الخارجية تؤكد رفض المملكة رفضًا قاطعًا لما ورد من استنتاجات غير
صحيحة في التقرير المقدم للكونجرس بشأن مقتل المواطن خاشقجي
خادم الحرمين والرئيس األمريكي

يبحثان تعزيز الشراكة
الريا�ض  -وا�س

األسبـوعية

�12صفحة | رياالن
ال�سبت  15رجب 1442هـ املوافق  27فرباير
2021م ال�سنة  90العدد 23278

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

�أجرى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ ات�صا ًال
هاتف ًيا ،بفخامة الرئي�س جوزيف بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.
رئي�سا للواليات
وهن�أ خادم احلرمني ال�شريفني ،فخامته مبنا�سبة توليه من�صبه
ً
املتحدة الأمريكية.
وقد �أكد خادم احلرمني ال�شريفني ،وفخامة الرئي�س الأمريكي خالل االت�صال،
على عمق العالقة التي تربط بني البلدين ،و�أهمية تعزيز ال�شراكة بينهما مبا
يخدم م�صاحلهما ويحقق �أمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.
التفا�صيل �ص3

داخل
العدد

مكة والمشاعر
مدينة طبية عالمية
لخدمة الحجاج

3

وافدون

يديرون سوق العقار بالجوال

فو�ضى حت��ت��اج لتنظيم ي�شهدها ���س��وق العقار يف
�أعقاب تزايد �أعداد امل�سوقني الوافدين ب�شكل الفت،
واالع��ت��م��اد على الن�سخ والل�صق لكافة العرو�ض
ال�سابحة يف ف�ضاء الإنرتنت ،على �أمل الفوز بجزء
من عمولة ،قد ت���أت��ي� ،أو ال ت���أت��ي ،فالعملية لي�ست
مكلفة وامل�سوق املتطفل لن يخ�سر �شيئا..
هكذا بال�ضبط يبدو �سوق العقار يف بع�ض املناطق
الطرفية واملخططات احلديثة ،التي ارتفعت ب�شكل
كبري بفعل حركة وهمية ال متثل ال�سعر احلقيقي
للمنطقة؛ خا�صة يف �أبحر ال�شمالية بجدة،

أمل
صائدة الفيروسات

2

مها

تروض صمت الصخور

2

30

%

تباينا في
سعر التونة

6

خديجة:

بالوراثة
االتحاد
أعشق
11

نووي إيران تحت المجهر

7

2

شباب وشابات

األسبـوعية

ال�سبت  15رجب 1442هـ املوافق  27فرباير 2021م ال�سنة  90العدد 23278

ألهمتها مشكلة طفلة نقل إليها دم ملوث ورفضت عروضا دولية الحتكار ابتكارها:

أمل البلوي صائدة الفيروسات بالنانو
جدة  -جنود النهدي

�أ�ضحت منجزات املر�أة ال�سعودية نربا�سا يحتذى به كونها �شريكا �أ�سا�سيا بجدارة كفاءتها وعلمها وح�ضورها الف ّعال يف تنمية املجتمع والنهو�ض
به ،للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية يف كافة املجاالت مبا يواكب تطلعات القيادة .ونتيجة لهذه التوجهات ا�صبح تويل املر�أة ال�سعودية
للمنا�صب التي كانت حكر ًا للرجال يت�سع نطاقه يوم ًا بعد يوم ثقة بها و�إميان ًا بكفاءتها ،ومن النماذج الن�سائية التي تفوقت يف جمال الإبتكارات
التقنية �أمل حامد البلوي ،التي كرمها وزير ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة�،ضمن املتوجني بجائزة امل�سابقة ال�سنوية "�أبدع بفكرة" التي
�أطلقها مركز الإبداع بالوزارة لتمكنها من تقدمي ابتكار مميز يخدم املجاالت ال�صحية يف اململكة ،وهي تنقية �أكيا�س الدم النانوية  ،كما
كرمتها رئي�سة اجلامعة ال�سعودية االلكرتونية الدكتورة " ليلك �أحمد ال�صفدي"  ،وت�شغل �أمل البلوي حال ًيا من�صب مدير م�شارك يف مكتب
حتقيق الر�ؤية ،وفريق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية ،وم�ست�شارة لأ�سر ذوي التوحد ،ومدربة معتمدة.
عن م�سريتها العلمية تقول �أمل البلوي :التحقت
بربنامج البكالوريو�س الثاين باجلامعة ال�سعودية
االلكرتونية عام  ٢٠١٨يف كلية العلوم ال�صحية
"م�سار ال�صحة العامة" امل�ستوى ال�ساد�س ،وحالي ًا
ادر�س بربنامج املاج�ستري
التنفيذي يف �إدارة امل�شاريع و�سوف انتهي منه �إن
�شاء الله يف نهاية هذا العام . ٢٠٢١
وع��ن ابتكارها وم��اذا تعني تقنية �أكيا�س الدم
النانوية والفوائد املرجوة منها فقالت:
االبتكار يعرف طبيا بـ"�أكيا�س الدم
النانوية" لك�شف الفريو�سات يف
ال��دم  ،وم��ن بينها فريو�س
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ،وق��د
رف�ضت عرو�ضا دولية
الح��ت��ك��ار م��ا تو�صلت
�إل��ي��ه ،ووقعت اتفاقية
م���ع وزارة ال�����ص��ح��ة ،
وب��ذل��ك ت�صبح اململكة
ه��ي الأوىل يف ت�صدير
هذه التقنية.
وا����س���ت���ط���ردت ب��ق��ول��ه��ا:

تقن َّية ال��ن��ان��و تتمثل يف �إ���ض��اف��ة غ�لاف خارجي
لكي�س ال���دم ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى حم��ل��ول امل���ادة
النانوية ويتكون من ذرات "الكربون  +ال�سليكون
" وبخوا�صها الفيزيائية تقوم ب��االن��دم��اج مع
ج��زي��ئ��ات ف�يرو���س ( )HIVوتتجمع جزيئات
النانو بنمط يعطي لونا مميزا للمحلول بالغالف
اخل��ارج��ي دالل��ة على وج��ود " الفريو�س " بالدم
ومن خالله يتم ا�ستبعاد الكي�س وعدم ا�ستخدام
الدم بداخله.وتهدف هذه التقنية يف الت�سهيل على
العاملني ببنوك الدم يف التعامل مع �أكيا�س الدم
ب�سرعة �أكرب وعدم االحتفاظ بكي�س دم ملوث.
وفيما يتعلق مب�شوارها مع االبتكارات قالت :بد�أ
يف املرحلة الثانوية؛ حيث كنت من املر�شحات
امل��وه��وب��ات للم�شاركة يف الأومل��ب��ي��اد الوطني
للإبداع م�سار االبتكارات عام  ٢٠١٠م .و ح�صلت
على جائزة املركز الأول يف حم��ور االبتكارات
واالخ�تراع��ات بامللتقى العلمي الطالبي الثاين
بجامعة ت��ب��وك ع���ام  ٢٠١٢م.ويف ع���ام ٢٠١٦
�شاركت بفكرة االبتكار يف امللتقى العلمي الطالبي
ال�ساد�س يف جامعة تبوك وح�صلت على جائزة
املركز اخلام�س.
وح���ول ال��ع�لاق��ة ب�ين التقنية وال��ع��ل��وم الطبية
قالت :التقنية ال تعالج حالي ًا �أي مر�ض .هى فقط
ت�ساعد يف الك�شف املخربي عن الفريو�سات ،لكن
اال�ستمرار يف التجربة قد يك�شف لنا �إمكانية
ا�ستخدامها يف العالج.
وحول الأ�سباب التي جعلتها تعكف على ابتكار
�أكيا�س تقنية �أكيا�س الدم النانوية قالت� :أثناء
درا�ستي ملادة علم �أمرا�ض الدم يف عام  ٢٠١٤م،
ويف املحا�ضرة العملية يف املعمل �أثار ف�ضويل
طريقة الك�شف عن الفريو�سات بالدم خا�ص ًة بعد
م�شكلة ،الطفلة التي مت نقل دم ملوث لها باخلط�أ
وب��ع��د امل��ح��ا���ض��رة جل�ست ل��ع��دة �أي����ام �أف��ك��ر يف
امل�شكلة وتلك الطفلة الربيئة وب��د�أت يف عملية
" ع�صف ذهني " من �أج��ل �إيجاد �آلية جديدة

للك�شف ع���ن ال����دم امل���ل���وث يف خم��ت�برات
الدم ومن هذه املحطة انطلقت حماوالتي
للدرا�سة والبحث عن كيفية تطوير الك�شف
عن فريو�س  HIVحتديداً ،واحلمد لله
�إ�ستطعت التو�صل لهذه التقنية.
وفيما �إذا كانت خائفة من �أن ابتكارها
ال ي��ح��ق��ق امل�����س��ت��ه��دف ق���ال���ت :ن��ع��م كنت
متوج�سة للغاية ولكن ال اخاف من الف�شل
لأن الف�شل يف بع�ض االح��ي��ان ي�ضيء
الطريق �إىل النجاح واحل��م��د لله حقق
ابتكاري ما كنت ا�صبو �إليه .و�أنا ممتنة
للأمل وللف�شل ولكل جتاربي واختياراتي التي مل
تكلل بالفوز فلوالها مل �أكن لأعرف تلك الطرق التي
�أو�صلتني ملا �أنا عليه اليوم واحلمدلله على نعمة
الأمل الذي ال يعرف امل�ستحيل.
وع��م��ا ي���دور يف ذهنها م��ن اب��ت��ك��ارات م�ستقبلية

مها الكافي ..

ق��ال��ت :يف خ�����ض��م م��وج��ة اج��ت��ي��اح ال��ف�يرو���س��ات
والأوبئة املعدية� ،سوف �أكر�س كل ابحاثي القادمة
من اج��ل التعاي�ش والوقاية والك�شف املبكر عن
الأمرا�ض و�إيجاد البدائل التقنية التي ت�ساهم يف
دعم �صحة الإن�سان.

تروض صمت الصخور بأاللوان
ّ
جدة  -مهند قحطان
الفنانة الت�شكيلية مها الكايف معلمة للغة الإجنليزية ويف نف�س الوقت ت�ساهم يف تكري�س ثقافة اللوحة ات�ساقا مع موهبتها يف جمال
الفنون و�ألوان قو�س قزح حيث متتلك الت�شكيلية الكايف �أدوات فنية للتعامل مع جميع " �ألوان الطيف "يف املدار�س الفنية" ،وتبدع
ري�شتها يف ر�سم اللوحات الواقعية والتكعيبية وال�سريالية ،واحدث ابداعاتها الر�سم على ال�صخور الكبرية يف الطائف بت�شكيالت
لونية غري معتادة م�ستمدة من الرتاث،وبالإ�ضافة �إىل موهبتها يف الر�سم فهي اي�ضا كاتبة يف جماالت النقد الت�شكيلي.
وف ح��وار خا�ص لـ(البالد) قالت مها �إن بدايتها
يِ
يف عامل الأل��وان �إنطلقت من " خرب�شات " عفوية
على دفاتر اخوتها  ،حيث كانت تعيد ر�سم ال�صور
امل��وج��ودة يف الكتب ،وه��ى متني نف�سها بارتياد
املدر�سة والتعامل مع عامل الطبا�شري امللون  ،الفتة
�إىل انها حينما التحقت باملدر�سة انطلقت يف الر�سم
ويف املرحلة املتو�سطة �شاركت يف معر�ض املدر�سة
ال�سنوي ومعار�ض مكاتب رعاية التي قادتها اىل
معار�ض جماعية داخلية وخارجية اخرى.
وعن جتربتها بالر�سم على ال�صخور قالت :هذه تعد

احدث جتاربي الفنية فقد بد�أتها منذ �شهرين وكنت
اه��دف من ورائها اىل نقل ال�تراث العريق لوطني
من خالل ما حتمله ثقافتنا من تاريخ وارث زخريف
ونقو�ش ر�أيناها حولنا من خ�لال ما نق�ش ور�سم
على ال�شبابيك والأب���واب وكذلك احللي والأواين
واي�ضا "ال�شرا�شف " كما �إن��ن��ي �أردت �أن ار�سم
الزخارف ح�سب كل منطقة يف اململكة ،فعلى �سبيل
املثال ا�شتهرت املنطقة الو�سطى بالزخارف النباتية
وق��م��ت بتج�سيد ذل���ك م��ن خ�ل�ال ت��وظ��ي��ف ال���ورود
واوراقها واي�ضا الزخرف الهند�سي الذي ا�ستقيناه
من الفن الإ�سالمي ،ويف منطقة ع�سري جند "القط"
الع�سريي وق��د قمت مب��زج الأل���وان لإب��داع لوحات
فيها الهوية املحلية والتي اتوقع ان تده�ش ال�سياح
وتنمي �آل��ي��ات التبادل الثقايف وذل��ك م��ن منطلق
ال��ر�ؤي��ة  2030التي تدعم الفنون بكافة �أمناطها،
وانتظر �أن جتذب اعمايل على ال�صخور ال�سياح.
و�أذكر �إنني بدات بر�سم تراث منطقة الق�صيم على
ال�صخور وكذلك الطائف و�سوف ا�ستمر يف هذا
امل�شروع �إن �شاء الله.
وعما اذا كانت لديها م��واه��ب اخ��رى غ�ير الر�سم
قالت مها� :أن��ا �شغوفة ب��ال��ق��راءة واه���وى حتديدا
كتب ومراجع التاريخ وكذلك الفل�سفة وعلم الآثار،
وقادين �شغفي بالقراءة اىل التعمق �أكرث يف الفن
وتاريخه ومدار�سه املختلفة والتنوع يف النتائج
فر�سمت لكل م��دار���س الفن م��ن واقعية وتعبريية
وت���أث�يري��ة وجت��ري��دي��ة وك��ذل��ك ر���س��م��ت للمدر�سة
"الوح�شية" التي ظهرت يف رو�سيا خالل ال�سنوات
املا�ضية ،وما زلت اتعلم واقوم بالتجريب يف جمال
الفن ،خ�صو�صا وان العطاء الفني بالن�سبة يل هو
ر�سالة وت��اري��خ فجميع الأمم عرفنا تاريخها من

خ�لال ال��ف��ن فهو اللغة ال��ت��ي يقر�أها
اجل��م��ي��ع .وط��امل��ا و���ض��ع ال��ف��ن��ان ه��ذا
الت�صور يف ذهنه �إذن �سيكون بالت�أكيد
فنه ولوحاته ذات هدف ومدلول.
وا�ضافت :حتى الآن اعترب نف�سي ما
زلت يف بداية الطريق ويل طموحات
كبرية يف نقل هويتنا وثقافتنا �إىل
الآخ���ر خ�صو�صا ان اململكة متتلك
ارثا ثقافيا عريقا كما �إنني حاولت �أن
�أخرج بهوية للوحة �سواء با�ستخدام
الرمزية �أو من خالل جت�سيد ق�ضايا تهم املجتمع
وترثي ثقافته ودوما احاول الرتكيز على االنتماء
للوطن وعلى تراثنا وثقافتنا وتاريخنا.
وفيما يتعلق ب�أبرز لوحاتها الت�شكيلية قالت :على
�سبيل امل��ث��ال يف امل��در���س��ة الواقعية ل��دي لوحات
�أب��رزه��ا تتمثل يف ر���س��وم��ات الطبيعة ال�صامتة
لل�سيول .ويف املدر�سة الت�أثريية �أو االنطباعية
ا�ستخدم يف لوحاتي الفواكه واملزهريات و�شواطئ
بالدي.

و�أم��ا يف البورتريه فلدي لوحات كثرية م���ن���ه���ا
ل��وح��ة ملجل�س �إدارة "جمعية �إعالميون" كوين
ع�ضوة فيها ،وكذلك �شخ�صيات �إعالمية �أخرى �أثرت
يف الو�سط الإعالمي ،وكذلك مفكرو ومثقفو بالدي
 ،واطمح ان ار�سم اعالميني ومثقفني لهم ح�ضورهم
يف الوطن العربي.
ويف �س�ؤال عن املدر�سة الوح�شية وفيما اذا كان
لديها لوحات متثلها قالت مها :عندي �سل�سلة لوحات
للطفل واحل��رب علما ب���أن هذه املدر�سة ظهرت يف
رو�سيا وانت�شرت يف جميع ارجاء العامل.
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خادم الحرمين وبايدن يبحثان تعزيز
الشراكة وسلوك إيران المزعزع لالستقرار
الريا�ض  -وا�س

�أجرى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ـ حفظه اهلل ـ ات�صا ًال هاتفيًا ،بفخامة الرئي�س جوزيف
بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.
وهن�أ خادم احلرمني ال�شريفني ،فخامته مبنا�سبة توليه
من�صبه رئي�ساً للواليات املتحدة الأمريكية .وقد �أكد خادم
احلرمني ال�شريفني ،وفخامة الرئي�س الأمريكي خالل

االت�صال ،على عمق العالقة التي تربط بني البلدين ،و�أهمية
تعزيز ال�شراكة بينهما ،مبا يخدم م�صاحلهما ،ويحقق �أمن
وا�ستقرار املنطقة والعامل .كما مت ا�ستعرا�ض �أهم ق�ضايا
املنطقة وامل�ستجدات ذات االهتمام امل�شرتك ،وبحث ال�سلوك
الإيراين يف املنطقة و�أن�شطته املزعزعة لال�ستقرار ودعمه
للجماعات الإرهابية .و�شكر خادم احلرمني ال�شريفني يف
هذا ال�صدد الرئي�س الأمريكي على التزام الواليات املتحدة

الأمريكية الدفاع عن اململكة جتاه مثل هذه التهديدات ،وت�أكيد
فخامته ،ب�أنه لن ي�سمح لإيران بامتالك ال�سالح النووي.
و�أثنى الرئي�س الأمريكي على دعم اململكة جلهود الأمم
املتحدة للو�صول لهدنة ووقف لإطالق النار يف اليمن.
فيما �أكد خادم احلرمني ال�شريفني ،حر�ص اململكة للو�صول �إىل
حل �سيا�سي �شامل يف اليمن ،و�سعيها لتحقيق الأمن والنماء
لل�شعب اليمني.

القيادة تتلقى تهاني قادة الدول واألمراء والمسؤولين
الريا�ض  -عوا�صم  -وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -ات�صا ًال
هاتفيًا �أم�س (اجلمعة) ،من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت ،هن�أه فيه بنجاح العملية التي �أجريت ل�سمو ويل
العهد ،داعيًا اهلل �أن ميتعه بال�صحة والعافية .وقد عرب خادم احلرمني ال�شريفني
عن �شكره وتقديره ل�سمو �أمري دولة الكويت على م�شاعره الأخوية ال�صادقة.
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �سلطان عمان يف برقي ٍة،
وهن�أ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ِ
�أخاه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية ،التي �أجراها �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع.
مينّ على خادم احلرمني ال�شريفني  ،وعلى �سم ّو
ودعا جاللته ،اهلل تعاىل� ،أن ُ
ويل العهد ،بدوام ال�صحة والعافية ومديد العمر؛ لتحقيق املزيد مما ي�صبو
ورقي وازدهار .كما هن�أ �صاحب
�إليه ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق من تقدّم
ّ
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر يف برقي ٍة �أخاه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود .و�أعرب �سمو �أمري دولة قطر يف
برقية مماثلة ل�سمو ويل العهد عن التهنئة مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية التي
�أجراها �سموه .كما هن�أ �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين نائب �أمري دولة قطر،
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل العهد.
و�أعرب معايل ال�شيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء
بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني ،ول�سمو ويل
العهد.
وهن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية يف برقي ٍة �أخاه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل ،كما �أعرب يف برقية مماثلة ل�سمو ويل العهد  -حفظه اهلل -

عن التهنئة بنجاح العملية اجلراحية التي �أجراها �سموه .وهن�أ �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية يف برقيتني مماثلتني �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد  -حفظهما اهلل  -كما هن�أ �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان �أخاه خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد .وهن�أ ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل عهد عجمان ،و�سمو ال�شيخ نا�صر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان يف
برقيتني مماثلتني �إىل خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد  -حفظهما اهلل .
وتلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ات�صا ًال هاتفياً �أم�س ،من
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت .واطم�أن �سمو �أمري دولة الكويت على �صحة �سموه� ،سائ ًال
اهلل العلي القدير �أن يدمي عليه ال�صحة .وقد �شكر �سمو ويل
العهد� ،أمري دولة الكويت على ما عرب عنه من م�شاعر �أخوية
ودعوات �صادقة.
كما تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،ات�صا ًال هاتفياً ،من دولة ال�سيد م�صطفى الكاظمي
رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية العراق  ،اطم�أن
خالله على �صحة �سمو ويل العهد� ،سائال اهلل،
�أن ميتعه بال�صحة والعافية.
فيما عرب �سمو ويل العهد عن �شكره
وتقديره لدولة رئي�س الوزراء العراقي
على م�شاعره الأخوية النبيلة.
وتلقى �سمو ويل العهد ات�صا ًال
هاتفياً ،من رئي�س الربملان

العراقي حممد احللبو�سي ،وذلك لالطمئنان على �صحة �سموه � ،سائلاً اهلل� ،أن
ميتعه بال�صحة والعافية.
فيما �أعرب �سمو ويل العهد عن �شكره لرئي�س الربملان العراقي على م�شاعره
الأخوية ال�صادقة.
ورفع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية ،با�سمه ونيابة عن من�سوبي الوزارة ،التهنئة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -كما رفع الأمري
عبدالعزيز بن �سعود ،التهنئة ل�سمو ويل العهد مبنا�سبة جناح
العملية اجلراحية وخروجه من امل�ست�شفى ،وقال" :با�سمي
ونيابة عن من�سوبي الوزارة ،ي�سرين �أن �أرفع ل�سموكم
الكرمي �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة جناح
العملية اجلراحية التي �أجريت ل�سموكم  -حفظكم
اهلل  -وتكللت بالنجاح  -وهلل احلمد  -ون�س�أل اهلل
العلي القدير �أن يحفظ �سموكم ويدمي عليكم موفور
ال�صحة والعافية " .ورفع معايل النائب العام
ال�شيخ �سعود بن عبداهلل املعجب با�سمه ونيابة
عن جميع من�سوبي النيابة العامة ،التهنئة خلادم
احلرمني ال�شريفني ول�سمو ويل العهد
ولل�شعب ال�سعودي كافة ،
�سائ ًال املوىل ،عز وجل� ،أن
يدمي على هذا الوطن الأمن
واال�ستقرار والرخاء ،و�أن
يحفظ خادم احلرمني
ال�شريفني ،و�سمو
ويل عهده الأمني.

تدمير مسيرتين ..ومجلس األمن يدين االعتداءات الحوثية
الريا�ض -نيويورك -البالد

�صرح املتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف "حتالف دعم
ال�شرعية يف اليمن" ،العميد الركن تركي املالكي� ،أن قوات
التحالف امل�شرتكة متكنت  -وهلل احلمد  -من اعرتا�ض وتدمري
طائرتني مفخختني بدون طيار� ،أطلقتهما امليلي�شيا احلوثية

الإرهابية املدعومة من �إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة
ال�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية باجتاه جنوب اململكة.
و�أو�ضح العميد املالكي� ،أن حماوالت امليلي�شيا احلوثية
الإرهابية باالعتداء على املدنيني والأعيان املدنية بطريقة
متعمدة وممنهجة متثل جرائم حرب ،م� ً
ؤكدا �أن قيادة القوات

امل�شرتكة للتحالف تتخذ و ُتنفذ الإجراءات العملياتية الالزمة
حلماية املدنيني والأعيان املدنية ،مبا يتوافق مع القانون الدويل
الإن�ساين وقواعده العرفية.
يف غ�ضون ذلك� ،أدان جمل�س الأمن الدويل ،هجمات ملي�شيا
احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران على اململكة العربية

ال�سعودية ،وطالبها بال�سماح مل�س�ؤويل الأمم املتحدة للو�صول
الآمن وغري امل�شروط ودون ت�أخري لناقلة النفط �صافر التي
تقع يف �شمال اليمن  ،و�أعرب املجل�س عن �إدانته ب�شدة للت�صعيد
امل�ستمر يف م�أرب باليمن ،كما �أ�ضاف املجل�س القيادي يف ملي�شيا
احلوثي الإرهابية �سلطان زابن يف قائمة العقوبات.
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كلمة
شراكة
استراتيجية

ال��ع�لاق��ات ال�����س��ع��ودي��ة الأم��ري��ك��ي��ة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ،ت��ت�����س��م ب��ال��ر���س��وخ،
وترتكز على التعاون والتن�سيق
امل�������ش�ت�رك جت�����اه ق�����ض��اي��ا الأم�����ن
وال�سلم الإقليمي؛ ل��ذا متثل هذا
ال�شراكة منوذجً ا للعالقات املتزنة
وامل��ت��وازن��ة القائمة على امل�صالح
واالح�ترام املتبادل ،والتقارب يف
وجهات النظر �إزاء الق�ضايا الدولية
امل�شرتكة ذات البعد الإ�سرتاتيجي،
خ��ا���ص��ة يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ،ال��ت��ي
ت���واج���ه ف��ي��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة حت��دي��ات
كبرية؛ ج��راء ال�سيا�سة الإيرانية
ال���ع���دائ���ي���ة جت����اه دول امل��ن��ط��ق��ة،
و�سلوكها ال��ع��دائ��ي ع�بر وكالئها
وميلي�شياتها احلوثية الإرهابية،
ال��ت��ي ت�ستهدف الأع���ي���ان امل��دن��ي��ة
واملدنيني يف اململكة ،وق��د �أدانها
جمل�س الأمن جمددًا خلطورة تلك
الهجمات على �أمن وا�ستقرار الأمن
وال�سلم الإقليميني.
وي����أت���ي االت�����ص��ال ال����ذي �أج����راه
خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ
حفظه الله ـ مع الرئي�س الأمريكي
ج���وزي���ف ب���اي���دن ت����أك���ي���دًا لعمق
العالقة التي تربط ب�ين البلدين،
و�أه��م��ي��ة تعزيز ال�����ش��راك��ة بينهما
مبا يخدم م�صاحلهما ويحقق �أمن
وا�ستقرار املنطقة والعامل؛ حيث
ا�ستعر�ض الزعيمان �أه��م ق�ضايا
املنطقة وامل�ستجدات ذات االهتمام
امل�شرتك ،وبحث ال�سلوك الإيراين
يف املنطقة و�أن�����ش��ط��ت��ه امل��زع��زع��ة
ل�لا���س��ت��ق��رار ودع���م���ه ل��ل��ج��م��اع��ات
الإرهابية.
�إن ا�ستمرار تقوية ال�شراكة بني
ال���ري���ا����ض ووا����ش���ن���ط���ن وت��ع��زي��ز
عالقاتهما امل�ؤ�س�ساتية املتينة،
يعك�س حر�ص البلدين الدائم على
حتقيق املزيد من امل�صالح املتبادلة،
وميثل �ضمانة قوية للحفاظ على
اال�ستقرار الإقليمي ،واالقت�صاد
العاملي.

أكدت رفضها ألي أمر من شأنه املساس بقيادتها وسيادتها واستقالل قضائها

السعودية ترفض االستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة عن قيادتها في "التقرير األمريكي"
قتلة خاشقجي ُقدموا للعدالة وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية

الريا�ض  -البالد

رف�ضت اململكة قطعياً ما ورد من ا�ستنتاجات م�سيئة
وغري �صحيحة عن قيادة اململكة يف التقرير ،الذي ُزود به
الكوجنر�س ب�ش�أن جرمية مقتل املواطن جمال خا�شقجي.
و�أ�صدرت وزارة اخلارجية �أم�س (اجلمعة) بيا ًنا قالت
فيه" :تابعت وزارة اخلارجية ما مت تداوله ب�ش�أن
التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س به ب�ش�أن جرمية

مقتل املواطن جمال خا�شقجي ،رحمه اهلل .وت�شري �إىل
�أن حكومة اململكة ترف�ض ً
رف�ضا قاطعًا ما ورد يف التقرير
من ا�ستنتاجات م�سيئة وغري �صحيحة عن قيادة اململكة،
والميكن قبولها ب�أي حال من الأحوال ،كما �أن التقرير
ت�ضمن جملة من املعلومات واال�ستنتاجات الأخرى غري
ال�صحيحة".
و�أ�ضاف" :ن�ؤكد على ما �سبق� ،أن �صدر بهذا ال�ش�أن من

المملكة أدانت الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات الالزمة لضمان عدم تكرارها

اجلهات املخت�صة يف اململكة ،من �أن هذه جرمية نكراء،
ً
�صارخا لقوانني اململكة وقيمها .ارتكبتها
�شكلت انتها ًكا
جمموعة جتاوزت كافة الأنظمة وخالفت �صالحيات
الأجهزة التي كانوا يعملون فيها ،وقد مت اتخاذ جميع
الإجراءات الق�ضائية الالزمة للتحقيق معهم وتقدميهم
للعدالة؛ حيث �صدرت بحقهم �أحكا ٌم ق�ضائية نهائية
رحبت بها �أ�سرة خا�شقجي  -رحمه اهلل  -و�إنه ملن

امل�ؤ�سف حقاً �أن ي�صدر مثل هذا التقرير ،وما ت�ضمنه
من ا�ستنتاجات خاطئة وغري مربرة ،يف وقت �أدانت فيه
اململكة هذه اجلرمية الب�شعة واتخذت قيادتها اخلطوات
الالزمة؛ ل�ضمان عدم تكرار مثل هذه احلادثة امل�ؤ�سفة
م�ستقبلاً  ،كما ترف�ض اململكة �أي �أمر من �ش�أنه امل�سا�س
بقيادتها و�سيادتها وا�ستقالل ق�ضائها".
و�أكدت وزارة اخلارجية� ،أن ال�شراكة بني اململكة العربية

ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية ،هي �شراكة قوية
ومتينة ،ارتكزت خالل الثمانية عقود املا�ضية على �أ�س�س
را�سخة؛ قوامها االحرتام املتبادل ،وتعمل امل�ؤ�س�سات
يف البلدين على تعزيزها يف خمتلف املجاالت ،وتكثيف
التن�سيق والتعاون بينهما لتحقيق �أمن وا�ستقرار املنطقة
والعامل ،ون�أمل �أن ت�ستمر هذه الأ�س�س الرا�سخة التي
�شكلت �إطا ًرا قويًا ل�شراكة البلدين اال�سرتاتيجية.

مكة والمشاعر ..مدينة طبية عالمية في خدمة الحجيج

�إعداد  :عبداهلل �صقر

ن�شرت �صحيفة البالد يف ال�ساد�س من مار�س عام
 1967للميالد خربا عن جتهيز وزارة ال�صحة لــ
 22مركزا �صحيا الفتتاحها يف �أماكن متعددة من
م�شاعر احلج وذلك �ضمن ا�ستعداداتها ملو�سم
حج عام  1386ه �إ�ضافة اىل امل�ست�شفيات الثابتة
واملتنقلة وامل�ستو�صفات و جتهيزها باالجهزة
الطبية والأطباء واملمر�ضني.
وظلت اململكة منذ توحيدها على يد امللك
عبدالعزيز ت�أخذ على عاتقها خدمة ورعاية حجاج
بيت اهلل احلرام واملعتمرين والزوار ،و�سخرت
جميع الإمكانات املادية والب�شرية خلدمة �ضيوف
الرحمن وفق خطط مدرو�سة لتقدمي خدمات �صحية
ووقائية متميزة وفق �أعلى املعايري العاملية.
وكانت اخلدمات ال�صحية املقدمة للحجاج قبل
ت�أ�سي�س اململكة تعتمد على م�ست�شفيني اثنني
ب�إمكانيات حمدودة يف ذلك الوقت ،حتى جاء امللك
عبدالعزيز – رحمه اهلل – وكانت له الب�صمة الأوىل
يف ت�أ�سي�س اخلدمات ال�صحية املقدمة للحجاج يف
عام ١٣٤٣هـ ،حيث �أ�سهمت ب�شكل كبري يف بناء
املجل�س ال�صحي وفتح العيادات الطبية ومراكز
الإ�سعافات الأولية ،وفق اال�شرتاطات ال�صحية

حر�صاً منه على �صحة احلجاج واملعتمرين.

والتي �شاركت وزارة ال�صحة مع عدد من اجلهات
احلكومية يف تنفيذ الإجراءات الوقائية يف بلد
احلاج قبل قدومه �إىل اململكة.
و�أحدثت هذه املبادرة نقلة نوعية يف االلتزام
باال�شرتاطات ال�صحية ،حيث بلغت التغطية
بلقاحي احلمى ال�شوكية والإنفلونزا للحجاج
القادمني عن طريق هذه املبادرة ن�سبة % 100
لأول مرة.

امللك سلمان والنقلة الهائلة

يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز مت االرتقاء باخلدمات ال�صحية
املقدمة للحجيج وذلك وفقا للر�ؤية ال�سعودية
 ٢٠٣٠والتي تعمل على �إ�سرتاتيجية متكاملة
لتطوير منظومة احلج والعمرة من خالل و�ضع
برنامج متخ�ص�ص �أطلقت عليه (برنامج �ضيوف
الرحمن) لالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم والعناية
بهم ،حيث و�ضعت اخلطة هدفا لزيادة الطاقة
اال�ستيعابية من املعتمرين لي�صل عددهم �إىل ٣٠
مليون معتمر بحلول .٢٠٣٠
فيما �أكد خادم احلرمني ال�شريفني على �أن �أكرب
خدمة تقدمها اململكة للحجاج واملعتمرين هي
الأمن واالطمئنان.
ويف كل عام جتند اململكة كافة �إمكاناتها وطاقاتها
املادية والب�شرية خلدمة �ضيوف الرحمن حيث
ا�صدرت منظمة ال�صحة العاملية بيانا يف �أغ�سط�س
عام  2019م وبعيد انتهاء مو�سم حج عام  1440ه
والذي �شهد تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية لأكرث
من  2.5مليون حاج وقبيل تف�شي وباء كورونا

اخلدمات الصحية يف مكة واملشاعر

كوفيد با�شهر قليلة هن�أت فيه اململكة مبو�سم حج
ناجح مل ي�شهد الإبالغ عن �أي حدث من �أحداث
تف�ش للأمرا�ض بني احلجاج.
ال�صحة العامة �أو ٍ
كما �أ�شادت املنظمة باال�ستعداد اجليد من قبل
وزارة ال�صحة للوقاية من املخاطر املرتبطة
بالتجمعات الب�شرية احلا�شدة ،واال�ستجابة لها
مثل �أمرا�ض احلرارة والت�سمم الغذائي ،كما
عربت املنظمة عن بالغ �شكرها وتقديرها للعاملني
يف وزارة ال�صحة وجميع القطاعات امل�شاركة
يف مو�سم احلج نظري تفانيهم يف تقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية لأكرث من  2.5مليون حاج.

�شهد العام  2019انت�شار العديد من االمرا�ض
الوبائية مثل "الإيبوال" ،و�أمرا�ض الكولريا،
واحل�صبة ،و�شلل الأطفال ،وغريها من الأمرا�ض
املعدية
فاخذت اململكة ت�ست�شرف مدى خطورة تلكم
االمرا�ض املعدية فتعاونت مع منظمة ال�صحة
العاملية على تطوير �أداة لنظام الإنذار ال�صحي
املبكر ،بهدف تي�سري �أن�شطة الك�شف واال�ستجابة
ب�إ�شارات ت�سبق الأحداث ال�صحية ،كما عملت
على مبد�أ ال�سالمة والوقاية فاتخذت العديد من
التدابري االحرتازية ومنها مبادرة طريق مكة

و�شهد حج عام  2019م  1440ه تقدمي اخلدمات
ال�صحية لأكرث من مليوين ون�صف املليون حاج
فقد جندت اململكة  30,908ثالثني الف وت�سعمائة
وثمانية �أفراد (منهم  8685امر�أة) من من�سوبي
وزارة ال�صحة وهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
ومن�سوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ف�ضلاً
عن القوى العاملة التي تقدِّم اخلدمات ال�صحية
من من�سوبي القطاعات الأمنية والع�سكرية لتقدمي
" خدمات احلجاج ال�صحية " والإ�سعافية
كما بلغ �إجمايل ال ِفرق الطبية والإ�سعافية يف
امل�شاعر املقد�سة خالل فرتة احلج �أكرث من 1141
فري ًقا طبيًّا و�إ�سعافيًّا وميدانياً يقدمون خدماتهم

حلجاج بيت اهلل احلرام.
وكانت خدمات احلجاج ال�صحية والعالجية
والوقائية والإ�سعافية تقدم كخدمات �صحية
متخ�ص�صة جمَّانية وت�شمل  :عمليات القلب
املفتوح ،والق�سطرة القلبية ،والغ�سيل الكلوي
بنوعيه الربيتوين والدموي ،واملناظري اله�ضمية،
بالإ�ضافة �إىل عمليات الوالدة وغريها.
وبلغ عدد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية داخل
مكة وامل�شاعر  16م�ست�شفى و  125مرك ًزا جمه ًزا
بكافة الإمكانات ال�صحية والطبية والإ�سعافية،
�إ�ضافة �إىل ِ 68فرقة ميدانية .كما خ�ص�صت هيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي  132مرك ًزا �إ�سعافيًّا دائمًا
وم�ؤق ًتا ،و� 370سيارة �إ�سعاف ،و 20د َّراجة ،و
�شخ�صا للفرق الإ�سعافية والقوى العاملة
2811
ً
يف نطاقات مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وامل�شاعر
املقد�سة ،لتقدمي كافة اخلدمات الإ�سعافية والطبية
للحجاج على مدار اليوم �.إىل جانب الإ�سعاف
اجلوي والدراجات النارية ،وال ِفرق املتخ�ص�صة
لال�ستجابة ال�سريعة ،وال ِفرق امليدانية الراجلة
يف امل�سجد احلرام ،وال�ساحات املحيطة به ،وذلك
باالعتماد على الطاقات الب�شرية املتوفرة لديها،
بالإ�ضافة �إىل كوكبة من املتطوعني واملتطوعات.
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:

األكادميي واإلعالمي والباحث وعضو الشورى السابق فهد العرابي لـ

الرؤية مصدر إلهام

"أنت قبيحة" أثارت النساء ..واملقصودة باريس
حاورته  -مها العواودة

التجربة الرثية والوا�سعة للإعالمي والأك��ادمي��ي والباحث
وع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العرابي احلارثي،
�أج�برت��ن��ا على تقلي�ص حم��اور ه��ذا احل���وار ،لكي يلم ولو
�سريعًا مبحطات عديدة مب�شواره يف خدمة الوطن .بداية،
ن�شهد ب�أنه مل يتحفظ على �س�ؤال ،ومل نلحظ منه تربمًا يف
�إي�ضاح كل احلقيقة حول كل عالمة ا�ستفهام طرحناها.
حتدث بجالء عن الإعالم املن�شود وال�صحافة الورقية،
والتحديات التي يجب عليها مواجهتها ،وال��ر�ؤي��ة
وجتلياتها وا�سرتاتيجية الإع��ل�ام اخلليجي ،التي
�أ�شرف على و�ضعها ،ومل تنفذ معظم جوانبها ،وف�سر
�أ�سباب احلمالت املتوالية على اململكة ،وجتاربه
يف ال��ي��م��ام��ة ،وال���وط���ن ،وك���ورون���ا ،وم����اذا فعلت
باملجتمعات ،وكيف تعاملنا معها ،وحت��دث عمن
وج��ه لها كالمه فى " �أن��ت قبيحة ه��ذا ال�صباح "..
وفيما يلي تفا�صيل حوار الذكريات ..

المواقف الثابتة والغيرة والحسد واالرتزاق من أهم دوافع الهجوم اإلعالمي على المملكة
إعالم يليق بالرؤية والتحوالت
• ب�صفتكم �أحد املهمومني ب�صناعة الإع�لام ً
بحثا وممار�سة .كيف
ت��رى �أداء الإع�لام ال�سعودي ب�شكل ع��ام بالنظر �إىل التطور التقني
وحجم الر�سالة التي ي�ضطلع بها يف ظل ر�ؤي��ة  2030و�إجنازاتها
املتالحقة؟
 �شهد الإع��ل�ام ال�����س��ع��ودي يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة ت��ط��ور ًا ك��ب�ير ًا،ال�سيما يف ظ��ل ال��ت��ح��وّالت ال��ت��ي تعي�شها ب�لادن��ا ال��ي��وم��� ،س��واء ما
يتعلق بالإ�صالحات ال�شاملة التي تفر�ضها «ر�ؤي���ة � ،»2030أو ما
يتعلق بالدور الإقليمي للمملكة املن�سجم مع منزلة لبالدنا ،ونفوذها
االقت�صادي واال�سرتاتيجي ،وال �شك �أن اململكة �أدركت حجم املتغريات
التكنولوجية والتقنية ،التي ط��ر�أت على �صناعة الإع�لام يف العامل
ب�أ�سره؛ بدءًا من الإعالم اجلديد ومواقع التوا�صل االجتماعي والذكاء
اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة ،وتعلُّم الآل��ة وال��درون وروبوتات
ال��درد���ش��ة؛ ل��ذا عملت اململكة على اللحاق بهذه املتغريات ومواكبة
التحوّالت الرقمية ،و�أخ��ذت ب�أحدث النظم التكنولوجية يف جميع
و�سائل الإع�لام مبا ي�ساهم يف التعريف بالتطور ال��ذي يح�صل يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ويتما�شى مع دورها املتعاظم كدولة ذات
مكانة كبرية �سيا�سي ًا ،واقت�صادي ًا ،وطرفا فاع ًال يف جمريات الأحداث
الدائرة على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

خرية رجاالت هذا البلد الكرمي ،يف بلورة النظم والقرارات ،التي
حتكم احلياة العامة لبالدنا ،وتوجه حا�ضرها وم�ستقبلها ،نحو
اخلري والرفعة والتطور الإيجابي .وهي ع�ضوية تكليف قبل �أن
تكون ع�ضوية ت�شريف.
و�أ�ستطيع القول ب�أن هذا املجل�س يف �صورته احلالية ،قد تطور
نحو الأف�ضل ،و�إن كان ببطء .فما من �شك �أن �إع��ادة احلياة �إىل
امل�ؤ�س�سة ال�شورية يف ال��ب�لاد� ،شكلت حدث ًا كبري ًا على م�ستوى
ال��داخ��ل واخل����ارج ،فهي يف ال��داخ��ل ج���اءت ا�ستجابة لتطلعات
النا�س �إىل قدر من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية يف البالد ،وهي
يف اخلارج وجدت ترحيب ًا كبري ًا لدى الأو�ساط واملحافل الدولية
التي كانت تتابع خطوات الدولة نحو التحديث والإ�صالح بكثري
من التقدير .لقد كان القرار حمط تناول و�سائل الإعالم يف خمتلف
�أنحاء العامل .واعترب نقلة مهمة جد ًا على م�ستوى الإدارة واحلياة
العامة للنا�س .وللحقيقة ف�إن اململكة كانت بحاجة �إىل �إ�صالحات
ك��ه��ذه؛ لأن يف �إع����ادة احل��ي��اة �إىل م���ؤ���س�����س��ات احل��ك��م يف ال��ب�لاد
ب�سلطاتها الثالث دفعة مهمة نحو التنمية واال�ستقرار والأمن على
امل�ستقبل .وبر�أيي ،ف�إن جتربة ال�شورى يف اململكة ال تختلف عن
جتربة �أي جمل�س نيابي� ،أو برملاين� ،سواء يف مراحل تطويره،
�أو يف ممار�ساته ملهامه ،بنا ًء على املعطيات ال�سيا�سية ،والظروف
الداخلية للبالد ،وهذا ال يعني �أنه لي�س يف حاجة �إىل تطوير م�ستمر
ومنحه مزيد ًا من ال�صالحيات.

اقتصاد ومجتمع املعرفة

إعالء حضور اململكة

• بالإ�ضافة �إىل مركز" �أ�سبار" تر�أ�سون جمل�س �إدارة منتدى"
�أ�سبار" الدويل الذي يهدف للإ�سهام يف ت�أكيد �أهمية التحول ال�شامل
وال�سريع نحو جمتمع املعرفة واالقت�صاد القائم على املعرفة وبيان
العالقة املتالزمة بني جمتمع املعرفة والتنمية امل�ستدامة� ..إىل �أي حد
مت حتقيق ذلك على �أر�ض الواقع يف توجهات االقت�صاد ال�سعودي؟
 ال �شك� ،أن �إن�شاء منتدى" �أ�سبار" الدويل يف 2016م (وهو �إحدىمبادرات مركز �أ�سبار) جاء متوائمًا مع ما ت�شهده اململكة من حتوالت
كربى متمثلة يف معطيات ر�ؤية اململكة  2030وجتلياتها املهمة التي
�أ�ضحت اليوم م�صدر �إلهام لل�شباب وجلميع القائمني على الإجن��از
والإنتاج يف خمتلف القطاعات ،وقد حدد املنتدى منذ انطالقته �أهدافه
وهويته ،فقال عن نف�سه :ب�أنه منتدى تنموي يهدف �إىل امل�ساهمة يف
دعم التحوّل ال�شامل وال�سريع نحو جمتمع املعرفة ،واالقت�صاد القائم
على املعرفة ،وبيان العالقة املتالزمة بني جمتمع املعرفة والتنمية
امل�ستدامة ،وا�ستب�صار دور املعرفة يف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية
واخلدمية ،وقدرتها اال�ستيعابية على حتويل املعرفة �إىل اقت�صاد،
وا�ستلهام التجارب العاملية الناجحة يف التحوّل �إىل اقت�صاد املعرفة.
فيما تتمثل ر�ؤي��ة املنتدى يف �أن يكون يف مقدمة امل���ؤمت��رات التي
تقدم فيه الأدوات والآليات ،واملنهجيات ،واملمار�سات للجميع جلعل
منافع املعرفة االجتماعية واالقت�صادية �أمر ًا واقع ًا متحقق ًا� .أما ر�سالة
املنتدى فتتلخ�ص يف �أن يجعل �أثر املعرفة على املجتمع �أمر ًا ملمو�س ًا،
وذل��ك من خ�لال خلق ،وتكامل ،وحتويل ،وا�ستغالل املعرفة لتكون
املمار�سة الأ�سا�سية للجميع ،وعلى مدى دورات��ه ال�سابقة .وقد وجد
املنتدى الذي �شارك فيه عدد كبري من املتحدثني ،من كبار اخلرباء على
م�ستوى العامل �صدىً كبري ًا على امل�ستوى العلمي وامل�ستوى الثقايف
والتنموي ،وت�صدرت �أخباره وفعالياته ال�صحف املطبوعة ومواقع
الأخبار الإلكرتونية .كما احتفت به و�سائل الإعالم املختلفة؛ ف� ً
ضال عن
املنظمات وامل�ؤ�س�سات العلمية واالقت�صادية.
ك��م��ا جن��ح امل��ن��ت��دى يف �إط��ل�اق ع���دد م��ن امل���ب���ادرات خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضية �أبرزها :كتاب "حتويل امل�ستقبل :التوقع يف القرن احلادي
والع�شرين" ،ومبادرة العمل احل��ر ،ومبادرة ابتكر وجائزة ابتكر،
ومبادرة البيانات ال�ضخمة ،ومبادرة احلا�ضنة الإعالمية ،ومبادرة
االبتكار وتقنيات البناء ،ومبادرة ت�صميم النماذج الأولية ،ومبادرة
معهد امل�ستقبل ،ومبادرة جائزة �أفكار للم�ستقبل ،ومعجم امل�صطلحات
الأ�سا�سية للدرا�سات امل�ستقبلية ،وغري ذلك من املجاالت التي ال يت�سع
املجال لذكرها.

• خالل ع�ضويتكم يف ال�شورى تر�أ�ستم جلنة الثقافة والإعالم
وجلنة التعليم ..كيف ترون جدوى الف�صل بني الثقافة والإع�لام
يف وزارتني م�ستقلتني؟
 ال���ش��ك �أن ف�صل ال��ث��ق��اف��ة ع��ن الإع��ل�ام يف وزارت��ي�ن م�ستقلتنييواكب التحوالت الكبرية التي ي�شهدها كل من الإع�لام والثقافة
يف ال�����س��ع��ودي��ة ،ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت متتلك �صناعة �إع�لام��ي��ة ك��ب�يرة،
وم�ستوى كبري ًا من التو�سع يف جمال الثقافة ،وقد جاء هذا القرار
داعم ًا لتطوير �أداء كال القطاعني للأف�ضل مبا يحقق ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030و�أعتقد �أنه بعد مرور نحو عامني على هذه التجربة ،ف�إن
تخ�صي�ص وزارت�ين م�ستقلتني للثقافة واالع�لام جنح يف منحهما
املزيد من املهنية والتخ�ص�ص ،و�أعلى من ح�ضور اململكة ورفعتها
عاملي ًا ،و�أعطاها ف�ضا ًء �أرحب وجعل منها واجهة مهمة وكبرية تليق
مبوقعها الديني والتاريخي يف العامل العربي والإ�سالمي والدويل،
ال�سيما �أمام من كانوا يعتربون �أن اململكة هي جمرد" برتول و�إبل
وخيام" فقط ،وال يعرفون عنها �أ�شياء كثرية؛ لأن حمالت العالقات
العامة ال تفيد كثريا ،لكن عندما يتحول الأمر �إىل منتجات ثقافية
تعك�س ت��راث البالد وتاريخها ،ف���إن ذل��ك هو ما �سيلفت االنتباه،
ويجعلها مو�ضع اهتمام العامل.

الشورى ..تطوير ومزيد من
الصالحيات
• د.فهد ُاخرتمت ع�ضوا يف جمل�س ال�شورى بدورته الأوىل 1993
والثانية  1997والثالثة  .. 2001كيف ترون تطور دور ال�شورى
الرقابي والت�شريعي منذ البدايات وحتى الآن؟
 ت�شرفت باختياري ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،يف العام ،١٩٩٢وقد كنت واحد ًا من  60ع�ضو ًا يف الدورة الأوىل من املجل�س الذي
�أعيد ت�شكيله يف هيئته اجلديدة ،بعد عقود من توقفه ،وقد �صدر
نظام ال�شورى �ضمن جمموعة �أنظمة حديثة ،منها النظام الأ�سا�سي
للحكم ونظام جمل�س ال��وزراء ،وبف�ضل الله ،ا�ستم ّررت ع�ضو ًا يف
املجل�س لثالث دورات متعاقبة؛ مدتها  12عاما ،وحظيت و�سعدت
ب�إتاحة هذه الفر�صة الثمينة يل لأ�شارك مع ال�صفوة املختارة من

إيجابيات اجلائحة
• كيف ت��رون جتربة اململكة يف التعليم" عن بعد" ،ك�ضرورة
فر�ضتها جائحة كورونا؟
 �أعتقد �أن وزارة التعليم ،ويف خ�ضم اجلائحة جنحت يف مواكبةم�ستجدات الع�صر ،وهي خيارات التحول الرقمي ،فلكي ت�ستمر
العملية التعليمية يف طريقها ال�صحيح ،كان البد �أن تعتمد التعليم
عن بعد ،ورغم �أن هذا النوع من التعليم لي�س بجديد على العامل،
حيث ك��ان م��وج��ودا منذ ف�ترة ،لكنه حظي ب�سمعة غري ح�سنة يف
ال�سابق اعتقادا من النا�س �أن التعليم التقليدي هو الطريق ال�صحيح
والأف�ضل الكت�ساب اخلربات واملهارات وت�أهيل املنتمني �إليه ،ولكن

"أسبار" تدعو إلعالم
محترف يدفع الخليج
نحو الوحدة
التسارع الرقمي حقق
ً
بعضا من أهداف"
التعليم عن بعد"
اليمامة أتاحت الفضاء
الرحب للمراقبة
والنقد
�أزمة كورونا دفعت �إىل حتقيق �أمرين مهمني يف هذا العامل؛ الأمر
الأول هو ت�سارع التقنية بطريقة غري م�سبوقة بحيث �أ�صبح العامل
يلهث وراء هذا الت�سارع للحاق به مبا يحقق م�صلحته والأه��داف
التي يرمي �إليها ،وا�ستطاع هذا الت�سارع الرقمي �أن يحقق يف ظل
التباعد االجتماعي الذي فر�ضته كورونا كثريا من الأهداف ،التي
ل��وال ه��ذا الت�سارع الرقمي ملا حتققت ،و�أعتقد �أن وزارة التعليم
ال�سعودية ا�ستطاعت �أن حتقق �أهدافا جيدة جدا يف حت�سني �سمعة
التعليم "�أون الين" ،كما ا�ستطاعت ال��وزارة �أن حتقق جناحا عرب
ا�ستمراريته بال�شكل اجليد املطلوب رغم وجود بع�ض ال�صعوبات
يف البداية متثلت يف التنفيذ بال�شكل املثايل ،و�صعوبة تقبل النا�س
والعائالت والطالب �أنف�سهم لهذا النوع اجلديد من التعلم.

تشكيك وحداثة
• توليتم رئا�سة حترير اليمامة مل��دة  12ع��ام��ا ...كيف ت��رون
التجربة � اً
إجمال وجملة اليمامة حتديدًا؟
 ت��ع��د ف�ت�رة رئ��ا���س��ت��ي ل��ت��ح��ري��ر جم��ل��ة ب��ح��ج��م ال��ي��م��ام��ة ،وبحجمم�س�ؤوليتها الوطنية ،وبحجم تاريخها العريق ،من �أهم حمطاتي
يف �صناعة الإع�لام؛ كونها �أكرب و�أع��رق جملة يف اململكة ،وال �شك
�أنها كانت جتربة غنية يف حياتي ،تعلمت فيها �أ�شياء كثرية ،ولله
احلمد .و�أزعم �أنني ا�ستطعت خالل تلك الفرتة ومب���ؤازرة زمالئي
�أن ن�ؤدي دور ًا ملحوظ ًا يف الإ�سهام يف حركة التنمية ،وا�ستحثاث
الو�سائل والطرق املف�ضية �إليها ،وال�سيما يف تلك املرحلة ال�ساخنة
ج��د ًا م��ن عمرها ،حيث �أب��اح��ت اليمامة هام�ش ًا �أرح���ب يف �إعمال
العقل والتفكري ،كما �أنها �أتاحت ف�ضا ًء �أرحب للم�ساءلة واملحا�سبة
واملراقبة والنقد ،وه��ي �أم��ور من �أح��وج ما ك��ان يحتاجه جمتمع
ناه�ض كمجتمعنا.
ونظرًا لتلك ا ُ
جل��ر�أة والتنوير ،فقد ع ّد بع�ض امل�س�ؤولني هدفنا هو

الت�شكيك يف م�شروع التنمية ،ال��ذي ك��ان على �أ� ُ��ش ِ��دّه ي��وازي ذلك
اتهامنا من قبل املحافظني ب�أن غايتنا هي الإجهاز على ثقافة العرب
وعلى تراثهم ،لأن اليمامة كانت معقلاً للحداثة التي نعي�ش ثمارها
اليوم ،و�أعرتف ب�أن حل م�شكلتنا مع امل�س�ؤولني كان �أ�سهل بكثري
منه مع املحافظني ،فطاملا �أو�ضحنا مرارًا �أن مهمتنا هي الو�ساطة
الفعلية والعملية بني املواطن و�صانعي القرار ،منطلقني من خطوط
�شديدة الو�ضوح يف ال��ذه��ن ويف ال�ضمري؛ ا�ستجابة ملتطلبات
املجتمع .ويف هذا ت�أكيد على املحرك الذي يدفع الأداء الإعالمي �إىل
م�س�ؤولياته املبا�شرة يف �ضبط التوازن الدقيق ،يف املعادلة ال�صعبة
للتقدم والتخلف.

نفس التحديات
• هناك ر�أي يحمل جانبا من م�س�ؤولية الواقع الذي �آلت �إليه
ال�صحافة الورقية لتق�صري جمال�س الإدارات يف تنمية وا�ستثمار
�أ�صولها ورئا�سات التحرير يف التقاع�س عن تطوير م�ضمونها
وحتديث �آلياتها �أثناء ع�صرها الذهبي ..م��اذا تقولون وقد كنتم
رئي�سً ا ملجل�س �إدارة ورئي�سً ا للتحرير؟
 ال يكاد مير �شهر من دون �أن ن�سمع عن �أزمة مالية تواجه هذهال�صحيفة �أو تلك� ،أو عن تلويح بتوقف �صحف كانت معامل بارزة
يف بلدانها و�أحيا ًنا يف املنطقة ككل ،وت�شري بع�ض الإح�صائيات
والتقارير ال�صحفية �إىل تراجع عام يف مبيعات ال�صحف الورقية
يف العامل مقابل ارت��ف��اع مطرد يف ال��ق��راءات عرب الإن�ترن��ت مع
تطور ال�صحافة الإلكرتونية ،وو�سائلها ب�شكل مت�سارع .ووف ًقا
لتلك الإح�صائيات يبدو �أن ت�أثريات التطورات التكنولوجية على
ال�صحافة الورقية املطبوعة لن تكون ت�أثريات حمدودة وعابرة
�أو م�ؤقتة بل �ستكون ت�أثريات م�ستمرة لفرتة زمنية طويلة غري
قابلة لعك�س اجتاهها لأ�سباب عديدة؛ من طبيعة املناف�سة ومنوها
وتكاثرها املتوا�صل وخ�صائ�ص اجليل اجلديد من امل�ستخدمني
ال��ذي��ن مل تعد تربطهم �أي عالقة ب��ال��ورق ،و�أ�صبحت ال�شا�شات
هي م�صدرهم للمعلومات والأخبار والرتفيه؛ ي�ضاف �إىل كل ذلك
تقل�ص الدخل الإعالين ،واالنخفا�ض يف ن�سب التوزيع واملقروئية،
لكن هناك جانب �آخ��ر يتعلق ب���أن ع��ددًا من ال�صحف مل تقم على
�أ�س�س جتارية �صحيحة ،و�إمن��ا خلدمة مالكها من رج��ال الأعمال
وم�صاحلهم ،مما ع ّر�ضها للكثري من ال�ضغوط والتجاذبات ب�شكل
�أجرب الكثري من ال�صحف حول العامل على �إجراء خطوات لإعادة
الهيكلة وتطوير طريقة �إدارة �أعمالها ،وقد اتخذت �إعادة الهيكلة
هذه �أ�شكا ًال متعددة للت�أقلم مع الواقع اجلديد؛ كالتوقف التام� ،أو
االندماج مع �صحف �أخرى� ،أو التحول �إىل �صيغ رقمية ،وخف�ض
عدد الوظائف ،وت�سريح مئات املوظفني .وال�صحافة الورقية يف
اململكة لن تكون ا�ستثناء ،فهي تواجه اليوم التحديات نف�سها
ولي�س �أمامها �إال مواجهة هذه التحديات ،وحماولة اخلروج منها
�إىل بر الأمان ،وذلك ب�إيجاد البدائل املتالئمة مع متطلبات القارئ
اليوم وعاداته اجلديدة.

التنفيذ ليس مسؤوليتنا
• تر�أ�ستم ال��ف��ري��ق العلمي ال���ذي �أع���د م�����ش��روع اال�سرتاتيجية
الإعالمية ملجل�س التعاون اخلليجي لع�شر �سنوات والتي ب��د�أت
 2010وانتهت العام املا�ضي ..هل كانت هناك ا�سرتاتيجية �إعالمية
خليجية؟ وهل طبقت؟ وملاذا؟
 ظهرت احلاجة �إىل �إ�سرتاتيجية �إعالمية ل��دول جمل�س التعاونأهمية الدور الذي ي�ؤديه الإعالم
لدول اخلليج العربية ،انطالق ًا من � ِ
يف خدمة م�صالح ال��دول والتجمعات واملنظمات .وتتمثل �أهمية
الإ�سرتاتيجية يف كونها مر�شد ًا ،وموجه ًا و�إط��ار ًا مرجعي ًا للإعالم
اخلليجي ،و ُت�سهم بذلك يف تكوين �أن�ساق معرفية وفكرية ،وقيمية
و�سلوكية ،من�سجمة ومتما�سكة لدى مواطني دول املجل�س ،وتكون
بذلك �أداة ناجعة لتقوية الروابط ،وبناء الثقافة امل�شرتكة ،وبلورة
الهوية اخلليجية كما توفر الإ�سرتاتيجية منطلق ًا ي�سهم ب�شكل فاعل
يف �إيجاد �إح�سا�س م�شرتك بتاريخ اخلليج ،و�إيجاد فهم م�شرتك
لواقعه ،وتكوين ر�ؤية م�شرتكة مل�ستقبله.
وقد �أوكلت مهمة �إعداد هذه اال�سرتاتيجية �إىل مركز" �أ�سبار" الذي
بادر �إىل ت�شكيل فريق علمي من املخت�صني واخلرباء الذين عكفوا
على درا�سة الد�ساتري والوثائق والأنظمة والت�شريعات يف دول
املجل�س وذل��ك للتعرف على الأط��ر النظامية التي يعمل يف ظلها
الإعالم.
وقد متخ�ض عمل الفريق الذي ا�ستمر ملدة �سبعة �شهور عن �صياغة

ر�ؤية �إ�سرتاتيجية للإعالم اخلليجي ،تدعو �إىل �إعالم حمرتف يدفع
جمتمعات دول املجل�س نحو الوحدة ،ويعزز عالقاتها بالعامل ،وبناء
ر�سالة ميكن �أن ت�ؤطر عمل م�ؤ�س�سات الإعالم العامة واخلا�صة يف
متطور ،يخدم م�صالح دول
إعالم
ٍ
دول املجل�س ،تعمل على " تقدمي � ٍ
املجل�س و�شعوبها ،وير�سم �صورة �إيجابية عنها ،وميتلك املوارد
الب�شرية وامل��ادي��ة والتقنية ال�لازم��ة ،ع�لاوة على حتقيق ع��دد من
الأه��داف الإ�سرتاتيجية ،منها :تعزيز التعاون ،وتر�سيخ الهوية
اخلليجية والعربية والإ�سالمية ل��دول جمل�س التعاون ،وتعميق
امل��واط��ن��ة اخلليجية� .إ���ض��اف��ة �إىل دع��م ت��راب��ط املجتمع اخلليجي
و�أمنه وا�ستقراره ،وتنمية الوعي املجتمعي العام لدى املواطنني
واملقيمني ،عالوة على دعم التعاون والتكامل بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وغري الر�سمية يف دول املجل�س ،وقد قدمت هذه اال�سرتاتيجية با�سم
اململكة �إىل جمل�س وزراء الإع�لام يف دول اخلليج ،ثم �إىل جمل�س
وزراء اخلارجية ،ثم �أقرت يف قمة �أبوظبي يف العام 2010م� .أما
بخ�صو�ص جهة التنفيذ ،فلم يكن من م�س�ؤوليات مركز �أ�سبار.

باريس والنساء
ن�صو�صا ق�ص�صية بعنوان "�أنت قبيحة هذا
• �أ�صدرمت عام 2012
ً
ال�صباح " وقبلها وبعدها كتبًا يف جماالت �شتى ..ملاذا ال�سرد وملرة
واحدة ال قبلها وال بعدها ..وكيف ُا�ستقبل هذا العنوان احلاد من
قبل مكونات املجتمع؟
 �أعترب كتابي "�أنت قبيحة هذا ال�صباح" من �أبرز �أعمايل الأدبيةالتي لقيت �إقباال كبريا من كافة �أطياف و�شرائح املجتمع ،وال�سيما
الن�ساء ،اعتقادا منهن �أنني �أحت��دث عنهن ،لكني حتدثت فيه عن
مدينة باري�س وبع�ض التحديات التي واجهتها املدينة لأ�سباب
الإرهاب.
وهذا العنوان هو عنوان �إحدى ق�ص�ص املجموعة التي ت�ضم ق�ص�صا
�أخرى ،كنت قد كتبتها يف فرتات متباعدة .فال�سرد كان من �أ�ساليب
الأدب التي جتذبني وتغريني بالكتابة.
ومن تلك الن�صو�ص الق�ص�صية" :علي والكلب ،ال�سكني ،جمنون،
عو�ض اخلم�شة ،اجلنازة ،مطر ،ت�شعله بالغي ،مو�سيقى ،الزنزانة
رق��م  ،6القمل ه��و امل�����س���ؤول ،ر�سالة م��ن قتيل ال��ب��اخ��رة ،ال��رد من
"جمنون القاهرة" ،الزحمة ،فالن ،احلب �أحلى ،نوم ،بو�سعك �أن
متوت ،جمرد كالم".

إعالم فاعل يف مواجهة احلمالت
• يف ظل الهجمات الإعالمية املتزايدة حاليا على اململكة..
ما هي الرو�شتة العالجية التي ترى على الإع�لام ال�سعودي
�أن ي�سري عليها؟
 منذ ت�أ�سي�سها وط��وال تاريخها� ،شهدت اململكة -وال تزال-حمالت ممنهجة �أو غري ممنهجة من الهجوم الإعالمي عليها،
ونعرف جميعا �أن معظم هذه احلمالت يعود للمواقف الثابتة
والوا�ضحة لهذه البالد جتاه كل الق�ضايا الإ�سالمية والعربية،
ووقوفها ال��دائ��م وال�شجاع مع احل��ق وال��ع��دل ال��ذي ال يروق
للبع�ض ،و�أحيانا يكون الهجوم ملجرد االرت���زاق الإع�لام��ي،
�أو لأ�سباب الغرية واحل�سد .ولأن ال�صراخ على قدر الأمل كما
يقولون ،ف���إن ه��ذه احلمالت التي مل ت�سلم منها؛ لهي الدليل
الأكرب على الواقع امل�شرف الذي فر�ضته اململكة واملكانة التي
تبو�أتها والنه�ضة التي ت�شهدها يف كافة امل��ج��االت ،والتي
مل يكن ينق�صها� ،إال �أن يرافقها �إع�لام يحكي واقعها ،ويكتب
تاريخها ،ويدافع عن م�صاحلها؛ ليكون خري ممثل لدولة بهذا
الثقل الديني وال�سيا�سي واالقت�صادي على كل امل�ستويات،
العربية ،والإ�سالمية ،والعاملية .وحتى نواجه هذه املوجة
الإع�لام��ي��ة يف احل��رب على ب�لادن��ا ،فنحن بحاجة �إىل ح�شد
�إعالمي يت�صدى لها؛ �إظها ًرا للحقيقة واحلق ،وبالتايل ينقل
املعلومة ال�صادقة عنها ،ويعك�س واقعها وي�ب�رز �صورتها
احلقيقية .وه��ذا احل�شد يجب �أن تتكامل فيها امل�ؤ�س�سات
الإع�لام��ي��ة الر�سمية وامل�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة اخلا�صة التي
ميلكها �سعوديون وو�سائل الإع�لام اجلديد التي ي�شارك فيها
املواطن القادر وامل�ؤهل حلمل ر�سالة اململكة ونقلها للآخر.
فمكانة اململكة الكبرية وجهودها الوا�سعة؛ �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
و�إن�ساني ًا ،ومواقفها ينبغي �إب��رازه��ا والت�سويق لها ،فهذه
املرحلة من �أهم املراحل التاريخية التي يجب العمل فيها على
تفعيل الإعالم ال�سعودي.

املنتجات الثقافية أجدى من حمالت
العالقات العامة بالتعريف باألوطان

األسبـوعية

ال�سبت  15رجب 1442هـ املوافق  27فرباير 2021م ال�سنة  90العدد 23278

املواقع اإللكترونية غير املنضبطة آفة السوق

5

وافدون يديرون سوق العقار بالجوال
البالد :عبد الهادي المالكي -مها العواودة  -أحمد األحمدي -مرعي عسيري -حمود الزهراني

فو�ضى حتتاج لتنظيم ي�شهدها �سوق العقار يف �أعقاب تزايد �أعداد امل�سوقني الوافدين ب�شكل الفت ،واالعتماد على الن�سخ والل�صق لكافة العرو�ض ال�سابحة يف ف�ضاء الإنرتنت ،على �أمل الفوز بجزء من عمولة ،قد ت�أتي� ،أو ال ت�أتي ،فالعملية لي�ست مكلفة وامل�سوق املتطفل لن يخ�سر �شيئا..
هكذا بال�ضبط يبدو �سوق العقار يف بع�ض املناطق الطرفية واملخططات احلديثة ،التي ارتفعت ب�شكل كبري بفعل حركة وهمية ال متثل ال�سعر احلقيقي للمنطقة؛ خا�صة يف �أبحر ال�شمالية بجدة ،على �سبيل املثال ،فيما جاءت مربرات االرتفاعات غري املعقولة ب�إ�شاعات امل�شاريع؛ حتى
جتاوزت �أ�سعار الأرا�ضي البعيدة �أ�سعار �أحياء قائمة و�سط املدينة ،مبا فيها الأحياء القريبة من املطار ،وحمطات ال�سكك احلديدية .مالك العقارات منزعجون من عر�ض �أمالكهم دون علمهم ون�شرها يف مواقع غري من�ضبطة ،وب�أ�سعار ال يعرفون عنها �شيئا على الإطالق ،ما يعني فعليًا �أن
�سوق العقار يحتاج لتنظيم يحكم �أ�سعار الأرا�ضي ،وف ًقا لعقاريني ومواطنني ،ا�ستطلعت "البالد" �آراءهم حول الفو�ضى التي يعج بها ال�سوق ،بفعل املواقع الإلكرتونية التي ت�سمح للجميع بن�شر ما يريدون.
ويرى خرباء عقاريون ومواطنون� ،أن �سوق العقار بحاجة لتنظيم دقيق ،لأن ما يحدث الآن يدل على فو�ضى كبرية ،يت�ضرر منها مالك العقارات وامل�شرتي يف �آن واحد؛ لأن �صاحب الأر�ض رمبا يعر�ض �أر�ضه� ،أو عقاره اً
مثل مببلغ � 500ألف ريال ليتفاج�أ مب�ضاعفة ال�سعر عرب ال�سما�سرة
ثالث مرات �أو تزيد ،وبالتايل تكون �أ�سعار الأرا�ضي غري حقيقية ،مطالبني باحلد من هذه الظاهرة التي يت�ضرر منها املجتمع.

"شائعات المشاريع" ترفع أسعار "الطرفية" وتهبط بـ"وسط المدينة"
بتناقل �أخبار امل�سوقني و�أعوانهم،
�أو الوثوق بات�صاالتهم املنظمة التي
تهدف �إىل رفع الأ�سعار وت�ضخيمها
دون �أن يكون هناك ت���داول حقيقي
يعزز تلك القيمة ،م�ؤكدا �أهمية الثقافة
العقارية ملواجهة هذه احليل اخلبيثة.
وا�ستطرد" :م�ؤ�شر الأ�سعار الر�سمي
يفرت�ض �أن يعك�س الأ�سعار احلقيقية
للعقار ب���أن��واع��ه ،و�أن ي��ك��ون متاحا،
ومي�سرا الو�صول �إليه وفهمه".

ويف ظل الفو�ضى احلالية ب�سوق العقار ،ودخول
واف��دي��ن يف عملية ال��ب��ي��ع وال�����ش��راء م��ن وراء
حجاب� ،أك��د اخلبري االقت�صادي ،ع�ضو جمل�س
ال�����ش��ورى ال��دك��ت��ور ف�ضل ب��ن �سعد البوعينني
لـ"البالد"� ،أن القطاع العقاري من القطاعات التي
مينع عمل غري ال�سعوديني فيها؛ وبالتايل ف�إن
عمل الوافد يف القطاع العقاري خمالف للنظام،
ف�ضل البوعينني
م��و���ض��ح�� ًا �أن ال��ق�����ص��ور ال���ذي ت�سبب يف ظهور
�سيطرة الوافدين على ال�سوق العقارية؛ �سببه
عدم تطبيق النظام ،ولي�س ق�صو ًرا يف الت�شريع،
ما ي�ستوجب قيام اجلهات املعنية مب�س�ؤولياتها
الرقابية والتنفيذية.
وق��ال� :إن تغلغل الوافدين يف ال�سوق مل يحدث
�أم��ا اخلبري العقاري حامد حممد �سامل
ب�ين ليلة و���ض��ح��اه��ا ،ب��ل خ�لال ���س��ن��وات م�ضت
الأح��م��دي ،ف�يرى �أن الأ�سعار املطروحة
حتى ب��ات��وا ي�سيطرون على مفا�صل ال�سوق،
ح��ال��يً��ا يف ����س���وق ال��ع��ق��ار �أغ��ل��ب��ه��ا غري
عو�ض الدو�سي
ويت�سببون يف �أزمة �سكانية حقيقية ،ما ي�ستوجب
حقيقي ب�سبب ا�ستغالل البع�ض للم�سوقني
العمل على معاجلة هذه الظاهرة ف��ورا .و�أ�ضاف
الوافدين لإيهام امل�ستهلك ب���أن هناك م�شاريع كبرية
"ت�سبب الوافدون يف تدمري ال�سوق العقارية وحتويله
�ستقام يف بع�ض الأحياء واملخططات ،ما ي�ؤدي الرتفاع
�إىل �سوق م�ضاربة من خالل التالعب بالأ�سعار ،وتطبيق
غري مربر يف �سعر العقارات ،الف ًتا �إىل �أنه يعمل يف هذا
بيوع ممنوعة نظاما" ،م�شريا �إىل �أنه رغم وجود الأنظمة
املجال لأكرث من  40عامًا لذلك يتحدث عن دراية بوجود
التكنولوجية املرتبطة بقطاع الإ���س��ك��ان� ،إال �أن ه���ؤالء
فئات من جن�سيات خمتلفة ،تعمل يف �سباق على ت�سويق
يعملون با�ستقاللية تامة وبنظام الت�سرت الذي يعترب من
العقار .و�أ���ض��اف "ما زاد الطني بلة هو ظهور مواقع
الأنظمة املجرمة حمليا .وتابع" :من دون تطبيق النظام
التوا�صل االجتماعي والو�سائل الإلكرتونية التي �سهلت
وفر�ض اجل��زاءات وحما�سبات املق�صرين واملخالفني فلن
الت�سويق ،ف�أ�صبح الوافدون يروجون للعقارات ب�أ�سعار
تعالج م�شكلة ال��واف��دي��ن يف ال�سوق العقارية ،فالأنظمة
على ح�سب �أمزجتهم ،وبالت�أكيد من فتح لهم هذا املجال
حت�ترم وتنفذ ،وبالتايل الأم���ر يحتاج �إىل تنفيذ �صارم
هم بع�ض مالك العقار �أنف�سهم الذين يف�ضلون التعامل مع
وتعزيز للرقابة وتغليظ العقوبة على املخالفني".
الوافدين �أكرث من املواطنني (ال�ساعي)".
ولفت الدكتور البوعينني� ،إىل �أن القطاع قادر على ا�ستيعاب
وقطع الأح��م��دي ب���أن مكاتب عقار كثرية �أقفلت �أبوابها
ع���دد ك��ب�ير م��ن ال�����س��ع��ودي�ين لي�س كموظفني فح�سب ،بل
ب�سبب ت�سليم امل�لاك عقاراتهم للوافدين ،وعندما ي�س�أل
كم�ستثمرين �أي�ضً ا ،وهذا يحتاج �إىل جهود كبرية ومراقبة
ال�شخ�ص عن �صاحب العقار ي�أتيه الرد ب�أنه يف اجتماع �أو
م�شددة للقطاع ،وتتبع لكل املنخرطني يف الت�سويق العقاري
�أي عذر �آخر ،بينما هو غري موجود على الإطالق ،ويدير
من الوافدين.
�أمالكه �أحد الوافدين ،ويتحكم يف �أ�سعارها وبالتايل ال
وفيما يخ�ص �إيهام التجار للنا�س بارتفاع �أ�سعار العقار،
ميكن للمواطن الو�صول �إىل مالك العقار ب�صورة مبا�شرة،
�أكد البوعينني �أن هذه حيلة ت�سويقية ي�ستخدمها الوافدون
لذلك يحدث التالعب يف الأ�سعار ،و�إال مل��اذا يكون �سعر
بطريقة خبيثة م�ضرة بال�سوق ،وهي جزء من (النج�ش)
عقار يف و�سط املدينة منخف�ضً ا ،بينما جتد عقا ًرا �آخر يف
الذي نهى عنه ال�شرع احلنيف وحرمه ،منوه ًا �إىل �أن م�ؤ�شر
حي طريف و�أر�ضه "�سبخة" يباع ب�سعر �أعلى ؟
الأ�سعار يجب �أن يرتبط ب��وزارت��ي العدل والإ���س��ك��ان ،ال
واعترب اخلبري العقاري �أ�سامة بن عبد اجلليل فرغلي� ،أن
ما يحدث الآن فو�ضى مبعنى الكلمة ،وال بد من �إيقافها
يف �أ���س��رع وق���ت ،م���ؤك��دا �أهمية و���ض��ع �ضوابط للن�شر
الإلكرتوين يف جمال العقار؛ حتى يتوقف العبث الذي
يحدث الآن ،م�شريًا �إىل �أن هناك بع�ض ال�شركات تعتمد
على م�سوقني عقاريني بطريقة غ�ير ر�سمية م��ا يجعل
الأ�سعار خيالية.

أسعار غير حقيقية

أراض:
مالك
ٍ

البد من وقفة
إصالحية

اعترب عدد من مالك الأرا�ضي� ،أن �سوق العقار
يحتاج فعليا لوقفه لرتتيبه كما ينبغي ،عرب
تنظيم حمكم يخل�صهم من الع�شوائية ،مع عدم
�إهمال ر�أي �أ�صحاب ال�ش�أن ،لأن الأمر يحتاج
�إىل درا�سة وافية من قبل خمت�صني اقت�صاديني
وعقاريني ،وال يهمل كذلك
ر�أي �أ���ص��ح��اب ال��ف��ك��ر من
ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود؛
ل����ك����ي ت���������ص����ل اجل����ه����ات
املخت�صة �إىل ر�ؤي��ة عادلة
لتوفري �سكن لعامة النا�س
ب�أ�سعار معقولة ومي�سرة،
عبد العزيز ع�سريي وت��وف�ير �أرا� ٍ�����ض زراع��ي��ة
و�صناعية للم�ستثمرين
اجل��ادي��ن الفاعلني ليكون
ال�����س��وق ع�����اد ًال وم��ت��زن�� ًا،
طبقا ملا ذكره �أحد �صاحب
امل���خ���ط���ط���ات وامل�������س���وق
ال���ع���ق���اري امل���ح���ام���ي عبد
العزيز ف�ؤاد ع�سريي.
يحي �آل عريدان
وق���ال ع�����س�يري� ،إن وج��ود
الوافدين ب�سوق العقار ،يجب �أن يقابل بوعي
املجتمع لكي ال تت�أثر �أ�سعار الأرا�ضي باملغاالة
من جانبهم ،معتربا �أن تهافت البع�ض على
القرو�ض ال�سكنية �أي�ضا له �أث��ر �سلبي على
�سوق العقار ،خا�صة و�أن هناك ع��ق��ارات ال
يتعدى �سعرها � 400أل��ف ري��ال بينما تباع
بالتق�سيط مببلغ  1.2مليون ريال ،لذلك ال بد
من وقفة �إ�صالحية تعود بالنفع على حمدودي
الدخل.
وقال يحي �آل عريدان ،وريا�ض ح�سن �سعيد
الب�شريي� :إن التحكم يف �سوق العقار �صعب
للغاية لأن العر�ض والطلب غري حمكومني
ب�أ�سعار معينة ،وك��ل �شخ�ص يريد حتقيق
�أرب��اح عرب عقاراته ،لذلك ف���إن �إيجاد تنظيم
�سيجنب املواطنني ج�شع البع�ض.

البوعينين :

الوافدون دمروا العقار فتحول
لسوق مضاربة واإليهام باالرتفاع
حيلة تسويقية

ملتوية .وتابع "لو مت الق�ضاء على هذا العبث �سيتمكن
املواطن من �شراء قطع �سكنية ب�سعر معقول والبناء عليها،
ورمبا ال يكلفه ذلك كله �أكرث من � 800ألف ريال".

إضرار بالسوق

"الطرف الثالث"
نصب واحتيال

ظهرت يف �سوق العقار عمليات ن�صب
و�أكد اخلبري العقاري من�صور �أبو ريا�ش ال�شريف� ،أن
واحتيال غريبة من نوعها ،وفقا ل�سالمة
الوافدين �أ�صبحوا م�سوقني لبيع العقار ب�أ�ساليب ت�ضر
الزيد ،ال��ذي �أك��د �أن �أح��د معارفه تعر�ض
البائع وامل�شرتي؛ باعتبار �أن مالك العقار قد اليجد
للتحايل والن�صب عندما �أراد �شراء قطعة
م�شرتيا ب�سعر ع��الٍ يف ظل حاجته ملبلغ مايل لظرف
�أر�ض.
ما ،بينما امل�شرتي هو الآخر يت�ضرر من الغالء الكبري
��ائ�ًل�:
وروى ال��زي��د احل��ادث��ة لـ"البالد" ق اً
لأ�سعار الأرا���ض��ي ،ورمب��ا ال يتح�صل على م�سكن له
"�أحد معاريف رغب يف �شراء قطعة �أر�ض،
حتى ت�ضيع الأموال من بني يديه ،لهذا البد من �إيجاد
وذه���ب ملكتب ع��ق��ار ،ف���أب��ل��غ��وه �أن طلبه
حل مثايل للممار�سات اجلارية حاليا ،ب�إيقاف ا�ستغالل
م���وج���ود ،ول���ك���ن عليه
امل�سوقني وحتديد �أ�سعار العقارات وفقا لقرب املكان
�أن ي��ع��ود ب��ع��د يومني
�أو بعده من و�سط املدينة ،وجودة خدماته� .أما ع�ضو
ل��ل�ات����ف����اق ،وب��ال��ف��ع��ل
النادي العقاري باملنطقة ال�شرقية بندر علي الفليت،
ذه����ب ل��ه��م يف ال��وق��ت
واملهتم بال�ش�أن العقاري �إبراهيم عي�سى ،واخلبري
امل�����ح�����دد ،وع���ر����ض���وا
العقاري �سعيد حممد اليزيدي ،فقالوا� :إن املكاتب
وقال رجل الأعمال العقاري ،مبارك العدو�سي� :إن ال�سوق
عليه ال�سعر ،ف���أك��د لهم
العقارية �أ�صبحت الآن مليئة بالعمالة الوافدة غري
العقاري مفتوح ولكن البد من �ضوابط حتكم عملية البيع
�أن���ه ال ميلك ه��ذا املبلغ
امل�ؤهلة التي تعمل حل�سابها ال�شخ�صي ،ي�ساعدهم
وال�شراء ،بتحديد �أ�سعار ثابتة يف املخططات على ح�سب
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الكبري،
مواقعها البعيد منها والقريب ،لكي ال يكون هناك مفارقات
�سالمة الزيد
القانوين لهم ،ما �ساهم يف ارتفاع �أ�سعار العقارات.
���ش��راك��ة (ط����رف ث��ال��ث)،
غريبة يف عمليات البيع وال�شراء ،وكل ي�سعر على ح�سب
و�أردف��وا "هذا الو�ضع يحتاج ملعاجلة عاجلة لردع
م��ع اق��ت�����س��ام ال��ف��ائ��دة بعد
هواه.
بينما ي��رى ع�ضو اللجنة العقاربة بالغرفة التجاربة مببالغ يف م��ت��ن��اول اجلميع م��ن � 5إىل � 10آالف ري��ال ،املخالفني �سواء الوافد �أو املواطن".
بيع الأر�ض مرة �أخرى بعد � 10أيام ،وبالفعل
ال�صناعية يف ج��دة عو�ض ال��دو���س��ي� ،أن عملية احتكار والآن يرتاوح �سعرها ما بني � 500إىل � 600ألف ،و�أخرى ويقول امل�سوق العقاري مو�سى علي الع�سريي� :إن
مت ذل��ك وات�صل مكتب العقار عليه بعد �أي��ام
العقار من بع�ض التجار ،ووافدين يف مناطق �شمال جدة جتاوزت مليون ريال ،اً
ف�ضل عن �أن هناك �أرا�ضي طرفية الت�سرت موجود من بع�ض املواطنني على الوافدين،
قليلة و�أب��ل��غ��وه ب����أن ل��دي��ه مك�سب � 100أل��ف
مثال (�أبحر وخليج �سلمان) ،و�شرق املحافظة حتى ع�سفان ،تباع ب�أ�سعار �أعلى من املوجودة داخل النطاق العمراين ،وه��و ال�سبب يف ارت��ف��اع �أ�سعار العقار يف امل��دن
ري��ال ،و�س�ألوه �إن ك��ان يريد البيع ،ف�أجابهم
ال��رئ��ي�����س��ة؛ ك��ال��ري��ا���ض ،وج����دة ،ومكة
ففي �أبحر ال�شمالية التي تعاين
يجعل �أ�سعار العقار يف ارتفاع غري مربر ،كما
بالإيجاب" .و�أ����ض���اف ":بالفعل مت البيع
امل��ك��رم��ة ،وغ�يره��ا م��ن امل���دن الكبرية.
�أرا�ضيها من "ال�سبخات" و�صل
�أن ه�ؤالء يوهمون امل�شرتين ب�أن هناك م�شاريع
وا�ستمر احلال على هذا املنوال ،ولكن �صديقي
وتابع" :للأ�سف حاالت الت�سرت ت�سببت
�سعر الأرا�ضي �إىل مبالغ خرافية
كبرية �ستن�ش�أ يف هذه املناطق ما ي�ؤدي الرتفاع
ال يعرف �شريكه وال يدري كمية الأم��وال التي
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وبع�ضها ب��وث��ائ��ق،
اجلهات املخت�صة ل�سوق العقار ،ومعرفة من هو
"الطرف الثالث" الذي ي�ستغل املواطنني لتحقيق
�أرباح كبرية يف حني رمبا مينحهم القليل منها؛
لأنه ال يك�شف عن ال�سعر احلقيقي الذي بيعت به
الأر�ض .وتابع ":نحتاج �إىل �أكرث من جهة لتتبع
امل�شكالت احلقيقة يف �سوق العقار ومعاجلتها
لإيقاف التالعب ب�أ�سعار الأرا�ضي والف�ساد الذي
":نحن كمواطنني �أ�صبحنا غرباء يف هذه املهنة ب�سبب
�أك��د �أ�صحاب مكاتب عقارات� ،أن م�شكلة الت�سويق العقاري
حتاربه الدولة".
�سيطرة الوافدين على �سوق العقار ب�شتى الطرق ،كما
الع�شوائية ت�ضايقهم كثريًا ،ب�سبب �سيطرة العمالة الوافدة
وق��ال الزيد� :إن امل�ضاربات يف �أ�سعار الأرا�ضي
�أن بع�ض املطورين العقاريني �ساعدوا على ذل��ك ،ف�إذا
على هذا النوع من الت�سويق ال��ذي ي�ضر بال�سوق ،مطالبني
م��ن ق��ب��ل ال��واف��دي��ن رف���ع الأ���س��ع��ار بن�سبة ،%40
مر �أح��ده��م بجوار مكتب ور�أى داخله "�سعودي" فال
بتنظيم دقيق يخل�صهم من هذه الع�شوائية.
م�ؤكدًا �أن لديه جتربة �شخ�صية عندما �أراد �شراء
يدخله ويبحث عن املكتب ال��ذي يعمل به مقيم ب�سبب
وق��ال �أب��و مالك العتيبي� ،صاحب مكتب ع��ق��ار :م��ا يقوم به
�أر����ض الب��ن��ت��ه؛ �إذ وج��ده��ا قبل ف�ترة مببلغ 600
املقابل ال�ضعيف لـ(ال�سم�سرة) وهو ال يدري �أن الوافد
الوافدون يف �سوق العقار م�سيء للغاية خ�صو�صا يف �شمال
�ألف ريال وبعد فرتة وجيزة ارتفعت ذات الأر�ض
ي�ضاعف له ال�سعر مرتني �أو ثالثة وبالتايل ال يفرق معه
جدة وبع�ض املدن الأخرى ،فهم يعملون حتت �أ�سماء وهمية،
مبلغ (ال�سم�سرة)".
وبع�ضهم يت�سرت عليه املواطنني جلني املزيد من الأرب���اح،
�إىل مليون ري��ال ،وه��و ارتفاع لي�س له م�برر غري
�أبو مالك العتيبي متحدثا للبالد
ويرى فهد الدغريري ،وهو الآخر �صاحب مكتب عقار،
وبالتايل يقع ال�ضرر على امل�شرتي ،الف ًتا �إىل �أن هناك بع�ض
ال��ت�لاع��ب ب��الأ���س��ع��ار ورف��ع��ه��ا مل��ع��دل غ�ير طبيعي،
ال��واف��دي��ن يعملون حت��ت مظلة بني جلدتهم احلا�صلني على علي العلوي يف �أن الت�سويق الإل��ك�تروين ه��و "�أ�س البالء"� ،أن احلاجة باتت عاجلة ملعاجلة ت�شوهات �سوق العقار،
م�ستغلني الإ�شاعات حول م�شاريع �سوق تن�ش�أ يف
اجلن�سية ال�سعودية منذ زمن بعيد ،لذلك نتمنى �أن تكون هناك ويت�سبب يف ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار بطريقة غ�ير م�ب�ررة ،خ�صو�صا التي ت�سببت فيها العمالة الوافدة ،لينعم املواطن ب�أ�سعار
�أح��د املخططات مثل �أبحر ال�شمالية ،وغريها من
رقابة �صارمة لإنهاء هذه املمار�سات ال�ضارة .ويوافقه يف الر�أي يف بع�ض الأحياء الطرفية على ح�ساب و�سط املدينة .و�أ�ضاف تتنا�سب والأرا�ضى �أو العقارات التي يود �شراءها.
الأحياء الأخرى التي تزيد �أ�سعارها بطريقة غريبة.
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استراتيجية هيئة كفاءة اإلنفاق

إدارة مالية فاعلة للمشاريع واالزدهار االقتصادي
جدة  -البالد

350

رف��ع ك��ف��اءة الإن��ف��اق ال��ع��ام ،ميثل
�أهمية كبرية يف التنمية ال�شاملة،
�أك������دت ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة،
حفظها الله ،وذل��ك �ضمن م�ستهدفات
ر�ؤي��ة  ،2030كما ت�شدد عليها بيانات
امليزانيات ال�سنوية العامة ،لي�س باملفهوم
التقليدي لرت�شيد وحتجيم الإنفاق� ،إمنا
بتعظيم وتطوير ا�ستخدام املوارد من خالل
فاعلية ال�صرف ،مبا يحفظ اال�ستدامة للموارد
والأ�صول واملوجودات كمكت�سبات ومقدرات
وطنية ،ون�شر وتكري�س ال�شفافية وثقافة كفاءة
الإنفاق بني خمتلف امل�ستويات الإدارية باجلهات
احلكومية ،وحت�سني الأداء املايل مبا يحقق القيمة
امل�ضافة لالقت�صاد الوطني.
اخلطوة اال�سرتاتيجية يف هذا االجتاه ،انطلقت
مب��واف��ق��ة جمل�س ال����وزراء يف جل�سته الثالثاء
املا�ضي ،على �ضم الربنامج الوطني لدعم �إدارة
امل�����ش��روع��ات والت�شغيل وال�صيانة يف اجلهات
العامة �إىل "مركز حتقيق كفاءة الإنفاق" وحتويل
امل��رك��ز �إىل هيئة ب��ا���س��م "هيئة ك��ف��اءة الإن��ف��اق
وامل�شروعات احلكومية" واملوافقة على تنظيمها
ي�سهم للو�صول �إىل حكومة فاعلة تتميز بكفاءة
تخطيط و�إدارة الإنفاق الر�أ�سمايل والت�شغيلي
وتقدمي خدمات عالية اجل��ودة للمواطنني وبنية
حتتية متطورة تدعم االزدهار االقت�صادي.

أهداف ومعايير

مهام الهيئة اجل��دي��دة و�أه��م��ي��ة دوره���ا يف رفع
كفاءة الإنفاق� ،أو�ضحها الرئي�س التنفيذي املكلف
املهند�س عبدالرزاق العوجان ،وتتمثل ب�إيجاز
يف:
 و�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات واخلططوال�برام��ج واملعايري ذات ال�صلة ،بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية.
 متابعة التطبيق واق�تراح الأنظمة ذات ال�صلةباخت�صا�صات الهيئة �أو تعديل املعمول بها.
 درا�سة تفا�صيل الإنفاق واملمار�سات الت�شغيليةوالر�أ�سمالية املتعلقة به يف اجلهات احلكومية يف
التخطيط والت�شغيل و�إب��داء التو�صيات حيالها
وحتديد فر�ص رفع كفاءة الإنفاق.
 درا�سة ال�سيا�سات واخلطط والإ�سرتاتيجياتللجهات احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ت���أث�ير ع��ل��ى الإن��ف��اق
وج��ودة امل�شروعات واق�تراح تعديل املعمول به
منها والرفع عنها - .و�ضع امل�ؤ�شرات ومعايري

مليار ريال وفرتها كفاءة اإلنفاق
لمستهدفات الرؤية

ال���ق���ي���ا����س ذات ال�����ص��ل��ة
ب��ك��ف��اءة الإن���ف���اق و�إدارة
امل���������ش����روع����ات وامل����راف����ق
والأدوات والأ�ساليب التي
ت�سهم يف حتقيقها والتن�سيق
مع اجلهات احلكومية لت�شكيل
ف���رق ع��م��ل ب��داخ��ل��ه��ا ل��رف��ع ك��ف��اءة
الإن������ف������اق واالرت�������ق�������اء ب���ج���ودة
امل�شروعات والربامج الت�شغيلية.
 تعزيز كفاءة اجلهات احلكومية يفالتخطيط واال�ستخدام الأمثل للموارد
مبا ي�ضمن عوائد اقت�صادية واجتماعية
وتنموية ُم�ستدامة يف اململكة.
 تعزيز ال�شفافية يف الأداء احلكومي وبناءاملنظومات الإداري��ة امل�ؤهلة لإدارة م�شاريع
ومرافق الدولة و�إدارة املال العام .
 ب��ن��اء ال��ق��درات الب�شرية العاملة يف القطاعاحل��ك��وم��ي ون��ق��ل وت��وط�ين �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات
العاملية.

االستراتيجية والشراكات

تنطلق الهيئة يف عملها م��ن ر�صيد م��ا �أجن��زه
مركز حتقيق كفاءة الإنفاق ،والربنامج الوطني
لدعم �إدارة امل�شروعات والت�شغيل وال�صيانة يف
اجلهات العامة ،وداللة ذلك ما �سبق ،و�أ�شار �إليه
وزير املالية حممد اجلدعان ب�أن "كفاءة الإنفاق
جت���اوزت امل�ستهدف يف ع��ام 2020م م��ن خالل
م��رك��ز ك��ف��اءة الإن��ف��اق؛ �إذ و ّف��� َر �سيولة بحوايل
 350مليار ريال بالتعاون مع اجلهات احلكومية،
بالإ�ضافة للقفزات املميزة التي ح�صلت ل�صالح

برامج حتقيق الر�ؤية و�ضخ مئات املليارات لدعم
ت��وط�ين ال�صناعات وال��وظ��ائ��ف وخ��ل��ق وظائف
جديدة".
هذا الرقم الكبري لثمار كفاءة الإنفاق� ،أ�شار �إليه
�أي�ضا املهند�س عبد ال��رزاق العوجان (وف��ورات
 350مليار ري��ال) يف حني ك��ان امل�ستهدف 220
مليار ري���ال بنهاية ب��رن��ام��ج ال��ت��وازن امل���ايل يف
 ، 2023وب��ال��ت��ايل ك��م��ا ق���ال" :تفوقت اجل��ه��ات
احلكومية و�سابقت الزمن يف حتقيق امل�ستهدفات،
م��ا �ساهم يف مت��وي��ل �أول��وي��ات وطنية �إ�ضافية
لتحقيق تطلعات الر�ؤية"  ،وكذلك م�ساهمة برنامج

"م�شروعات" بو�ضع الأ�س�س واملعايري الوطنية
ل�لارت��ق��اء ب��ج��ودة امل�����ش��اري��ع وت�سريع خدماتها
للمواطن ،وبكفاءة �إنفاق ت�صل �إىل  ،% 30وجناح
ال�برن��ام��ج يف �إي��ج��اد من�صة وطنية واح���دة لكل
امل�شاريع بتكلفة ت�صل �إىل  900مليار ري��ال ،ما
ميكن متخذ القرار من حتديد الأولويات و�إزال��ة
املعوقات.
من هنا� ،سينعك�س قيام الهيئة �إيجابيا على
���س��ائ��ر ال�����ش��راك��ات ال��ت��ي ع��ق��دت �سابقا وال��ب��ن��اء

 6رياالت سعر التونة و 8يف محالت أخرى

عليها ،وبح�سب املهند�س عبدالرزاق العوجان،
�سي�ستمر ال���ت���زام ال��ه��ي��ئ��ة ب��ه��ذه ال�����ش��راك��ات مع
اجلهات احلكومية ،والعمل على �إع��داد وتطوير
حمفظة اخل��ط��ط اخلم�سية وال��ت��ع��اون البحثي
والتدريب التعاوين ،وقيام الهيئة يف هذه املرحلة
م��ع ت�شكيل جمل�س الإدارة اجل��دي��د ،بتحديث
ا�سرتاتيجية وم�ستهدفات كفاءة الإنفاق لتنمية
مزدهرة م�ستدامة.

عروض التخفيضات تعوضها «سلة المشتروات»
حماية امل�ستهلك فيما يخ�ص ت��ف��اوت الأ���س��ع��ار ملعاجلة
جدة  -جنود النهدي
التفاوت ،درا���س��ة الأ�سباب و�إي��ج��اد قاعدة م�شرتكة بني
على مدى الأ�سابيع املا�ضية وخالل �أكرث من جولة ،
الأط��راف الثالثة "الطلب والعر�ض واجلهات الرقابية"
ر�صدت "البالد" فروقات �أ�سعار وا�ضحة بني منافذ
حللحلة هذا اخللل ومراقبة معدالت الت�ضخم.
البيع للعديد من ال�سلع ذات اال�سم والعبوة الواحدة
يف ال�سياق ت��رى ن��ورة العامودي �أن ه��ذا التفاوت بني
 .ويف هذه اجلولة نو�صل ر�صد فروقات �أ�سعار البيع
الأ�سعار يتطلب رقابة كافية تفر�ض هام�ش متقارب يف
للمنتج الواحد  ،وحتديدا يف �صنف التونة "بوتان"
الأ�سعار قدر الإمكان ،ولو مت فر�ض غرامة مالية على من
عبوة  ١٨٥ج��رام��ا ،حيث وجدناها ب�سعر  ٦ري��االت
يف �أحد مراكز الت�سوق  ،و ٧.٤٨ريال يف حمل �آخر ،عبد الرحمن ال�سماعيل يغايل �أو يحتكر ال�سلعة  ،فبكل ت�أكيد لن ن��رى الأ�سعار
متفاوتة بهذا ال�شكل.
وت�صل �إىل  8رياالت يف مكان ثالث ..فما هي حكاية هذه
دائما �أهل االقت�صاد �أدرى ب�ش�ؤون الأ�سواق  ،ولهذا ا�ستطلعنا
الفرقات.
نبد�أ بامل�ستهلكني الذين �صادفناهم يف بع�ض املحالت  ،حيث ترى ر�أي اخلبري االقت�صادي عبد الرحمن ال�سماعيل ،حيث �أو�ضح قائال :عادة
�سمرية الذبياين � ،أن الأ���س��واق ت�شهد تفاوتا يف الأ�سعار  ،وكل املناف�سة وال�تروي��ج لل�سلع تكون بني ثالثي منافذ البيع داخ��ل الأحياء
تاجر يبيع ب�سعر خمتلف ،ومن وجهة نظري الغالء غري املربر يعد ال�سكنية وهي  :الهايرب وال�سوبر ماركت وحمالت التموين ال�صغرية..
ج�شعا وفق نظرية (ما دام اجلميع يتحدثون عن الغالء وامل�ستهلك وطبيعي �أن تلج�أ اال�سواق الكربى للرتويج لت�صريف خمزونها من ال�سلع
يتوقع زيادات �أ�سعار ،ملاذا ال �أرفع �سعر �سلعتي �أو خدمتي) وهنا يف �صنف او جمموعة ا�صناف متنوعة (مو�سمي) حمدد ومرغوب لدى
تكون م�س�ؤولية امل�ستهلك يف م�ساعدة الرقابة �أوال  ،واحلل البديل امل�ستهلكني ،وتطرحه بهام�ش ربح قليل ُمقارب للتكلفة ،وهذا جيد للم�ستهلك
هو اختيار �سلع بديلة �أو حمل �آخر وعندها �سيعيد التاجر النظر و�أي�ضا للمنفذ الت�سويقي بزيادة احل�صة ال�سوقية له وبالذات يف املوا�سم
تعو�ض هذه العرو�ض يف ا�صناف
مثل �شهر رم�ضان املبارك  ،ويف املقابل ّ
يف �أ�سعاره.
من جهته قال عبدالعزيز احل�سيني :من وجهة نظر جتارية �أعتقد �أن و�سلع اخرى لديها ،بالإ�ضافة لعامل �آخر مهم وهو الرتغيب يف زيادة (�سلة
تكلفة املنتج على البائع هي عامل م�ؤثر يف حتديد قيمتها ،مثال �إيجار امل�ستهلك) ،فالتفاوت يف الأ�سعار لدى �أ�سواق الهايربز �سيا�سة ت�سويقية،
املحل ح�سب موقعه وتكاليف الت�شغيل ،والعك�س من ذلك  ،والعك�س خا�صة �إذا علمنا �أن هام�ش الربح حمدود يف املواد الغذائية �أف�ضل خطة
ت�سويقية جلذب عمالء جدد واملحافظة عليهم ،بهدف رفع حجم حمتويات
�صحيح  ،املهم يكون عادال ولي�س من قبيل اجل�شع.
لكن يف كل الأح��وال البد من �إيجاد حل من اجلهات املعنية وت�أكيد �سلة امل�شرتيات وبالتايل تتعدد م�صادر الربح من تنوع �سلة امل�شرتوات.
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الصناعات العسكرية ..رافد اقتصادي يحفز االستثمار

البالد – مها العواودة
دعمت اململكة ال�صناعات الع�سكرية ،مبا يجعلها
�أح��د ال��رواف��د االقت�صادية الكربى التي ت�سهم يف
الإي�����رادات غ�ير النفطية ،للم�ساهمة يف حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤي���ة  ،2030م��وف��رة ك��ل الإم��ك��ان��ات
الداعمة لهذه ال�صناعات ،م��ا انعك�س على زي��ادة
�أعداد ال�شركات العاملة بقطاع ال�صناعات الع�سكرية
بال�سعودية ،وو�صولها بنهاية عام  2020لأكرث من
� 70شركة حملية ودول��ي��ة عاملة يف املجال داخل
اململكة ،بحجم ا�ستثمارات تقديرية تبلغ  24مليار
ري���ال ،وفقا للمركز الإع�لام��ي للجناح ال�سعودي
امل�شارك يف معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س "2021
ب�أبوظبي.
وقال اخلبري االقت�صادي ال�سعودي ح�سني �شبك�شي
لـ"البالد"� :إن ت��وط�ين ال�����ص��ن��اع��ات الع�سكرية
ب��ال��ت��دري��ج ،ورف���ع م�ستوى امل��ك��ون ال��وط��ن��ي فيها
�سيوفر الكثري من الإنفاقات ،وي�ضيفها �إىل خانة
اال�ستثمار والتطوير لت�صبح �أحد مداخيل الدولة
وال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ال���واع���دة ،خ��ا���ص��ة و�أن
الإنفاق الع�سكري كان �أحد �أوجه ال�صرف املعتمدة
والكبرية يف ميزانية ال�سعودية.
ويرى اخلبري الع�سكري اللواء عبد الله القحطاين،
�أن تغيري اململكة من ا�سرتاتيجيتها يف هذا العمل
لتكون �ضمن املحتوى الوطني توطينا و�صناعة
وا�ستخداما وت�صديرا خا�صة يف ظ��ل ا�ستخدام
اململكة وا�ستهالكها ال��ك��ب�ير للأ�سلحة الأجنبية

والتقنيات الدولية الدفاعية ،ي�ؤكد �أن اململكة �أمام
مرحلة جديدة ،م�شري ًا �إىل �أن ال�صناعات الع�سكرية
يف اململكة �ست�صبح �أح���د ال���رواف���د االقت�صادية
الكربى لالقت�صاد الوطني ،كما �ستكون �أي�ض ًا هدفا
لل�شركات الأجنبية العاملية الكربى لال�ستثمار يف

نظام التحويالت «سريع»..

مصالح فورية ووقت من ذهب
جدة  -البالد

مراحل تطور عديدة �شهدها القطاع امل�صريف،
جميعنا يتذكر ال��ط��واب�ير �أو "ال�سرا" كيف
كانت بطول وعر�ض �صاالت البنوك ومقاعدها،
لطالبي ال�سحب والإي���داع النقدي والتحويل
و���س��داد ف��وات�ير اخل��دم��ات العامة  ،ث��م مرحلة
امليكنة ع�بر �أج��ه��زة ال�����ص��رف الآيل والهاتف
امل�����ص��ريف� ،إىل �أن انطلقت ال��ق��ف��زة النوعية
قبل �أي��ام بتد�شني التحويل الفوري "�سريع"،
لي�صبح "الوقت من ذهب" يف رحلة التطور
وال�سبق املتوا�صل لنظام املدفوعات يف اململكة.
الوقت الذي ت�ستغرقه اخلدمة يف �أي جهة ،هي
�أول ما يحدد مدى ر�ضاء عمالئها ،فكيف عندما
يتعلق الأم��ر مب��دة التحويالت املالية للعمالء
بني البنوك؛ الرتباطها مب�صالح حياتية ملاليني
الأف���راد ومعامالت جت��اري��ة لقطاع وا���س��ع من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات؛ �صغريها وكبريها..
ويف زم��ن��ن��ا امل��ت�����س��ارع بتقنيات احلوا�سيب
والهواتف الذكية يتطلع كل �شخ�ص ،وكل جهة،
�إىل �إنهاء حتويالتهم املالية� ،أينما كانوا ويف
الوقت ال��ذي ي��ري��دون ،دون عناء انتظار كان
بال�ساعات لو�صولها ورمبا �أكرث ،و�أ�صبح حاليا
يف التو واللحظة.
ف�إطالق التحويل الفوري بات عنوان تطور
نوعي ملنظومة املدفوعات ال�سعودية ،م�سجلة
بذلك ريادة جديدة بتحقيقها امل�ستوى الأ�سرع
لأنظمة املدفوعات الفورية يف العامل ،وحزمة
م���ن ال��ف��وائ��د ل��ل��ب��ن��وك وم���ن ق��ب��ل��ه��ا ع��م�لائ��ه��ا،
ولالقت�صاد الوطني كمح�صلة لهذا التطور،
�ضمن برنامج ال�شمول امل��ايل وتعزيز مرونة
النظام امل�صريف ال�سعودي .كثرية هي مزايا
مدفوعات "�سريع" متثل جميعها قيمة فورية
للوقت  ،وفوائد �سريعة وممتدة مل�صالح جميع
الأط��راف ،وكما �أو�ضح حمافظ البنك املركزي
ال�سعودي ال��دك��ت��ور فهد ب��ن عبدالله امل��ب��ارك،
ت�سهم يف توفري خيارات دفع �آمنة ومتطوّ رة،
تلبّي احتياجات خمتلف ال�شرائح ،وتزيد من

فعالية دوران ال�سيولة يف النظام املايل ،وتقلل
االعتماد على التعامالت النقدية وما ي�صاحبها
من تكاليف ت�شغيلية ،وت�سهل �إج��راءات الدفع
والتح�صيل ،وتزيد التعامالت الإلكرتونية.
�أي�����ض��ا ،وب��ح�����س��ب امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة
املدفوعات ال�سعودية فهد بن �إبراهيم العقيل،
�سيتمكن م�ستفيدو اخل��دم��ات امل�صرفية من
ح��زم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة؛ �أه��م��ه��ا �إر����س���ال وا�ستقبال
احل���واالت املحلية منخف�ضة القيمة (� 20ألف
ريال ف�أقل) على مدار � 24ساعة و�أيام الأ�سبوع،
وبر�سوم منخف�ضة (ريال واحد و�أقل)� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستخدام رقم الهاتف اجلوال معرف ًا بدي ًال
عن (الآيبان) للتحويل بني البنوك ،و�إمكانية
التحقق م��ن �صحة ح�ساب ال��ط��رف امل�ستقبل
للحوالة قبل التحويل.
كما يتيح النظام اجلديد للعمالء اال�ستفادة من
خدمة التحويل ال�سريع ،دون احلاجة لإ�ضافة
امل�ستفيد يف القنوات البنكية �أو تفعيله ،وذلك
للحواالت التي ال تتجاوز قيمتها  2500ريال،
على �أن ي��واف��ق العميل على تفعيل اخلدمة
ويحدد احلد اخلا�ص به لدى البنك.
وهكذا ت�ؤكد اململكة من خالل م�ستهدفات وزارة
املالية لل�شمول امل��ايل  ،وا�سرتاتيجية البنك
املركزي ال�سعودي "�ساما" للتحول الرقمي ،
القدرة العالية على تطبيق �أحدث النظم التقنية
وحتفيز االب��ت��ك��ارات واال���س��ت��ث��م��ارات يف هذا
ال�ش�أن.
وي�سارع "�ساما" خطوات التحول �إىل (جمتمع
ال ن���ق���دي)  ،وحت��ق��ي��ق ال�����س��ي��ا���س��ة امل�����ص��رف��ي��ة
املفتوحة ،التي متكن عمالء البنوك من �إدارة
ح�ساباتهم البنكية ب�أعلى م�ستويات الأم��ان
وامل��وث��وق��ي��ة ال��رق��م��ي��ة واالب���ت���ك���ارات ال��ذك��ي��ة،
والي���زال الف�ضاء رحبا بتطلعات وتوجيهات
القيادة احلكيمة ،حفظها الله ،لإنفاذ و�إجن��از
امل�ستهدفات الطموحة لر�ؤية  ، 2030من �أجل
حا�ضر وم�ستقبل الوطن وامل��واط��ن بالتنمية
امل�ستدامة ،وتطويع كل ماينفع النا�س من تقدم.

هذا ال�سوق الواعد ،الفت ًا �إىل �أن خمرجات ال�سوق
�ستخدم عدة دول ولي�س اململكة فقط.
و�أك��د �أن اقت�صاد اململكة مل يعد يف ا�سرتاتيجياته
بقاء النفط وم�شتقاته امل�صدر الوحيد لالقت�صاد،
و�أن ال�صناعات الع�سكرية وتوطينها وخمرجاتها

�ستمتد ف��وائ��ده �إىل جميع القطاعات يف اململكة،
منوها �إىل �أن ذلك يعد تغيريا جذريا وقفزة نوعية
لهذه ال�صناعات ،و�أن توطينها والت�شارك فيها مع
اجلهات الدولية الأخ���رى ،له انعكا�سات �إيجابية
على م�سار ال�شراكات الدولية والعالقات ال�سيا�سية

وال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ،وا���س��ت��خ��دام هذه
العالقات مل�صلحة اململكة واملنطقة و�أمنها.
يف ال�سياق ذاته ،قال العميد الركن ح�سن ال�شهري:
�إن القيادة الر�شيدة وفرت كل الإمكانات املطلوبة
لبناء قوات م�سلحة �سعودية نوعية ل�صيانة مقدرات
ال�شعب وحتقيق طموح القيادة� ،إذ ظهر ذلك جليا
بعد اعتماد اال�سرتاتيجية الدفاعية التي ترتكز على
ال��ردع ،بعد �أن ح�صلت القوات على القدرات حتى
�أ�صبحت الكفاءة واجلاهزية يف �أعلى مراتبها ،م�ؤكد ًا
�أن توجه اململكة بعزمية نحو ال�صناعات الع�سكرية
املتطورة من خ�لال ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
ك�ب�رى ���ش��رك��ات الت�صنيع ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ال��ع��امل
لت�صل �إىل ن�صف متطلبات قواتها خالل ال�سنوات
القادمة وامل�ضي قدما حتى االكتفاء والت�صدير،
هي ا�سرتاتيجية خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو
ويل عهده الأمني ،التي تفاعلت معها الإرادة لتحقيق
الأهداف العليا وامل�صالح الوطنية .وتابع "قواتنا
امل�سلحة �شريك ا�سرتاتيجي للإقليم والعامل ل�صيانة
الأمن وال�سلم الدوليني ومكافحة التطرف والإرهاب
�سوا ًء من الدول �أو الأحزاب �أو املنظمات".
ون��وه �إىل �أن ال��ق��وات امل�سلحة ال�سعودية �شريك
�أ�سا�سي يف التنمية و�ضامنة لها ،و�أن توطني التقنية
الع�سكرية �سيوفر مئات الآالف من الوظائف ،ويعزز
االقت�صاد مبليارات الرياالت ،خا�صة و�أن تطوير
ال�صناعات الع�سكرية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
ال�سعودي جزء من ر�ؤية اململكة .2030

استراتيجية شاملة ملنع املاللي من احلصول عليه

غضب على «النووي»

جدة  -البالد

غ�ضب عاملي مت�صاعد على "نووي �إيران" ،رف�ض قاطع
حل�صولها على قنبلة ذرية ،وطرق �شتى ملحاربة �إرهابها
من خمتلف ال��دول ،التي ترى �أن امتالك طهران ل�سالح
نووي من �ش�أنه تهديد اال�ستقرار العاملي وتقوي�ض الأمن
ون�شر الفو�ضى وال��دم��ار ،لذلك يت�صدى اجلميع ل�شر
امل�لايل حتى الق�ضاء عليه؛ �إذ �أعلنت الواليات املتحدة
�أنها لن ترفع �أي عقوبات عن �إيران قبل التزامها باالتفاق
النووي ،بينما حذرت دول حلف �شمال الأطل�سي "الناتو"
من خطورة حيازة �إيران ل�سالح نووي �ضمن برناجمها
ال�صاروخي .وقطع مر�شح مدير اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية " "CIAويليام برينز ،ب���أن منع �إي��ران من
حيازة النووي جزء من ا�سرتاتيجية �شاملة ،و�ضعتها
الواليات املتحدة ،مبينا �أن املفتاح للتعامل مع التهديدات
املتنوعة من �إيران هي ا�سرتاتيجية �شاملة ،ومنع �إيران
م��ن احل�صول على �سالح ن��ووي ه��و ج��زء واح��د فقط.
و�أ���ض��اف "يجب �أن ن��دف��ع �ضد برناجمها ال�صاروخي
و�ضد زعزعتها ال�ستقرار املنطقة وانتهاكاتها حلقوق
الإن�سان داخليًا" .وقل�صت �إي��ران م�ؤخرا عمل مفت�شي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بعد انق�ضاء املهلة التي
حدّدها جمل�س ال�شورى لرفع العقوبات التي فر�ضتها

وا�شنطن بعد ان�سحابها الأح����ادي م��ن االت��ف��اق حول
الربنامج النووي الإيراين ،ما ي�شري �إىل �أنها ما�ضية يف
تنفيذ برنامج النووي دون متكني مفت�شي وكالة الطاقة
الذرية من القيام بعملهم؛ �إذ �أو�ضحت الوكالة الدولية
يف ت�صريحات ج��دي��دة �أن ط��ه��ران متتلك �أك�ثر م��ن 17
كيلوغراما من اليورانيوم املخ�صب بن�سبة  %20تنتج
 15كيلوغراما منها كل �شهر ،الفتة �إىل �أن تربير �إيران
لوجود يورانيوم يف �أماكن غري معلنة ال م�صداقية له،
م�ؤكدة �أن خمزون اليورانيوم املخ�صب �أكرث بـ 14مرة

من احلد امل�سموح.
وم��ع ال��ت��ط��ورات احلا�صلة يف امللف ال��ن��ووي الإي���راين
خالل اليومني املا�ضيني� ،أعلن وزير الدفاع اال�سرائيلي،
�أن اجلي�ش ي�ستعد لو�ضع ي�ضطر فيه �إىل منع �إيران من
حيازة ال�سالح ال��ن��ووي ،م���ؤك��دا �أن ه��ذه لي�ست معركة
�شخ�صية لكنها مهمة دول ب�أكملها ،بينما ح��ذر حلف
"الناتو" ،من خماطر امتالك �إيران لل�سالح النووي يف
ظل برناجمها ال�صاروخي ،م�ؤكدًا دعمه لتطوير االتفاق
النووي نحو مزيد من القيود على طهران.
و�أعلن الأم�ين العام حللف الناتو ،ين�س �ستولتنبريغ،
عن وجود خماوف كبرية من اقرتاب طهران من حيازة
ال�سالح النووي ،ف�ضلاً عن قدرتها على تركيبه من خالل
برنامج �صاروخي ،مبينا �أن �إي��ران متثل م�صدر قلق؛
لأنها توا�صل تنفيذ برناجمها الذي يهدد �أمن وا�ستقرار
املنطقة .ويظل االج��م��اع العاملي على منع �إي���ران من
احل�صول على ال�سالح النووي ،حائط �صد منيعا لتمرير
برنامج امل�لايل ال�صاروخي ال��ذي تريد ط��ه��ران عربه
تهديد الأمن واال�ستقرار وموا�صلة امل�شاريع التو�سعية
يف الدول املختلفة ،بيد �أنها ،وفقا خلرباء ،لن تفلح يف
ذل��ك ،بل �ستعود عليها �سيا�ستها ب��اخل��زي ،ومزيد من
العقوبات الرادعة.

الجهني رئيسًا لمركز الحرة الشمالية
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�أملج � -سعود اجلهني
�صدر قرار الأمري فهد بن �سلطان �أمري منطقة تبوك بتكليف �سليمان
بن فريج اجلهني رئي�س ًا ملركز احل��رة ال�شمالية التابعة ملحافظة
�أملج .يذكر �أن "اجلهني" من القيادات املتميزة يف حمافظة �أملج،
عمل رئي�س ًا ملركز �صروم م��دة � 10سنوات ،وقبلها مدير ًا ملكتب
امل�ح��اف��ظ  ،وه��و ح��ا��ص��ل ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن امل ��ؤه�ل�ات التعليمية
وال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي �صقلت موهبته ور��س�خ��ت خربته
يف العمل الإداري ،و�أكمل م��ؤخ��ر ًا درا�سة الدبلوم العايل فوق
اجلامعي ،يف الإدارة املحلية مبعهد الإدارة يف الريا�ض.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

أفراح فالتة والسيسي ..العريس موسى:

السعادة الزوجية تدوم بالمودة والحوار
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
احتفل عبد الباقي ع�ب��ده ف�لات��ة بحفل زف��اف ابنته على
مو�سى ح�سن ال�سي�سي ،وذلك يف �إحدى قاعات مكة املكرمة
بح�ضور عدد من الأ�صدقاء والأهل والأقارب.
وع�بر العري�س مو�سى ع��ن �سعادته ب�ه��ذه الليلة
ال���س�ع�ي��دة ،و�إك �م��ال ن�صف دي �ن��ه ،وق ��ال� :إن
ال� ��زواج ��س� ّن��ة احل �ي��اة و�أم �ن �ي��ة كل

آل فيصل وآل مقبل يحتفون بمعاذ

��ش��اب ،وه��و رب��اط مقد�س وميثاق غليظ لتكوين �أ�سرة
�سعيدة ت�ستحق املحافظة عليها ب��امل��ودة واحل��وار ولني
القول ،داعي ًا الله� ،سبحانه وتعاىل� ،أن يوفقه وعرو�سه
يف حياتهما ال��زوج�ي��ة ،مقدما �شكره وت�ق��دي��ره مل��ن لبى
دعوته حل�ضور حفلهم املبارك .و�شكرت �أ�سرتا العرو�سني
كافة احل�ضور ،وك��ل من ات�صل مهنئا ومباركا ،متمنني
للعرو�سني حياة �سعيدة� ،إن �شاء الله.

�أخبارهم

أفراح المحجوب وأبو النجا بزفاف (سامي وروان)

رمي حتصد الدكتوراه

ح�صلت ع�ضو هيئة ال�ت��دري����س بكلية العلوم
الطبية التطبيقية بجامعة امللك خالد يف �أبها
وباحثة ب�أمرا�ض ال�سرطان رمي امل�شهور ،على
درجة الدكتوراه بالكيمياء احليوية والبيولوجيا
اجلزيئية من جامعة ج��ورج ت��اون ،التي تعترب
من �أقوى  ٢٠جامعة �أمريكية ،بتقدير امتياز مع
مرتبة ال�شرف الأوىل ،يف بحثها بتخ�ص�ص دقيق
عن �سرطان الثدي.

الدمام-البالد
بح�ضور ع��ائ�ل��ي ،اقت�صر ع�ل��ى الأه���ل والأق� ��ارب
وو�سط �إجراءات احرتازية  ،احتفل معاذ بن عاي�ض
�آل في�صل بزواجه من كرمية الدكتور �سعد بن �سعيد
�آل مقبل مبحافظة طريب ،يف ليلة مميزة ،تبادل فيها
اجلميع التهاين والتربيكات باملنا�سبة.
العري�س معاذ �أكد �سعادته بهذه الليلة املباركة ،التي
يغمرها الفرح وال�سعادة ،وقدم �شكره وتقديره لكل
من ح�ضر ،و�شاركه فرحته.
كما قدمت �أ�سرتا �آل في�صل و�آل مقبل �شكرها لكل
�أف��راد العائلة الذين ح�ضروا ه��ذه املنا�سبة ،ولكل
من ات�صل مهنئا ومباركا ،متمنني للعرو�سني حياة
�سعيدة.

وفاة جدة الزميل نعيم

انتقلت �إىل رحمة الله� ،سهام بنت ح�سن البحري،
بعد معاناة مع املر�ض.
الفقيدة جدة الزميل نعيم متيم احلكيم ،ووالدة
�أمي��ن واملهند�س م�أمون واملحامي ح�سام موفق
هالل .الزميل نعيم يتقبل العزاء على جواله رقم
(.)0502650025

الدكتوراه في الهندسة لليامي

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
يتلقى ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك عبدالعزيز
وع�ضو جمل�س �أمنائها الربفي�سور �أ�سامة �أحمد �أبو
النجا ،التهاين والتربيكات؛ مبنا�سبة عقد قران
ابنته الدكتورة روان ،على �سامي �أحمد حمجوب،
بح�ضور الأق ��ارب ال��ذي��ن مت�ن��وا للعرو�سني حياة
زوجية �سعيدة.
و�أعرب العري�س �سامي عن �سعادته بليلة العمر ،التي
يغمرها الفرح وال�سعادة ،مقدما �شكره وتقديره لكل
املنا�سبة الغالية.
من ح�ضر ،و�شاركه هذه
ِ
وثمّن �أبو النجا كل من لبى الدعوة و�شاركه الفرحة،
ولكل من ات�صل مهنئا ومباركا ،متمنيا للعرو�سني
حياة �سعيدة.

"سقطي" في عش السعادة
رضوان إلى رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة ال�ل��ه ،علي عبدالرحمن ح�سن
ر�ضوان .الفقيد خال الكابنت طيار �سعيد عبداملنعم
باج�سري .تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته� ( .إنا لله
و �إنا �إليه راجعون ) .

البيدحي يف ذمة اهلل
جنران -البالد
ح�صل ال��دك�ت��ور حمد �آل معجبة ال�ي��ام��ي ،على درج��ة
الدكتوراه يف هند�سة النقل من جامعة �ساوث هامبتون
بربيطانيا ،وك��ان مو�ضوع الر�سالة "تقييم مقارنة
لتقنيات النقل عالية ال�سرعة بني املدن مثل القطار فائق

ال�سرعة والقطار املغناطي�سي والهايربلوب ،مع درا�سة
حالة خط الريا�ض -الدمام باململكة العربية ال�سعودية".
ويعترب ال��دك�ت��ور حمد م��ن الطلبة املتفوقني درا�سيا
وبحثيا؛ حيث �إن��ه ح�صل على ال�ع��دي��د م��ن �شهادات
التفوق ومكاف�آت التميز.

انتقل �إىل رحمة الله تعاىل ،عبا�س علي البيدحي،
وقد متت ال�صالة عليه ودفن يف مقربة التوفيق
بجدة.
خال�ص التعازي واملوا�ساة لذوي الفقيد� ،سائلني
الله �أن يتغمده بوا�سع رحمته.

جدة  -البالد
و�سط التقيد بالإجراءات االحرتازية الوقائية ،احتفل
امل�ل�ازم �أ��س��ام��ة بكر �سقطي ،بعقد ق ��ر�آن ابنته على
�إدري�س �أحمد الرفاعي ،وذلك ب�أحد الفنادق يف جدة،
بح�ضور ع��دد م��ن الأ��ص��دق��اء وال��زم�لاء ال��ذي��ن قدموا

التهاين والتربيكات للعرو�سني .العري�س �إدري�س عرب
عن �سعادته يف هذه الليلة املباركة  ،متمنيا �أن يوفقه
الله وع��رو��س��ه مل��ا يحبه وي��ر��ض��اه .ب��دوره��ا� ،شكرت
�أ�سرتا �سقطي والرفاعي كل من لبى الدعوة من الأقارب
والأرحام ،متمنني للجميع دوام الأفراح.

9

ال�سبت  15رجب 1442هـ املوافق  27فرباير 2021م ال�سنة  90العدد 23278

 1386-11-24هـ

 1386-11-24هـ

 1385-4-11هـ

1380-7-10هـ

 1356-2-2هـ

 1380-7-2هـ

أحد يوقف الحزم  ..والفيحاء وصيفا
حائل -خالد احلامد

�سقط فريق احل��زم يف فخ نظريه وخ�سر منه  ،3/2باملدينة امل��ن��ورة ،يف ختام
اجلولة الـ  23من دوري الدرجة الأوىل ،فرفع �أحد ر�صيده �إىل  34نقطة تا�سعا،
وبقى احلزم عند  56نقطة يف ال�صدارة .وانتزع الفيحاء الو�صافة بعد فوزه على
الثقبة :3/2لريفع ر�صيده �إىل  47نقطة ،فيما بقي الثقبة على  23نقطة .وك�سب
فريق جدة النه�ضة  2/1لي�صبح ر�صيده  29نقطة  ،وبقى النه�ضة عند  26نقطة.
وتخطى ال�ساحل جن��ران  ،2/1لي�صبح ر�صيده  25نقطة ،وجن��ران  27نقطة،
وتعادل عرعر والدرعية ،واخلليج وهجر  .1/1كما تعادل �سلبيا ال�شعلة واجليل.
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يف أول سباق ليلي تشهده البطولة

الهولندي "دي فريز" بط ًال لجولة "فورموال إي الدرعية" االفتتاحية

الريا�ض  -هاين الب�شر
ت�صوير -عثمان ال�شمراين
�شهدت الدرعية م�ساء �أم�س ،انطالق �سباقات اجلولة االفتتاحية من املو�سم ال�سابع لبطولة
العامل "�إي بي بي فيا فورموال �إي" ،التي ت�ست�ضيفها اململكة على مدار يومني متتاليني
على حلبة الدرعية التاريخية ،بتنظيم من وزارة الريا�ضة ،بالتعاون مع االحتاد ال�سعودي
لل�سيارات والدراجات النارية .وجنح الهولندي "نيك دي فريز" من فريق مر�سيد�س بنز
�إي كيو ،يف الفوز بلقب اجلولة الأوىل واملركز الأوّ ل من ال�سباق ،بعد مناف�سة قوية من
ال�سوي�سري "�إدواردو مونتارا" من فريق روكيت فنتوري ري�سينغ ،الذي جاء يف املركز
الثاين ،فيما ح َّل النيوزيلندي ميت�ش �إيفانز من فريق جاغوار ري�سينغ يف املركز الثالث.
وكانت اجلولة االفتتاحية قد انطلقت عند الـ ( )8.00م�ساءً ،وا�ستم ّرت ملدّة ( )45دقيقة من
التناف�س املحموم واحلما�س ،وذلك مب�شاركة � 24سائ ًقا ،ميثلون  12فري ًقا عامل ًيّا ،يتقدمهم
بطل العامل احلايل �أنتونيو فيليك�س دا كو�ستا ،الذي كان قد ح ّقق � ً
أي�ضا �أوّ ل لقب ل�سباق
فورموال �إي الدرعية عام .2018
وفور نهاية املناف�ساتُ ،ع ِقد م�ؤمتر �صحفي خا�ص يف املركز الإعالمي ل�سباق فورموال �إي
الدرعية ،الذي ا�ست�ضاف �أكرث من � 130إعالم ًيّا من اململكة وخمتلف دول العامل ،مثلوا 10
قنوات تلفزيونية و 60و�سيلة �إعالمية مطبوعة و�إلكرتونية ،حيث حتدّث الفائزون الثالثة
خالل امل�ؤمتر ،معربين عن مدى �سعادتهم بالنتائج التي حققوها ،و�أ�شاروا �إىل احرتافية
التنظيم يف ال�سعودية واال�ستقبال احلار الذي وجدوه من املنظمني يف اململكة.

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

إعالنات محاكم التنفيذ

أبو نخاع :اسألوا الرابطة
عن احتجاج العين

الباحة -بخيت الزهراين
�أو�ضح رئي�س نادي �ضمك �صالح �أبو نخاع يف ت�صريح
خا�ص لـ (البالد)� ،أن �إدارته مل ي�صل لها �شيء ر�سمي
بخ�صو�ص االحتجاج امل��ق��دم م��ن ن��ادي العني حول
م�شاركة الالعب الروماين كون�ستانتني بودي�سكو يف
لقاء الفريقني باجلولة املا�ضية.
و�أ���ض��اف�" :أنا �أت�����س��اءل مل��اذا �سمحت راب��ط��ة دوري
املحرتفني مب�شاركة الالعب �إذا كانت م�شاركته غري
نظامية؟"،
وكانت م�صادر قد �أ�شارت �إىل �أن �إدارة ن��ادي العني
تقدمت مبذكرة احتجاج قانونية للجنة االن�ضباط،
ت����ؤك���د خ�لال��ه��ا ع����دم ���ش��رع��ي��ة م�����ش��ارك��ة ال���روم���اين
بودي�سكو ،العب �ضمك ،ب�سبب عقوبة ان�ضباطية من
احتاد بالده بالإيقاف عن اللعب ملباراتني مع غرامة
مالية ،يف �آخر مباراة خا�ضها يف الدوري قبل االنتقال
�إىل �ضمك يف ف�ترة االن��ت��ق��االت ال�شتوية ،ومل تنفذ
العقوبة حتى الآن ،على ح�سب مزاعم �إدارة العني،
حيث تعد العقوبة �سارية يف ناديه اجلديد �ضمك ،ما
يعني عدم �شرعية م�شاركته �ضد الفي�صلي والعني وفق
االحتجاج املقدم.
و�أكد امل�صدر� ،أن �إدارة العني مل تقدم االحتجاج ب�شكل
ر���س��م��ي �إال ب��ع��د �أخ����ذ �آراء
ال�����ق�����ان�����ون�����ي��ي��ن،
وطالبت �إدارة
ال��ع�ين باعتبار
ف���ري���ق���ه���ا ف����ائ���� ًزا
بنتيجة املباراة ب�سبب
ع����دم ���ش��رع��ي��ة م�����ش��ارك��ة
ال��ل��اع�����ب .وك�������ان ل��ق��اء
الفريقني قد انتهى بالتعادل
بهدف ملثله.

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

األسبـوعية
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اإلعالمية خديجة الوعل لـ

:
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أحب االتحاد بـ« الوراثة»
حاورتها  -ليلى باعطية
خديجة ال��وع��ل ..ا�سم الم��ع يف �سماء الإع�ل�ام ال�سعودي.
قدمت العديد من الربامج الإذاعية؛ �أبرزها برنامج" �صباحكم
ورد ،وما يطلبه امل�ستمعون" ،وتو النهار ،و�أما�سينا ،وم�ساء
اخل�ير ،ومذيع دوت �إف �إم"� .شاركت بالتمثيل يف ع��دد من
امل�سل�سالت الإذاعية ،مثل خوخة يف الدوخة.
ريا ،عندما �أطلقت من�صتها امل�سموعة
كما حققت م�ؤخ ًرا
جناحا كب ً
ً
واملرئية على برنامج (البودكا�ست) التي من تعدها وتقدمها
بعنوان "يف ح�ضرة املن�صة".
�سمعنا خديجة الوعل مذيعة وممثلة ومقدمة برامج ،تتحدث عن
ق�ضايا عامة وتناق�ش وتتقاطع مع �آخرين يف �ش�ؤون حياتية �شتى ..
لكن ماذا عن؛ هواياتها� ..شجونها ..ميولها ..كيف تعي�ش حياتها هى
 ..ما �أق�سى جتاربها .هذا ما �سوف تبوح به لـ(البالد) عرب(فرف�شة).

الباحثون عن اإلثارة األعلى
صو ًتا  ..والشخصية القيادية ال تجامل
حب بالوراثة
•• ما هو الفريق الذي ت�شجعينه من بني الأندية
ال�سعودية؟ وملاذا؟

 االحتاد؛ لأن حبه وراثة ،و�أبوي يحب العميد.بائعة ورد

وقتها أفكر
ِ
••كنت ت������اج������رة ،
ِ
وخ�سرت ،وقدم لك �صديق
�سلفة ن�صف مليون ري��ال  ..كيف
�ست�ستثمريها؟

•• لو مل تكوين �إعالمية ..يف �أي مهنة متنيت
�أن تكوين؟

� -إذا طلبته �سلفة ،وقتها �أفكر.

••خ�صخ�صة الأندية الريا�ضية باتت و�شيكة ..لو
قدر لك �شراء نادٍ � ..أي الأندية �ستختارين؟

متاما.
 �أتفق معهاً

 -بائعة ورد.

 -ما فيها ..كالم االحتاد.

••يقولون� :إن الأ�سماء حتاكي م�سمياتها  ..هل
ترين �أن ا�سمك يحاكيك؟

** �إىل حد كبري ..العفوية ،الطيبة ،حب اخلري.

•• الغايل ثمنه فيه" � ..إىل �أي مدى تقنعك هذه
العبارة ؟

•• هل لك ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي
؟ وماهي ؟ وهل تتابعينها ب�شكل منتظم ؟

••دعيت ملنا�سبة ،بها �شخ�صيات ب��ارزة ،و�أن��ت ال
متتلكِ ني �سيارة  ..هل �ستذه ِبني ب�سيارة �أجرة� ،أم
تعتذرين؟

•• يف ح�سابك على تويرت ،لو طلب منك بائع
متابعني مبل ًغا م��ا؛ ل��زي��ادة ع��دد متابعيك ..هل
تدفعني له؟

 احلمدهلل� ،أنني �أمتلك �سيارة ..ب�س غال ًبا �أ�ست�أجر �إذا ماكان عندي �سيارة.

 -نعم ،يل ح�ساباتي على تويرت ،و�إن�ستغرام ،و�سناب ،وتيك توك.

 قط ًعا ،لن �أدفع ..ف�أنا ال �أحب �أن �أعي�ش الوهم ،و�أمور غريحقيقية ،وقد ُطلب مني بالفعل مرا ًرا ،وتكرا ًرا ،ومل �أقبل.

الفيفا تطردني

معا
الشكل واجلودة ً

••جاءتك ف��ر���ص��ة للعب يف ���ص��ف��وف املنتخب
الربازيلي يف ك�أ�س ال��ع��امل ..تعتزلني بعدها� ،أو
حترتفني لثالث �سنوات يف فريق ع��امل��ي� ..أيهما
تف�ضلني؟

•• عند اقتنائك حلاجاتك اخلا�صة ،هل حتر�صني
على ال�شكل �أم اجلودة؟

••من هو املتابع ال��ذي تكتفني يف ال��رد عليه بـ "
بلوك " ؟ ومن الذي تهتمني بالكتابة �إليه؟

••ر�شحت ملهمة خارجية ،متثلني فيها وطنك  ..يف
�أي جمال تف�ضلينها ؟

•• يف احل��ي��اة �إذا طلب منك االع��ت��ذار  ..ملن
�ستعتذرين؟

 -هههههه ..االعتزال ،و�شكل الفيفا "بيطردين ".

••مباراة جتمع �أ���ص��دق��اء مي�سي وكري�ستيانو
رون��ال��دو ،ودعيت من االثنني � ..أي منهما تلبني
دعوته؟

 مي�سي.يوما  ....ف�أخربه
ليت
أال
�
ال�شاعر:
*يقول
ال�شباب يعود ً
ُ
امل�شيب
فعل
مبا
ُ

•• مباذا �ستخربين الزمان؟

 -ال �شيء ..فالزلت �شابة.

••يقولون( :الكرة فوز وخ�سارة) مل ال يقولون:
أي�ضا؟
وتعادل � ً

 -ا�س�أيل من يقولون!!

 �أحر�ص على االثنني. -الإعالم.

•• هل تقبلني �أن ترتبطي ب�شريك حياة يخالفك
امليول؟

� -أقبل ..ما املانع.

إثارة أكثر
•• يف ه��ذا الزمن ب��ات �ضيوف ال�برام��ج الأعلى
ريا ،والأعلى متابعة  ..لمِ َ
�صو ًتا ،هم الأك�ثر ت�أث ً
من وجهة نظرك؟

 -البحث عن الإثارة.

ال يجامل
••لو طلب منك اختيار �شخ�صية قيادية  ..ما
ال�صفات التي �ستحر�صني عليها؟
ال وفعالً ،وال يجامل.
� -أن يكون قو ً

الفوز جميل
••يقولون  :للخ�سارة �أب وللفوز �ألف �أب ..هل هذا
يف الريا�ضة فقط؟
 -طعم الفوز جميل يف كل جمال.

أقود وأدعم
حكما  ..وكلفت بقيادة لقاء
••لو كنت
ً
نهائي لبطولة ا�ستع�صت على فريقك
ل�سنوات ..هل �ستعتذرين �أم �ستقودين
اللقاء؟
� -أقود اللقاء بالت�أكيد.

ِ
ناديك مير ب�أزمة مادية  ..و�أنت
••
مقتدرة مال ًيا لكنك على خالف مع
رئي�سه ..هل �ستدعمني؟
 -نعم� ،أدعمه.

لن أدفع مقابل الوهم

قليل األدب

قل �أدبه ،و�أهتم بالكتابة ملن ي�ستحق.
 البلوك لكل من ّ -لأي �شخ�ص �أخط�أت يف حقه.

زواجي الثاني أقسى
تجربة ..وتجاوزتها
بفضل اهلل
أحب لندن ..وأقبل
ً
شريكا لحياتي
يخالفني الميول

بوتكس فقط
•• هل خ�ضعت لعمليات جتميل؟ وملاذا؟

 -ال ،مل �أخ�ضع ،ولكن خ�ضعت لعمل" البوتك�س".

هؤالء اليستحقون
ِ
وندمت عليه  ..ما هو؟
•• �شيء فعلتيه

 �أحيا ًنا دخول �أ�شخا�ص حلياتك ال ي�ستحقون وجودهممعك .

••من هو كامت �أ�سرارك؟

 �أختي ،ابنتي� ،سهى بنت �أخوي.لندن مع ه�ؤالء

•• �أك�ثر بلد حتبني زيارته ..ومن هو رفيقك
املف�ضل يف ال�سفر؟

 لندن مع �أختي� ،أو ابنتي �أو ابنة �أخي " �سهى".والدي وال �أمانع

••من ه��و ���ص��اح��ب الف�ضل عليك يف م�سرية
جناحك؟

 -الف�ضل هلل ،ثم لوالدي احلبيب.

•• هل �أنت مع دخول �أحد �أبنائك يف نف�س جمال
تخ�ص�صك؟
أبدا.
 -طب ًعا ما يف مانع � ً

أقسى جتربة

••ماهي �أق�سى جتربة مررت بها؟

 -زواجي الثاين ،واحلمدهلل ،تخل�صت من هذه التجربة.

هذا الكتاب قرأته مرتني
••ما �آخ��ر كتاب قر�أتيه ؟ وه��ل ك��ان ورق� ًي��ا �أم
الكرتون ًيا؟

 كتاب" العادات ال�سبع" لـ" �ستيفن كويف" وكان الكرتونياً،وهذه املرة الثانية ،التي �أقر�أه فيها.

أجريت« بوتكس» فقط ولم أخضع لعمليات تجميل

البلوك لمن قل
أدبه ..والكتابة لمن
يستحق
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فنون جدة تتوج الفائزين
بجائزة«البورتريه»

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

جدة  -البالد
�أع �ل �ن��ت جمعية ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ب �ج��دة �أم����س
(اجلمعة) ،نتائج م�سابقة جائزة �ضياء عزيز �ضياء
للبورتريه  ٢٠٢٠يف ن�سختها الرابعة ،التي بلغ عدد
الأع �م��ال امل�شاركة فيها  ٣٢٣ع�م�ًل،اً  ،مت تر�شيح ١٢
للت�صفية النهائية واملناف�سة على جوائز امل�سابقة
الثالث الأوىل.
ون��ال اجلائزة الأوىل للم�سابقة ،ومبلغ � ٥٠ألف
ري��ال ح�سني ح�سن املحمد ��ص��ال��ح ،بينما ح�صلت
هنادي فرحات على اجلائزة الثانية ومبلغ � ٣٠ألف
ريال ،فيما ح�صدت �أماين عبدالله الزهراين اجلائزة
الثالثة ومبلغ � ٢٠ألف ريال.
و�شهدت فعاليات �إع�ل�ان نتائج امل�سابقة تكرمي
يحيى زريقان ،ال�شخ�صية الإعالمية لعام .٢٠٢٠

4

منتحلي «صفة
أمنية» أمام النيابة

الريا�ض  -البالد
�ألقت اجلهات الأمنية ،القب�ض على  4مواطنني،
�سرقوا مركبات و�سلبوا عمالة واف��دة حتت تهديد
ال�سالح با�ستخدام لبا�س ع�سكري.
وق��ال املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة الريا�ض
الرائد خالد الكريدي�س� :إن املتابعة الأمنية ملكافحة
ج��رائ��م االع �ت��داء على الأم� ��وال وتعقب مرتكبيها،
�أ�سفرت عن متكن اجلهة املخت�صة ب�شرطة املنطقة من
القب�ض على املواطنني (يف العقدين الثالث والرابع
من العمر) ،الذين ارتكبوا ع��ددًا من اجلرائم بذات
النمط وال�سلوك الإجرامي يف عدد من �أحياء مدينة
الريا�ض ،متثلت يف �سرقة املركبات و�سلب العمالة
حت��ت ت�ه��دي��د ال���س�لاح ب��ا��س�ت�خ��دام ل�ب��ا���س ع�سكري
ومركبات م�سروقة ،و�ضبط بحوزتهم مبالغ مالية
ٍ
وملبو�سات ع�سكرية وعدد من امل�سروقات ،وجرى
�إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
كافة ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.

إغالق مقهى يقدم
طلبات داخلية
جدة  -البالد
�أغ�ل�ق��ت �أم��ان��ة حم��اف�ظ��ة ،ج��دة ممثلة يف بلدية
ال�شرفية ،ومب�شاركة اجلهات املعنية ،مقهى خمالفا،
يقدم الطلبات الداخلية واملع�سالت وال�شي�شة حيث
جرى م�صادرة � 50أرجيلة.
وق ��ال رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ال���ش��رف�ي��ة امل�ه�ن��د���س �سعد
القحطاين� :إن مراقبي البلدية و�أث�ن��اء جوالتهم
التفتي�شية على الأ�سواق متكنوا من ر�صد املوقع
املخالف  ،ال��ذي ك��ان ميار�س ن�شاطه بعد �إغالقه
م�سبقا ب�شكل �سري م��ن خ�لال فتح ب��اب جانبي،
حيث جرى م�صادرة كامل الكميات املوجودة يف
املقهى وق��ام��ت البلدية ب ��إغ�لاق املن�ش�أة وات�خ��اذ
الإج��راءات النظامية يف �إطار احلمالت امل�ستمرة
التي تنفذها �أمانة جدة للت�أكد من تطبيق الإجراءات
االحرتازية.
و�أكدت الأمانة موا�صلة تكثيف جوالتها امليدانية
للت�أكد من تطبيق الأنظمة الإج��راءات االحرتازية
يف املن�ش�آت حفاظ ًا على ال�صحة العامة ،وتقدم
�شكرها ل�سكان ج��دة على م�شاركتهم يف حماية
ال�صحة العامة؛ م��ن خ�لال التوا�صل م��ع الأم��ان��ة
للتبليغ عن �أي مالحظات عرب بلدي (.)940

خدمات مجتمعية
املدينة املنورة  -حممد قا�سم

�أق�ب�ل��ت ال�ف�ت�ي��ات ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ب�شكل كبري؛
ب�ه��دف ت�ق��دمي خ��دم��ات جمتمعية ،ي�ستفيد منها اجلميع يف
خمتلف املجاالت ،وتبدو طالبة الطب" غزل حممد �صابوين" �أثناء
م�شاركتها يف م�ب��ادرة جمتمعية للتوعية ب�أهمية التعقيم ،والتزام
الإج��راءات الوقائية من فريو�س كورونا .وقالت غزل لـ"البالد"�" :إن
العمل التطوعي واجب وطني ،و�سلوك ح�ضاري ."،و�أ�ضافت" :ن�سعى
لإيجاد املتطوع ال�صغري عرب التوعية من خالل حما�ضرات نظرية لغر�س
العمل التطوعي وامل�ساهمة يف م�سرية العمل الإن�ساين باململكة".

لطيفة تطلق أغنية «خلينى»
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عصائر تعوض نقص الحديد بالجسم

جدة  -البالد
يعترب احلديد� ،أحد �أهم املعادن التي يحتاجها ج�سم
الإن���س��ان؛ ل��دوره الوا�ضح يف �إن�ت��اج هيموغلوبني
ال��دم ،ال��ذي يعمل على نقل الأوك�سجني �إىل خاليا
اجل���س��م ،وم��ع ت��واف��ره يف معظم �أن� ��واع الأط�ع�م��ة
الغذائية ،فمن املمكن احل�صول على احلديد � ً
أي�ضا،
عن طريق �شرب �أنواع حمددة من الع�صائر.
وط �ب �ق��ا خل �ب�راء ت �غ��ذي��ة ي ��أت��ي ع���ص�ير ال�برق��وق
يف مقدمة ه��ذه الع�صائر ،الحتوائه على املنغنيز
والبوتا�سيوم ،ف�ضلاً ع��ن كميات احل��دي��د ال��واف��رة

عصائر غنية
باحلديد

1

البرقوق

2

يف ك��ل ك��وب منه� ،إ��ض��اف��ة لع�صري ال�سبانخ ،ال��ذي
يعرف عمومًا باحتوائه على احلديد بكميات كبرية،
فيما يعترب ع�صري ال�ق��رع م��ع الع�سل ،وف�ق��ا ملوقع
" ،"elconsoltoم��ن الع�صائر احل��اوي��ة على
البوتا�سيوم والكال�سيوم واملغنيزيوم �إ�ضافة للحديد،
ال��ذي يوجد فيه مبعدل  1.23ميللي غ��رام لكل كوب
منه .و�آخر هذه الع�صائر هو ع�صري ال�شمندر ،الذي
يحتوي على احلديد بكرثة وي�ساعد على تعوي�ض
كريات ال��دم احلمراء يف اجل�سم� ،إ�ضافة ل��دوره يف
تنظيم �ضغط الدم وتو�سيع الأوعية الدموية.

السبانخ

3

القرع بالعسل

4

الشمندر

جدة  -البالد
ط��رح��ت ال �ف �ن��ان��ة ل�ط�ي�ف��ة� ،أغ�ن�ي�ت�ه��ا اجل��دي��دة
"خلينى" ،عرب قناتها مبوقع "يوتيوب" ،من
كلمات يا�سني احلمزاوي ،و�أحلان وتوزيع
مو�سيقي �أمني القل�سي ،وجيتار �إيهاب
ليمام.
وت�ستعد لطيفة للتعاون مع امللحن
حم �م��ود �أن � ��ور يف �أغ �ن �ي��ة �ضمن
�ألبومها اجلديد ،وهي من كلمات

ح�سام �سعيد .ويعد التعاون بني الثنائي لي�س الأول من نوعه؛
�إذ تعاونا من قبل فى �أغنية "مابكرهو�ش" ،من كلمات ح�سام
�سعيد ،توزيع تيام طارق .وقال �أنور� :إنه �سعيد بالتعاون مع
النجمة لطيفة ،مو�ضحً ا �أن الأغنية جديدة وخمتلفة عن �أعمال
لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل.
وكانت �آخ��ر �أع�م��ال امللحن حممود �أن��ور ،هي �أغنية "يف
جمال كدة" التي غناها تامر ح�سنى �ضمن �أل�ب��وم "خليك
فوالذى" ،وهي من كلمات ح�سام �سعيد ،وتوزيع وميك�س
وما�سرت جالل حمداوى.

إحباط تهريب مشروبات كحولية
جدة  -البالد
�أحبطت اجلمارك ال�سعودية،
حم��اول��ة ت�ه��ري��ب  1370زج��اج��ة
م�شروبات كحولية ،عرب ميناء امللك
عبدالعزيز بالدمام .وقالت يف تغريدة
لها على "تويرت"� :إن الكمية امل�ضبوطة
وُجدت خمب�أة بطريقة احرتافية داخل �إر�سالية
لفائف حديد معب�أة مب�شروبات كحولية ،مبينة
�أن عملية ال�ضبط متت بالتعاون والتن�سيق مع �شرطة
املنطقة ال�شرقية ،و�أن��ه مت �ضبط امل�ستقبلني؛ وهما �شخ�صان

من جن�سيتني عربيتني .وعلى الرغم من ابتكار املهربني لو�سائل
خمتلفة للتهريب� ،إال �أن اجلمارك تقف لهم دائما باملر�صاد وتتابع
التحركات امل�شبوهة يف املنافذ وتف�ضح املهربني ،مع اتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة لردعهم وليكونوا عظة لغريهم،
باذلة �أق�صى اجلهود لك�شف و�إح�ب��اط �أي حماولة من �ش�أنها
امل�سا�س بالوطن ومقدراته ،وذلك بالتعاون مع اجلهات الأمنية
لتحقيق �أم��ن وحماية املجتمع ،كما تعمل اجلمارك يف �سبيل
حتقيق ذلك على �إحكام الرقابة اجلمركية على حركة الواردات
وال�صادرات وامل�سافرين ،باال�ستفادة من �أحدث التقنيات الأمنية
التي وفرتها يف جميع املنافذ.

