجل��ريء يف دول املنطقة
ن�سبة  % 13خ�لال ع��ام  2020مقارنة بعام  ،2019بح�سب
التقرير ،يف حني بلغت ن�سبة الزيادة يف ال�سعودية .% 55
ويف �سياق �أع��داد ال�صفقات� ،شهدت منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا انخفا�ض ًا بلغ  % 13خالل عام  2020مقارنة
بعام  ،2019بينما �سجلت اململكة زيادة بن�سبة .% 35
ب�����دوره ،ق���ال حم��اف��ظ ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة "من�ش�آت" املهند�س �صالح بن �إبراهيم الر�شيد:
"نحر�ص ب�شكل م�ستمر على حتفيز التمويل الر�أ�سمايل
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وريادي الأعمال ،وتعزيز �سبل
اال�ستثمار يف املن�ش�آت النا�شئة خالل مراحل منوها املختلفة

وا�ستغالل القدرات املحلية من خالل اال�ستثمار يف ال�شركات
يف املراحل املبكرة ومراحل النمو بهدف توفري عوائد مالية
للم�ستثمرين وحتقيق عوائد �إ�سرتاتيجية تخدم منو االقت�صاد
يف اململكة".
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء
الدكتور نبيل كو�شك" :ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية منو ًا
يف حجم ونوعية �صفقات ال�شركات النا�شئة ،ناهيك عن ظهور
�أع��داد متزايدة من �صناديق اال�ستثمار اجلريء وجمموعات
امل�ستثمرين املالئكيني ،ونحن فخورين بر�ؤية هذا العدد من
رواد الأعمال املميزين الذين ي�ؤ�س�سون �شركات نا�شئة �سريعة
النمو وقادرة على التو�سع".
و�أ�ضاف" :رغم التباط�ؤ االقت�صادي الذي ت�سببت به جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا� ،إال �أن اململكة �شهدت زي���ادة قيا�سية يف
اال�ستثمار اجلريء يف  2020مقارنة بعام  ،2019ويف �إطار
ر�ؤي��ة اململكة  2030مت �إط�لاق العديد من املبادرات اجلديدة
خ�لال ال�سنوات املا�ضية لتحفيز اال�ستثمار اجل��ريء ومنو
ال�شركات النا�شئة .وقد كانت ال�سعودية على ال��دوام �سوق ًا
جاذبة لرواد الأعمال من اململكة واملنطقة نظر ًا ل�ضخامة حجم
هذا ال�سوق".

سياسة
7

الثالثاء  13جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  26يناير 2021م ال�سنة  90العدد 23246

فجر
ال�صحافة
ال�سعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام

رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد

0

الرقم املوحد920001222 :

mahmoud@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

تأكيد أمريكي على محاسبة مهددي األمن واالستقرار

واشنطن والرياض ..شراكة متينة في وجه اإلرهاب
جدة  -البالد

تقف اململكة بقوة يف وجه مثريي الفنت ،وقا�صدي زعزعة �أمن
وا�ستقرار املنطقة ،وتت�صدى لتحركاتهم املريبة الهادفة �إىل
عرقلة املالحة البحرية الدولية ،ما دفع العديد من دول العامل
لتعلن وقوفها �إىل جانب الريا�ض يف حربها �ضد الإرهابيني
امل��ح��اول�ين امل�����س��ا���س ب���أم��ن��ه��ا ،م��ن بينهم ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية التي �أدانت حماوالت الهجوم الأخرية على اململكة،
م�ؤكدة �أن �شراكتها املتينة مع ال�سعودية تدفعها للوقوف معها

بقوة �ضد من يحاولون ا�ستهداف �أمنها.
وقطعت وا�شنطن ،بوقوفهما مع اململكة �ضد كل من يحاول
امل�سا�س ب�أمنها ،معربة عن �إدانتها ال�شديدة ملحاولة ميلي�شيات
احل��وث��ي ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي�ين يف ال��ري��ا���ض ،وق��ال��ت وزارة
اخلارجية الأمريكية�" :سن�ساعد �شريكتنا ال�سعودية �ضد من
يحاولون ا�ستهداف �أمنها ،و�سنعمل على حما�سبة من يحاولون
تقوي�ض اال�ستقرار بال�سعودية" ،م�ؤكدة �أن حماوالت الهجوم
على ال�سعودية تتعار�ض مع القانون الدويل.

وي�شري �إع�لان ال��والي��ات املتحدة مبحا�سبة م�ستهديف �أمن
وا�ستقرار اململكة ،بو�ضوح �إىل مدى اهتمام وا�شنطن بوقف
الإره���اب احلوثي ،وموا�صلة ال�شراكة مع اململكة ملكافحة
التطرف يف املنطقة والعامل ،خا�صة و�أن �أمريكا تعلم مدى
اجتهاد ال�سعودية يف حماربة الإرهاب� ،إذ تبذل جهودا كبرية
يف هذا االجت��اه على ال�صعيدين املحلي وال��دويل ،مرتئ�سة
مع الواليات املتحدة و�إيطاليا ،الفرقة العاملة على اجلهود
الرامية ملكافحة متويل التنظيمات املتطرفة على ر�أ�سها

"داع�ش" ،بينما تقود اململكة حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
لوقف الإرهاب احلوثي.
وما ي�ؤكد جهود اململكة امللمو�سة يف جمال الت�صدى للإرهاب،
هو ت�أ�سي�سها ملركز ا�ستهداف متويل الإرهاب ،الذي ي�ساعد على
فر�ض عقوبات على اجلهات التي تقوم بتمويل الإره��اب ،مبا
يف ذلك الت�صنيفات امل�شرتكة مع وزارة اخلزانة الأمريكية،
كما ي�ساعد على تبادل اال�ستخبارات ،وتعزيز القوانني املحلية
امل�صرفية ،ويجري حت��ر ّي��ات وا�سعة امل��دى ل�شبكات متويل

مطالبة باعتماد "التصنيف األمريكي" دوليا

اليمنيون يلفظون مليشيا الحوثي..
وتمرد بـ"المؤتمر الشعبي"

البالد  -حممد عمر

قال ال�شعب اليمني كلمته بحق ملي�شيا احلوثي الإرهابية ،م�ؤكدا �أنها
تقتل وتنهب وتخطف وتعذب الأب��ري��اء يف �سجونها ال�سرية ،لذلك
ا�ستحقت ت�صنيفها منظمة �إرهابية� ،إذ �أك��د ع��دد من اليمنيني خالل
م�شاركتهم يف احلملة الوا�سعة على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
لتعريف العامل بجرائم امليلي�شيا احلوثية االنقالبية� ،إن امللي�شيا تنفذ
جرائم ب�شعة بحق ال�شعب ،وال بد من ردعها عامليا.
وت�صدر الها�شتاغ "احلوثي جماعة �إرهابية" �أم�س ،الرتند اليمني
على "تويرت" ،حيث �شارك يف احلملة �ضد امللي�شيا �أك�ثر من 250
�ألف ميني خالل �ساعات قليلة ،منددين باجلرائم احلوثية يف مناطق
�سيطرة امللي�شيا .وذكر امل�شاركون يف احلملة �أن امليلي�شيا احلوثية
نفذت جرائم �ضد الن�ساء والأطفال وقامت بت�صفية املعار�ضني ،وعذبت
املختطفني ،ودم��رت املنازل ،و�سرقت امل�ساعدات الإن�سانية ،وزرعت
الألغام ،مطالبني دول العامل باتخاذ مواقف مماثل للواليات املتحدة
بت�صنيف امللي�شيا جماعة �إرهابية ،فيما قال وزير الإعالم اليمني معمر
الإري���اين� ،أم�س� ،إن ميلي�شيا احلوثي جندت �أك�ثر من � 30أل��ف طفل
اقتادتهم من مدار�سهم ومنازلهم �إىل دورات لت�سميم عقولهم ب�شعارات

املوت والأفكار الإرهابية املتطرفة ،و�ألقت بهم بال رحمة يف جبهات
القتال واعادتهم لذويهم يف �صناديق فارغة قربانا لأ�سيادها يف طهران
وتنفيذ خمططاتهم التخريبية.
ي�أتي ذلك ،غداة تقرير ملنظمة �سام للحقوق واحلريات ر�صد تفخيخ
امليلي�شيا االنقالبية مل�ستقبل اليمنينيً ،
كا�شفا عن �أكرث من  950انتهاكا
طال العملية التعليمية خالل �سنوات احلرب التي �أ�شعلتها امليلي�شيا.
ومل��ح��اول��ة تغبي�ش حقيقة انتفا�ض ال�شعب اليمني على امللي�شيا
الإره��اب��ي��ة� ،أج�بر احلوثيون ع��ددا من املواطنني مبناطق �سيطرتهم
للخروج يف تظاهرة منددة بالت�صنيف ،مهددة املوظفني احلكوميني
بالف�صل وع��دم منحهم روات��ب �إذا مل ينفذوا �أوام��ره��م .ومل يتوقف
االبتزاز احلوثي عند املوظفني ،بل هدد القيادي احلوثي املدعو �أبو
علي الكحالين الباعة ب�إخراجهم من ال�سوق باعتبارهم خمالفني يف
حال مل ي�شاركوا يف الوقفات االحتجاجية ،يف ظل رف�ض وا�سع من
املواطنني لالن�صياع ملطالب احلوثيني.
و�أكدت م�صادر حملية يف العا�صمة �صنعاء �أن �سيارات حوثية طافت
ال�����ش��وارع تطلب م��ن امل��واط��ن�ين التجمهر واالحت�شاد يف ال�ساحات
ال�ستعطاف املجتمع ال���دويل للدفع ب��اجت��اه م��راج��ع��ة ق���رار الإدارة

الأمريكية امل�صنف لها كمنظمة �إرهابية ،غري �أنها مل جتد ا�ستجابة
رغم التهديد والوعيد ،فيما ن�شبت �أزمة جديدة بني ميلي�شيا احلوثي
و"امل�ؤمتر ال�شعبي" �إثر هذه الدعوات لدرجة �أن قيادات حوثية بارزة
هددت ب�إغالق قناة "اليمن اليوم" التابعة للم�ؤمتر ال�شعبي التي تبث
من العا�صمة اليمنية املُحتلة ،ب�سبب عدم مطالبتها املواطنني باخلروج
يف التظاهرات.
�إىل ذلك ،دعت هيئة رئا�سة جمل�س ال�شورى اليمني ،املجتمع الدويل
للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي تن�صيف امليلي�شيات احلوثية
جماعة �إرهابية ،وذلك للحد من قدرات احلركة ومنع ت�سليحها ودعمها،
و�إنقاذ الآالف من �أبناء اليمن الذين ي�صطلون بنارها ،ليحل الأمن
واال�ستقرار وليبقى اليمن موح ًدا احتاديًا كما �أراد �أبنا�ؤه ،ولتنعم
املنطقة بال�سالم والأمن املن�شود.
و�أك��دت الهيئة �أم�س� ،أن كل جرائم امليلي�شيات احلوثية املمتدة عرب
ال�سنني املا�ضية ارتقت �إىل جرائم حرب مثبتة بالوقائع والأدلة املبا�شرة
وغري املبا�شرة .و�أ�ضافت "قرار الإدارة الأمريكية بت�صنيف ميلي�شيات
احلوثيني جماعة �إرهابية �صائب ،ونراه تو�صيفا دقيقا ،يجعلنا نتطلع
�إىل اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها ال�سالم يف اليمن".

"مزاعم اإلرهاب" تزج باألطفال في سجون أردوغان

فرنسا تزود اليونان بمقاتالت لكبح التهديدات التركية
البالد – ر�ضا �سالمة

وقعت اليونان �أم�س (االثنني) ،اتفاقا بقيمة  2.5مليار يورو
مع فرن�سا ل�شراء  18طائرة مقاتلة من ط��راز "رافال" يف
ظل ت�صاعد التوترات مع جارتها تركيا ،وذلك بهدف وقف
تغول �أنقرة على حدود �أثينا البحرية ،ومنعها من تقوي�ض
ا�ستقرار املنطقة.
وتريد اليونان �ضمان طائرات ت�ساعدها على التفوق جويًا
يف بحر �إيجه ،حال حدثت املواجهة مع تركيا ،باعتبار �أن
ال�صفقة مع باري�س ت�شمل تزويد �أثينا ب�صواريخ عابرة من
طراز "�سكالب" و�أخرى م�ضادة لل�سفن من نوع "اكزو�سيت"
وم�ضادات جوية طويلة املدى من طراز "ميتيور".
وات��خ��ذ رئي�س ال���وزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س ق��رار
التفاو�ض مع فرن�سا يف �سبتمرب املا�ضي ،ر ًدا على عمليات التنقيب عن
الغاز التي قامت بها تركيا وجلوئها �إىل عر�ض قوتها يف مياه تتنازع
عليها مع اليونان وقرب�ص.
ويرى قادة االحتاد الأوروبي �أن ت�صرف تركيا "غري قانوين وعدائي"
ما مهد الطريق �أمام فر�ض عقوبات على �أنقرة ،بينما دعمت فرن�سا يف
الأ�شهر الأخرية �صراحة مواقف �أثينا ،و�أر�سلت خالل ال�صيف طائرات

راف��ال و�سفنا حربية ،بعد �أن ن�شرت اركيا �سفنا ع�سكرية و�أخ��رى
للتنقيب يف مناطق ت�ؤكد اليونان �أنها تابعة ل�سيادتها.
وعلى ال��رغ��م م��ن ا�ستئناف اليونان وتركيا امل��ح��ادث��ات الهادفة �إىل
حل النزاع �سلميًا� ،أم�س ،غري �أن �أثينا تقول �إنها �ستوا�صل برناجمً ا
مبليارات ال��دوالرات لتحديث جي�شها؛ �إذ ت��راوغ �أنقرة يف التعاطي
مع امللف وتلج�أ للتهدئة كلما اقرتبت عقوبات االحتاد الأوروب��ي ،ثم
ترتاجع عندما يُغمد �سيف العقوبات ملنح مهلة للمفاو�ضات.
وتعتزم �أثينا تخ�صي�ص  5,5مليارات يورو للدفاع هذا العام ،ما يزيد

�إنفاقها على املعدات الع�سكرية خم�سة �أ�ضعاف ،و�إ�ضافة
ل�شرائها مقاتالت راف���ال ،تخطط �أثينا ل�شراء فرقاطات
وم��روح��ي��ات وط��ائ��رات م�سرية وحت��دي��ث �أ�سطولها من
طائرات �إف 16-وجتنيد � 15ألف ع�سكري �إ�ضايف.
ويف ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،ن��دد ال��ن��ائ��ب يف ال�برمل��ان الرتكي
عن حزب "ال�شعوب الدميقراطي" عمر ف��اروق جرجريل
�أوغلو ،باحتجاز الأطفال مع �أمهاتهم يف ال�سجون ،حيث
يقبع �أكرث من  800منهم خلف الق�ضبان ،ويتو ّزعون بني
ر ُّ�ض ٍع و�آخرين ال تزيد �أعمارهم عن � 6سنوات.
�سجن تركي،
و�أعادت �صورة التقطت قبل �أيام� ،أمام مدخل ٍ
ل ٍ ّأم حمتجزة مع اثنني من �أوالده��ا ،ق�ضية �أولئك الأطفال
�إىل الواجهة مرة �أخ��رى ،وهو �أمر يتكرر احلديث عنه يف تركيا بني
احل�ين والآخ���ر دون �أن تتخذ ال�سلطات �أي ح ٍ��ل مل�شكلتهم .وك�شف
�أوغ��ل��و عن هوية الأم املحتجزة مع طفليها ،م�شريًا �إىل �أنها تدعى
�إيليادا تيكغوز ،وهي مدر�سة ملادة الريا�ضيات ،وقد ُزجّ ت يف �سجن
بكركوي اخلا�ص بالن�ساء يف ا�سطنبول ،مع طفلها حممد �أكرم البالغ
من العمر ً
عاما ون�صف العام ،وابنتها زالل ذات الأربعة �أعوام ،بزعم
تهمة الإرهاب.

الإره���اب ،وي�س ّهل الإج����راءات ال�صارمة �ضد عمليات تبادل
العملة املحلية والكثري من الأن�شطة الأخرى.
ومت�ضي ال�شراكة ال�سعودية  -الأمريكية يف جمال مكافحة
الإرهاب �إىل املزيد من التعاون خلنق التنظيمات املتطرفة يف
املنطقة والتي ال تريد ا�ستقرارا بل ت�سعى ملزيد من الفو�ضى
لتمرير �أجندتها ،غري �أن التعاون بني الريا�ض ووا�شنطن
وع��دد م��ن دول ال��ع��امل ل��ن ي�ترك جم��اال للإجراميني لتنفيذ
�أجندتهم الإرهابية.

مسؤولون وسياسيون لبنانيون لـ"

":

المحاصصة واألطماع أفشلتا
مبادرات تشكيل الحكومة
البالد – مها العواودة

�أجمع م�س�ؤولون و�سيا�سيون لبنانيون ،على �أن املحا�ص�صة
ورف��ع �سقف �أطماع القوى احلاكمة بعد ف�شل  14لقا ًء بني
الرئي�س املكلف بت�شكيل احلكومة ،ورئي�س اجلمهورية
م��ي�����ش��ال ع����ون ،ي��ح��ول دون �إح�����داث �أي خ���رق يف امللف
احلكومي املتعرث ،تزامنا مع ا�ستنفاد امل��ب��ادرات املحلية
والدولية التي ت�سعى لت�شكيل حكومة مهمة لإنقاذ لبنان من
االنهيار ،خا�صة و�أن �صمت احلريري مع مرور � 3أ�شهر على
التكليف بات يكلف لبنان الكثري من اخل�سائر ،خا�صة مع
علمه ب�أن لن ي�سمح له بت�أليف احلكومة �إال ب�شرط – الثلث
املعطل  ،-و�أن �أمامه خيارين لإنقاذ البالد يتمثالن يف :ك�شف
م�ستور الت�شيكلة احلكومية التي قدمت لعون ومتلمل منها،
�أو االعتذار.
و�أ�شاروا �إىل �أن �إيران لن تفرط بورقة لبنان ومعنية بها يف
التعامل مع الإدارة الأمريكية اجلديدة لتحقيق م�صاحلها،
وكذلك احلال عند عون املدعوم من "حزب الله" احلري�ص
على دع��م وري��ث��ه ال�سيا�سي رئي�س ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احلر
جربان با�سيل.
و�أكد الوزير اللبناين الأ�سبق ايلي ماروين �أن عملية ت�شكيل
احلكومة مازالت متعرثة بفعل املواقف املت�شنجة لأطراف
الت�أليف املرتبطة باملحا�ص�صة واملقاعد يف وقت يغرق لبنان
ب�أزماته املالية واالقت�صادية وال�صحية ويعي�ش �شبه عزلة
دولية و� ً
إقليمية ،م�شريا �إىل �أن احللول الداخلية ا�ستنفدت
ً
خ�صو�صا مبادرة البطريرك م��ار ب�شاره بطر�س الراعي،
والدولية من خ�لال زي���ارات الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون ،ما جعل لبنان �أم��ام ا�ستحالة الت�أليف مع ت�صاعد
الت�شنجات بني �أطراف ال�سلطة.
ويرى ماروين �أنه مل يبق �أمام اللبنانيني �إال �ضغط ال�شارع

وبقوة لت�أليف احلكومة �أو تنحي اجلميع �أو انتخابات
نيابية مبكرة تنبثق عنها �سلطة جديدة تعالج الأو���ض��اع
امل�تردي��ة� ،أو �ضغط دويل حا�سم لإل���زام اجلميع بت�أليف
حكومة م�ستقلة من الأخ�صائيني لإنقاذ لبنان من االنهيار
النهائي احلتمي.
م��ن جانبه ،ق��ال ال��وزي��ر ال�سابق معني امل��رع��ب��ي� ،إن حالة
اجل��م��ود يف ل��ب��ن��ان �ست�ستمر ط��وي�لا ب��رع��اي��ة ح���زب الله
ومب�ساعدة الفرقاء ال�سيا�سيني ال��ذي��ن ي�ستميتون لنهب
احل�ص�ص وخ��ي�رات ال��غ��از وال��ن��ف��ط امل��ت��وق��ع ا�ستخراجه
يف لبنان .و�أ���ض��اف "لي�س �صحيحا �أنهم حري�صون على
الد�ستور وعلى ال�صالحيات ،فهم يتنازلون امل��رة تلوى
الأخ��رى عن ال�سيادة والكرامة الوطنية ويفرطون ب�صحة
املجتمع ال��ل��ب��ن��اين وي�����س��رق��ون م��دخ��رات��ه يف �سبيل ه��ذه
احل�ص�ص ولي�س من �أجل �أي مو�ضوع د�ستوري �أو وطني
ب�أي �شكل من الأ�شكال" .ولفت �إىل �أن لبنان بحاجه �أوال �إىل
حكومة ثقة لدى املجتمع العربي والدويل وحوايل  ٢٥مليار
دوالر للنهو�ض من جديد ،خا�صة و�أن املجتمع ال��دويل لن
يقدم الدعم �إىل �سلطة تعمل ب�أجندة دولة �إرهابية من خالل
ميلي�شياتها يف لبنان .وتابع" زمن املعجزات وىل ،احلل
اجل��دي الوحيد والناجع بقيام الأمم املتحدة بدعم دويل
حلماية اللبنانيني من �سلطه الإرهاب االيراين".
يف ال�سياق ذات���ه� ،أرج���ع ال�سيا�سي اللبناين ن��وف��ل �ضو
جمود امللف احلكومي �إىل عدة �أ�سباب �أبرزها رغبة حزب
الله و�إي��ران يف جعل احلكومة ورق��ة م�ساومة مع الإدارة
الأمريكية اجل��دي��دة ،وع��دم رغبة احل��زب للتنازل لأط��راف
داخلية و�إمنا يتم ي�ستخدم ه�ؤالء الأطراف وال �سيما التيار
الوطني احلر ورئي�س اجلمهورية لزرع العراقيل يف وجه
ت�شكيل احلكومة.

العراق ..ضرب شبكة إرهابية شمال الرمادي
البالد  -ها�شم �آل ها�شم

تكثف الأجهزة الأمنية العراقية ،جهودها من �أجل الق�ضاء
على اخلاليا النائمة للمنظمات الإرهابية التي ت�ستهدف
�أمن العراق ،يف �أعقاب احلادثني الإرهابيني اللذين وقعا
يف ���س��اح��ة ال��ط�يران ب��و���س��ط العا�صمة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد
اخلمي�س املا�ضي.
ومتكن جهاز مكافحة الإرهاب ،من �ضرب �شبكة �إرهابية لها
�صالت عديدة مع بقايا ع�صابات تنظيم "داعـ�ش" الإرهابي،
والقب�ض على  3عنا�صر �إرهابية يف ق�ضاء هيت �شمال
مدينة الرمادي ،والعثور على وثائق مهمة� ،إذ قال الناطق
با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة العراقية� ،إن��ه لليوم
الرابع على التوايل يوا�صل جهاز مُكافحة الإرهاب �سل�سلة
عملياته "ث�أر ال�شهداء" التي انطلقت فجر اجلمعة املا�ضي.
من جانبه� ،أعلن رئي�س جلنة الأم��ن والدفاع النيابية يف

العراق ،حممد ر�ضا �آل حيدر� ،أن من فجرا نف�سيهما يف
�ساحة الطريان هما عراقيان من املو�صل ،و�أ�ضاف" :لدينا
معلومات جمعت عن بع�ض القيادات الع�سكرية و�سيتم
ا�ستجوابهم".
�إىل ذلك� ،أعلنت ال�سفارة الأمريكية يف بغداد ،تخ�صي�ص
 20مليون دوالر لدعم احلكومة العراقية يف ت�أمني املنطقة
اخل�ضراء يف بغداد ،م�ؤكدة �أن الدعم ي�شمل "متويل فريق
من املهند�سني املدنيني لإج��راء درا�سة ا�ستق�صائية �شاملة
لنقاط الدخول احلالية �إىل املنطقة الدولية ،وو�ضع خطط
لبوابات جديدة".
ي��ذك��ر �أن انتحاريني ف��ج��را نف�سيهما يف ���س��وق �شعبية
ب�ساحة الطريان و�سط العا�صمة العراقية بغداد ،اخلمي�س
املا�ضي ،ما �أدى �إىل مقتل  32و�إ�صابة �أك�ثر من 110
�أ�شخا�ص بجروح.
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السياحة :إطالق باقات جديدة
لزيارة  3محميات طبيعية

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أعلنت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة �إطالق
ب��اق��ات �سياحية ج��دي��دة؛ بالتعاون مع
املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية،
ت �ت �ي��ح ل �ل �� �س �ي��اح يف مو�سم" � �ش �ت��اء
ال�سعودية " ،فر�صة اال�ستمتاع بزيارة
ث�لاث حمميات طبيعية ،ه��ي  :حممية
عروق بني معار�ض ،وحممية �سجا و�أم
الرمث ،وحممية جزر فر�سان.
وت �ق��دم هيئة ال�سياحة م��ن خ�لال هذه
اخل �ط��وة؛ ف��ر��ص��ة ل�لان�ط�لاق يف رحلة
ا�ستك�شاف للحياة الربية الغنية بالتنوع
البيئي واملناخي وال�ث�روات الطبيعية
والنباتية واحليوانية ال�ن��ادرة ،والعديد
م��ن الأن�شطة املتنوعة واملمتعة مثل زي ��ارة امل��واق��ع
الأثرية والتخييم ورح�لات ال�سفاري ور�صد النجوم
والهايكنج وغريها الكثري.
وتقع "حممية عروق بني معار�ض" على طول احلافة
اجلنوبية الغربية من الربع اخل��ايل؛ وهي �أكرب بحر
م��ن ال��رم��ال على وج��ه الأر�� ��ض ،وحت��اف��ظ على طيف

متنوع من احلياة الفطرية و�أروع امل�شاهد الطبيعية
ال�صحراوية ،وترتاوح درجات حرارة املحمية يف ف�صل
ال�شتاء بني  10و 25درجة مئوية ،وحتت�ضن حمميات
خم�ص�صة للحفاظ على الرثوات احليوانية النادرة مثل
غ��زال ال��رمي العربي والنعام وغ��زال اجلبل ،وغريها،
بالإ�ضافة �إىل عدد من ال�شجريات املعمرة والنادرة يف
هذه املنطقة حتديد ًا.

�أما حممية جزر فر�سان فتقع يف اجلزء
اجل�ن��وب��ي ال���ش��رق��ي م��ن ��س��اح��ل البحر
الأحمر ،وهي عبارة عن �أرخبيل ي�ضم
�أك�ث�ر م��ن  170ج��زي��رة ،تبعد م��ن 40
�إىل  90ك�ي�ل��وم� ً
ترا ع��ن مدينة ج ��ازان،
وللمنطقة جمموعة فريدة من املقومات
الأح�ي��ائ�ي��ة مثل "الغزال الفر�ساين"،
والأح �ي��اء النباتية التي ت�ضم م��ا يزيد
عن  180نوع ًا ،وبع�ضها ال يتواجد �إال
يف هذه املحمية ،بالإ�ضافة �إىل  50نوع ًا
م��ن امل��رج��ان الكثيف ،و 230ن��وع� ًا من
الأ�سماك.
بينما تقع "حممية �سجا و�أم الرمث"
يف املنطقة الغربية الو�سطى من اململكة،
وهي �سهل رملي رقيق التموج ذو تالل طينية و�صخرية
ورملية ،ا�شتهرت كموقع لإعادة توطني احلبارى واملها
والنعام ،وترتاوح درجات احلرارة بهذه املنطقة بني 9
و 23درجة مئوية يف ف�صل ال�شتاء ،وتتميز بغطائها
ال�ن�ب��ات��ي امل�ت��و��س��ط ال ��ذي ي�ساعد يف ح�ف��ظ الأ� �ص��ول
الوراثية للرثوات احليوانية والطيور النادرة.
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يكرسون ثقافة رياضة المشي
مكة املكرمة ـ �أحمد االحمدي

تعد ريا�ضة امل�شي من �أق��ل الأن�شطة البدنية
تكلفة و�أب�سطها و�أ�سهلها وال تتطلب �أي معدات
�أو مهارات خا�صة ،كما �أنها و�سيلة لتح�سني
اللياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة واحلد
من التوتر ،ويف الوقت احلا�ضر كلما زاد تطور
الب�شرية قلت ممار�ستهم لريا�ضة امل�شي.
ميكن ممار�سة هذه الريا�ضة يف �أي وقت ويف
�أي مكان كاحلدائق �أو الأ���س��واق �أو الطرقات
العامة على �شاطئ البحر وغريها وال تقت�صر
قادرا
على عمر معني وحتى لو مل يكن ال�شخ�ص ً
على ممار�سة الريا�ضة ب�شكل عام ب�سبب ظروفه
ال�صحية ،ب��ل �إن امل�شي �سي�سهم يف حت�سني
ال�صحة وا�ستعادة الن�شاط ،وميكن جعلها جز ًءا
من احلياة اليومية.
ويف هذا ال�سياق �أكد عدد من �شباب اجلموم
ومكة املكرمة �أنهم يو�صلون مبادراتهم من اجل
تكري�س ثقافة ريا�ضة امل�شي دعما لل�صحة،
الف��ت�ين �إىل ان��ه��م قطعوا م�سافة  32كلم بني

م�سجد الفتح باجلموم وم�سجد احلديبية �إىل
الغرب من مكة
وقال قائد فريق م�شاة حمافظة اجلموم �صالح
ال�برك��ات��ي �إن اع�����ض��اء ف��ري��ق امل�����ش��ي ع�بروا
باملناطق التاريخية ،الف��ت��ا �إىل �أن مثل هذه
املبادرات ت�أتي يف �إطار تكري�س ثقافة ريا�ضة
امل�شي بني افراد املجتمع.

االعالنات الفردية
جدة

• ت �ع �ل��ن م� �ن ��ال � �ص��ال��ح ع ��و� ��ض ال �ن �ق �ي��ب مينية
اجلن�سية ع��ن ف�ق��دان ج��واز �سفر رق��م 07619334
ت��اري��خ الإ� �ص��دار 2017/12/26م ت��اري��خ االنتهاء
2023/12/26م وكذلك تعلن عن فقدان هوية رقم
�� 2063392845ص��ادرة من املدينة امل�ن��ورة تاريخ
الإ�صدار 1439/3/26هـ فعلى من يجدهما ي�سلمهما
مل�صدرهما او االت�صال على جوال رقم 0507682336
�أو  0502590407وله ال�شكر.
• يعلن فريد خان تاج علي باك�ستاين اجلن�سية �إقامة
رقم  2208915207عن فقدان ت�صريح دخول ميناء
جدة الإ�سالمي رقم الت�صريح  0104099780العمل
�شركة م�صنع ح�سني عمر العطا�س فعلى من يجده
ي�سلمه مل�صدره وله ال�شكر.
¬¬

جازان

• يعلن� /سمري مغب�ش ح�سن �أبو ال�سيل �سعودي
اجلن�سية ه��وي��ة رق��م  1066615376ع��ن ف�ق��دان/
�شهادة ت�سجيل موقع زراع��ي مبنطقة ج��ازان رقم/
 3130459765بتاريخ 1440/09/21ه �ـ ال�صادرة
م��ن /مركز �أبحاث ال�ثروة ال�سمكية مبنطقة ج��ازان
يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو
�إىل �أقرب مركز �شرطة وله ال�شكر.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إل �ي �ه��ا  /ورث���ة م �� �س��اوى مع�شي بحي�ص راج�ح��ي
�سعودي بالهوية رقم 1043202686 /بطلب وثيقة
متلك م��ؤق�ت��ة على �أر� �ض��ه ال��زراع�ي��ة ال��واق�ع��ة لقرية
املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي�ح��ده :حممد احمد طاهر راج�ح��ي وط��ول
ال�ضلع 51.9 /م.
اجلنوب يحده :احمد عبدالله راجحي وطول ال�ضلع
31.7 /م.
ال�شرق يحده :ورثة م�ساوى �شوعي راجحي وطول
ال�ضلع66,1 /م.
ال �غ��رب ي �ح��ده� :إ��س�م��اع�ي��ل ي��و��س��ف ع��ري�ب��ي وط��ول
ال�ضلع67,7 /م.
وامل�ساحة الإجمالية2737 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إل �ي �ه��ا  /ورث���ة م �� �س��اوى مع�شي بحي�ص راج�ح��ي
�سعودي بالهوية رقم 1043202686 /بطلب وثيقة
متلك م��ؤق�ت��ة على �أر� �ض��ه ال��زراع�ي��ة ال��واق�ع��ة لقرية
املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :علي طاهر م�ساوى راجحي وطول
ال�ضلع 47.0 /م.
اجلنوب يحده :احمد عبدالله راجحي وطول ال�ضلع
42.3 /م.
ال�شرق يحده :ورثة م�ساوى �شوعي راجحي وطول
ال�ضلع50,0 /م.
الغرب يحده :ورثة م�ساوى �شوعي راجحي وطول
ال�ضلع51,5 /م.
وامل�ساحة الإجمالية2251 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /ورثة احمد حممد �أبو طالب حمدي �سعودي
بالهوية رق��م 1053280960 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية الطوال
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :طاهر حممد ج��ردي ع��واف و�شركاه
وطول ال�ضلع 46.3 /م.
اجل �ن��وب ي �ح��ده :حم�م��د م��و��س��ى �أب ��و ط��ال��ب ع��واف
و�شركاه وطول ال�ضلع 40.7 /م.
ال�شرق ي�ح��ده :حممد عبدالله طاهر ع��واف وط��ول
ال�ضلع290,2 /م.
الغرب يحده :حممد عبده �أب��و طالب ع��واف وطول

ال�ضلع296,0 /م.
وامل�ساحة الإجمالية12480 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /حممد ح�سن طاهر عريبي �سعودي بالهوية
رقم 1077588984 /بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على
�أر��ض��ه ال��زراع�ي��ة ال��واق�ع��ة لقرية املو�سم وح��دوده��ا
و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي�ح��ده :عبدالله طاهر طيب عريبي وط��ول
ال�ضلع 10.4 /م.
اجلنوب يحده :الطريق وطول ال�ضلع 30.6 /م.
ال �� �ش��رق ي �ح��ده :ع �ب��ده ط��اه��ر ط�ي��ب ع��ري�ب��ي وط��ول
ال�ضلع330,1 /م.
الغرب يحده :علي حممد ح�سني �شوك وطول ال�ضلع/
315,8م.
وامل�ساحة الإجمالية6054 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /عبده عبدالله طاهر عريبي �سعودي بالهوية
رقم 1068171345 /بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على
�أر��ض��ه ال��زراع�ي��ة ال��واق�ع��ة لقرية املو�سم وح��دوده��ا
و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي�ح��ده :عبدالله طاهر طيب عريبي وط��ول
ال�ضلع 21.8 /م.
اجل �ن��وب ي �ح��ده :ع�ب��ده ط��اه��ر طيب عريبي وط��ول
ال�ضلع 44.8 /م.
ال�شرق يحده :طاهر يو�سف عريبي وطول ال�ضلع/
284.4م.
الغرب يحده :طريق ترابي وطول ال�ضلع294,5 /م.
وامل�ساحة الإجمالية9517 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة ال�ع��ام��ة مبحافظة ال �ط��وال ب�أنه
تقدم �إليها  /ورث��ة عبده حممد عبده نا�شب حمدي
�سعودي بالهوية رقم 1047501034 /بطلب وثيقة
متلك م��ؤق�ت��ة على �أر� �ض��ه ال�سكنية ال��واق�ع��ة لقرية
املحرقة ال�سفلى وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي�ح��ده :مو�سى عبده حممد حمدي وط��ول
ال�ضلع 5.7 /م6.4+م1.7+م3.0+م.
اجلنوب يحده� :شارع عام وطول ال�ضلع 12.6 /م.
ال � �� � �ش� ��رق ي� � �ح � ��ده� � �� :ش � ��ارع وط� � � ��ول ال� ��� �ض� �ل ��ع/
15.6م4.5+م5.4+م5.6+م.
الغرب يحده :علي عبده حممد حمدي وطول ال�ضلع/
10.2م3.9+م1.8+م4.4+م2.2+م5.6+م3.8+م4+
.7م.
وامل�ساحة الإجمالية507 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /علي احمد علي كريري �سعودي بالهوية رقم/
 1063000747بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه
الزراعية الواقعة لقرية املو�سم وحدودها و�أطوالها
كالتايل:
ال�شمال يحده :ا�سامه عو�ض حممد عريبي وطول
ال�ضلع 34.1 /م.
اجلنوب يحده :الطريق وطول ال�ضلع 49.3 /م.
ال�شرق يحده :عبدالله طيب عريبي وطول ال�ضلع/
143.9م.
الغرب يحده :عبدالله طيب عريبي وط��ول ال�ضلع/
152,7م.
وامل�ساحة الإجمالية6145 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من

تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /علي حمد طيب مرير �سعودي بالهوية رقم/
 1050923216بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه
ال�سكنية الواقعة لقرية امل�صفق وحدودها و�أطوالها
كالتايل:
ال�شمال ي�ح��ده :ه��ادي علي غوير وط��ول ال�ضلع /
24.5م.
اجلنوب يحده :البائع وطول ال�ضلع 20.3 /م.
ال�شرق يحده� :شارع وطول ال�ضلع20.0 /م21.2+م.
الغرب يحده� :إبراهيم عبدالله مرير وطول ال�ضلع/
14.9م3.9+م8.4+م11.5+م4.8+م10.2+م.
وامل�ساحة الإجمالية863 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها  /حممد مو�سى حممد غوير �سعودي بالهوية
رقم 1100398112 /بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على
�أر��ض��ه ال��زراع�ي��ة الواقعة لقرية ال�غ��ورة وح��دوده��ا
و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :مطلق حمد حممد غوير وطول ال�ضلع
36.5 /م.
اجلنوب يحده :ماجد حمد حممد غوير وطول ال�ضلع
39.1 /م.
ال�شرق يحده :ال�شيخ حممد �إبراهيم غوير وطول
ال�ضلع67.3 /م.
الغرب يحده :ورثة حممد هادي غوير وطول ال�ضلع/
64,1م.
وامل�ساحة الإجمالية2480 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :ورثة طاهر طيب عريبي
وطول ال�ضلع84,3 /م.
اجلنوب يحده :ورثة عكفي حممد عريبي
وطول ال�ضلع17,7 /م.
ال�شرق يحده :ورثة يو�سف جح�ش عريبي
وطول ال�ضلع68,0 /م31,7 +م102,2 +م.
الغرب يحده :احلداده
وطول ال�ضلع146,9 /م.
وامل�ساحة الإجمالية7094 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :املنهي
وطول ال�ضلع21,9 /م.
اجلنوب يحده :املنهي
وطول ال�ضلع55,1 /م.
ال�شرق يحده :القمره /طاهر حممد قمري
وطول ال�ضلع221,2 /م.
الغرب يحده :القمره /ح�سن عبدالله ابكر قمري
وطول ال�ضلع224,1 /م.
وامل�ساحة الإجمالية8529 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي

بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده� :إبراهيم قا�سم احمد �شعبي
وطول ال�ضلع54,7 /م.
اجلنوب يحده :ال�شيخ علي بن علي دحدح قمري
وطول ال�ضلع43,2 /م.
ال�شرق يحده :م�شعب �إبراهيم قمري
وطول ال�ضلع40,8 /م.
الغرب يحده :حممد علي علي دحدح قمري
وطول ال�ضلع19,2 /م16 +م43,3 +م.
وامل�ساحة الإجمالية2985 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :امل�شاع بني ورثة قر�شي
وطول ال�ضلع27,8 /م.
اجلنوب يحده :عبدالله علي احمد عريبي
وطول ال�ضلع22,5 /م.
ال�شرق يحده� :أوالد جابر م�ساوى عريبي
وطول ال�ضلع110,1 /م.
الغرب يحده :ورثة طاهر جابر عريبي
وطول ال�ضلع117,1 /م.
وامل�ساحة الإجمالية2823 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده� :أوالد يو�سف علي عريبي
وطول ال�ضلع28,6 /م.
اجلنوب يحده :ورثة يو�سف طاهر
وطول ال�ضلع22,1 /م.
ال�شرق يحده� :أوالد جابر م�ساوى عريبي
وطول ال�ضلع78,7 /م.
الغرب يحده :ورثة عكفي
وطول ال�ضلع81 /م.
وامل�ساحة الإجمالية1946 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده� :أنور علي علي دحدح
وطول ال�ضلع59,5 /م.
اجلنوب يحده :علي علي دحدح
وطول ال�ضلع54,9 /م.
ال�شرق يحده :م�شعب �إبراهيم قمري
وطول ال�ضلع142 /م.
الغرب يحده :حممد علي علي دحدح
وطول ال�ضلع133,1 /م.
وامل�ساحة الإجمالية7608 :م2.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك

م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :ورثة عبدالله طاهر عريبي
وطول ال�ضلع44,1 /م.
اجلنوب يحده :الق�صر املعلوم بني العربه والقمره
وطول ال�ضلع54,1 /م.
ال�شرق يحده :طاهر يو�سف عريبي
وطول ال�ضلع83,3 /م.
الغرب يحده :حممد طيب عريبي
وطول ال�ضلع84,4 /م.
وامل�ساحة الإجمالية4083 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :ورثة طاهر طيب
وطول ال�ضلع29,7 /م.
اجلنوب يحده :ورثة يو�سف طاهر طيب عريبي
وطول ال�ضلع30,3 /م.
ال�شرق يحده :ورثة طيب حممد عريبي
وطول ال�ضلع68 /م.
الغرب يحده :طيب يو�سف عريبي
وطول ال�ضلع73,5 /م.
وامل�ساحة الإجمالية2111 :م2.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /إبراهيم قا�سم احمد �شعبي �سعودي
بالهوية رق��م 1039615453 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املو�سم
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :ورثة ح�سن حنني عريبي
وطول ال�ضلع4,7 /م.
اجلنوب يحده :ورثة طاهر طيب عريبي
وطول ال�ضلع47,9 /م.
ال�شرق يحده� :أوالد جابر م�ساوى
وطول ال�ضلع174,8 /م.
الغرب يحده :ورثة يو�سف طاهر عريبي
وطول ال�ضلع179,8 /م.
وامل�ساحة الإجمالية4374 :م2.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن /ح�سن حممد حمود �أبو علي �سعودي
بالهوية رق��م 1068189479 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية امل�صفق
وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :حمود حممد حمود �أبو علي
وطول ال�ضلع89,9 /م.
اجلنوب يحده :حممد حممد حمود �أبو علي
وطول ال�ضلع83,0 /م.
ال�شرق يحده :الوادي تع�شر
وطول ال�ضلع2,9 /م.
الغرب يحده� :أحمد يحيى حمد نا�شب
وطول ال�ضلع27,8 /م.
وامل�ساحة الإجمالية1278 :م2.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• يعلن /علي حممد �إبراهيم امل�ش ميني اجلن�سية
ع��ن ف �ق��دان /ج ��واز �سفر رق ��م 08276939 /جهة
الإ�صدار جدة يرجى ممن يعرث عليه �أن ي�سلمه �إىل
�أقرب �إدارة جوازات �أو مركز �شرطة وله ال�شكر.

زمان
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 1386-10-14 2420هـ

 1380-6-5 - 551هـ

 1386-10-21 -2426هـ

 1386-10-22 -2427هـ

 1386-10-21 - 2426هـ

1386-10-14- 2420هـ

 1386-10-16-2422هـ

 1380-6-12 -557هـ

 1386-10-27 -2431هـ

1386-10-26 -2430هـ

جدة تعد أخضر السلة للتصفيات اآلسيوية

جدة -البالد
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ب��د�أ منتخبنا ال�سعودي الأول لكرة ال�سلة مع�سكرًا �إع��داديً��ا �أم�س االثنني
يف مدينة ج��دة؛ حت�ضريًا للنافذة الثالثة يف الت�صفيات النهائية للبطولة
الآ�سيوية ،التي �سيواجه نظرييه ال�سوري يف  19فرباير ،و�إيران 21من نف�س
ال�شهر ،التي ت�ست�ضيفها قطر .وي�شرف على املع�سكر ع�ضو جمل�س الإدارة
العميد م�صطفى القبلي ،فيما ي�شرف على املنتخب فني ًا علي ال�سنحاين ومت
اختيار 16العب ًا للمع�سكر.يذكر �أن املنتخب ال�سعودي فر�صته ممتازة للت�أهل
لنهائيات البطولة الآ�سيوية  ٢٠٢١يف جمموعته التي ت�ضم ( قطر – �إيران
– �سوريا) حيث يت�أهل الأول والثاين مبا�شرة ،بينما الثالثيخو�ض امللحق.

في ربع نهائي مونديال العالم لكرة اليد

مواجهة نارية بين الفراعنة والدنمارك
جدة -حممود العو�ضي

�أ�سفرت مباريات اليوم الأول من اجلولة الثالثة،
واحلا�سمة بالدور الرئي�س ملونديال العامل لكرة اليد
 ،2021املقام حاليا بجمهورية م�صر العربية ال�شقيقة،
ع��ن ت���أه��ل ك��ل من" ال�سويد وم�صر" م��ن املجموعة
ال��راب��ع��ة ب��ال��دور ال��رئ��ي�����س ،وف��رن�����س��ا وال�ن�روي���ج من
املجموعة الثالثة بنف�س ال���دور ،ليلحقوا بالثالثي"
املجر و�أ�سبانيا والدمنارك" الذين �سبقوهم �إىل دور
الثمانية.جاء ت���أه��ل منتخب م�صر ل��ك��رة ال��ي��د ل��دور
الثمانية مبونديال اليد ،كثاين املجموعة الرابعة بعد
تعادله مع �سلوفينيا يف مباراة مثرية  ،25-25وفوز
�ساحق ملنتخب ال�سويد على االحتاد الرو�سي ،20-34
لينفرد ال�سويد باملركز الأول وال�صدارة يف املجموعة،
وبذلك ي�صطدم املنتخب امل�صري مع منتخب الدمنارك
يف مواجهة نارية بدور الثمانية.
بينما ت�أهل منتخب فرن�سا ك�أول املجموعة بعد فوزه
على الربتغال بنتيجة  ،23-32بينما ت�أهلت الرنويج
كثاين املجموعة بعد تغلبها على �أي�سلندا بنتيجة -35
.33
ويتبقى مقعد واحد ،تت�صارع عليه  3فرق باملجموعة
الثانية ،وهي" الأرجنتني وقطر وكرواتيا" ،حيث
يلتقي املت�أهل منهم م��ع ال�سويد مت�صدر املجموعة

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

إعالنات محاكم التنفيذ

الرابعة.
وق��د �سبق ه��ذا ال��رب��اع��ي ،ك��ل م��ن �أ�سبانيا واملجر،
ال��ل��ذي��ن ي��خ��و���ض��ان م��ب��اراة حا�سمة بينهما لتحديد
�صاحبي املركز الأول والثاين عن املجموعة الأوىل،
حيث يلتقي �صاحب املركز الأول من هذه املجموعة
مع ثاين املجموعة الثالثة وهو الرنويج ،بينما يلتقي
�صاحب املركز الثاين عن املجموعة الأوىل مع فرن�سا
مت�صدر املجموعة الثالثة.
مواعيد لقاءات دور الثمانية:
�ستقام غ��دا الأرب���ع���اء على ��� 3ص��االت هي" ا�ستاد

القاهرة الريا�ضي ،و�صالة العا�صمة الإدارية اجلديدة،
و�صالة د .ح�سن م�صطفى ب�أكتوبر.
 م�صر والدمنارك ال�ساعة  7.30بتوقيت اململكة،على �صالة �ستاد القاهرة.
 ال�سويد �أم��ام "الأرجنتني �أو قطر �أو كرواتيا"ال�ساعة  10.30على �صالة �ستاد القاهرة.
 "املجر �أو �إ�سبانيا" �أول املجموعة الأوىل �أم��امالرنويج ال�ساعة 10.30على �صالة العا�صمة الإدارية.
 فرن�سا �أم���ام ث��اين املجموعة الأوىل "املجر �أو�إ�سبانيا" ال�ساعة 10.30على �صالة ح�سن م�صطفى.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة
ad@albiladdaily.com
fardia@albiladdaily.com
مبارش ٠١٢٢٧٥٠٠١٢ - ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :

رياضة
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التعاون خامسا بهاتريك توامبا

شتاء الهالل صدارة  ..وريمونتادا الشباب وصافة

خالد الطياري

حتى ال تغيب شمس النصر

انتف�ض فار�س جند" الن�صر" ،وحقق االنت�صارات املتتالية لي�ستقر عند املركز
ال�ساد�س يف الرتتيب العام للدوري مع نهاية اجلولة  15رغم تعادله الأخري
مع االحتاد ،بعد �أن كان قابعا يف املركز ما قبل الأخري بعد �سل�سلة من الهزائم
" املفاجئة " يف بداية الدوري ،وهي البداية الأ�سو�أ يف تاريخ هذا النادي
العريق على الإطالق.
ح�صد الن�صر النقاط ،بعد �أن ا�ستقر فنيا و�إداريا بعد موجة الت�صحيح التي
طالت �أوال امل�شرف ال�سابق على الفريق عبد الرحمن احلاليف ،وحلق به مقاال
املدرب الربتغايل فيتوريا و�أ�سندت املهمة البن الكرة ح�سني عبد الغني كمدير
تنفيذي للفريق ،وبجواره مدرب �شباب الن�صر هورفات كمدير فني للفريق
الأول.
حت�سن الن�صر وانطلق للمراكز الأم��ام��ي��ة ،بعد �أن ح�صد 16نقطة م��ن 5
انت�صارات متتالية وتعادل ،وه��ذا دليل على ما ميتلكه الفريق من عنا�صر
قادرة على �صناعة الفارق ومناف�سة الهالل والأهلي وال�شباب واالحتاد على
لقب الدوري ،و�أن ما حدث له يف بداية املو�سم ،كان نتيجة للم�شاكل الداخلية،
التي ع�صفت بالفريق و�أفقدته نقاطا ثمينة يف م�ستهل م�شواره بالدوري.
�أح�سنت �إدارة الدكتور �صفوان ال�سويكت يف اتخاذها القرارات ال�صائبة،
التي �صبت يف �إع��ادة بو�صلة الفريق الأ�صفر لو�ضعها الطبيعي ،وجتددت
الآمال يف املناف�سة على لقب الدوري.

جدة – هالل �سلمان
ت�صوير -عبدالعزيز املتعاين

�سجل ال�شباب رميونتادا رائعة �أم��ام الوحدة،
بعد �أن حول تخلفه بهدفني �إىل فوز (� )2-4أم�س
يف اجلولة الـ  15من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
طالب العبو ال��وح��دة بركلة ج���زاء؛ �إث��ر تدخل
�أح��م��د �شراحيلي على ق��دم نياكاتي ،ع��اد معها
احلكم للفار ومل يحت�سب �شيئا (د  ،)12ثم �سجل
الربازيلي �أن�سيلمو هدف التقدم للوحدة بر�أ�سية
(د  )20ثم �أح��رز هزاع الغامدي هدف الوحدة
الثاين (د  ،)37لكن الربازيلي �سيبا �سجل هدف
تقلي�ص الفارق لل�شباب قبل نهاية ال�شوط الأول
بدقيقتني.

ويف ال�شوط الثاين ،جنح ال�شباب يف
�إدراك التعادل عرب عبدالله الزوري (د
 ،)55ثم �صنع احل��م��دان ك��رة الهدف
ال��ث��ال��ث ل�سيبا (د  )76وال���ذي �أق��ره
احل��ك��م بعد ال��رج��وع ل��ل��ف��ار ،ث��م �أك��د
احلمدان فوز (الليوث) بهدف رابع
(د  ،)80لريفع ال�شباب ر�صيده �إىل
 29نقطة يف املركز الثاين ويتوقف
ر�صيد ال��وح��دة عند  20نقطة يف
املركز العا�شر.
وعاد الهالل لنزيف النقاط بتعادله مع م�ضيفه
الفي�صلي ( ،)1-1حيث �أراح مدربه لو�شي�سكو
ع��ددًا من العبيه الأ�سا�سيني؛ حت�سبًا ملواجهة
ال�سوبر �أمام الن�صر ال�سبت املقبل ،ومع ذلك افتتح
الت�سجيل يف الدقيقة  20عرب هدافه غوميز ،ومل
فر�صا خطرية من
ت�شهد بداية ال�شوط الثاين ً
اجلانبني ،وبعد م�ضي �ساعة من اللعب �أ�شرك

لو�شي�سكو
�����س����امل ال�����دو������س�����ري م���ك���ان
ب��اه�بري ،ث��م �أ���ش��رك �صالح ال�شهري ومدالله
العليان مكان غوميز والربيك (د  .)75عاد احلكم
للفار ليحت�سب ركلة ج��زاء للفي�صلي بعد مل�سة
يد على ال�شهراين� ،سجل منها تافاري�س هدف
التعادل (د  ،)82بعدها مبا�شرة ت��رك كوييار
مكانه ل�سلمان ال��ف��رج ،دون �أن تتغري النتيجة

لي�صبح ر�صيد الهالل  30نقطة
يف ال�صدارة ،والفي�صلي .16
وح���ق���ق ال���ت���ع���اون ف�����وزا ك��ب�يرا
على �ضيفه �ضمك ( )1-3حيث
ت��ق��دم ب��ه��دف مبكر �سجله جنمه
الكامريوين تاوامبا يف الدقيقة ،6
لكن رد �ضمك مل يت�أخر كثريا وجاء
م��ن رك��ل��ة ج���زاء ،نفذها ال��ك��روات��ي
�أنتوليت�ش بنجاح يف �شباك كا�سيو
�أجنو�س (د .)9
ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين ،ع��اد تاوامبا
ليحرز ال��ه��دف ال��ث��اين ل��ه ولفريقه (د  ،)46ثم
�أ�شهر احلكم بطاقة ح��م��راء لالعب �ضمك عبد
العزيز جمر�شي (د  ،)67ليعود تاوامبا ويحرز
الهاتريك (د  )87لريفع التعاون ر�صيده �إىل 24
نقطة ،ثبت فيها مركزه اخلام�س ،فيما توقف
ر�صيد �ضمك عند  12نقطة يف املركز قبل الأخري.

بال�شك الن�صر ال زال يحتاج ايل مزيد من العمل املنظم حتى ال تغيب �شم�سه
عن �سباق املناف�سات املحلية والقارية ،وعلى رئي�س النادي �إيجاد خمرج
لاللتزامات املالية الكبرية والكارثية التي حرمت النادي من احل�صول على
�شهادة الكفاءة املالية ومنعته من الت�سجيل خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
احلالية ،فااللتزامات املالية جتاوزت  77مليون ريال حتى ال�سابع من يناير
احل��ايل ،ورغ��م املهلة التي �أعطيت للن�صر ،ومعه � 4أندية مل ينجح �أح��د يف
جتاوز معيار وا�شرتاطات �شهادة الكفاءة ،وهو بال�شك م�ؤ�شر غري جيد على
العمل داخل هذه الأندية اخلم�سة.
و�أم��ام �إدارة ال�سويكت عمل �شاق ،وو�ضع خارطة طريق من �أج��ل ت�صفري
الديون وت�سديد االلتزامات املالية قبل فرتة االنتقاالت ال�صيفية القادمة ،و�إذا
مل تنجح يف ذلك ،ف�سيكون له �أثر �سلبي على النادي يف امل�ستقبل القريب،
و�سيدخل الن�صر يف نفق مظلم وتراكم الديون وكرثة االلتزامات املالية.
*نوافذ ريا�ضية
 ال زال �أن�صار الأهلي يف انتظار الف�صل الأخري من حكاية جمال بلعمري. رغم توفر الـ  VARال زالت �أخطاء احلكام م�ستمرة. غاب بانيغا يف ال�شباب ،فح�ضر الربتغايل فابيو مارتنيز. ال�سبت موعد ال�سوبر ال�سعودي" ك�أ�س بريين" بني الهالل والن�صر ..للمتعةبقية.

@khalidtayyari

"بايونس" عضوا في تحطم طائرة يودي بحياة رئيس ناد برازيلي و 4العبين

الهايكنج السعودي
جدة ـ البالد

اعتمد نائب رئي�س رابطة رواد الك�شافة ال�سعودية الربوف�سور
عبدالله �سليمان الفهيد تر�شيح القائد الك�شفي حممد بايون�س �ضمن
فريق الهايكنج برابطة رواد الك�شافة ال�سعودية ،ممثلاً لرواد رابطة
ك�شافة جـ ـ ـ ـ ــدة.
اجلدير بالذكر �أن هذا الفريق الريا�ضي الك�شفي يعمل على تنظيم
وممار�سة الن�شاط البدين بالهواء الطلق يف املناطق الريفية.

في دوري األولى..

الطائي يعبر الفيحاء..
والجبلين يكسب عرعر

جدة -البالد

لقي رئي�س ن��ادي باملا�س الربازيلي و�أرب��ع��ة العبني من الفريق
م�صرعهم يف حادث حتطم طائرة ،حيث كانوا يف طريقهم خلو�ض
مباراة �ضد فيال نوفا ،التي كان مقررًا لها م�ساء �أم�س االثنني �ضمن
مناف�سات ك�أ�س فريدي.
و�أعلن النادي يف بيانه� ،أن الرئي�س لوكا�س مريا ،والطيار فاجرن
مات�شادو ،و�أربعة العبني هم" لوكا�س براك�سيدي�س ،وجويلهريمي
ن��وي ،وران��ول ،وماركو�س موليناري" لقوا م�صرعهم يف حادث
مبهبط ط��ائ��رات خا�ص يف ل��وزمي��اجن��ي م�ساء الأح���د .و�أ���ض��اف
البيان" :ن�أ�سف لإبالغكم �أنه ال يوجد ناجون،
يف ه���ذه اللحظة يطلب ال��ن��ادي ال�صالة
للأقارب الذين �سيقدم لهم الدعم الالزم".

أزاح ميسي من صدارة هدافي الليغا

النصيري ...نجم عربي جديد
على خطى صالح ومحرز
جدة – هالل �سلمان

حائل  -خالد احلامد

وا�صل فريق الطائي انطالقته وجنح يف الفوز على
الفيحاء  ،1/0وذلك �ضمن اجلولة الـ  17من دوري
الأمري حممد بن �سلمان للدرجة الأوىل.
وبذلك رفع الطائي ر�صيده �إىل  30نقطة مت�ساوي ًا مع
هجر ،يف حني بقي الفيحاء على ر�صيده  34نقطة.
وزاد اجلبلني من معاناة عرعر ،وتفوق عليه 2/1؛
لريفع اجلبلني ر�صيده �إىل  34نقطة ،فيما جتمد

ر�صيد عرعر عند  12نقطة .وفر�ض النجوم التعادل
على م�ضيفه �أحد بهدف ملثله ،ف�أ�صبح ر�صيد �أحد21
نقطة ،والنجوم  10نقاط .ويف الأح�ساء� ،أعاد اجليل
�ضيفه ال�ساحل �إىل دوامة اخل�سائر ،عقب تغلبه عليه
 ،3/1فرفع اجليل ر�صيده �إىل  18نقطة ،فيما جتمد
ال�ساحل عند  19نقطة .وح�سم التعادل ال�سلبي لقاء
النه�ضة والثقبة ،فارتفع ر�صيد النه�ضة �إىل  17نقطة،
بينما و�صل الثقبة �إىل النقطة .23

لطاملا �شهدت ال��ب��ط��والت الأوروب���ي���ة ت���أل��ق العديد من
النجوم ال��ع��رب ،ال��ذي��ن و�ضعوا ب�صماتهم يف �أق��وى
ال��دوري��ات ،وكتبوا �أ�سماءهم مب��داد من ذهب ودخلوا
قلوب ع�شاق ال�ساحرة امل�ستديرة.
والأب���رز يف ال�سنوات الأخ�يرة ك��ان (فخر العرب) النجم
امل�صري حممد �صالح ،ال��ذي ق��اد ليفربول للفوز بالدوري
الإجنليزي ،بعد غياب دام  30عاما ،وتوج عطاءاته بالفوز
بدوري �أبطال �أوروبا ،وال�سوبر الأوروبي ومونديال
الأندية ،وجوائز فردية ال ح�صر لها ،وكذلك النجم
اجل���زائ���ري ري��ا���ض حم���رز ال���ذي ق���اد لي�سرت
�سيتي لتحقيق الربميريليغ للمرة الأوىل
يف ت���اري���خ���ه ،وت����وج ب��ل��ق��ب �أف�����ض��ل
العب يف الدوري الإجنليزي عام
.2016
وال������ي������وم ي�������س���ط���ع جن��م
ج��دي��د يف �سماء الكرة
الأوروب�������ي�������ة ،وه���و
امل���ه���اج���م امل��غ��رب��ي
يو�سف الن�صريي
العب فريق �إ�شبيلية

الإ�سباين الذي اعتلى �صدارة ترتيب هدايف الليغا بر�صيد  12هدفا،
بعد �أن �سجل هاتريك قاد به فريقه للفوز ( )0-3على اجلار قاد�ش،
مزيحا النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي من القمة ،بعد �أن تفوق
عليه بفارق هدف ،ولريفع ر�صيده �إىل  16هدفا يف جميع امل�سابقات
مع الفريق الأندل�سي.
الن�صريي البالغ من العمر  23عاما فقط �سجل الثالثية الثانية له هذا
املو�سم بعد الأوىل له �ضد ريال �سو�سييداد ( )2-3يف املرحلة ،18
والثالثة يف م�سريته االحرتافية بعد الأوىل يف مرمى ريال بيتي�س
يف  10فرباير  2019يف املرحلة الـ  23عندما كان يدافع عن �ألوان
ليغاني�س.
الن�صريي من مواليد مدينة فا�س ،وكان نادي املغرب الفا�سي �أول
عهد له بكرة القدم يف درج��ة ال�شباب قبل �أن يتكون يف �أكادميية
حممد اخلام�س لتبد�أ رحلته بعد ذل��ك يف ال���دوري الإ���س��ب��اين مع
الفريق الرديف لنادي ملقة عام  ،2016قبل �أن ي�صعد للفريق الأول
بعدها بعام ليحرز معه � 5أه���داف يف  41م��ب��اراة ،ث��م انتقل �إىل
ليغاني�س عام  2018و�سجل له  15هدفا خالل مو�سمني ،ويف بداية
مو�سم  2020/2019انتقل �إىل �إ�شبيلية ليحقق معه بطولة الدوري
الأوروبي (يوروبا ليغ) ،وو�صافة ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي.
وم��ع منتخب (�أ���س��ود الأطل�س) لعب الن�صريي  34م��ب��اراة �أح��رز
خاللها  11هدفا دوليا� ،أ�شهرها و�أهمها هدفه يف مرمى منتخب
�إ�سبانيا يف املونديال الأخري برو�سيا عام .2018

أخيرة
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مكتبة رقمية مجانية لدعم
متعلمي "اإلنجليزية"
جدة  -البالد
�أطلق املجل�س الثقايف الربيطاين� ،أم�س (االثنني) ،بال�شراكة
مع مركز اليون�سكو الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم ،مكتبة
رقمية جمانية يف اململكة ،لدعم متعلمي اللغة الإجنليزية والطالب
مب���وارد جمانية ت�ساعدهم يف حت�سني مهاراتهم اللغوية ،عرب
الإنرتنت والكتب الإلكرتونية ال�شائعة والكتب ال�صوتية.
وقال املدير العام ملركز اليون�سكو الإقليمي للجودة والتميز يف
التعليم الدكتور عبد الرحمن املدير�س� ،إن ر�سالة املركز تعزز جودة
التعليم ومتيزه يف العامل العربي من خالل �أدوات متنوعة مت�ضمنة
ن�شر املعرفة وتعزيز ودعم اجلهود الإقليمية ذات ال�صلة ،م�شريًا
�إىل �أن هذا املورد اجلديد للأ�شخا�ص يف اململكة �سيوفر و�صو ًال
غري حمدود �إىل �آالف من املحتوى الرتفيهي وامل��واد الأكادميية،
والعديد من �أف�ضل الأفالم والكتب وال�صحف يف اململكة املتحدة.
ولفت املدير�س �إىل �أن املركز ي�سهل الو�صول �إىل هذه املكتبة
الرقمية املجانية والعملية لتوفري امل��ع��رف��ة وامل��ه��ارات جلميع
الراغبني يف التعلم يف اململكة ،الفت ًا �إىل �أن الوترية املت�سارعة
نحو التحول الرقمي زاد من طلب االحتياج �إىل الكتب وامل��وارد
الإلكرتونية عرب الإنرتنت.

وظائف شاغرة في الجمارك
�أو ال�صحة املهنية �أو الهند�سة �أو �أي جمال �آخر ذي �صلة،
�سر ،وكبري �أخ�صائيي ال�سالمة (برية وبحرية وجوية)".
جدة  -البالد
�أع��ل��ن��ت الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك ،وج���ود وظ��ائ��ف �شاغرة وا���ش�ترط��ت الهيئة �أن يكون التقدم حا�صال على درج��ة كما ا�شرتطت على املتقدم �أن يكون لديه خ�برة عملية يف
مب�سميات "مهند�س معماري بنية م�ؤ�س�سية ،مدير �إدارة البكالوريو�س �أو املاج�ستري يف التخ�ص�صات ذات ال�صلة املجاالت املتعلقة بكل وظيفة ،م�ضيفة �أن التقدمي متاح الآن
ال�صحة املهنية ،مدير �إدارة ال�سالمة ،مدير �إدارة البيئة� ،أمني بكل وظيفة ومنها علوم احلا�سب واملعلومات �أو ال�سالمة عرب موقعها الإلكرتوين.

إصدار الجواز الجديد ال
يرتبط بالتجديد للتابعين
جدة  -البالد
�أكدت املديرية العامة للجوازات� ،أنه ال يلزم جتديد اجلواز لأحد
التابعني يف حالة انتهائه والرغبة يف �إ�صدار جواز جديد للم�ستفيد
الأ���ص��ل��ي.وق��ال��ت مديرية اجل����وازات� ،إن��ه يكتفى فقط مبراجعة
�صاحب اجلواز للإدارة وف�صل التابع للح�صول على جواز جديد.

إحالة ثالثة تباهوا
بـ"إطالق النار" للنيابة
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
�أحالت اجلهات الأمنية ثالثة �أ�شخا�ص تباهوا ب�إطالق �أعرية
نارية يف �إحدى املنا�سبات للنيابة العامة.وقال املتحدث الإعالمي
ل�شرطة منطقة مكة املكرمة الرائد حممد الغامدي� ،إنه �إ�شارة �إىل
مقطع الفيديو املتداول ،ويظهر فيه �أ�شخا�ص يطلقون �أعرية نارية
يف الهواء �أثناء ح�ضورهم لإحدى املنا�سبات ،متباهني بفعلتهم
ومعر�ضني �أنف�سهم والآخرين للخطر ،وتوثيق ذلك ون�شره عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ،فقد �أ�سفرت املتابعة الأمنية عن
حتديد هويتهم والقب�ض عليهم وه��م ثالثة مواطنني يف العقد
الثالث من العمر ،وجرى �إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية
النظامية بحقهم ،و�إحالتهم �إىل فرع النيابة العامة.

برامج ترفيهية لنزالء
"دار الرعاية"
حائل  -البالد
نظمت دار الرعاية االجتماعية للم�سنني التابعة لفرع وزارة
امل���وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية بحائل ممثلة بفريق
الطاقة الإيجابية التطوعي �أم�س ،يوم ًا مفتوح ًا للآباء ،وذلك
مبقر الدار.
وبينت �إدارة ال���دار �أن ه��ذه الأن�����ش��ط��ة وامل���ب���ادرات تر�سخ
مفهوم العمل االجتماعي والتطوعي جتاه هذه الفئة الغالية
من املجتمع .ي�أتي ذلك ت�أكيد ًا لدور ال�شراكة املجتمعية وتغري
منط روتني الدار واندماج الآباء باملجتمع اخلارجي والرتويح
عنهم ،الأمر الذي يرتك �أثر ًا معنوي ًا ونف�سي ًا عليهم.

تثقيف
األطفال

إحباط توزيع أسماك فاسدة في جدة

�أوىل مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي (�إثراء) ،الأطفال اهتماما كبريا ،بت�شجيعهم على الإطالع والقراءة ،ب�إطالقه
برنامج "نادي الكتاب للأطفال" يف ن�سخته الثانية ،والذي ي�ستمر ملدة � 4أ�شهر .ويهدف الربنامج املوجه للأطفال من
عمر � 10سنوات �إىل � 12سنة� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على ثقافة القراءة ،وم�شاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية
والثقافية عرب مناق�شة  3كتب يف جماالت خمتلفة ،و 4لقاءات تقودهم �إىل �صناعة امل�ستقبل وتهيئة جيل قارئ.

تأهيل خدمات ذوي
اإلعاقة بالحدائق

جدة  -يا�سر بن يو�سف
أمانة
�
نفذتها
التي
امليدانية
�أحبطت اجل��والت
رفحاء  -البالد
من
طنا
63
توزيع
املركزي،
ال�سمك
جدة يف �سوق
�أط��ل��ق��ت �أم���ان���ة منطقة
الفا�سدة.
الأ�سماك
احل���دود ال�شمالية ممثلة
وفيما �أ�سفرت اجلوالت امليدانية داخل ال�سوق
يف بلدية حمافظة رفحاء
ع��ن ر���ص��د  70خم��ال��ف��ة ،ق���ال م��دي��ر ���س��وق ال�سمك
�أم�س (االث��ن�ين) ،مبادرة
املركزي الدكتور عماد العدواين� ،إن واردات ال�سوق
�إن�����ش��اء و�إع�����ادة ت���أه��ي��ل
خالل العام املا�ضي بلغت  1512طن �أ�سماك حملية،
امل������م������رات وامل�����واق�����ف
و 5376طنا م�ستوردا ،مبينا �أن الأمانة ر�صدت 25
اخلا�صة ب��ذوي الإعاقة
خمالفة داخل احل��راج ،و 45خمالفة على الوحدات
يف احلدائق والأماكن
�شملت املحالت واملطاعم والربادات ،فيما بلغت كمية
العامة.
الأ�سماك امل�صادرة امل�سلمة للجمعيات اخلرية �أكرث من
وت����ه����دف امل����ب����ادرة
 4700كيلوجرام.
ولفت ال��ع��دواين� ،إىل �أن الأم��ان��ة طبقت ع��ددا من
�إىل ت��ي�����س��ر حركتهم
الإج���راءات االح�ترازي��ة داخ��ل �سوق ال�سمك املركزي
و����س���ه���ول ال����دخ����ول
على
منذ بدء اجلائحة ،ت�ضمنت تركيب كامريا حرارية
واخل������روج� ,إ���ض��اف��ة
مدخل ال�سوق لقيا�س درجة حرارة العاملني واملت�سوقني
�إىل تهيئة الأو�ضاع
إ�ضافة
وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد ال�سوق والعاملني ،بال
والأب���ع���اد املنا�سبة
وتوفري
�إىل ت��وف�ير املعقمات وال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات
لهم ورف���ع م�ستوى
ح��واج��ز التباعد االجتماعي م���ؤك��دا ا�ستمرار اجلهود
الأداء وت����ق����دمي
الرقابية داخل ال�سوق ل�ضمان �سالمة الأ�سماك املعرو�ضة
�أف�ضل اخلدمات.
وحماية امل�ستهلكني.

12

مشروعا لتطوير المواهب

جدة  -البالد
�أع����ل����ن م���ه���رج���ان ال���ب���ح���ر الأح���م���ر
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل ،ع���ن ف��ت��ح ب��اب
الت�سجيل لال�شرتاك يف دورته الثانية
من معمل البحر الأحمر ،بالتعاون مع
"تورينو فيلم الب" ،وذلك اعتبار ًا من
�أم�س (االثنني) حتى  27فرباير القادم،
حيث يعود هذا العام بربنامج تطوير
وتدريب احرتايف ،ي�ضم خم�س ور�ش
عمل تقام على مدى � 8أ�شهر.

وق��ال��ت م��دي��رة معمل البحر الأحمر
ج��م��ان��ة زاه����د� ،إن امل��ع��م��ل ي��ه��دف ه��ذا
ال��ع��ام �إىل ا�ستقطاب  12م�����ش��روع�� ًا،
 6م��ن امل��م��ل��ك��ة ،و 6م��ن جميع �أن��ح��اء
ال��ع��امل العربي ،حيث ي�شارك ع��ن كل
م�����ش��روع �سينمائي ف��ري��ق م��ن منتج
وخم���رج� ،إ���ض��اف��ة �إىل ك��ات��ب يف حال
ارتبط امل�شروع بكاتب ،م�شرية �إىل �أن
امل�شاركني يح�صلون على فر�صه تطوير
م��ه��ارات��ه��م املهنية وال��ف��ن��ي��ة وتطوير

امل�شروع بالعمل مع خرباء دوليني يف
جماالت الت�صوير ال�سينمائي.
من جهتها� ،أك��دت املديرة التنفيذية
لتورينو فيلم الب مر�سيد�س فرناندز،
�أن امل��ه��رج��ان اكت�شف ال��ع��ام املا�ضي
ال���ك���ث�ي�ر م����ن امل����واه����ب ال�����س��ع��ودي��ة
وال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��اب��ة .و�أ���ض��اف��ت "كان
م��ن ال��رائ��ع العمل م��ع ه��ذه املجموعة
من ال�سينمائيني لدعم منوهم املهني
والفني".

