جملس الوزراءيندد بإرهاب
احلوثي على أبو ظيب
الريا�ض  -وا�س

جدد جمل�س الوزراء خالل جل�سته� ،أم�س (الثالثاء) ،ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه الله� .إدانة اململكة
للهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مطار �أبوظبي ال��دويل ،والت�أكيد على الوقوف التام مع دولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة �أمام كل ما يهدد �أمنها وا�ستقرارها ،وا�ستمرار اململكة من خالل
قيادتها لقوات التحالف لدعم ال�شرعية يف اليمن بالت�صدي ملحاوالت ملي�شيا احلوثي الإرهابية
وممار�ساتها ،وما ت�شكله من تهديد للأمن وال�سالم باملنطقة والعامل.
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ال�سعودية حتفز اال�ستثمارات العاملية
الريا�ض  -البالد

ك�شفت وزارة اال�ستثمار �أن�ه��ا تو�سعت دول �ي � ًا لتحفيز وج��ذب
اال�ستثمارات � ،ضمن م�ستهدفاتها لإن�شاء  11مكتب ًا حول العامل.
و�أ�ضافت يف تقرير "را�صد االقت�صاد واال�ستثمار ال�سعودي" الذي
تن�شره الوزارة ب�شكل ربع �سنوي� ،إنها افتتحت  6مكاتب حالي ًا يف
وا�شنطن ولندن وبكني و�سنغافورة وطوكيو وباري�س.
و�أو�ضحت الوزارة� ،أن من�صة "ا�ستثمر يف ال�سعودية" هي الهوية
الوطنية املوحدة لت�سويق اال�ستثمار يف ال�سعودية ،وحظيت منذ

� 12صفحة  /رياالن

�إطالقها بح�ضور وانت�شار دويل و�إقليمي وحملي وا�سع النطاق من
خالل امل�شاركة يف �أهم و�أبرز امل�ؤمترات والفعاليات.
وكانت الوزارة قد ك�شفت يف التقرير عن �إمتام � 25صفقة ا�ستثمارية
يف الربع الأخ�ير من  2021با�ستثمارات قاربت  18مليار ري��ال،
ووفرت � 8آالف فر�صة عمل .وبهذه الأرقام بلغ �إجمايل ال�صفقات يف
 2021نحو � 112صفقة با�ستثمارات تتجاوز  50مليار ريال .و�أكد
التقرير �أن الإقبال متزايد لال�ستثمارات اجلديدة يف اململكة ،وتو�سع
اال�ستثمارات القائمة ويت�صدرها قطاع االبتكار.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

عقار جديد لعالج كورونا
البالد ـ وكاالت

"تبد�أ يف رو�سيا اختبارات دواء جديد لعالج مر�ض "كوفيد،"-19
بعد �أن اجتاز جميع االختبارات الأولية بنجاح و�أظهر فعالية عالية.
وي�شري �ألك�سندر غين�سبورغ ،مدير مركز"غاماليا" الرو�سي
لبحوث الأوبئة والأحياء املجهرية ،يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أنه
يجب �أن يجتاز هذا الدواء مرحلتني �أخريني من االختبارات ومن ثم
يطرح العقار يف الأ�سواق يف نهاية ربيع عام . 2022
ووف�ق��ا ل��ه ،احل��دي��ث ي��دور ع��ن دواء يعتمد على �أج�سام م�ضادة

وحيدة الن�سيلة .وت�ستخدم الأدوي��ة التي تعتمد على هذه الأج�سام
امل�ضادة ،تنتجها خلية واحدة م�ستن�سخة ،يف عالج �أنواع معينة من
ال�سرطان �أي�ضا.
وكان �ألك�سندر غين�سبورغ ،قد �أ�شار يف وقت �سابق �إىل �أن اللقاح
الأنفي ال يلغي �ضرورة تلقي اللقاح العادي �ضد فريو�س كورونا� ،إال
�إنه �سي�أتي مكمال له لي�ضمن حاجزا �آخر �أمام العدوى ،و�أ�شار �إىل �أن
اللقاح الأنفي امل�ضاد للفريو�س التاجي امل�ستجد �سيكون من جرعتني،
ويف حالة �إعادة التطعيم تكفي جرعة واحدة منه فقط.
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الشورى:

توفير الحماية التأمينية
بعيداً عن تفاوت األجور
الريا�ض -البالد

وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته �أم�س
برئا�سة ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،على ق��راره ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ع��ام امل� ��ايل  ،وامل�ت���ض�م��ن
ق�ي��ام امل�ؤ�س�سة ب ��إع��ادة النظر يف خطتها
اال�سرتاتيجية مبا يتوافق مع قرار جمل�س
ال � ��وزراء ،والتن�سيق م��ع وزارة امل ��وارد
الب�شرية والتنمية االج�ت�م��اع�ي��ة؛ لتوفري
ح � ِّد �أدن��ى للحماية الت�أمينية االجتماعية
للم�شرتكني ب�ع�ي��د ًا ع��ن ت �ف��اوت م�ستويات
الأجور .و�أكّد املجل�س يف قراره للم�ؤ�س�سة
ب�إعادة درا�سة العجز االك�ت��واري بعد دمج
الأ��ص��ول املالية التابعة للم�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد ،داعي ًا امل�ؤ�س�سة من خالل جمل�س
�إدارتها �إىل مراجعة �أداء ال�شركات اململوكة
لها ،وتقييم النتائج ،مبا يف ذلك ال�شركات
اململوكة للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد �سابق ًا.

الصك

يكفي للبيع على الخارطة
الريا�ض -البالد

2

واشنطن

عقوبات على أفراد
تابعين لـ"حزب اهلل"

حتذير �أوروبي من خطر الإخوان

�أع �ل��ن ب��رن��ام��ج ال�ب�ي��ع �أو ال �ت ��أج�ير على
اخل��ارط��ة "وايف" ع��ن ت�ع��دي��ل متطلبات
ترخي�ص بيع الأرا�ضي اخلام على اخلارطة
واالكتفاء بتهمي�ش �صك الأر�ض عو�ض ًا عن
تقدمي �ضمان مايل �أو ال�شيك امل�صدق.
وي�أتي ذلك تي�سري ًا لإج��راءات احل�صول
على الرتخي�ص وحتفيز ًا مل�ّلااّ ك الأرا��ض��ي
لتطوير �أرا�ضيهم� ،ضمن اجلهود امل�ستمرة
لدعم املعرو�ض العقاري وتوفري احللول
ال�سكنية والتمويلية ب�شكل م�ستدام عرب
بناء الأنظمة والت�شريعات الداعمة للإ�سهام
يف رف ��ع ن���س�ب��ة ال�ت�م�ل��ك ال���س�ك�ن��ي ل�ل�أ��س��ر
ال�سعودية �إىل  ، % 70حتقيق ًا مل�ستهدفات
برنامج الإ�سكان – �أحد برامج ر�ؤية
اململكة .2030-

وا�شنطن  -البالد

�أدرجت وزارة اخلزانة الأمريكية ثالثة �أفراد
و�شركة على الئحة العقوبات ل�صلتهم بتنظيم
"حزب الله" اللبناين.
وق ��ال ��ت ال� � � ��وزارة يف ب��ي��ان �� �ص ��ادر �أم ����س
(الثالثاء)� :إنها �أدرجت جهاد �سامل عالمة ،وعلي
حممد �ضعون ،وعادل علي ذياب ،بالإ�ضافة �إىل
�شركة "دار ال�سالم لل�سياحة وال�سفر" ،التي
تتخذ م��ن لبنان م�ق��ر ًا لها ،م�شري ًة �إىل �أن هذا
الإج� ��راء ي��أت��ي يف وق��ت ي��واج��ه فيه االقت�صاد
اللبناين �أزمة غري م�سبوقة ،فيما يقوم حزب الله
كجزء من احلكومة اللبنانية ،بعرقلة الإ�صالحات
االقت�صادية ومنع التغيري الذي يحتاجه ال�شعب
اللبناين ب�شدة.
و�أ�ضافت :حزب الله يدّعي �أنه يدعم ال�شعب
اللبناين ،ولكن متام ًا مثل الفاعلني الفا�سدين
الآخرين يف لبنان الذين حددتهم وزارة اخلزانة،
يوا�صل اال��س�ت�ف��ادة م��ن امل���ش��روع��ات التجارية
املعزولة ،وال�صفقات ال�سيا�سية ال�سرية ،التي
�أ�سهمت يف تكدي�س ث��روة التنظيم على ح�ساب
ال�شعب اللبناين.

لندن  -البالد
حذر تقرير �أوروبي جديد ،من خطر تنظيم الإخوان الإرهابي يف بريطانيا ،كا�شفا عن دور قياداته
ح�سن البنا و�سيد قطب ويو�سف القر�ضاوي يف ن�ش�أة الإره��اب ح��ول العامل ،م�ستعر�ضا خماطر
جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ويف مقدمتها الإخوان يف بريطانيا ،حتت عنوان "املنظمات الإ�سالمية يف
اململكة املتحدة :من ق�ضية ر�شدي حتى يومنا هذا".
وقال التقرير الذي ن�شره �أم�س (الثالثاء) موقع "عني �أوروبية على التطرف"� ،إن "الإخوان وغريهم من
املنظمات املتطرفة تركز على عدد من الق�ضايا منها مفهوم الإ�سالموفوبيا امل�ؤ�س�سي يف بريطانيا ،الفتا �إىل
�أن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ن�شطت يف بريطانيا بالقرن املا�ضي وت�سبب يف الكثري من اجلرائم الإرهابية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن تنظيم الإخوان الإرهابي موجود يف نحو  90دولة حول العامل ،ويف كل دولة اخرتقتها
اجلماعة اتخذت �أ�شكاال خمتلفة لتنا�سب القوانني ال�سيا�سية املحلية ،ولكن يف النهاية تعمل كل املنظمات الإخوانية،
وف ًقا لر�ؤية �إرهابية م�شرتكة و�ضعها القر�ضاوي.
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ناقشا المستجدات اإلقليمية والدولية وجهود تحقيق السالم واالستقرار

ولي العهد والرئيس الكوري يبحثان تعزيز العالقات في كافة المجاالت

الريا�ض -وا�س

عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،وفخامة
الرئي�س م��ون جيه �إن رئي�س جمهورية ك��وري��ا ،يف ال��دي��وان
امللكي بق�صر اليمامة� ،أم�س (الثالثاء) ،جل�سة مباحثات ر�سمية
ا�ستعر�ضا خاللها العالقات الثنائية ب�ين البلدين ال�صديقني
و�سبل دعمها وتعزيزها يف املجاالت كافة ،بالإ�ضافة �إىل بحث
م�ستجدات الأو� �ض��اع الإقليمية وال��دول�ي��ة واجل�ه��ود املبذولة
ب�ش�أنها مبا يحقق ال�سالم واال�ستقرار.
ح�ضر جل�سة املباحثات� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سعود ب��ن ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز وزي��ر
الداخلية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالله بن بندر بن
عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزي��ر ال��دف��اع ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله وزي��ر اخلارجية،
ومعايل وزي��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال ��وزراء م�ست�شار الأم��ن
الوطني ال��دك�ت��ور م�ساعد ب��ن حممد العيبان ،وم�ع��ايل وزي��ر
التجارة وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي،

ومعايل وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
(الوزير املرافق) ،ومعايل وزير االقت�صاد والتخطيط الأ�ستاذ
في�صل بن فا�ضل الإبراهيم ،و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لدى كوريا �سامي ال�سدحان.
فيما ح�ضرها من اجلانب الكوري ،معايل وزير اخلارجية �إيوي
يونغ ت�شونغ ،ومعايل وزير التجارة وال�صناعة والطاقة �سونغ
ووك مون ،وكبري موظفي مكتب الرئي�س لل�سيا�سات هو �سيونغ
يل ،و�سفري جمهورية ك��وري��ا ل��دى اململكة ج��ون يونغ ب��ارك،
ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جني كيم ،و�سكرتري الرئي�س
لل�سيا�سات اخلارجية يونغ هيون كيم.
وك��ان فخامة الرئي�س م��ون جيه �إن ،رئي�س جمهورية كوريا،
قد و�صل الريا�ض �أم�س يف زيارة للمملكة .وكان يف ا�ستقباله
مبطار امللك خالد الدويل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،الذي رحب بفخامته وحرمه يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وقد �أجريت لفخامة رئي�س جمهورية كوريا ،مرا�سم ا�ستقبال
ر�سمية ،حيث عزف ال�سالمان الوطنيان للبلدين .ثم ا�ستعر�ض
حر�س ال�شرف .كما كان يف ا�ستقبال فخامته� ،صاحب ال�سمو

امللكي الأمري حممد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب �أمري
منطقة الريا�ض ،ومعايل وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد
العزيز الفالح (الوزير املرافق) ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل
بن عبد العزيز بن عياف �أم�ين منطقة الريا�ض ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى كوريا �سامي ال�سدحان ،ومدير �شرطة
منطقة الريا�ض اللواء فهد بن زيد املطريي.
بعد ذلك رحب �سمو ويل العهد بالوفد الر�سمي لفخامة رئي�س
جمهورية ك��وري��ا ،ال��ذي ي�ضم كال من معايل وزي��ر اخلارجية
ايوي يونغ ت�شونغ ،ومعايل وزير التجارة وال�صناعة والطاقة
�سونغ ووك م��ون ،وكبري موظفي مكتب الرئي�س لل�سيا�سات
هو �سينغ يل ،وم�ست�شار الرئي�س اخلا�ص لل�ش�ؤون اخلارجية
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 �إدارة برنامج اال�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
الرئي�س كيونغ مي ب��ارك ،ورئي�س املرا�سم جونغ هيون ريو،
ومدير عام مكتب �أفريقيا وال�شرق الأو�سط جانغ هيون كيم.

 10اتفاقيات سعودية  -كورية لتعزيز قطاع التكرير والكيميائيات

الظهران  -وا�س

�أعلنت �شركة الزيت العربية ال�سعودية "�أرامكو ال�سعودية"،
�أم�س (الثالثاء) ،عن توقيع  9مذكرات تفاهم ،واتفاقية واحدة
مع كيانات كورية رائدة ،بهدف تعزيز �إ�سرتاتيجيتها يف قطاع
التكرير والكيميائيات ،ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجني،
ف�ضلاً عن �إيجاد خيارات متويلية جديدة لل�شركة.
وج��رت مرا�سم التوقيع خ�لال فعاليات منتدى اال�ستثمار
ال�سعودي  -ال�ك��وري ال��ذي عُقد يف الريا�ض ،وا�ست�ضافته
وزارة اال�ستثمار ال�سعودية ،بح�ضور فخامة الرئي�س مون
جيه �إن رئي�س جمهورية كوريا ،ورئي�س �أرامكو ال�سعودية
وكبري �إدارييها التنفيذيني املهند�س �أمني بن ح�سن النا�صر،
وكبار املديرين التنفيذيني لل�شركات يف البلدين.
ووق �ع��ت �أرام� �ك ��و ال���س�ع��ودي��ة ات�ف��اق�ي��ة م��ع ��ش��رك��ة دو� �س��ان

ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة والإن� ��� �ش ��اءات يف ك ��وري ��ا ،و��ش��رك��ة
اال�ستثمارات ال�صناعية يف اململكة (د��س��ر) ،لإن�شاء م�صنع
ل�صب وت�شكيل املعادن ،ميكن �أن يزود ال�شركات امل�ص ِّنعة يف
اململكة باملعدات ال�صناعية ،والتجهيزية ،مثل ال�صمامات،
وامل�ضخات ،وال�ضواغط ،ور�ؤو���س الآب��ار ،وقطع تو�صيل
خطوط الأنابيب ،وامل�ب��ادالت احل��راري��ة ،وتوربينات الغاز
والرياح بهدف تعزيز املحتوى املح ّلي.
وي�ستهدف امل�شروع امل�شرتك املخطط له �إنتاج � 60ألف طن
�سنويًا ،ويرتكز �أ�سا�سً ا على �صب وت�شكيل الرمل وف ًقا لعمليات
القالب املفتوح ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانات املعاجلة الآلية ،كما �أن
لديه القدرة على �إمداد ال�شركات امل�ص ّنعة للمعدات الأ�صلية يف
جماالت احلفر و�أجهزته ،والعمليات البحرية ،واملحركات ،مع
�إمكانية التو�سّ ع يف ال�سوق اخلليجية .وت�شمل االتفاقيات

� ً
أي�ضا مذكرات تفاهم مع عد ٍد من �شركات الطاقة يف كوريا،
�شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) ،و�إ���س �أوي��ل،
وب��و��س�ك��و ،وه�ي��ون��داي �أوي ��ل ب�ن��ك ،و��ش��رك��ة ل��وت كيميكال
الكورية ،وذلك يف �إطار ا�ستك�شاف فر�ص التعاون املحتملة
يف توريد ونقل وا�ستخدام واعتماد الهيدروجني والأمونيا.
وتخطط ال�شركات � ً
أي�ضا لدرا�سة ج��دوى حتويل الأمونيا
امل�صدرة �إىل هيدروجني  -وهي عملية تعرف با�سم التك�سري
اخللفي للأمونيا ،وميثل ذلك خطوة �أوىل نحو �إن�شاء مرفق
�إنتاج �ضخم حمتمل للهيدروجني والأمونيا يف اململكة ،والتي
�ست�شمل � ً
أي�ضا احتجاز الكربون وتخزينه .ومت التوقيع على
اتفاقية مع بنك الت�صدير واال�سترياد الكوري ()KEXIM
لبحث ح�ل��ول مت��وي��ل �إ�سرتاتيجية ل��دع��م �أن�شطة ال�شركة
التجارية واال�ستثمارية التي ت�شارك فيها ال�شركات الكورية.

تعاون سعودي كوري إلنتاج
الهيدروجين األخضر

الريا�ض -البالد

�أع�ل��ن �صندوق اال�ستثمارات العامة و�شركة
بو�سكو و�شركة �سام�سوجن �سي تي�،أم�س ،عن
توقيعهم مذكرة تفاهم ثالثية ،تهدف لتطوير
م�شروع لإنتاج الهيدروجني الأخ�ضر لأغرا�ض
الت�صدير ،وذلك على هام�ش منتدى اال�ستثمار
ال�سعودي الكوري ال��ذي احت�ضنته العا�صمة
الريا�ض� ،إب��ان زي��ارة فخامة رئي�س جمهورية
كوريا للمملكة.
ح�ضر توقيع امل��ذك��رة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز،
وزير الطاقة ،ومعايل وزير التجارة وال�صناعة
والطاقة يف جمهورية كوريا مون�-سونغ ووك
 ،ومعايل حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة
يا�سر ب��ن عثمان ال��رم�ي��ان ،مب�شاركة ع��دد من
اجلهات ذات العالقة .ووقع املذكرة كل من نائب
املحافظ ورئي�س الإدارة العامة لال�ستثمارات

يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�صندوق
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ع��ام��ة ي��زي��د ب��ن عبدالرحمن
احل �م � ّي��د ،ورئ �ي ����س وح� ��دة �أع� �م ��ال ال �غ��ازات
ال�صناعية وال �ه �ي��دروج�ين ب�شركة بو�سكو،
بيونغ�-أوغ يو ،والرئي�س التنفيذي ملجموعة
�سام�سوجن �سي تي� ،سي�-شول �أو .ويتما�شى
التعاون بني الأط��راف مع �إ�سرتاتيجية اململكة
يف تبني دور ري��ادي يف االقت�صاد القائم على
تدوير الكربون.
من جانبه �أو�ضح �سي�-شول �أو� ،أن �سام�سوجن
�سي ت��ي تعمل على تعزيز قدراتها ع�بر كامل
�سل�سلة التوريد ،بد�أ من الإنتاج �إىل اال�ستخدام،
وذلك من خالل الرتكيز على الهيدروجني الذي
ً
�شريكا
يعد م�ستقبل الطاقة ،و�سنعمل لنكون
ً
وثيقا للمملكة العربية ال�سعودية من �أجل تقدمي
ال��دع��م لأن ت�صبح اململكة م��ن �أك�ب�ر م�صدري
الهيدروجني على م�ستوى العامل.

 6عقود من العالقات المتميزة والمصالح المشتركة

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

تواكب الزيارة احلالية للرئي�س الكوري "مون جيه �إن" �إىل
الريا�ض الذكرى ال�ستني لت�أ�سي�س العالقات الدبلوما�سية بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوريا ،التي بد�أت يف 16
�أكتوبر 1962م.
وتت�سم العالقات الدبلوما�سية بني اململكة العربية ال�سعودية
ً
مواكبة
وجمهورية كوريا بالتطور الإيجابي املت�سارع ،وذلك
للتن�سيق ال�سيا�سي واالقت�صادي امل�ستمر بني قيادتي البلدين
ال�صديقني جُتاه خمتلف الق�ضايا الدولية ذات االهتمام امل�شرتك،
ً
ف�ضال عن ات�صافها بالثبات واال�ستقرار والنمو اجليد امل�ستمر.
خالل م�سرية عالقاتهما املتميزة �أبرمت اململكة وكوريا عد ًدا من
االتفاقيات االقت�صادية واال�ستثمارية امل�شرتكة بني ال�شركات
ال�سعودية والكورية� ،إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات يف املجاالت
الثقافية ،والريا�ضية ،وتنظيم زي��ارات الوفود ال�شبابية بني
البلدين.
وكان يف اجتماع خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  -حفظه الله -مع فخامة الرئي�سة بارك كون
هيه -على هام�ش �أعمال قمة الع�شرين التي ا�ست�ضافتها مدينة
بري�سنب الأ�سرتالية يف العام 2014م ،حني ك��ان وليًا للعهد
نائبًا لرئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي� �رًا للدفاع ،ورئي�سً ا لوفد
اململكة يف القمة  ،-تعبري عن الر�ؤية الدبلوما�سية العميقة نحو
توطيد عالقات ال�صداقة مع دول جمموعة الع�شرين ذات الثقل
االقت�صادي العاملي ،ومنها كوريا التي تربطها عالقة متينة مع

اململكة امتدت لعقود.
تعاون �شامل
و�أعطى املنتدى االقت�صادي والتجاري الأول بني اململكة وكوريا
املنعقد ع��ام 2014م ،ب�ع� ًدا ج��دي� ًدا يف العالقات االقت�صادية
والتجارية بني البلدين�،إ ْذ �أ�سهم يف تعزيز التعاون يف جماالت
ال�صحة ،والطب ،وتنمية القوى الب�شرية ،والطاقة النووية،
واال�ستثمار يف خمتلف املجاالت ،خا�صة ال�صناعي والتقني.
و�أكدت فخامة الرئي�سة "بارك كون هي" رئي�سة جمهورية كوريا
يف كلمتها خالل منتدى الأعمال ال�سعودي الكوري بالريا�ض
يف  04مار�س  2015م � ،أن عالقات بالدها مع اململكة العربية
ال�سعودية التي قامت منذ نحو  53عاما � ،أ�سهمت يف تعزيز
اقت�صادي البلدين ،م�شرية �إىل �أن الكثري من الكوريني ال ين�سون
ما قدمته ال�سوق ال�سعودية من فر�ص لنمو ال�شركات الكورية
املتخ�ص�صة يف البنى التحتية.
و�أطلق البلدان (الر�ؤية ال�سعودية الكورية  ،)2030يف �شهر
�أكتوبر عام 2017م حيث مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة من ممثلي
اجلهات والهيئات احلكومية ذات العالقة من البلدين؛ ملراجعة
التقدم يف هذه ال�شراكة ،واعتماد م�شروعات الر�ؤية وخططها
التنفيذية ،وتذليل ال�صعوبات يف تنفيذها ،وبذلك تعد جمهورية
كوريا واحدة من ثماين دول تتعاون مع اململكة لتحقيق ر�ؤية
.2030
م�شروعات الر�ؤية
وتوافق البلدان من خ�لال جلنة (ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية الكورية
ً
م�شروعا ومبادرة مبدئية لت�أ�سي�س ال�شراكة
 )2030على 40

بينهما ،وتتوزع هذه امل�شروعات على خم�س جمموعات فرعية
حلوكمة اللجنة؛ وذلك بغر�ض متابعتها ودعمها للو�صول �إىل
�أه��داف�ه��ا امل��رج��وة ،وه��ذه املجموعات ه��ي :جمموعة الطاقة
والت�صنيع ،وجمموعة البنية التحتية الذكية والتحول الرقمي،
وجمموعة بناء القدرات ،وجمموعة الرعاية ال�صحية وعلوم
احل �ي��اة ،و�أخ �ي ً
�را جمموعة امل�ن���ش��آت ال�صغرية واملتو�سطة
واال�ستثمار.
ً
وا�ستكماال لتعزيز التعاون بني البلدين ال�صديقني ،جاءت زيارة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود �إىل جمهورية كوريا يف ع��ام 2019م ،لزيادة جماالت
التعاون الثنائي لت�شمل خمتلف املجاالت مبا يف ذلك جماالت
ال��رع��اي��ة ال�صحية واخل��دم��ات الطبية وت�ق�ن�ي��ات التوا�صل
واملعلومات والثقافة والتعليم مبا يتوافق مع ر�ؤي��ة اململكة
(.)2030
واتفق البلدان ال�صديقان على تنويع التعاون الثنائي يف جمال
ال�صناعات اجلديدة التي تلبي احتياجات الثورة ال�صناعية
الرابعة� ،إ�ضافة �إىل توفري فر�ص وظيفية لل�شباب يف الدولتني،
ويف مقدمتها جماالت ال�صناعة احلديثة امل�ستقبلية كال�سيارات
ال�صديقة للبيئة ،و�صناعة ال��روب��وت��ات ،وتقنية املعلومات
والتوا�صل ،وتقنيات �شبكة اجليل اخلام�س.
وتعد اململكة امل�صدر الرئي�س ل��واردات البرتول يف جمهورية
ك��وري��ا ،حيث ارت�ف�ع��ت واردات ك��وري��ا م��ن اخل��ام ال�سعودي
بن�سبة  %2.1على �أ�سا�س �سنوي (نوفمرب 2020م) �إىل 24.41
مليون برميل ،وح�صلت �شركة �سام�سونغ للهند�سة وجمموعة

هيونداي الكوريتان على عقد لتنفيذ بع�ض �أعمال م�شروع حقل
اجلافورة للغاز يف اململكة ،بقيمة تفوق  11مليار دوالر .كما
ً
�شريكا يف م�شروع
دخلت �شركة هيونداي لل�صناعات الثقيلة
�إن�شاء جممع امللك �سلمان العاملي لل�صناعات واخلدمات البحرية
يف ر�أ���س اخل�ير ،ال��ذي يعد �أك�بر م�شروع من نوعه يف اململكة
واملنطقة من حيث القدرة الإنتاجية .وتنفذ كوريا العديد من
امل�شروعات العمالقة يف اململكة ،منها مرتو الريا�ض ،وم�شروع
حمطة ال�شعيبية لتحلية املياه وتوليد الطاقة.
التبادل التجاري
وتعد اململكة من �أوائل ال�شركاء التجاريني جلمهورية كوريا يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ،فبنا ًء على البيانات الأولية ال�صادرة من
الهيئة العامة للإح�صاء حتى �شهر �أكتوبر من العام 2021م؛ فقد
بلغ حجم التبادل التجاري بني اململكة وكوريا �أك�ثر من 242
مليار ري��ال ( 64مليار دوالر �أمريكي) خ�لال الثالث �سنوات
املا�ضية  ،ويف الربع الثالث من عام 2021م بلغ  27.7مليار
ريال ،لينمو بن�سبة  % 66مقارنة بالربع نف�سه من العام ال�سابق.
وي�ستك�شف اجلانبان الفر�ص امل�ستقبلية للم�شروعات امل�شرتكة
يف قطاع البرتوكيماويات ،مبا يف ذلك حتويل البرتول اخلام
�إىل برتوكيماويات ،وكذلك االبتكار وتطوير املواد والوقود،
ً
خا�صة يف جم��ال امل��واد املتقدمة ، ،وكذلك التعاون امل�شرتك
بينهما يف قطاع الطاقة ،خا�صة فيما يتعلق باال�ستخدامات
ال�سلمية املتعلقة بالطاقة النووية ،وتبادل اخلربات يف جمال
التطبيقات والرقابة النووية ،وتطوير الكفاءات الب�شرية ،وذلك
مبا ين�سجم مع (الر�ؤية ال�سعودية الكورية .)2030

العالقات السعودية الكورية

 1مبادئ االحترام والتفاهم المشترك
 2مشاريع اقتصادية واستثمارات حيوية
 3التعاون في اقتصاديات المعرفة
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جدد إدانة الهجوم الحوثي اإلرهابي على مطار أبوظبي ..مجلس الوزراء:

المملكة تقف مع اإلمارات ضد ما يهدد أمنها واستقرارها

اتفاقية لتبادل البيانات الشخصية ألغراض أمنية مع دول الخليج
تعديل فقرتين من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
الريا�ض  -وا�س

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

بالعالقات ،ويدعم الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
وتطرق املجل�س �إثر ذلك� ،إىل م�ؤمتر التعدين ال��دويل الذي عقد بالريا�ض؛
وما ا�شتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ،ومناق�شات تناولت �أهم
التوجهات امل�ستقبلية للقطاع ،ومالمح م�ستقبل املعادن يف التنمية امل�ستدامة
للعامل ،ودور اململكة يف تطوير هذا القطاع ،يف ظل (ر�ؤي��ة  )2030الهادفة

قرارات المجلس:
اطلع جمل�س ال��وزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى
�إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س ال��وزراء يف
�ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
�أو ًال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الريا�ضة � -أو من ينيبه  -بالتباحث
مع اجلانب الربيطاين يف �ش�أن م�شروع اتفاق للتعاون يف جمال الريا�ضة بني
وزارة الريا�ضة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الدولة للرقمنة والثقافة
والإع�لام والريا�ضة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
ثاني ًا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية � -أو من ينيبه  -ومعايل
وزي��ر ال�ع��دل � -أو م��ن ينيبه  -بالتوقيع على م�شروع االتفاقية العربية ملنع
ومكافحة اال�ستن�ساخ الب�شري ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
ثالث ًا :املوافقة على النموذج اال�سرت�شادي التفاقية ت�ع��اون لتبادل البيانات
ال�شخ�صية واملعلومات للأغرا�ض الأمنية وحمايتها بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومات الدول يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وتفوي�ض
�صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع ال�سلطات
املخت�صة يف دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية ،يف �ش�أن م�شروع
اتفاقية ت�ع��اون ل�ت�ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات ال�شخ�صية وامل�ع�ل��وم��ات ل�ل�أغ��را���ض الأمنية
وحمايتها بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومات ال��دول يف جمل�س

التعاون ل��دول اخلليج العربية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
رابع ًا :تفوي�ض معايل وزي��ر ال�سياحة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب
ال�سي�شيلي يف ��ش��أن م�شروع م��ذك��رة تفاهم يف جم��ال ال�سياحة ب�ين وزارة
ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سياحة
يف جمهورية �سي�شيل ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
خام�س ًا :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�س ًا :تفوي�ض معايل وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة
واجلمارك � -أو من ينيبه  -بالتوقيع على م�شروع اتفاقية بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة اليابان حول التعاون وامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل
اجلمركية ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
�سابع ًا :املوافقة على مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للطريان املدين يف اململكة
العربية ال�سعودية والهيئة العامة للطريان امل��دين يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة يف جمال �أمن الطريان املدين.
ثامن ًا :تعديل الفقرتني ( )1و( )3من املادة (اخلام�سة) من تنظيم املركز الوطني
لتعزيز ال�صحة النف�سية ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )685وتاريخ 27
1440 / 11 /هـ ،املتعلقتني مبجل�س �إدارة املركز.
تا�سع ًا :حتديد اليوم (العا�شر) من �شهر فرباير من كل عام يوم ًا للنمر العربي،
لن�شر الوعي باحلفاظ على النمر العربي من االنقرا�ض ،والتعريف ب�أهداف
�صندوق النمر العربي.

خادم الحرمين يأمر
بترقية وتعيين قضاة
الريا�ض  -البالد
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه الله� -أم ًرا
ملك ًيا برتقية وتعيني  24قا�ض ًيا بديوان املظامل.
و�أو�ضح رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن حممد
اليو�سف� ،أن الأمر امللكي ت�ضمن ترقية �أربعة ق�ضاة �إىل درجة (قا�ضي ا�ستئناف) وترقية
�ستة ق�ضاة �إىل درجة (رئي�س حمكمة/ب) وترقية ت�سعة ق�ضاة �إىل درجة (وكيل حمكمة�/أ)
قا�ض �إىل درجة (قا�ضي/ج) وتعيني �أربعة ق�ضاة على درجة (مالزم ق�ضائي).
وترقية ٍ
و�أكد الدكتور اليو�سف �أن هذا الأمر امللكي الكرمي ي�أتي ت�أكيد ًا حلر�ص القيادة الر�شيدة
�أيدها الله -على كل ما من �ش�أنه دعم مرفق الق�ضاء الإداري وتطوير �أدائه و�سري العملبه ،وتدعيمه بالكفاءات الق�ضائية للو�صول �إىل التميز الذي تن�شده ،ويحقق  -ب�إذن الله -
اجلودة والكفاءة يف �أداء مهامه وجتويد �أحكامه ،و�صيانة احلقوق ورد املظامل �إىل �أهلها.

خالد بن سلمان :ميليشيا الحوثي
ستتحمل نتيجة اعتداءاتها اآلثمة

الريا�ض  -البالد
قال الأم�ير خالد بن �سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع � ،إن ميلي�شيا احلوثي
اختارت م�سار ًا ت�صعيدي ًا ،م�ؤكد ًا �أنها �ستتحمل منفردة نتيجة عبثها مب�ستقبل اليمن،
وتعنتها واعتداءاتها على دول اجلوار .و�أ�ضاف �سموه يف تغريدات على "تويرت"� ،أن
االعتداءات احلوثية الآثمة على املدن والأعيان املدنية يف ال�سعودية والإمارات ،وعلى
�أم� � � � ��ن امل� � �م � ��رات املائية الدولية «متثل تهديد ًا لأمن دولنا واملنطقة ب�أكملها ،وت�ضع
املجتمع الدويل �أمام م�س�ؤولياته ،م�ضيفا �أن امليلي�شيا
م��ازال��ت ب�ع�ي��دة ع��ن احل �ل��ول ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ورهينة
لإم �ل�اءات داع�م�ه��ا الإق�ل�ي�م��ي ال��ذي َي �ع � ُّد املنطقة
و�أمنها �أوراق� � ًا تفاو�ضية .و�أك��د �سموه �أنه
يف هذه اللحظات التاريخية التي ت�شهد تقدم ًا
ع�سكري ًا يف جميع املحاور يف اليمن؛ �ست�سجل
املواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل
الأطراف ب�أحرف من ذهب ،و�سيتبعها
حت�ق�ي��ق جن ��اح ��ات �أخ � ��رى تعجل
ب��الأم��ن واال� �س �ت �ق��رار لل�شعب
اليمني واملنطقة.

ج��دد جمل�س ال���وزراء خ�لال جل�سته� ،أم�س (ال��ث�لاث��اء) ،ـ عرب
االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حفظه الله.
�إدانة اململكة للهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مطار �أبوظبي
الدويل ،والت�أكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة �أمام كل ما يهدد �أمنها وا�ستقرارها ،وا�ستمرار
اململكة م��ن خ�لال قيادتها ل��ق��وات التحالف ل��دع��م ال�شرعية
يف اليمن بالت�صدي مل��ح��اوالت ملي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة
وممار�ساتها ،وما ت�شكله من تهديد للأمن وال�سالم باملنطقة

والعامل .ووافق املجل�س على النموذج اال�سرت�شادي التفاقية
ت��ع��اون لتبادل البيانات ال�شخ�صية واملعلومات للأغرا�ض
الأم��ن��ي��ة وحمايتها ب�ين حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومات الدول يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
و�أقر تعديل فقرتني من تنظيم املركز الوطني لتعزيز ال�صحة
النف�سية ،متعلقتني مبجل�س �إدارة امل��رك��ز ،كما ح��دد اليوم
(العا�شر) من �شهر فرباير من كل عام يوم ًا للنمر العربي ،لن�شر
الوعي باحلفاظ على النمر العربي من االنقرا�ض ،والتعريف
ب�أهداف �صندوق النمر العربي.

 10فبراير يوم ًا لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي
�إىل تو�سيع القاعدة والتنوع االقت�صادي ،وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة
لل�صناعات الوطنية ،والعمل على زيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل
من � 17إىل  64مليار دوالر بحلول عام .2030

�إدانة الهجوم احلوثي

و�أو�ضح وزي��ر الإع�لام املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي ،يف بيانه
لوكالة الأن�ب��اء ال�سعودية� ،أن جمل�س ال��وزراء تناول جملة من التقارير
حول م�ستجدات الأحداث وتطورات الأو�ضاع وجمرياتها على خمتلف
ال�ساحات ،جمدد ًا �إدانة اململكة للهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مطار
�أبوظبي الدويل ،والت�أكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة �أمام كل ما يهدد �أمنها وا�ستقرارها ،وا�ستمرار
اململكة من خالل قيادتها لقوات التحالف لدعم ال�شرعية يف اليمن
بالت�صدي ملحاوالت ملي�شيا احلوثي الإرهابية وممار�ساتها ،وما
ت�شكله من تهديد للأمن وال�سالم باملنطقة والعامل.
 وع� ّد املجل�س ،احتفاظ اململكة باملرتبة الثالثة عاملي ًا على م�ستوى
الدول الكربى املانحة للم�ساعدات الإن�سانية ،وت�صدر �أكرب الداعمني
لليمن ،وفق بيانات من�صة التتبع امل��ايل التابعة ملنظمة الأمم
املتحدة ( ،)FTSب�أنه يعك�س القيم الرا�سخة واملبادئ
الثابتة لهذه البالد و�شعبها يف بذل اخلري وتقدمي
ك��ان��وا،
ال �ع��ون للمحتاجني �أينما

ويج�سد مكانتها العاملية الرفيعة يف هذا املجال.
وق � ّدر جمل�س ال��وزراء ،اجلهود املبذولة ملكافحة تهريب امل�خ��درات �إىل اململكة
وحماية املجتمع من ه��ذه الآف��ات ،و�إ�سهام هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
بالتن�سيق مع املديرية العامة ملكافحة امل�خ��درات يف �إح�ب��اط حماولتي تهريب
�أكرث من (  ) 8,3ماليني حبة "كبتاجون" والقب�ض على
م�ستقبليها.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات
ال�ع��ام��ة امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه ،م��ن بينها
ت�ق��اري��ر �سنوية ل�صندوق النفقة ،واملجل�س
الأع�ل��ى للق�ضاء املتعلق بالأعمال الإداري��ة
وامل��ال �ي��ة ،ودارة امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وقد
ات �خ��ذ امل�ج�ل����س م��ا ي �ل��زم ح �ي��ال تلك
املو�ضوعات.

بحثا شؤون المنطقة والقضايا المشتركة

ولي العهد وولي عهد أبو ظبي يؤكدان على التصدي لقوى الشر واإلرهاب

الريا�ض  -وا�س
�أجرى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ،ات�صا ًال هاتفي ًا ،ب�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبو
ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات
العربية املتحدة .وقد مت خالل االت�صال بحث �ش�ؤون
املنطقة والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أعرب �سمو ويل العهد ـ حفظه الله ـ عن �إدانته للهجوم
الإره��اب��ي ال�سافر ال��ذي تعر�ضت ل��ه اململكة العربية
ال�سعودية والإم� ��ارات العربية املتحدة ال�شقيقة يوم

االثنني من قبل ملي�شيا احلوثي الإرهابية ونتج عنه
وفاة عدد من املدنيني يف دولة الإمارات ال�شقيقة ،معرب ًا
�سموه لأخيه �سمو ويل عهد �أبو ظبي عن بالغ تعازيه
يف املتوفني وعن متنياته للم�صابني بال�شفاء العاجل.
و�أك� ��د ال �ق��ائ��دان �أن ه ��ذه الأع� �م ��ال الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي
ا�ستهدفت اململكة والإم��ارات �ستزيد من عزم البلدين
وت�صميمهما ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف ال�ت���ص��دي لتلك
الأع�م��ال الإرهابية العدوانية التي تنفذها ق��وى ال�شر
والإره��اب التي عاثت يف اليمن ال�شقيق ف�ساد ًا فقتلت
�أبناء ال�شعب اليمني العزيز وا�ستمرت يف ن�شر �أعمالها
الإرهابية بهدف زعزعة �أمن املنطقة وا�ستقرارها ويف

حم��اوالت بائ�سة وفا�شلة لن�شر الفو�ضى يف املنطقة،
مم��ا ي��ؤك��د ��ض��رورة وق��وف املجتمع ال��دويل يف وجه
هذه االنتهاكات ال�صارخة للقوانني والأع��راف الدولية
وبرف�ضها و�إدانتها لهذه اجلرائم الإرهابية التي تهدد
ال�سلم والأمن الإقليمي والدويل.
وقد عرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ع��ن ب��ال��غ �شكره وت�ق��دي��ره مل��ا ع�بر عنه �أخ��وه �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود من م�شاعر �صادقة ت�ؤكد الروابط الرا�سخة
واللحمة الوثيقة ال�ت��ي جتمع ب�ين البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني وعزمهما على مواجهة قوى ال�شر والعدوان.

السعودية تتعهد بـ"رد حازم" على اإلرهاب الحوثي الجبان
الريا�ض -وا�س
�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية �أنها �سرتد بكل ح��زم وق��وة على جميع املمار�سات
والأع �م��ال الإره��اب�ي��ة اجلبانة التي تتعر�ض لها م��ن قبل ملي�شيا احل��وث��ي الإرهابية
املدعومة من �إيران ،والتي ت�ستهدف الأبرياء والأعيان املدنية واملن�ش�آت احليوية على
�أرا�ضيها ،وتهدد ال�سلم والأمن الإقليمي والدويل.
و�أو�ضحت وزارة اخلارجية �أن اململكة تعر�ضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل
ملي�شيا احلوثي الإرهابية ،ومنها ماتعر�ضت له اليوم مبجموع ( )8طائرات م�سيرّ ة
مفخخة ا�ستهدفت املدنيني والأعيان املدنية بطريقةٍ متعمدة وممنهجة ،وقد جنحت قوات
التحالف بالت�صدي لها ،والهجوم العدائي الآثم على دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ال�شقيقة با�ستهداف من�ش�أتني اقت�صاديتني وا�ستهداف مطار �أبوظبي الدويل بثالث

طائرات م�سرية مفخخة نتج عنه وفاة عدد من املدنيني الأبرياء و�إ�صابة �آخرين ،والذي
تبنته امللي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من �إيران.
و�شددت اململكة على موقفها الراف�ض و�إدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على
اململكة والإم��ارات ،التي تنفذها قوى ال�شر والإره��اب التي عاثت يف اليمن ال�شقيق
ف�ساد ًا فقتلت �أب�ن��اء ال�شعب اليمني العزيز وا�ستمرت يف ن�شر �أعمالها الإرهابية
بهدف زعزعة �أم��ن املنطقة وا�ستقرارها.و�أ�شارت اململكة �إىل �أنها قدمت العديد من
املبادرات ال�سيا�سية للو�صول �إىل حل �سيا�سي �شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة،
�إال �أن ملي�شيا احلوثي وا�صلت تعنتها بتنفيذ الهجمات اجلبانة على �أرا�ضي اململكة
والإمارات ،وا�ستهداف خطوط املالحة الدولية وتعطيل امل�ساعدات الإن�سانية ،موا�صل ًة
بذلك انتهاكها ال�صارخ جلميع القوانني والأعراف الدولية.

المملكة تؤكد دعمها لجهود األمم المتحدة في اليمن
الريا�ض  -وا�س
التقى �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اليمن
امل�شرف على الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
اليمن حممد بن �سعيد �آل جابر يف الريا�ض �أم�س،
املبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة لدى

اليمن هان�س غروندبرغ.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى دع��م اململكة
جلهود االمم املتحدة يف اليمن ،ومناق�شة اجلهود
ال�سيا�سية امل�شرتكة ب�ش�أن الأزم��ة اليمنية خا�صة
يف ظل رف�ض احلوثيني امل�ستمر للجهود الأممية

وال��دول�ي��ة ل��وق��ف اط�ل�اق ال �ن��ار ،وا��ص��راره��م على
زيادة املعاناة الإن�سانية لل�شعب اليمني ،وا�ستمرار
اعتداءات امللي�شيات احلوثية االرهابية على املواقع
امل��دن �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف امل�م�ل�ك��ة ،وع �ل��ى دول��ة
الإمارات.

كلمة

عالقات ومصالح متميزة
على م��دى �ستة عقود متيزت عالقات
اململكة م��ع ك��وري��ا اجلنوبية مببادئ
را�سخة من االحرتام املتبادل واحلر�ص
ع��ل��ى تعظيم امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة بني
البلدين ال�صديقني  ،ل��ذا تعد منوذجا
ل��ل��ع�لاق��ات ب�ين ال����دول يف اال���س��ت��ق��رار
والتن�سيق جتاه خمتلف الق�ضايا ذات
االهتمام ،ومنو امل�صالح االقت�صادية
والتبادل التجاري واال�ستثمارات يف
الطموحات امل�شرتكة للتقدم.
هذا التميز يف العالقات يعك�س حر�ص
القيادة يف البلدين على حتقيق �آفاق
�أرح����ب ل��ل��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة ،ومتثل
الزيارة احلالية للرئي�س الكوري �إىل
الريا�ض واملباحثات الهامة مع القيادة
وتوقيع الدولتني حزمة من االتفاقيات،
متثل قوة دفع قوية مل�سرية التعاون،
كما تعك�س حر�ص كوريا على احل�ضور
اال���س��ت��ث��م��اري امل��ت��م��ي��ز يف م�����ش��اري��ع
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وم��ا ت�شهده من
�إجن��ازات للتنمية ال�شاملة واالقت�صاد
امل�ستدام.
�أي�����ض��ا ال��ب��ل��دان ع�����ض��وان ب����ارزان يف
جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ال��ك��ب��ار ،وت���درك
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ح���ج���م ال��ط��م��وح
ال�����س��ع��ودي ال���ذي يتحقق على �أر���ض
ال��واق��ع  ،و�سجلت فيه اال�ستثمارات
ال��ك��وري��ة �أرق���ام���ا ك��ب�يرة يف قطاعات
لتقنية وال�����ص��ن��اع��ات ال��ك�برى� ،ضمن
م�ستهدفات التقدم التي تعزز تناف�سية
اململكة عامليا  ،ومن �أح��دث م�ؤ�شراتها
ت�سجيل االقت�صاد ال�سعودي الأعلى
منوا بني دول "الع�شرين"  ،وهو ثمرة
حلقائق م�ضيئة متكاملة ،تدرك الدول
دالالتها جيدا يف ت�أكيد قوة النموذج
ال�سعودي القت�صاد امل�ستقبل والت�أثري
العاملي.
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في حال مخالطة شخص مصاب ولم تظهر أعراض ال يلزم الفحص ..الصحة:

سري شعبان

احترافية إدارة
الحشود والفعاليات
�إدارة احل�شود مل تعد جم��ا ًال عملي ًا وتنظيمي ًا فقط ،بل
�أ���ص��ب��ح��ت اح�تراف��ا وع��ل��م�� ًا يعتمد ع��ل��ى ال��درا���س��ة والبحث
الأك��ادمي��ي ،ملواكبة التطور الكبري ال��ذي تعي�شه الفعاليات
مبجاالتها كافة وتفرعاتها على ال�صعيد العاملي.
ومتثل �إدارة احل�شود �إحدى الدعائم القوية لر�ؤية اململكة
 ،2030والتي ت�ستهدف ا�ست�ضافة  100مليون زائر و�أكرث من
 30مليون حاج ومعتمر بحلول عام  ،2030لت�صبح اململكة
من بني �أكرث خم�س دول ت�ستقبل ال�سياح على م�ستوى العامل؛
دعم ًا لالرتقاء بقطاعات ال�سياحة والثقافة والرتفيه ،التي تعد
�إحدى الركائز الأ�سا�سية لتنويع م�صادر الدخل ،حيث تتمتع
اململكة بخربة وجتربة رائ��دة يف �إدارة احل�شود ال�ضخمة
التي طاملا متيزت بها على مر ال�سنوت خا�صة من خالل احلج
والعمرة.
وت��ه��دف �إدارة احل�����ش��ود �إىل ت��وف�ير بيئة �صحية تلتزم
ب�أعلى معايري الوقاية وال�سالمة ،ورفع كفاءة وجودة �إدارة
الفعاليات ،وتوفري الفر�ص الوظيفية ،وتعزيز قطاع الفعاليات
يف اجلانب االقت�صادي واال�ستثماري� ،إ�ضافة �إىل �ضمان
تنفيذها و�سط �أج��واء �آمنة ومريحة ،عرب ت�سهيل �إج��راءات
ال��دخ��ول واخل���روج ل��ل��زوّار ،وعمليات الإخ�ل�اء وال��ط��وارئ
ومعاجلة الأزم��ات ،وكذلك و�ضع اخلطط الأمنية وتن�سيقها
داخ��ل الفعاليات بالتعاون مع اجلهات الأمنية  ،وتوجد يف
ال�سوق املحلي عدد كبري من ال�شركات املتخ�ص�صة يف تنظيم
و�إدارة احل�شود يف الفعاليات والأن�شطة املختلفة ،والتي
حتر�ص على التخطيط ال�سليم ،وا�ستخدام معايري الوقاية
وال�سالمة ،و�إدارة احل�شود ،وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم
وم�ساعدتهم.
لقد �أ�صبحت للمملكة ال��ري��ادة العاملية يف �إدارة احل�شود
وب��رام��ج ال��ت��ف��وي��ج املخ�ص�ص لإدارة احل�����ش��ود ع�بر نظام
الكرتوين لإع��داد ومراقبة اخلطط املو�ضوعة ،ولعل �أبرز
خ��ط��وات خ��ط��ة �إدارة احل�����ش��ود يف م��وق��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات؛ فهم
�سلوكيات الأفراد يف احلركة �ضمن جمموعات ال تربط بينهم
�أي��ة عالقة ،وحتركهم العواطف ،ومعرفة جمهور الفعالية
وطبيعة تفاعلهم مع الأح��داث� ،إىل جانب التخطيط امل�سبق
لإدارة احل�شود يف الفعالية كجزء من عملية تخطيط الفعالية
نف�سها ،واختيار مكانها ،وحتديد حتركات الأ�شخا�ص داخل
الفعالية ،وكيف يتم تفويجهم بطريقة �سليمة ،وكذلك تنظيم
دخول الزوار للفعالية وتنظيمهم داخلها ،وتفويج الزوار من
موقع الفعالية بطريقة مرنة دون حدوث �أي نوع من �أنواع
ال�ضرر ،وتنظيم اخلروج الآمن.
وبالطبع يجب �إبالغ اجلهات ذات العالقة عند حتديد مكان
�إقامة الفعالية وتاريخ انطالقها ،وتقييم للمخاطر ال�صحية
وال�سالمة ملنع �أو تقليل الأخطار املحتملة �أثناء �إقامة الفعالية،
ومراجعة خطة الطوارئ وو�ضع احللول املمكنة حتى ال تفقد
ال�سيطرة على �إدارة الفعالية� ،إ�ضافة �إىل توفري اللوحات
الإر�شادية واحلواجز والدعامات ،ومن ال�ضروري تب�سيط
�إج��راءات الت�سجيل وجعلها �إلكرتونية للت�سهيل على الزوار
ومنع الفو�ضى ،وتوفري العدد الكايف من املوظفني.

حالة التحصين تتغير بعد
 8أشهر من الجرعة الثانية
الريا�ض ـ البالد

نبهت وزارة ال�صحة� ،أم�س بتتغري حالة التح�صني
�ضد فريو�س كورونا اجلديد بعد مرور � 8أ�شهر على
اجلرعة الثانية ،وذلك اعتبارًا من �أول فرباير املقبل.
و�أك���دت �أن حتديث حالة التح�صني �سيكون اعتبارًا
من ال�شهر املقبل ،م�شرية �إىل �أن��ه لن يتم تتغري حالة
التح�صني يف ح��ال ك��ان امل���دة �أق���ل م��ن � 8أ���ش��ه��ر .كما
�أو�ضحت وزارة ال�صحة احلالة التي يجب فيها عزل
املري�ض نف�سه� ،أو التوجه لعيادات تطمن �أو مراكز ت�أكد
�أو االكتفاء بالفح�ص املنزيل .وقالت «ال�صحة» يف حال
خمالطة �شخ�ص م�صاب بفريو�س كورونا ومل يظهر
�أعرا�ض ال يلزم الفح�ص وال داع��ي للحجر ال�صحي،
وعند ظهور �أعرا�ض �شديدة ك�ضيق التنف�س واحلرارة
والكحة يجب التوجه لعيادات «تطمن» .و�أ�ضافت:
«عند ظهور �أعرا�ض خفيفة ميكن �إجراء فح�ص منزيل
 ،ويف حال كان ال�شخ�ص املخالط غري حم�صن وظهرت
�أعرا�ض يجب التوجه فورا لعيادات .تطمن ،ويف حال
عدم ظهور �أعرا�ض يجب احلجر واتخاذ الإج��راءات
االحرتازية و�إجراء حتاليل كورونا».
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة� ،أم�����س،
ع��ن ا�ستمرار االرت��ف��اع يف �أع����داد احل���االت احلرجة
بامل�ست�شفيات ب�سبب فريو�س كورونا ،حيث مت ت�سجيل
 454حالة ،فيما مت يوم �أم�س االول االثنني ت�سجيل
 388حالة ،وذل��ك بزيادة قدرها  65حالة ،يف الوقت
ال��ذي مت فيه �إع��ط��اء �أك�ثر من  54مليون جرعة لقاح �أول �أم�س الأح��د ،عن �أن لقاح كورونا �أ�صبح متاحً ا االكت�شاف املبكر للحاالت امل�صابة بفريو�س كورونا م�ستجدات فريو�س (ك��ورون��ا) .كما ن�شرت ال��وزارة
ك��ورون��ا .و�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن ع��دد جرعات الآن للأطفال من الفئة العمرية من ( )11-5عامًا ،و�أن كوفيد 19-واحلد من انت�شارها» .ويف ال�سياق ذاته ،مقطع فيديو للتوعية بالطريقة ال�صحيحة واملثلى
ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا امل��ع��ط��اة يف اململكة بلغ حتى الآن حجز املواعيد متاح عرب تطبيقي (�صحتي و توكلنا) .قال املتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة ،الدكتور حممد لغ�سل اليدين للتخل�ص من الفريو�سات وامليكروبات
( )54187411جرعة ،عرب �أكرث من  587مركزا بجميع ويف وق��ت �سابق ،اك���دت «ال�صحة» �أهمية الفح�ص العبد العايل –يف وقت �سابق� -إن لقاح كورونا �ساهم نهائيا ،خا�صة فريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد .»19
املناطق واملحافظات .و�أ�ضافت �أنه مت ت�سجيل  5873ال�سريع لفريو�س كورونا امل�ستجد « ،»RATم�شرية ب�شكل كبري يف تقليل ت�أثري فريو�س كورونا ،واحلد و�أكدت ال�صحة� ،أهمية غ�سل اليدين باملاء وال�صابون
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد–� »19إىل �أن نتيجة الفح�ص تظهر ب��ع��د �إج����راء امل�سحة من م�ضاعفاته .ون�صحت اجلميع بالتوا�صل مع مركز م��دة ال تقل عن  40ثانية ،ويف حالة ع��دم توفر املاء
تعاف ،وحالتي وفاة ،ب��ـ� 3ساعات وق��ال احل�ساب الر�سمي ل��وزارة ال�صحة ( )937لال�ست�شارات واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة ،وال�صابون ،ميكن ا�ستخدام املحلول املعقم ملدة ال تقل
باململكة ،وت�سجيل  4535حالة ٍ
خالل ال��ـ� 24ساعة املا�ضية .و�أعلنت وزارة ال�صحة ،ع�بر م��وق��ع «ت��وي�تر»« :ي��ه��دف الفح�ص ال�سريع �إىل واحل�صول على املعلومات ال�صحية واخلدمات ومعرفة عن  20ثانية.

مسؤولون لـ

 :اللقاحات تمنع حدوث المضاعفات

م���ؤك��دا �أن وزارة ال�صحة و�صلت �إىل ف��ائ��دة اخد
البالد  -مها العواودة
�أك��د وائ��ل باجهموم ا�ست�شاري الأم��را���ض املعدية التطعيمات وال��ت��ي تعد م��ن املكت�سبات الأ�سا�سية
ورئي�س �أق�����س��ام الباطنة مب�ست�شفى امللك فهد �أن التي و�صلت �إليها وزارة ال�صحة بعد �سنتني من
مكافحة الوباء وهي و�صول املناعة املجتمعية �إىل
وج��ود �إ�صابات بكورونا ب��دون ظهور
ه��ذه امل��رح��ل��ة املتقدمة وتطعيم فئة
الأع���را����ض ع��ل��ى امل�����ص��اب�ين ي���ؤك��د ما
كبار ال�سن والأطفال و التي بكل ت�أكيد
ذهبت �إليه وزارة ال�صحة منذ بداية
�ست�ضعف الفريو�س وجتعل العدوى
الأزمة وت�أكيدها على �أن �أخذ اللقاحات
غري م�ؤثرة على امل�صابني.
عملية مهمة �ستعود بالنفع على الفرد
من جانبه �أ�شار مدير منظمة ال�صحة
وامل��ج��ت��م��ع م��ع��ا ح��ي��ث مت��ن��ع ح���دوث
العاملية يف اململكة العربية ال�سعودية
امل�ضاعفات اخلطرية والتنومي.
د .ف��ه��د اجل���ويف �أن اململكة و�صلت
ح��ي��ث ب���ات���ت الإ����ص���اب���ات ب��ع��د �أخ���ذ
�إىل مراحل متقدمة جدا يف مواجهة
اللقاحات خفيفة �إم��ا �إ�صابات بدون
فريو�س ك��ورون��ا وذل��ك بف�ضل حكمة
�أعرا�ض �أو ب�أعرا�ض خفيفة.
وائل باجهموم

روسيا ..عقار جديد
لعالج كوفيد19 -
البالد ـ وكاالت

األمانة :إحباط توزيع
مواد منتهية الصالحية
البالد ـ يا�سر بن يو�سف

�ضمن جهود �أمانة حمافظة جدة للت�أكد من �أمن و�سالمة
الغذاء املقدم لل�سكان وال��زوار� ،أحبطت الفرق الرقابية
بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء توزيع مواد غذائية
منتهية ال�صالحية يف م�ستودع خمالف بنطاق بلدية
�أبرق الرغامة الفرعية �شرق املحافظة .و�أو�ضح رئي�س
بلدية �أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراين ب�أن
الفرق الرقابية متكنت من �ضبط امل�ستودع املخالف بحي
«م��ري��خ» ،حيث ج��رى م�صادرة وات�لاف م��واد حت�ضري
للحلويات و الأغذية املتنوعة منتهية ال�صالحية واملعدة
للتوزيع .و�أ���ض��اف ال��زه��راين ب����أن كمية امل�����ص��ادرات
جت��اوزت  3400كيلوجرام ،وي��دار امل�ستودع املخالف
من قبل عمالة خمالفة وبدون كروت �صحية ،كما ميار�س
ن�شاط التعبئة والتغليف يف بيئة تفتقر لال�شرتاطات
ال�صحية ،حيث ر�صد على املوقع �سوء تخزين وتداول
امل��واد الغذائية وت��راك��م النفايات ووج��ود احل�شرات،
وجرى �إغالق املوقع و�إع��داد حم�ضر م�شرتك باملخالفة
ال�ستكمال االج��راءات النظامية حيالها� .إىل ذلك �أغلقت
وكالة البلديات ب�أمانة العا�صمة املقد�سة ً
ممثلة يف بلدية
العزيزية الفرعية  3من�ش�آت جتارية خالفت اال�شرتاطات
ال�صحية ،وذل��ك خ�لال جوالتها الرقابية على ع��دد من

املن�ش�آت للت�أكد من مدى ا�ستيفائها لال�شرتاطات ال�صحية
واملحافظة على ال�صحة العامة وحماية امل�ستهلكني.
و�أو�ضحت وكالة البلديات �أن الفرق الرقابية التابعة
للبلدية نفذت جوالتٍ ميدانية مكثفة على جميع املن�ش�آت
التجارية الواقعة �ضمن نطاقها الإ�شرايف �أ�سفر عنها
�ضبط  4عمال يحملون �شهادات �صحية منتهية ،و�إتالف
 75كجم حلومًا غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي ،وعليه
�أُغلقت  3من�ش�آت جتارية خمالفة لال�شرتاطات ال�صحية
ا�ستوجبت الإغ��ل��اق؛ لت�صحيح �أو���ض��اع��ه��ا ,م�شري ًة
�إىل تطبيق الئحة اجل���زاءات والغرامات البلدية على
جانب �آخر� ,صادرت الفرق الرقابية ببلدية
املخالفني .من ٍ
امل�سفلة الفرعية طن ًا من الأ�سماك املجمدة التي تظهر
عليها عالمات التلف والف�ساد ،و 2طن من املواد الغذائية
جمهولة امل�صدر ومنتهية ال�صالحية والغري �صاحلة
لال�ستهالك الآدم����ي ،مت �ضبطها م��ن ال��ب��اع��ة اجلائلني
وامل��ب��ا���س��ط امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��ي تفتقر �أدن����ى اال���ش�تراط��ات
ال�صحية حيث �أُت��ل��ف��ت يف امل��وق��ع ف���ورًا � ،إ���ض��اف ً��ة �إىل
م�صادرة و�إت�ل�اف  2ط��ن م��ن اخل���ردوات واملفرو�شات
والأثاث املنزيل امل�ستعمل والتي تباع ب�صورة ع�شوائية
خمالفة ،وتطبيق الئحة اجل���زاءات وال��غ��رام��ات بحق
الباعة اجلائلني املخالفني لأنظمة البيع.

"تبد�أ يف رو�سيا اختبارات دواء جديد لعالج مر�ض
"كوفيد ،"19-ب��ع��د �أن اج��ت��از جميع االخ��ت��ب��ارات
الأولية بنجاح و�أظهر فعالية عالية .وي�شري �ألك�سندر
غين�سبورغ ،مدير مركز"غاماليا" ال��رو���س��ي لبحوث
الأوبئة والأحياء املجهرية ،يف حديث تلفزيوين� ،إىل
�أن��ه يجب �أن يجتاز ه��ذا ال���دواء مرحلتني �أخ��ري�ين من
االختبارات ومن ثم يطرح العقار يف الأ�سواق يف نهاية
ربيع ع��ام  . 2022ووفقا ل��ه ،احلديث ي��دور عن دواء
يعتمد على �أج�سام م�ضادة وحيدة الن�سيلة .وت�ستخدم
الأدوية التي تعتمد على هذه الأج�سام امل�ضادة ،تنتجها
خلية واح���دة م�ستن�سخة ،يف ع�لاج �أن���واع معينة من
ال�سرطان �أي�ضا .وكان �ألك�سندر غين�سبورغ ،قد �أ�شار يف
وقت �سابق �إىل �أن اللقاح الأنفي ال يلغي �ضرورة تلقي
اللقاح العادي �ضد فريو�س كورونا� ،إال �إنه �سي�أتي مكمال
له لي�ضمن حاجزا �آخ��ر �أم��ام ال��ع��دوى ،و�أ���ش��ار �إىل �أن
اللقاح الأنفي امل�ضاد للفريو�س التاجي امل�ستجد �سيكون
م��ن جرعتني ،ويف حالة �إع���ادة التطعيم تكفي جرعة
واحدة منه فقط .وبح�سب العامل الرو�سي ،ف�إن اللقاح
الأنفي ي�شكل مناعة حملية يف البلعوم الأنفي ومينع
الفريو�س من التوغل �إىل داخل ج�سم الإن�سان.

وحنكة القيادة ووزارة ال�صحة التي مل تتوانى منذ اللقاحات للخروج من هذه الأزمة العاملية .الدكتور
بداية الأزمة يف �إعطاء التعليمات والن�صائح وكذلك نزار باهربي ا�ست�شاري �أمرا�ض باطنية و�أمرا�ض
التحذيرات ملواجهة هذا الفريو�س وبكل احرتافية .معدية ومدير اجلمعية ال�سعودية للأمرا�ض املعدية
الفتا �إىل �أن اململكة ت�شهد تو�سعا ملحوظا و�إع��ادة والأحياء الدقيقة �أكد �أن وزارة ال�صحة لديها القدرة
على �إعادة ت�شغيل كل مراكز التطعيم
فتح مراكز التطعيم يف مناطق خمتلفة
يف ظ��ل الإق���ب���ال ال�����ش��دي��د ع��ل��ى �أخ��ذ
م��ن اململكة يف ظ��ل الإق���ب���ال ال�شديد
اجل��رع��ة التن�شيطية وك��ذل��ك زي���ادة
على �أخ��ذ اجلرعة التن�شيطية وكذلك
مراكز اخد امل�سحات.
تطعيم فئة الأط��ف��ال .كما �أو���ض��ح �أن
م�ؤكدا �أن وجود �إ�صابات بكورونا بال
�أخ��ذ اللقاحات �آت��ى اكله يف املجتمع
�أع��را���ض ي�شري �إىل �أهمية اللقاحات
ال�����س��ع��ودي ح��ي��ث ب��ات��ت الإ���ص��اب��ات
وفاعليتها ال��ت��ي دع��ت �إل��ي��ه��ا وزارة
بكورونا ب��دون �أعرا�ض �أو ب�أعرا�ض
ال�����ص��ح��ة للتخفيف م���ن الأع���را����ض
خفيفة .داع��ي��ا �إىل ���ض��رورة ال��ت��زام
والإ�صابات احلرجة.
اجلميع بالإجراءات االحرتازية و�أخذ
فهد اجلويف

أوميكرون يفقد نشاطه وحيويته على السيراميك
البالد ـ جنود النهدي

م����ازال ال��ع��ل��م��اء وخ��ب�راء ال�صحة ي��در���س��ون
خ�صائ�ص متحور �أوم��ي��ك��رون م��ن فريو�س
ك���ورون���ا ،ال���ذي انت�شر ح���ول ال��ع��امل ب�شكل
�سريع وك��ب�ير ،يف حم��اول��ة لتجنب مزيد من
الإ�صابات .فقد در�س مركز "فيكتور" الرو�سي
للفريو�سات والتكنولوجيا احليوية ،ق��درة
متحور �أوميكرون على اال�ستمرار يف احلياة
يف خمتلف البيئات وعلى خمتلف الأ�سطح.
وك�شفت الدرا�سة �أن �ساللة �أوميكرون تفقد
حيويتها وق��درت��ه��ا ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار ب�شكل
�أ�سرع على ال�سرياميك ،وف��ق ما نقلت وكالة

"تا�س" الرو�سية .ونفذ خرباء املركز �سل�سلة
من التجارب لتحديد مدى حيوية الفريو�س
على املعدن والبال�ستيك وال�سرياميك وامل��اء
املقطر وحتت نف�س ظروف الرطوبة الن�سبية
( )%40-30ودرج��ة احل��رارة ( 28-26درجة
مئوية)� .إىل ذل��ك ،ثبت بالتجربة �أن ن�شاط
الفريو�س يثبط ويتال�شى على ال�سرياميك
ب�شكل �أ�سرع وي�صبح غري ق��ادر على احلياة
بعد �أقل من � 24ساعة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن ديناميكيات االنخفا�ض يف �صالحية هذه
ال�ساللة ال تختلف كثريا عن املتحورات التي
متت درا�ستها قبل ذلك لفريو�س كورونا.

تنفيذ القصاص
في جانٍ بالجوف
�سكاكا -وا�س

�أ�صدرت وزارة الداخلية �أم�س بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم
القتل ق�صا�ص ًا ب�أحد اجلناة يف منطقة اجلوف  ،فيما
يلي ن�صه:
ق��ال الله تعاىلَ ( :ي��ا �أَ ُيّ��هَ��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��و ْا ُك��تِ��بَ َع َل ْيك ُمُ
ا�ص فيِ الْ َق ْت َلى) الآية.
الْ ِق َ�ص ُ
ُ
َ
ا�ص حَ يَا ٌة يَا �أ ْوليِ الألْب َِاب
وقال تعاىلَ ( :و َل ُك ْم فيِ الْ ِق َ�ص ِ
َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن).
�أقدم �أحمد بن دحام بن حممد املطر (�سعودي اجلن�سية)
على قتل �سعود بن جمارد بن �سامل ال�شراري ( �سعودي
اجلن�سية ) ،وذلك بطعنه ب�سكني مما �أدى �إىل وفاته.
وبف�ضل م��ن الله متكنت �سلطات الأم���ن م��ن القب�ض
على اجلاين املذكور و�أ�سفر التحقيق معه عن توجيه
االتهام �إليه بارتكاب جرميته وب�إحالته �إىل املحكمة

اجلزائية �صدر بحقه �صك يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليه
حلكم عليه بالقتل ق�صا�ص ًا ،و�أيد ا ُ
وا ُ
حلكم من حمكمة
اال�ستئناف وم��ن املحكمة العليا ،و���ص��در �أم��ر ملكي
ب�إنفاذ ما تقرر �شرع ًا و�أي��د من مرجعه بحق اجلاين
امل��ذك��ور ،وق��د مت تنفيذ حُ كم القتل ق�صا�ص ًا باجلاين
� /أحمد بن دح��ام بن حممد املطر الثالثاء / 6 / 15
1443هـ مبحافظة القريات مبنطقة اجلوف .ووزارة
الداخلية �إذ ُتعلن عن ذلك لت�ؤكد للجميع حر�ص حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله  -على ا�ستتباب
الأم��ن وحتقيق العدل وتنفيذ �أح��ك��ام الله يف كل من
يتعدى على الآمنني وي�سفك دماءهم ،وحتذر يف الوقت
ذاته كل من ت�سول له نف�سه الإق��دام على مثل ذلك ب�أن
العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.
والله الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
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عودة حضورية آمنة باالحرتازات
عبد الهادي املالكي ـ يا�سر بن يو�سف ـ مرعي ع�سريي ـ ت�صوير:خالد بن مر�ضاح
�أعدت �إدارات التعليم يف خمتلف املناطق خطة �إر�شادية وترحيبية بعودة الطالب والطالبات للمرحلة االبتدائية ومرحلة الطفولة املبكرة وريا�ض الأطفال ،لتحقيق التوافق النف�سي وتطبيق الإجراءات
االحرتازية الوقائية ال�صحية يف املدار�س.
و�أو�ضح عدد من مدراء املدرا�س� ،أن اخلطة اعتمدت على عدة مرتكزات ،تبد�أ من املدر�سة بحيث ينفذ برنامج الرتحيب من جلنة الإر�شاد ،مب�شاركة الهيئة الإدارية والتعليمية ،وعمل تهيئة للمقرات
باملدر�سة للرتحيب بالطالب والطالبات ،كما يتم مراعاة �إدخال عن�صر التجديد واالبتكار يف تفعيل الربنامج الرتحيبي ،بحيث ي�شمل على جميع املجاالت الثقافية والرتفيهية التي ال تتعار�ض مع
تعليمات الوزارة ،وتفعيل جميع قنوات التوا�صل مع �أولياء �أمور الطالب والطالبات؛ لتحقيق ال�شراكة املجتمعية بني الأ�سرة واملدر�سة وحتقيق عودة ح�ضورية �آمنة.

إدخال عنصر االبتكار في تفعيل البرامج الترحيبية

تفعيل جميع قنوات التواصل مع أولياء أمور الطالب

و�أ���ش��اروا �إىل دور ويل الأم��ر وتفهمه لفعاليات �أيام
ال�ترح��ي��ب مم��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى تكيف ال��ط��ل��ب��ة للعودة
احل�ضورية للمدر�سة وحتقيق النتائج الإيجابية،
وت�شجيع الطلبة وحثهم على عدم التغيب عن املدر�سة
�أو الت�أخري يف احل�ضور �إليها مع التقيد بالإجراءات
االح�ترازي��ة ،بالإ�ضافة �إىل �إح��اط��ة املوجه الطالبي
ب�أي تغري حممود يف �سلوك الطالب �أثناء �إقامة �أيام
الرتحيب بهم ،وتقيد �أولياء الأمور بكافة التعليمات
والتعاون مع �إدارة املدر�سة فيما يتعلق بالتوجيهات
التي تطلب منه.

وضع الملصقات

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ت�ستعد م��دار���س حم��اف��ظ��ة ج��دة
ال�����ص��ف��وف الأول���ي���ة للبنني وال��ب��ن��ات ل��ع��ودة ط�لاب
االبتدائي يوم االح��د القادم بعد عامني من التوقف
والدرا�سة عن بعد .وكانت املدار�س بق�سميها قد �أبدت
ا�ستعدادها للعودة عن طريق و�ضع املل�صقات التي
حت��ث على التباعد و�أي�����ض��ا التباعد م��ا ب�ين ط��اوالت
الدرا�سة وجتهيز العيادات اخلا�صة وو�ضع طاولة
عند املدخل الرئي�سي للمدر�سة حتتوي على معقمات
وكمامات وج��ه��از قيا�س احل���رارة .كما مت ا�ستغالل
ال�ساحات الكبرية الرئي�سية داخل املدار�س ال�ستقبال
طالب ال�صف الأول االبتدائية مع �أولياء امورهم مع
االحتياطات االحرتازية من حيث التباعد.

تعزيز السالمة
وتطبيق اإلجراءات
الوقائية

اختيار المرايل

م��ن جهة �أخ���رى ب��د�أ �أول��ي��اء الأم���ور يف التوجه اىل
الأ����س���واق ل�����ش��راء امل�����س��ت��ل��زم��ات امل��در���س��ي��ة وخا�صة
ال��ط��ال��ب��ات حيث ب���د�أن يف اخ��ت��ي��ار م��راي��ي��ل املدر�سة
معلنني فرحتهم بالعودة لكرا�سي الدرا�سة .
حيث قالت الطالبة رام��ا ال�شهري  :لقد �سعدت بخرب
ال���ع���ودة مل��ق��اع��د ال��درا���س��ة ح��ت��ى ا�ستطيع ان التقي
بزميالتي الالتي انقطعت عنهن طيلة الفرتة املا�ضية .
وقالت والدتها التي كانت برفقتها لت�شرتي لها مريول
املدر�سة  :ان عودة الدرا�سة لطالب املرحلة االبتدائية
خطوة كانت يف حملها حيث اننا وجدنا ان التعليم
احل�ضوري اف�ضل بفرق كبري عن التعليم عن بعد حيث
انه ي�ساعد الطالب والطالبات على االختالط املجتمعي
والرتكيز الكبري مع املعلمة عك�س املن�صة.
وا�ضافت لقد قمت بتعليم بناتي بالطرق الوقائية
وتدريبهن للعودة للدرا�سة من حيث املحافظة على
التباعد مع زميالتهن ولب�س الكمامة واملحافظة عليها
طيلة فرتة املكوث باملدر�سة.
وقالت الطالبة فاطمة ال�سنو�سي :ان العودة تعطينا
فر�صة الن نختلط بزميالتنا يف املدر�سة وجها لوجه
ولي�س ع��ن طريق املن�صة وك��ذل��ك جتعلنا اك�ثر فهما
للدرا�سة حيث ان املعلمة ت�ستطيع ان ترى ما اكتب
واق��را ام��ام عينها وه��ذا ي�ساعد يف تخطي ال�صعاب
التي تقف امامي بالإ�ضافة اىل ان تواجدنا يف الف�صل
مع زميالتنا يجعلنا نتناف�س اكرث على التعلم ونختلط
باملجتمع.

تهيئة ميدانية

من ناحية اخ��رى دعا جممع �إرادة وال�صحة النف�سية
بالريا�ض الآب��اء �إىل �ضرورة التهيئة اجليدة لعودة
الأب���ن���اء ل��ل��درا���س��ة احل�����ض��وري��ة ،م��ن خ�ل�ال احل��دي��ث
الإيجابي معهم عن امل��دار���س وال��ع��ودة �إليها و�أهمية
الرتكيز على حتقيق النجاح والتفوق ،و�أن يكون هذا
احلديث الإيجابي من جانب جميع املُحيطني بالطالب،
�سواء الأهل يف املنزل �أو من الأقارب.

ضرورة التهيئة
الجيدة لعودة األبناء
للمدارس

و�أو�ضح رئي�س ق�سم الإ�سعاف والطوارئ وا�ست�شاري
ال��ط��ب النف�سي باملجمع ال��دك��ت��ور ج��م��ال ب��ن عبدالله
العنزي� ،أن التهيئة امليدان ّية للطالب ذات �أهمية كبرية
للعودة للمدار�س ،وي�شمل ذلك تقليل �ساعات ال�سهر
و���س��اع��ات ا�ستخدام الأج��ه��زة الإل��ك�ترون�� ّي��ة وتنظيم
ت��ن��اول ال��غ��ذاء ونوعيته ،وامل�ساعدة برتتيب ج��دول
يومي للأبناء قبل �أي��ام من بدء الدرا�سة ،حتى يكون
ذل��ك النظام هو املُتبع فيما بعد ،بحيث يت�ضمن هذا
النظام النوم مبك ًرا واال�ستيقاظ ُمبك ًرا واحل�صول
على قدر ُمنا�سب من النوم الذي ينعك�س �إيجابي ًا على

�صحة الطفل نف�س ًيا وبدن ًيا .وحث الآباء على احلر�ص
على �أخ��ذ �أطفالهم للقاحات كورونا املقررة طبيا لهم
ولأعمارهم ،وتزويدهم مبا يحتاجونه للحفاظ على
�سالمتهم من عدوى فريو�س كورونا �أثناء وجودهم يف
املدر�سة مثل معقم اليدين وكمامة الوجه.

زيارات ميدانية

ويف ال�سياق نف�سه �شرعت الإدارة العامة للتعليم
يف منطقة ع�سري يف تنفيذ خطة زي���ارات ميدانية ل ـ
 657مدر�سة ابتدائية للبنني والبنات و 156رو�ضة

�أطفال على مدار الأ�سبوع اجلاري ،لدعم عودة طالب
وطالبات املرحلة االبتدائية وريا�ض الأط��ف��ال مطلع
الأ�سبوع املقبل .و�أو�ضح مدير عام التعليم يف ع�سري
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال�� ُع��م��ري �أن ه��ذا الإج����راء يهدف �إىل
الوقوف على جاهزية املدار�س وتقدمي الدعم لها على
م�ستوى ال�صيانة والتهيئة وتعزيز ال�سالمة وتطبيق
الإج����راءات االح�ترازي��ة وتفعيل النماذج الت�شغيلية
وجاهزية و�سائل النقل والدعم التقني و�سد االحتياج
م��ن ال���ك���وادر الب�شرية الإداري�����ة والتعليمية ورف��ع
التقارير الالزمة بذلك� .إىل ذلك نظمت مكاتب التعليم

للبنني والبنات �سل�سلة لقاءات ح�ضورية مع مديري
وم��دي��رات امل��دار���س ل��رف��ع جاهزية امل��دار���س تزامنا
م��ع ق��رب ع���ودة ط�لاب وط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة االبتدائية
وري��ا���ض الأط��ف��ال وتقدمي الدعم ال�لازم و�صوال �إىل
توفري بيئات تعلم �آمنة ومنا�سبة ف�ضال عن �أهمية
تعزيز ال�شراكة والتوا�صل مع �أول��ي��اء الأم���ور .كما
وق��ف مدير التعليم مبحافظة �سراة عبيدة الدكتور
ح�سن العلكمي ،م�ؤخر ًا ميداني ًا على �أعمال ال�صيانة
والنظافة يف ع��دد من م��دار���س املحافظة ،ا�ستعداد ًا
للعودة احل�ضورية للطالب والطالبات يف املرحلتني
االبتدائية وريا�ض الأطفال ،املقررة اعتبار ًا من الأحد
القادم  23يناير  .2022وناق�ش مدير تعليم املحافظة
مع مديري ومديرات املدار�س� ،سري عمليات ال�صيانة
والنظافة ،واحتياجات امل��دار���س ،وم��دى جاهزيتها
ال�ستقبال الطالب والطالبات ،مطلع ًا على جتهيزات
الأدوات ال�صحية ،كاملعقمات ،والكمامات واملل�صقات
الإر�شادية ،وتوزيع الطالب والطالبات داخل الف�صول
الدرا�سية مبا يحقق التباعد وفق الإجراءات املعتمدة.

اقتصاد
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فجر الصحافة السعودية

 112صفقة باستثمارات تتجاوز  50مليار ريال

مكاتب سعودية دولية لتحفيز وجذب االستثمارات
إمكانية الحصول على الرخصة االستثمارية من خارج المملكة

الريا�ض -البالد

ق��ال��ت وزارة اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ع��ودي��ة� ،إن��ه��ا
تو�سعت دول��ي�� ًا خ�لال عامي  2019و،2021
�ضمن م�ستهدفاتها لإن�شاء  11مكتب ًا دولي ًا حول
العامل.
و�أ�ضافت الوزارة يف تقرير "را�صد االقت�صاد
واال�ستثمار ال�سعودي" الذي تن�شره الوزارة
ب�شكل رب��ع �سنوي� ،إن��ه��ا افتتحت  6مكاتب
حالي ًا يف وا�شنطن ولندن وبكني و�سنغافورة
وطوكيو وباري�س.

و�أو�ضحت ال���وزارة� ،أن من�صة "ا�ستثمر يف
ال�سعودية" ه��ي ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��وح��دة
لت�سويق اال�ستثمار يف ال�سعودية ،وحظيت
منذ �إطالقها بح�ضور وانت�شار دويل و�إقليمي
وحملي وا�سع النطاق من خالل امل�شاركة يف
�أهم و�أبرز امل�ؤمترات والفعاليات.
وق��ال��ت ال�����وزارة� ،إن��ه��ا �أط��ل��ق��ت ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارت����ي اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ج��ارة خ��دم��ة تتيح
للم�ستثمر الأجنبي �إمكانية ت�أ�سي�س �أعماله
واحل�����ص��ول على الرخ�صة اال�ستثمارية من

خارج اململكة.
وك��ان��ت ال����وزارة ق��د ك�شفت يف التقرير عن
�إمتام � 25صفقة ا�ستثمارية يف الربع الأخري
من  2021با�ستثمارات قاربت  18مليار ريال،
ووفرت � 8آالف فر�صة عمل.
وبهذه الأرقام بلغ �إجمايل ال�صفقات يف 2021
نحو � 112صفقة با�ستثمارات تتجاوز 50
مليار ريال.
ومنحت وزارة اال�ستثمار يف ال��رب��ع الرابع
 2056رخ�صة ا�ستثمارية بارتفاع بنحو 4

�أ���ض��ع��اف ع��ن ع��دد الرخ�ص التي منحتها يف
نف�س الفرتة من العام .2020
واو�ضحت ال���وزارة �أن هناك ارتفاع متزايد
و�إقبال من قبل امل�ستثمرين اجلدد لال�ستثمار
يف اململكة ،بالإ�ضافة �إىل رغبة امل�ستثمرين
احلاليني بتو�سيع ا�ستثماراتهم القائمة.
وح���ول ت��وزي��ع ال�صفقات يف ال��رب��ع ال��راب��ع
م��ن ال��ع��ام  ،2021ك��ان ق��ط��اع ري���ادة الأع��م��ال
واالب��ت��ك��ار ل��ه ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب�ر م��ن اه��ت��م��ام
امل�ستثمرين حيث مت �إغالق � 11صفقة من �أ�صل

مشاركات واسعة في منتدى الرياض

رفع كفاءة القطاع العقاري وفرص االستثمار

� 25صفقة يف الربع الرابع من العام ،2021
يليه قطاع التعليم والتدريب بنحو � 5صفقات،
ثم قطاع التعدين واملعادن بنحو � 3صفقات،
وج���اء ق��ط��اع ال��ع��ق��ارات يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة
ب��ع��دد �صفقتني ،وت���وزع���ت ب��اق��ي ال�صفقات
على قطاعات النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية،
واملعلومات واالت�صاالت ،والرعاية ال�صحية،
وعلوم احلياة ،وال�صناعة التحويلية.
وحول توزيع ال�صفقات وفقا للدول خالل الربع
الرابع من العام  ،2021يت�ضح �أن �أكرث الدول

ا�ستثمارا يف اململكة ه��ي االم���ارات العربية
املتحدة بنحو � 5صفقات ،وتليها بريطانيا
بنحو � 4صفقات ،ومن ثم ت�أتي كل من فرن�سا
وك��وري��ا اجلنوبية وج��زر الكاميان بنحو 3
�صفقات ،وبالتايل ف�إن ترتيب ال�صفقات ح�سب
ال��دول خ�لال العام  2021ي�شري �إىل �أن �أكرث
ال���دول ا�ستثمارات يف اململكة ه��ي االم���ارات
العربية امل��ت��ح��دة وال�����ص�ين وم�صر واململكة
املتحدة ب�إجمايل � 47صفقة مبا يعادل  %42من
�إجمايل �صفقات العام .2021

صك األرض يكفي للبيع على الخارطة
الريا�ض  -البالد

�أع��ل��ن برنامج البيع �أو ال��ت���أج�ير على اخل��ارط��ة
"وايف" ع��ن ت��ع��دي��ل متطلبات ت��رخ��ي�����ص بيع
الأرا�ضي اخلام على اخلارطة واالكتفاء بتهمي�ش
�صك الأر����ض عو�ض ًا ع��ن تقدمي �ضمان م��ايل �أو
ال�شيك امل�صدق.
ً
وي���أت��ي ذل��ك تي�سريا لإج�����راءات احل�����ص��ول على
ال�ترخ��ي�����ص وحت��ف��ي��ز ًا مل اّ�ّل�اك الأرا����ض���ي لتطوير
�أرا�ضيهم� ،ضمن اجلهود امل�ستمرة لدعم املعرو�ض
العقاري وت��وف�ير احل��ل��ول ال�سكنية والتمويلية
ب�شكل م�ستدام عرب بناء الأنظمة والت�شريعات
الداعمة للإ�سهام يف رف��ع ن�سبة التملك ال�سكني
للأ�سر ال�سعودية �إىل  %70بحلول العام 2030
حتقيق ًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان – �أحد برامج
ر�ؤية اململكة .-2030
و�أو�ضح الأمني العام للجنة البيع �أو الت�أجري على
اخل��ارط��ة نايف ب��ن ن��واف ال�شريف � ،أن القرار

ج��اء تي�سري ًا لإج����راءات احل�صول على رخ�صة
بيع الأرا���ض��ي اخل��ام على اخلارطة عرب االكتفاء
بتهمي�ش �صك �أر���ض امل�شروع ك�أحد ال�ضمانات
التي يقدمها مطور امل�شروع عو�ضا عن ال�ضمان
املايل واملقدر ب  %20من تكلفة امل�شروع ،لتعجيل
عملية �إج����راءات تطوير الأرا���ض��ي دع��م�� ًا لزيادة
امل��ع��رو���ض م��ن ال���وح���دات ال��ع��ق��اري��ة يف ال�سوق
العقاري.
يذكر �أن برنامج "وايف" �أع��ل��ن يف وق��تٍ �سابق
بالتعاون مع برنامج "الأرا�ضي البي�ضاء" عن
�آلية جديدة لتعجيل وترية تطوير الأرا�ضي عرب
م�سار مُي ّكن ملاّ كها من اعتماد خمططات تق�سيمات
الأرا���ض��ي ال�سكنية اخلا�صة خ�لال ( )60يوم ًا،
بهدف زي��ادة املعرو�ض العقاري ال�سكني ورفع
ن�سبة التملك ال�سكني �إىل  %70بحلول العام
 ،2030وفق ًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان � -أحد
برامج ر�ؤية اململكة .-2030

برامج تمويلية قوية للشركات الناشئة

 % 270نمو االستثمار الجريء
الريا�ض -البالد

يتوقع �أن ي�شهد منتدى م�ستقبل العقار ،الذي ينعقد
خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 22إىل  24ف�براي��ر امل��ق��ب��ل ،يف
الريا�ض  ,م�شاركات وا�سعة والفتة ،من مكونات
القطاع اخلا�ص واحلكومي ذات العالقة باال�ستثمار
العقاري يف وقت التنمية يف جميع مناطق اململكة،
حيث يع ّد نقلة نوعية من خ�لال �إع�لان �سمو ويل
العهد -حفظه الله -ت�أ�سي�س عدد من الهيئات امللكية
يف مناطق اململكة ،وت�أ�سي�س مكاتب �إ�سرتاتيجية
لتطوير مناطق �أخ��رى� ،إذ ت�سعى تلك اجلهات �إىل
تبيان �إ�سرتاتيجية عملها يف مناطقها ،وفر�ص
اال�ستثمار املتاحة ،بجانب م�شاركة اجلهات الأخرى
ذات العالقة من داخل وخارج اململكة.
ويكت�سب انعقاد املنتدى ،ال��ذي يقام حتت رعاية
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد

بن عبد الله احلقيل ،وم�شاركة نخبة من املتحدثني
واملهنيني وخ�براء قطاعات اال�ستثمار العقاري،
ورج��ال الأعمال ،وامل�ستثمرين ،من داخل وخارج
اململكة� ،أهمية خا�صة يف وقت ي�شهد فيه القطاع
العقاري يف اململكة ،حرا ًكا كبريًا ورعاية وعناية
متنامية ،ال �سيما بعد م��واف��ق��ة جمل�س ال���وزراء
على الإ�سرتاتيجية ال�شاملة للقطاع العقاري ،يف
دي�سمرب  ،2020التي تعك�س حر�ص احلكومة يف
تعزيز م�ساعيها الرامية لتطوير القطاع العقاري
ورف����ع م�ساهمته يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ،ح��ي��ث من
املتوقع �أن ت�سهم ه��ذه الإ�سرتاتيجية الطموحة
يف رفع كفاءة القطاع ومتكينه من تطبيق �أف�ضل
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة خ��ا���ص��ة يف ق��ط��اع التوطني
الإ���س��ك��اين والتو�سع يف ت�شييد امل�ساكن ،لتلبية
الطلب املتنامي على متلك امل�ساكن من قبل الأ�سر

ال�سعودية� ،إىل ج��ان��ب العمل على حت�سني بيئة
اال�ستثمار فيه ،وجعله �أكرث جاذبية لال�ستثمارات
املحلية والأجنبية.
م�شروعات عمالقة
وي���أت��ي �إق��ام��ة منتدى م�ستقبل العقار واملعر�ض
امل�صاحب ل��ه ،م��ت��زام ً��ن��ا م��ع �إط�ل�اق ع��دة م�شاريع
عمالقة ،منها م�شروع "و�سط جدة" ال��ذي ميوله
�صندوق اال�ستثمارات العامة ،بجانب م�ستثمرين
�إ�سرتاتيجيني ،من داخ��ل وخ��ارج اململكة� ،إ�ضافة
�إىل م�شروعات نيوم ،وال�سودة ،والقدية ،و�آماال،
ً
حتقيقا مل�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
والبحر الأحمر،
 ،2030و�ش�أن مثل هذه امل�شاريع الإ�سهام يف حتول
اململكة �إىل وجهة عاملية يف ال�سياحة والرتفيه،
وتعزيز مكانتها وريادتها االقت�صادية.
وي�����ش��ارك ممثلو ع��دد م��ن ال����وزراء والهيئات

احل��ك��وم��ي��ة يف ج��ل�����س��ات امل���ن���ت���دى ،وف��ع��ال��ي��ات
ور�ش العمل ،التي تتناول املو�ضوعات املتعلقة
ب��ال�����ش���أن ال��ع��ق��اري وم�ستقبل اال���س��ت��ث��م��ار فيه،
والعوامل امل���ؤث��رة فيه ،مثل التمويل العقاري،
والتقييم العقاري ،والرقمنة العقارية ،واملزادات
العقارية ،و�آلية التحكيم العقاري ،والت�سويق
و�آلياته� ،إ�ضافة �إىل م�شاركتهم �أي�ضا يف مناق�شة
حم��اور املنتدى الع�شرة التي يطرحها للنقا�ش،
وت�شمل اجلوانب الت�شريعية والتنظيمية للقطاع
العقاري ،وم�ستقبل التنمية العمرانية ،وحلول
التمويل العقاري ،وامل��دن الذكية واال�ستدامة،
واال���س��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���اري ،واجل�����ودة والإت���ق���ان،
وتقنيات البناء ،وال��ذك��اء اال�صطناعي� ،إ�ضافة
�إىل التطوير العقاري الذي يت�ضمن خمتلف �أوجه
القطاع العقاري يف اململكة.

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

برعاية من مايكرو�سوفت العربية �أ�صدرت �شركة
البيانات الدولية ( )IDCامل��زود العاملي الأول
للدرا�سات والأب��ح��اث واخل��دم��ات اال�ست�شارية
وامل������ؤمت�����رات اخل���ا����ص���ة ب��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
واالت�����ص��االت و�أ����س���واق التكنولوجيا� ،أح��دث
تقرير لها حمل ع��ن��وان "نحو حتقيق تطلعات
اململكة العربية ال�سعودية الرقمية :رحلة التحول
الوطني".
وعن حالة التحول الرقمي يف ال�سعودية ،قدرت
(� )IDCأن الإن��ف��اق على االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات يف اململكة �سيتجاوز  30.9مليار
دوالر ،ن�صيب القطاع احلكومي منها  3مليارات
دوالر ،خا�صة �أن اخلطط احلكومية ت�ستهدف
زيادة ا�ستثماراتها يف االقت�صاد الرقمي للوفاء
بالتزاماتها نحو تقدمي خدمات حكومية عاملية
امل�ستوى ،وق��د �أثمرت ه��ذه اجلهود على و�ضع
تقنيات اجليل اخلام�س ،وتهيئة االنتقال ال�سل�س
توفري
اململكة بني ال��دول ال��رائ��دة عامليًا من حيث
ل�شبكات الهاتف املحمول �إىل اجليل التايل.
خ��دم��ات االت�����ص��ال ع�بر الأل��ي��اف الب�صرية ون�شر وت��وق��ع التقرير �أن ينتع�ش �إن��ف��اق قطاع الأع��م��ال

ع��ل��ى االت�������ص���االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات خ�لال
الأع���وام القادمة وحتى نهاية  2025من خالل
زي�����ادة االع��ت��م��اد ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�����س��ح��اب��ي��ة،
والذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت الأ�شياء والأمن
ال�سيرباين.
و����ص���رح ح��م��زة ن��ق�����ش��ب��ن��دي ،امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي
ل�����ش��رك��ة �آي .دي��� .س��ي )IDC( .يف اململكة
العربية ال�سعودية والبحرين" :عملت احلكومة
ال�سعودية ب�شكل مطرد على زيادة تركيزها يف
التحول الرقمي على مدى الأعوام الأخرية ،مما
م ّكن من و�ضعها يف موقع جيد ملرحلة التعايف من
تبعات اجلائحة والعودة �إىل احلياة الطبيعية".
م��ن جهته �أك��د املهند�س ثامر احل��رب��ي ،رئي�س
���ش��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت ال��ع��رب��ي��ة� ،أن التحول
ال��رق��م��يُ ،ي��ع��د فعليًا �أح���د امل��ك��ون��ات الرئي�سية
املُتقدمة لتحقيق م�ستهدفات برنامج التحول
ال��وط��ن��ي؛ �إىل ج��ان��ب تعزيز تناف�سية اململكة
وج��ذب اال�ستثمارات اخلارجية ،وتعزيز مركزها
العاملي بني احلكومات الرقمية.

الريا�ض  -البالد

ك�شف تقرير اال�ستثمار اجل���ريء يف اململكة �أن
عام � 2021شهد تنفيذ ا�ستثمارات بقيمة قيا�سية
بلغت  2م��ل��ي��ار و 55م��ل��ي��ون ري���ال يف �شركات
نا�شئة �سعودية ،حمقق ًا منو ًا بن�سبة بلغت % 270
مقارنة بعام  ،2020يف حني منا عدد ال�صفقات يف
ال�شركات النا�شئة ال�سعودية بن�سبة جتاوزت 54
 %مقارنة بعام  2020وب�إجمايل � 139صفقة.
و�أكد التقرير ال�صادر عن من�صة MAGNiTT
املتخ�ص�صة ب��ب��ي��ان��ات اال���س��ت��ث��م��ار اجل����ريء يف
ال�شركات النا�شئة ،وبرعاية من ال�شركة ال�سعودية
لال�ستثمار اجل��ريء التي �أ�س�ستها الهيئة العامة
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة "من�ش�آت"� ،أنه
على الرغم من �أن ع��ام  2020ك��ان عام ًا �إيجابي ًا
لال�ستثمار اجل��ريء يف اململكة �إال �أن عام 2021
�شهد تدفقات �أك�بر �إذ �سجلت قيمة اال�ستثمارات
اجلريئة وعدد ال�صفقات املنفذة خالل العام رقم ًا
قيا�سي ًا جديد ًا.
وتقدمت اململكة م��ن املرتبة الثالثة �إىل املرتبة
الثانية بني دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من حيث �إجمايل قيمة اال�ستثمار اجلريء،
م�ستحوذة على  %21من �إجمايل قيمة اال�ستثمار
يف املنطقة �صعود ًا م��ن ح�صة ن�سبتها  %15يف
ع��ام  .2020وك��ان��ت ن�سبة النمو امل�سجلة بني
عام  2020و 2021يف قيمة اال�ستثمار اجلريء
يف اململكة هي الأعلى بني �أن�شط ثالثة دول يف
املنطقة.

وقد ارتفع عدد امل�ستثمرين الذين ا�ستثمروا يف
�شركات نا�شئة �سعودية �إىل م�ستوى قيا�سي جديد
بلغ  76م�ستثمر ًا ،حمقق ًا منو ًا بن�سبة بلغت %52
مقارنة بعام  .2020وت�صدر قطاع التقنية املالية
امل�شهد من حيث عدد ال�صفقات ،يف حني ا�ستحوذ
قطاع التجارة الإلكرتونية على احل�صة الأكرب من
قيمة اال�ستثمار اجلريء يف ال�سعودية خالل عام
.2021
و�أك��د حمافظ الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة "من�ش�آت" ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة
ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجل��ريء املهند�س
�صالح ب��ن �إب��راه��ي��م الر�شيد� ،أن ا�ستمرار منو
اال�ستثمارات يف ال�شركات النا�شئة ال�سعودية
يف ك��ل ع��ام ي���ؤك��د متانة ه��ذا القطاع وجاذبيته
للم�ستثمر ،فيما تعمل "من�ش�آت" و���ش��رك��ا�ؤه��ا
ب�����ش��ك��ل د�ؤوب ع��ل��ى ت���ق���دمي خ���دم���ات وب���رام���ج
وم��ب��ادرات نوعية تحُ فز بيئة متويل ال�شركات
النا�شئة واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وتغطية
الفجوات التمويلية احلالية.
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أ����ش���ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لل�شركة
ال�سعودية لال�ستثمار اجل���ريء ال��دك��ت��ور نبيل
كو�شك �إىل �أن اململكة ت�شهد من��و ًا غري م�سبوق
يف حجم ونوعية �صفقات ال�شركات النا�شئة،
نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال املبتكرين،
و���ص��ن��ادي��ق اال�ستثمار اجل����ريء ،وت��واف��ر بيئة
تنظيمية وت�شريعية متطورة مدعومة بربامج
حكومية فاعلة.
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االحتراب الداخلي بين اإلرهابيين يتواصل

تقرير أوروبي يحذر من خطر اإلخوان
لندن  -البالد

حذر تقرير �أوروبي جديد ،من خطر تنظيم الإخوان
الإره��اب��ي يف بريطانيا ،كا�شفا ع��ن دور قياداته
ح�سن البنا و�سيد قطب ويو�سف القر�ضاوي يف
ن�����ش���أة الإره����اب ح��ول ال��ع��امل ،م�ستعر�ضا خماطر
جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ويف مقدمتها الإخوان
يف بريطانيا ،حتت عنوان "املنظمات الإ�سالمية يف
اململكة املتحدة :من ق�ضية ر�شدي حتى يومنا هذا".
وقال التقرير الذي ن�شره �أم�س (الثالثاء) موقع "عني
�أوروبية على التطرف"� ،إن "الإخوان وغريهم من
املنظمات املتطرفة تركز على عدد من الق�ضايا منها
مفهوم الإ�سالموفوبيا امل�ؤ�س�سي يف بريطانيا،
وال�صراعات التي يُنظر �إليها على �أنها جزء من حرب
غربية على الإ�سالم والتعليم الإ�سالمي" ،الفتا �إىل
�أن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ن�شطت يف بريطانيا
بالقرن املا�ضي ،ال�سيما مع الفتوى التي �أ�صدرها
كليم �صديقي ،املدير ال�سابق للمعهد الإ�سالمي الذي

مت حله الآن وم�ؤ�س�س الربملان الإ�سالمي املنحل يف
بريطانيا ،والذي �أباح فيها قتل الكاتب الربيطاين
�سلمان ر�شدي الذي كان يحارب الإ�سالم ال�سيا�سي.
و�أنتج الإ�سالم ال�سيا�سي ،وفقا للتقرير الأوروبي،
يف بريطانيا جماعتني هما اجلماعة الإ�سالمية من
جنوب �آ�سيا والإخوان ،مبينا �أنه منذ ق�ضية ر�شدي،
انطلقت جماعات الإ���س�لام ال�سيا�سي يف التغلغل
بربيطانيا ،حمدثة �أث ًرا �سلبيًا يف املجتمعات ،م�شريا
�إىل �أن هناك عددًا من امل�شكالت التي �سببها جماعة
الإخوان يف بريطانيا منها خلق �شعور لدى امل�سلمني
ب�أنهم حتت التهديد ،ما �أدى لالنق�سام و�أ�صبح بع�ض
الأفراد �أقل اندماجً ا يف املجتمعات الأوروبية ،و�أكرث
عر�ضة للتطرف.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن للتنظيم الإرهابي وجودا يف
نحو  90دولة حول العامل ويف كل دولة اخرتقتها
اجلماعة ،اتخذت �أ�شكاال خمتلفة لتنا�سب القوانني
ال�سيا�سية املحلية ،ول��ك��ن يف النهاية تعمل ،كل

املنظمات الإخوانية ،وف ًقا لر�ؤية �إرهابية م�شرتكة
و�ضعها القر�ضاوي.
وداخ���ل تنظيم الإخ����وان الإره��اب��ي ،ال ت��زال حالة
االح�ت�راب بني �شقي التنظيم املنق�سم على نف�سه،
متوا�صلة يف لندن و�إ�سطنبول� ،إذ تدور منذ �شهور
�أزم���ة م�ستعرة ب�ين فريقي الإخ�����وان ،حيث �أعلن
�إب��راه��ي��م منري القائم ب�أعمال مر�شد الإخ���وان من
بريطانيا� ،إحالة غرميه حممود ح�سني املقيم برتكيا،
و�ستة �آخرين من �أع�ضاء جمل�س �شورى اجلماعة
�إىل التحقيق ،قبل �أن ي��رد الأخ�ير بعزل الأول من
من�صبه .وان�شطرت اجلماعة �إىل ق�سمني �إث��ر هذه
ال���ق���رارات ،وق����ررت جبهة ت��رك��ي��ا تعيني ال��ق��ي��ادي
الإخ��واين م�صطفى طلبة يف من�صب املر�شد العام
لتنظيم الإخ��وان ملدة �ستة �أ�شهر ،و�إق�صاء منري من
من�صبه.
ويبدو �أن جبهة �إبراهيم منري يف لندن ال تود نهائي ًا
�إع�لان اال�ست�سالم ،بل �سعت خالل الفرتة الأخ�يرة

�إىل �إح���داث �شقاق كبري يف اجلبهة املواجهة لها،
وعلى ذلك �أ�صدرت جبهة قانونية تابعة له ما �أ�سمته
"قرار اللجنة القانونية ل�ل�إخ��وان امل�سلمني حول
الأزمة الداخلية" ،بـ�إحـالـة �سـتة مـن �أعـ�ضاء جمـل�س
الـ�شورى الـعام لـلتحقيق ثـم قـرار جتـميد عـ�ضويتهم،
وما تبعه من قـرار ملجـل�س الـ�شورى الـعام بـ�سحب
الـثقة مـن القائم بعمل مر�شد اجلماعة .وقالت اللجنة
يف قرارها حول خالف اجلبهتني وعزل جبهة حممود
ح�سني للقائم ب�أعمال مر�شد الإخوان �إبراهيم منري،
"�إن اخلالف ينذر بخـطر �شـديد يهـددهـا لـلأ�سـف
مـن داخـلها فـي الـوقـت الـذي تـحيط بـها الأخـطار
والأهـوال مـن خـارجـها ومـن كـل حـدب و�صـوب".
و�أك��دت اللجنة �أن قـرار �سـحب الـثقة من �إبـراهـيم
مـنري الـقائـم بـعمل املر�شد العام باطل بطالن ًا مطلق ًا،
وفق ًا لن�صو�ص الالئحتني الأعلى وامل�صرية ،بينما
�أقرت بـ�إحـالـة الإخـوان ال�سـتة �أعـ�ضاء الـ�شورى العام
يف م�صر للتحقيق ووقفهم عن العمل حلني انتهاء

قيادات المليشيا تتاجر بالمواد اإلغاثية في السوق السوداء

ضربات جوية لمعاقل الحوثي في صنعاء
عدن  -البالد

���ش��ن حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن �أم�����س
(الثالثاء)� ،ضربات جوية ملعاقل ومع�سكرات
امليلي�شيا احلوثية يف �صنعاء ،م���ؤك��د ًا �أن��ه مت
تدمري خم��ازن ومنظومة ات�صاالت للطائرات
امل�سرية تابعة للحوثيني يف جبل النبي �شعيب،
معلنا �أنه نفذ  17عملية ا�ستهداف �ضد امليلي�شيا
احلوثية يف م�أرب خالل � 24ساعة �أدت لتدمري
� 9آليات للميلي�شيات ومقتل  80عن�صر ًا ،بينما
ت�شهد جبهة ح��ري��ب ج��ن��وب حم��اف��ظ��ة م����أرب،
ا�شتباكات متقطعة وت��ب��ادل ق�صف مدفعي بني
قوات العمالقة من جهة وميلي�شيات احلوثي من
جهة �أخ��رى ،حيث تطبق ق��وات �ألوية العمالقة
ح�صار ًا على فلول ميلي�شيا احلوثي يف بع�ض
مناطق ح��ري��ب .يف وق��ت ت�ستخدم امليلي�شيا
احلوثية املواطنني دروع�� ًا ب�شرية لإعاقة تقدم
قوات العمالقة.
وت�شهد جبهة نعمان �شرق حمافظة البي�ضاء،
ا�شتباكات وق��ط��ع ال��ت��ع��زي��زات ال��ت��ي ت���أت��ي من
البي�ضاء اجت��اه جبهة حريب جنوب حمافظة
م����أرب ،فيما �شنت مقاتالت التحالف �سل�سلة
غارات على تعزيزات ومركز جتمع للملي�شيات
يف م��دي��ري��ة امل�لاج��م وال�����س��وادي��ة ون��اط��ع يف
حم��اف��ظ��ة ال��ب��ي�����ض��اء ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ملي�شيات

احلوثي مراكز ل�ل�إم��داد وفيها مي�سان لإط�لاق
ال�صواريخ.
و�سيطرت �ألوية العمالقة على �صواريخ تابعة
مليلي�شيا احل��وث��ي ك��ان��ت ج��اه��زة ل�ل�إط�لاق من
مديرية حريب جنوب حمافظة م���أرب� ،شمايل
�شرق اليمن ،حيث ذكر املركز الإعالمي لقوات
العمالقة� ،أن وح��دات �ألوية العمالقة �سيطرت،
ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن ��� 20ص��اروخ�� ًا ح��وث��ي�� ًا يف �أح��د
املواقع الع�سكرية التابعة للميلي�شيا يف مديرية
حريب .ون�شر املركز م�شاهد م�صورة لل�صواريخ

احلوثية التي قال �إن امليلي�شيا كانت قد جهزتها
للإطالق �ضمن عملياتها العدائية� ،ضد املدنيني
وقوات العمالقة يف حمافظة �شبوة.
و�سيطرت ق��وات العمالقة يف وقت �سابق على
�أكرث من  8قرى �سكنية يف مديرية حريب وعدد
من املحاور يف املدخل ال�شرقي وال�شمايل ملركز
مديرية حريب اليي تتح�صن فيه ميلي�شيات
احلوثي وتتخذ فيه املدنيني دروع ًا ب�شرية.
�إىل ذل����ك ،ات��ه��م��ت م��ن��ظ��م��ة "ميون" حل��ق��وق
والإن�����س��ان وال��ت��ن��م��ي��ة ،ق��ي��ادات احل��وث��ي ببيع

امل���واد الإغ��اث��ي��ة ال��ت��ي يقدمها ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء
العاملي يف ال�سوق ال�سوداء� ،إ�ضافة �إىل �سرقة
امل�ساعدات النقدية يف حمافظات �صنعاء وذمار
و�إب ومديرية مقبنة بتعز .هذا بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدام امل�ساعدات الغذائية واملالية املقدمة
لتمويل احلرب وابتزاز ال�سكان للدفع ب�أبنائهم
جل��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال .وك�شفت ���ش��ه��ادات مدنيني،
ا�ستمرار احلوثي يف حتويل امل�ساعدات �إىل غري
م�ستحقيها ،حيث توزع على �أ�سر املقاتلني و�أ�سر
اجل��رح��ى والقتلى املنتمني للحوثي و�أع�ضاء
جلان التح�شيد للجبهات ،بينما وثقت املنظمة
اليمنية تورط رئي�س جمل�س تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية احلوثي �أحمد حامد ،والأم�ين العام
عبداملح�سن ال��ط��اوو���س ،يف بيع امل�ساعدات
لتمويل ميلي�شياتها ،مطالبة برنامج ال��غ��ذاء
العاملي بتحمل م�س�ؤولياته و�إجراء حتقيق حازم
و�شفاف ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد �آلية ناجعة ل�ضمان
و�صول امل�ساعدات مل�ستحقيها.
ويتطابق تقرير منظمة "ميون" م��ع م��ا �أك��ده
�سكان حمليون يف ت��ع��ز ،ك�شفوا �أن ميلي�شيا
احلوثي ا�ستدعت بع�ض م�ستحقي امل�ساعدات
�إىل �أح���د امل��راك��ز التابعة ل��ه��ا ،حيث فوجئوا
ب�إجبارهم على التوقيع على حما�ضر ا�ستالم
ح�ص�ص �إغاثية رغم عدم ت�سلمهم لها.

السودان ..لجنة لتقصي
الحقائق حول أحداث التظاهرات
اخلرطوم  -البالد

قرر جمل�س ال�سيادة ال�سوداين �أم�س (الثالثاء)،
ت�شكيل جلنة لتق�صي احلقائق ح��ول الأح��داث
ال��ت��ي �صاحبت ت��ظ��اه��رات  17يناير اجل���اري،
وحدد القرار للجنة تق�صي احلقائق � 72ساعة
لرفع �إج��راءات��ه��ا ،بعد �أن �أك��دت ال�شرطة مقتل
 7م��واط��ن�ين ووق�����وع �إ����ص���اب���ات يف ���ص��ف��وف
املتظاهرين وال��ق��وات الأمنية خ�لال تظاهرات
ومواجهات ات�سمت بالعنف املنظم وا�ستخدام
امللوتوف وتكتيك �أ�شبه بالع�سكري نتج عنه
�إ�صابات وقتل وطعن.
وقالت ال�شرطة ال�سودانية يف بيان لها� ،إنها
ت��ع��ام��ل��ت ب���أق��ل ق���در م��ن ال��ق��وة ال��ق��ان��ون��ي��ة مع
حم��اوالت التعدي على �أق�سام ال�شرطة ،مبينة
�أن هناك دع��وات ظهرت عرب و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي مل��واك��ب وم�����س�يرات وق���د و�ضعت
ق��وات ال�شرطة خطة لت�أمني هذه املواكب متت
�إجازتها من جميع جلان �أم��ن املحليات بوالية
اخل��رط��وم لت�أمني املمتلكات العامة واخلا�صة
واملواقع اال�سرتاتيجية وال�سيادية والأ�سواق
من املتفلتني.
و�أ���ض��اف��ت" :نا�شدت ق���وات ال�����ش��رط��ة ق��ي��ادات
احل��راك للجلو�س والتن�سيق ومل جتد الدعوة
اال���س��ت��ج��اب��ة ب���ل ق��وب��ل ذل���ك ب���ع���داء م�ستحكم

ومواجهات ات�سمت بالعنف املنظم وا�ستخدام
امل��ل��ت��وف وتكتيك �أ���ش��ب��ه بالع�سكري نتج عنه
�إ���ص��اب��ات وق��ت��ل وط��ع��ن يف و���ض��ح ال��ن��ه��ار وقد
متركزت جتمعات املتظاهرين مبنطقة �شروين
وب����ري ب��اخل��رط��وم و����ش���ارع امل��ع��ون��ة ببحري
و�شارع الأربعني ب�أم درمان" .ولفت البيان �إىل
�أن ق��وات ال�شرطة تعاملت ب�أقل قدر من القوة
القانونية م��ع حم���اوالت ال��ت��ع��دي علي �أق�سام
ال�شرطة وال��ق��وات ب���أم��اك��ن التجمعات ،وذل��ك

ب��ا���س��ت��خ��دام ال��غ��از امل�سيل ل��ل��دم��وع وخ��راط��ي��م
املياه ،وبنهاية اليوم �سجلت م�ضابط ال�شرطة
ع��دد  7ح��االت وف��اة ملواطنني جميعها مبحلية
اخل���رط���وم ،و�أ���ص��ي��ب ع���دد  50م��ن من�سوبي
ال�شرطة و 22من املواطنني �إ�صابات متفاوتة،
ومت القب�ض على عدد  77متهما واتخاذ �إجراءات
قانونية يف مواجهتهم ب��دوائ��ر االخت�صا�ص
ب�إ�شراف النيابة".
وم��ن جهة ثانية ،ق��ال املمثل الأع��ل��ى لل�ش�ؤون

اخل��ارج��ي��ة وال�سيا�سة والأم��ن��ي��ة يف االحت���اد
الأوروب��ي جوزيب بوريل� ،أم�س� ،إن ا�ستخدام
العنف �ضد املدنيني يف ال�سودان يهدد فر�صة
التو�صل حلل �سلمي ،داعيا �إىل تهدئة التوترات.
و�أ�ضاف بوريل يف بيان �أن ال�سلطات الع�سكرية
يف ال�سودان يجب �أن ُتظهر ا�ستعدادها لإيجاد
ح��ل ت��ف��او���ض��ي و�سلمي ل�ل��أزم���ة ،ومت��ت��ن��ع عن
اال���س��ت��خ��دام غ�ير املتنا�سب ل��ل��ق��وة واالع��ت��ق��ال
امل�ستمر للن�شطاء وال�صحافيني ،حمذرا من �أن
العنف �ضد املدنيني وا�ستمرار االعتقاالت ي�ضع
ال�سودان على طريق خطري بعيدا عن ال�سالم
واال�ستقرار ويهدد فر�صة احلل ال�سلمي الذي
ميكن �أن جتلبه امل�شاورات ،التي تقودها بعثة
الأمم املتحدة املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية
يف ال�سودان (يونيتام�س).
�إىل ذلك ،قال م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي،
�إن اخلطوات الأمريكية مرتبطة بوقف العنف
يف ال�سودان ،م�شددا على �ضرورة دعم جهود
البعثة الأممية لل�سودان لت�سهيل احل��وار بني
الفرقاء يف ال�سودن .و�أ�ضاف�" :شددنا مب�ؤمتر
�أ�صدقاء ال�سودان على �أهمية وق��ف العنف"،
م�����ش�يرا �إىل �أن ه���ذا ال��ع��ن��ف مي��ن��ع ال��ت��و���ص��ل
حلل �سيا�سي ل�ل�أزم��ة ،مثمنا جهود اململكة يف
ا�ست�ضافة م�ؤمتر �أ�صدقاء ال�سودان.

التحقيقات واج��ب النفاذ .ونوهت جلنة الإخ��وان
يف جبهة منري يف قرارها �إىل �أحقية الـقائـم بـعمل
الـمر�شـد الـعام فـي �إيقاف �أعـ�ضاء الـ�شورى الأعـلى
ومـن ثـم �شـورى مـ�صر �أو �أي فـرد فـي اجلـماعـة� ،أو�إحـالـتهم لـلتحقيق ثـابـت بـالـالئـحة الأعـلى جلماعة
االخ��وان امل�سلمني الـتي تـعلو وتهـيمن عـلى لـوائـح
الأقـطار بـما فيها الـالئـحة الـم�صرية ،وي�سـري مـا
بـها مـن �أحكام عـلى كل مـ�ؤ�سـ�سات و�أفـراد اجلـماعـة
وم��ـ��ن ثـم ف��ـ��ق��رار �إح��ـ��ال��ـ��ة الإخ��ـ��وة ال�سـتة �أعـ�ضاء
ال�شورى للتحقيق ووقفهم عن العمل قرار متفق مع
�أحكام الالئحة وال يخالفها .ويخ�شى �أع�ضاء تنظيم
الإخ��وان الإرهابي داخل م�صر وخارجها من الآثار
والت�أثريات املبا�شرة التي �ستنتج عن اخلالفات بني
اجلبتهني ،والتي �سيكون م�ؤداها �أن تت�أثر عمليات
���ض��خ الأم�����وال بال�شكل االع��ت��ي��ادي ل���دى اجلماعة
الإرهابية ،التي تعتمد على م�صادر متنوعة للدعم
املايل داخلي ًا وخارجي ًا منذ عقود.

تونس ..إحالة شخصيات
سياسية للتحقيق
تون�س  -البالد

�أح��ال��ت النيابة العامة يف تون�س
�شخ�صيات �سيا�سية ب����ارزة �إىل
التحقيق ،بتهم ارتكاب خمالفات
ان��ت��خ��اب��ي��ة خ��ل��ال االن���ت���خ���اب���ات
الرئا�سية والربملانية التي جرت
يف .2019
وطبقا لإذاعة "موزاييك" املحلية،
ف������إن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة باملحكمة
االبتدائية بتون�س ،ق��ررت �إحالة
ك���ل م���ن م��ر���ش��ح ح���رك���ة النه�ضة
يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة عبد
ال��ف��ت��اح م����ورو ،ورئ��ي�����س��ة احل��زب
ال��د���س��ت��وري احل���ر ع��ب�ير مو�سي،
ورئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ائ���ت�ل�اف ال��ك��رام��ة
�سيف ال��دي��ن خم��ل��وف ،واملر�شح
ال��رئ��ا���س��ي ع��م��ر م��ن�����ص��ور ،على
�أن��ظ��ار قا�ضي التحقيق باملحكمة
االبتدائية بتون�س ،وذلك من �أجل
خمالفة الرتاتيب املتعلقة بالإ�شهار
ال�����س��ي��ا���س��ي خ��ل�ال االن��ت��خ��اب��ات
ال��رئ��ا���س��ي��ة ول�برمل��ان��ي��ة ال�سابقة.

وج��اء ق��رار �إحالة املذكورين على
قلم التحقيق ا�ستنادا �إىل �صفاتهم
كمحامني ،حيث توجب القوانني
املعمول بها �إح��ال��ة املحامي على
قا�ضي التحقيق يف �أي جنحة �أو
جرمية تن�سب �إليه.
وي�أتي ق��رار الإحالة اعتمادا على
ما ك�شفه التقرير اخلتامي لدائرة
املحا�سبات ح��ول نتائج مراقبة
مت��وي��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة
ال�����س��اب��ق��ة لأوان���ه���ا واالن��ت��خ��اب��ات
الربملانية ل�سنة  ،2019الذي �أكد
ح�صول جمموعة من التجاوزات،
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ت��ع��اق��د م���ع �أط����راف
�أج��ن��ب��ي��ة وال��ل��ج��وء �إىل الإ���ش��ه��ار
ال�سيا�سي عرب قنوات تلفزيونية
و�إذاع����ي����ة ل����ـ 6م��ر���ش��ح�ين بقيمة
بلغت نحو � 62أل��ف دوالر ،ف�ضال
عن ا�ستعمال �أح��زاب من �أبرزها
حركة النه�ضة وقلب تون�س و�آفاق
ت��ون�����س مل��ن�����ش��ورات مم��ول��ة على
ال�شبكات االجتماعية.

برلمان ليبيا يؤجل
حسم االنتخابات

طرابل�س  -البالد

�أع���ل���ن ال��ب�رمل����ان ال��ل��ي��ب��ي� ،أم�����س
(ال���ث�ل�اث���اء) ،ت���أج��ي��ل احل�����س��م يف
م�����س��ت��ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات وم�����ص�ير
حكومة عبد احلميد الدبيبة �إىل
الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل ،بعد اال�ستماع
�إىل التقرير النهائي للجنة خارطة
الطريق ،فيما دعا رئي�س الربملان
عقيلة �صالح ،جلنة خارطة الطريق
املك ّلفة� ،إىل موا�صلة امل�شاورات
مع الأطراف ال�سيا�سية ومع الهيئة
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور ،ثم
تقدمي تقرير نهائي قبل ي��وم 22
يناير.
ويت�ضمن التقرير النهائي املراحل
الالزمة لكيفية �إزالة العوائق التي
ح��ال��ت دون �إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات
يف دي�����س��م�بر امل���ا����ض���ي ،وخ��ط��ة

اللجنة لل�سلطة التنفيذية احلالية
ولت�شكيل حكومة ج��دي��دة وكذلك
حت���دي���د ت����اري����خ ج���دي���د لإج������راء
انتخابات.
وقال رئي�س جلنة خارطة الطريق
ن�صرالدين مهني ،يف مداخلته �أمام
الربملان� ،إن اخلارطة �ستتناول 4
م�سارات وهي الد�ستور وال�سلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة والأم�����ن وامل�����ص��احل��ة
ال��وط��ن��ي��ة .وم��ن امل��رج��ح �أن يعقد
ال�ب�رمل���ان ج��ل�����س��ت��ه ال���ق���ادم���ة ي��وم
الثالثاء  25يناير ،والتي قد تنتهي
ب��و���ض��ع خ���ارط���ة ط���ري���ق ج��دي��دة
للمرحلة املقبلة ،وحت�سم م�ستقبل
االنتخابات وم�صري حكومة عبد
احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة ،ال��ت��ي ت��واج��ه
�ضغوط ًا ك��ب�يرة لإقالتها م��ن قبل
تكتل برملاين قوي.
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الداير تستعد إلطالق مهرجان البن الخوالني

البالد ـ عبد الهادي املالكي

ت�����س��ت��ع��د حم��اف��ظ��ة ال���داي���ر ب��ن��ي م��ال��ك مبنطقة
جازان لإطالق فعاليات مهرجان النب اخلوالين
ال�����س��ع��ودي التا�سع ي��وم ال�سبت امل��ق��ب��ل ،حيث
توا�صل خمتلف اللجان �أعمالها لإجناح املهرجان
وحتقيق �أهدافه .و�أو�ضح حمافظ الداير نايف

بن لبدة امل�شرف العام على املهرجان �أن ن�سخة
هذا العام �ستكون خمتلفة خا�صة �أنها تتزامن مع
عام القهوة ال�سعودية الذي �أطلقته وزارة الثقافة
 ،م�ؤك ًدا �أن جميع اللجان توا�صل مهامها لتحقيق
ال��ن��ج��اح ل��ل��م��ه��رج��ان ب��و���ص��ف��ه ت��ظ��اه��رة ثقافية
اقت�صادية .وبني �أن املهرجان يحظى برعاية من

ليان ومرام

يطلقان شارة
برنامج "صوتك أقوى"

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

�شهدت احللقة الأوىل من برنامج امل��واه��ب الغنائية
"�صوتك �أقوى" ،تقدمي �أ���ص��وات مميزة ومواهب
لفتت الأنظار ب�شكل كبري ،وحقق املت�سابق �أم�ير من
جدة الت�أهل �إىل النهائيات ،فيما اختارت الفنانة داليا
امل��ب��ارك؛ التي تفوقت على الفنان عاي�ض يو�سف يف
جمع النقاط ،املت�سابقني ليان م��ن الريا�ض وتركي
ال�صالح من الريا�ض للموا�صلة يف الربنامج من خالل
احللقة القادمة.
ويتناف�س يف كل حلقة من حلقات (�صوتك �أقوى) 10
مت�سابقني ،يقدمون عرو�ض ًا غنائية �أمام جلنة التحكيم،
وامل��ك��ون��ة م��ن الفنان عاي�ض يو�سف والفنانة داليا
مبارك .وبح�سب قواعد الربنامج ،تختار جلنة التحكيم
كل مت�سابقني اثنني يتناف�سان �ضد بع�ضهما ،دون �أن
يكون للمت�سابق فكرة عن موعد تواجده على امل�سرح،
�أو الأغنية التي �سي�ؤديها� ،أو املت�سابق اخل�صم.
ويف نهاية كل حلقة من حلقات (�صوتك �أق��وى) ،يقرر
اجل��م��ه��ور امل��وه��وب�ين ال��ذي��ن ���س��ي��غ��ادرون ال�برن��ام��ج،
ويت�أهل موهوب واحد فقط للحلقة النهائية التي �ستقام
يف الأ���س��ب��وع احل���ادي ع�شر� ،أم���ا الو�صيفان الثاين
والثالث �سيوا�صالن املناف�سة يف احللقة التالية مع 8
مواهب غنائية جديدة.
وكانت ليان وم��رام من جدة قد �أطلقتا �شارة البداية
من خالل تناف�سهما على امل�سرح ،لتخطف ليان الت�أهل
م��ن خ�لال ت�صويت اجل��م��ه��ور ،ويف ال��دوي��ت��و الثاين
تفوق يحيى ال�شهري على نايف ال�����ش��راري ،و�أبعد
حمزة العبدالله املت�سابق �سليمان بعد التفوق عليه
يف الدويتو الثالث ،وجنح تركي ال�صالح يف الفوز
بالدويتو الرابع على ح�ساب راك��ان ال�صالح،
بعدها ع��اد يحيى ال�شهري ليتفوق على
ح��م��زة يف ال��دوي��ت��و اخل��ام�����س ،قبل
�أن يخ�سر م��ن �أم��ي�ر يف ال��دوي��ت��و
ال�ساد�س ،وظل �أمري بعدها ً
طرفا
ثاب ًتا يف الدويتو ال�سابع؛ حيث
تفوق على تركي ال�صالح ،ويف
الدويتو الثامن على �أحمد ويف
الدويتو التا�سع على ليان.
وي�أتي برنامج املواهب الغنائية
العاملي (�صوتك �أقوى) الكت�شاف
املواهب ال�سعودية ،ومنحها فر�صة
ال��غ��ن��اء �أم���ام اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي ،مما
ميكنهم من حتقيق طموحاتهم واالنطالق
يف عامل الغناء.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نا�صر بن
عبدالعزيز �أمري منطقة جازان و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن
عبدالعزيز نائب �أمري املنطقة  ،و�سي�شهد تنو ًعا
يف الفعاليات لت�شمل �أكرث من  50فعالية يومية
بني برامج تراثية وريا�ضية و�شعبية� ،إ�ضافة

�إىل م�شاركة م��زارع��ي ال�بن ومعار�ض اجلهات
احلكومية  ،وكذلك القافلة الزراعية التي تنفذها
وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة لأول م��رة يف
منطقة ج��ازان .من جانبه� ،أك��د رئي�س مهرجان
النب اخلوالين ال�سعودي التا�سع ،الدكتور مفرح
ب��ن م�سعود املالكي �أن املهرجان �سي�ستعر�ض

حم�صول املزارعني من النب اخلوالين ال�سعودي،
كما �سيكون هناك ركن خا�ص للتعريف ال�سياحي
والرتاثي ،بالإ�ضافة �إىل �أن املهرجان �سيحت�ضن
�سوقا للأ�سر املنتجة ،و�سيقدم داخ��ل املهرجان
دورات تدريبية للمزارعني للرفع من م�ستوى
ت�أهيلهم يف جانب املمار�سات الزراعية .وبني

امل��ال��ك��ي �أن امل��ه��رج��ان ه��ذا ال��ع��ام يحظى بدعم
م��ن وزارة البيئة وامل��ي��اه وال���زراع���ة ،ووزارة
الثقافة ،و�شركتي �أرامكو و�سابك وهيئة تطوير
وتعمري املناطق اجلبلية ،وع��دد من ال�شركات
واجلمعيات ،كما �سي�شارك يف املهرجان عدد من
ال�شركات العاملية.

األرصاد :استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
البالد ـ يا�سر بن يو�سف

�أ�صدر املركز الوطني للأر�صاد تقريره عن حالة الطق�س
املتوقعة� ،أم�س على خمتلف مدن وحمافظات اململكة
،وتوقع املركز يف تقريره ا�ستمرار االنخفا�ض امللمو�س
يف درجات احلرارة على معظم مناطق اململكة خا�صة
على مناطق احل���دود ال�شمالية ،واجل���وف ،وحائل،
والق�صيم ،وكذلك على منطقة تبوك ،و�أن مرتفعات
جبال اللوز – علقان �سوف ت�شهد ت�ساقطا للثلوج.
و�أ�شار �إىل �أنه يتوقع تكوّن ال�ضباب وال�سحب املمطرة
م�سبوقة برياح ن�شطة مثرية للأتربة والغبار حتد من
م��دى ال��ر�ؤي��ة الأفقية على �أج���زاء من مناطق املدينة
املنورة ،والريا�ض وال�شرقية  ،الفتا �إىل �أن الفر�صة
مهي�أة لتكوّن ال�سحب الرعدية املمطرة م�صحوبة برياح
ن�شطة على �أجزاء من مناطق جازان ،وع�سري ،والباحة
ومكة املكرمة.
كما �أعلن املركز الوطني للأر�صاد �أم�س عن ت�سجيل
حمافظة طريف �أدنى درجة حرارة منذ بداية �شتاء هذا
العام بـ  6درجات حتت ال�صفر ,تليها القريات  5درجات
حتت ال�صفر ,ثم عرعر  4درجات حتت ال�صفر ,م�شريا
يف تقاريره اليومية �إىل ا�ستمرار موجة ال�برد على
مناطق اململكة حتى نهاية الأ�سبوع ,مع فر�صة لتكوّن
ال�صقيع.
وت��وال��ت درج����ات احل����رارة يف االن��خ��ف��ا���ض على
مناطق اململكة ,حيث �سجلت ال�صغرى على تبوك

 3درجات مئوية واملدينة املنورة  9درجات مئوية,
بينما �سجلت ال��ري��ا���ض درج���ة ح����رارة �صغرى
بلغت  11درج��ة مئوية ,ومكة املكرمة  16درجة
مئوية,وتوقع املركز الوطني للأر�صاد  -مب�شيئة
الله تعاىل  -ا�ستمرار االنخفا�ض امللمو�س يف

درجات احلرارة على معظم مناطق اململكة� .إىل ذلك
توقع الباحث يف الطق�س ،نزيه احليزان ،موعد
نهاية موجة ال�برد التي ت���ؤث��ر حاليا على �شمال
اململكة وبع�ض املناطق الأخ��رى ،م�شريا �إىل �أنها
باقية ملدة �أ�سبوعني ،بينما ترحل عن و�سط اململكة

منت�صف الأ�سبوع ال��ق��ادم .وتابع احل��ي��زان قائال
�إن موجة الربد �سرتح ُل منت�صف الأ�سبوع القادم
عن و�سط اململكة .وتوقع احليزان ت�ساقط ثلوج
على مثلث �شرق القريات وحزم اجلالميد واحلرة
مرور ًا بطريف وو�سط احلماد.

 100عمل إبداعي بالمتحف التشكيلي بجدة
جدة ـ البالد

وثق "متحف الفن الت�شكيلي" مبنطقة جدة التاريخية
�أكرث من  100عمل ت�شكيلي �إبداعي ,مب�شاركة  50فنان ًا
وفنانة يف مناف�سات حملية و�إقليمية وعاملية ,حيث
يحكي جت��ارب و�إب��داع��ات رواد الفنون اجلميلة يف
اململكة .وي�سلط املتحف ال�ضوء على الأعمال الت�شكيلية
ذات القيمة الفنية ،والنواحي الإبداعية ،واللم�سات
اجلمالية ,الأم���ر ال��ذي ي�سهم يف التعريف مب�سرية
التميز وال��ري��ادة للفن الت�شكيلي ال�سعودي ،وتعدد
مدار�سه ,حيث ي�شكل املتحف رمز ًا
ح�ضاري ًا لفنون معا�صرة
ت�سري ت���وازي��� ًا مع

املتاحف التاريخية ،مبا يزخر به من حمتويات فنية
جدارية و�أعمال ت�شكيلة خمتلفة.
و�أو���ض��ح م��ال��ك متحف ال��ف��ن الت�شكيلي �أح��م��د حامد
ال�شريف �أن املتحف ال���ذي ي�ستقبل زواره باملجان
يف املبنى الواقع بو�سط جدة التاريخية ي�صل عمره
لأك�ثر من  100ع��ام ،واال�ستفادة منه متح ًفا للفنون
الت�شكيلية ،حيث ي�ضم بني جنباته جمموعة من �أعمال
الرواد يف الفن الت�شكيلي.
ي��ذك��ر �أن امل��ت��ح��ف ي��ق��ع يف منطقة ج���دة التاريخية،
وي�ست�ضيف املنا�سبات والفعاليات والأم�سيات الثقافية
وال��زوار والأكادمييني واملخت�صني يف �شتى املجاالت
التي ُتعنى بت�أريخ جدة القدمية.

هيئة فنون الطهي تبحث مع الزراعيين تحديات القطاع
الريا�ض ـ البالد

التقت هيئة فنون الطهي بعدد من العاملني يف
القطاع الزراعي والأف��راد املهتمني به ،وذلك
يف اللقاء االفرتا�ضي الثالث الذي نظمته الهيئة
�ضمن لقاءاتها الدورية الرامية لتعزيز امل�شاركة
املجتمعية وف��ت��ح �سبل ال��ت��وا���ص��ل م��ع اجل��ه��ات
والأفراد يف القطاع.
ورك����ز ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��م��ل ع��ن��وان " م���ب���ادرات الهيئة

يف املحافظة على النظم ال��زراع��ي��ة املميزة يف مناطق
اململكة" ،على التعريف ب��امل��ب��ادرات اخل��ا���ص��ة بالهيئة
املرتبطة باملجال ال��زراع��ي ،ومناق�شة ع��دد من املحاور
املتعلقة ب�أوجه التعاون مع املنظمات الدولية يف اململكة،
�إ���ض��اف��ة �إىل احل��دي��ث ع��ن امل��ع��ارف التقليدية املتوارثة
ل��دى امل��زارع�ين واملنتجني ،ومناق�شة نظم زراع��ة "النب
اخلوالين ال�سعودي".
وتناول اللقاء بع�ض امل�شاريع اخلا�صة بالهيئة كم�شروع

توثيق فنون الطهي ح��ول مناطق اململكة ،ال��ذي يقوم
بتوثيق الأك�ل�ات ال�شعبية الرتاثية� ،إ�ضافة للمنتجات
الزراعية التقليدية للمناطق ،وذلك بهدف املحافظة على
هذه املنتجات ودعمها من خالل �إيجاد برامج لآلية الدعم
والتوعية بها .يذكر �أن اللقاء ي�أتي �ضمن جهود هيئة
فنون الطهي للتوا�صل امل�ستمر مع من�سوبي قطاع فنون
الطهي مبختلف م�ساراته وجم��االت��ه� ،ضمن م�شروعها
لتطوير القطاع ودعم ومتكني املتخ�ص�صني فيه.

زمان
9

الأربعاء  16جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  19يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23550

1385-3-17هـ

1384-4-8هـ

 1384-4-9هـ

 1384-4-4هـ

 1384-4-8هـ

 1384-4-8هـ

النموذجي يتعاقد مع الخليف ويجدد للدحيم
الدمام -حمودالزهراين

10

�أعلنت �إدارة الفتح عن تعاقدها مع الالعب �أمين اخلليف ،قادما من الوحدة،
بعقد ميتد حتى 2025م.
ويعترب اخلليف ( 25عام ًا) �أحد �أبرز النجوم ال�شابة يف الكرة ال�سعودية،
و�سبق له متثيل العديد من املنتخبات ال�سنية والأوملبية و�سبق له متثيل
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
االحتاد .2020
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أمير الشرقية يستقبل فريق شعلة الشرقية النسائي
ماجد العيدان

(الكابتن شيطون)
هو �صاحب �شخ�صية تتظاهر ب�أنها لطيفة و�أحيان ًا غري عدائية
لدرجة �أن تخاف منها� ،أو �أن تهرب من مواجهتها؛ �إذ يجعلنا دائما
نتفهم الوقائع احلية لكل الأفعال حتى التي ال نر�ضى عنها وال نقتنع
بها ،ويقدم لنا بعد حني و�آخر الدرو�س الإعالمية والفنون املحفزة
للبحث عن الكبتنية التي بداخله.
كما تزخر حياته بالأك�شن والإثارة؛ لذلك دائما ما تتحول ق�ص�صه
الربيئة وحكايته النفي�سة �إىل �أفالم وم�سرحيات
فيتميز بقدرته على املثابرة حتى يتمكن من الو�صول ملا يريد
ب�سهولة ،بالإ�ضافة المتالكه العديد من الأ�ساليب املتعددة والوجوة
املختلفة واملتلونة ح�سب حاجته وم�صلحته.
دائما ما يحاول �إخبارنا ب�أن احلقائق هي كل �شيء وطريقة التعامل
معها هي ن�صف معركة ال كلها؛ وذلك لي�س لأنه يكره قول احلقيقة
بل لأن��ه يحب عك�س ال�صدق فيجعل الن�صف الآخ��ر من املعركة
مرتوكا ملن يدفع �أكرث.
من هنا ال يتعار�ض حبه للمال مع ادعائه لتطهري الذات واالنغما�س
الطويل يف عامل احلياد ونبذه للتع�صب واملتع�صبني ،فهي العملة
النادرة التي �صرف منها نقوده املعدمة التي مل يكن بو�سعها �أن
تزيده �إال بالغو�ص عميق ًا يف �أوحال هذا امل�ستنقع.
الكابنت �شيطون لي�س بالهداف امل��اه��ر ،وال ميتلك �أدن��ى درج��ات
امل��ه��ارة ال��ت��ي ت���ؤه��ل��ه للخو�ض يف مناف�سات اجل��وائ��ز الدولية
والإقليمية؛ رغم �أن��ه ميتلك خربة كبرية يف م�سريته الإعالمية.
ولكن مل ن�سمع عنه ذات يوم �أنه حقق منجزا �أو تكرميا من جهة
ر�سمية �أو جائزة �شرفية تنظمها امل�ؤ�س�سات املختلفة دوري�� ًا �أو
�سنوي ًا ،وذلك لعدم متيزه �أو �إبداعه.
اجتهد النجم �شيطون كثريا يف الإ�سقاط على زمالء مهنته وحارب
املبتدئني منهم بد ًال �أن يدعمهم ويحفزهم ،بل وقلل من ح�ضورهم
وحر�ص �أن ي�شتت تواجدهم و�آثار بهم ال�سخرية واال�ستهزاء ما
بني متابعيه املزيفني م�ستغلاً من�صته.
كما ا�ستنفد ك��ل ال�سبل وال��ط��رق لإي���ذاء م��ن زام��ل��ه ع�بر ال�سنني
باملرافعة وال�شكوى �ضدهم واحلر�ص على مالحقتهم
املهنة
ِ
يف ِ
قانوني ًا ،وحما�سبتهم والتفاخر بذلك علن ًا.
ه��ذه هي �أب��رز �إجن���ازات ال�سيد �شيطون ،وم��ا ميتلكه من �سرية
وم�سرية .قبح الله فعله ،وغفر يل ولكم.
�أخريًا..
نحن بحاجة �إىل حمتوى �إعالمي ريا�ضي جديد وعميق وم�ؤثر
يتوافق مع هذا التطور الرقمي الرهيب ،ويدعم الريا�ضة ال�سعودية
مع ا�ستيعاب حتولها وتنوعها .نحتاج لإع�لام يختلف اختالف ًا
كلي ًا عما يقدم حالي ًا من الركام الفردي والنزعة اال�ستهالكيه غري
املوجهة ،وغري املهنية ،وي�سعى لتغيري منط ال�صراخ الف�ضائي
الذي ال يكاد �أن يهد�أ.
يقول ال�شاعر حافظ ابراهيم:
ور�أي��������تُ ل���ل���ح���رب���اءِ �أل َ
������ف ع���ب���اءَةٍ
������������ان
م
أز
ل
وا
�������������وال
ح
ل
أ
ا
����دل
ب
����
ت
����
ل
ِ
ِ
ِ
وال��ث��ع��ل��بُ امل���ك���ا ُر مي�����ش��ى خ��ا���ش��ع�� ًا
ً
���������ان
م���ت���ظ���اه���را ب����ال����زه����دِ والإمي ِ
�����ص�� ْر ي��ا ب��ن َّ��ي وال ت��ز ْد
ف�صرختُ �أَ ْق ِ
���ان
و����ص���ف��� ًا ف��ت��ل َ��ك ح���دي���ق��� ُة الإن�������س ِ
على الود نلتقي،،،
@majedeidan

الدمام-حمودالزهراين
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية مبكتب �سموه بديوان الإم��ارة �أم�س فريق "�شعلة ال�شرقية" الن�سائي؛
مبنا�سبة حتقيق الفريق املركز الأول على م�ستوى املنطقة ال�شرقية لكرة القدم
لل�سيدات.
وقد هن�أ �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية العبات الفريق بهذا الفوز ،م�شيد ًا مبا قدمنه
من جهود لتحقيق هذا الإجناز متمني ًا �سموه لهن دوام التوفيق والنجاح .وقد رفعت
رئي�سة الفريق مرام البتريي ال�شكر ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية على دعمه للريا�ضات
الن�سائية يف املنطقة ،ما كان له الأثر البالغ يف متيزها وحتقيق الفريق لهذا الإجناز
الذي ي�سجل للمنطقة ال�شرقية.

بعد اجتماع المسحل برؤساء أندية المحترفين

توافق على زيادة األجانب إلى ثمانية
الريا�ض  -هاين الب�شر

عقد رئي�س جمل�س احتاد كرة القدم يا�سر امل�سحل ،بالريا�ض �أم�س اجتماعً ا
مع ر�ؤ�ساء �أندية دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،وذلك ملناق�شة
العدد الأن�سب لالعبني الأجانب للموا�سم القادمة .و�شهد االجتماع ا�ستعرا�ض
�إح�صاءات الالعبني الأجانب امل�شاركني ب�صفة �أ�سا�سية يف قائمة الفرق خالل
املو�سمني املا�ضيني ،والأثر الإيجابي على نتائج املنتخبات بعد زيادة العدد يف
املوا�سم الأخرية.
وك�شفت م�صادر �أن �أغلبية ر�ؤ���س��اء الأن��دي��ة ي���ؤي��دون زي���ادة ع��دد املحرتفني
الأجانب ،و�أنه قد مت االتفاق ربعد الت�شاور بني ر�ؤ�ساء الأندية واحتاد كرة القدم
على زيادة عدد الالعبني الأجانب املو�سم املقبل �إىل  8العبني اً
بدل من  7العبني.
كما مت تكليف اللجنة الفنية بتقدمي درا�سة فنية وف ًقا للآراء التي مت طرحها خالل
اجتماع �أم�س متهيدًا لإ�صدار القرار النهائي ر�سميا قريبا.

في الجولة  20من دوري" يلو"..

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

تختتم اليوم (الأربعاء) مباريات
اجل��ول��ة ال���ـ  20م��ن دوري" يلو"
لأندية الدرجة الأوىل ،ب�إقامة ثالثة
لقاءات.
الكوكب  VSالعدالة
يف اخل���رج ،ي�ست�ضيف الكوكب
ف��ري��ق ال��ع��دال��ة ،ع��ل��ى ملعب ن��ادي
ال�شعلة .الكوكب لديه  20نقطة يف
املركز الثامن ع�شر ،وي�أمل يف الفوز
واالبتعاد عن مناطق اخلطر .على
الطرف الآخر ،ي�سعى العدالة للفوز
وحتقيق ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث م��ن �أج��ل
موا�صلة املناف�سة على ال�صعود.
الفريق ر�صيده  33نقطة يف املركز
الثاين .نتيجة ال��دور الأول انتهت
 2/1ل�صالح العدالة.
الأخدود  VSالوحدة
�سيكون ا�ستاد الأم�ير هذلول بن
عبدالعزيز بنجران م�سرح ًا ملُواجهة
ف��ري��ق��ي الأخ�����دود وال���وح���دة .لقاء
ق َّمة مُرتقبة ومُثرية� .ستكون هذه

املُواجهة عنوان ًا للجولة و�أكرثها
مُتابع ًة؛ نظ ًرا لتقارب الفريقني يف
املراكز وت�ساويهما يف عدد النقاط.
الأخ����دود يدخل مُ��واج��ه��ة اليوم،
وهو يف املركز الثامن بـ ُ 29نقطة.
بينما الوحدة يحتل املركز ال�سابع بـ
ُ 29نقطة.
وي�سعى اليوم كل فريق لالنت�صار
وخ��ط��ف ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث م��ن �أج��ل
املناف�سة على ال�صعود .نتيجة الدور
الأول انتهت ل�صالح الوحدة.2/1
ال�ساحل  VSال�شعلة
على ملعب الأم�ي�ر حممد ب��ن فهد
بالدمام ،ي�صطدم ال�ساحل بنظريه
ال�شعلة يف لقاء قوي .ال�ساحل يحتل
املركز اخلام�س بـ ُ 30نقطة ،وي�سعى
للفوز واقتحام املُقدِ مة .بينما �ضيفه
ال�شعلة الي����زال ي��ق��دم مُ�ستويات
ونتائج مُتقلبة .ال�شعلة يحتل املركز
ال��راب��ع ع�شر بـ ُ 22نقطة ،وي�سعى
للفوز وترك املراكز الأخرية .نتيجة
الدور الأول انتهت �إيجابية.

"الخلفية" تغيب " سو"
عن لقاء الباطن
جدة -البالد

ك�شف نادي الهالل ،عن تفا�صيل �إ�صابة مدافع الفريق
ال��ك��وري اجلنوبي ،جانغ هيون ���س��ون ،التي تعر�ض
لها خ�لال مواجهة التعاون املا�ضية .وق��ال الهالل عرب
ح�سابه الر�سمي على "تويرت"�" :أو�ضحت الفحو�صات
الطبية التي �أجراها جانغ هيون �سو ،تعر�ضه للإ�صابة
يف الع�ضلة اخللفية �أثناء جمريات لقاء الفريق �أم��ام
التعاون .وكان الهالل قد فاز على التعاون ،بنتيجة (-3
 )2خالل املباراة التي جمعت الفريقني� ،ضمن اجلولة
الـ 17من دوري املحرتفني.

رياضة
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األخضر يقسو على الهند ويواجه أستراليا..
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األمير فهد بن جلوي يفتتح البطولة اآلسيوية العشرين لكرة اليد

الدمام -حمودالزهراين

افتتح الأم�ير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز
ب���ن م�����س��اع��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة
والباراملبية ال�سعودية �أم�س مناف�سات البطولة
الآ���س��ي��وي��ة ال��ع�����ش��ري��ن للمنتخبات ل��ك��رة اليد
للرجال ،بح�ضور بدر ذياب نائب رئي�س االحتاد
الدويل عن قارة �آ�سيا ،وفا�ضل بن علي �آل منر
رئي�س جمل�س االحت���اد ال�سعودي ل��ك��رة اليد،
وعدد من ال�شخ�صيات الريا�ضية ،حيث ت�ضمن
حفل االفتتاح عددا من الفقرات اال�ستعرا�ضية
وعرو�ض الليزر.
وح�ضر �سمو الأمري املباراة الأوىل للمنتخب
ال�����س��ع��ودي ال��ت��ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ى ���ص��ال��ة وزارة
الريا�ضة بالدمام؛ حيث د�شن الأخ�ضر ال�سعودي
مناف�سات البطولة ب��ف��وزه على منتخب الهند
( )30-54ليت�صدر املجموعة الثانية بفارق
الأه����داف ع��ن �إي���ران ال���ذي تغلب على منتخب
�أ�سرتاليا ( )10-32يف املجموعة ذاتها.

وت��ت��وا���ص��ل ل���ق���اءات ال��ب��ط��ول��ة ظ��ه��ر ال��ي��وم،
ب�إقامة ثماين مواجهات ،حيث يلتقي املنتخب
ال�سعودي م��ع منتخب �أ���س�ترال��ي��ا يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء يف الدمام ،فيما يواجه منتخب
�إيران منتخب الهند عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا
ع��ل��ى ���ص��ال��ة م��دي��ن��ة الأم��ي�ر ن��اي��ف ال��ري��ا���ض��ي��ة
بالقطيف.
و�ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل يلتقي
منتخب كوريا يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �أمام
مناف�سه الأردن يف اللقاء الذي �سيقام يف الدمام،
ويف اللقاء الأخر الذي �سيقام يف القطيف �ضمن
املجموعة ذاتها يلتقي منتخب الكويت مبناف�سه
�سنغافورة عند ال�ساعة الـ 12ظهر ًا.
�أم��ا املجموعة الثالثة ف�ست�شهد عند ال�ساعة
الثانية ظهر ًا مواجهة كبرية بني املت�صدرين
منتخبا قطر والعراق على �صالة الدمام ،فيما
يواجه منتخب االمارات مناف�سه عمان يف �صالة
القطيف يف نف�س التوقيت.

ويف امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ي��ل��ت��ق��ي امل��ت�����ص��در
منتخب البحرين بو�صيفه منتخب �أوزبك�ستان
على �صالة الدمام عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا،
فيما يلتقي منتخب فيتنام وهونغ كونغ على
�صالة القطيف يف متام ال�ساعة الـ 12ظهر ًا.
وك��ان منتخب الكويت ق��د حقق ال��ف��وز على
منتخب الأردن (� )31-42ضمن مناف�سات
امل��ج��م��وع��ة الأوىل ،فيما ف���از منتخب ك��وري��ا
اجلنوبية على منتخب �سنغافورة ()9-40
�ضمن مناف�سات املجموعة ذاتها.
وح��ق��ق منتخب ال���ع���راق ف����وز ًا ث��م��ي��ن�� ًا على
الإم��ارات (� )31-32ضمن مناف�سات املجموعة
الثالثة ،كما تغلب منتخب قطر على منتخب
عمان(.)14-31
و���ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ح��ق��ق منتخب
البحرين الفوز على منتخب فيتنام ()14-46
فيما تغلب منتخب �أوزبك�ستان على مناف�سه
هونغ كونغ(.)24-28

النصر يتغنى بـ" هداف الكان"

جدة -البالد

�أ�����ش����اد ن������ادي ال��ن�����ص��ر مب��ه��اج��م
فريقه الأول لكرة ال��ق��دم ،املحرتف
الكامريوين فين�سنت �أبو بكر ،بعدما
قاد منتخب بالده ل�صدارة املجموعة
الأوىل من بطولة ك�أ�س �أمم �إفريقيا
ب��ع��د ال��ت��ع��ادل م��ع ال���ر�أ����س الأخ�����ض��ر
بهدف ملثله .ون�شر ح�ساب الن�صر،

ع�بر ح�سابه على م��وق��ع التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي "تويرت"���� ،ص���ورة
ل�لاع��ب��ه ،وع��ل��ق عليها" :تر ّبع على
�صدارة هدايف �أمم �إفريقيا ..و�صعد
مبنتخب ب�لاده الكامريون �إىل دور
ال���ـ 16يف ك���أ���س �أمم �إف��ري��ق��ي��ا ..هذا
هو جنمنا فين�سنت �أب��و بكر" .وقد
�سجل فين�سنت الهدف الأول ملنتخب

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

ب��ل��اده ،ب��ع��د ت�����س��دي��دة ق��وي��ة ه��زت
�شباك منتخب ال��ر�أ���س الأخ�ضر يف
ال�شوط الأول ،قبل �أن ي��درك غاري
رودري��ج��ي��ز ه��دف ال��ت��ع��ادل ملنتخب
الر�أ�س الأخ�ضر ،بعد متريرة رائعة
ح��ول��ه��ا بـ"كعب" ال��ق��دم يف مرمى
ال��ك��ام�يرون .ب��ه��ذه النتيجة �ضمن
الكامريون �صدارة املجموعة بر�صيد

 7ن��ق��اط ،ب��ع��د ال��ف��وز يف م��ب��ارات�ين
والتعادل يف واحدة.
وبذلك رفع مهاجم الن�صر فين�سنت
�أب��و بكر ر�صيده �إىل � 5أه��داف مع
منتخب ب��ل�اده خ�ل�ال  3م��ب��اري��ات،
وب����ات ع��ل��ى ب��ع��د ه����دف وح��ي��د من
حتطيم رق���م �أ���س��ط��ورة "الأ�سود"
�صامويل �إيت و يف البطولة القارية.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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 300متقدم لجائزة
العلوم التربوية والنفسية
الريا�ض  -البالد
ا�ستقبلت جائزة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية "ج�سنت
للتميز" يف فروعها  -الكتاب امل�ؤلف ،والبحث العلمي ،ورواد اجلمعية،
ورواد الرتبية وعلم النف�س  -حتى الآن �أكرث من  300متقدم ومتقدمة.
ولفت رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية امل�شرف العام على اجلائزة الدكتور
فهد بن �سليمان ال�شايع� ،إىل �أن التقدمي م�ستمر حتى نهاية �شهر يناير
اجل���اري ،ع��اد ًا اجل��ائ��زة من �أه��م الأدوات الرئي�سية لتطوير املمار�سات
الرتبوية والنف�سية يف ع�صر املعرفة.
و�أ�شار الدكتور ال�شايع �إىل �أن فروع اجلائزة الأخرى "الكتاب املرتجم،
والبحث املن�شور ،وامل��ب��ادرات الفردية وامل�ؤ�س�سية"� ،سيتم طرحها يف
الدورات القادمة من اجلائزة.
يذكر �أن جائزة "ج�سنت" للتميز ت�أتي امتدادًا جلهود جمعية "ج�سنت"
يف تنمية الفكر العلمي يف جمال تخ�ص�صاتها وحتقيق التوا�صل العلمي
لأع�ضائها ،وميكن التقدمي على اجلائزة عرب الرابط التايلhttps:// :
.gea.org.sa
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"منظومة االبتكار" تحتضن أفكار الموهوبين اإلبداعية
الريا�ض  -البالد
وقعت م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"،
اتفاقية ت��ع��اون م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
"من�ش�آت" ،تت�ضمن احت�ضان "من�ش�آت" للأفكار التطبيقية الإبداعية
يف الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي "�إبداع" ولأع�ضاء رابطة موهبة،
وامل�ساعدة يف حتويلها �إىل �شركات نا�شئة� ،ضمن م�شروع تفعيل

منظومة االب��ت��ك��ار ،وت��ق��دمي ال��دع��م التوجيهي لأف��ك��ار وم�شاريع طلبة
"برامج موهبة الإثرائية البحثية" ،وطلبة "تلمذة موهبة"� ،إ�ضافة �إىل
تقدمي "من�ش�آت" برناجم ًا تدريبي ًا يف جمال االبتكار وري��ادة الأعمال
خالل "الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتني؛ الأوىل خالل
املعار�ض املركزية ،والثانية خالل معر�ض �إبداع للعلوم والهند�سة.
وتقوم "من�ش�آت" برت�شيح حمكمني للم�ساهمة يف حتكيم امل�شاريع

امل�شاركة يف �أوملبياد �إبداع ،وتقدمي كتاب مادة �أ�سا�سيات ريادة الأعمال
لطالب موهبة ،وتدريب املعلمني واملعلمات املر�شحني لتنفيذ الربنامج،
بينما تقوم م�ؤ�س�سة موهبة برت�شيح الطلبة الذين ميتلكون حقوق
�أفكارهم الإبداعية لـ"من�ش�آت"؛ لدرا�سة اخرتاعاتهم والنظر يف �إمكانية
احت�ضانهم يف حا�ضنات الأعمال ومراكز االبتكار يف "من�ش�آت" ،بجانب
تقدمي خرباتها يف جمال براءات االخرتاع ودعم اال�ست�شارات.

 5نصائح لتحضير
وجبات صحية

جدة  -البالد
قدمت هيئة ال�صحة العامة "وقاية" ،خم�س ن�صائح يجب على املر�أة
مراعاتها عند حت�ضري الوجبات يف املنزل ،منها ا�ستخدام طرق القلي
الهوائية �أو ال�شواء �أو امليكرويف �أو اخلبز �أو البخار.
و�شددت "وقاية" ،على جتنب امللح والتوابل عالية ال�صوديوم
مثل �صل�صلة الرتياكي و�صل�صة ال�صويا ،م�ضيفة �أنه ميكن ا�ستبدال
كل ذلك ب�أع�شاب �أو التوابل �أو الفلفل �أو الثوم �أو اخلل �أو ع�صري
احلم�ضيات لتعزيز النكهة .ولفتت الهيئة �إىل �أنه عند �إ�ضافة تتبيالت
�صل�صات ت�ضاف تتبيلة قليلة ال�سعرات �أو قليلة الد�سم ،بجانب
ا�ستخدام زي��وت �أك�ثر �صحية للطبخ مثل زي��ت الزيتون والكانوال
والذرة وحماولة جتنب ا�ستخدام الزبدة وال�سمن والدهون امل�شبعة
والزيوت املهدرجة جزئيا واملنتجات املحتوية على دهون متحولة،
داعية �إىل ت�صفية اخل�ضراوات املعلبة و�شطفها لإزالة امللح �أو الزيت
الزائد ،وطهي اخل�ضراوات لفرتة كافية حيث �إن الطهي الزائد يجعلها
تفقد قيمتها الغذائية.

نظام غذائي يقي
أعضا ًء بالجسم من التلف

جدة  -البالد

ك�شفت درا�سة جديدة� ،أن اتباع النظام الغذائي املتو�سطي قد يقي �أهم ا�أع�ضاء
اجل�سم ويحميها ب�سبب احتوائه على طعام مهم منت�شر يف ال�سواحل املتو�سطية.
و�أ����ش���ارت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال�شهر يف جملة
" ،"Clinical Nutritionاملعروفة � ً
أي�ضا ب�أنها املجلة الر�سمية للجمعية
الأوروب��ي��ة للتغذية ال�سريرية والتمثيل الغذائي� ،إىل �أن الباحثني فح�صوا
جمموعة ت�ضم �أك�ثر من  1000مري�ض ب�أمرا�ض القلب التاجية ،على وجه
التحديد �أولئك الذين عانوا م�شكلة يف ال�شريان التاجي قبل �ستة �أ�شهر �أو �أكرث.
وكلف الباحثون ن�صف امل�شاركني بااللتزام بنظام البحر الأبي�ض املتو�سط
الغني بزيت الزيتون البكر ،والن�صف الآخر باتباع نظام غذائي قليل الد�سم وغني
بالكربوهيدرات املعقدة ،ليت�ضح �أن كال النظامني مرتبط بتح�سني يف وظائف
الكلى ،لكن ُر�صد التح�سن ب�شكل وا�ضح و�إيجابي لدى الأ�شخا�ص الذين اتبعوا
نظامًا غذائيًّا متو�سطيًّا ب�سبب احتوائه على ن َِ�سب عالية من زيت الزيتون.
ويطلق العلماء م�صطلح "الأع�ضاء النبيلة" على الأجهزة املهمة باجل�سم ،التي
ال ي�ستطيع العالج الطبي �أو اجل�سم بحد ذاته �إعادتها �أو �إ�صالحها يف حال تلف
جزء منها �أو كلها؛ وهي :الدماغ والقلب والكليتان والكبد والرئة.

توثيق أعمال الحرفيات
وثق وفد من اجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث �أعمال احلرفيات ال�سعوديات �ضمن فعالية "م�ستكة" اجلاري
تنفيذها مبهرجان �شتاء جازان .22واطلع الوفد على م�شاركة  40حرفية من الأ�سر املنتجة ،امل�شاركة باملعر�ض بدعم من
بنك التنمية االجتماعية ،والتي متثل �أبرز احلرف واملهن الرتاثية التي تتميز بها منطقة جازان ،بهدف توثيق �أعمال
الأ�سر احلرفية املرتبطة برتاث وثقافة املنطقة� ،سع ًيا لتنمية الرتاث و�صونه واملحافظة عليه.

 2000دوالر راتب
موظف مهمته النوم
وا�شنطن  -وكاالت

خ�ص�صت �شركة �أمريكية فر�صة عمل لأ�شخا�ص

ي��ع��ان��ون م���ن الأرق ،وذل����ك م���ن �أج����ل اخل�����ض��وع
الخ��ت��ب��ارات التطبيقات وال��و���س��ائ��د و�أق��ن��ع��ة العني
والفرا�ش �أثناء النوم.
وقالت �إن االختبار �سي�ستمر ملدة �شهرين يخ�ضع
فيها ال�شخ�ص املتقدم للوظيفة لتجربة  8منتجات
خمتلفة ،كل منها ملدة �أ�سبوع ،وبعد ذلك يكملون
م��راج��ع��ة ح���ول م���ا �إذا ك���ان���وا ق���د الح��ظ��وا
اختالفات يف نوعية وكمية نومهم �أم ال،
مو�ضحة �أن��ه��ا �ستدفع �إج��م��ايل 2000
دوالر ،مق�سمة �إىل  250دوال ًرا لل�ساعة
على مدار الأ�سابيع الثمانية.
و�أك������دت خ���ب�ي�رة ال���ن���وم يف ال�����ش��رك��ة
الأم��ري��ك��ي��ة ،دوروث����ي ت�����ش��ام�برز� ،أن كل
�شخ�ص ي�ستحق وميكنه �أن ينعم بنوم
ه��ن��يء ،معربة ع��ن �أم��ل��ه��ا يف �أن���ه م��ن خالل
جتنيد �شخ�ص لديه �سجل نوم �سيئ م�ساعدته
يف العثور على ال�سالم ليال ،وم�ساعدة ال�شركة يف
جمع معلومات مفيدة ميكن م�شاركتها مع الآخرين.

"الضمان" :صرف األدوية
دون حاجة "إساءة استخدام"
جدة  -البالد

قطع جمل�س ال�ضمان ال�صحي ،ب�أن �صرف
الأدوي����ة دون حاجة �إليها يعد م��ن �أن��واع
"�إ�ساءة اال�ستخدام".
وح ّذر املتحدث الر�سمي ملجل�س ال�ضمان
ال�صحي �أحمد �أبو عمارة؛ من املبالغة يف
�صرف الأدوية دون حاجة �إليها ،الفتا خالل
لقاء تلفزيوين بربنامج "الرا�صد"� ،إىل �أن
املجل�س �أطلق قبل � 3أ�شهر حملة بعنوان
"خليك واعي" ،بالتعاون مع النيابة العامة،
وتركز على املمار�سات اخلاطئة يف �سوق
الت�أمني ،مثل :االحتيال والإهمال و�إ�ساءة
اال�ستخدام.
و�أ�شار �أبو عمارة �إىل �أن �صرف الأدوية
من دون حاجة �إليها ُ�ص ّنف ك�سوء ا�ستخدام
يت�صدّى له جمل�س ال�ضمان ال�صحي.

فيديو كليب
جديد لنوال الزغبي
جدة  -البالد

�أكملت الفنانة ن��وال الزغبي ،ت�سجيل �أغنية جديدة بعنوان
"ل�سه باجى على باله" باللهجة امل�صرية ،من كلمات �أمري طعيمة
و�أحلان عمرو م�صطفى ،وت�ستعد حالي ًا لت�صويرها على طريقة
الفيديو كليب مع املخرج فادى حداد.
وقدمت نوال م�ؤخرا جمموعة من الأغنيات اجلديدة ،بينما
ك�شفت عن موقفها من خو�ض جتربة التمثيل ،م�ؤكدة �أنه عر�ض
عليها الكثري من ال�سيناريوهات الفنية �سواء �سينمائية �أو
درامية ،ولكن حال �إقناعها ب�أحدها �ستوافق على الفور ،م�ضيفة
�أنها تتمنى �أن تكون جتربة الدراما الق�صرية التى ال تتعدى 8
حلقات.
و�أعلنت نوال الزغبى عن ر�أيها يف �أغاين املهرجانات قائلة
�إنها ال ت�سمعها ،ولي�ست ذوقها ،ولكن فى بع�ض الأحيان ممكن
ت�سمع �أغنية من هذه النوعية وتنال �إعجابها ،م�شرية �أن الفن
�أذواق ،كما �أو�ضحت ر�أيها حول �أف�ضل مطربة جنحت فى جمال
التمثيل قائلة�" :شريين عبد الوهاب تعترب من �أف�ضل املطربات التى
حققت جناحً ا كبريًا فى التمثيل ب�إح�سا�سها املختلف و�أدائها املتميز".

