
واشنطن
عقوبات على أفراد 
تابعين لـ"حزب اهلل"

وا�شنطن - البالد
اأفراد  اأدرجت وزارة اخلزانة الأمريكية ثالثة 
بتنظيم  ل�صلتهم  العقوبات  لئحة  على  و�صركة 

الله" اللبناين. "حزب 
وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ����ص���ادر اأم�����س 
)الثالثاء(: اإنها اأدرجت جهاد �صامل عالمة، وعلي 
اإىل  بالإ�صافة  ذياب،  علي  حممد �صعون، وعادل 
التي  وال�صفر"،  لل�صياحة  ال�صالم  "دار  �صركة 
هذا  اأن  اإىل  م�صريًة  لها،  م��ق��رًا  لبنان  م��ن  تتخذ 
القت�صاد  فيه  ي��واج��ه  وق��ت  يف  ي��اأت��ي  الإج����راء 
اللبناين اأزمة غري م�صبوقة، فيما يقوم حزب الله 
كجزء من احلكومة اللبنانية، بعرقلة الإ�صالحات 
القت�صادية ومنع التغيري الذي يحتاجه ال�صعب 

اللبناين ب�صدة.
ال�صعب  يدعم  اأنه  يّدعي  الله  حزب  واأ�صافت: 
الفا�صدين  الفاعلني  مثل  متامًا  ولكن  اللبناين، 
الآخرين يف لبنان الذين حددتهم وزارة اخلزانة، 
التجارية  امل�����ص��روع��ات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  يوا�صل 
التي  ال�صرية،  ال�صيا�صية  وال�صفقات  املعزولة، 
ح�صاب  على  التنظيم  ث��روة  تكدي�س  يف  اأ�صهمت 

ال�صعب اللبناين.

الإعالم املتجدد
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الريا�س - وا�س
� برئا�صة خادم احلرمني  جدد جمل�س الوزراء خالل جل�صته، اأم�س )الثالثاء(، � عرب الت�صال املرئي 
اإدانة اململكة  اآل �صعود، رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه الله.  ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
دولة  مع  التام  الوقوف  على  والتاأكيد  ال��دويل،  اأبوظبي  مطار  ا�صتهدف  الذي  الإرهابي  للهجوم 
الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة اأمام كل ما يهدد اأمنها وا�صتقرارها، وا�صتمرار اململكة من خالل 
قيادتها لقوات التحالف لدعم ال�صرعية يف اليمن بالت�صدي ملحاولت ملي�صيا احلوثي الإرهابية 

3وممار�صاتها، وما ت�صكله من تهديد لالأمن وال�صالم باملنطقة والعامل.

عقار جديد لعالج كورونا ال�شعودية حتفز ال�شتثمارات العاملية
البالد ـ وكالت 

"تبداأ يف رو�صيا اختبارات دواء جديد لعالج مر�س "كوفيد19-"، 
بعد اأن اجتاز جميع الختبارات الأولية بنجاح واأظهر فعالية عالية.

الرو�صي  مركز"غاماليا"  مدير  غين�صبورغ،  األك�صندر  وي�صري 
اأنه  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  املجهرية،  والأحياء  الأوبئة  لبحوث 
يجب اأن يجتاز هذا الدواء مرحلتني اأخريني من الختبارات ومن ثم 

يطرح العقار يف الأ�صواق يف نهاية ربيع عام 2022 .
م�صادة  اأج�صام  على  يعتمد  دواء  ع��ن  ي��دور  احل��دي��ث  ل��ه،  ووف��ق��ا 

الأج�صام  هذه  على  تعتمد  التي  الأدوي��ة  وت�صتخدم  الن�صيلة.  وحيدة 
امل�صادة، تنتجها خلية واحدة م�صتن�صخة، يف عالج اأنواع معينة من 

ال�صرطان اأي�صا.
وكان األك�صندر غين�صبورغ، قد اأ�صار يف وقت �صابق اإىل اأن اللقاح 
الأنفي ل يلغي �صرورة تلقي اللقاح العادي �صد فريو�س كورونا، اإل 
اإنه �صياأتي مكمال له لي�صمن حاجزا اآخر اأمام العدوى، واأ�صار اإىل اأن 
اللقاح الأنفي امل�صاد للفريو�س التاجي امل�صتجد �صيكون من جرعتني، 

ويف حالة اإعادة التطعيم تكفي جرعة واحدة منه فقط.

الريا�س - البالد
وج��ذب  لتحفيز  دول��ي��ًا  تو�صعت  اأن��ه��ا  ال�صتثمار  وزارة  ك�صفت   

ال�صتثمارات ، �صمن م�صتهدفاتها لإن�صاء 11 مكتبًا حول العامل.
واأ�صافت يف تقرير "را�صد القت�صاد وال�صتثمار ال�صعودي" الذي 
تن�صره الوزارة ب�صكل ربع �صنوي، اإنها افتتحت 6 مكاتب حاليًا يف 

وا�صنطن ولندن وبكني و�صنغافورة وطوكيو وباري�س.
واأو�صحت الوزارة، اأن من�صة "ا�صتثمر يف ال�صعودية" هي الهوية 
منذ  وحظيت  ال�صعودية،  يف  ال�صتثمار  لت�صويق  املوحدة  الوطنية 

اإطالقها بح�صور وانت�صار دويل واإقليمي وحملي وا�صع النطاق من 
خالل امل�صاركة يف اأهم واأبرز املوؤمترات والفعاليات.

 وكانت الوزارة قد ك�صفت يف التقرير عن اإمتام 25 �صفقة ا�صتثمارية 
ري��ال،  مليار   18 قاربت  با�صتثمارات   2021 من  الأخ��ري  الربع  يف 
اإجمايل ال�صفقات يف  اآلف فر�صة عمل. وبهذه الأرقام بلغ   8 ووفرت 
2021 نحو 112 �صفقة با�صتثمارات تتجاوز 50 مليار ريال.  واأكد 
التقرير اأن الإقبال متزايد لال�صتثمارات اجلديدة  يف اململكة،  وتو�صع 

64ال�صتثمارات القائمة ويت�صدرها قطاع البتكار.

الشورى:

الصك

توفير الحماية التأمينية 
بعيدًا عن تفاوت األجور

 يكفي للبيع على الخارطة

الريا�س- البالد
اأم�س  جل�صته  يف  ال�صورى  جمل�س  وافق 
حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�صيخ  برئا�صة 
ب�صاأن  ق��راره  على  ال�صيخ،  اآل  اإبراهيم  بن 
التقرير ال�صنوي للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام امل�����ايل ، وامل��ت�����ص��م��ن 
خطتها  يف  النظر  ب��اإع��ادة  املوؤ�ص�صة  ق��ي��ام 
قرار جمل�س  مع  يتوافق  ال�صرتاتيجية مبا 
امل���وارد  وزارة  م��ع  والتن�صيق  ال�����وزراء، 
لتوفري  الج��ت��م��اع��ي��ة؛  والتنمية  الب�صرية 
الجتماعية  التاأمينية  للحماية  اأدن���ى  ح��دِّ 
م�صتويات  ت��ف��اوت  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  للم�صرتكني 
الأجور. واأّكد املجل�س يف قراره للموؤ�ص�صة 
دمج  بعد  الك��ت��واري  العجز  درا�صة  باإعادة 
العامة  للموؤ�ص�صة  التابعة  املالية  الأ���ص��ول 
جمل�س  خالل  من  املوؤ�ص�صة  داعيًا  للتقاعد، 
اإدارتها اإىل مراجعة اأداء ال�صركات اململوكة 
ال�صركات  ذلك  يف  مبا  النتائج،  وتقييم  لها، 

اململوكة للموؤ�ص�صة العامة للتقاعد �صابقًا.

الريا�س- البالد
ال��ت��اأج��ري على  اأو  ال��ب��ي��ع  ب��رن��ام��ج  اأع��ل��ن 
متطلبات  ت��ع��دي��ل  ع��ن  "وايف"  اخل���ارط���ة 
ترخي�س بيع الأرا�صي اخلام على اخلارطة 
والكتفاء بتهمي�س �صك الأر�س عو�صًا عن 

تقدمي �صمان مايل اأو ال�صيك امل�صدق.
تي�صريًا لإج��راءات احل�صول  ذلك  وياأتي 
الأرا���ص��ي  مل��اّلك  وحتفيزًا  الرتخي�س  على 
امل�صتمرة  اأرا�صيهم، �صمن اجلهود  لتطوير 
احللول  وتوفري  العقاري  املعرو�س  لدعم 
عرب  م�صتدام  ب�صكل  والتمويلية  ال�صكنية 
بناء الأنظمة والت�صريعات الداعمة لالإ�صهام 
يف رف���ع ن�����ص��ب��ة ال��ت��م��ل��ك ال�����ص��ك��ن��ي ل��الأ���ص��ر 
ال�صعودية اإىل 70 % ، حتقيقًا مل�صتهدفات 
برنامج الإ�صكان – اأحد برامج روؤية 

اململكة -2030. حتذير اأوروبي من خطر الإخوان 

لندن - البالد
حذر تقرير اأوروبي جديد، من خطر تنظيم الإخوان الإرهابي يف بريطانيا، كا�صفا عن دور قياداته 

خماطر  م�صتعر�صا  العامل،  ح��ول  الإره���اب  ن�صاأة  يف  القر�صاوي  ويو�صف  قطب  و�صيد  البنا  ح�صن 
جماعات الإ�صالم ال�صيا�صي ويف مقدمتها الإخوان يف بريطانيا، حتت عنوان "املنظمات الإ�صالمية يف 

اململكة املتحدة: من ق�صية ر�صدي حتى يومنا هذا".
وقال التقرير الذي ن�صره اأم�س )الثالثاء( موقع "عني اأوروبية على التطرف"، اإن "الإخوان وغريهم من 

املنظمات املتطرفة تركز على عدد من الق�صايا منها مفهوم الإ�صالموفوبيا املوؤ�ص�صي يف بريطانيا، لفتا اإىل 
اأن جماعات الإ�صالم ال�صيا�صي ن�صطت يف بريطانيا بالقرن املا�صي وت�صبب يف الكثري من اجلرائم الإرهابية.

واأ�صار التقرير اإىل اأن تنظيم الإخوان الإرهابي موجود يف نحو 90 دولة حول العامل، ويف كل دولة اخرتقتها 
اجلماعة اتخذت اأ�صكال خمتلفة لتنا�صب القوانني ال�صيا�صية املحلية، ولكن يف النهاية تعمل كل املنظمات الإخوانية، 

وفًقا لروؤية اإرهابية م�صرتكة و�صعها القر�صاوي.

جملس الوزراءيندد بإرهاب 
احلوثي على أبو ظيب
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الريا�س- وا�س
عقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
وفخامة  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
ال��دي��وان  يف  ك��وري��ا،  جمهورية  رئي�س  اإن  جيه  م��ون  الرئي�س 
اأم�س )الثالثاء(، جل�سة مباحثات ر�سمية  امللكي بق�سر اليمامة، 
ال�سديقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  العالقات  خاللها  ا�ستعر�سا 
اإىل بحث  بالإ�سافة  كافة،  املجالت  دعمها وتعزيزها يف  و�سبل 
املبذولة  واجل��ه��ود  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الأو���س��اع  م�ستجدات 

ب�ساأنها مبا يحقق ال�سالم وال�ستقرار.
ح�سر جل�سة املباحثات، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز 
امللكي  ال�سمو  الطاقة، و�ساحب  �سلمان بن عبدالعزيز وزير  بن 
وزي��ر  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  �سعود  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري 
بن  بندر  بن  عبدالله  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية، 
عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
و�ساحب  ال��دف��اع،  وزي��ر  نائب  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  خالد 
اخلارجية،  وزي��ر  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأم��ري  ال�سمو 
الأم��ن  م�ست�سار  ال���وزراء  جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة  وزي��ر  ومعايل 
وزي��ر  وم��ع��ايل  العيبان،  حممد  ب��ن  م�ساعد  ال��دك��ت��ور  الوطني 
التجارة وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي، 

الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س  ال�ستثمار  وزي��ر  ومعايل 
الأ�ستاذ  والتخطيط  القت�ساد  وزير  ومعايل  املرافق(،  )الوزير 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  و�سفري  الإبراهيم،  فا�سل  بن  في�سل 

لدى كوريا �سامي ال�سدحان.
فيما ح�سرها من اجلانب الكوري، معايل وزير اخلارجية اإيوي 
يونغ ت�سونغ، ومعايل وزير التجارة وال�سناعة والطاقة �سونغ 
ووك مون، وكبري موظفي مكتب الرئي�س لل�سيا�سات هو �سيونغ 
ب��ارك،  يونغ  ج��ون  اململكة  ل��دى  ك��وري��ا  جمهورية  و�سفري  يل، 
ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جني كيم، و�سكرتري الرئي�س 

لل�سيا�سات اخلارجية يونغ هيون كيم.
كوريا،  جمهورية  رئي�س  اإن،  جيه  م��ون  الرئي�س  فخامة  وك��ان 
ا�ستقباله  يف  وكان  للمملكة.  زيارة  يف  اأم�س  الريا�س  و�سل  قد 
مبطار امللك خالد الدويل، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
العربية  اململكة  يف  وحرمه  بفخامته  رحب  الذي  الدفاع،  وزير 

ال�سعودية.
ا�ستقبال  مرا�سم  كوريا،  جمهورية  رئي�س  لفخامة  اأجريت  وقد 
ا�ستعر�س  ثم  للبلدين.  الوطنيان  ال�سالمان  ر�سمية، حيث عزف 
ال�سمو  �ساحب  فخامته،  ا�ستقبال  يف  كان  كما  ال�سرف.  حر�س 

اأمري  نائب  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  الأمري حممد  امللكي 
منطقة الريا�س، ومعايل وزير ال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد 
الأمري في�سل  ال�سمو  املرافق(، و�ساحب  )الوزير  الفالح  العزيز 
خادم  و�سفري  الريا�س،  منطقة  اأم��ني  عياف  بن  العزيز  عبد  بن 
�سرطة  ال�سدحان، ومدير  �سامي  كوريا  لدى  ال�سريفني  احلرمني 

منطقة الريا�س اللواء فهد بن زيد املطريي.
رئي�س  لفخامة  الر�سمي  بالوفد  العهد  ويل  �سمو  رحب  ذلك  بعد 
اخلارجية  وزي��ر  معايل  من  كال  ي�سم  ال��ذي  ك��وري��ا،  جمهورية 
ايوي يونغ ت�سونغ، ومعايل وزير التجارة وال�سناعة والطاقة 
لل�سيا�سات  الرئي�س  مكتب  موظفي  وكبري  م��ون،  ووك  �سونغ 
اخلارجية  لل�سوؤون  اخلا�س  الرئي�س  وم�ست�سار  يل،  �سينغ  هو 
والأمن القومي جونغ �سوك ليم، و�سكرتري الرئي�س لل�سيا�سات 
اخلارجية يونغ هيون كيم، و�سفري جمهورية كوريا لدى اململكة 
جون يونغ بارك، وحرم �سفري جمهورية كوريا لدى اململكة �سوو 
جونغ جني، ومعايل وزير اإدارة برنامج ال�ستحواذ الدفاعي ان 
هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جني كيم، و�سكرتري 
الرئي�س لل�سيا�سات اخلارجية يونغ هيون كيم، واملتحدث با�سم 
ريو،  هيون  جونغ  املرا�سم  ورئي�س  ب��ارك،  مي  كيونغ  الرئي�س 

ومدير عام مكتب اأفريقيا وال�سرق الأو�سط جانغ هيون كيم.

محليات
الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1443ه� املوافق 19 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 223550

ولي العهد والرئيس الكوري يبحثان تعزيز العالقات في كافة المجاالت

6 عقود من العالقات المتميزة والمصالح المشتركة

ناقشا المستجدات اإلقليمية والدولية وجهود تحقيق السالم واالستقرار

تعميق الشراكة االقتصادية واالستثمارية بين السعودية وكوريا
الريا�س- البالد

اإن" اإىل  جيه  "مون  الكوري  للرئي�س  احلالية  الزيارة  تواكب   
بني  الدبلوما�سية  العالقات  لتاأ�سي�س  ال�ستني  الذكرى  الريا�س 
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوريا، التي بداأت يف 16 

اأكتوبر 1962م.
ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  الدبلوما�سية  العالقات  وتت�سم   
مواكبًة  وذلك  املت�سارع،  الإيجابي  بالتطور  كوريا  وجمهورية 
البلدين  قيادتي  بني  امل�ستمر  والقت�سادي  ال�سيا�سي  للتن�سيق 
اه خمتلف الق�سايا الدولية ذات الهتمام امل�سرتك،  ال�سديقني تجُ

ف�ساًل عن ات�سافها بالثبات وال�ستقرار والنمو اجليد امل�ستمر.
 خالل م�سرية عالقاتهما املتميزة اأبرمت اململكة وكوريا عدًدا من 
ال�سركات  بني  امل�سرتكة  وال�ستثمارية  القت�سادية  التفاقيات 
املجالت  يف  اخلربات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  والكورية،  ال�سعودية 
بني  ال�سبابية  الوفود  زي��ارات  وتنظيم  والريا�سية،  الثقافية، 

البلدين.
وكان يف اجتماع خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
كون  بارك  الرئي�سة  فخامة  -مع  الله  حفظه   - �سعود  اآل  العزيز 
ا�ست�سافتها مدينة  التي  الع�سرين  قمة  اأعمال  هيه -على هام�س 
للعهد  ولًيا  ك��ان  حني  2014م،  العام  يف  الأ�سرتالية  بري�سنب 
لوفد  ورئي�ًسا  للدفاع،  وزي���ًرا  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائًبا 
اململكة يف القمة -، تعبري عن الروؤية الدبلوما�سية العميقة نحو 
توطيد عالقات ال�سداقة مع دول جمموعة الع�سرين ذات الثقل 
التي تربطها عالقة متينة مع  العاملي، ومنها كوريا  القت�سادي 

اململكة امتدت لعقود.
  تعاون �سامل

واأعطى املنتدى القت�سادي والتجاري الأول بني اململكة وكوريا 
القت�سادية  العالقات  يف  ج��دي��ًدا  ب��ع��ًدا  2014م،  ع��ام  املنعقد 
والتجارية بني البلدين،اإْذ اأ�سهم يف تعزيز التعاون يف جمالت 
النووية،  والطاقة  الب�سرية،  القوى  وتنمية  والطب،  ال�سحة، 

وال�ستثمار يف خمتلف املجالت، خا�سة ال�سناعي والتقني.
واأكدت فخامة الرئي�سة "بارك كون هي" رئي�سة جمهورية كوريا 
بالريا�س  الكوري  ال�سعودي  الأعمال  منتدى  خالل  كلمتها  يف 
اأن عالقات بالدها مع اململكة العربية   ، يف 04 مار�س 2015 م 
تعزيز  يف  اأ�سهمت   ، عاما   53 نحو  منذ  قامت  التي  ال�سعودية 
اقت�سادي البلدين، م�سرية اإىل اأن الكثري من الكوريني ل ين�سون 
الكورية  ال�سركات  لنمو  فر�س  من  ال�سعودية  ال�سوق  قدمته  ما 

املتخ�س�سة يف البنى التحتية.
�سهر  يف   ،)2030 الكورية  ال�سعودية  )الروؤية  البلدان  واأطلق 
اأكتوبر عام 2017م حيث مت ت�سكيل جلنة م�سرتكة من ممثلي 
البلدين؛ ملراجعة  اجلهات والهيئات احلكومية ذات العالقة من 
الروؤية وخططها  م�سروعات  واعتماد  ال�سراكة،  التقدم يف هذه 
التنفيذية، وتذليل ال�سعوبات يف تنفيذها، وبذلك تعد جمهورية 
كوريا واحدة من ثماين دول تتعاون مع اململكة لتحقيق روؤية 

.2030
 م�سروعات الروؤية

الكورية  ال�سعودية  )ال��روؤي��ة  جلنة  خ��الل  من  البلدان  وتوافق 
ال�سراكة  لتاأ�سي�س  مبدئية  ومبادرة  م�سروعًا   40 على   )2030

بينهما، وتتوزع هذه امل�سروعات على خم�س جمموعات فرعية 
اإىل  للو�سول  ودعمها  متابعتها  بغر�س  وذلك  اللجنة؛  حلوكمة 
الطاقة  جمموعة  ه��ي:  املجموعات  وه���ذه  امل��رج��وة،  اأه��داف��ه��ا 
والت�سنيع، وجمموعة البنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، 
وعلوم  ال�سحية  الرعاية  وجمموعة  القدرات،  بناء  وجمموعة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل��ن�����س��اآت  جمموعة  واأخ����ريًا  احل��ي��اة، 

وال�ستثمار.
وا�ستكماًل لتعزيز التعاون بني البلدين ال�سديقني، جاءت زيارة 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
جمالت  لزيادة  2019م،  ع��ام  يف  كوريا  جمهورية  اإىل  �سعود 
جمالت  ذلك  يف  مبا  املجالت  خمتلف  لت�سمل  الثنائي  التعاون 
التوا�سل  وت��ق��ن��ي��ات  الطبية  واخل���دم���ات  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
اململكة  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  والتعليم  والثقافة  واملعلومات 

.)2030(
واتفق البلدان ال�سديقان على تنويع التعاون الثنائي يف جمال 
ال�سناعية  الثورة  احتياجات  تلبي  التي  اجلديدة  ال�سناعات 
الرابعة، اإ�سافة اإىل توفري فر�س وظيفية لل�سباب يف الدولتني، 
ويف مقدمتها جمالت ال�سناعة احلديثة امل�ستقبلية كال�سيارات 
املعلومات  وتقنية  ال��روب��وت��ات،  و�سناعة  للبيئة،  ال�سديقة 

والتوا�سل، وتقنيات �سبكة اجليل اخلام�س.
جمهورية  يف  البرتول  ل��واردات  الرئي�س  امل�سدر  اململكة  وتعد 
ال�سعودي  اخل���ام  م��ن  ك��وري��ا  واردات  ارت��ف��ع��ت  حيث  ك��وري��ا، 
بن�سبة 2.1% على اأ�سا�س �سنوي )نوفمرب 2020م( اإىل 24.41 
وجمموعة  للهند�سة  �سام�سونغ  �سركة  وح�سلت  برميل،  مليون 

هيونداي الكوريتان على عقد لتنفيذ بع�س اأعمال م�سروع حقل 
كما  دولر.  مليار   11 تفوق  بقيمة  اململكة،  يف  للغاز  اجلافورة 
م�سروع  يف  �سريكًا  الثقيلة  لل�سناعات  هيونداي  �سركة  دخلت 
اإن�ساء جممع امللك �سلمان العاملي لل�سناعات واخلدمات البحرية 
اأك��رب م�سروع من نوعه يف اململكة  ال��ذي يعد  يف راأ���س اخل��ري، 
من  العديد  كوريا  وتنفذ  الإنتاجية.  القدرة  حيث  من  واملنطقة 
امل�سروعات العمالقة يف اململكة، منها مرتو الريا�س، وم�سروع 

حمطة ال�سعيبية لتحلية املياه وتوليد الطاقة.
   التبادل التجاري

وتعد اململكة من اأوائل ال�سركاء التجاريني جلمهورية كوريا يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط، فبناًء على البيانات الأولية ال�سادرة من 
الهيئة العامة لالإح�ساء حتى �سهر اأكتوبر من العام 2021م؛ فقد 
 242 من  اأك��ر  وكوريا  اململكة  بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ 
�سنوات  الثالث  خ��الل  اأمريكي(  دولر  مليار   64( ري��ال  مليار 
مليار   27.7 بلغ  2021م  عام  من  الثالث  الربع  ويف   ، املا�سية 
ريال، لينمو بن�سبة 66 % مقارنة بالربع نف�سه من العام ال�سابق.

وي�ستك�سف اجلانبان الفر�س امل�ستقبلية للم�سروعات امل�سرتكة 
يف قطاع البرتوكيماويات، مبا يف ذلك حتويل البرتول اخلام 
والوقود،  املواد  وتطوير  البتكار  وكذلك  برتوكيماويات،  اإىل 
امل�سرتك  التعاون  وكذلك   ، املتقدمة،   امل��واد  جم��ال  يف  خا�سًة 
بال�ستخدامات  يتعلق  فيما  خا�سة  الطاقة،  قطاع  يف  بينهما 
جمال  يف  اخلربات  وتبادل  النووية،  بالطاقة  املتعلقة  ال�سلمية 
التطبيقات والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات الب�سرية، وذلك 

مبا ين�سجم مع )الروؤية ال�سعودية الكورية 2030(.

مبادئ االحترام والتفاهم المشترك 

مشاريع اقتصادية واستثمارات حيوية 

التعاون في اقتصاديات المعرفة

 االستثمارات في الصناعات الحديثة
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1
2
3

4
5

العالقات السعودية الكورية

تعاون سعودي كوري إلنتاج 
الهيدروجين األخضر

 الريا�س- البالد
و�سركة  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأع��ل��ن 
بو�سكو و�سركة �سام�سوجن �سي تي،اأم�س، عن 
لتطوير  تهدف  ثالثية،  تفاهم  مذكرة  توقيعهم 
لأغرا�س  الأخ�سر  الهيدروجني  لإنتاج  م�سروع 
ال�ستثمار  منتدى  هام�س  على  وذلك  الت�سدير، 
العا�سمة  احت�سنته  ال��ذي  الكوري  ال�سعودي 
جمهورية  رئي�س  فخامة  زي��ارة  اإب��ان  الريا�س، 

كوريا للمملكة.
امللكي  ال�سمو  �ساحب  امل��ذك��رة  توقيع  ح�سر 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأم��ري 
وزير الطاقة، ومعايل وزير التجارة وال�سناعة 
والطاقة يف جمهورية كوريا مون-�سونغ ووك 
، ومعايل حمافظ �سندوق ال�ستثمارات العامة 
من  ع��دد  مب�ساركة  ال��رم��ي��ان،  عثمان  ب��ن  يا�سر 
اجلهات ذات العالقة. ووقع املذكرة كل من نائب 
لال�ستثمارات  العامة  الإدارة  ورئي�س  املحافظ 

ب�سندوق  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 
عبدالرحمن  ب��ن  ي��زي��د  ال��ع��ام��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
احل���م���ّي���د، ورئ��ي�����س وح����دة اأع���م���ال ال���غ���ازات 
بو�سكو،  ب�سركة  وال��ه��ي��دروج��ني  ال�سناعية 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  يو،  بيونغ-اأوغ 
ويتما�سى  اأو.  �سي-�سول  تي،  �سي  �سام�سوجن 
اململكة  اإ�سرتاتيجية  مع  الأط��راف  بني  التعاون 
على  القائم  القت�ساد  يف  ري��ادي  دور  تبني  يف 

تدوير الكربون.
من جانبه اأو�سح �سي-�سول اأو، اأن �سام�سوجن 
كامل  ع��رب  قدراتها  تعزيز  على  تعمل  ت��ي  �سي 
�سل�سلة التوريد، بداأ من الإنتاج اإىل ال�ستخدام، 
وذلك من خالل الرتكيز على الهيدروجني الذي 
�سريكًا  لنكون  و�سنعمل  الطاقة،  م�ستقبل  يعد 
وثيقًا للمملكة العربية ال�سعودية من اأجل تقدمي 
م�سدري  اأك���رب  م��ن  اململكة  ت�سبح  لأن  ال��دع��م 

الهيدروجني على م�ستوى العامل.

10 اتفاقيات سعودية - كورية لتعزيز قطاع التكرير والكيميائيات
الظهران - وا�س

ال�سعودية"،  "اأرامكو  ال�سعودية  اأعلنت �سركة الزيت العربية 
اأم�س )الثالثاء(، عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية واحدة 
مع كيانات كورية رائدة، بهدف تعزيز اإ�سرتاتيجيتها يف قطاع 
التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجني، 

ف�ساًل عن اإيجاد خيارات متويلية جديدة لل�سركة.
ال�ستثمار  منتدى  فعاليات  خ��الل  التوقيع  مرا�سم  وج��رت 
وا�ست�سافته  الريا�س،  يف  قد  عجُ ال��ذي  ال��ك��وري   - ال�سعودي 
مون  الرئي�س  فخامة  بح�سور  ال�سعودية،  ال�ستثمار  وزارة 
ال�سعودية  اأرامكو  ورئي�س  كوريا،  جمهورية  رئي�س  اإن  جيه 
النا�سر،  ح�سن  بن  اأمني  املهند�س  التنفيذيني  اإدارييها  وكبري 

وكبار املديرين التنفيذيني لل�سركات يف البلدين.
ووق��ع��ت اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ات��ف��اق��ي��ة م��ع ���س��رك��ة دو���س��ان 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة والإن���������س����اءات يف ك���وري���ا، و���س��رك��ة 
م�سنع  لإن�ساء  )د���س��ر(،  اململكة  يف  ال�سناعية  ال�ستثمارات 
ل�سب وت�سكيل املعادن، ميكن اأن يزود ال�سركات امل�سنِّعة يف 
ال�سمامات،  مثل  والتجهيزية،  ال�سناعية،  باملعدات  اململكة 
تو�سيل  وقطع  الآب���ار،  وروؤو����س  وال�سواغط،  وامل�سخات، 
الغاز  وتوربينات  احل��راري��ة،  وامل��ب��ادلت  الأنابيب،  خطوط 

والرياح بهدف تعزيز املحتوى املحّلي.
طن  األف   60 اإنتاج  له  املخطط  امل�سرتك  امل�سروع  وي�ستهدف 
�سنوًيا، ويرتكز اأ�سا�ًسا على �سب وت�سكيل الرمل وفًقا لعمليات 
القالب املفتوح، بالإ�سافة اإىل اإمكانات املعاجلة الآلية، كما اأن 
لديه القدرة على اإمداد ال�سركات امل�سّنعة للمعدات الأ�سلية يف 
جمالت احلفر واأجهزته، والعمليات البحرية، واملحركات، مع 
التفاقيات  وت�سمل  اخلليجية.  ال�سوق  يف  التو�ّسع  اإمكانية 

كوريا،  يف  الطاقة  �سركات  من  عدٍد  مع  تفاهم  مذكرات  ا  اأي�سً
اأوي��ل،  واإ����س  )كيبكو(،  الكورية  الكهربائية  الطاقة  �سركة 
وب��و���س��ك��و، وه��ي��ون��داي اأوي���ل ب��ن��ك، و���س��رك��ة ل��وت كيميكال 
املحتملة  التعاون  فر�س  ا�ستك�ساف  اإطار  يف  وذلك  الكورية، 
يف توريد ونقل وا�ستخدام واعتماد الهيدروجني والأمونيا. 
الأمونيا  حتويل  ج��دوى  لدرا�سة  ا  اأي�سً ال�سركات  وتخطط 
امل�سدرة اإىل هيدروجني - وهي عملية تعرف با�سم التك�سري 
اإن�ساء مرفق  اأوىل نحو  لالأمونيا، وميثل ذلك خطوة  اخللفي 
اإنتاج �سخم حمتمل للهيدروجني والأمونيا يف اململكة، والتي 
ا احتجاز الكربون وتخزينه. ومت التوقيع على  �ست�سمل اأي�سً
 )KEXIM( الكوري  الت�سدير وال�سترياد  بنك  اتفاقية مع 
ال�سركة  اأن�سطة  ل��دع��م  اإ�سرتاتيجية  مت��وي��ل  ح��ل��ول  لبحث 

التجارية وال�ستثمارية التي ت�سارك فيها ال�سركات الكورية.



ويف بداية اجلل�سة، اطّلع جمل�س الوزراء على فحوى الر�سالة التي تلقاها خادم 
احلرمني ال�سريفني - رعاه الله -، من اأخيه فخامة الرئي�س عبداملجيد تبون 
رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، وكذلك جممل املحادثات 
والزيارات املتبادلة بني م�سوؤولني يف اململكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد 
جماالت التعاون امل�سرتك والعمل اجلماعي؛ مبا ي�سهم يف املزيد من االرتقاء 

بالعالقات، ويدعم االأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
بالريا�س؛  عقد  الذي  ال��دويل  التعدين  موؤمتر  اإىل  ذلك،  اإثر  املجل�س  وتطرق 
وما ا�ستمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناق�سات تناولت اأهم 
التوجهات امل�ستقبلية للقطاع، ومالمح م�ستقبل املعادن يف التنمية امل�ستدامة 
للعامل، ودور اململكة يف تطوير هذا القطاع، يف ظل )روؤي��ة 2030( الهادفة 

اإىل تو�سيع القاعدة والتنوع االقت�سادي، وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة 
لل�سناعات الوطنية، والعمل على زيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي االإجمايل 

من 17 اإىل 64 مليار دوالر بحلول عام 2030.

اإدانة الهجوم احلوثي
بيانه  يف  الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  االإع��الم  وزي��ر  واأو�سح 

التقارير  من  جملة  تناول  ال���وزراء  جمل�س  اأن  ال�سعودية،  االأن��ب��اء  لوكالة 
حول م�ستجدات االأحداث وتطورات االأو�ساع وجمرياتها على خمتلف 
ال�ساحات، جمددًا اإدانة اململكة للهجوم االإرهابي الذي ا�ستهدف مطار 

اأبوظبي الدويل، والتاأكيد على الوقوف التام مع دولة االإمارات العربية 
اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستمرار  يهدد  ما  اأمام كل  ال�سقيقة  املتحدة 

اململكة من خالل قيادتها لقوات التحالف لدعم ال�سرعية يف اليمن 
بالت�سدي ملحاوالت ملي�سيا احلوثي االإرهابية وممار�ساتها، وما 

ت�سكله من تهديد لالأمن وال�سالم باملنطقة والعامل.
م�ستوى  على  عامليًا  الثالثة  باملرتبة  اململكة  احتفاظ  املجل�س،  وع��ّد      

الدول الكربى املانحة للم�ساعدات االإن�سانية، وت�سدر اأكرب الداعمني 
االأمم  ملنظمة  التابعة  امل��ايل  التتبع  من�سة  بيانات  وفق  لليمن، 

واملبادئ  الرا�سخة  القيم  يعك�س  باأنه   ،)FTS( املتحدة 
وتقدمي  بذل اخلري  و�سعبها يف  البالد  لهذه  الثابتة 

اأينما  للمحتاجني  ك��ان��وا، ال��ع��ون 

ويج�سد مكانتها العاملية الرفيعة يف هذا املجال.
اململكة  اإىل  امل��خ��درات  تهريب  ملكافحة  املبذولة  اجلهود  ال���وزراء،  جمل�س  وق��ّدر 
واجلمارك  وال�سريبة  الزكاة  هيئة  واإ�سهام  االآف���ات،  ه��ذه  من  املجتمع  وحماية 
تهريب  حماولتي  اإح��ب��اط  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  املديرية  مع  بالتن�سيق 
اأكرث من ) 8،3 ( ماليني حبة "كبتاجون" والقب�س على 

م�ستقبليها.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�سوعات 
ال��ع��ام��ة امل��درج��ة على ج���دول اأع��م��ال��ه، م��ن بينها 
واملجل�س  النفقة،  ل�سندوق  �سنوية  ت��ق��اري��ر 
االإداري���ة  باالأعمال  املتعلق  للق�ساء  االأع��ل��ى 
وقد  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  امل��ل��ك  وامل��ال��ي��ة، ودارة 
ات���خ���ذ امل��ج��ل�����س م���ا ي���ل���زم ح���ي���ال تلك 

املو�سوعات.

ـ عرب الريا�س - وا�س )الــثــاثــاء(،  اأم�س  الـــوزراء خــال جل�سته،  جــدد جمل�س 
االت�سال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان 
الله.  الــوزراء، حفظه  اآل �سعود، رئي�س جمل�س  بن عبدالعزيز 
اأبوظبي  مطار  ا�ستهدف  الذي  االإرهابي  للهجوم  اململكة  اإدانة 
الدويل، والتاأكيد على الوقوف التام مع دولة االإمارات العربية 
املتحدة ال�سقيقة اأمام كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستمرار 
ال�سرعية  لــدعــم  التحالف  لــقــوات  قيادتها  خــال  مــن  اململكة 
االإرهــابــيــة  احلــوثــي  ملي�سيا  ملــحــاوالت  بالت�سدي  اليمن  يف 
باملنطقة  وال�سام  لاأمن  تهديد  من  ت�سكله  وما  وممار�ساتها، 

التفاقية  اال�سرت�سادي  النموذج  على  املجل�س  ووافق  والعامل. 
لاأغرا�س  واملعلومات  ال�سخ�سية  البيانات  لتبادل  تــعــاون 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بــني  وحمايتها  االأمــنــيــة 
العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يف  الدول  وحكومات 
ال�سحة  لتعزيز  الوطني  املركز  تنظيم  فقرتني من  واأقر تعديل 
اليوم  حــدد  كما  املــركــز،  اإدارة  مبجل�س  متعلقتني  النف�سية، 
)العا�سر( من �سهر فرباير من كل عام يومًا للنمر العربي، لن�سر 
العربي من االنقرا�س، والتعريف  النمر  الوعي باحلفاظ على 

باأهداف �سندوق النمر العربي.

 اتفاقية لتبادل البيانات الشخصية ألغراض أمنية مع دول الخليج
 تعديل فقرتين من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

 10 فبراير يومًا لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي

 المملكة تقف مع اإلمارات ضد ما يهدد أمنها واستقرارها
جدد إدانة الهجوم الحوثي اإلرهابي على مطار أبوظبي.. مجلس الوزراء:

محليات
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عاقات  متيزت  عقود  �ستة  مــدى  على 
مببادئ  اجلنوبية  كــوريــا  مــع  اململكة 
را�سخة من االحرتام املتبادل واحلر�س 
بني  املــ�ــســرتكــة  املــ�ــســالــح  تعظيم  عــلــى 
منوذجا  تعد  لــذا   ، ال�سديقني  البلدين 
لــلــعــاقــات بــني الــــدول يف اال�ــســتــقــرار 
ذات  الق�سايا  خمتلف  جتاه  والتن�سيق 
االقت�سادية  امل�سالح  ومنو  االهتمام، 
يف  واال�ستثمارات  التجاري  والتبادل 

الطموحات امل�سرتكة للتقدم.  
هذا التميز يف العاقات يعك�س حر�س 
اآفاق  حتقيق  على  البلدين  يف  القيادة 
لــلــتــعــاون والــ�ــســراكــة، ومتثل  اأرحــــب 
اإىل  الكوري  للرئي�س  احلالية  الزيارة 
الريا�س واملباحثات الهامة مع القيادة 
وتوقيع الدولتني حزمة من االتفاقيات، 
التعاون،  مل�سرية  قوية  دفع  قوة  متثل 
كما تعك�س حر�س كوريا على احل�سور 
ــمــاري املــتــمــيــز يف مــ�ــســاريــع  ــث ــت اال�ــس
من  ت�سهده  ومــا   ،2030 اململكة  ــة  روؤي
واالقت�ساد  ال�ساملة  للتنمية  اإجنــازات 

امل�ستدام.
 اأيــ�ــســا الــبــلــدان عــ�ــســوان بــــارزان يف 
جمــمــوعــة الــعــ�ــســريــن الــكــبــار، وتـــدرك 
ــة حـــجـــم  الــطــمــوح  ــي ــوب ـــا اجلــن كـــوري
اأر�ــس  على  يتحقق  الـــذي  الــ�ــســعــودي 
اال�ستثمارات  فيه  و�سجلت   ، الــواقــع 
قطاعات  يف  كــبــرية  اأرقـــامـــا  الــكــوريــة 
�سمن  ــكــربى،  ال والــ�ــســنــاعــات  لتقنية 
تناف�سية  تعزز  التي  التقدم  م�ستهدفات 
موؤ�سراتها  اأحــدث  ومن   ، عامليا  اململكة 
االأعلى  ال�سعودي  االقت�ساد  ت�سجيل 
منوا بني دول "الع�سرين" ، وهو ثمرة 
الدول  تدرك  متكاملة،  م�سيئة  حلقائق 
النموذج  قوة  تاأكيد  يف  جيدا  دالالتها 
والتاأثري  امل�ستقبل  القت�ساد  ال�سعودي 

العاملي. 

عالقات ومصالح متميزة
كلمة

قرارات المجلس:

خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي 
ستتحمل نتيجة اعتداءاتها اآلثمة

بينها  اأعماله، من  املدرجة على جدول  املو�سوعات  ال��وزراء، على  اطلع جمل�س 
انتهى  ما  على  اطلع  كما  درا�ستها،  يف  ال�سورى  جمل�س  ا�سرتك  مو�سوعات 
اإليه كل من جمل�س ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية، وجمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية 
ال��وزراء يف  ال��وزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�س  العامة ملجل�س  واالأمنية، واللجنة 

�ساأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
اأواًل: تفوي�س �ساحب ال�سمو امللكي وزير الريا�سة - اأو من ينيبه - بالتباحث 
مع اجلانب الربيطاين يف �ساأن م�سروع اتفاق للتعاون يف جمال الريا�سة بني 
والثقافة  للرقمنة  الدولة  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الريا�سة  وزارة 
ال�سمالية،  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  يف  والريا�سة  واالإع��الم 
االإج��راءات  ال�ستكمال  املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع 

النظامية.
ينيبه - ومعايل  اأو من  الداخلية -  امللكي وزير  ال�سمو  ثانيًا: تفوي�س �ساحب 
ملنع  العربية  االتفاقية  م�سروع  على  بالتوقيع   - ينيبه  م��ن  اأو   - ال��ع��دل  وزي��ر 
ومكافحة اال�ستن�ساخ الب�سري، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ال�ستكمال 

االإجراءات النظامية.
البيانات  لتبادل  ت��ع��اون  التفاقية  اال�سرت�سادي  النموذج  على  املوافقة  ثالثًا: 
العربية  اململكة  االأمنية وحمايتها بني حكومة  لالأغرا�س  ال�سخ�سية واملعلومات 
ال�سعودية وحكومات الدول يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وتفوي�س 
اأو من ينيبه - بالتباحث مع ال�سلطات  �ساحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية - 
م�سروع  �ساأن  يف  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  املخت�سة 
االأمنية  ل��الأغ��را���س  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��ب��ادل  ت��ع��اون  اتفاقية 
جمل�س  يف  ال��دول  وحكومات  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  وحمايتها 

النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون 
املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية.

اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - ال�سياحة  وزي��ر  معايل  تفوي�س  رابعًا: 
وزارة  ب��ني  ال�سياحة  جم��ال  يف  تفاهم  م��ذك��رة  م�سروع  ���س��اأن  يف  ال�سي�سيلي 
وال�سياحة  اخلارجية  ال�سوؤون  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سياحة 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  �سي�سيل،  يف جمهورية 

ال�ستكمال االإجراءات النظامية.
خام�سًا: املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف 

اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة واحلياة الربية يف جمهورية كينيا.
�ساد�سًا: تفوي�س معايل وزير املالية رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الزكاة وال�سريبة 
اململكة  اتفاقية بني حكومة  بالتوقيع على م�سروع  ينيبه -  اأو من  واجلمارك - 
العربية ال�سعودية وحكومة اليابان حول التعاون وامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل 
اجلمركية، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية.
�سابعًا: املوافقة على مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للطريان املدين يف اململكة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  امل��دين  للطريان  العامة  والهيئة  ال�سعودية  العربية 

املتحدة يف جمال اأمن الطريان املدين.
ثامنًا: تعديل الفقرتني )1( و)3( من املادة )اخلام�سة( من تنظيم املركز الوطني 
لتعزيز ال�سحة النف�سية ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )685( وتاريخ 27 

/ 11 / 1440ه�، املتعلقتني مبجل�س اإدارة املركز.
تا�سعًا: حتديد اليوم )العا�سر( من �سهر فرباير من كل عام يومًا للنمر العربي، 
باأهداف  والتعريف  االنقرا�س،  من  العربي  النمر  على  باحلفاظ  الوعي  لن�سر 

�سندوق النمر العربي.

بحثا شؤون المنطقة والقضايا المشتركة
 ولي العهد وولي عهد أبو ظبي يؤكدان على التصدي لقوى الشر واإلرهاب 

الريا�س - وا�س
امللكي االأمري حممد بن �سلمان  ال�سمو  اأجرى �ساحب 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
باأخيه �ساحب  هاتفيًا،  ات�سااًل  الدفاع،  ال��وزراء وزير 
اأبو  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االإمارات 
�سوؤون  بحث  االت�سال  وقد مت خالل  املتحدة.  العربية 

املنطقة والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
واأعرب �سمو ويل العهد � حفظه الله � عن اإدانته للهجوم 
العربية  اململكة  ل��ه  تعر�ست  ال���ذي  ال�سافر  االإره��اب��ي 
يوم  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  واالإم����ارات  ال�سعودية 

عنه  ونتج  االإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  قبل  من  االثنني 
وفاة عدد من املدنيني يف دولة االإمارات ال�سقيقة، معربًا 
بالغ تعازيه  اأبو ظبي عن  �سموه الأخيه �سمو ويل عهد 

يف املتوفني وعن متنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل.
واأك�����د ال���ق���ائ���دان اأن ه���ذه االأع���م���ال االإره���اب���ي���ة ال��ت��ي 
البلدين  عزم  من  �ستزيد  واالإم��ارات  اململكة  ا�ستهدفت 
لتلك  ال��ت�����س��دي  يف  اال���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  وت�سميمهما 
ال�سر  ق��وى  تنفذها  التي  العدوانية  االإرهابية  االأع��م��ال 
واالإره��اب التي عاثت يف اليمن ال�سقيق ف�سادًا فقتلت 
اأبناء ال�سعب اليمني العزيز وا�ستمرت يف ن�سر اأعمالها 
االإرهابية بهدف زعزعة اأمن املنطقة وا�ستقرارها ويف 

املنطقة،  يف  الفو�سى  لن�سر  وفا�سلة  بائ�سة  حم��اوالت 
مم��ا ي��وؤك��د ���س��رورة وق���وف املجتمع ال���دويل يف وجه 
الدولية  للقوانني واالأع��راف  ال�سارخة  االنتهاكات  هذه 
التي تهدد  االإرهابية  وبرف�سها واإدانتها لهذه اجلرائم 

ال�سلم واالأمن االإقليمي والدويل.
وقد عرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأخ���وه �ساحب  ب��ال��غ �سكره وت��ق��دي��ره مل��ا ع��رب عنه  ع��ن 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 
اآل �سعود من م�ساعر �سادقة توؤكد الروابط الرا�سخة 
وال�سعبني  البلدين  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  الوثيقة  واللحمة 
ال�سقيقني وعزمهما على مواجهة قوى ال�سر والعدوان.

 الريا�س - البالد
ميلي�سيا احلوثي  اإن   ، الدفاع  نائب وزير  العزيز  بن عبد  �سلمان  بن  االأم��ري خالد  قال 
اختارت م�سارًا ت�سعيديًا، موؤكدًا اأنها �ستتحمل منفردة نتيجة عبثها مب�ستقبل اليمن، 
وتعنتها واعتداءاتها على دول اجلوار. واأ�ساف �سموه يف تغريدات على "تويرت"، اأن 
االعتداءات احلوثية االآثمة على املدن واالأعيان املدنية يف ال�سعودية واالإمارات، وعلى 

باأكملها، وت�سع اأم����������ن امل�����م�����رات  واملنطقة  الأمن دولنا  تهديدًا  الدولية »متثل  املائية 
املجتمع الدويل اأمام م�سوؤولياته، م�سيفا اأن امليلي�سيا 
م���ازال���ت ب��ع��ي��دة ع��ن احل��ل��ول ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ورهينة 
الإم����الءات داع��م��ه��ا االإق��ل��ي��م��ي ال���ذي َي��ع��ُدّ املنطقة 
اأنه  �سموه  واأك��د  تفاو�سية.    اأوراق���ًا  واأمنها 
يف هذه اللحظات التاريخية التي ت�سهد تقدمًا 
ع�سكريًا يف جميع املحاور يف اليمن؛ �ست�سجل 
املواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل 
االأطراف باأحرف من ذهب، و�سيتبعها 
اأخ������رى تعجل  حت��ق��ي��ق جن���اح���ات 
لل�سعب  واال���س��ت��ق��رار  ب���االأم���ن 

اليمني واملنطقة.

 خادم الحرمين يأمر 
بترقية وتعيين قضاة 

الريا�س - البالد
اأمًرا  الله-  �سعود -حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  اأ�سدر خادم احلرمني 

ملكًيا برتقية وتعيني 24 قا�سًيا بديوان املظامل.
واأو�سح رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء االإداري ال�سيخ الدكتور خالد بن حممد 
اليو�سف، اأن االأمر امللكي ت�سمن ترقية اأربعة ق�ساة اإىل درجة )قا�سي ا�ستئناف( وترقية 
�ستة ق�ساة اإىل درجة )رئي�س حمكمة/ب( وترقية ت�سعة ق�ساة اإىل درجة )وكيل حمكمة/اأ( 

وترقية قا�سٍ اإىل درجة )قا�سي/ج( وتعيني اأربعة ق�ساة على درجة )مالزم ق�سائي(.
الر�سيدة  القيادة  تاأكيدًا حلر�س  ياأتي  الكرمي  امللكي  االأمر  اأن هذا  اليو�سف  الدكتور  واأكد 
-اأيدها الله- على كل ما من �ساأنه دعم مرفق الق�ساء االإداري وتطوير اأدائه و�سري العمل 
به، وتدعيمه بالكفاءات الق�سائية للو�سول اإىل التميز الذي تن�سده، ويحقق - باإذن الله - 

اجلودة والكفاءة يف اأداء مهامه وجتويد اأحكامه، و�سيانة احلقوق ورد املظامل اإىل اأهلها.

السعودية تتعهد بـ"رد حازم" على اإلرهاب الحوثي الجبان

المملكة تؤكد دعمها لجهود األمم المتحدة في اليمن

الريا�س- وا�س
املمار�سات  جميع  على  وق��وة  ح��زم  بكل  �سرتد  اأنها  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأك��دت 
االإرهابية  احل��وث��ي  ملي�سيا  قبل  م��ن  لها  تتعر�س  التي  اجلبانة  االإره��اب��ي��ة  واالأع��م��ال 
املدعومة من اإيران، والتي ت�ستهدف االأبرياء واالأعيان املدنية واملن�ساآت احليوية على 

اأرا�سيها، وتهدد ال�سلم واالأمن االإقليمي والدويل.
واأو�سحت وزارة اخلارجية اأن اململكة تعر�ست للعديد من الهجمات االإرهابية من قبل 
)8( طائرات م�سرّية  اليوم مبجموع  له  ماتعر�ست  االإرهابية، ومنها  ملي�سيا احلوثي 
مفخخة ا�ستهدفت املدنيني واالأعيان املدنية بطريقٍة متعمدة وممنهجة، وقد جنحت قوات 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  على  االآثم  العدائي  والهجوم  لها،  بالت�سدي  التحالف 
بثالث  الدويل  اأبوظبي  مطار  وا�ستهداف  اقت�ساديتني  من�ساأتني  با�ستهداف  ال�سقيقة 

طائرات م�سرية مفخخة نتج عنه وفاة عدد من املدنيني االأبرياء واإ�سابة اآخرين، والذي 
تبنته امللي�سيا احلوثية االإرهابية املدعومة من اإيران.

و�سددت اململكة على موقفها الراف�س واإدانتها لكل الهجمات االإرهابية العدوانية على 
ال�سقيق  اليمن  التي عاثت يف  ال�سر واالإره��اب  التي تنفذها قوى  اململكة واالإم��ارات، 
االإرهابية  اأعمالها  ن�سر  يف  وا�ستمرت  العزيز  اليمني  ال�سعب  اأب��ن��اء  فقتلت  ف�سادًا 
من  العديد  قدمت  اأنها  اإىل  اململكة  وا�ستقرارها.واأ�سارت  املنطقة  اأم��ن  زعزعة  بهدف 
اليمنية كافة،  اإىل حل �سيا�سي �سامل يجمع االأطراف  للو�سول  ال�سيا�سية  املبادرات 
اململكة  اأرا�سي  على  اجلبانة  الهجمات  بتنفيذ  تعنتها  وا�سلت  ملي�سيا احلوثي  اأن  اإال 
واالإمارات، وا�ستهداف خطوط املالحة الدولية وتعطيل امل�ساعدات االإن�سانية، موا�سلًة 

بذلك انتهاكها ال�سارخ جلميع القوانني واالأعراف الدولية.

الريا�س - وا�س
اليمن  ال�سريفني لدى  التقى �سفري خادم احلرمني 
واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  على  امل�سرف 
اليمن حممد بن �سعيد اآل جابر يف الريا�س اأم�س، 
لدى  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث 

اليمن هان�س غروندبرغ.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دع���م اململكة 
جلهود االمم املتحدة يف اليمن، ومناق�سة اجلهود 
خا�سة  اليمنية  االأزم��ة  ب�ساأن  امل�سرتكة  ال�سيا�سية 
االأممية  للجهود  امل�ستمر  احلوثيني  رف�س  يف ظل 

وال��دول��ي��ة ل��وق��ف اط���الق ال��ن��ار، وا���س��راره��م على 
زيادة املعاناة االإن�سانية لل�سعب اليمني، وا�ستمرار 
اعتداءات امللي�سيات احلوثية االرهابية على املواقع 
امل��دن��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، وع��ل��ى دول���ة 

االإمارات.
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احترافية إدارة
الحشود والفعاليات

بل  فقط،  وتنظيميًا  عمليًا  جمــااًل  تعد  مل  احل�سود  اإدارة 

والبحث  ــة  الــدرا�ــس عــلــى  يعتمد  وعــلــمــًا  احــرافــا  اأ�ــســبــحــت 

الفعاليات  تعي�سه  الــذي  الكبري  التطور  ملواكبة  االأكــادميــي، 

مبجاالتها كافة وتفرعاتها على ال�سعيد العاملي.

اململكة  لروؤية  القوية  الدعائم  اإحدى  احل�سود  اإدارة  ومتثل 

2030، والتي ت�ستهدف ا�ست�سافة 100 مليون زائر واأكرث من 

اململكة  لت�سبح   ،2030 عام  بحلول  ومعتمر  حاج  مليون   30

من بني اأكرث خم�س دول ت�ستقبل ال�سياح على م�ستوى العامل؛ 

دعمًا لالرتقاء بقطاعات ال�سياحة والثقافة والرفيه، التي تعد 

اإحدى الركائز االأ�سا�سية لتنويع م�سادر الدخل،  حيث تتمتع 

ال�سخمة  احل�سود  اإدارة  يف  ــدة  رائ وجتربة  بخربة  اململكة 

التي طاملا متيزت بها على مر ال�سنوت خا�سة من خالل احلج 

والعمرة.

تلتزم  �سحية  بيئة  تــوفــري  اإىل  احلــ�ــســود  اإدارة  وتــهــدف 

اإدارة  وجودة  كفاءة  ورفع  وال�سالمة،  الوقاية  معايري  باأعلى 

الفعاليات، وتوفري الفر�س الوظيفية، وتعزيز قطاع الفعاليات 

�سمان  اإىل  اإ�سافة  واال�ستثماري،  االقت�سادي  اجلانب  يف 

اإجــراءات  ت�سهيل  عرب  ومريحة،  اآمنة  اأجــواء  و�سط  تنفيذها 

ــزّوار، وعمليات االإخـــالء والــطــوارئ  ــل ل الــدخــول واخلـــروج 

وتن�سيقها  االأمنية  اخلطط  و�سع  وكذلك  االأزمــات،  ومعاجلة 

يف  وتوجد   ، االأمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  الفعاليات  داخــل 

ال�سوق املحلي عدد كبري من ال�سركات املتخ�س�سة يف تنظيم 

والتي  املختلفة،  واالأن�سطة  الفعاليات  يف  احل�سود  واإدارة 

الوقاية  معايري  وا�ستخدام  ال�سليم،  التخطيط  على  حتر�س 

وال�سالمة، واإدارة احل�سود، وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم 

وم�ساعدتهم.

احل�سود  اإدارة  يف  العاملية  الــريــادة  للمملكة  اأ�سبحت  لقد 

نظام  عــرب  احلــ�ــســود  الإدارة  املخ�س�س  الــتــفــويــج  وبــرامــج 

اأبرز  ولعل  املو�سوعة،   اخلطط  ومراقبة  الإعــداد  الكروين 

فهم  الــفــعــالــيــات؛  مــوقــع  اإدارة احلــ�ــســود يف  خــطــوات خــطــة 

�سلوكيات االأفراد يف احلركة �سمن جمموعات ال تربط بينهم 

الفعالية  جمهور  ومعرفة  العواطف،  وحتركهم  عالقة،  اأيــة 

امل�سبق  التخطيط  جانب  اإىل  االأحــداث،  مع  تفاعلهم  وطبيعة 

الإدارة احل�سود يف الفعالية كجزء من عملية تخطيط الفعالية 

داخل  االأ�سخا�س  حتركات  وحتديد  مكانها،  واختيار  نف�سها، 

تنظيم  وكذلك  �سليمة،  بطريقة  تفويجهم  يتم  وكيف  الفعالية، 

دخول الزوار للفعالية وتنظيمهم داخلها، وتفويج الزوار من 

اأنواع  من  نوع  اأي  حدوث  دون  مرنة  بطريقة  الفعالية  موقع 

ال�سرر، وتنظيم اخلروج االآمن.

وبالطبع يجب اإبالغ اجلهات ذات العالقة عند حتديد مكان 

ال�سحية  للمخاطر  وتقييم  انطالقها،  وتاريخ  الفعالية  اإقامة 

وال�سالمة ملنع اأو تقليل االأخطار املحتملة اأثناء اإقامة الفعالية، 

ومراجعة خطة الطوارئ وو�سع احللول املمكنة حتى ال تفقد 

اللوحات  توفري  اإىل  اإ�سافة  الفعالية،  اإدارة  على  ال�سيطرة 

تب�سيط  ال�سروري  ومن  والدعامات،  واحلواجز  االإر�سادية 

الزوار  على  للت�سهيل  اإلكرونية  وجعلها  الت�سجيل  اإجــراءات 

ومنع الفو�سى، وتوفري العدد الكايف من املوظفني.

سري شعبان

حالة التحصين تتغير بعد
8 أشهر من الجرعة الثانية

في حال مخالطة شخص مصاب ولم تظهر أعراض ال يلزم الفحص.. الصحة: 

مسؤولون لـ          : اللقاحات تمنع حدوث المضاعفات

الريا�ض ـ البالد 

التح�سني  حالة  بتتغري  اأم�س   ال�سحة،   وزارة  نبهت 

على  اأ�سهر   8 مرور  بعد  اجلديد  كورونا  فريو�س  �سد 

املقبل.  فرباير  اأول  من  اعتباًرا  وذلك  الثانية،  اجلرعة 

اعتباًرا  �سيكون  التح�سني  حالة  حتديث  اأن  واأكـــدت 

حالة  تتغري  يتم  لن  اأنــه  اإىل  م�سرية  املقبل،  ال�سهر  من 

اأ�ــســهــر. كما   8 اأقـــل مــن  املـــدة  التح�سني يف حــال كــان 

عزل  فيها  يجب  التي  ال�سحة  احلالة  وزارة  اأو�سحت 

املري�س نف�سه، اأو التوجه لعيادات تطمن اأو مراكز تاأكد 

اأو االكتفاء بالفح�س املنزيل. وقالت »ال�سحة« يف حال 

يظهر  ومل  كورونا  بفريو�س  م�ساب  �سخ�س  خمالطة 

ال�سحي،  للحجر  داعــي  وال  الفح�س  يلزم  ال  اأعرا�س 

وعند ظهور اأعرا�س �سديدة ك�سيق التنف�س واحلرارة 

واأ�سافت:  »تطمن«.  لعيادات  التوجه  يجب  والكحة 

»عند ظهور اأعرا�س خفيفة ميكن اإجراء فح�س منزيل 

، ويف حال كان ال�سخ�س املخالط غري حم�سن وظهرت 

اأعرا�س يجب التوجه فورا لعيادات. تطمن، ويف حال 

االإجــراءات  واتخاذ  احلجر  يجب  اأعرا�س  ظهور  عدم 

االحرازية واإجراء حتاليل كورونا«.

مــن نــاحــيــة اأخــــرى  اأعــلــنــت وزارة الــ�ــســحــة، اأمــ�ــس، 

احلرجة  احلـــاالت  اأعــــداد  يف  ــاع  ــف االرت ا�ستمرار  عــن 

بامل�ست�سفيات ب�سبب فريو�س كورونا، حيث مت ت�سجيل 

454 حالة، فيما مت  يوم اأم�س االول  االثنني ت�سجيل 

الوقت  يف  حالة،   65 قدرها  بزيادة  وذلــك  حالة،   388

لقاح  جرعة  مليون   54 من  اأكــرث  اإعــطــاء  فيه  مت  الــذي 

جرعات  عــدد  اأن  ال�سحة  وزارة  واأو�سحت  كــورونــا. 

االآن  حتى  بلغ  اململكة  يف  املــعــطــاة  كــورونــا  لــقــاحــات 

)54187411( جرعة، عرب اأكرث من 587 مركزا بجميع 

 5873 ت�سجيل  اأنه مت  املناطق واملحافظات. واأ�سافت 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد–19« 

وفاة،  تعاٍف، وحالتي  4535 حالة  باململكة، وت�سجيل 

ال�سحة،  وزارة  واأعلنت  املا�سية.  �ساعة  الـــ24  خالل 

متاًحا  اأ�سبح  كورونا  لقاح  اأن  عن  االأحــد،  اأم�س  اأول 

االآن لالأطفال من الفئة العمرية من )5-11( عاًما، واأن 

حجز املواعيد متاح عرب تطبيقي )�سحتي و توكلنا(. 

الفح�س  اأهمية  »ال�سحة«  اكـــدت  �سابق،  وقــت  ويف 

م�سرية   ،»RAT« امل�ستجد  كورونا  لفريو�س  ال�سريع 

امل�سحة  اإجــــراء  بــعــد  تظهر  الفح�س  نتيجة  اأن  اإىل 

ال�سحة  لــوزارة  الر�سمي  احل�ساب  وقــال  �ساعات  بـــ3 

اإىل  ال�سريع  الفح�س  »يــهــدف  »تــويــر«:  مــوقــع  عــرب 

كورونا  بفريو�س  امل�سابة  للحاالت  املبكر  االكت�ساف 

ذاته،  ال�سياق  ويف  انت�سارها«.  من  واحلد  كوفيد-19 

قال املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة،  الدكتور  حممد 

العبد العايل –يف وقت �سابق- اإن لقاح كورونا �ساهم 

واحلد  كورونا،  فريو�س  تاأثري  تقليل  يف  كبري  ب�سكل 

من م�ساعفاته.  ون�سحت اجلميع بالتوا�سل مع مركز 

)937( لال�ست�سارات واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، 

واحل�سول على املعلومات ال�سحية واخلدمات ومعرفة 

الــوزارة  ن�سرت  كما  )كــورونــا(.  فريو�س  م�ستجدات 

واملثلى  ال�سحيحة  بالطريقة  للتوعية  فيديو  مقطع 

وامليكروبات  الفريو�سات  من  للتخل�س  اليدين  لغ�سل 

نهائيا، خا�سة فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد 19«.

باملاء وال�سابون  اليدين  اأهمية غ�سل  ال�سحة،  واأكدت 

املاء  توفر  عــدم  حالة  ويف  ثانية،   40 عن  تقل  ال  مــدة 

وال�سابون، ميكن ا�ستخدام املحلول املعقم ملدة ال تقل 

عن 20 ثانية.

البالد - مها العواودة   

املعدية  االأمــرا�ــس  ا�ست�ساري  باجهموم  وائــل  اأكــد 

اأن  فهد  امللك  مب�ست�سفى  الباطنة  اأقــ�ــســام  ورئي�س 

ظهور  بــدون  بكورونا  اإ�سابات  وجــود 

االأعـــرا�ـــس عــلــى املــ�ــســابــني يــوؤكــد ما 

بداية  منذ  ال�سحة   اإليه وزارة  ذهبت 

االأزمة وتاأكيدها على اأن اأخذ اللقاحات 

عملية مهمة �ستعود بالنفع على الفرد 

واملــجــتــمــع مــعــا حــيــث متــنــع حـــدوث 

امل�ساعفات اخلطرية والتنومي.

ـــات بــعــد اأخـــذ  ـــاب حــيــث بـــاتـــت االإ�ـــس

بدون  اإ�سابات  اإمــا  خفيفة  اللقاحات 

اأعرا�س اأو باأعرا�س خفيفة.

اخد  فــائــدة  اإىل  و�سلت  ال�سحة  وزارة  اأن  مــوؤكــدا 

االأ�سا�سية  املكت�سبات  مــن  تعد  والــتــي  التطعيمات 

من  �سنتني  بعد  ال�سحة  وزارة  اإليها  و�سلت  التي 

اإىل  مكافحة الوباء وهي  و�سول املناعة املجتمعية 

فئة  وتطعيم  املتقدمة  املــرحــلــة  هــذه 

كبار ال�سن واالأطفال و التي بكل تاأكيد 

العدوى  وجتعل  الفريو�س  �ست�سعف 

غري موؤثرة على امل�سابني.

ال�سحة  منظمة  مدير  اأ�سار  جانبه  من 

ال�سعودية  العربية  العاملية يف اململكة 

و�سلت  اململكة  اأن  اجلـــويف  فــهــد  د. 

مواجهة  يف  جدا  متقدمة  مراحل  اإىل 

حكمة  بف�سل  وذلــك  كــورونــا  فريو�س 

وحنكة القيادة ووزارة ال�سحة التي مل تتوانى منذ 

بداية االأزمة يف اإعطاء التعليمات والن�سائح وكذلك 

التحذيرات ملواجهة هذا الفريو�س وبكل احرافية.

واإعــادة  ملحوظا  تو�سعا  ت�سهد  اململكة  اأن  اإىل  الفتا 

فتح مراكز التطعيم يف مناطق خمتلفة 

ال�سديد  االإقـــبـــال  ظــل  يف  اململكة  مــن 

وكذلك  التن�سيطية  اجلرعة  اأخــذ  على 

اأن  اأو�ــســح  كما  االأطــفــال.  فئة  تطعيم 

املجتمع  يف  اكله  اآتــى  اللقاحات  اأخــذ 

ــاتــت االإ�ــســابــات  ــعــودي حــيــث ب ــ�ــس ال

باأعرا�س  اأو  اأعرا�س  بــدون  بكورونا 

الــتــزام  �ــســرورة  اإىل  ــا  داعــي خفيفة. 

اجلميع باالإجراءات االحرازية واأخذ 

اللقاحات للخروج من هذه االأزمة العاملية. الدكتور 

واأمرا�س  باطنية  اأمرا�س  ا�ست�ساري  باهربي  نزار 

معدية ومدير اجلمعية ال�سعودية لالأمرا�س املعدية 

واالأحياء الدقيقة اأكد اأن وزارة ال�سحة لديها القدرة 

على اإعادة ت�سغيل كل مراكز التطعيم 

يف ظــل االإقـــبـــال الــ�ــســديــد عــلــى اأخــذ 

زيـــادة  وكــذلــك  التن�سيطية  اجلــرعــة 

مراكز اخد امل�سحات.

موؤكدا اأن وجود اإ�سابات بكورونا بال 

اللقاحات  اأهمية  اإىل  ي�سري  اأعــرا�ــس 

وزارة  اإلــيــهــا  دعــت  الــتــي  وفاعليتها 

االأعـــرا�ـــس  مـــن  للتخفيف  الــ�ــســحــة 

واالإ�سابات احلرجة.

البالد ـ وكاالت       

مر�س  لعالج  جديد  دواء  اختبارات  رو�سيا  يف  "تبداأ 
االخــتــبــارات  جميع  ــاز  اجــت اأن  بــعــد  "كوفيد-19"، 
األك�سندر  وي�سري  عالية.  فعالية  واأظهر  بنجاح  االأولية 

لبحوث  الــرو�ــســي  مركز"غاماليا"  مدير  غين�سبورغ، 

اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  املجهرية،  واالأحياء  االأوبئة 

من  اأخــريــني  الـــدواء مرحلتني  هــذا  يجتاز  اأن  اأنــه يجب 

االختبارات ومن ثم يطرح العقار يف االأ�سواق يف نهاية 

دواء  عن  يــدور  احلديث  لــه،  ووفقا   .  2022 عــام  ربيع 

وت�ستخدم  الن�سيلة.  وحيدة  م�سادة  اأج�سام  على  يعتمد 

االأدوية التي تعتمد على هذه االأج�سام امل�سادة، تنتجها 

من  معينة  اأنـــواع  عــالج  يف  م�ستن�سخة،  واحـــدة  خلية 

ال�سرطان اأي�سا. وكان األك�سندر غين�سبورغ، قد اأ�سار يف 

وقت �سابق اإىل اأن اللقاح االأنفي ال يلغي �سرورة تلقي 

اللقاح العادي �سد فريو�س كورونا، اإال اإنه �سياأتي مكمال 

اأن  اإىل  واأ�ــســار  الــعــدوى،  ــام  اأم اآخــر  لي�سمن حاجزا  له 

اللقاح االأنفي امل�ساد للفريو�س التاجي امل�ستجد �سيكون 

جرعة  تكفي  التطعيم  اإعـــادة  حالة  ويف  جرعتني،  مــن 

اللقاح  فاإن  الرو�سي،  العامل  وبح�سب  فقط.  منه  واحدة 

ومينع  االأنفي  البلعوم  يف  حملية  مناعة  ي�سكل  االأنفي 

الفريو�س من التوغل اإىل داخل ج�سم االإن�سان.

�سكاكا- وا�ض       

تنفيذ حكم  ب�ساأن  بيانًا  اأم�س  الداخلية  اأ�سدرت وزارة 

فيما   ، منطقة اجلوف  باأحد اجلناة يف  ق�سا�سًا  القتل 

يلي ن�سه:

َعَلْيُكُم  ُكــِتــَب  ــوْا  ــُن اآَم ــِذيــَن  اَلّ ــا  ــَه اأَُيّ ــا  )َي تعاىل:  الله  قــال 

ا�ُس يِف الَْقْتَلى( االآية. الِْق�سَ

ا�ِس َحَياٌة َيا اأُْويِل االأَلَْباِب  وقال تعاىل: )َوَلُكْم يِف الِْق�سَ

ُقوَن(. َلَعَلُّكْم َتَتّ

اأقدم اأحمد بن دحام بن حممد املطر )�سعودي اجلن�سية( 

على قتل �سعود بن جمارد بن �سامل ال�سراري ) �سعودي 

اجلن�سية (، وذلك بطعنه ب�سكني مما اأدى اإىل وفاته.

القب�س  مــن  االأمـــن  �سلطات  متكنت  الله  مــن  وبف�سل 

توجيه  معه عن  التحقيق  واأ�سفر  املذكور  على اجلاين 

املحكمة  اإىل  وباإحالته  جرميته  بارتكاب  اإليه  االتهام 

اجلزائية �سدر بحقه �سك يق�سي بثبوت ما ن�سب اإليه 

احُلكم من حمكمة  واأيد  بالقتل ق�سا�سًا،  واحُلكم عليه 

ملكي  اأمــر  و�ــســدر  العليا،  املحكمة  ومــن  اال�ستئناف 

اجلاين  بحق  مرجعه  من  واأيــد  �سرعًا  تقرر  ما  باإنفاذ 

باجلاين  ق�سا�سًا  القتل  ُحكم  تنفيذ  مت  وقــد  املــذكــور، 
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ووزارة  اجلوف.  مبنطقة  القريات  مبحافظة  1443هـ 

الداخلية اإذ ُتعلن عن ذلك لتوؤكد للجميع حر�س حكومة 

خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه الله - على ا�ستتباب 

من  كل  يف  الله  اأحــكــام  وتنفيذ  العدل  وحتقيق  االأمــن 

يتعدى على االآمنني وي�سفك دماءهم، وحتذر يف الوقت 

باأن  االإقــدام على مثل ذلك  له نف�سه  ذاته كل من ت�سول 

العقاب ال�سرعي �سيكون م�سريه.

والله الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

 البالد ـ يا�سر بن يو�سف    

�سمن جهود اأمانة حمافظة جدة للتاأكد من اأمن و�سالمة 

الرقابية  الفرق  اأحبطت  والــزوار،  لل�سكان  املقدم  الغذاء 

غذائية  مواد  توزيع  والدواء  الغذاء  هيئة  مع  بالتعاون 

بلدية  بنطاق  خمالف  م�ستودع  يف  ال�سالحية  منتهية 

رئي�س  واأو�سح  املحافظة.  �سرق  الفرعية  الرغامة  اأبرق 

بلدية اأبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراين باأن 

الفرق الرقابية متكنت من �سبط امل�ستودع املخالف بحي 

مــواد حت�سري  »مــريــخ«، حيث جــرى م�سادرة واتــالف 

للحلويات و االأغذية املتنوعة منتهية ال�سالحية واملعدة 

املــ�ــســادرات  كمية  بـــاأن  ــزهــراين  ال ــاف  واأ�ــس للتوزيع. 

املخالف  امل�ستودع  ويــدار  كيلوجرام،   3400 جتــاوزت  

من قبل عمالة خمالفة وبدون كروت �سحية، كما ميار�س 

لال�سراطات  تفتقر  بيئة  يف  والتغليف  التعبئة  ن�ساط 

ال�سحية، حيث ر�سد على املوقع �سوء تخزين وتداول 

احل�سرات،  ووجــود  النفايات  وتــراكــم  الغذائية  املــواد 

باملخالفة  م�سرك  حم�سر  واإعــداد  املوقع  اإغالق  وجرى 

اأغلقت  ذلك  اإىل  النظامية حيالها.  االجــراءات  ال�ستكمال 

وكالة البلديات باأمانة العا�سمة املقد�سة ممثلًة يف بلدية 

العزيزية الفرعية 3 من�ساآت جتارية خالفت اال�سراطات 

من  عــدد  على  الرقابية  جوالتها  خــالل  وذلــك  ال�سحية، 

املن�ساآت للتاأكد من مدى ا�ستيفائها لال�سراطات ال�سحية 

امل�ستهلكني.  وحماية  العامة  ال�سحة  على  واملحافظة 

التابعة  الرقابية  الفرق  اأن  البلديات  وكالة  واأو�سحت 

للبلدية نفذت جوالٍت ميدانية مكثفة على جميع املن�ساآت 

عنها  اأ�سفر  االإ�سرايف  نطاقها  �سمن  الواقعة  التجارية 

�سبط 4 عمال يحملون �سهادات �سحية منتهية، واإتالف 

االآدمي، وعليه  75 كجم حلوًما غري �ساحلة لال�ستهالك 

3 من�ساآت جتارية خمالفة لال�سراطات ال�سحية  اأُغلقت 

م�سريًة  اأو�ــســاعــهــا،  لت�سحيح  االإغـــــالق؛  ا�ستوجبت 

على  البلدية  والغرامات  اجلـــزاءات  الئحة  تطبيق  اإىل 

املخالفني. من جانٍب اآخر، �سادرت الفرق الرقابية ببلدية 

تظهر  التي  املجمدة  االأ�سماك  من  طنًا  الفرعية  امل�سفلة 

عليها عالمات التلف والف�ساد، و2 طن من املواد الغذائية 

�ساحلة  والغري  ال�سالحية  ومنتهية  امل�سدر  جمهولة 

اجلائلني  الــبــاعــة  مــن  �سبطها  مت  االآدمــــي،  لال�ستهالك 

اأدنــــى اال�ــســراطــات  الــتــي تفتقر  واملــبــا�ــســط املــخــالــفــة 

اإىل  اإ�ــســافــًة   ، فـــوًرا  املــوقــع  يف  اأُتــلــفــت  حيث  ال�سحية 

واملفرو�سات  اخلـــردوات  مــن  طــن   2 واإتـــالف  م�سادرة 

واالأثاث املنزيل امل�ستعمل والتي تباع ب�سورة ع�سوائية 

بحق  والــغــرامــات  اجلـــزاءات  الئحة  وتطبيق  خمالفة، 

الباعة اجلائلني املخالفني الأنظمة البيع.

روسيا.. عقار جديد
لعالج كوفيد- 19

تنفيذ القصاص
في جانٍ بالجوف

أوميكرون يفقد نشاطه وحيويته على السيراميك
البالد ـ جنود النهدي  

يــدر�ــســون  ال�سحة  وخــــرباء  الــعــلــمــاء  مــــازال 

فريو�س  مــن  اأومــيــكــرون  متحور  خ�سائ�س 

ب�سكل  ــعــامل  ال حـــول  انت�سر  ـــذي  ال كـــورونـــا، 

من  مزيد  لتجنب  حمــاولــة  يف  وكــبــري،  �سريع 

االإ�سابات. فقد در�س مركز "فيكتور" الرو�سي 

قــدرة  احليوية،  والتكنولوجيا  للفريو�سات 

اأوميكرون على اال�ستمرار يف احلياة  متحور 

االأ�سطح.  خمتلف  وعلى  البيئات  خمتلف  يف 

تفقد  اأوميكرون  �ساللة  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

ب�سكل  اال�ــســتــمــرار  عــلــى  وقــدرتــهــا  حيويتها 

وكالة  نقلت  ما  وفــق  ال�سرياميك،  على  اأ�سرع 

�سل�سلة  املركز  خرباء  ونفذ  "تا�س" الرو�سية. 
الفريو�س  حيوية  مدى  لتحديد  التجارب  من 

واملــاء  وال�سرياميك  والبال�ستيك  املعدن  على 

الن�سبية  الرطوبة  نف�س ظروف  املقطر وحتت 

درجة   28-26( احلــرارة  ودرجــة   )%40-30(

ن�ساط  اأن  بالتجربة  ثبت  ذلــك،  اإىل  مئوية(. 

ال�سرياميك  على  ويتال�سى  يثبط  الفريو�س 

احلياة  على  قــادر  غري  وي�سبح  اأ�سرع  ب�سكل 

بعد اأقل من 24 �ساعة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

هذه  �سالحية  يف  االنخفا�س  ديناميكيات  اأن 

التي  املتحورات  عن  كثريا  تختلف  ال  ال�ساللة 

متت درا�ستها قبل ذلك لفريو�س كورونا.

األمانة: إحباط توزيع 
مواد منتهية الصالحية

فهد اجلويف وائل باجهموم
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اأعدت اإدارات التعليم يف خمتلف املناطق  خطة اإر�سادية وترحيبية بعودة الطالب والطالبات للمرحلة البتدائية ومرحلة الطفولة املبكرة وريا�ض الأطفال، لتحقيق التوافق النف�سي وتطبيق الإجراءات 
الحرتازية الوقائية ال�سحية يف املدار�ض.

واأو�سح عدد من مدراء املدرا�ض، اأن اخلطة اعتمدت على عدة مرتكزات، تبداأ من املدر�سة بحيث ينفذ برنامج الرتحيب من جلنة الإر�ساد، مب�ساركة الهيئة الإدارية والتعليمية، وعمل تهيئة للمقرات 
باملدر�سة للرتحيب بالطالب والطالبات، كما يتم مراعاة اإدخال عن�سر التجديد والبتكار يف تفعيل الربنامج الرتحيبي، بحيث ي�سمل على جميع املجالت الثقافية والرتفيهية التي ل تتعار�ض مع 

تعليمات الوزارة، وتفعيل جميع قنوات التوا�سل مع اأولياء اأمور الطالب والطالبات؛ لتحقيق ال�سراكة املجتمعية بني الأ�سرة واملدر�سة وحتقيق عودة ح�سورية اآمنة.

عودة حضورية آمنة باالحرتازات
تقليل ساعات السهر واستخدام األجهزة اإللكترونيّة  

عبد الهادي املالكي ـ يا�ضر بن يو�ضف ـ مرعي ع�ضريي ـ ت�ضوير:خالد بن مر�ضاح 

تفعيل جميع قنوات التواصل مع أولياء أمور الطالب إدخال عنصر االبتكار في تفعيل البرامج الترحيبية
اأيام  لفعاليات  وتفهمه  الأمــر  ويل  دور  اإىل  واأ�ــســاروا 
للعودة  الــطــلــبــة  تكيف  عــلــى  يــ�ــســاعــد  ممــا  الــرتحــيــب 
الإيجابية،  النتائج  وحتقيق  للمدر�سة  احل�سورية 
وت�سجيع الطلبة وحثهم على عدم التغيب عن املدر�سة 
بالإجراءات  التقيد  مع  اإليها  احل�سور  يف  التاأخري  اأو 
الطالبي  املوجه  اإحــاطــة  اإىل  بالإ�سافة  الحــرتازيــة، 
اأيام  اإقامة  اأثناء  الطالب  �سلوك  يف  حممود  تغري  باأي 
التعليمات  بكافة  الأمور  اأولياء  وتقيد  بهم،  الرتحيب 
بالتوجيهات  يتعلق  فيما  املدر�سة  اإدارة  مع  والتعاون 

التي تطلب منه.

وضع الملصقات 
اأخــــرى ت�ستعد مــدار�ــض حمــافــظــة جــدة  نــاحــيــة   مــن 
لــعــودة طــالب  ــنــات  ــب وال للبنني  ـــيـــة  الأول الــ�ــســفــوف 
التوقف  من  عامني  بعد  القادم  الحــد   يوم  البتدائي 
والدرا�سة عن بعد. وكانت املدار�ض بق�سميها قد اأبدت 
التي  املل�سقات  و�سع  طريق  عن  للعودة  ا�ستعدادها 
طــاولت  بــني  مــا  التباعد  واأيــ�ــســا  التباعد  على  حتــث 
طاولة  وو�سع  اخلا�سة  العيادات  وجتهيز  الدرا�سة 
معقمات  على  حتتوي  للمدر�سة  الرئي�سي  املدخل  عند 
ا�ستغالل  مت  كما  احلـــرارة.  قيا�ض  وجــهــاز  وكمامات 
ل�ستقبال  املدار�ض  داخل  الرئي�سية  الكبرية  ال�ساحات 
مع  امورهم  اأولياء  مع  البتدائية  الأول  ال�سف  طالب 

الحتياطات الحرتازية من حيث التباعد.

اختيار المرايل 
التوجه اىل  الأمـــور يف  اأولــيــاء  بــداأ  اأخـــرى  مــن جهة 
املــدر�ــســيــة وخا�سة  املــ�ــســتــلــزمــات  لــ�ــســراء  الأ�ـــســـواق 
املدر�سة  مــرايــيــل  اخــتــيــار  يف  ـــداأن  ب حيث  الــطــالــبــات 

معلنني فرحتهم بالعودة لكرا�سي الدرا�سة .
بخرب  �سعدت  لقد   : ال�سهري  رامــا  الطالبة  قالت  حيث 
التقي  ان  ا�ستطيع  حــتــى  ــة  ــدرا�ــس ال ملــقــاعــد  الـــعـــودة 
بزميالتي الالتي انقطعت عنهن طيلة الفرتة املا�سية . 
وقالت والدتها التي كانت برفقتها لت�سرتي لها مريول 
املدر�سة : ان عودة الدرا�سة لطالب املرحلة البتدائية 
التعليم  ان  وجدنا  اننا  حيث  حملها  يف  كانت  خطوة 
احل�سوري اف�سل بفرق كبري عن التعليم عن بعد حيث 
انه ي�ساعد الطالب والطالبات على الختالط املجتمعي 

والرتكيز الكبري مع املعلمة عك�ض املن�سة.
الوقائية  بالطرق  بناتي  بتعليم  قمت  لقد  وا�سافت 
على   املحافظة  حيث  من  للدرا�سة   للعودة  وتدريبهن 
التباعد  مع زميالتهن ولب�ض الكمامة واملحافظة عليها 

طيلة فرتة املكوث باملدر�سة.
تعطينا  العودة  ان  ال�سنو�سي:  فاطمة  الطالبة  وقالت 
لوجه  املدر�سة وجها  بزميالتنا يف  فر�سة لن نختلط 
فهما  اكــر  جتعلنا  وكــذلــك  املن�سة  طريق  عــن  ولي�ض 
اكتب  ما  ترى  ان  ت�ستطيع  املعلمة  ان  حيث  للدرا�سة 
ال�سعاب  تخطي  يف  ي�ساعد  وهــذا  عينها  امــام  واقــرا 
التي تقف امامي بالإ�سافة اىل ان تواجدنا يف الف�سل 
مع زميالتنا يجعلنا نتناف�ض اكر على التعلم ونختلط 

باملجتمع.

تهيئة ميدانية 
النف�سية  وال�سحة  اإرادة  جممع  دعا  اخــرى  ناحية  من 
لعودة  اجليدة  التهيئة  �سرورة  اإىل  الآبــاء  بالريا�ض 
الأبـــنـــاء لــلــدرا�ــســة احلــ�ــســوريــة، مــن خـــالل احلــديــث 
واأهمية  اإليها  والــعــودة  املــدار�ــض  عن  معهم  الإيجابي 
الرتكيز على حتقيق النجاح والتفوق، واأن يكون هذا 
احلديث الإيجابي من جانب جميع املُحيطني بالطالب، 

�سواء الأهل يف املنزل اأو من الأقارب.

واأو�سح رئي�ض ق�سم الإ�سعاف والطوارئ وا�ست�ساري 
عبدالله  بــن  جــمــال  الــدكــتــور  باملجمع  النف�سي  الــطــب 
العنزي، اأن التهيئة امليدانّية للطالب ذات اأهمية كبرية 
ال�سهر  �ساعات  تقليل  ذلك  وي�سمل  للمدار�ض،  للعودة 
وتنظيم  الإلــكــرتونــّيــة  الأجــهــزة  ا�ستخدام  و�ــســاعــات 
جــدول  برتتيب  وامل�ساعدة  ونوعيته،  الــغــذاء  تــنــاول 
يكون  حتى  الدرا�سة،  بدء  من  اأيــام  قبل  لالأبناء  يومي 
هذا  يت�سمن  بحيث  بعد،  فيما  املُتبع  هو  النظام  ذلــك 
واحل�سول  ُمبكًرا  وال�ستيقاظ  مبكًرا  النوم  النظام 
على قدر ُمنا�سب من النوم الذي ينعك�ض اإيجابيًا على 

�سحة الطفل نف�سًيا وبدنًيا. وحث الآباء على احلر�ض 
لهم  طبيا  املقررة  كورونا  للقاحات  اأطفالهم  اأخــذ  على 
على  للحفاظ  يحتاجونه  مبا  وتزويدهم  ولأعمارهم، 
�سالمتهم من عدوى فريو�ض كورونا اأثناء وجودهم يف 

املدر�سة مثل معقم اليدين وكمامة الوجه.

زيارات ميدانية 
للتعليم  العامة  الإدارة  �سرعت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
لــ  ميدانية  زيـــارات  خطة  تنفيذ  يف  ع�سري  منطقة  يف 
رو�سة  و156  والبنات  للبنني  ابتدائية  مدر�سة   657

لدعم عودة طالب  الأ�سبوع اجلاري،  مدار  على  اأطفال 
مطلع  الأطــفــال  وريا�ض  البتدائية  املرحلة  وطالبات 
التعليم يف ع�سري  املقبل. واأو�سح مدير عام  الأ�سبوع 
اأن هــذا الإجــــراء يهدف اإىل  الــُعــمــري  اأحــمــد  الــدكــتــور 
لها على  الدعم  املدار�ض وتقدمي  الوقوف على جاهزية 
وتطبيق  ال�سالمة  وتعزيز  والتهيئة  ال�سيانة  م�ستوى 
الت�سغيلية  النماذج  وتفعيل  الحــرتازيــة  الإجــــراءات 
وجاهزية و�سائل النقل والدعم التقني و�سد الحتياج 
ورفــع  والتعليمية  ـــــة  الإداري الب�سرية  الـــكـــوادر  مــن 
التعليم  مكاتب  نظمت  ذلك  اإىل  بذلك.  الالزمة  التقارير 

مديري  مع  ح�سورية  لقاءات  �سل�سلة  والبنات  للبنني 
تزامنا  املــدار�ــض  جاهزية  لــرفــع  املــدار�ــض  ومــديــرات 
مــع قــرب عـــودة طــالب وطــالــبــات املــرحــلــة البتدائية 
اإىل  و�سول  الــالزم  الدعم  وتقدمي  الأطــفــال  وريــا�ــض 
اأهمية  عن  ف�سال  ومنا�سبة  اآمنة  تعلم  بيئات  توفري 
كما  الأمـــور.  اأولــيــاء  مع  والتوا�سل  ال�سراكة  تعزيز 
الدكتور  عبيدة  �سراة  مبحافظة  التعليم  مدير  وقــف 
ال�سيانة  اأعمال  على  ميدانيًا  موؤخرًا  العلكمي،  ح�سن 
ا�ستعدادًا  املحافظة،  مــدار�ــض  من  عــدد  يف  والنظافة 
املرحلتني  يف  والطالبات  للطالب  احل�سورية  للعودة 
الأحد  اعتبارًا من  املقررة  الأطفال،  البتدائية وريا�ض 
املحافظة  تعليم  مدير  يناير 2022. وناق�ض  القادم 23 
ال�سيانة  عمليات  �سري  املدار�ض،  ومديرات  مديري  مع 
جاهزيتها  ومــدى  املــدار�ــض،  واحتياجات  والنظافة، 
جتهيزات  على  مطلعًا  والطالبات،  الطالب  ل�ستقبال 
واملل�سقات  والكمامات  كاملعقمات،  ال�سحية،  الأدوات 
الإر�سادية، وتوزيع الطالب والطالبات داخل الف�سول 

الدرا�سية مبا يحقق التباعد وفق الإجراءات املعتمدة.

تعزيز السالمة 
وتطبيق اإلجراءات 

الوقائية 

ضرورة التهيئة 
الجيدة لعودة األبناء 

للمدارس 
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فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
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الريا�س:

30.9 مليار دوالر إنفاق متوقع على االتصاالت وتقنية المعلومات 
جدة - خا�س

برعاية من مايكرو�سوفت العربية اأ�سدرت �سركة 
الأول  العاملي  املــزود   )IDC( الدولية  البيانات 
ال�ست�سارية  واخلــدمــات  والأبــحــاث  للدرا�سات 
ــومــات  ـــــوؤمتـــــرات اخلـــا�ـــســـة بــتــقــنــيــة املــعــل وامل
اأحــدث  التكنولوجيا،  واأ�ـــســـواق  ــالت  والتــ�ــس
تطلعات  حتقيق  "نحو  عــنــوان  حمل  لها  تقرير 
اململكة العربية ال�سعودية الرقمية: رحلة التحول 

الوطني".
وعن حالة التحول الرقمي يف ال�سعودية، قدرت 
وتقنية  التــ�ــســالت  على  ــفــاق  الإن اأن   )IDC(
مليار   30.9 �سيتجاوز  اململكة  يف  املعلومات 
دولر،  ن�سيب القطاع احلكومي منها 3 مليارات 
ت�ستهدف  احلكومية  اخلطط  اأن  خا�سة  دولر، 
للوفاء  الرقمي  القت�ساد  يف  ا�ستثماراتها  زيادة 
عاملية  حكومية  خدمات  تقدمي  نحو  بالتزاماتها 
و�سع  على  اجلهود  هــذه  اأثمرت  وقــد  امل�ستوى، 

توفري  حيث  من  عاملًيا  الــرائــدة  الــدول  بني  اململكة 
ون�سر  الب�سرية  الألــيــاف  عــر  التــ�ــســال  خــدمــات 

ال�سل�س  النتقال  وتهيئة  اخلام�س،  اجليل  تقنيات 
ل�سبكات الهاتف املحمول اإىل اجليل التايل.

الأعــمــال  قطاع  اإنــفــاق  ينتع�س  اأن  التقرير  وتــوقــع 

عــلــى التـــ�ـــســـالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات خــال 
خال  من   2025 نهاية  وحتى  القادمة  الأعـــوام 
زيـــــادة العــتــمــاد عــلــى اخلـــدمـــات الــ�ــســحــابــيــة، 
والأمن  الأ�سياء  واإنرتنت  ال�سطناعي  والذكاء 

ال�سيراين.
و�ـــســـرح حــمــزة نــقــ�ــســبــنــدي، املـــديـــر الإقــلــيــمــي 
اململكة  يف   )IDC( �ــســي.  دي.  اآي.  لــ�ــســركــة 
"عملت احلكومة  ال�سعودية والبحرين:  العربية 
يف  تركيزها  زيادة  على  مطرد  ب�سكل  ال�سعودية 
التحول الرقمي على مدى الأعوام الأخرية، مما 
مّكن من و�سعها يف موقع جيد ملرحلة التعايف من 
تبعات اجلائحة والعودة اإىل احلياة الطبيعية". 
رئي�س  احلــربــي،  ثامر  املهند�س  اأكــد  جهته  مــن   
التحول  اأن  الــعــربــيــة،  مــايــكــرو�ــســوفــت  �ــســركــة 
الرئي�سية  املــكــونــات  اأحـــد  فعلًيا  ُيــعــد  الــرقــمــي، 
التحول  برنامج  م�ستهدفات  لتحقيق  املُتقدمة 
اململكة  تناف�سية  تعزيز  جــانــب  اإىل  الــوطــنــي؛ 
مركزها  وتعزيز  اخلارجية،  ال�ستثمارات  وجــذب 

العاملي بني احلكومات الرقمية.

270 % نمو  االستثمار الجريء 
برامج تمويلية قوية للشركات الناشئة 

 صك األرض يكفي للبيع على الخارطة

الريا�س - البالد
اأن  اململكة  يف  اجلـــريء  ال�ستثمار  تقرير  ك�سف 
قيا�سية  بقيمة  ا�ستثمارات  تنفيذ  �سهد   2021 عام 
�سركات  يف  ريـــال  مــلــيــون  و55  مــلــيــار   2 بلغت 
نا�سئة �سعودية، حمققًا منوًا بن�سبة بلغت 270 % 
مقارنة بعام 2020، يف حني منا عدد ال�سفقات يف 
بن�سبة جتاوزت 54  ال�سعودية  النا�سئة  ال�سركات 

% مقارنة بعام 2020 وباإجمايل 139 �سفقة.
 MAGNiTT واأكد التقرير ال�سادر عن من�سة
يف  اجلــــريء  ال�ــســتــثــمــار  بــبــيــانــات  املتخ�س�سة 
ال�سركات النا�سئة، وبرعاية من ال�سركة ال�سعودية 
العامة  الهيئة  اأ�س�ستها  التي  اجلــريء  لا�ستثمار 
اأنه  "من�ساآت"،  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت 
اإيجابيًا  عامًا  كــان   2020 عــام  اأن  من  الرغم  على 
 2021 عام  اأن  اإل  اململكة  يف  اجلــريء  لا�ستثمار 
ال�ستثمارات  قيمة  �سجلت  اإذ  اأكــر  تدفقات  �سهد 
رقمًا  العام  املنفذة خال  ال�سفقات  اجلريئة وعدد 

قيا�سيًا جديدًا.
املرتبة  اإىل  الثالثة  املرتبة  مــن  اململكة  وتقدمت 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  بني  الثانية 
اأفريقيا من حيث اإجمايل قيمة ال�ستثمار اجلريء، 
ال�ستثمار  قيمة  اإجمايل  من  م�ستحوذة على %21 
يف   %15 ن�سبتها  ح�سة  مــن  �سعودًا  املنطقة  يف 
بني  امل�سجلة  النمو  ن�سبة  وكــانــت   .2020 عــام 
اجلريء  ال�ستثمار  قيمة  يف  و2021   2020 عام 
يف  دول  ثاثة  اأن�سط  بني  الأعلى  هي  اململكة  يف 

املنطقة.

يف  ا�ستثمروا  الذين  امل�ستثمرين  عدد  ارتفع  وقد 
�سركات نا�سئة �سعودية اإىل م�ستوى قيا�سي جديد 
بلغ 76 م�ستثمرًا، حمققًا منوًا بن�سبة بلغت %52 
املالية  التقنية  بعام 2020. وت�سدر قطاع  مقارنة 
امل�سهد من حيث عدد ال�سفقات، يف حني ا�ستحوذ 
قطاع التجارة الإلكرتونية على احل�سة الأكر من 
قيمة ال�ستثمار اجلريء يف ال�سعودية خال عام 

.2021
ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  حمافظ  واأكــد 
اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس  "من�ساآت"  واملتو�سطة 
املهند�س  اجلــريء  لا�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة 
منو  ا�ستمرار  اأن  الر�سيد،  اإبــراهــيــم  بــن  �سالح 
ال�سعودية  النا�سئة  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات 
وجاذبيته  القطاع  هــذا  متانة  يــوؤكــد  عــام  كــل  يف 
و�ــســركــاوؤهــا  "من�ساآت"  تعمل  فيما  للم�ستثمر، 
وبـــرامـــج  خـــدمـــات  تـــقـــدمي  ــى  عــل دوؤوب  بــ�ــســكــل 
ال�سركات  متويل  بيئة  حُتفز  نوعية  ــادرات  ومــب
النا�سئة واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وتغطية 

الفجوات التمويلية احلالية.
لل�سركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  اأ�ـــســـار  مــن جــهــتــه، 
نبيل  الــدكــتــور  اجلـــريء  لا�ستثمار  ال�سعودية 
م�سبوق  غري  منــوًا  ت�سهد  اململكة  اأن  اإىل  كو�سك 
النا�سئة،  ال�سركات  �سفقات  ونوعية  حجم  يف 
املبتكرين،  الأعمال  رواد  من  العديد  ظهور  نتيجة 
بيئة  ــر  وتــواف اجلــــريء،  ال�ستثمار  و�ــســنــاديــق 
برامج  مدعومة  متطورة  وت�سريعية  تنظيمية 

حكومية فاعلة.

الريا�س - البالد
اخلــارطــة  على  الــتــاأجــري  اأو  البيع  برنامج  اأعــلــن 
بيع  تــرخــيــ�ــس  متطلبات  تــعــديــل  عــن  "وايف" 
الأرا�سي اخلام على اخلارطة والكتفاء بتهمي�س 
اأو  مــايل  �سمان  تقدمي  عــن  عو�سًا  الأر�ـــس  �سك 

ال�سيك امل�سدق.
على  احلــ�ــســول  لإجـــــراءات  تي�سريًا  ذلــك  ــاأتــي  وي
الأرا�ـــســـي لتطوير  ـــّاك  مل الــرتخــيــ�ــس وحتــفــيــزًا 
اأرا�سيهم، �سمن اجلهود امل�ستمرة لدعم املعرو�س 
والتمويلية  ال�سكنية  احلــلــول  وتــوفــري  العقاري 
والت�سريعات  الأنظمة  بناء  عر  م�ستدام  ب�سكل 
ال�سكني  التملك  ن�سبة  رفــع  يف  لاإ�سهام  الداعمة 
 2030 العام  بحلول   %70 اإىل  ال�سعودية  لاأ�سر 
حتقيقًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان – اأحد برامج 

روؤية اململكة 2030-.
واأو�سح الأمني العام للجنة البيع اأو التاأجري على 
القرار  اأن   ، ال�سريف  نــواف  بــن  نايف  اخلــارطــة 

رخ�سة  على  احل�سول  لإجــــراءات  تي�سريًا  جــاء 
الكتفاء  عر  اخلارطة  على  اخلــام  الأرا�ــســي  بيع 
ال�سمانات  كاأحد  امل�سروع  اأر�ــس  �سك  بتهمي�س 
ال�سمان  عن  عو�سا  امل�سروع  مطور  يقدمها  التي 
املايل واملقدر ب 20% من تكلفة امل�سروع، لتعجيل 
لزيادة  دعــمــًا  الأرا�ــســي  تطوير  اإجــــراءات  عملية 
ال�سوق  الــعــقــاريــة يف  الـــوحـــدات  مــن  املــعــرو�ــس 

العقاري.
�سابق  ــٍت  وق يف  اأعــلــن  "وايف"  برنامج  اأن  يذكر 
عن  البي�ساء"  "الأرا�سي  برنامج  مع  بالتعاون 
الأرا�سي عر  تطوير  لتعجيل وترية  اآلية جديدة 
م�سار ُيّكن مّاكها من اعتماد خمططات تق�سيمات 
يومًا،   )60( خــال  اخلا�سة  ال�سكنية  الأرا�ــســي 
ورفع  ال�سكني  العقاري  املعرو�س  زيــادة  بهدف 
العام  بحلول   %70 اإىل  ال�سكني  التملك  ن�سبة 
اأحد   - الإ�سكان  برنامج  مل�ستهدفات  وفقًا   ،2030

برامج روؤية اململكة 2030-.

 112 صفقة باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال

مشاركات واسعة في منتدى الرياض 

مكاتب سعودية دولية لتحفيز وجذب االستثمارات

 رفع كفاءة القطاع العقاري وفرص االستثمار

الريا�س- البالد
اإنــهــا  الــ�ــســعــوديــة،  ال�ــســتــثــمــار  وزارة  قــالــت 
و2021،   2019 عامي  خــال  دولــيــًا  تو�سعت 
�سمن م�ستهدفاتها لإن�ساء 11 مكتبًا دوليًا حول 

العامل.
"را�سد القت�ساد  الوزارة يف تقرير  واأ�سافت 
الوزارة  تن�سره  ال�سعودي" الذي  وال�ستثمار 
مكاتب   6 افتتحت  اإنــهــا  �سنوي،  ربــع  ب�سكل 
حاليًا يف وا�سنطن ولندن وبكني و�سنغافورة 

وطوكيو وباري�س.

يف  "ا�ستثمر  من�سة  اأن  الـــوزارة،  واأو�سحت 
املــوحــدة  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  هــي  ال�سعودية" 
وحظيت  ال�سعودية،  يف  ال�ستثمار  لت�سويق 
اإطاقها بح�سور وانت�سار دويل واإقليمي  منذ 
يف  امل�ساركة  خال  من  النطاق  وا�سع  وحملي 

اأهم واأبرز املوؤمترات والفعاليات.
وقــالــت الـــــوزارة، اإنــهــا اأطــلــقــت بــالــتــعــاون مع 
ــــي اخلــارجــيــة والــتــجــارة خــدمــة تتيح  وزارت
اأعماله  تاأ�سي�س  اإمكانية  الأجنبي  للم�ستثمر 
من  ال�ستثمارية  الرخ�سة  على  واحلــ�ــســول 

خارج اململكة.
عن  التقرير  يف  ك�سفت  قــد  الــــوزارة  وكــانــت   
الأخري  الربع  يف  ا�ستثمارية  �سفقة   25 اإمتام 
من 2021 با�ستثمارات قاربت 18 مليار ريال، 

ووفرت 8 اآلف فر�سة عمل.
وبهذه الأرقام بلغ اإجمايل ال�سفقات يف 2021 
 50 تتجاوز  با�ستثمارات  �سفقة   112 نحو 

مليار ريال.
الرابع  الــربــع  يف  ال�ستثمار  وزارة  ومنحت 
 4 بنحو  بارتفاع  ا�ستثمارية  رخ�سة   2056

يف  منحتها  التي  الرخ�س  عــدد  عــن  اأ�ــســعــاف 
نف�س الفرتة من العام 2020.

متزايد  ارتفاع  هناك  اأن  الـــوزارة  واو�سحت 
لا�ستثمار  اجلدد  امل�ستثمرين  قبل  من  واإقبال 
امل�ستثمرين  رغبة  اإىل  بالإ�سافة  اململكة،  يف 

احلاليني بتو�سيع ا�ستثماراتهم القائمة.
الــرابــع  الــربــع  يف  ال�سفقات  تــوزيــع  وحـــول 
مــن الــعــام 2021، كــان قــطــاع ريـــادة الأعــمــال 
ــــر مــن اهــتــمــام  والبــتــكــار لــه الــنــ�ــســيــب الأك
امل�ستثمرين حيث مت اإغاق 11 �سفقة من اأ�سل 

 ،2021 العام  من  الرابع  الربع  يف  �سفقة   25
يليه قطاع التعليم والتدريب بنحو 5 �سفقات، 
�سفقات،   3 بنحو  واملعادن  التعدين  قطاع  ثم 
ــعــقــارات يف املــرتــبــة الــرابــعــة  وجـــاء قــطــاع ال
ال�سفقات  بــاقــي  وتـــوزعـــت  �سفقتني،  بــعــدد 
اللوج�ستية،  واخلــدمــات  النقل  قطاعات  على 
ال�سحية،  والرعاية  والت�سالت،  واملعلومات 

وعلوم احلياة، وال�سناعة التحويلية.
وحول توزيع ال�سفقات وفقا للدول خال الربع 
الرابع من العام 2021، يت�سح اأن اأكرث الدول 

العربية  المـــارات  هــي  اململكة  يف  ا�ستثمارا 
بريطانيا  وتليها  �سفقات،   5 بنحو  املتحدة 
تاأتي كل من فرن�سا  بنحو 4 �سفقات، ومن ثم 
 3 بنحو  الكايان  وجــزر  اجلنوبية  وكــوريــا 
�سفقات، وبالتايل فاإن ترتيب ال�سفقات ح�سب 
اأكرث  اأن  اإىل  ي�سري   2021 العام  خــال  الــدول 
المـــارات  هــي  اململكة  يف  ا�ستثمارات  الـــدول 
واململكة  وم�سر  والــ�ــســني  املــتــحــدة  العربية 
املتحدة باإجمايل 47 �سفقة مبا يعادل 42% من 

اإجمايل �سفقات العام 2021.

الريا�س- البالد
يتوقع اأن ي�سهد منتدى م�ستقبل العقار، الذي ينعقد 
خــال الــفــرتة مــن 22 اإىل 24 فــرايــر املــقــبــل، يف 
مكونات  من  ولفتة،  وا�سعة  م�ساركات   ، الريا�س 
القطاع اخلا�س واحلكومي ذات العاقة بال�ستثمار 
العقاري يف وقت التنمية يف جميع مناطق اململكة، 
ويل  �سمو  اإعــان  خــال  من  نوعية  نقلة  يعّد  حيث 
العهد -حفظه الله- تاأ�سي�س عدد من الهيئات امللكية 
اإ�سرتاتيجية  مكاتب  وتاأ�سي�س  اململكة،  مناطق  يف 
اإىل  تلك اجلهات  ت�سعى  اإذ  اأخــرى،  مناطق  لتطوير 
وفر�س  مناطقها،  يف  عملها  اإ�سرتاتيجية  تبيان 
ال�ستثمار املتاحة، بجانب م�ساركة اجلهات الأخرى 

ذات العاقة من داخل وخارج اململكة.
رعاية  حتت  يقام  الــذي  املنتدى،  انعقاد  ويكت�سب 
ماجد  والإ�سكان   والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير 

بن عبد الله احلقيل، وم�ساركة نخبة من املتحدثني 
العقاري،  ال�ستثمار  قطاعات  وخــراء  واملهنيني 
وخارج  داخل  من  وامل�ستثمرين،  الأعمال،  ورجــال 
القطاع  فيه  ي�سهد  وقت  يف  خا�سة  اأهمية  اململكة، 
وعناية  ورعاية  كبرًيا  حراًكا  اململكة،  يف  العقاري 
ـــوزراء  ال جمل�س  مــوافــقــة  بعد  �سيما  ل  متنامية، 
يف  العقاري،  للقطاع  ال�ساملة  الإ�سرتاتيجية  على 
يف  احلكومة  حر�س  تعك�س  التي   ،2020 دي�سمر 
العقاري  القطاع  لتطوير  الرامية  م�ساعيها  تعزيز 
من  حــيــث  املــحــلــي،  الــنــاجت  يف  م�ساهمته  ورفــــع 
الطموحة  الإ�سرتاتيجية  هــذه  ت�سهم  اأن  املتوقع 
اأف�سل  تطبيق  من  ومتكينه  القطاع  كفاءة  رفع  يف 
التوطني  قــطــاع  خــا�ــســة يف  الــعــاملــيــة  املــمــار�ــســات 
لتلبية  امل�ساكن،  ت�سييد  يف  والتو�سع  الإ�ــســكــاين 
الأ�سر  قبل  من  امل�ساكن  متلك  على  املتنامي  الطلب 

بيئة  حت�سني  على  العمل  جــانــب  اإىل  ال�سعودية، 
لا�ستثمارات  جاذبية  اأكرث  وجعله  فيه،  ال�ستثمار 

املحلية والأجنبية.
   م�سروعات عماقة

واملعر�س  العقار  م�ستقبل  منتدى  اإقــامــة  ويــاأتــي 
م�ساريع  عــدة  اإطـــاق  مــع  مــتــزامــًنــا  ــه،  ل امل�ساحب 
يوله  الــذي  جدة"  "و�سط  م�سروع  منها  عماقة، 
م�ستثمرين  بجانب  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق 
اإ�سافة  اململكة،  وخــارج  داخــل  من  اإ�سرتاتيجيني، 
واآمال،  والقدية،  وال�سودة،  نيوم،  م�سروعات  اإىل 
اململكة  روؤيــة  مل�ستهدفات  حتقيًقا  الأحمر،  والبحر 
2030، و�ساأن مثل هذه امل�ساريع الإ�سهام يف حتول 
والرتفيه،  ال�سياحة  يف  عاملية  وجهة  اإىل  اململكة 

وتعزيز مكانتها وريادتها القت�سادية.
والهيئات  الــــوزراء  مــن  عــدد  ممثلو  ويــ�ــســارك    

احلــكــومــيــة يف جــلــ�ــســات املـــنـــتـــدى، وفــعــالــيــات 
املتعلقة  املو�سوعات  تتناول  التي  العمل،  ور�س 
فيه،  ال�ــســتــثــمــار  وم�ستقبل  الــعــقــاري  بــالــ�ــســاأن 
العقاري،  التمويل  مثل  فيه،  املــوؤثــرة  والعوامل 
العقارية، واملزادات  العقاري، والرقمنة  والتقييم 
والت�سويق  العقاري،  التحكيم  واآلية  العقارية، 
اأي�سا يف مناق�سة  اإىل م�ساركتهم  اإ�سافة  واآلياته، 
للنقا�س،  يطرحها  التي  الع�سرة  املنتدى  حمــاور 
وت�سمل اجلوانب الت�سريعية والتنظيمية للقطاع 
وحلول  العمرانية،  التنمية  وم�ستقبل  العقاري، 
وال�ستدامة،  الذكية  واملــدن  العقاري،  التمويل 
ـــان،  ـــق وال�ــســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، واجلـــــودة والإت
اإ�سافة  ال�سطناعي،  والــذكــاء  البناء،  وتقنيات 
اإىل التطوير العقاري الذي يت�سمن خمتلف اأوجه 

القطاع العقاري يف اململكة.

إمكانية الحصول على الرخصة االستثمارية من خارج المملكة
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تقرير أوروبي يحذر من خطر اإلخوان

ضربات جوية لمعاقل الحوثي في صنعاء

السودان.. لجنة لتقصي
الحقائق حول أحداث التظاهرات

االحتراب الداخلي بين اإلرهابيين يتواصل

قيادات المليشيا تتاجر بالمواد اإلغاثية في السوق السوداء

لندن - البالد  

حذر تقرير اأوروبي جديد، من خطر تنظيم الإخوان 

قياداته  دور  عــن  كا�سفا  بريطانيا،  يف  الإرهــابــي 

يف  القر�ساوي  ويو�سف  قطب  و�سيد  البنا  ح�سن 

خماطر  م�ستعر�سا  الــعــامل،  حــول  الإرهــــاب  نــ�ــســاأة 

الإخوان  مقدمتها  ويف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  جماعات 

يف بريطانيا، حتت عنوان "املنظمات الإ�سالمية يف 

اململكة املتحدة: من ق�سية ر�سدي حتى يومنا هذا".

وقال التقرير الذي ن�سره اأم�س )الثالثاء( موقع "عني 

من  وغريهم  "الإخوان  اإن  التطرف"،  على  اأوروبية 

منها  الق�سايا  من  عدد  على  تركز  املتطرفة  املنظمات 

بريطانيا،  يف  املوؤ�س�سي  الإ�سالموفوبيا  مفهوم 

وال�سراعات التي ُينظر اإليها على اأنها جزء من حرب 

اإىل  لفتا  الإ�سالمي"،  والتعليم  الإ�سالم  على  غربية 

اأن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ن�سطت يف بريطانيا 

اأ�سدرها  التي  الفتوى  مع  ل�سيما  املا�سي،  بالقرن 

كليم �سديقي، املدير ال�سابق للمعهد الإ�سالمي الذي 

مت حله الآن وموؤ�س�س الربملان الإ�سالمي املنحل يف 

الربيطاين  الكاتب  قتل  فيها  اأباح  والذي  بريطانيا، 

�سلمان ر�سدي الذي كان يحارب الإ�سالم ال�سيا�سي.

الأوروبي،  للتقرير  وفقا  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  واأنتج 

من  الإ�سالمية  اجلماعة  هما  جماعتني  بريطانيا  يف 

جنوب اآ�سيا والإخوان، مبينا اأنه منذ ق�سية ر�سدي، 

التغلغل  يف  ال�سيا�سي  الإ�ــســالم  جماعات  انطلقت 

بربيطانيا، حمدثة اأثًرا �سلبًيا يف املجتمعات، م�سريا 

اأن هناك عدًدا من امل�سكالت التي �سببها جماعة  اإىل 

الإخوان يف بريطانيا منها خلق �سعور لدى امل�سلمني 

باأنهم حتت التهديد، ما اأدى لالنق�سام واأ�سبح بع�س 

الأفراد اأقل اندماًجا يف املجتمعات الأوروبية، واأكرث 

عر�سة للتطرف.

واأ�سار التقرير اإىل اأن للتنظيم الإرهابي وجودا يف 

اخرتقتها  دولة  كل  ويف  العامل  حول  دولة   90 نحو 

القوانني  لتنا�سب  خمتلفة  اأ�سكال  اتخذت  اجلماعة، 

كل  تعمل،  النهاية  يف  ولــكــن  املحلية،  ال�سيا�سية 

م�سرتكة  اإرهابية  لروؤية  وفًقا  الإخوانية،  املنظمات 

و�سعها القر�ساوي.

تــزال حالة  الإرهــابــي، ل  الإخــــوان  وداخـــل تنظيم 

نف�سه،  على  املنق�سم  التنظيم  �سقي  بني  الحـــرتاب 

اإذ تدور منذ �سهور  متوا�سلة يف لندن واإ�سطنبول، 

اأعلن  حيث  الإخـــــوان،  فريقي  بــني  م�ستعرة  اأزمـــة 

من  الإخـــوان  مر�سد  باأعمال  القائم  منري  اإبــراهــيــم 

بريطانيا، اإحالة غرميه حممود ح�سني املقيم برتكيا، 

اجلماعة  �سورى  جمل�س  اأع�ساء  من  اآخرين  و�ستة 

من  الأول  بعزل  الأخــري  يــرد  اأن  قبل  التحقيق،  اإىل 

هذه  اإثــر  ق�سمني  اإىل  اجلماعة  وان�سطرت  من�سبه. 

الــقــيــادي  تعيني  تــركــيــا  جبهة  وقــــررت  ـــرارات،  ـــق ال

العام  املر�سد  من�سب  يف  طلبة  م�سطفى  الإخــواين 

اأ�سهر، واإق�ساء منري من  الإخــوان ملدة �ستة  لتنظيم 

من�سبه.

ويبدو اأن جبهة اإبراهيم منري يف لندن ل تود نهائيًا 

الأخــرية  الفرتة  خالل  �سعت  بل  ال�ست�سالم،  اإعــالن 

لها،  املواجهة  اجلبهة  يف  كبري  �سقاق  اإحـــداث  اإىل 

وعلى ذلك اأ�سدرت جبهة قانونية تابعة له ما اأ�سمته 

حول  امل�سلمني  لــالإخــوان  القانونية  اللجنة  "قرار 
اأعـ�ساء جمـل�س  بـاإحـالـة �سـتة مـن  الداخلية"،  الأزمة 

الـ�سورى الـعام لـلتحقيق ثـم قـرار جتـميد عـ�سويتهم، 

بـ�سحب  الـعام  الـ�سورى  قـرار  ملجـل�س  تبعه من  وما 

الـثقة مـن القائم بعمل مر�سد اجلماعة. وقالت اللجنة 

يف قرارها حول خالف اجلبهتني وعزل جبهة حممود 

اإبراهيم منري،  الإخوان  باأعمال مر�سد  للقائم  ح�سني 

لـالأ�سـف  يهـددهـا  �سـديد  بخـطر  ينذر  اخلالف  "اإن 
الأخـطار  بـها  تـحيط  الـذي  الـوقـت  فـي  داخـلها  مـن 

والأهـوال مـن خـارجـها ومـن كـل حـدب و�سـوب".

اإبـراهـيم  من  الـثقة  �سـحب  قـرار  اأن  اللجنة  واأكــدت 

مـنري الـقائـم بـعمل املر�سد العام باطل بطالنًا مطلقًا، 

بينما  وامل�سرية،  الأعلى  الالئحتني  لن�سو�س  وفقًا 

اأقرت بـاإحـالـة الإخـوان ال�سـتة اأعـ�ساء الـ�سورى العام 

انتهاء  حلني  العمل  عن  ووقفهم  للتحقيق  م�سر  يف 

الإخــوان  جلنة  ونوهت  النفاذ.  واجــب  التحقيقات 

بـعمل  الـقائـم  اأحقية  اإىل  قرارها  يف  منري  جبهة  يف 

الأعـلى  الـ�سورى  اأعـ�ساء  اإيقاف  فـي  الـعام  الـمر�سـد 

-ومـن ثـم �سـورى مـ�سر اأو اأي فـرد فـي اجلـماعـة، اأو 

جلماعة  الأعـلى  بـالـالئـحة  ثـابـت  لـلتحقيق  اإحـالـتهم 

لـوائـح  عـلى  وتهـيمن  تـعلو  الـتي  امل�سلمني  الخــوان 

مـا  وي�سـري  الـم�سرية،  الـالئـحة  فيها  بـما  الأقـطار 

بـها مـن اأحكام عـلى كل مـوؤ�سـ�سات واأفـراد اجلـماعـة 

اأعـ�ساء  ال�سـتة  الإخـــــوة  اإحـــــالـــــة  فـــــقــرار  ثـم  ومـــــن 

العمل قرار متفق مع  للتحقيق ووقفهم عن  ال�سورى 

اأع�ساء تنظيم  الالئحة ول يخالفها. ويخ�سى  اأحكام 

الآثار  من  وخارجها  م�سر  داخل  الإرهابي  الإخــوان 

والتاأثريات املبا�سرة التي �ستنتج عن اخلالفات بني 

عمليات  تتاأثر  اأن  موؤداها  �سيكون  والتي  اجلبتهني، 

اجلماعة  لـــدى  العــتــيــادي  بال�سكل  الأمـــــوال  �ــســخ 

للدعم  متنوعة  م�سادر  على  تعتمد  التي  الإرهابية، 

املايل داخليًا وخارجيًا منذ عقود. 

عدن - البالد  

�ــســن حتــالــف دعـــم الــ�ــســرعــيــة يف الــيــمــن اأمــ�ــس 

ومع�سكرات  ملعاقل  جوية  �سربات  )الثالثاء(، 

مت  اأنــه  مــوؤكــدًا  �سنعاء،  يف  احلوثية  امليلي�سيا 

للطائرات  ات�سالت  ومنظومة  خمــازن  تدمري 

امل�سرية تابعة للحوثيني يف جبل النبي �سعيب، 

معلنا اأنه نفذ 17 عملية ا�ستهداف �سد امليلي�سيا 

لتدمري  اأدت  �ساعة   24 ماأرب خالل  احلوثية يف 

بينما  عن�سرًا،   80 ومقتل  للميلي�سيات  اآليات   9

مـــاأرب،  حمــافــظــة  جــنــوب  حــريــب  جبهة  ت�سهد 

بني  مدفعي  ق�سف  وتــبــادل  متقطعة  ا�ستباكات 

قوات العمالقة من جهة وميلي�سيات احلوثي من 

العمالقة  األوية  قــوات  تطبق  حيث  اأخــرى،  جهة 

بع�س  يف  احلوثي  ميلي�سيا  فلول  على  ح�سارًا 

امليلي�سيا  ت�ستخدم  ــت  وق يف  حــريــب.  مناطق 

تقدم  لإعاقة  ب�سرية  دروعــًا  املواطنني  احلوثية 

قوات العمالقة.

البي�ساء،  حمافظة  �سرق  نعمان  جبهة  وت�سهد 

من  تــاأتــي  الــتــي  الــتــعــزيــزات  وقــطــع  ا�ستباكات 

حمافظة  جنوب  حريب  جبهة  اجتــاه  البي�ساء 

�سل�سلة  التحالف  مقاتالت  �سنت  فيما  ـــاأرب،  م

للملي�سيات  جتمع  ومركز  تعزيزات  على  غارات 

ــاطــع يف  ــواديــة ون ــ�ــس يف مــديــريــة املــالجــم وال

ملي�سيات  تــتــخــذهــا  ــتــي  ال الــبــيــ�ــســاء  حمــافــظــة 

لإطــالق  مي�سان  وفيها  لــالإمــداد  مراكز  احلوثي 

ال�سواريخ.

تابعة  �سواريخ  على  العمالقة  األوية  و�سيطرت 

من  لــالإطــالق  جــاهــزة  كــانــت  احلــوثــي  مليلي�سيا 

�سمايل  ــاأرب،  م حمافظة  جنوب  حريب  مديرية 

لقوات  الإعالمي  املركز  ذكر  حيث  اليمن،  �سرق 

�سيطرت،  العمالقة  األوية  وحــدات  اأن  العمالقة، 

عــلــى اأكـــرث مــن 20 �ــســاروخــًا حــوثــيــًا يف اأحــد 

املواقع الع�سكرية التابعة للميلي�سيا يف مديرية 

حريب. ون�سر املركز م�ساهد م�سورة لل�سواريخ 

احلوثية التي قال اإن امليلي�سيا كانت قد جهزتها 

املدنيني  �سد  العدائية،  عملياتها  �سمن  لالإطالق 

وقوات العمالقة يف حمافظة �سبوة.

على  �سابق  وقت  يف  العمالقة  قــوات  و�سيطرت 

اأكرث من 8 قرى �سكنية يف مديرية حريب وعدد 

من املحاور يف املدخل ال�سرقي وال�سمايل ملركز 

ميلي�سيات  فيه  تتح�سن  اليي  حريب  مديرية 

احلوثي وتتخذ فيه املدنيني دروعًا ب�سرية.

حلــقــوق  "ميون"  مــنــظــمــة  اتــهــمــت  ذلــــك،  اإىل 

ــادات احلــوثــي ببيع  ــي ــان والــتــنــمــيــة، ق والإنــ�ــس

الــغــذاء  بــرنــامــج  الــتــي يقدمها  الإغــاثــيــة  املـــواد 

�سرقة  اإىل  اإ�سافة  ال�سوداء،  ال�سوق  يف  العاملي 

امل�ساعدات النقدية يف حمافظات �سنعاء وذمار 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  بتعز.  مقبنة  ومديرية  واإب 

املقدمة  واملالية  الغذائية  امل�ساعدات  ا�ستخدام 

باأبنائهم  للدفع  ال�سكان  وابتزاز  لتمويل احلرب 

مدنيني،  �ــســهــادات  وك�سفت  الــقــتــال.  جلــبــهــات 

ا�ستمرار احلوثي يف حتويل امل�ساعدات اإىل غري 

م�ستحقيها، حيث توزع على اأ�سر املقاتلني واأ�سر 

واأع�ساء  للحوثي  املنتمني  والقتلى  اجلــرحــى 

املنظمة  وثقت  بينما  للجبهات،  التح�سيد  جلان 

ال�سوؤون  تن�سيق  جمل�س  رئي�س  تورط  اليمنية 

العام  والأمــني  حامد،  اأحمد  احلوثي  الإن�سانية 

امل�ساعدات  بيع  يف  الــطــاوو�ــس،  عبداملح�سن 

الــغــذاء  برنامج  مطالبة  ميلي�سياتها،  لتمويل 

العاملي بتحمل م�سوؤولياته واإجراء حتقيق حازم 

و�سفاف، بالإ�سافة اإىل اإيجاد اآلية ناجعة ل�سمان 

و�سول امل�ساعدات مل�ستحقيها.

اأكــده  مــا  مــع  "ميون"  منظمة  تقرير  ويتطابق 

ميلي�سيا  اأن  ك�سفوا  تــعــز،  يف  حمليون  �سكان 

امل�ساعدات  م�ستحقي  بع�س  ا�ستدعت  احلوثي 

فوجئوا  حيث  لــهــا،  التابعة  املــراكــز  اأحـــد  اإىل 

ا�ستالم  حما�سر  على  التوقيع  على  باإجبارهم 

ح�س�س اإغاثية رغم عدم ت�سلمهم لها.

اخلرطوم - البالد  

قرر جمل�س ال�سيادة ال�سوداين اأم�س )الثالثاء(، 

الأحــداث  حــول  احلقائق  لتق�سي  جلنة  ت�سكيل 

اجلـــاري،  يناير   17 تــظــاهــرات  �ساحبت  الــتــي 

�ساعة   72 احلقائق  تق�سي  للجنة  القرار  وحدد 

مقتل  ال�سرطة  اأكــدت  اأن  بعد  اإجــراءاتــهــا،  لرفع 

اإ�ـــســـابـــات يف �ــســفــوف  7 مــواطــنــني ووقـــــوع 

تظاهرات  خــالل  الأمنية  والــقــوات  املتظاهرين 

وا�ستخدام  املنظم  بالعنف  ات�سمت  ومواجهات 

عنه  نتج  بالع�سكري  اأ�سبه  وتكتيك  امللوتوف 

اإ�سابات وقتل وطعن.

اإنها  لها،  بيان  يف  ال�سودانية  ال�سرطة  وقالت 

تــعــامــلــت بــاأقــل قـــدر مــن الــقــوة الــقــانــونــيــة مع 

مبينة  ال�سرطة،  اأق�سام  على  التعدي  حمــاولت 

التوا�سل  و�سائل  عرب  ظهرت  دعــوات  هناك  اأن 

الجــتــمــاعــي ملــواكــب ومــ�ــســريات وقـــد و�سعت 

متت  املواكب  هذه  لتاأمني  خطة  ال�سرطة  قــوات 

بولية  املحليات  اأمــن  جلان  جميع  من  اإجازتها 

واخلا�سة  العامة  املمتلكات  لتاأمني  اخلــرطــوم 

والأ�سواق  وال�سيادية  ال�سرتاتيجية  واملواقع 

من املتفلتني.

قــيــادات  الــ�ــســرطــة  قـــوات  "نا�سدت  ــافــت:  واأ�ــس

الدعوة  جتد  ومل  والتن�سيق  للجلو�س  احلــراك 

م�ستحكم  بـــعـــداء  ـــك  ذل قــوبــل  بـــل  ال�ــســتــجــابــة 

وا�ستخدام  املنظم  بالعنف  ات�سمت  ومواجهات 

عنه  نتج  بالع�سكري  اأ�ــســبــه  وتكتيك  املــلــتــوف 

اإ�ــســابــات وقــتــل وطــعــن يف و�ــســح الــنــهــار وقد 

�سروين  مبنطقة  املتظاهرين  جتمعات  متركزت 

وبــــري بــاخلــرطــوم و�ـــســـارع املــعــونــة ببحري 

اإىل  البيان  باأم درمان". ولفت  و�سارع الأربعني 

القوة  من  قدر  باأقل  تعاملت  ال�سرطة  قــوات  اأن 

اأق�سام  علي  الــتــعــدي  حمـــاولت  مــع  القانونية 

وذلــك  التجمعات،  بــاأمــاكــن  ــقــوات  وال ال�سرطة 

وخــراطــيــم  لــلــدمــوع  امل�سيل  الــغــاز  بــا�ــســتــخــدام 

ال�سرطة  م�سابط  �سجلت  اليوم  وبنهاية  املياه، 

مبحلية  جميعها  ملواطنني  وفــاة  حــالت   7 عــدد 

من�سوبي  مــن   50 عـــدد  ــيــب  واأ�ــس اخلـــرطـــوم، 

متفاوتة،  اإ�سابات  املواطنني  من  و22  ال�سرطة 

ومت القب�س على عدد 77 متهما واتخاذ اإجراءات 

الخت�سا�س  بــدوائــر  مواجهتهم  يف  قانونية 

باإ�سراف النيابة".

لل�سوؤون  الأعــلــى  املمثل  قــال  ثانية،  جهة  ومــن 

الحتـــاد  يف  والأمــنــيــة  وال�سيا�سة  اخلــارجــيــة 

ا�ستخدام  اإن  اأم�س،  الأوروبــي جوزيب بوريل، 

فر�سة  يهدد  ال�سودان  يف  املدنيني  �سد  العنف 

التو�سل حلل �سلمي، داعيا اإىل تهدئة التوترات. 

واأ�ساف بوريل يف بيان اأن ال�سلطات الع�سكرية 

لإيجاد  ا�ستعدادها  ُتظهر  اأن  يجب  ال�سودان  يف 

عن  ومتــتــنــع  لـــالأزمـــة،  و�سلمي  تــفــاو�ــســي  حــل 

والعــتــقــال  لــلــقــوة  املتنا�سب  غــري  ال�ــســتــخــدام 

اأن  من  حمذرا  وال�سحافيني،  للن�سطاء  امل�ستمر 

العنف �سد املدنيني وا�ستمرار العتقالت ي�سع 

ال�سالم  عن  بعيدا  خطري  طريق  على  ال�سودان 

الذي  ال�سلمي  احلل  فر�سة  ويهدد  وال�ستقرار 

بعثة  تقودها  التي  امل�ساورات،  جتلبه  اأن  ميكن 

النتقالية  املرحلة  لدعم  املتكاملة  املتحدة  الأمم 

يف ال�سودان )يونيتام�س(.

اإىل ذلك، قال م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي، 

العنف  بوقف  مرتبطة  الأمريكية  اخلطوات  اإن 

جهود  دعم  �سرورة  على  م�سددا  ال�سودان،  يف 

بني  احلــوار  لت�سهيل  لل�سودان  الأممية  البعثة 

"�سددنا مبوؤمتر  الفرقاء يف ال�سودن. واأ�ساف: 

العنف"،  وقــف  اأهمية  على  ال�سودان  اأ�سدقاء 

الــتــو�ــســل  ميــنــع  الــعــنــف  هـــذا  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 

يف  اململكة  جهود  مثمنا  لــالأزمــة،  �سيا�سي  حلل 

ا�ست�سافة موؤمتر اأ�سدقاء ال�سودان.

تون�س - البالد    

تون�س  يف  العامة  النيابة  اأحــالــت 

اإىل  بــــارزة  �سيا�سية  �سخ�سيات 

خمالفات  ارتكاب  بتهم  التحقيق، 

انــتــخــابــيــة خـــــالل النـــتـــخـــابـــات 

جرت  التي  والربملانية  الرئا�سية 

يف 2019.

"موزاييك" املحلية،  لإذاعة  وطبقا 

باملحكمة  الــعــامــة  ــنــيــابــة  ال فـــــاإن 

اإحالة  قــررت  بتون�س،  البتدائية 

النه�سة  حـــركـــة  مــر�ــســح  مـــن  كـــل 

عبد  الــرئــا�ــســيــة  ــتــخــابــات  الن يف 

الــفــتــاح مــــورو، ورئــيــ�ــســة احلــزب 

مو�سي،  عــبــري  احلـــر  الــد�ــســتــوري 

ورئــيــ�ــس كــتــلــة ائـــتـــالف الــكــرامــة 

واملر�سح  خمــلــوف،  الــديــن  �سيف 

ــور، على  ــ�ــس الــرئــا�ــســي عــمــر مــن

باملحكمة  التحقيق  قا�سي  اأنــظــار 

اأجل  من  وذلك  بتون�س،  البتدائية 

خمالفة الرتاتيب املتعلقة بالإ�سهار 

ــيــا�ــســي خــــالل النــتــخــابــات  الــ�ــس

ال�سابقة.  ولــربملــانــيــة  الــرئــا�ــســيــة 

على  املذكورين  اإحالة  قــرار  وجــاء 

اإىل �سفاتهم  ا�ستنادا  التحقيق  قلم 

القوانني  توجب  حيث  كمحامني، 

على  املحامي  اإحــالــة  بها  املعمول 

اأو  جنحة  اأي  يف  التحقيق  قا�سي 

جرمية تن�سب اإليه.

على  اعتمادا  الإحالة  قــرار  وياأتي 

لدائرة  اخلتامي  التقرير  ك�سفه  ما 

مراقبة  نتائج  حــول  املحا�سبات 

متــويــل النــتــخــابــات الــرئــا�ــســيــة 

الــ�ــســابــقــة لأوانـــهـــا والنــتــخــابــات 

اأكد  الذي   ،2019 ل�سنة  الربملانية 

ح�سول جمموعة من التجاوزات، 

مـــن بــيــنــهــا الــتــعــاقــد مـــع اأطــــراف 

الإ�ــســهــار  اإىل  اأجــنــبــيــة والــلــجــوء 

تلفزيونية  قنوات  عرب  ال�سيا�سي 

بقيمة  مــر�ــســحــني  لـــــ6  ــــة  واإذاعــــي

ف�سال  دولر،  األــف   62 نحو  بلغت 

اأبرزها  من  اأحــزاب  ا�ستعمال  عن 

حركة النه�سة وقلب تون�س واآفاق 

ــة على  تــونــ�ــس ملــنــ�ــســورات ممــول

ال�سبكات الجتماعية.

طرابل�س - البالد    

ــي، اأمــ�ــس  ــب ــي ــل ـــن الــــربملــــان ال اأعـــل

ـــثـــالثـــاء(، تــاأجــيــل احلــ�ــســم يف  )ال

مــ�ــســتــقــبــل النــتــخــابــات ومــ�ــســري 

اإىل  الدبيبة  احلميد  عبد  حكومة 

ال�ستماع  بعد  املــقــبــل،  الأ�ــســبــوع 

اإىل التقرير النهائي للجنة خارطة 

الربملان  رئي�س  دعا  فيما  الطريق، 

عقيلة �سالح، جلنة خارطة الطريق 

امل�ساورات  موا�سلة  اإىل  املكّلفة، 

مع الأطراف ال�سيا�سية ومع الهيئة 

ثم  الد�ستور،  ل�سياغة  التاأ�سي�سية 

 22 يــوم  قبل  نهائي  تقرير  تقدمي 

يناير. 

املراحل  النهائي  التقرير  ويت�سمن 

الالزمة لكيفية اإزالة العوائق التي 

النــتــخــابــات  اإجـــــراء  دون  حــالــت 

ـــي، وخــطــة  املـــا�ـــس ــمــرب  ــ�ــس يف دي

احلالية  التنفيذية  لل�سلطة  اللجنة 

وكذلك  جــديــدة  حكومة  ولت�سكيل 

حتـــديـــد تــــاريــــخ جـــديـــد لإجــــــراء 

انتخابات.

الطريق  وقال رئي�س جلنة خارطة 

ن�سرالدين مهني، يف مداخلته اأمام 

 4 �ستتناول  اخلارطة  اإن  الربملان، 

وال�سلطة  الد�ستور  وهي  م�سارات 

الــتــنــفــيــذيــة والأمـــــن واملــ�ــســاحلــة 

يعقد  اأن  املــرجــح  الــوطــنــيــة. ومــن 

الـــربملـــان جــلــ�ــســتــه الـــقـــادمـــة يــوم 

الثالثاء 25 يناير، والتي قد تنتهي 

ــع خـــارطـــة طـــريـــق جــديــدة  بــو�ــس

م�ستقبل  وحت�سم  املقبلة،  للمرحلة 

عبد  حكومة  وم�سري  النتخابات 

ــة، الــتــي تــواجــه  ــب ــي ــدب احلــمــيــد ال

قبل  مــن  لإقالتها  كــبــرية  �سغوطًا 

تكتل برملاين قوي.

تونس.. إحالة شخصيات 
سياسية للتحقيق

برلمان ليبيا يؤجل
حسم االنتخابات
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الداير تستعد إلطالق مهرجان البن الخوالني

البالد ـ عبد الهادي املالكي     

ــك مبنطقة  ــال الـــدايـــر بــنــي م تــ�ــســتــعــد حمــافــظــة 

اخلوالين  النب  مهرجان  فعاليات  الإطالق  جازان 

حيث  املــقــبــل،  ال�سبت  يــوم  التا�سع  الــ�ــســعــودي 

توا�سل خمتلف اللجان اأعمالها الإجناح املهرجان 

نايف  الداير  حمافظ  واأو�سح  اأهدافه.  وحتقيق 

ن�سخة  اأن  املهرجان  على  العام  امل�سرف  لبدة  بن 

هذا العام �ستكون خمتلفة خا�سة اأنها تتزامن مع 

عام القهوة ال�سعودية الذي اأطلقته وزارة الثقافة 

، موؤكًدا اأن جميع اللجان توا�سل مهامها لتحقيق 

ثقافية  تــظــاهــرة  بــو�ــســفــه  لــلــمــهــرجــان  الــنــجــاح 

اقت�سادية. وبني اأن املهرجان يحظى برعاية من 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نا�سر بن 

ال�سمو  و�ساحب  جازان  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 

االأمري حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن  امللكي 

تنوًعا  ، و�سي�سهد  املنطقة  اأمري  نائب  عبدالعزيز 

50 فعالية يومية  اأكرث من  لت�سمل  الفعاليات  يف 

اإ�سافة  و�سعبية،  وريا�سية  تراثية  برامج  بني 

اجلهات  ومعار�ض  الــنب  مــزارعــي  م�ساركة  اإىل 

احلكومية ، وكذلك القافلة الزراعية التي تنفذها 

يف  مــرة  الأول  ــزراعــة  وال واملــيــاه  البيئة  وزارة 

مهرجان  رئي�ض  اأكــد  جانبه،  من  جــازان.  منطقة 

النب اخلوالين ال�سعودي التا�سع، الدكتور مفرح 

�سي�ستعر�ض  املهرجان  اأن  املالكي  م�سعود  بــن 

حم�سول املزارعني من النب اخلوالين ال�سعودي، 

كما �سيكون هناك ركن خا�ض للتعريف ال�سياحي 

والرتاثي، باالإ�سافة اإىل اأن املهرجان �سيحت�سن 

املهرجان  داخــل  و�سيقدم  املنتجة،  لالأ�سر  �سوقا 

م�ستوى  من  للرفع  للمزارعني  تدريبية  دورات 

وبني  الزراعية.  املمار�سات  جانب  يف  تاأهيلهم 

بدعم  يحظى  الــعــام  هــذا  املــهــرجــان  اأن  املــالــكــي 

ووزارة  والـــزراعـــة،  واملــيــاه  البيئة  وزارة  مــن 

اأرامكو و�سابك وهيئة تطوير  الثقافة، و�سركتي 

ال�سركات  من  وعــدد  اجلبلية،  املناطق  وتعمري 

واجلمعيات، كما �سي�سارك يف املهرجان عدد من 

ال�سركات العاملية.

األرصاد: استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

100 عمل إبداعي بالمتحف التشكيلي بجدة 

البالد ـ يا�سر بن يو�سف  

اأ�سدر املركز الوطني لالأر�ساد تقريره عن حالة الطق�ض 

اململكة  وحمافظات  مدن  خمتلف  على  اأم�ض  املتوقعة،  

،وتوقع املركز يف تقريره ا�ستمرار االنخفا�ض امللمو�ض 

اململكة خا�سة  يف درجات احلرارة على معظم مناطق 

وحائل،  واجلـــوف،  ال�سمالية،  احلـــدود  مناطق  على 

مرتفعات  واأن  تبوك،  منطقة  على  وكذلك  والق�سيم، 

للثلوج.  ت�ساقطا  ت�سهد  �سوف  علقان   – اللوز  جبال 

واأ�سار اإىل اأنه يتوقع تكّون ال�سباب وال�سحب املمطرة 

م�سبوقة برياح ن�سطة مثرية لالأتربة والغبار حتد من 

املدينة  مناطق  من  اأجـــزاء  على  االأفقية  الــروؤيــة  مــدى 

الفر�سة  اأن   اإىل  الفتا   ، وال�سرقية  والريا�ض  املنورة، 

مهياأة لتكّون ال�سحب الرعدية املمطرة م�سحوبة برياح 

ن�سطة على اأجزاء من مناطق جازان، وع�سري، والباحة 

ومكة املكرمة.

ت�سجيل  عن  اأم�ض  لالأر�ساد  الوطني  املركز  اأعلن  كما 

حمافظة طريف اأدنى درجة حرارة منذ بداية �ستاء هذا 

العام بـ 6 درجات حتت ال�سفر، تليها القريات 5 درجات 

حتت ال�سفر، ثم عرعر 4 درجات حتت ال�سفر، م�سريا 

على  الــرد  موجة  ا�ستمرار  اإىل  اليومية  تقاريره  يف 

لتكّون  االأ�سبوع، مع فر�سة  مناطق اململكة حتى نهاية 

ال�سقيع.

وتــوالــت درجــــات احلــــرارة يف االنــخــفــا�ــض على 

تبوك  على  ال�سغرى  �سجلت  حيث  اململكة،  مناطق 

3 درجات مئوية واملدينة املنورة 9 درجات مئوية، 

�سغرى  حــــرارة  درجـــة  الــريــا�ــض  �سجلت  بينما 

درجة   16 املكرمة  ومكة  مئوية،  درجــة   11 بلغت 

مب�سيئة   - لالأر�ساد  الوطني  املركز  مئوية،وتوقع 

يف  امللمو�ض  االنخفا�ض  ا�ستمرار   - تعاىل  الله 

درجات احلرارة على معظم مناطق اململكة. اإىل ذلك 

موعد  احليزان،  نزيه  الطق�ض،  يف  الباحث  توقع 

�سمال  على  حاليا  تــوؤثــر  التي  ــرد  ال موجة  نهاية 

اأنها  اإىل  م�سريا  االأخــرى،  املناطق  وبع�ض  اململكة 

باقية ملدة اأ�سبوعني، بينما ترحل عن و�سط اململكة 

قائال  احلــيــزان  وتابع  الــقــادم.  االأ�سبوع  منت�سف 

القادم  االأ�سبوع  منت�سف  �سرتحُل  الرد  موجة  اإن 

ثلوج  ت�ساقط  احليزان  وتوقع  اململكة.  و�سط  عن 

على مثلث �سرق القريات وحزم اجلالميد واحلرة 

مرورًا بطريف وو�سط احلماد.

جدة ـ البالد   

وثق "متحف الفن الت�سكيلي" مبنطقة جدة التاريخية 

اأكرث من 100 عمل ت�سكيلي اإبداعي، مب�ساركة 50 فنانًا 

حيث  وعاملية،  واإقليمية  حملية  مناف�سات  يف  وفنانة 

يف  اجلميلة  الفنون  رواد  واإبــداعــات  جتــارب  يحكي 

اململكة. وي�سلط املتحف ال�سوء على االأعمال الت�سكيلية 

واللم�سات  االإبداعية،  والنواحي  الفنية،  القيمة  ذات 

مب�سرية  التعريف  يف  ي�سهم  الــذي  االأمـــر  اجلمالية، 

وتعدد  ال�سعودي،  الت�سكيلي  للفن  والــريــادة  التميز 

مدار�سه، حيث ي�سكل املتحف رمزًا 

لفنون معا�سرة  ح�ساريًا 

مع  تـــوازيـــًا  ت�سري 

فنية  حمتويات  من  به  يزخر  مبا  التاريخية،  املتاحف 

جدارية واأعمال ت�سكيلة خمتلفة.

حامد  اأحــمــد  الت�سكيلي  الــفــن  متحف  مــالــك  ــح  واأو�ــس

باملجان  زواره  ي�ستقبل  الـــذي  املتحف  اأن  ال�سريف 

عمره  ي�سل  التاريخية  جدة  بو�سط  الواقع  املبنى  يف 

للفنون  متحًفا  منه  واال�ستفادة  عــام،   100 من  الأكــرث 

الت�سكيلية، حيث ي�سم بني جنباته جمموعة من اأعمال 

الرواد يف الفن الت�سكيلي.

التاريخية،  جـــدة  منطقة  يف  يــقــع  املــتــحــف  اأن  يــذكــر 

وي�ست�سيف املنا�سبات والفعاليات واالأم�سيات الثقافية 

املجاالت  �ستى  يف  واملخت�سني  واالأكادمييني  والــزوار 

التي ُتعنى بتاأريخ جدة القدمية.

الريا�ض ـ البالد       

 التقت هيئة فنون الطهي بعدد من العاملني يف 

وذلك  به،  املهتمني  واالأفــراد  الزراعي  القطاع 

يف اللقاء االفرتا�سي الثالث الذي نظمته الهيئة 

�سمن لقاءاتها الدورية الرامية لتعزيز امل�ساركة 

اجلــهــات  مــع  الــتــوا�ــســل  �سبل  وفــتــح  املجتمعية 

واالأفراد يف القطاع.

" مـــبـــادرات الهيئة  الــــذي حــمــل عــنــوان  الــلــقــاء   وركــــز 

مناطق  يف  املميزة  الــزراعــيــة  النظم  على  املحافظة  يف 

بالهيئة  اخلــا�ــســة  بــاملــبــادرات  التعريف  على  اململكة"، 

املحاور  من  عــدد  ومناق�سة  الــزراعــي،  باملجال  املرتبطة 

املتعلقة باأوجه التعاون مع املنظمات الدولية يف اململكة، 

املتوارثة  التقليدية  املــعــارف  عــن  احلــديــث  اإىل  اإ�ــســافــة 

"النب  زراعــة  نظم  ومناق�سة  واملنتجني،  املــزارعــني  لــدى 

اخلوالين ال�سعودي".

 وتناول اللقاء بع�ض امل�ساريع اخلا�سة بالهيئة كم�سروع 

يقوم  ــذي  ال اململكة،  مناطق  حــول  الطهي  فنون  توثيق 

للمنتجات  اإ�سافة  الرتاثية،  ال�سعبية  االأكـــالت  بتوثيق 

على  املحافظة  بهدف  وذلك  للمناطق،  التقليدية  الزراعية 

هذه املنتجات ودعمها من خالل اإيجاد برامج الآلية الدعم 

هيئة  جهود  �سمن  ياأتي  اللقاء  اأن  بها.  يذكر  والتوعية 

للتوا�سل امل�ستمر مع من�سوبي قطاع فنون  فنون الطهي 

م�سروعها  �سمن  وجمــاالتــه،  م�ساراته  مبختلف  الطهي 

لتطوير القطاع ودعم ومتكني املتخ�س�سني فيه.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف   

الغنائية  املــواهــب  برنامج  من  االأوىل  احللقة  �سهدت 

ومواهب  مميزة  اأ�ــســوات  تقدمي  اأقوى"،  "�سوتك 
من  اأمــري  املت�سابق  وحقق  كبري،  ب�سكل  االأنظار  لفتت 

داليا  الفنانة  فيما اختارت  النهائيات،  اإىل  التاأهل  جدة 

يف  يو�سف  عاي�ض  الفنان  على  تفوقت  التي  املــبــارك؛ 

وتركي  الريا�ض  مــن  ليان  املت�سابقني  النقاط،  جمع 

ال�سالح من الريا�ض للموا�سلة يف الرنامج من خالل 

احللقة القادمة.

 10 اأقوى(  ويتناف�ض يف كل حلقة من حلقات )�سوتك 

مت�سابقني، يقدمون عرو�سًا غنائية اأمام جلنة التحكيم، 

داليا  والفنانة  يو�سف  عاي�ض  الفنان  مــن  واملــكــونــة 

مبارك. وبح�سب قواعد الرنامج، تختار جلنة التحكيم 

اأن  دون  بع�سهما،  �سد  يتناف�سان  اثنني  مت�سابقني  كل 

يكون للمت�سابق فكرة عن موعد تواجده على امل�سرح، 

اأو االأغنية التي �سيوؤديها، اأو املت�سابق اخل�سم.

اأقــوى(، يقرر  ويف نهاية كل حلقة من حلقات )�سوتك 

اجلــمــهــور املــوهــوبــني الــذيــن �ــســيــغــادرون الــرنــامــج، 

ويتاأهل موهوب واحد فقط للحلقة النهائية التي �ستقام 

الثاين  الو�سيفان  اأمـــا  ع�سر،  احلـــادي  االأ�ــســبــوع  يف 

 8 التالية مع  املناف�سة يف احللقة  والثالث �سيوا�سالن 

مواهب غنائية جديدة.

البداية  �سارة  اأطلقتا  قد  جدة  من  ومــرام  ليان  وكانت 

التاأهل  ليان  من خالل تناف�سهما على امل�سرح، لتخطف 

الثاين  الــدويــتــو  ويف  اجلــمــهــور،  ت�سويت  خــالل  مــن 

واأبعد  الــ�ــســراري،  نايف  على  ال�سهري  يحيى  تفوق 

عليه  التفوق  بعد  �سليمان  املت�سابق  العبدالله  حمزة 

الفوز  ال�سالح يف  الثالث، وجنح تركي  الدويتو  يف 

ال�سالح،  راكــان  ح�ساب  على  الرابع  بالدويتو 

على  ليتفوق  ال�سهري  يحيى  عــاد  بعدها 

ــو اخلــامــ�ــض، قبل  ــت ــدوي ال حــمــزة يف 

الــدويــتــو  يف  اأمــــري  مــن  يخ�سر  اأن 

طرًفا  بعدها  اأمري  وظل  ال�ساد�ض، 

ال�سابع؛ حيث  الدويتو  ثابًتا يف 

ويف  ال�سالح،  تركي  على  تفوق 

اأحمد ويف  الثامن على  الدويتو 

الدويتو التا�سع على ليان.

الغنائية  املواهب  برنامج  وياأتي 

الكت�ساف  اأقوى(  )�سوتك  العاملي 

املواهب ال�سعودية، ومنحها فر�سة 

الــغــنــاء اأمـــام اجلــمــهــور الــعــربــي، مما 

ميكنهم من حتقيق طموحاتهم واالنطالق 

يف عامل الغناء.

هيئة فنون الطهي تبحث مع الزراعيين تحديات القطاع 

ليان ومرام
يطلقان شارة

برنامج "صوتك أقوى"
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الدمام- حمودالزهراين 
اأعلنت اإدارة الفتح عن تعاقدها مع الالعب اأمين اخلليف، قادما من الوحدة، 

بعقد ميتد حتى 2025م.
ويعترب اخلليف )25 عامًا( اأحد اأبرز النجوم ال�سابة يف الكرة ال�سعودية، 
متثيل  له  و�سبق  والأوملبية  ال�سنية  املنتخبات  من  العديد  متثيل  له  و�سبق 
الأهلي ثم الوحدة، كما جددت الإدارة عقد املدافع عمار الدحيم حتى 2025م، 
وذلك بعد امل�ستويات اجليدة التي قدمها مع الفريق الفتحاوي منذ قدومه من 

الحتاد 2020.

النموذجي يتعاقد مع الخليف ويجدد للدحيم 

)الكابتن شيطون(
ماجد العيدان

عدائية  غري  واأحيانًا  لطيفة  باأنها  تتظاهر  �سخ�سية  �ساحب  هو 
لدرجة اأن تخاف منها، اأو اأن تهرب من مواجهتها؛ اإذ يجعلنا دائما 
نتفهم الوقائع احلية لكل الأفعال حتى التي ل نر�سى عنها ول نقتنع 
بها، ويقدم لنا بعد حني واآخر الدرو�س الإعالمية والفنون املحفزة 

للبحث عن الكبتنية التي بداخله.
كما تزخر حياته بالأك�سن والإثارة؛ لذلك دائما ما تتحول ق�س�سه 

الربيئة وحكايته النفي�سة اإىل اأفالم وم�سرحيات 
يريد  ملا  الو�سول  من  يتمكن  حتى  املثابرة  على  بقدرته  فيتميز 
ب�سهولة، بالإ�سافة لمتالكه العديد من الأ�ساليب املتعددة والوجوة 

املختلفة واملتلونة ح�سب حاجته وم�سلحته.
دائما ما يحاول اإخبارنا باأن احلقائق هي كل �سيء وطريقة التعامل 
معها هي ن�سف معركة ل كلها؛ وذلك لي�س لأنه يكره قول احلقيقة 
املعركة  من  الآخــر  الن�سف  فيجعل  ال�سدق  عك�س  يحب  لأنــه  بل 

مرتوكا ملن يدفع اأكرث.
من هنا ل يتعار�س حبه للمال مع ادعائه لتطهري الذات والنغما�س 
الطويل يف عامل احلياد ونبذه للتع�سب واملتع�سبني، فهي العملة 
اأن  بو�سعها  يكن  مل  التي  املعدمة  نقوده  منها  �سرف  التي  النادرة 

تزيده اإل بالغو�س عميقًا يف اأوحال هذا امل�ستنقع.
درجــات  اأدنــى  ميتلك  ول  املــاهــر،  بالهداف  لي�س  �سيطون  الكابنت 
الدولية  اجلــوائــز  مناف�سات  يف  للخو�س  تــوؤهــلــه  الــتــي  املــهــارة 
الإعالمية.  م�سريته  يف  كبرية  خربة  ميتلك  اأنــه  رغم  والإقليمية؛ 
اأو تكرميا من جهة  اأنه حقق منجزا  ولكن مل ن�سمع عنه ذات يوم 
اأو  ــًا  دوري املختلفة  املوؤ�س�سات  تنظمها  �سرفية  جائزة  اأو  ر�سمية 

�سنويًا، وذلك لعدم متيزه اأو اإبداعه.
اجتهد النجم �سيطون كثريا يف الإ�سقاط على زمالء مهنته وحارب 
املبتدئني منهم بدًل اأن يدعمهم ويحفزهم، بل وقلل من ح�سورهم 
ما  وال�ستهزاء  ال�سخرية  بهم  واآثار  تواجدهم  ي�ستت  اأن  وحر�س 

بني متابعيه املزيفني م�ستغاًل من�سته.
ال�سنني  عــرب  زامــلــه  مــن  لإيـــذاء  والــطــرق  ال�سبل  كــل  ا�ستنفد  كما 
مالحقتهم  على  واحلر�س  �سدهم  وال�سكوى  باملرافعِة  املهنِة  يف 

قانونيًا، وحما�سبتهم والتفاخر بذلك علنًا.
�سرية  من  ميتلكه  ومــا  �سيطون،  ال�سيد  اإجنـــازات  اأبــرز  هي  هــذه 

وم�سرية. قبح الله فعله، وغفر يل ولكم.
اأخرًيا..

وموؤثر  وعميق  جديد  ريا�سي  اإعالمي  حمتوى  اإىل  بحاجة  نحن 
يتوافق مع هذا التطور الرقمي الرهيب، ويدعم الريا�سة ال�سعودية 
اختالفًا  يختلف  لإعــالم  نحتاج  وتنوعها.  حتولها  ا�ستيعاب  مع 
غري  ال�ستهالكيه  والنزعة  الفردي  الركام  من  حاليًا  يقدم  عما  كليًا 
الف�سائي  ال�سراخ  منط  لتغيري  وي�سعى  املهنية،  وغري  املوجهة، 

الذي ل يكاد اأن يهداأ.
يقول ال�ساعر حافظ ابراهيم: 

ـــاَءٍة ــــــَف عـــب وراأيــــــــُت لـــلـــحـــربـــاِء األ
لــــتــــبــــدِل الأحـــــــــــــواِل والأزمــــــــــــاِن

ــُب املـــكـــاُر ميــ�ــســى خــا�ــســعــًا ــثــعــل وال
ـــظـــاهـــرًا بــــالــــزهــــِد والإميـــــــــاِن  ـــت م

تــزْد ول  بــنــيَّ  يــا  ــْر  ــ�ــسِ اأَْق ف�سرخُت 
ــَك حـــديـــقـــُة الإنـــ�ـــســـاِن ــل ــت و�ـــســـفـــًا ف

على الود نلتقي،،،
majedeidan@

أمير الشرقية يستقبل فريق شعلة الشرقية النسائي

الدمام-حمودالزهراين 
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز اأمري املنطقة 
الن�سائي؛  ال�سرقية"  "�سعلة  فريق  اأم�س  ــارة  الإم بديوان  �سموه  مبكتب  ال�سرقية 
القدم  لكرة  ال�سرقية  املنطقة  م�ستوى  على  الأول  املركز  الفريق  حتقيق  مبنا�سبة 

لل�سيدات.
وقد هناأ �سمو اأمري املنطقة ال�سرقية لعبات الفريق بهذا الفوز، م�سيدًا مبا قدمنه 
من جهود لتحقيق هذا الإجناز متمنيًا �سموه لهن دوام التوفيق والنجاح. وقد رفعت 
رئي�سة الفريق مرام البتريي ال�سكر ل�سمو اأمري املنطقة ال�سرقية على دعمه للريا�سات 
الن�سائية يف املنطقة، ما كان له الأثر البالغ يف متيزها وحتقيق الفريق لهذا الإجناز 

الذي ي�سجل للمنطقة ال�سرقية.

توافق على زيادة األجانب إلى ثمانية
بعد اجتماع المسحل برؤساء أندية المحترفين

الريا�ض - هاين الب�شر
اجتماًعا  اأم�س  بالريا�س  امل�سحل،  يا�سر  القدم  كرة  احتاد  جمل�س  رئي�س  عقد 
اأندية دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني، وذلك ملناق�سة  مع روؤ�ساء 
ا�ستعرا�س  الجتماع  و�سهد  القادمة.  للموا�سم  الأجانب  لالعبني  الأن�سب  العدد 
خالل  الفرق  قائمة  يف  اأ�سا�سية  ب�سفة  امل�ساركني  الأجانب  الالعبني  اإح�ساءات 
العدد يف  املنتخبات بعد زيادة  نتائج  الإيجابي على  املا�سيني، والأثر  املو�سمني 

املوا�سم الأخرية.
املحرتفني  عــدد  زيـــادة  يــوؤيــدون  الأنــديــة  روؤ�ــســاء  اأغلبية  اأن  م�سادر  وك�سفت 
الأجانب، واأنه قد مت التفاق ربعد الت�ساور بني روؤ�ساء الأندية واحتاد كرة القدم  

على زيادة عدد الالعبني الأجانب املو�سم املقبل اإىل 8 لعبني بدًل من 7 لعبني.
كما مت تكليف اللجنة الفنية بتقدمي درا�سة فنية وفًقا لالآراء التي مت طرحها خالل 

اجتماع اأم�س متهيًدا لإ�سدار القرار النهائي ر�سميا قريبا.

"الخلفية" تغيب " سو" 
عن لقاء الباطن

جدة- البالد
ك�سف نادي الهالل، عن تفا�سيل اإ�سابة مدافع الفريق 
تعر�س  التي  �ــســون،  هيون  جانغ  اجلنوبي،  الــكــوري 
عرب  الهالل  وقــال  املا�سية.  التعاون  مواجهة  خــالل  لها 
الفحو�سات  "اأو�سحت  "تويرت":  على  الر�سمي  ح�سابه 
الطبية التي اأجراها جانغ هيون �سو، تعر�سه لالإ�سابة 
اأمــام  الفريق  لقاء  جمريات  اأثناء  اخللفية  الع�سلة  يف 
التعاون. وكان الهالل قد فاز على التعاون، بنتيجة )3-
اجلولة  �سمن  الفريقني،  جمعت  التي  املباراة  خالل   )2

الـ17 من دوري املحرتفني.

في الجولة 20 من دوري" يلو"..

الكوكب يتحدى العدالة.. واألخدود يواجه الوحدة   
حائل- خالد احلامد

مباريات  )الأربعاء(  اليوم  تختتم 
يلو"  دوري"  مــن   20 الــــ  اجلــولــة 
لأندية الدرجة الأوىل، باإقامة ثالثة 

لقاءات.
الكوكب VS العدالة

الكوكب  ي�ست�سيف  اخلـــرج،  يف 
ــادي  ن عــلــى ملعب  ــة،  ــعــدال ال فــريــق 
نقطة يف  لديه 20  الكوكب  ال�سعلة. 
املركز الثامن ع�سر، وياأمل يف الفوز 
على  اخلطر.  مناطق  عن  والبتعاد 
الطرف الآخر، ي�سعى العدالة للفوز 
اأجــل  مــن  الــثــالث  الــنــقــاط  وحتقيق 
ال�سعود.  على  املناف�سة  موا�سلة 
الفريق ر�سيده 33 نقطة يف املركز 
انتهت  الأول  الــدور  نتيجة  الثاين. 

2/1 ل�سالح العدالة.
الأخدود VS الوحدة

بن  هذلول  الأمــري  ا�ستاد  �سيكون 
عبدالعزيز بنجران م�سرحًا ملُواجهة 
ـــوحـــدة. لقاء  فــريــقــي الأخـــــدود وال
هذه  �ستكون  وُمثرية.  ُمرتقبة  ة  قمَّ

واأكرثها  للجولة  عنوانًا  املُواجهة 
يف  الفريقني  لتقارب  نظًرا  ُمتابعًة؛ 

املراكز وت�ساويهما يف عدد النقاط.
اليوم،  ُمــواجــهــة  يدخل  الأخــــدود 
ُنقطة.  بـ 29  الثامن  وهو يف املركز 
بينما الوحدة يحتل املركز ال�سابع بـ 

29 ُنقطة.
وي�سعى اليوم كل فريق لالنت�سار 
ــثــالث مــن اأجــل  وخــطــف الــنــقــاط ال
املناف�سة على ال�سعود. نتيجة الدور 

الأول انتهت ل�سالح الوحدة2/1.
ال�ساحل VS ال�سعلة

فهد  بــن  حممد  الأمـــري  ملعب  على 
بنظريه  ال�ساحل  ي�سطدم  بالدمام، 
ال�سعلة يف لقاء قوي. ال�ساحل يحتل 
املركز اخلام�س بـ 30 ُنقطة، وي�سعى 
للفوز واقتحام املُقِدمة. بينما �سيفه 
ُم�ستويات  يــقــدم  ــــزال  لي ال�سعلة 
ونتائج ُمتقلبة. ال�سعلة يحتل  املركز 
وي�سعى  ُنقطة،   22 بـ  ع�سر  الــرابــع 
للفوز وترك املراكز الأخرية.  نتيجة 

الدور الأول انتهت اإيجابية. 
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األخضر يقسو على الهند ويواجه أستراليا..

النصر يتغنى بـ" هداف الكان"

األمير فهد بن جلوي يفتتح البطولة اآلسيوية العشرين لكرة اليد

جدة- البالد
اأ�ــــســــاد نــــــادي الــنــ�ــســر مبــهــاجــم 
املحرتف  الــقــدم،  لكرة  الأول  فريقه 
الكامريوين فين�سنت اأبو بكر، بعدما 
قاد منتخب بالده ل�سدارة املجموعة 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة  من  الأوىل 
بــعــد الــتــعــادل مــع الـــراأ�ـــس الأخــ�ــســر 
الن�سر،  ح�ساب  ون�سر  ملثله.  بهدف 

التوا�سل  مــوقــع  على  ح�سابه  عــر 
�ـــســـورة  "تويرت"،  الجـــتـــمـــاعـــي 
على  "ترّبع  عليها:  وعــلــق  لــالعــبــه، 
�سدارة هدايف اأمم اإفريقيا.. و�سعد 
دور  اإىل  الكامريون  بــالده  مبنتخب 
اإفــريــقــيــا.. هذا  الــــ16 يف كــاأ�ــس اأمم 
وقد  بكر".  اأبــو  فين�سنت  جنمنا  هو 
�سجل فين�سنت الهدف الأول ملنتخب 

ــة هــزت  ــوي بـــــالده، بــعــد تــ�ــســديــدة ق
يف  الأخ�سر  الــراأ�ــس  منتخب  �سباك 
غاري  يــدرك  اأن  قبل  الأول،  ال�سوط 
الــتــعــادل ملنتخب  رودريــجــيــز هــدف 
رائعة  متريرة  بعد  الأخ�سر،  الراأ�س 
مرمى  يف  ــدم  ــق ال بـ"كعب"  حــولــهــا 
�سمن  النتيجة  بــهــذه  ــكــامــريون.  ال
الكامريون �سدارة املجموعة بر�سيد 

ــفــوز يف مــبــاراتــن  7 نــقــاط، بــعــد ال
والتعادل يف واحدة.

وبذلك رفع مهاجم الن�سر فين�سنت 
اأهــداف مع  اإىل  5  اأبــو بكر ر�سيده 
مــبــاريــات،   3 خـــالل  بــــالده  منتخب 
ــــات عــلــى بــعــد هــــدف وحــيــد من  وب
"الأ�سود"   ــطــورة  اأ�ــس رقـــم  حتطيم 

�سامويل اإيتو  يف البطولة القارية.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الدمام- حمودالزهراين
عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد  الأمــري  افتتح  
ــيــة  ــائــب رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الأوملــب بـــن مــ�ــســاعــد ن
البطولة  مناف�سات  اأم�س  ال�سعودية  والباراملبية 
اليد  لــكــرة  للمنتخبات  الــعــ�ــســريــن  الآ�ــســيــويــة 
للرجال، بح�سور بدر ذياب نائب رئي�س الحتاد 
اآل منر  بن علي  اآ�سيا، وفا�سل  قارة  الدويل عن 
اليد،  لــكــرة  ال�سعودي  الحتـــاد  جمل�س  رئي�س 
ت�سمن  حيث  الريا�سية،  ال�سخ�سيات  من  وعدد 
ال�ستعرا�سية  الفقرات  من  عددا  الفتتاح  حفل 

وعرو�س الليزر.
للمنتخب  الأوىل  املباراة  الأمري  وح�سر �سمو 
اأقــيــمــت عــلــى �ــســالــة وزارة  ــتــي  الــ�ــســعــودي ال
الريا�سة بالدمام؛ حيث د�سن الأخ�سر ال�سعودي 
الهند  منتخب  على  بــفــوزه  البطولة  مناف�سات 
بفارق  الثانية  املجموعة  ليت�سدر   )30-54(
منتخب  على  تغلب  الـــذي  اإيـــران  عــن  الأهــــداف 

اأ�سرتاليا )32-10( يف املجموعة ذاتها.

وتــتــوا�ــســل لـــقـــاءات الــبــطــولــة ظــهــر الــيــوم، 
املنتخب  يلتقي  حيث  مواجهات،  ثماين  باإقامة 
ال�ساعة  يف  اأ�ــســرتالــيــا  منتخب  مــع  ال�سعودي 
ال�ساد�سة م�ساء يف الدمام، فيما يواجه منتخب 
اإيران منتخب الهند عند ال�ساعة الرابعة ع�سرًا 
عــلــى �ــســالــة مــديــنــة الأمــــري نــايــف الــريــا�ــســيــة 

بالقطيف.
يلتقي  الأوىل  املجموعة  مناف�سات  و�سمن   
اأمام  ال�ساد�سة م�ساء  ال�ساعة  منتخب كوريا يف 
مناف�سه الأردن يف اللقاء الذي �سيقام يف الدمام، 
ويف اللقاء الأخر الذي �سيقام يف القطيف �سمن 
املجموعة ذاتها يلتقي منتخب الكويت مبناف�سه 

�سنغافورة عند ال�ساعة الـ12 ظهرًا.
ال�ساعة  عند  ف�ست�سهد  الثالثة  املجموعة  اأمــا 
املت�سدرين  بن  كبرية  مواجهة  ظهرًا  الثانية 
فيما  الدمام،  �سالة  على  والعراق  قطر  منتخبا 
يواجه منتخب المارات مناف�سه عمان يف �سالة 

القطيف يف نف�س التوقيت.

ــة يــلــتــقــي املــتــ�ــســدر  ــع ــراب ويف املــجــمــوعــة ال
اأوزبك�ستان  البحرين بو�سيفه منتخب  منتخب 
ع�سرًا،  الرابعة  ال�ساعة  عند  الدمام  �سالة  على 
على  كونغ  وهونغ  فيتنام  منتخب  يلتقي  فيما 

�سالة القطيف يف متام ال�ساعة الـ12 ظهرًا.
على  الــفــوز  حقق  قــد  الكويت  منتخب  وكــان 
مناف�سات  �سمن   )31-42( الأردن  منتخب 
كــوريــا  منتخب  فـــاز  فيما  الأوىل،  املــجــمــوعــة 
 )9-40( �سنغافورة   منتخب  على  اجلنوبية 

�سمن مناف�سات املجموعة ذاتها.
على  ثــمــيــنــًا  ــــوزًا  ف الـــعـــراق  منتخب  وحــقــق 
املجموعة  مناف�سات  �سمن   )31-32( الإمــارات 
منتخب  على  قطر  منتخب  تغلب   كما  الثالثة، 

عمان)14-31(.
ــرابــعــة حــقــق منتخب  ال و�ــســمــن املــجــمــوعــة 
 )14-46( فيتنام  منتخب  على  الفوز  البحرين 
مناف�سه  على  اأوزبك�ستان  منتخب  تغلب  فيما 

هونغ كونغ)24-28(.
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"منظومة االبتكار" تحتضن أفكار الموهوبين اإلبداعية
الريا�ض - البالد

وقعت موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، 

واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  الــعــامــة  الهيئة  مــع  تــعــاون  اتفاقية 

الإبداعية  التطبيقية  للأفكار  "من�ساآت"  احت�سان  تت�سمن  "من�ساآت"، 
يف الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي "اإبداع" ولأع�ساء رابطة موهبة، 

تفعيل  م�سروع  �سمن  نا�سئة،  �سركات  اإىل  حتويلها  يف  وامل�ساعدة 

طلبة  وم�ساريع  لأفــكــار  التوجيهي  الــدعــم  وتــقــدمي  البــتــكــار،  منظومة 

"تلمذة موهبة"، اإ�سافة اإىل  "برامج موهبة الإثرائية البحثية"، وطلبة 
الأعمال  وريــادة  البتكار  جمال  يف  تدريبيًا  برناجمًا  "من�ساآت"  تقدمي 

"الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتني؛ الأوىل خلل  خلل 

املعار�ض املركزية، والثانية خلل معر�ض اإبداع للعلوم والهند�سة.

امل�ساريع  حتكيم  يف  للم�ساهمة  حمكمني  برت�سيح  "من�ساآت"  وتقوم 

امل�ساركة يف اأوملبياد اإبداع، وتقدمي كتاب مادة اأ�سا�سيات ريادة الأعمال 

لطلب موهبة، وتدريب املعلمني واملعلمات املر�سحني لتنفيذ الربنامج، 

حقوق  ميتلكون  الذين  الطلبة  برت�سيح  موهبة  موؤ�س�سة  تقوم  بينما 

اأفكارهم الإبداعية لـ"من�ساآت"؛ لدرا�سة اخرتاعاتهم والنظر يف اإمكانية 

احت�سانهم يف حا�سنات الأعمال ومراكز البتكار يف "من�ساآت"، بجانب 

تقدمي خرباتها يف جمال براءات الخرتاع ودعم ال�ست�سارات.

"الضمان": صرف األدوية
دون حاجة "إساءة استخدام"

فيديو كليب
جديد لنوال الزغبي

2000 دوالر راتب
موظف مهمته النوم

300 متقدم لجائزة
العلوم التربوية والنفسية

توثيق أعمال الحرفيات
اجلاري  "م�ستكة"  فعالية  �ضمن  ال�ضعوديات  احلرفيات  اأعمال  الرتاث  على  للمحافظة  ال�ضعودية  اجلمعية  من  وفد  وثق 

تنفيذها مبهرجان �ضتاء جازان22. واطلع الوفد على م�ضاركة 40 حرفية من الأ�ضر املنتجة، امل�ضاركة باملعر�ض بدعم من 

اأعمال  بها منطقة جازان، بهدف توثيق  التي تتميز  الرتاثية  واملهن  اأبرز احلرف  والتي متثل  التنمية الجتماعية،  بنك 

الأ�ضر احلرفية املرتبطة برتاث وثقافة املنطقة، �ضعًيا لتنمية الرتاث و�ضونه واملحافظة عليه.

نظام غذائي يقي
أعضاًء بالجسم من التلف

جدة - البالد

ك�سفت درا�سة جديدة، اأن اتباع النظام الغذائي املتو�سطي قد يقي اأهم ااأع�ساء 

اجل�سم ويحميها ب�سبب احتوائه على طعام مهم منت�سر يف ال�سواحل املتو�سطية.

ال�سهر يف جملة  هــذا  مــن  �سابق  ُنــ�ــســرت يف وقــت  الــتــي  الــدرا�ــســة  واأ�ـــســـارت 

للجمعية  الر�سمية  املجلة  باأنها  ا  اأي�سً املعروفة   ،"Clinical Nutrition"
فح�سوا  الباحثني  اأن  اإىل  الغذائي،  والتمثيل  ال�سريرية  للتغذية  الأوروبــيــة 

وجه  على  التاجية،  القلب  باأمرا�ض  مري�ض   1000 من  اأكــر  ت�سم  جمموعة 

التحديد اأولئك الذين عانوا م�سكلة يف ال�سريان التاجي قبل �ستة اأ�سهر اأو اأكر. 

املتو�سط  الأبي�ض  البحر  بنظام  باللتزام  امل�ساركني  ن�سف  الباحثون  وكلف 

الغني بزيت الزيتون البكر، والن�سف الآخر باتباع نظام غذائي قليل الد�سم وغني 

وظائف  يف  بتح�سني  مرتبط  النظامني  كل  اأن  ليت�سح  املعقدة،  بالكربوهيدرات 

الكلى، لكن ُر�سد التح�سن ب�سكل وا�سح واإيجابي لدى الأ�سخا�ض الذين اتبعوا 

ا ب�سبب احتوائه على ِن�َسب عالية من زيت الزيتون. ا متو�سطيًّ نظاًما غذائيًّ

ويطلق العلماء م�سطلح "الأع�ساء النبيلة" على الأجهزة املهمة باجل�سم، التي 

ل ي�ستطيع العلج الطبي اأو اجل�سم بحد ذاته اإعادتها اأو اإ�سلحها يف حال تلف 

جزء منها اأو كلها؛ وهي: الدماغ والقلب والكليتان والكبد والرئة.

جدة - البالد

قطع جمل�ض ال�سمان ال�سحي، باأن �سرف 

اأنــواع  مــن  يعد  اإليها  حاجة  دون  الأدويــــة 

ال�ستخدام". "اإ�ساءة 
ال�سمان  ملجل�ض  الر�سمي  املتحدث  وحّذر 

يف  املبالغة  من  عمارة؛  اأبو  اأحمد  ال�سحي 

�سرف الأدوية دون حاجة اإليها، لفتا خلل 

اأن  اإىل  "الرا�سد"،  لقاء تلفزيوين بربنامج 

بعنوان  حملة  اأ�سهر   3 قبل  اأطلق  املجل�ض 

"خليك واعي"، بالتعاون مع النيابة العامة، 
�سوق  يف  اخلاطئة  املمار�سات  على  وتركز 

واإ�ساءة  والإهمال  الحتيال  مثل:  التاأمني، 

ال�ستخدام.

الأدوية  اأن �سرف  اإىل  عمارة  اأبو  واأ�سار 

ّنف ك�سوء ا�ستخدام  من دون حاجة اإليها �سُ

يت�سّدى له جمل�ض ال�سمان ال�سحي.

جدة - البالد

بعنوان  جديدة  اأغنية  ت�سجيل  الزغبي،  نــوال  الفنانة  اأكملت 

"ل�سه باجى على باله" باللهجة امل�سرية، من كلمات اأمري طعيمة 
واأحلان عمرو م�سطفى، وت�ستعد حاليًا لت�سويرها على طريقة 

الفيديو كليب مع املخرج فادى حداد.

بينما  الأغنيات اجلديدة،  نوال موؤخرا جمموعة من  وقدمت 

ك�سفت عن موقفها من خو�ض جتربة التمثيل، موؤكدة اأنه عر�ض 

اأو  �سينمائية  �سواء  الفنية  ال�سيناريوهات  من  الكثري  عليها 

درامية، ولكن حال اإقناعها باأحدها �ستوافق على الفور، م�سيفة 

اأنها تتمنى اأن تكون جتربة الدراما الق�سرية التى ل تتعدى 8 

حلقات.

قائلة  املهرجانات  اأغاين  يف  راأيها  عن  الزغبى  نوال  واأعلنت 

اإنها ل ت�سمعها، ولي�ست ذوقها، ولكن فى بع�ض الأحيان ممكن 

الفن  اأن  م�سرية  اإعجابها،  وتنال  النوعية  هذه  من  اأغنية  ت�سمع 

جمال  فى  جنحت  مطربة  اأف�سل  حول  راأيها  اأو�سحت  كما  اأذواق، 

التى  املطربات  اأف�سل  من  تعترب  الوهاب  عبد  "�سريين  قائلة:  التمثيل 

حققت جناًحا كبرًيا فى التمثيل باإح�سا�سها املختلف واأدائها املتميز".

وا�ضنطن - وكالت

لأ�سخا�ض  عمل  فر�سة  اأمريكية  �سركة  خ�س�ست 

اخلــ�ــســوع  اأجــــل  مـــن  وذلــــك  الأرق،  مـــن  يــعــانــون 

العني  واأقــنــعــة  والــو�ــســائــد  التطبيقات  لخــتــبــارات 

والفرا�ض اأثناء النوم.

يخ�سع  �سهرين  ملدة  �سي�ستمر  الختبار  اإن  وقالت 

8 منتجات  لتجربة  للوظيفة  املتقدم  ال�سخ�ض  فيها 

خمتلفة، كل منها ملدة اأ�سبوع، وبعد ذلك يكملون 

اإذا كـــانـــوا قـــد لحــظــوا  مــراجــعــة حـــول مـــا 

ل،  اأم  نومهم  وكمية  نوعية  يف  اختلفات 

 2000 اإجــمــايل  �ستدفع  اأنــهــا  مو�سحة 

لل�ساعة  دولًرا   250 اإىل  مق�سمة  دولر، 

على مدار الأ�سابيع الثمانية.

ـــنـــوم يف الــ�ــســركــة  واأكــــــدت خـــبـــرية ال

اأن كل  تــ�ــســامــربز،  الأمــريــكــيــة، دوروثــــي 

بنوم  ينعم  اأن  وميكنه  ي�ستحق  �سخ�ض 

اأنـــه مــن خلل  اأمــلــهــا يف  هــنــيء، معربة عــن 

�سيئ م�ساعدته  لديه �سجل نوم  جتنيد �سخ�ض 

يف العثور على ال�سلم ليل، وم�ساعدة ال�سركة يف 

جمع معلومات مفيدة ميكن م�ساركتها مع الآخرين.

الريا�ض - البالد

"ج�سنت  ا�ستقبلت جائزة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية 

اجلمعية،  ورواد  العلمي،  والبحث  املوؤلف،  الكتاب   - فروعها  يف  للتميز" 

ورواد الرتبية وعلم النف�ض - حتى الآن اأكر من 300 متقدم ومتقدمة.

ولفت رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية امل�سرف العام على اجلائزة الدكتور 

يناير  �سهر  نهاية  حتى  م�ستمر  التقدمي  اأن  اإىل  ال�سايع،  �سليمان  بن  فهد 

املمار�سات  لتطوير  الرئي�سية  الأدوات  اأهــم  من  اجلــائــزة  عــادًا  اجلـــاري، 

الرتبوية والنف�سية يف ع�سر املعرفة. 

"الكتاب املرتجم،  اأن فروع اجلائزة الأخرى  واأ�سار الدكتور ال�سايع اإىل 

يف  طرحها  �سيتم  واملوؤ�س�سية"،  الفردية  واملــبــادرات  املن�سور،  والبحث 

الدورات القادمة من اجلائزة.

"ج�سنت"  جمعية  جلهود  امتداًدا  تاأتي  للتميز  "ج�سنت"  جائزة  اأن  يذكر 

العلمي  التوا�سل  وحتقيق  تخ�س�ساتها  جمال  يف  العلمي  الفكر  تنمية  يف 

https:// التايل:  الرابط  عرب  اجلائزة  على  التقدمي  وميكن  لأع�سائها، 

.gea.org.sa

5 نصائح لتحضير 
وجبات صحية

جدة - البالد

قدمت هيئة ال�سحة العامة "وقاية"، خم�ض ن�سائح يجب على املراأة 

مراعاتها عند حت�سري الوجبات يف املنزل، منها ا�ستخدام طرق القلي 

الهوائية اأو ال�سواء اأو امليكرويف اأو اخلبز اأو البخار.

ال�سوديوم  عالية  والتوابل  امللح  جتنب  على  "وقاية"،  و�سددت 

مثل �سل�سلة الرتياكي و�سل�سة ال�سويا، م�سيفة اأنه ميكن ا�ستبدال 

ع�سري  اأو  اخلل  اأو  الثوم  اأو  الفلفل  اأو  التوابل  اأو  باأع�ساب  ذلك  كل 

احلم�سيات لتعزيز النكهة. ولفتت الهيئة اإىل اأنه عند اإ�سافة تتبيلت 

بجانب  الد�سم،  قليلة  اأو  ال�سعرات  قليلة  تتبيلة  ت�ساف  �سل�سات 

والكانول  الزيتون  زيــت  مثل  للطبخ  �سحية  اأكــر  زيــوت  ا�ستخدام 

والذرة وحماولة جتنب ا�ستخدام الزبدة وال�سمن والدهون امل�سبعة 

متحولة،  دهون  على  املحتوية  واملنتجات  جزئيا  املهدرجة  والزيوت 

داعية اإىل ت�سفية اخل�سراوات املعلبة و�سطفها لإزالة امللح اأو الزيت 

الزائد، وطهي اخل�سراوات لفرتة كافية حيث اإن الطهي الزائد يجعلها 

تفقد قيمتها الغذائية.
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