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غير مخصص للبيع

ممثل األمير: أمن دول التعاون كل ال يتجزأ

مجلس الوزراء يحسم كشوفات «العفو»

الرياض - «كونا»: أكد ممثل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، أن اجتماع الــدورة الـــ ٤٣ للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لــدول اخلليج العربية يأتي في ظل 
أوضاع غاية في احلساســية باملنطقة والعالم، األمر 
الذي يدعونا إلى أخذ احليطة واحلذر، وإلى بذل مزيد 
من اجلهود في تعزيز مسيرة عملنا اخلليجي املشترك 
باعتبــار أن مجلس التعاون يبقــى أهم كيان إقليمي 
استطاع أن يحقق الكثير من املكتسبات لصالح دوله 
وشعوبه. وأضاف سموه في كلمة الكويت أمام القمة 

اخلليجية، أن مسيرة العمل اخلليجي املشترك حافلة 
باإلجنازات الكبيرة التي ارتقت بهذا الكيان إلى مصاف 
االحتادات اإلقليمية األكثر جناحا وفاعلية، واستطعنا 
مــن خالله تلبية العديد من آمــال أبناء دول املجلس 
إلى الوصــول للمواطنة اخلليجيــة وحتقيق املنافع 
االستراتيجية واالقتصادية لدول املجلس. وقال سموه 
إنه من منطلق احلرص على ثوابت مجلس التعاون، 
فإننا نؤكد حرصنا الدائم على كل ما من شأنه احلفاظ 
على أمن واستقرار دولنا باعتبار أن أمن دول املجلس 

كل ال يتجزأ.

وفي كلمة سموه في القمة اخلليجية - الصينية، 
أكد ممثل صاحب السمو األمير، أن اجلانب االقتصادي 
يعد محورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون بني دول 
املجلس وجمهورية الصني ورافدا مهما لترسيخ مبدأ 

الشراكة االقتصادية.
وكان صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء الســعودي اختتم 
القمم التي احتضنتها الرياض بإعالن عودة العرب إلى 
السباق احلضاري والتقدمي العاملي. وقال عقب انتهاء 
القمة العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية بحضور 

القادة والزعماء العرب والرئيس الصيني شــي جني 
بينغ، «نؤكد للعالم أجمع ان العرب سيسابقون على 
التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم». 
وأكــد ولي العهد الســعودي ان «القمة العربية - 
الصينيــة األولى» تهدف إلى رفع مســتوى التعاون 
املشترك بني الدول العربية والصني مبا يخدم املصالح 
املشتركة للجانبني. وقال إننا نسعى إلى تعزيز مستوى 

التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة. 
من جانبه، أكد الرئيس شي جني بينغ أن العالقات 
الصينيــة ـ العربيــة حققت طفــرة تاريخية مبا عاد 

بفوائد ملموســة على الشعبني، مشــددا على اعتبار 
هذه القمة منطلقا جديدا للعمل على تكريس الصداقة 
الصينيةـ  العربية. وفي كلمته أمام «القمة اخلليجيةـ  
الصينية»، أكد األمير محمد بن سلمان على أهمية رفع 
مستوى الشراكة االســتراتيجية مع الصني وتعظيم 

مكاسب هذه الشراكة.
وكان األمير محمد بن ســلمان أكد في كلمته أمام 
القمة اخلليجية الثالثة واألربعني التي اســتضافتها 
الرياض أيضا أن اململكــة تعتزم تقدمي رؤية جديدة 

لتعزيز تطوير دول اخلليج.

األمير محمد بن سلمان: نؤكد للعالم أجمع أن العرب سيسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسنثبت ذلك كل يوم .. والرئيس الصيني: العالقات الثنائية حققت طفرة تاريخية

خطة التنمية ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤ جاهزة وستتم إحالتها إلى مجلس األمة.. وانتظار إعالن قياديني جدد.. وبرنامج العمل قابل للتحسني

صورة جماعية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جني بينغ في قمة الرياض العربية ـ الصينية                     (واس) صاحــب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان خالل اســتقباله ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

يوسف النصيري وفرحة الهدف التاريخي.. وفي اإلطار رونالدو باكيا عقب خسارة البرتغال    (أ.ف.پ)
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ينتظر أن يصدر مجلس الوزراء في اجتماعه 
االســبوعي غدا اإلثنني برئاسة رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مشاريع 
مراســيم بتعيــني قياديني جــدد خصوصا في 
الوزارات والهيئات امللحقة التي شغرت باستقالة 
قيادييها، وخصوصا تلك الشــاغرة منذ فترة 
ليست بالقصيرة مثل هيئة مفوضي أسواق املال 
ورئيس وحدة التحريات املالية وقياديي وزارات 
التربية واملالية والبلدية واألشغال والكهرباء. 
ويطلع املجلس على التقرير شبه النهائي للجنة 
العفو األميري اخلاص التي يرأسها نائب رئيس 
الوزراء ووزير شــؤون مجلــس الوزراء براك 
الشيتان ألخذ التوجيهات املناسبة نحو حسم 
كشوفات األسماء املشــمولة بالعفو أو التأني 
إلضافة أي ضوابط وذلك وفقا للمصلحة العليا 
للبــالد ومصلحة املشــمولني بالعفو.  وينظر 
املجلس في استعدادات حضور احلكومة اجللسة 

البرملانية املقــررة الثالثاء ١٣ اجلاري، في ظل 
التوافق احلكوميـ  النيابي على مترير مشروع 
قانون حظر تضارب املصالح الذي أبدت احلكومة 
رغبة في استعجال النظر فيه.  وردا على سؤال 
حول برنامج عمــل احلكومة، أجابت املصادر: 
البرنامج قابل للتحســني واحلكومة مستعدة 
لسماع أي مقترحات اضافية حول برنامج عملها، 
ولدينا جلنة من ٤ وزراء مختصة بالبرنامج.  
وبشأن خطة التنمية الثالثة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤
ردت املصادر قائلة: اخلطة جاهزة وستعرض 
على مجلس الوزراء متهيدا إلحالتها إلى مجلس 
األمة.  وحول مطالبات إدخال فئتي ربات البيوت 
وأصحاب احلــاالت اخلاصة في قانون التأمني 
الصحي «عافية» أجابت املصادر: ان القانون أتاح 
للوزير املختص إضافة أي شرائح جديدة، مبعنى 
انــه ال يحتاج إلى تعديل قانوني، وبالنســبة 
ألصحــاب االحتياجــات اخلاصة فال توجد في 
املستشفيات اخلاصة خدمات وأجهزة متقدمة 
لهم متاثل املتوافرة في املستشفيات احلكومية.
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شمول «االحتياجات اخلاصة» بـ «عافية» غير ذي جدوى فاملستشفيات 
احلكومية مجهزة خلدمتهم وإضافة ربات البيوت ميكن أن تتم بقرار

املغرب فخر العرب ..املغرب فخر العرب ..

«شبح اإلعدام» يهدد املزيد من احملتجني اإليرانيني
عواصم - وكاالت: يواجه املزيد من املتظاهرين في إيران عقوبة 
اإلعدام بســبب مشــاركتهم في االحتجاجات املناهضة للســلطات، 
فيمــا يعتــزم إيرانيون في اخلارج تنظيم سلســلة من املســيرات 
االحتجاجية، فقد نشرت صحيفة «اعتماد» اإليرانية اليومية قائمة 
أعدتهــا الســلطات القضائية تتهم فيها ما ال يقــل عن ٢٤ متظاهرا 
بـ «احلرابة»، وهو اتهام تصل عقوبته إلى اإلعدام. جاء ذلك قبل أن 
تهدأ موجة االنتقادات حول إعدام أول متظاهر، وتشــديد الســلطة 
القضائيــة على أنها ماضية في تنفيذ مزيد من اإلعدامات. في هذه 
األثناء فرضت أستراليا عقوبات على ١٣ فردا وكيانني اثنني في إيران 
بسبب«انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان». وتشمل هذه العقوبات 
عناصر في قوات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري وأفرادا شاركوا 

في حملة القمع الدموية لالحتجاجات. 

عقوبات أسترالية على عناصر في «الباسيج» ومشاركني في قمع املتظاهرين

محتجون ببرلني خالل مسيرة نسائية داعمة للمحتجني في إيران أمس    (أ.ف.پ)

العوضي: أعدكم باإلسراع في توفير األدوية الناقصة 
عبدالكرمي العبداهللا

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، 
أنه يواجــه حتدي النقــص في بعض 
األدويــة منذ توليــه حقيبة الــوزارة، 
موضحــا أن النقص ليــس وليد اليوم 
بل منذ جائحة كورونا، حيث مت استهالك 
الكثير من املخزون الدوائي في الدولة. 
وقــال العوضي فــي تصريح صحافي 

علــى هامش مؤمتــر «اجلراحــات الروبوتية»، انه 
قام بتشــكيل عــدة جلان والدفــع بقياديي الوزارة 
واملســتودعات الطبيــة للعمل على مدار الســاعة 

لتوفيــر جميع األدويــة. وتابع: نعمل 
حاليا على وقف الهدر في األدوية، حيث 
مت الربط اآللي بني ١١٧ مركزا صحيا و٤
مستشــفيات وهي اجلهراء والفروانية 
ومبــارك الكبير وجابر األحمد لتنظيم 
صرف األدوية ومنع الهدر، ونسعى بعدة 
وسائل لتسريع وصول األدوية ودعم 
املخزون الدوائي. وذكر انه بحاجة إلى 
الوقت الكافي، حيث مضى على توليه 
الوزارة ٨ أســابيع فقط، قائــال: «ليس لدي عصى 
سحرية لتختزل سنوات من النقص منذ أزمة كورونا، 

وأعدكم باإلسراع في توفير األدوية».

د.أحمد العوضي

التفاصيل ص ٨

ملشاهدة الڤيديو

 التفاصيل ص ١٦

التفاصيل ص٢ -٥

مفتشو «السالمة املهنية» بدون بدالت.. 
ولم ُتصْرف لهم «الصفوف األمامية»

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة 
للقوى العاملة لـ «األنباء»، عن أن مفتشــي 
السالمة املهنية في الهيئة منوط بهم التفتيش 
على كل املنشآت مبختلف أنشطتها إلى جانب 
ســكن العمالة والورش الفنية واملباني قيد 
اإلنشــاء،  مؤكدة ان املفتشــني يستخدمون 
سياراتهم اخلاصة وال يصرف لهم بدل بنزين 
او صيانة، وعند حدوث أي طارئ للمركبات 
يتــم تصليحها على نفقتهــم اخلاصة، ولم 
يخصص لهم بدل ســيارة أســوة باجلهات 
احلكومية األخرى التي تخصص ســيارات 

للتفتيــش، حيث يقومون بجوالت على كل 
األراضي من احلدود الشــمالية واجلنوبية 

واملناطق الصحراوية.
وقالــت املصادر: ان البــدل الوحيد الذي 
يصــرف هو بدل اخلطر فقــط، وال يصرف 
لهم بدل ســيارة أو بدل عدوى أو ضوضاء 
رغم انهــم معرضون لكل هذا ويعملون في 
ظروف صعبة، كما انهم كانوا ضمن الفريق 
اخلاص باالشــتراطات الصحية خالل أزمة 
كورونا وعملوا خالل فترات احلظرين الكلي 
واجلزئــي ولم تصرف لهــم أي مكافأة ولم 
يتم إدراجهم ضمن «الصفوف األمامية» ولم 

يصرف لهم أي بدل.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

 إلى نصف 
نهائي 

مونديال 
قطر بالفوز 
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