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ـ ات�صااًل  ـ حفظه الله  اآل �صعود  اأجرى خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
هاتفًيا، بفخامة الرئي�س جوزيف بايدن رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية.

للواليات  رئي�ًصا  من�صبه  توليه  مبنا�صبة  فخامته  ال�صريفني،  احلرمني  خادم  وهناأ 
املتحدة االأمريكية.

اأكد خادم احلرمني ال�صريفني، وفخامة الرئي�س االأمريكي خالل االت�صال،  وقد 
على عمق العالقة التي تربط بني البلدين، واأهمية تعزيز ال�صراكة بينهما مبا 

يخدم م�صاحلهما ويحقق اأمن وا�صتقرار املنطقة والعامل.

خادم الحرمين والرئيس األمريكي 

خديجة:
11أعشق االتحاد بالوراثة

يف  العقار  �ــصــوق  ي�صهدها  لتنظيم  حتــتــاج  فو�صى 
ب�صكل الفت،  الوافدين  امل�صوقني  اأعداد  تزايد  اأعقاب 
العرو�س  لكافة  والل�صق  الن�صخ  على  واالعــتــمــاد 
الفوز بجزء  اأمل  ال�صابحة يف ف�صاء االإنرتنت، على 
لي�صت  فالعملية  تــاأتــي،  ال  اأو  تــاأتــي،  قد  عمولة،  من 

مكلفة وامل�صوق املتطفل لن يخ�صر �صيئا.. 
املناطق  العقار يف بع�س  بال�صبط يبدو �صوق  هكذا 
ب�صكل  ارتفعت  التي  احلديثة،  واملخططات  الطرفية 
احلقيقي  ال�صعر  متثل  ال  وهمية  حركة  بفعل  كبري 

للمنطقة؛ خا�صة يف اأبحر ال�صمالية بجدة،
2

غير  استنتاجات  من  ورد  لما  قاطعًا  رفضًا  المملكة  رفض  تؤكد  الخارجية 
خاشقجي  المواطن  مقتل  بشأن  للكونجرس  المقدم  التقرير  في  صحيحة 
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جدة - مهند قحطان
الفنانة الت�سكيلية مها الكايف معلمة للغة الإجنليزية ويف نف�س الوقت ت�ساهم يف تكري�س ثقافة اللوحة ات�ساقا مع موهبتها يف جمال 
"يف املدار�س الفنية"، وتبدع  " األوان الطيف  اأدوات فنية للتعامل مع جميع  الفنون واألوان قو�س قزح حيث متتلك الت�سكيلية الكايف 
بت�سكيالت  الطائف  الكبرية يف  ال�سخور  الر�سم  على  ابداعاتها  وال�سريالية، واحدث  والتكعيبية  الواقعية  اللوحات  ر�سم  ري�ستها يف 

لونية غري معتادة م�ستمدة من الرتاث،وبالإ�سافة اإىل موهبتها يف الر�سم فهي اي�سا كاتبة يف جمالت النقد الت�سكيلي.

بدايتها  اإن  مها  قالت  لـ)البالد(  خا�ص  حــوار  وفيِ   
" عفوية  " خرب�سات  اإنطلقت من  ــوان  الأل ف عامل 
ال�سور  ، حيث كانت تعيد ر�سم  على دفاتر اخوتها 
بارتياد  نف�سها  متني  وهــى  الكتب،  ف  املــوجــودة  
املدر�سة والتعامل مع عامل الطبا�سري امللون ، لفتة 
اإىل انها حينما التحقت باملدر�سة انطلقت ف الر�سم 
وف املرحلة املتو�سطة �ساركت ف معر�ص املدر�سة 
اىل   قادتها  التي  رعاية  مكاتب  ومعار�ص  ال�سنوي 

معار�ص جماعية داخلية وخارجية اخرى.
وعن جتربتها بالر�سم على ال�سخور قالت: هذه تعد 

احدث  جتاربي الفنية فقد بداأتها منذ �سهرين وكنت 
لوطني  العريق  الــراث  نقل  اىل  ورائها  من  اهــدف 
من خالل ما حتمله ثقافتنا من تاريخ وارث زخرف 
ور�سم  نق�ص  ما  خــالل  من  حولنا  راأيناها  ونقو�ص 
والأواين  احللي  وكذلك  والأبـــواب  ال�سبابيك  على 
ار�سم  اأن  اأردت  اإنــنــي  كما   " "ال�سرا�سف  واي�سا 
الزخارف ح�سب كل منطقة ف اململكة، فعلى �سبيل 
املثال ا�ستهرت املنطقة الو�سطى بالزخارف النباتية 
الـــورود  تــوظــيــف  ذلـــك مــن خـــالل  وقــمــت بتج�سيد 
واوراقها واي�سا الزخرف الهند�سي الذي ا�ستقيناه 
من الفن الإ�سالمي، وف منطقة ع�سري جند "القط" 
ــداع لوحات  الألـــوان لإب الع�سريي وقــد قمت مبــزج 
فيها الهوية املحلية والتي اتوقع ان  تده�ص ال�سياح 
منطلق  مــن  ــك  وذل الثقاف  التبادل  اآلــيــات  وتنمي 
اأمناطها،  بكافة  الفنون  تدعم  التي   2030 الــروؤيــة 
ال�سياح. ال�سخور  على  اعمايل  جتذب  اأن  وانتظر 

الق�سيم على  تراث منطقة  بر�سم  بدات  اإنني  واأذكر 
هذا  ف  ا�ستمر  و�سوف  الطائف  وكذلك  ال�سخور 

امل�سروع اإن �ساء الله.
الر�سم  غــري  اخــرى  مــواهــب  لديها  كانت  اذا  وعما 
حتديدا   واهـــوى  بــالــقــراءة  �سغوفة  اأنــا  مها:  قالت 
الفل�سفة وعلم الآثار،  التاريخ وكذلك  كتب ومراجع 
وقادين  �سغفي بالقراءة اىل  التعمق اأكرث ف الفن 
النتائج  ف  والتنوع  املختلفة  ومدار�سه  وتاريخه 
وتعبريية  واقعية  مــن  الفن  مــدار�ــص  لكل  فر�سمت 
للمدر�سة  ر�ــســمــت  ــك  ــذل وك وجتــريــديــة  ــة  ــاأثــريي وت
"الوح�سية" التي ظهرت ف رو�سيا خالل ال�سنوات 
املا�سية، وما زلت اتعلم واقوم بالتجريب ف جمال 
بالن�سبة يل هو  الفني  العطاء  الفن، خ�سو�سا وان 
من  تاريخها  عرفنا  الأمم  فجميع  وتــاريــخ  ر�سالة 

يقراأها  الــتــي  اللغة  فهو  الــفــن  خــالل 
اجلــمــيــع. وطــاملــا و�ــســع الــفــنــان هــذا 
الت�سور ف ذهنه اإذن �سيكون بالتاأكيد 

فنه ولوحاته ذات هدف ومدلول.
ما  نف�سي  اعترب  الآن  حتى  وا�سافت: 
زلت ف بداية الطريق ويل طموحات 
اإىل  وثقافتنا  هويتنا  نقل  ف  كبرية 
متتلك  اململكة   ان  خ�سو�سا  الآخـــر 
ارثا ثقافيا عريقا كما اإنني حاولت اأن 
اأخرج بهوية للوحة �سواء با�ستخدام 

املجتمع  تهم  ق�سايا  جت�سيد  خالل  من  اأو  الرمزية 
النتماء  الركيز على  احاول  ثقافته ودوما  وترثي 

للوطن وعلى تراثنا وثقافتنا وتاريخنا.
على  قالت:  الت�سكيلية  لوحاتها  باأبرز  يتعلق  وفيما 
لوحات  ــدي  ل الواقعية  املــدر�ــســة  ف  املــثــال  �سبيل 
ال�سامتة  الطبيعة  ر�ــســومــات  ف  تتمثل  اأبــرزهــا 
النطباعية  اأو  التاأثريية  املدر�سة  وف  لل�سيول. 
ا�ستخدم ف لوحاتي الفواكه واملزهريات و�سواطئ 

بالدي.

كثرية  لوحات  فلدي  البورتريه  ف  مـــنـــهـــا واأمــا 
كوين  اإعالميون"  "جمعية  اإدارة  ملجل�ص  لــوحــة 
ع�سوة فيها، وكذلك �سخ�سيات اإعالمية اأخرى اأثرت 
ف الو�سط الإعالمي، وكذلك مفكرو ومثقفو بالدي 
، واطمح ان ار�سم اعالميني ومثقفني لهم ح�سورهم 

ف الوطن العربي.
كان  اذا  وفيما  الوح�سية  املدر�سة  عن  �سوؤال  وف 
لديها لوحات متثلها قالت مها: عندي �سل�سلة لوحات 
ف  ظهرت  املدر�سة  هذه  بــاأن  علما  واحلــرب  للطفل 

رو�سيا وانت�سرت ف جميع ارجاء العامل.

اأمل البلوي: التحقت   عن م�سريتها العلمية تقول 
بربنامج البكالوريو�ص الثاين باجلامعة ال�سعودية 
ال�سحية  العلوم  كلية  ف   2018 عام  اللكرونية 
"م�سار ال�سحة العامة" امل�ستوى ال�ساد�ص، وحاليًا 

ادر�ص بربنامج املاج�ستري 
التنفيذي ف اإدارة امل�ساريع و�سوف انتهي  منه اإن 

�ساء الله ف نهاية هذا العام 2021 .
الدم  اأكيا�ص  تقنية  تعني   ومــاذا  ابتكارها  وعــن 
فقالت:  منها  املرجوة  والفوائد  النانوية 
الدم  بـ"اأكيا�ص  طبيا  يعرف  البتكار 
ف  الفريو�سات  لك�سف  النانوية" 
فريو�ص  بينها  ومــن   ، الــدم 
كـــورونـــا املــ�ــســتــجــد، وقــد 
دولية  عرو�سا  رف�ست 
تو�سلت  مــا  لحــتــكــار 
اتفاقية  ووقعت  اإلــيــه، 
 ، الــ�ــســحــة  وزارة  مـــع 
اململكة  ت�سبح  وبــذلــك 
ت�سدير  ف  الأوىل  هــي 

هذه التقنية.
وا�ـــســـتـــطـــردت بــقــولــهــا: 

خارجي  غــالف  اإ�ــســافــة  ف  تتمثل  الــنــانــو  تقنيَّة 
الـــذي يــحــتــوي عــلــى حمــلــول املـــادة  الـــدم  لكي�ص 
النانوية ويتكون من ذرات "الكربون + ال�سليكون 
مع  بــالنــدمــاج  تقوم  الفيزيائية  وبخوا�سها   "
جزيئات  وتتجمع   )HIV( فــريو�ــص  جــزيــئــات 
النانو بنمط يعطي لونا مميزا للمحلول بالغالف 
" بالدم  " الفريو�ص  دللــة على وجــود  اخلــارجــي 
ا�ستخدام  وعدم  الكي�ص  ا�ستبعاد  يتم  خالله  ومن 
الدم بداخله.وتهدف هذه التقنية ف الت�سهيل على 
الدم  اأكيا�ص  مع  التعامل  ف  الدم  ببنوك  العاملني 

ب�سرعة اأكرب وعدم الحتفاظ بكي�ص دم ملوث.
وفيما يتعلق مب�سوارها مع البتكارات قالت: بداأ 
املر�سحات  من  كنت  حيث  الثانوية؛  املرحلة  ف 
الوطني  الأوملــبــيــاد  ف  للم�ساركة  املــوهــوبــات 
لالإبداع م�سار البتكارات عام 2010 م. و ح�سلت 
البتكارات  حمــور  ف  الأول  املركز  جائزة  على 
الثاين  الطالبي  العلمي  بامللتقى  والخــراعــات 
 201٦ عـــام  م.وف   2012 عـــام  تــبــوك  بجامعة 

�ساركت بفكرة البتكار ف امللتقى العلمي الطالبي 
جائزة  على  وح�سلت  تبوك  جامعة  ف  ال�ساد�ص 

املركز اخلام�ص.
الطبية  والــعــلــوم  التقنية  بــني  الــعــالقــة  وحـــول 
قالت: التقنية ل تعالج حاليًا اأي مر�ص. هى فقط 
ت�ساعد ف الك�سف املخربي عن الفريو�سات، لكن 
اإمكانية  لنا  يك�سف  قد  التجربة  ف   ال�ستمرار 

ا�ستخدامها ف العالج.
ابتكار  على  تعكف  جعلتها  التي  الأ�سباب  وحول 
اأثناء  قالت:  النانوية  الدم  اأكيا�ص  تقنية  اأكيا�ص 
درا�ستي ملادة علم اأمرا�ص الدم ف عام 2014 م، 
وف املحا�سرة العملية  ف املعمل  اأثار ف�سويل 
طريقة الك�سف عن الفريو�سات بالدم خا�سًة بعد 
م�سكلة، الطفلة التي مت نقل دم ملوث لها باخلطاأ 
اأيــــام اأفــكــر ف  وبــعــد املــحــا�ــســرة جل�ست لــعــدة 
عملية  ف  وبــداأت  الربيئة  الطفلة  وتلك  امل�سكلة 
جديدة  اآلية  اإيجاد  اأجــل  من   " ذهني  ع�سف   "

خمــتــربات  ف  املـــلـــوث  الــــدم  عـــن  للك�سف 
حماولتي  انطلقت  املحطة  هذه  ومن  الدم 
للدرا�سة والبحث عن كيفية تطوير الك�سف 
لله  واحلمد  حتديدًا،   HIV فريو�ص  عن 

اإ�ستطعت التو�سل لهذه التقنية.
ابتكارها  اأن  من  خائفة  كانت  اإذا  وفيما 
قـــالـــت: نــعــم كنت  ل يــحــقــق املــ�ــســتــهــدف 
متوج�سة للغاية ولكن ل اخاف من الف�سل 
ي�سيء  الحــيــان  بع�ص  ف  الف�سل  لأن 
حقق  لله  واحلــمــد  النجاح  اإىل  الطريق 

واأنا ممتنة  اإليه.  ا�سبو  ما كنت  ابتكاري 
التي مل  لالأمل وللف�سل ولكل جتاربي واختياراتي 
تكلل بالفوز فلولها مل اأكن لأعرف تلك الطرق التي 
اليوم واحلمدلله على نعمة  اأنا عليه  ملا  اأو�سلتني 

الأمل الذي ل يعرف امل�ستحيل.
م�ستقبلية  ابــتــكــارات  مــن  ذهنها  ف  يـــدور  وعــمــا 

قــالــت: ف خــ�ــســم مــوجــة اجــتــيــاح الــفــريو�ــســات 
والأوبئة املعدية، �سوف اأكر�ص كل ابحاثي القادمة 
عن  املبكر  والك�سف  والوقاية  التعاي�ص  اجــل  من 
الأمرا�ص واإيجاد البدائل التقنية التي ت�ساهم ف 

دعم �سحة الإن�سان.

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

مها الكافي  ..
ترّوض صمت الصخور بأاللوان

أمل البلوي صائدة الفيروسات بالنانو
جدة - جنود النهدي

اأ�سحت منجزات املراأة ال�سعودية نربا�سا يحتذى به كونها �سريكا اأ�سا�سيا بجدارة كفاءتها وعلمها وح�سورها الفّعال يف تنمية املجتمع والنهو�س 
ال�سعودية  املراأة  ا�سبح تويل  التوجهات  لهذه  ونتيجة  القيادة.   يواكب تطلعات  املجالت مبا  كافة  التنمية يف  للم�ساهمة يف دفع عجلة  به، 
للمنا�سب التي كانت حكرًا للرجال يت�سع نطاقه يومًا بعد يوم ثقة بها واإميانًا بكفاءتها، ومن النماذج الن�سائية التي تفوقت يف جمال الإبتكارات 
"اأبدع بفكرة" التي  ال�سنوية  امل�سابقة  التي كرمها وزير ال�سحة الدكتور توفيق الربيعة،�سمن املتوجني بجائزة  البلوي،  اأمل حامد  التقنية 
، كما  اأكيا�س الدم النانوية  اأطلقها مركز الإبداع بالوزارة   لتمكنها من تقدمي ابتكار مميز يخدم املجالت ال�سحية يف اململكة، وهي تنقية 
" ليلك اأحمد ال�سفدي" ، وت�سغل اأمل البلوي حالًيا من�سب مدير م�سارك يف مكتب  كرمتها رئي�سة اجلامعة ال�سعودية اللكرتونية الدكتورة 

حتقيق الروؤية، وفريق ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة النف�سية، وم�ست�سارة لأ�سر ذوي التوحد، ومدربة معتمدة.
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مكة والمشاعر.. مدينة طبية عالمية في خدمة الحجيج 

السعودية ترفض االستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة عن قيادتها في "التقرير األمريكي"

اإعداد : عبداهلل �صقر
عام  مار�س  من  ال�ساد�س  يف  البالد  �سحيفة  ن�سرت 
لــ  ال�سحة  وزارة  جتهيز  عن  خربا  للميالد   1967
من  متعددة  اأماكن  يف  الفتتاحها  �سحيا  مركزا   22
ملو�سم  ا�ستعداداتها  �سمن  وذلك  احلج  م�ساعر 
الثابتة  امل�ست�سفيات  اىل  اإ�سافة  ه   1386 عام  حج 
باالجهزة  جتهيزها  و  وامل�ستو�سفات  واملتنقلة 

الطبية واالأطباء واملمر�سني.
امللك  يد  على  توحيدها  منذ  اململكة   وظلت  
عبدالعزيز  تاأخذ على عاتقها خدمة ورعاية حجاج 
و�سخرت  والزوار،  واملعتمرين  احلرام  اهلل  بيت 
جميع االإمكانات املادية والب�سرية خلدمة �سيوف 
الرحمن وفق خطط مدرو�سة لتقدمي خدمات �سحية 

ووقائية متميزة وفق اأعلى املعايري العاملية.
قبل  للحجاج  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  وكانت 
اثنني  م�ست�سفيني  على  تعتمد  اململكة  تاأ�سي�س 
باإمكانيات حمدودة يف ذلك الوقت، حتى جاء امللك 
عبدالعزيز – رحمه اهلل – وكانت له الب�سمة االأوىل 
يف  للحجاج  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  تاأ�سي�س  يف 
بناء  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  حيث  13٤3هـ،  عام 
ومراكز  الطبية  العيادات  وفتح  ال�سحي  املجل�س 
ال�سحية  اال�سرتاطات  وفق  االأولية،  االإ�سعافات 

حر�ساً منه على �سحة احلجاج واملعتمرين.

 امللك سلمان والنقلة الهائلة 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  يف 
ال�سحية  باخلدمات  االرتقاء  مت  عبدالعزيز  بن 
ال�سعودية  للروؤية  وفقا  وذلك  للحجيج  املقدمة 
متكاملة  اإ�سرتاتيجية  على  تعمل   والتي   2٠3٠
و�سع  خالل  من  والعمرة  احلج  منظومة  لتطوير 
�سيوف  )برنامج  عليه  اأطلقت  متخ�س�س  برنامج 
الرحمن( لالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم  والعناية 
الطاقة  لزيادة  هدفا  اخلطة  و�سعت  حيث  بهم، 
 3٠ اإىل  عددهم  لي�سل  املعتمرين  من  اال�ستيعابية 

مليون معتمر بحلول 2٠3٠.
اأكرب  اأن  على  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأكد  فيما 
هي  واملعتمرين  للحجاج  اململكة  تقدمها  خدمة 

االأمن واالطمئنان.
اإمكاناتها وطاقاتها  ويف كل عام جتند اململكة كافة 
حيث  الرحمن  �سيوف  خلدمة  والب�سرية  املادية 
ا�سدرت منظمة ال�سحة العاملية بيانا يف  اأغ�سط�س 
عام 2٠19 م وبعيد انتهاء مو�سم حج عام 1٤٤٠ ه  
والذي �سهد تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأكرث 
كورونا  وباء  تف�سي  وقبيل  حاج   مليون   2.5 من 

كوفيد با�سهر قليلة  هناأت فيه اململكة مبو�سم حج 
اأحداث  من  حدث  اأي  عن  االإبالغ  ي�سهد   مل  ناجح 

ال�سحة العامة اأو تف�ٍس لالأمرا�س بني احلجاج. 
قبل  من  اجليد  باال�ستعداد  املنظمة  اأ�سادت  كما 
املرتبطة  املخاطر  من  للوقاية  ال�سحة  وزارة 
لها  واال�ستجابة  احلا�سدة،  الب�سرية  بالتجمعات 
كما  الغذائي،  والت�سمم  احلرارة  اأمرا�س  مثل 
عربت املنظمة عن بالغ �سكرها وتقديرها للعاملني 
امل�ساركة  القطاعات  وجميع  ال�سحة  وزارة  يف 
خدمات  تقدمي  يف  تفانيهم  نظري  احلج  مو�سم  يف 

الرعاية ال�سحية الأكرث من 2.5 مليون حاج.

االمرا�س  من  العديد  انت�سار   2٠19 العام  �سهد 
الكولريا،  واأمرا�س  "االإيبوال"،  مثل  الوبائية 
واحل�سبة، و�سلل االأطفال، وغريها من االأمرا�س 

املعدية 
تلكم  خطورة  مدى  ت�ست�سرف  اململكة  فاخذت 
ال�سحة  منظمة  مع  فتعاونت  املعدية   االمرا�س 
ال�سحي  االإنذار  لنظام  اأداة  تطوير  على  العاملية 
واال�ستجابة   الك�سف  اأن�سطة  تي�سري  بهدف  املبكر، 
عملت  كما  ال�سحية،  االأحداث  ت�سبق  باإ�سارات 
من  العديد  فاتخذت  والوقاية  ال�سالمة  مبداأ  على 
مكة   طريق  مبادرة  ومنها  االحرتازية  التدابري 

والتي �ساركت وزارة ال�سحة  مع عدد من اجلهات 
بلد  يف  الوقائية  االإجراءات  تنفيذ  يف  احلكومية 

احلاج قبل قدومه اإىل اململكة.
االلتزام  يف  نوعية  نقلة  املبادرة  هذه  واأحدثت 
التغطية  بلغت  حيث  ال�سحية،  باال�سرتاطات 
للحجاج  واالإنفلونزا  ال�سوكية  احلمى  بلقاحي 
 %  1٠٠ ن�سبة  املبادرة  هذه  طريق  عن  القادمني 

الأول مرة.

اخلدمات الصحية يف مكة  واملشاعر
و�سهد  حج عام  2٠19 م 1٤٤٠ ه  تقدمي اخلدمات 

ال�سحية الأكرث من مليوين ون�سف املليون حاج   
فقد جندت اململكة 3٠،9٠8 ثالثني الف وت�سعمائة 
امراأة( من من�سوبي  اأفراد )منهم 8685  وثمانية  
ال�سعودي  االأحمر  الهالل  وهيئة  ال�سحة  وزارة 
ف�ساًل  والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  ومن�سوبي 
ال�سحية  اخلدمات  م  تقدِّ التي  العاملة  القوى  عن 
من من�سوبي القطاعات االأمنية والع�سكرية  لتقدمي 

" واالإ�سعافية   ال�سحية  احلجاج  " خدمات 
يف  واالإ�سعافية  الطبية  الِفرق  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ساعر املقد�سة خالل فرتة احلج اأكرث من 11٤1 
خدماتهم  يقدمون  وميدانياً  واإ�سعافيًّا  طبيًّا  فريًقا 

حلجاج بيت اهلل احلرام.
والعالجية  ال�سحية  احلجاج  خدمات  وكانت  
�سحية  كخدمات  تقدم  واالإ�سعافية  والوقائية 
القلب  عمليات   : وت�سمل  انية  جمَّ متخ�س�سة 
الكلوي  والغ�سيل  القلبية،  والق�سطرة  املفتوح، 
اله�سمية،  واملناظري  والدموي،  الربيتوين  بنوعيه 

باالإ�سافة اإىل عمليات الوالدة وغريها.
داخل  ال�سحية    واملراكز  امل�ست�سفيات  عدد  وبلغ 
مكة وامل�ساعر 16 م�ست�سفى و 125 مركًزا جمهًزا 
واالإ�سعافية،  والطبية  ال�سحية  االإمكانات  بكافة 
هيئة  خ�س�ست  .كما  ميدانية  ِفرقة   68 اإىل  اإ�سافة 
ا دائًما  الهالل االأحمر ال�سعودي 132 مركًزا اإ�سعافيًّ
و  اجة،  درَّ و2٠  اإ�سعاف،  �سيارة  و37٠  وموؤقًتا، 
العاملة  والقوى  االإ�سعافية  للفرق  �سخ�ًسا   2811
يف نطاقات مكة املكرمة واملدينة املنورة، وامل�ساعر 
املقد�سة، لتقدمي كافة اخلدمات االإ�سعافية والطبية 
االإ�سعاف  جانب  .اإىل  اليوم  مدار  على  للحجاج 
املتخ�س�سة  النارية، والِفرق  اجلوي  والدراجات 
الراجلة  امليدانية  والِفرق  ال�سريعة،  لال�ستجابة 
يف امل�سجد احلرام، وال�ساحات املحيطة به، وذلك 
لديها،  املتوفرة  الب�سرية  الطاقات  على  باالعتماد 

باالإ�سافة اإىل كوكبة من املتطوعني واملتطوعات.

الريا�ض - البالد
م�سيئة  ا�ستنتاجات  من  ورد  ما  قطعياً  اململكة  رف�ست 
وغري �سحيحة عن قيادة اململكة يف التقرير، الذي ُزود به 
الكوجنر�س ب�ساأن جرمية مقتل املواطن جمال خا�سقجي.
قالت  بياًنا  )اجلمعة(  اأم�س  اخلارجية  وزارة  واأ�سدرت 
ب�ساأن  تداوله  مت  ما  اخلارجية  وزارة  "تابعت  فيه: 
جرمية  ب�ساأن  به  الكوجنر�س  تزويد  مت  الذي  التقرير 

اإىل  وت�سري  اهلل.  رحمه  خا�سقجي،  جمال  املواطن  مقتل 
اأن حكومة اململكة ترف�س رف�ًسا قاطًعا ما ورد يف التقرير 
من ا�ستنتاجات م�سيئة وغري �سحيحة عن قيادة اململكة، 
التقرير  اأن  كما  االأحوال،  من  حال  باأي  قبولها  والميكن 
ت�سمن جملة من املعلومات واال�ستنتاجات االأخرى غري 

ال�سحيحة".
"نوؤكد على ما �سبق، اأن �سدر بهذا ال�ساأن من   واأ�ساف: 

اأن هذه جرمية نكراء،  اجلهات املخت�سة يف اململكة، من 
ارتكبتها  وقيمها.  اململكة  لقوانني  انتهاًكا �سارًخا  �سكلت 
�سالحيات  وخالفت  االأنظمة  كافة  جتاوزت  جمموعة 
جميع  اتخاذ  مت  وقد  فيها،  يعملون  كانوا  التي  االأجهزة 
وتقدميهم  معهم  للتحقيق  الالزمة  الق�سائية  االإجراءات 
نهائية  ق�سائية  اأحكاٌم  بحقهم  �سدرت  حيث  للعدالة؛ 
ملن  واإنه   - اهلل  رحمه   - خا�سقجي  اأ�سرة  بها  رحبت 

ت�سمنه  وما  التقرير،  هذا  مثل  ي�سدر  اأن  حقاً  املوؤ�سف 
من ا�ستنتاجات خاطئة وغري مربرة، يف وقت اأدانت فيه 
اململكة هذه اجلرمية الب�سعة واتخذت قيادتها اخلطوات 
املوؤ�سفة  احلادثة  هذه  مثل  تكرار  عدم  ل�سمان  الالزمة؛ 
امل�سا�س  �ساأنه  من  اأمر  اأي  اململكة  ترف�س  كما  م�ستقباًل، 

بقيادتها و�سيادتها وا�ستقالل ق�سائها".
واأكدت وزارة اخلارجية، اأن ال�سراكة بني اململكة العربية 

ال�سعودية والواليات املتحدة االأمريكية، هي �سراكة قوية 
ومتينة، ارتكزت خالل الثمانية عقود املا�سية على اأ�س�س 
املوؤ�س�سات  وتعمل  املتبادل،  االحرتام  قوامها  را�سخة؛ 
وتكثيف  املجاالت،  خمتلف  يف  تعزيزها  على  البلدين  يف 
التن�سيق والتعاون بينهما لتحقيق اأمن وا�ستقرار املنطقة 
التي  الرا�سخة  االأ�س�س  هذه  ت�ستمر  اأن  وناأمل  والعامل، 

�سكلت اإطاًرا قوًيا ل�سراكة البلدين اال�سرتاتيجية.

الــعــاقــات الــ�ــســعــوديــة الأمــريــكــيــة 
ــة، تــتــ�ــســم بــالــر�ــســوخ،  ــاريــخــي ــت ال
والتن�سيق  التعاون  على  وترتكز 
ــا الأمـــــن  ــاي ــ�ــس املـــ�ـــســـرك جتـــــاه ق
هذا  متثل  لــذا  الإقليمي؛  وال�سلم 
املتزنة  للعاقات  منوذًجا  ال�سراكة 
امل�سالح  على  القائمة  واملــتــوازنــة 
يف  والتقارب  املتبادل،  والحــرام 
وجهات النظر اإزاء الق�سايا الدولية 
امل�سركة ذات البعد الإ�سراتيجي، 
خــا�ــســة يف هــــذه املـــرحـــلـــة، الــتــي 
ـــواجـــه فــيــهــا املــنــطــقــة حتــديــات  ت
الإيرانية  ال�سيا�سة  جــراء  كبرية؛ 
املــنــطــقــة،  دول  جتــــاه  الـــعـــدائـــيـــة 
وكائها  عــرب  الــعــدائــي  و�سلوكها 
الإرهابية،  احلوثية  وميلي�سياتها 
املــدنــيــة  الأعـــيـــان  ت�ستهدف  الــتــي 
اأدانها  وقــد  اململكة،  يف  واملدنيني 
تلك  خلطورة  جمدًدا  الأمن  جمل�س 
الهجمات على اأمن وا�ستقرار الأمن 

وال�سلم الإقليميني. 
ــــذي اأجــــراه   ويـــاأتـــي التــ�ــســال ال
الــ�ــســريــفــني امللك  خــــادم احلــرمــني 
ـ  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
الأمريكي  الرئي�س  مع  ـ  الله  حفظه 
لعمق  ـــًدا  ـــاأكـــي ت ـــدن  ـــاي ب جـــوزيـــف 
البلدين،  بــني  تربط  التي  العاقة 
بينهما  الــ�ــســراكــة  تعزيز  واأهــمــيــة 
اأمن  ويحقق  م�ساحلهما  يخدم  مبا 
حيث  والعامل؛  املنطقة  وا�ستقرار 
ق�سايا  اأهــم  الزعيمان  ا�ستعر�س 
املنطقة وامل�ستجدات ذات الهتمام 
الإيراين  ال�سلوك  امل�سرك، وبحث 
املــزعــزعــة  واأنــ�ــســطــتــه  املنطقة  يف 
ــتــقــرار ودعـــمـــه لــلــجــمــاعــات  لــا�ــس

الإرهابية.
بني  ال�سراكة  تقوية  ا�ستمرار  اإن   
الـــريـــا�ـــس ووا�ـــســـنـــطـــن وتــعــزيــز 
املتينة،  املوؤ�س�ساتية  عاقاتهما 
على  الدائم  البلدين  حر�س  يعك�س 
حتقيق املزيد من امل�سالح املتبادلة، 
على  للحفاظ  قوية  �سمانة  وميثل 
والقت�ساد  الإقليمي،  ال�ستقرار 

العاملي. 

شراكة 
استراتيجية

كلمة  خادم الحرمين وبايدن يبحثان تعزيز
الشراكة وسلوك إيران المزعزع لالستقرار

القيادة تتلقى تهاني قادة الدول واألمراء والمسؤولين

تدمير مسيرتين.. ومجلس األمن يدين االعتداءات الحوثية

الريا�ض - وا�ض
اأجرى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
ـ ات�سااًل هاتفًيا، بفخامة الرئي�س جوزيف  ـ حفظه اهلل  �سعود 

بايدن رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية.
توليه  مبنا�سبة  فخامته  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  وهناأ 
خادم  اأكد  وقد  االأمريكية.  املتحدة  للواليات  رئي�ساً  من�سبه 
خالل  االأمريكي  الرئي�س  وفخامة  ال�سريفني،  احلرمني 

االت�سال، على عمق العالقة التي تربط بني البلدين، واأهمية 
اأمن  ويحقق  م�ساحلهما،  يخدم  مبا  بينهما،  ال�سراكة  تعزيز 
ق�سايا  اأهم  ا�ستعرا�س  مت  كما  والعامل.  املنطقة  وا�ستقرار 
املنطقة وامل�ستجدات ذات االهتمام امل�سرتك، وبحث ال�سلوك 
ودعمه  لال�ستقرار  املزعزعة  واأن�سطته  املنطقة  يف  االإيراين 
يف  ال�سريفني  احلرمني  خادم  و�سكر  االإرهابية.  للجماعات 
املتحدة  الواليات  التزام  على  االأمريكي  الرئي�س  ال�سدد  هذا 

االأمريكية الدفاع عن اململكة جتاه مثل هذه التهديدات، وتاأكيد 
النووي.  ال�سالح  بامتالك  الإيران  ي�سمح  لن  باأنه  فخامته، 
االأمم  جلهود  اململكة  دعم  على  االأمريكي  الرئي�س  واأثنى 

املتحدة للو�سول لهدنة ووقف الإطالق النار يف اليمن.
فيما اأكد خادم احلرمني ال�سريفني، حر�س اململكة للو�سول اإىل 
والنماء  االأمن  لتحقيق  اليمن، و�سعيها  �سامل يف  �سيا�سي  حل 

لل�سعب اليمني.

الريا�ض - عوا�صم - وا�ض
تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - ات�سااًل 
اجلابر  االأحمد  نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من  )اجلمعة(،  اأم�س  هاتفًيا 
ويل  ل�سمو  اأجريت  التي  العملية  بنجاح  فيه  هناأه  الكويت،  دولة  اأمري  ال�سباح 
العهد، داعًيا اهلل اأن ميتعه بال�سحة والعافية. وقد عرب خادم احلرمني ال�سريفني 

عن �سكره وتقديره ل�سمو اأمري دولة الكويت على م�ساعره االأخوية ال�سادقة.
برقيٍة،  يف  عمان  �سلطان  املعظم  طارق  بن  هيثم  لطان  ال�سُّ اجلاللِة  �ساحِب  وهناأ 
حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخاه 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأجراها  التي  اجلراحية،  العملية  جناح  مبنا�سبة   - اهلل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأمري 

وزير الدفاع.
�سمّو  وعلى   ، ال�سريفني  احلرمني  خادم  على  مُيّن  اأن  تعاىل،  اهلل  جاللته،  ودعا 
ي�سبو  مما  املزيد  لتحقيق  العمر؛  ومديد  والعافية  ال�سحة  بدوام  العهد،  ويل 
�ساحب  هناأ  كما  وازدهار.   ورقّي  تقّدم  من  ال�سقيق  ال�سعودي  ال�سعب  اإليه 
ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر يف برقيٍة اأخاه خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.  واأعرب �سمو اأمري دولة قطر يف 
برقية مماثلة ل�سمو ويل العهد عن التهنئة مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية التي 
اأجراها �سموه.  كما هناأ �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل ثاين نائب اأمري دولة قطر، 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل العهد.
واأعرب معايل ال�سيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز اآل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سريفني، ول�سمو ويل  التهنئة خلادم احلرمني  الداخلية عن  بدولة قطر ووزير 

العهد.
 وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
الفجرية يف برقيٍة اأخاه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود - حفظه اهلل، كما اأعرب يف برقية مماثلة ل�سمو ويل العهد - حفظه اهلل - 

ال�سيخ  �سمو  وهناأ  �سموه.  اأجراها  التي  اجلراحية  العملية  بنجاح  التهنئة  عن 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية يف برقيتني مماثلتني اإىل خادم 
ال�سمو  هناأ �ساحب  كما  اهلل -  العهد - حفظهما  ال�سريفني، و�سمو ويل  احلرمني 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان اأخاه خادم 
النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  وهناأ  العهد.  ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني 
النعيمي نائب حاكم عجمان يف  ال�سيخ نا�سر بن را�سد  ويل عهد عجمان، و�سمو 
برقيتني مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل العهد - حفظهما اهلل .  
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

من  اأم�س،  هاتفياً  ات�سااًل  الدفاع،  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 

الكويت. واطماأن �سمو اأمري دولة الكويت على �سحة �سموه، �سائاًل 
ويل  �سمو  �سكر  وقد  ال�سحة.  عليه  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل 

العهد، اأمري دولة الكويت على ما عرب عنه من م�ساعر اأخوية 
ودعوات �سادقة.

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 
وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

الكاظمي  ال�سيد م�سطفى  ات�سااًل هاتفياً، من دولة  الدفاع، 
اطماأن   ، العراق  جمهورية  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اهلل،  �سائال  العهد،  ويل  �سمو  �سحة  على  خالله 
اأن ميتعه بال�سحة والعافية.

�سكره  عن  العهد  ويل  �سمو  عرب  فيما 
وتقديره لدولة رئي�س الوزراء العراقي 

على م�ساعره االأخوية النبيلة.
ات�سااًل  العهد  ويل  �سمو  وتلقى 

الربملان  رئي�س  من  هاتفياً، 

اأن  العراقي حممد احللبو�سي، وذلك لالطمئنان على �سحة �سموه ، �سائاًل اهلل، 
ميتعه بال�سحة والعافية.

م�ساعره  على  العراقي  الربملان  لرئي�س  �سكره  عن  العهد  ويل  �سمو  اأعرب  فيما 
االأخوية ال�سادقة.

ورفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
التهنئة خلادم احلرمني  الوزارة،  با�سمه ونيابة عن من�سوبي  الداخلية،  وزير 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - كما رفع االأمري 
جناح  مبنا�سبة  العهد  ويل  ل�سمو  التهنئة  �سعود،  بن  عبدالعزيز 
العملية اجلراحية وخروجه من امل�ست�سفى، وقال": با�سمي 
ل�سموكم  اأرفع  اأن  الوزارة، ي�سرين  ونيابة عن من�سوبي 
اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة جناح  اأ�سمى  الكرمي 
حفظكم   - ل�سموكم  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية 
اهلل  ون�ساأل   - احلمد  وهلل   - بالنجاح  وتكللت   - اهلل 
العلي القدير اأن يحفظ �سموكم ويدمي عليكم موفور 
العام  النائب  معايل  ورفع   ." والعافية  ال�سحة 
ونيابة  با�سمه  املعجب  عبداهلل  بن  �سعود  ال�سيخ 
خلادم  التهنئة  العامة،  النيابة  من�سوبي  جميع  عن 
العهد  ويل  ول�سمو  ال�سريفني  احلرمني 
 ، كافة  ال�سعودي  ولل�سعب 
اأن  وجل،  عز  املوىل،  �سائاًل 
االأمن  الوطن  يدمي على هذا 
واال�ستقرار والرخاء، واأن 
احلرمني  خادم  يحفظ 
و�سمو  ال�سريفني، 

ويل عهده االأمني.

الريا�ض- نيويورك- البالد
دعم  "حتالف  التحالف  قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  �سرح 
قوات  اأن  املالكي،  تركي  الركن  العميد  اليمن"،  يف  ال�سرعية 
التحالف امل�سرتكة متكنت - وهلل احلمد - من اعرتا�س وتدمري 
احلوثية  امليلي�سيا  اأطلقتهما  طيار،  بدون  مفخختني  طائرتني 

ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإيران  من  املدعومة  االإرهابية 
ال�ستهداف املدنيني واالأعيان املدنية باجتاه جنوب اململكة.

احلوثية  امليلي�سيا  حماوالت  اأن  املالكي،  العميد  واأو�سح 
بطريقة  املدنية  واالأعيان  املدنيني  على  باالعتداء  االإرهابية 
القوات  قيادة  اأن  موؤكدًا  متعمدة وممنهجة متثل جرائم حرب، 

الالزمة  العملياتية  االإجراءات  وُتنفذ  تتخذ  للتحالف  امل�سرتكة 
حلماية املدنيني واالأعيان املدنية، مبا يتوافق مع القانون الدويل 

االإن�ساين وقواعده العرفية.
ملي�سيا  هجمات  الدويل،  االأمن  جمل�س  اأدان  ذلك،  غ�سون  يف   
العربية  اململكة  على  اإيران  من  املدعومة  االإرهابية  احلوثي 

للو�سول  املتحدة  االأمم  مل�سوؤويل  بال�سماح  وطالبها  ال�سعودية، 
التي  �سافر  النفط  لناقلة  تاأخري  ودون  امل�سروط  وغري  االآمن 
تقع يف �سمال اليمن ، واأعرب املجل�س عن اإدانته ب�سدة للت�سعيد 
امل�ستمر يف ماأرب باليمن، كما اأ�ساف املجل�س القيادي يف ملي�سيا 

احلوثي االإرهابية �سلطان زابن يف قائمة العقوبات.

أكدت رفضها ألي أمر من شأنه املساس بقيادتها وسيادتها واستقالل قضائها

المملكة أدانت الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات الالزمة لضمان عدم تكرارهاقتلة خاشقجي ُقدموا للعدالة وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية



إعالم يليق بالرؤية والتحوالت
كيف  وممار�سة.  بحًثا  الإعللام  ب�سناعة  املهمومني  اأحد  ب�سفتكم   •  
التقني  التطور  اإىل  بالنظر  عللام  ب�سكل  ال�سعودي  الإعللام  اأداء  تللرى 
واإجنازاتها   2030 روؤيللة  ظل  يف  بها  ي�سطلع  التي  الر�سالة  وحجم 

املتاحقة؟
- �سهد الإعللللام اللل�للسللعللودي يف اللل�للسللنللوات الأخللللرة تللطللورًا كللبللرًا، 
ما  �للسللواء  اللليللوم،  بللادنللا  تعي�سها  الللتللي  الللتللحللّولت  ظللل  يف  ل�سيما 
ما  اأو   ،»2030 »روؤيلللة  تفر�سها  التي  ال�ساملة  بالإ�ساحات  يتعلق 
ونفوذها  لبادنا،  منزلة  مع  املن�سجم  للمملكة  الإقليمي  بالدور  يتعلق 
القت�سادي وال�سرتاتيجي، ول �سك اأن اململكة اأدركت حجم  املتغرات 
العامل   يف  الإعللام  �سناعة  على  طللراأت  التي  والتقنية،  التكنولوجية 
باأ�سره؛ بدًءا من الإعام اجلديد ومواقع التوا�سل الجتماعي والذكاء 
وروبوتات  والللدرون  الآلللة  وتعلُّم  ال�سخمة،  والبيانات  ال�سطناعي 
ومواكبة  املتغرات  بهذه  اللحاق  على  اململكة  عملت  لللذا  الللدرد�للسللة؛ 
جميع  يف  التكنولوجية  النظم  باأحدث  واأخللذت  الرقمية،  التحّولت 
يف  يح�سل  الللذي  بالتطور  التعريف  يف  ي�ساهم  مبا  الإعللام  و�سائل 
ذات  كدولة  املتعاظم  دورها  مع  ويتما�سى  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
مكانة كبرة �سيا�سيًا، واقت�ساديًا، وطرفا فاعًا يف جمريات الأحداث 

الدائرة على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

 اقتصاد ومجتمع املعرفة 
منتدى"  اإدارة  جمل�س  تراأ�سون  اأ�سبار"  مركز"  اإىل  بالإ�سافة   •
اأهمية التحول ال�سامل  اأ�سبار" الدويل الذي يهدف لاإ�سهام يف تاأكيد 
وبيان  املعرفة  على  القائم  والقت�ساد  املعرفة  جمتمع  نحو  وال�سريع 
العاقة املتازمة بني جمتمع املعرفة والتنمية امل�ستدامة.. اإىل اأي حد 

مت حتقيق ذلك على اأر�س الواقع يف توجهات القت�ساد ال�سعودي؟
اإن�ساء منتدى" اأ�سبار" الدويل يف 2016م )وهو اإحدى  اأن  - ل �سك، 
مبادرات مركز اأ�سبار( جاء متوائًما مع ما ت�سهده اململكة من حتولت 
التي  كربى متمثلة يف معطيات روؤية اململكة 2030 وجتلياتها املهمة 
الإجنللاز  على  القائمني  وجلميع  لل�سباب  اإلهام  م�سدر  اليوم  اأ�سحت 
والإنتاج يف خمتلف القطاعات، وقد حدد املنتدى منذ انطاقته اأهدافه 
وهويته، فقال عن نف�سه: باأنه منتدى تنموي يهدف اإىل امل�ساهمة يف 
دعم التحّول ال�سامل وال�سريع نحو جمتمع املعرفة، والقت�ساد القائم 
والتنمية  املعرفة  جمتمع  بني  املتازمة  العاقة  وبيان  املعرفة،  على 
امل�ستدامة، وا�ستب�سار دور املعرفة يف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية 
اقت�ساد،  اإىل  املعرفة  حتويل  على  ال�ستيعابية  وقدرتها  واخلدمية، 

وا�ستلهام التجارب العاملية الناجحة يف التحّول اإىل اقت�ساد املعرفة.
التي  املللوؤمتللرات  مقدمة  يف  يكون  اأن  يف  املنتدى  روؤيللة  تتمثل  فيما 
جلعل  للجميع  واملمار�سات  واملنهجيات،  والآليات،  الأدوات  فيه  تقدم 
منافع املعرفة الجتماعية والقت�سادية اأمرًا واقعًا متحققًا. اأما ر�سالة 
املنتدى فتتلخ�س يف اأن يجعل اأثر املعرفة على املجتمع اأمرًا ملمو�سًا، 
لتكون  املعرفة  وا�ستغال  وحتويل،  وتكامل،  خلق،  خللال  من  وذلللك 
وجد  وقد  ال�سابقة.  دوراتلله  مدى  وعلى  للجميع،  الأ�سا�سية  املمار�سة 
املنتدى الذي �سارك فيه عدد كبر من املتحدثني، من كبار اخلرباء على 
م�ستوى العامل �سدًى كبرًا على امل�ستوى العلمي وامل�ستوى الثقايف 
ومواقع  املطبوعة  ال�سحف  وفعالياته  اأخباره  وت�سدرت  والتنموي، 
الأخبار الإلكرتونية. كما احتفت به و�سائل الإعام املختلفة؛ ف�سًا عن 

املنظمات واملوؤ�س�سات العلمية والقت�سادية.
كللمللا جنللح املللنللتللدى يف اإطللللاق علللدد مللن امللللبلللادرات خلللال ال�سنوات 
احلادي  القرن  يف  التوقع  امل�ستقبل:  "حتويل  كتاب  اأبرزها:  املا�سية 
ابتكر،  وجائزة  ابتكر  ومبادرة  احلللر،  العمل  ومبادرة  والع�سرين"، 
ومبادرة  الإعامية،  احلا�سنة  ومبادرة  ال�سخمة،  البيانات  ومبادرة 
ومبادرة  الأولية،  النماذج  ت�سميم  ومبادرة  البناء،  وتقنيات  البتكار 
معهد امل�ستقبل، ومبادرة جائزة اأفكار للم�ستقبل، ومعجم امل�سطلحات 
الأ�سا�سية للدرا�سات امل�ستقبلية، وغر ذلك من املجالت التي ل يت�سع 

املجال لذكرها.

 الشورى.. تطوير ومزيد من 
الصالحيات 

ال�سورى بدورته الأوىل 1993  • د.فهد ُاخرتمت ع�سوا يف جمل�س 
ال�سورى  دور  تطور  ترون  كيف   .. والثالثة 2001  والثانية 1997 

الرقابي والت�سريعي منذ البدايات وحتى الآن؟
- ت�سرفت باختياري ع�سوًا يف جمل�س ال�سورى، يف العام 1992، 
وقد كنت واحدًا من 60 ع�سوًا يف الدورة الأوىل من املجل�س الذي 
�سدر  وقد  توقفه،  من  عقود  بعد  اجلديدة،  هيئته  يف  ت�سكيله  اأعيد 
نظام ال�سورى �سمن جمموعة اأنظمة حديثة، منها النظام الأ�سا�سي 
ا�ستمّررت ع�سوًا يف  الله،  الللوزراء، وبف�سل  للحكم ونظام جمل�س 
و�سعدت  وحظيت  عاما،   12 مدتها  متعاقبة؛  دورات  لثاث  املجل�س 
من  املختارة  ال�سفوة  مع  لأ�سارك  يل  الثمينة  الفر�سة  هذه  باإتاحة 

خرة رجالت هذا البلد الكرمي، يف بلورة النظم والقرارات، التي 
نحو  وم�ستقبلها،  حا�سرها  وتوجه  لبادنا،  العامة  احلياة  حتكم 
اأن  قبل  تكليف  ع�سوية  وهي  الإيجابي.  والتطور  والرفعة  اخلر 

تكون ع�سوية ت�سريف.
تطور  قد  احلالية،  �سورته  يف  املجل�س  هذا  باأن  القول  واأ�ستطيع 
اإىل  احلياة  اإعللادة  اأن  �سك  من  فما  ببطء.  كان  واإن  الأف�سل،  نحو 
م�ستوى  على  كبرًا  حدثًا  �سكلت  الللبللاد،  يف  ال�سورية  املوؤ�س�سة 
لتطلعات  ا�ستجابة  جلللاءت  الللداخللل  يف  فهي  واخلللللارج،  الللداخللل 
النا�س اإىل قدر من امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية يف الباد، وهي 
الدولية  واملحافل  الأو�ساط  لدى  كبرًا  ترحيبًا  يف اخلارج وجدت 
بكثر  والإ�ساح  التحديث  نحو  الدولة  خطوات  تتابع  كانت  التي 
من التقدير. لقد كان القرار حمط تناول و�سائل الإعام يف خمتلف 
اأنحاء العامل. واعترب نقلة مهمة جدًا على م�ستوى الإدارة واحلياة 
اإ�ساحات  اإىل  بحاجة  كانت  اململكة  فاإن  وللحقيقة  للنا�س.  العامة 
الللبللاد  مللوؤ�للسلل�للسللات احلللكللم يف  اإىل  اإعللللادة احللليللاة  كللهللذه؛ لأن يف 
ب�سلطاتها الثاث دفعة مهمة نحو التنمية وال�ستقرار والأمن على 
تختلف عن  ل  اململكة  ال�سورى يف  فاإن جتربة  وبراأيي،  امل�ستقبل. 
تطويره،  مراحل  يف  �سواء  برملاين،  اأو  نيابي،  جمل�س  اأي  جتربة 
اأو يف ممار�ساته ملهامه، بناًء على املعطيات ال�سيا�سية، والظروف 
الداخلية للباد، وهذا ل يعني اأنه لي�س يف حاجة اإىل تطوير م�ستمر 

ومنحه مزيدًا من ال�ساحيات.

 إعالء حضور اململكة 
والإعام  الثقافة  جلنة  تراأ�ستم  ال�سورى  يف  ع�سويتكم  خال   •
والإعللام  الثقافة  بني  الف�سل  جدوى  ترون  كيف  التعليم..  وجلنة 

يف وزارتني م�ستقلتني؟
م�ستقلتني  وزارتللللني  يف  الإعللللام  عللن  الللثللقللافللة  ف�سل  اأن   ل�للسللك   -
والثقافة  الإعللام  من  كل  ي�سهدها  التي  الكبرة  التحولت  يواكب 
كللبللرة،  اإعللاملليللة  �سناعة  متتلك  اأ�للسللبللحللت  الللتللي  اللل�للسللعللوديللة،  يف 
وم�ستوى كبرًا من التو�سع يف جمال الثقافة، وقد جاء هذا القرار 
اململكة  روؤيللة  يحقق  مبا  لاأف�سل  القطاعني  كا  اأداء  لتطوير  داعمًا 
فاإن  التجربة،  بعد مرور نحو عامني على  هذه  اأنه  واأعتقد   ،2030
منحهما  يف  جنح  والعللام  للثقافة  م�ستقلتني  وزارتللني  تخ�سي�س 
ورفعتها  اململكة  ح�سور  من  واأعلى  والتخ�س�س،  املهنية  من  املزيد 
عامليًا، واأعطاها ف�ساًء اأرحب وجعل منها واجهة مهمة وكبرة تليق 
مبوقعها الديني والتاريخي يف العامل العربي والإ�سامي والدويل، 
ل�سيما اأمام من كانوا يعتربون اأن اململكة هي جمرد" برتول واإبل 
وخيام" فقط، ول يعرفون عنها اأ�سياء كثرة؛ لأن حمات العاقات 
ثقافية  منتجات  اإىل  الأمر  يتحول  عندما  لكن  كثرا،  تفيد  ل  العامة 
النتباه،  �سيلفت  ما  هو  ذلللك  فللاإن  وتاريخها،  الباد  تللراث  تعك�س 

ويجعلها مو�سع اهتمام العامل.

 إيجابيات اجلائحة 
ك�سرورة  بعد"،  عن  التعليم"  يف  اململكة  جتربة  تللرون  كيف   •

فر�ستها جائحة كورونا؟
- اأعتقد اأن وزارة التعليم، ويف خ�سم اجلائحة جنحت يف مواكبة 
ت�ستمر  فلكي  الرقمي،  التحول  خيارات  وهي  الع�سر،  م�ستجدات 
التعليم  اأن تعتمد  ال�سحيح، كان لبد  التعليمية يف طريقها  العملية 
العامل،  على  بجديد  لي�س  التعليم  من  النوع  هذا  اأن  ورغم  بعد،  عن 
يف  ح�سنة  غر  ب�سمعة  حظي  لكنه  فللرتة،  منذ  مللوجللودا  كللان  حيث 
ال�سابق اعتقادا من النا�س اأن التعليم التقليدي هو الطريق ال�سحيح 
والأف�سل لكت�ساب اخلربات واملهارات وتاأهيل املنتمني اإليه، ولكن 

الأمر  العامل؛  اأمرين مهمني يف هذا  اإىل حتقيق  اأزمة كورونا دفعت 
الأول هو ت�سارع التقنية بطريقة غر م�سبوقة بحيث اأ�سبح العامل 
والأهللداف  م�سلحته  يحقق  مبا  به  للحاق  الت�سارع  هذا  وراء  يلهث 
اأن يحقق يف ظل  اإليها، وا�ستطاع هذا الت�سارع الرقمي  التي يرمي 
التي  الأهداف،  الذي فر�سته كورونا  كثرا من  التباعد الجتماعي 
التعليم  وزارة  اأن  واأعتقد  حتققت،  ملا  الرقمي  الت�سارع  هللذا  لللول 
ال�سعودية ا�ستطاعت اأن حتقق اأهدافا جيدة جدا يف حت�سني �سمعة 
اأن حتقق جناحا عرب  الللوزارة  ا�ستطاعت  كما  "اأون لين"،  التعليم 
ال�سعوبات  بع�س  وجود  رغم  املطلوب  اجليد  بال�سكل  ا�ستمراريته 
يف البداية متثلت يف التنفيذ بال�سكل املثايل، و�سعوبة تقبل النا�س 

والعائات والطاب اأنف�سهم لهذا النوع اجلديد من التعلم.

 تشكيك وحداثة 
تللرون  كيف  عللامللا...   12 ملللدة  اليمامة  حترير  رئا�سة  توليتم   •

التجربة اإجماًل وجملة اليمامة حتديًدا؟ 
- تللعللد فلللرتة رئللا�للسللتللي لللتللحللريللر جملللللة بللحللجللم اللليللمللامللة، وبحجم 
حمطاتي  اأهم  من  العريق،  تاريخها  وبحجم  الوطنية،  م�سوؤوليتها 
اململكة، ول �سك  اأكرب واأعللرق جملة يف  الإعللام؛ كونها  يف �سناعة 
ولله  كثرة،  اأ�سياء  فيها  تعلمت  غنية يف حياتي،  كانت جتربة  اأنها 
الفرتة ومبللوؤازرة زمائي  تلك  ا�ستطعت خال  اأنني  احلمد. واأزعم 
اأن نوؤدي دورًا ملحوظًا يف الإ�سهام يف حركة التنمية، وا�ستحثاث 
اإليها، ول�سيما يف تلك املرحلة ال�ساخنة  الو�سائل والطرق املف�سية 
اإعمال  يف  اأرحلللب  هام�سًا  اليمامة  اأبللاحللت  حيث  عمرها،  مللن  جللدًا 
للم�ساءلة واملحا�سبة  اأرحب  اأتاحت ف�ساًء  اأنها  العقل والتفكر، كما 
جمتمع  يحتاجه  كللان  ما  اأحللوج  من  اأمللور  وهللي  والنقد،  واملراقبة 

ناه�س كمجتمعنا. 
امل�سوؤولني هدفنا هو  بع�س  عّد  فقد  والتنوير،  اجُلللراأة  لتلك  ونظًرا 

ذلك  يللوازي  ه  للِدّ اأ�للسُ على  كللان  الللذي  التنمية،  م�سروع  يف  الت�سكيك 
اتهامنا من قبل املحافظني باأن غايتنا هي الإجهاز على ثقافة العرب 
وعلى تراثهم، لأن اليمامة كانت معقًا للحداثة التي نعي�س ثمارها 
بكثر  اأ�سهل  كان  امل�سوؤولني  باأن حل م�سكلتنا مع  اليوم، واأعرتف 
الو�ساطة  اأن مهمتنا هي  اأو�سحنا مراًرا  منه مع املحافظني، فطاملا 
الفعلية والعملية بني املواطن و�سانعي القرار، منطلقني من خطوط 
ملتطلبات  ا�ستجابة  ال�سمر؛  ويف  الللذهللن  يف  الو�سوح  �سديدة 
املجتمع. ويف هذا تاأكيد على املحرك الذي يدفع الأداء الإعامي اإىل 
م�سوؤولياته املبا�سرة يف �سبط التوازن الدقيق، يف املعادلة ال�سعبة 

للتقدم والتخلف.

نفس التحديات 
اإليه  اآلت  الذي  الواقع  م�سوؤولية  من  جانبا  يحمل  راأي  هناك   •
وا�ستثمار  تنمية  يف  الإدارات  جمال�س  لتق�سر  الورقية  ال�سحافة 
م�سمونها  تطوير  عن  التقاع�س  يف  التحرير  ورئا�سات  اأ�سولها 
كنتم  وقد  تقولون  مللاذا  الذهبي..  ع�سرها  اأثناء  اآلياتها  وحتديث 

رئي�ًسا ملجل�س اإدارة ورئي�ًسا للتحرير؟
- ل يكاد مير �سهر من دون اأن ن�سمع عن اأزمة مالية تواجه هذه 
ال�سحيفة اأو تلك، اأو عن تلويح بتوقف �سحف كانت معامل بارزة 
يف بلدانها واأحياًنا يف املنطقة ككل، وت�سر بع�س الإح�سائيات 
والتقارير ال�سحفية اإىل تراجع عام يف مبيعات ال�سحف الورقية 
مع  الإنللرتنللت  عرب  الللقللراءات  يف  مطرد  ارتللفللاع  مقابل  العامل  يف 
ووفًقا  مت�سارع.  ب�سكل  وو�سائلها  الإلكرتونية،  ال�سحافة  تطور 
لتلك الإح�سائيات يبدو اأن تاأثرات التطورات التكنولوجية على 
وعابرة  حمدودة  تاأثرات  تكون  لن  املطبوعة  الورقية  ال�سحافة 
غر  طويلة  زمنية  لفرتة  م�ستمرة  تاأثرات  �ستكون  بل  موؤقتة  اأو 
قابلة لعك�س اجتاهها لأ�سباب عديدة؛ من طبيعة املناف�سة ومنوها 
امل�ستخدمني  من  اجلديد  اجليل  وخ�سائ�س  املتوا�سل  وتكاثرها 
ال�سا�سات  واأ�سبحت  بللالللورق،  عاقة  اأي  تربطهم  تعد  مل  الللذيللن 
اإىل كل ذلك  للمعلومات والأخبار والرتفيه؛ ي�ساف  هي م�سدرهم 
تقل�س الدخل الإعاين، والنخفا�س يف ن�سب التوزيع واملقروئية، 
على  تقم  مل  ال�سحف  من  عللدًدا  بللاأن  يتعلق  اآخللر  جانب  هناك  لكن 
الأعمال  رجللال  من  ماكها  خلدمة  واإمنللا  �سحيحة،  جتارية  اأ�س�س 
ب�سكل  والتجاذبات  ال�سغوط  من  للكثر  عّر�سها  وم�ساحلهم، مما 
اإجراء خطوات لإعادة  العامل على  الكثر من ال�سحف حول  اأجرب 
الهيكلة  اإعادة  اتخذت  وقد  اأعمالها،  اإدارة  طريقة  وتطوير  الهيكلة 
هذه اأ�سكاًل متعددة للتاأقلم مع الواقع اجلديد؛ كالتوقف التام، اأو 
الندماج مع �سحف اأخرى، اأو التحول اإىل �سيغ رقمية، وخف�س 
يف  الورقية  وال�سحافة  املوظفني.  مئات  وت�سريح  الوظائف،  عدد 
نف�سها  التحديات  اليوم  تواجه  فهي  ا�ستثناء،  تكون  لن  اململكة 
اإل مواجهة هذه التحديات، وحماولة اخلروج منها  اأمامها  ولي�س 
اإىل بر الأمان، وذلك باإيجاد البدائل املتائمة مع متطلبات القارئ 

اليوم وعاداته اجلديدة.

 التنفيذ ليس مسؤوليتنا 
ال�سرتاتيجية  ملل�للسللروع  اأعلللد  اللللذي  العلمي  الللفللريللق  تراأ�ستم   •
بللداأت  والتي  �سنوات  لع�سر  اخلليجي  التعاون  ملجل�س  الإعامية 
2010 وانتهت العام املا�سي.. هل كانت هناك ا�سرتاتيجية اإعامية 

خليجية؟ وهل طبقت؟ وملاذا؟
التعاون  جمل�س  لللدول  اإعامية  اإ�سرتاتيجية  اإىل  احلاجة  ظهرت   -
لدول اخلليج العربية، انطاقًا من اأهميِة الدور الذي يوؤديه الإعام 
اأهمية  وتتمثل  واملنظمات.  والتجمعات  الللدول  م�سالح  خدمة  يف 
لاإعام  واإطللارًا مرجعيًا  مر�سدًا، وموجهًا  كونها  الإ�سرتاتيجية يف 
اأن�ساق معرفية وفكرية، وقيمية  اخلليجي، وُت�سهم بذلك يف تكوين 
و�سلوكية، من�سجمة ومتما�سكة لدى مواطني دول املجل�س، وتكون 
اأداة ناجعة لتقوية الروابط، وبناء الثقافة امل�سرتكة، وبلورة  بذلك 
الهوية اخلليجية كما توفر الإ�سرتاتيجية منطلقًا ي�سهم ب�سكل فاعل 
م�سرتك  فهم  واإيجاد  اخلليج،  بتاريخ  م�سرتك  اإح�سا�س  اإيجاد  يف 

لواقعه، وتكوين روؤية م�سرتكة مل�ستقبله.
وقد اأوكلت مهمة اإعداد هذه ال�سرتاتيجية اإىل مركز" اأ�سبار" الذي 
الذين عكفوا  اإىل ت�سكيل فريق علمي من املخت�سني واخلرباء  بادر 
دول  يف  والت�سريعات  والأنظمة  والوثائق  الد�ساتر  درا�سة  على 
ظلها  يف  يعمل  التي  النظامية  الأطللر  على  للتعرف  وذلللك  املجل�س 

الإعام. 
وقد متخ�س عمل الفريق الذي ا�ستمر ملدة �سبعة �سهور عن �سياغة 

روؤية اإ�سرتاتيجية لاإعام اخلليجي، تدعو اإىل اإعام حمرتف يدفع 
جمتمعات دول املجل�س نحو الوحدة، ويعزز عاقاتها بالعامل، وبناء 
اأن توؤطر عمل موؤ�س�سات الإعام العامة واخلا�سة يف  ر�سالة ميكن 
دول املجل�س، تعمل على " تقدمي اإعاٍم متطوٍر، يخدم م�سالح دول 
املوارد  وميتلك  عنها،  اإيجابية  �سورة  وير�سم  و�سعوبها،  املجل�س 
من  عللدد  حتقيق  على  عللاوة  الللازمللة،  والتقنية  واملللاديللة  الب�سرية 
الهوية  وتر�سيخ  التعاون،  تعزيز  منها:  الإ�سرتاتيجية،  الأهللداف 
وتعميق  التعاون،  جمل�س  لللدول  والإ�سامية  والعربية  اخلليجية 
اخلليجي  املجتمع  تللرابللط  دعللم  اإىل  اإ�للسللافللة  اخلليجية.  املللواطللنللة 
املواطنني  لدى  العام  املجتمعي  الوعي  وتنمية  وا�ستقراره،  واأمنه 
واملقيمني، عاوة على دعم التعاون والتكامل بني املوؤ�س�سات الر�سمية 
وغر الر�سمية يف دول املجل�س، وقد قدمت هذه ال�سرتاتيجية با�سم 
اإىل جمل�س  ثم  الإعللام يف دول اخلليج،  اإىل جمل�س وزراء  اململكة 
اأما  العام 2010م.  اأبوظبي يف  قمة  اأقرت يف  ثم  وزراء اخلارجية، 

بخ�سو�س جهة التنفيذ، فلم يكن من م�سوؤوليات مركز اأ�سبار.

باريس والنساء 
قبيحة هذا  "اأنت  ا ق�س�سية بعنوان  • اأ�سدرمت عام 2012 ن�سو�سً
ال�سباح " وقبلها وبعدها كتًبا يف جمالت �ستى.. ملاذا ال�سرد وملرة 
من  احلاد  العنوان  هذا  ُا�ستقبل  وكيف  بعدها..  ول  قبلها  ل  واحدة 

قبل مكونات املجتمع؟
الأدبية  اأعمايل  اأبرز  ال�سباح" من  قبيحة هذا  "اأنت  كتابي  اأعترب   -
اأطياف و�سرائح املجتمع، ول�سيما  اإقبال كبرا من كافة  التي لقيت 
عن  فيه  حتدثت  لكني  عنهن،  اأحتللدث  اأنني  منهن  اعتقادا  الن�ساء، 
لأ�سباب  املدينة  واجهتها  التي  التحديات  وبع�س  باري�س  مدينة 

الإرهاب. 
وهذا العنوان هو عنوان اإحدى ق�س�س املجموعة التي ت�سم ق�س�سا 
اأخرى، كنت قد كتبتها يف فرتات متباعدة. فال�سرد كان من اأ�ساليب 

الأدب التي جتذبني وتغريني بالكتابة.
جمنون،  ال�سكني،  والكلب،  "علي  الق�س�سية:  الن�سو�س  تلك  ومن 
الزنزانة  مو�سيقى،  بالغي،  ت�سعله  مطر،  اجلنازة،  اخلم�سة،  عو�س 
الللرد من  الللبللاخللرة،  قتيل  مللن  ر�سالة  امللل�للسللوؤول،  هللو  القمل   ،6 رقللم 
اأن  بو�سعك  نوم،  اأحلى،  احلب  فان،  الزحمة،  القاهرة"،  "جمنون 

متوت، جمرد كام".

 إعالم فاعل يف مواجهة احلمالت 

اململكة..  على  حاليا  املتزايدة  الإعامية  الهجمات  ظل  يف   •
ال�سعودي  الإعللام  على  ترى  التي  العاجية  الرو�ستة  هي  ما 

اأن ي�سر عليها؟
تزال-  ول  اململكة-  �سهدت  تاريخها،  وطللوال  تاأ�سي�سها  منذ   -
الإعامي عليها،  الهجوم  اأو غر ممنهجة من  حمات ممنهجة 
ونعرف جميعا اأن معظم هذه احلمات يعود للمواقف الثابتة 
والوا�سحة لهذه الباد جتاه كل الق�سايا الإ�سامية والعربية، 
يروق  ل  الللذي  والللعللدل  احلللق  مع  وال�سجاع  الللدائللم  ووقوفها 
الإعللامللي،  الرتلللزاق  ملجرد  الهجوم  يكون  واأحيانا  للبع�س، 
الأمل كما  ال�سراخ على قدر  الغرة واحل�سد. ولأن  اأو لأ�سباب 
الدليل  لهي  منها؛  ت�سلم  مل  التي  احلمات  هللذه  فللاإن  يقولون، 
التي  الأكرب على الواقع امل�سرف الذي فر�سته اململكة واملكانة 
والتي  املللجللالت،  كافة  يف  ت�سهدها  التي  والنه�سة  تبواأتها 
ويكتب  واقعها،  يحكي  اإعللام  يرافقها  اأن  اإل  ينق�سها،  يكن  مل 
تاريخها، ويدافع عن م�ساحلها؛ ليكون خر ممثل لدولة بهذا 
امل�ستويات،  كل  على  والقت�سادي  وال�سيا�سي  الديني  الثقل 
املوجة  هذه  نواجه  وحتى  والعاملية.  والإ�سامية،  العربية، 
ح�سد  اإىل  بحاجة  فنحن  بللادنللا،  على  احلللرب  يف  الإعللاملليللة 
ينقل  وبالتايل  واحلق،  للحقيقة  اإظهاًرا  لها؛  يت�سدى  اإعامي 
�سورتها  ويلللربز  واقعها  ويعك�س  عنها،  ال�سادقة  املعلومة 
املوؤ�س�سات  فيها  تتكامل  اأن  يجب  احل�سد  وهللذا  احلقيقية. 
التي  اخلا�سة  الإعللاملليللة  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  الإعللاملليللة 
فيها  ي�سارك  التي  اجلديد  الإعللام  وو�سائل  �سعوديون  ميلكها 
لاآخر.  ونقلها  اململكة  ر�سالة  حلمل  واملوؤهل  القادر  املواطن 
فمكانة اململكة الكبرة وجهودها الوا�سعة؛ �سيا�سيًا واقت�ساديًا 
فهذه  لها،  والت�سويق  اإبللرازهللا  ينبغي  ومواقفها  واإن�سانيًا، 
املرحلة من اأهم املراحل التاريخية التي يجب العمل فيها على 

تفعيل الإعام ال�سعودي.
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العالقات العامة بالتعريف باألوطان 
املنتجات الثقافية أجدى من حمالت 

"أنت قبيحة" أثارت النساء.. واملقصودة باريس 

األكادميي واإلعالمي والباحث وعضو الشورى السابق فهد العرابي لـ                         :

الرؤية مصدر إلهام 
والباحث  والأكللادميللي  لاإعامي  والوا�سعة  الرثية  التجربة 
احلارثي،  العرابي  فهد  الدكتور  ال�سورى  جمل�س  وع�سو 
ولو  يلم  لكي  احللللوار،  هللذا  حمللاور  تقلي�س  على  اأجللربتللنللا 

�سريًعا مبحطات عديدة مب�سواره يف خدمة الوطن. بداية، 
ن�سهد باأنه مل يتحفظ على �سوؤال، ومل نلحظ منه تربًما يف 

اإي�ساح كل احلقيقة حول كل عامة ا�ستفهام طرحناها. 
حتدث بجاء عن الإعام املن�سود وال�سحافة الورقية، 
والللروؤيللة  مواجهتها،  عليها  يجب  التي  والتحديات 
التي  اخلليجي،  الإعللللام  وا�سرتاتيجية  وجتلياتها 

اأ�سرف على و�سعها، ومل تنفذ معظم جوانبها، وف�سر 
وجتاربه  اململكة،  على  املتوالية   احلمات  اأ�سباب 
يف اللليللمللامللة، واللللوطلللن، وكلللورونلللا، ومللللاذا فعلت 
عمن  وحتللدث  معها،  تعاملنا  وكيف  باملجتمعات، 
 .." ال�سباح  هللذا  قبيحة  " اأنللت  فى  كامه  لها  وجلله 

وفيما يلي تفا�سيل حوار الذكريات ..   

حاورته - مها العواودة 

"أسبار" تدعو إلعالم 
محترف يدفع الخليج 

نحو الوحدة 

التسارع الرقمي حقق 
بعًضا من أهداف" 

التعليم عن بعد" 

اليمامة أتاحت الفضاء 
الرحب للمراقبة 

والنقد 

 المواقف الثابتة والغيرة والحسد واالرتزاق من أهم دوافع الهجوم اإلعالمي على المملكة
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ن�سب  عمليات  العقار  �سوق  يف  ظهرت 
ل�سالمة  نوعها، وفقا  واحتيال غريبة من 
اأحــد معارفه تعر�ض  اأن  اأكــد  الــذي  الزيد، 
للتحايل والن�سب عندما اأراد �سراء قطعة 

اأر�ض.
 : قــائــالاً لـ"البالد"  احلــادثــة  الــزيــد  وروى 
"اأحد معاريف رغب يف �سراء قطعة اأر�ض، 
طلبه  اأن  فــاأبــلــغــوه  ــار،  عــق ملكتب  وذهـــب 

عليه  ولـــكـــن  مـــوجـــود، 
يومني  بــعــد  يــعــود  اأن 
ــعــل  ــف ــال لــــالتــــفــــاق، وب
ــوقــت  ــهــم يف ال ل ذهــــب 
ـــوا  املـــــحـــــدد، وعـــر�ـــس
لهم  فــاأكــد  ال�سعر،  عليه 
املبلغ  هــذا  ميلك  ال  اأنـــه 
عليه  فعر�سوا  الكبري، 
�ــســراكــة )طــــرف ثــالــث(، 

مــع اقــتــ�ــســام الــفــائــدة بعد 
بيع االأر�ض مرة اأخرى بعد 10 اأيام، وبالفعل 
اأيــام  بعد  عليه  العقار  مكتب  وات�سل  ذلــك  مت 
األــف   100 مك�سب  لــديــه  بـــاأن  واأبــلــغــوه  قليلة 
فاأجابهم  البيع،  يريد  كــان  اإن  و�ساألوه  ريــال، 
البيع  مت  :"بالفعل  واأ�ـــســـاف  باالإيجاب". 
وا�ستمر احلال على هذا املنوال، ولكن �سديقي 
ال يعرف �سريكه وال يدري كمية االأمــوال التي 
ينال  اأنـــه  غــري  االأر�ــــض  هــذه  بيع  مــن  يك�سبها 

ن�سيبه فقط وي�سمت".
هذا  يف  جدا  كثرية  االأمثلة  اأن  اإىل  الزيد  ولفت 
قبل  من  الدقيقة  املراقبة  من  البــد  لذلك  ال�ساأن، 
اجلهات املخت�سة ل�سوق العقار، ومعرفة من هو 
"الطرف الثالث" الذي ي�ستغل املواطنني لتحقيق 
اأرباح كبرية يف حني رمبا مينحهم القليل منها؛ 
الأنه ال يك�سف عن ال�سعر احلقيقي الذي بيعت به 
االأر�ض. وتابع :"نحتاج اإىل اأكرث من جهة لتتبع 
ومعاجلتها  العقار  �سوق  يف  احلقيقة  امل�سكالت 
الذي  والف�ساد  االأرا�سي  باأ�سعار  التالعب  الإيقاف 

حتاربه الدولة".
االأرا�سي  اأ�سعار  يف  امل�ساربات  اإن  الزيد:  وقــال 
بن�سبة %40،  االأ�ــســعــار  رفـــع  الــوافــديــن  قــبــل  مــن 
�سراء  اأراد  عندما  �سخ�سية  جتربة  لديه  اأن  ا  موؤكداً
 600 مببلغ  فــرة  قبل  وجــدهــا  اإذ  البــنــتــه؛  اأر�ـــض 
االأر�ض  ذات  ارتفعت  األف ريال وبعد فرة وجيزة 
غري  مــربر  له  لي�ض  ارتفاع  وهــو  ريــال،  مليون  اإىل 
الــتــالعــب بــاالأ�ــســعــار ورفــعــهــا ملــعــدل غــري طبيعي، 
يف  تن�ساأ  �سوق  م�ساريع  حول  االإ�ساعات  م�ستغلني 
من  وغريها  ال�سمالية،  اأبحر  مثل  املخططات  اأحــد 

االأحياء االأخرى التي تزيد اأ�سعارها بطريقة غريبة.

املواقع اإللكترونية غير املنضبطة آفة السوق 

وافدون يديرون سوق العقار  بالجوال
فو�سى حتتاج لتنظيم ي�سهدها �سوق العقار يف اأعقاب تزايد اأعداد امل�سوقني الوافدين ب�سكل الفت، واالعتماد على الن�سخ والل�سق لكافة العرو�ض ال�سابحة يف ف�ساء االإنرنت، على اأمل الفوز بجزء من عمولة، قد تاأتي، اأو ال تاأتي، فالعملية لي�ست مكلفة وامل�سوق املتطفل لن يخ�سر �سيئا.. 

هكذا بال�سبط يبدو �سوق العقار يف بع�ض املناطق الطرفية واملخططات احلديثة، التي ارتفعت ب�سكل كبري بفعل حركة وهمية ال متثل ال�سعر احلقيقي للمنطقة؛ خا�سة يف اأبحر ال�سمالية بجدة، على �سبيل املثال، فيما جاءت مربرات االرتفاعات غري املعقولة باإ�ساعات امل�ساريع؛ حتى 
ا اأن  جتاوزت اأ�سعار االأرا�سي البعيدة اأ�سعار اأحياء قائمة و�سط املدينة، مبا فيها االأحياء القريبة من املطار، وحمطات ال�سكك احلديدية.  مالك العقارات منزعجون من عر�ض اأمالكهم دون علمهم ون�سرها يف مواقع غري من�سبطة، وباأ�سعار ال يعرفون عنها �سيئا على االإطالق، ما يعني فعلياً

ا لعقاريني ومواطنني، ا�ستطلعت "البالد" اآراءهم حول الفو�سى التي يعج بها ال�سوق، بفعل املواقع االإلكرونية التي ت�سمح للجميع بن�سر ما يريدون.  �سوق العقار يحتاج لتنظيم يحكم اأ�سعار االأرا�سي، وفقاً
ويرى خرباء عقاريون ومواطنون، اأن �سوق العقار بحاجة لتنظيم دقيق، الأن ما يحدث االآن يدل على فو�سى كبرية، يت�سرر منها مالك العقارات وامل�سري يف اآن واحد؛ الأن �ساحب االأر�ض رمبا يعر�ض اأر�سه، اأو عقاره مثالاً مببلغ 500 األف ريال ليتفاجاأ مب�ساعفة ال�سعر عرب ال�سما�سرة 

ثالث مرات اأو تزيد، وبالتايل تكون اأ�سعار االأرا�سي غري حقيقية، مطالبني باحلد من هذه الظاهرة التي يت�سرر منها املجتمع. 

البالد: عبد الهادي المالكي- مها العواودة -  أحمد األحمدي- مرعي عسيري- حمود الزهراني

ويف ظل الفو�سى احلالية ب�سوق العقار، ودخول 
وراء  مــن  ــراء  ــ�ــس وال الــبــيــع  عملية  يف  وافــديــن 
جمل�ض  ع�سو  االقت�سادي،  اخلبري  اأكــد  حجاب، 
البوعينني  �سعد  بــن  ف�سل  الــدكــتــور  الــ�ــســورى 
لـ"البالد"، اأن القطاع العقاري من القطاعات التي 
فاإن  وبالتايل  فيها؛  ال�سعوديني  غري  عمل  مينع 
للنظام،  العقاري خمالف  القطاع  الوافد يف  عمل 
ظهور  يف  ت�سبب  الـــذي  الــقــ�ــســور  اأن  مــو�ــســحــااً 
�سببه  العقارية؛  ال�سوق  على  الوافدين  �سيطرة 
ا يف الت�سريع،  عدم تطبيق النظام، ولي�ض ق�سوراً
مب�سوؤولياتها  املعنية  اجلهات  قيام  ي�ستوجب  ما 

الرقابية والتنفيذية. 
ال�سوق مل يحدث  الوافدين يف  تغلغل  اإن  وقــال: 
�ــســنــوات م�ست  بــل خــالل  ليلة و�ــســحــاهــا،  بــني 
ال�سوق،  مفا�سل  على  ي�سيطرون  بــاتــوا  حتى 

ويت�سببون يف اأزمة �سكانية حقيقية، ما ي�ستوجب 
واأ�ساف  فــورا.  الظاهرة  هذه  معاجلة  على  العمل 

وحتويله  العقارية  ال�سوق  تدمري  يف  الوافدون  "ت�سبب 
وتطبيق  باالأ�سعار،  التالعب  خالل  من  م�ساربة  �سوق  اإىل 
اأنه رغم وجود االأنظمة  اإىل  بيوع ممنوعة نظاما"، م�سريا 
هــوؤالء  اأن  اإال  االإ�ــســكــان،  بقطاع  املرتبطة  التكنولوجية 
من  يعترب  الذي  الت�سر  وبنظام  تامة  با�ستقاللية  يعملون 
النظام  تطبيق  دون  "من  وتابع:  حمليا.  املجرمة  االأنظمة 
فلن  واملخالفني  املق�سرين  وحما�سبات  اجلــزاءات  وفر�ض 
فاالأنظمة  العقارية،  ال�سوق  يف  الــوافــديــن  م�سكلة  تعالج 
�سارم  تنفيذ  اإىل  يحتاج  االأمـــر  وبالتايل  وتنفذ،  حتــرم 

وتعزيز للرقابة وتغليظ العقوبة على املخالفني". 
ولفت الدكتور البوعينني، اإىل اأن القطاع قادر على ا�ستيعاب 
بل  فح�سب،  كموظفني  لي�ض  الــ�ــســعــوديــني  مــن  كــبــري  عـــدد 
ا، وهذا يحتاج اإىل جهود كبرية ومراقبة  كم�ستثمرين اأي�ساً
م�سددة للقطاع، وتتبع لكل املنخرطني يف الت�سويق العقاري 

من الوافدين.
العقار،  اأ�سعار  بارتفاع  للنا�ض  التجار  اإيهام  يخ�ض  وفيما 
اأكد البوعينني اأن هذه حيلة ت�سويقية ي�ستخدمها الوافدون 
)النج�ض(  من  جزء  وهي  بال�سوق،  م�سرة  خبيثة  بطريقة 
الذي نهى عنه ال�سرع احلنيف وحرمه، منوهااً اإىل اأن موؤ�سر 
ال  واالإ�ــســكــان،  العدل  بــوزارتــي  يرتبط  اأن  يجب  االأ�سعار 

�سالمة الزيد

"الطرف الثالث" 
نصب واحتيال

العقاري  الت�سويق  م�سكلة  اأن  عقارات،  مكاتب  اأ�سحاب  اأكــد 
الوافدة  العمالة  �سيطرة  ب�سبب  ا،  كثرياً ت�سايقهم  الع�سوائية 
مطالبني  بال�سوق،  ي�سر  الــذي  الت�سويق  من  النوع  هذا  على 

بتنظيم دقيق يخل�سهم من هذه الع�سوائية.
به  يقوم  مــا  عــقــار:  مكتب  �ساحب  العتيبي،  مالك  ــو  اأب ــال  وق
للغاية خ�سو�سا يف �سمال  العقار م�سيء  الوافدون يف �سوق 
جدة وبع�ض املدن االأخرى، فهم يعملون حتت اأ�سماء وهمية، 
االأربـــاح،  من  املزيد  جلني  املواطنني  عليه  يت�سر  وبع�سهم 
اأن هناك بع�ض  اإىل  ا  ال�سرر على امل�سري، الفتاً وبالتايل يقع 

على  احلا�سلني  جلدتهم  بني  مظلة  حتــت  يعملون  الــوافــديــن 
هناك  تكون  اأن  نتمنى  لذلك  بعيد،  زمن  منذ  ال�سعودية  اجلن�سية 
رقابة �سارمة الإنهاء هذه املمار�سات ال�سارة. ويوافقه يف الراأي 

البالء"،  "اأ�ض  هــو  االإلــكــروين  الت�سويق  اأن  يف  العلوي  علي 
خ�سو�سا  مـــربرة،  غــري  بطريقة  االأ�ــســعــار  ارتــفــاع  يف  ويت�سبب 
واأ�ساف  املدينة.  و�سط  ح�ساب  على  الطرفية  االأحياء  بع�ض  يف 

ب�سبب  املهنة  هذه  يف  غرباء  اأ�سبحنا  كمواطنني  :"نحن 
كما  الطرق،  ب�ستى  العقار  �سوق  على  الوافدين  �سيطرة 
فاإذا  ذلــك،  على  �ساعدوا  العقاريني  املطورين  بع�ض  اأن 
فال  "�سعودي"  داخله  وراأى  مكتب  بجوار  اأحــدهــم  مر 
ب�سبب  مقيم  به  يعمل  الــذي  املكتب  عن  ويبحث  يدخله 
اأن الوافد  لـ)ال�سم�سرة( وهو ال يدري  املقابل ال�سعيف 
ي�ساعف له ال�سعر مرتني اأو ثالثة وبالتايل ال يفرق معه 

مبلغ )ال�سم�سرة(".
ويرى فهد الدغريري، وهو االآخر �ساحب مكتب عقار، 
العقار،  �سوق  ت�سوهات  ملعاجلة  عاجلة  باتت  احلاجة  اأن 
التي ت�سببت فيها العمالة الوافدة، لينعم املواطن باأ�سعار 

تتنا�سب واالأرا�سى اأو العقارات التي يود �سراءها.

التسويق العشوائي وأحالم الثراء سبب األزمات السكنية

اأبو مالك العتيبي متحدثا للبالد

واأعوانهم،  امل�سوقني  اأخبار  بتناقل 
اأو الوثوق بات�ساالتهم املنظمة التي 
وت�سخيمها  االأ�سعار  رفع  اإىل  تهدف 
حقيقي  تـــداول  هناك  يكون  اأن  دون 
يعزز تلك القيمة، موؤكدا اأهمية الثقافة 
العقارية ملواجهة هذه احليل اخلبيثة. 
الر�سمي  االأ�سعار  "موؤ�سر  وا�ستطرد: 
احلقيقية  االأ�سعار  يعك�ض  اأن  يفر�ض 
متاحا،  يــكــون  واأن  ــاأنــواعــه،  ب للعقار 

ومي�سرا الو�سول اإليه وفهمه". 

أسعار غير حقيقية
�سامل  حممد  حامد  العقاري  اخلبري  اأمــا 

املطروحة  االأ�سعار  اأن  فــريى  االأحــمــدي، 
ــهــا غري  ــب ــا يف �ـــســـوق الــعــقــار اأغــل حــالــياً
للم�سوقني  البع�ض  ا�ستغالل  ب�سبب  حقيقي 
كبرية  م�ساريع  هناك  بــاأن  امل�ستهلك  الإيهام  الوافدين 
�ستقام يف بع�ض االأحياء واملخططات، ما يوؤدي الرتفاع 
ا اإىل اأنه يعمل يف هذا  غري مربر يف �سعر العقارات، الفتاً
ا لذلك يتحدث عن دراية بوجود  املجال الأكرث من 40 عاماً
فئات من جن�سيات خمتلفة، تعمل يف �سباق على ت�سويق 
مواقع  ظهور  هو  بلة  الطني  زاد  "ما  واأ�ــســاف  العقار. 
التوا�سل االجتماعي والو�سائل االإلكرونية التي �سهلت 
باأ�سعار  للعقارات  فاأ�سبح الوافدون يروجون  الت�سويق، 
املجال  هذا  لهم  فتح  من  وبالتاأكيد  اأمزجتهم،  ح�سب  على 
هم بع�ض مالك العقار اأنف�سهم الذين يف�سلون التعامل مع 

الوافدين اأكرث من املواطنني )ال�ساعي(".
اأبوابها  اأقفلت  كثرية  عقار  مكاتب  بــاأن  االأحــمــدي  وقطع 
ي�ساأل  وعندما  للوافدين،  عقاراتهم  املــالك  ت�سليم  ب�سبب 
ال�سخ�ض عن �ساحب العقار ياأتيه الرد باأنه يف اجتماع اأو 
اأي عذر اآخر، بينما هو غري موجود على االإطالق، ويدير 
ال  وبالتايل  اأ�سعارها  يف  ويتحكم  الوافدين،  اأحد  اأمالكه 
ميكن للمواطن الو�سول اإىل مالك العقار ب�سورة مبا�سرة، 
�سعر  يكون  ملــاذا  واإال  االأ�سعار،  يف  التالعب  يحدث  لذلك 
ا اآخر يف  ا، بينما جتد عقاراً عقار يف و�سط املدينة منخف�ساً

حي طريف واأر�سه "�سبخة" يباع ب�سعر اأعلى ؟
واعترب اخلبري العقاري اأ�سامة بن عبد اجلليل فرغلي، اأن 
اإيقافها  من  بد  وال  الكلمة،  مبعنى  فو�سى  االآن  يحدث  ما 
للن�سر  �سوابط  و�ــســع  اأهمية  مــوؤكــدا  وقـــت،  اأ�ــســرع  يف 
الذي  العبث  يتوقف  حتى  العقار؛  جمال  يف  االإلكروين 
تعتمد  ال�سركات  بع�ض  هناك  اأن  اإىل  ا  م�سرياً االآن،  يحدث 
يجعل  مــا  ر�سمية  غــري  بطريقة  عقاريني  م�سوقني  على 

االأ�سعار خيالية.

ضوابط حتكم البيع
وقال رجل االأعمال العقاري، مبارك العدو�سي: اإن ال�سوق 
العقاري مفتوح ولكن البد من �سوابط حتكم عملية البيع 
وال�سراء، بتحديد اأ�سعار ثابتة يف املخططات على ح�سب 
مواقعها البعيد منها والقريب، لكي ال يكون هناك مفارقات 
غريبة يف عمليات البيع وال�سراء، وكل ي�سعر على ح�سب 

هواه.
التجاربة  بالغرفة  العقاربة  اللجنة  ع�سو  يــرى  بينما 

احتكار  عملية  اأن  الــدو�ــســي،  عو�ض  جــدة  يف  ال�سناعية 
العقار من بع�ض التجار، ووافدين يف مناطق �سمال جدة 
مثال )اأبحر وخليج �سلمان(، و�سرق املحافظة حتى ع�سفان، 

ارتفاع غري مربر، كما  العقار يف  اأ�سعار  يجعل 
اأن هوؤالء يوهمون امل�سرين باأن هناك م�ساريع 
كبرية �ستن�ساأ يف هذه املناطق ما يوؤدي الرتفاع 
االأ�سعار ب�سكل جنوين، مطالبا اجلهات املعنية 
بالتدخل ال�سريع؛ الإيقاف مثل هذه املمار�سات.   
اأرا�سي  تتخيل  اأن  "لك   : قائالاً الدو�سي  وم�سى 
�سرعية  ب�سكوك  �سنة   40 قبل  موجودة  كانت 
قريب  لــوقــت  تــبــاع  وكــانــت  بــوثــائــق،  وبع�سها 

ريــال،  اآالف   10 اإىل   5 مــن  اجلميع  مــتــنــاول  يف  مببالغ 
واالآن يراوح �سعرها ما بني 500 اإىل 600 األف، واأخرى 
طرفية  اأرا�سي  هناك  اأن  عن  ف�سالاً  ريال،  مليون  جتاوزت 
العمراين،  النطاق  داخل  املوجودة  اأعلى من  باأ�سعار  تباع 

تعاين  التي  ال�سمالية  اأبحر  ففي 
و�سل  "ال�سبخات"  من  اأرا�سيها 
�سعر االأرا�سي اإىل مبالغ خرافية 
يبيعها  ــتــي  ال االأوهــــــام  بــ�ــســبــب 
مطالبا  للم�سرين"،  الــوافــدون 
بــتــنــظــيــم حــمــلــة عــلــى اأ�ــســحــاب 
الوافدين  ل�سبط  العقار  مكاتب 
بطرق  العقار  بيع  يف  امل�ستغلني 

�سيتمكن  العبث  هذا  على  الق�ساء  مت  "لو  وتابع  ملتوية. 
املواطن من �سراء قطع �سكنية ب�سعر معقول والبناء عليها، 

ورمبا ال يكلفه ذلك كله اأكرث من 800 األف ريال".

إضرار بالسوق 
واأكد اخلبري العقاري من�سور اأبو ريا�ض ال�سريف، اأن 
الوافدين اأ�سبحوا م�سوقني لبيع العقار باأ�ساليب ت�سر 
اليجد  قد  العقار  مالك  اأن  باعتبار  وامل�سري؛  البائع 
لظرف  مايل  ملبلغ  حاجته  ظل  يف  عــاٍل  ب�سعر  م�سريا 
ما، بينما امل�سري هو االآخر يت�سرر من الغالء الكبري 
له  م�سكن  على  يتح�سل  ال  ورمبــا  االأرا�ــســي،  الأ�سعار 
حتى ت�سيع االأموال من بني يديه، لهذا البد من اإيجاد 
حل مثايل للممار�سات اجلارية حاليا، باإيقاف ا�ستغالل 
امل�سوقني وحتديد اأ�سعار العقارات وفقا لقرب املكان 
اأو بعده من و�سط املدينة، وجودة خدماته.  اأما ع�سو 
النادي العقاري باملنطقة ال�سرقية بندر علي الفليت، 
واخلبري  عي�سى،  اإبراهيم  العقاري  بال�ساأن  واملهتم 
املكاتب  اإن  فقالوا:  اليزيدي،  حممد  �سعيد  العقاري 
غري  الوافدة  بالعمالة  مليئة  االآن  اأ�سبحت  العقارية 
ي�ساعدهم  ال�سخ�سي،  حل�سابها  تعمل  التي  املوؤهلة 
الغطاء  يــوفــرون  الــذيــن  املــواطــنــني  ذلــك بع�ض  يف 
القانوين لهم، ما �ساهم يف ارتفاع اأ�سعار العقارات. 
"هذا الو�سع يحتاج ملعاجلة عاجلة لردع  واأردفــوا 

املخالفني �سواء الوافد اأو املواطن".
ويقول امل�سوق العقاري مو�سى علي الع�سريي: اإن 
الت�سر موجود من بع�ض املواطنني على الوافدين، 
املــدن  يف  العقار  اأ�سعار  ارتــفــاع  يف  ال�سبب  وهــو 
الــرئــيــ�ــســة؛ كــالــريــا�ــض، وجــــدة، ومكة 
الكبرية.  املـــدن  املــكــرمــة، وغــريهــا مــن 
وتابع: "لالأ�سف حاالت الت�سر ت�سببت 
يف هــــزات كــثــرية لــ�ــســوق الــعــقــار من 
بد  وال  االرتـــفـــاع،  اأو  الــهــبــوط  ناحية 
ي�ستقر  حتى  التالعب؛  هذا  اإيقاف  من 
�سوق العقار عند اأ�سعار معقولة، وغري 

مبالغ فيها".

اعترب عدد من مالك االأرا�سي، اأن �سوق العقار 
عرب  ينبغي،  كما  لرتيبه  لوقفه  فعليا  يحتاج 
تنظيم حمكم يخل�سهم من الع�سوائية، مع عدم 
اإهمال راأي اأ�سحاب ال�ساأن، الأن االأمر يحتاج 
اإىل درا�سة وافية من قبل خمت�سني اقت�ساديني 
وعقاريني، وال يهمل كذلك 
من  الــفــكــر  اأ�ــســحــاب  راأي 
املـــحـــدود؛  ـــدخـــل  ال ذوي 
ــــكــــي تــــ�ــــســــل اجلــــهــــات  ل
عادلة  روؤيــة  اإىل  املخت�سة 
النا�ض  لتوفري �سكن لعامة 
ومي�سرة،  معقولة  باأ�سعار 
وتــوفــري اأرا�ـــــضٍ زراعــيــة 
للم�ستثمرين  و�سناعية 
ليكون  الفاعلني  اجلــاديــن 
ــااً،  ــ�ــســوق عـــــادالاً ومــتــزن ال
طبقا ملا ذكره اأحد �ساحب 
املـــخـــطـــطـــات واملـــ�ـــســـوق 
عبد  املـــحـــامـــي  الـــعـــقـــاري 

العزيز فوؤاد ع�سريي.
اإن وجــود  وقـــال عــ�ــســريي، 
الوافدين ب�سوق العقار، يجب اأن يقابل بوعي 
املجتمع لكي ال تتاأثر اأ�سعار االأرا�سي باملغاالة 
على  البع�ض  تهافت  اأن  معتربا  جانبهم،  من 
على  �سلبي  اأثــر  له  اأي�سا  ال�سكنية  القرو�ض 
ال  عــقــارات  هناك  واأن  خا�سة  العقار،  �سوق 
تباع  بينما  ــال  ري ــف  األ  400 �سعرها  يتعدى 
بالتق�سيط مببلغ 1.2 مليون ريال، لذلك ال بد 
من وقفة اإ�سالحية تعود بالنفع على حمدودي 

الدخل.  
اآل عريدان، وريا�ض ح�سن �سعيد  وقال يحي 
اإن التحكم يف �سوق العقار �سعب  الب�سريي: 
حمكومني  غري  والطلب  العر�ض  الأن  للغاية 
حتقيق  يريد  �سخ�ض  وكــل  معينة،  باأ�سعار 
تنظيم  اإيجاد  فــاإن  لذلك  عقاراته،  عرب  ــاح  اأرب

�سيجنب املواطنني ج�سع البع�ض.

مالك أراٍض: 

البد من وقفة 
إصالحية 

عبد العزيز ع�سريي

يحي اآل عريدان

ف�سل البوعينني

اإبراهيم عي�سىبندر الفليت

عو�ض الدو�سي

"شائعات المشاريع" ترفع أسعار "الطرفية" وتهبط بـ"وسط المدينة"

البوعينين : 

الدوسي : 

األحمدي: 

 الوافدون دمروا العقار فتحول 
لسوق مضاربة واإليهام باالرتفاع 

حيلة تسويقية 

االرتفاع غير مبرر والجهات 
المعنية مسئولة عن وقف العبث 

أراٍض طرفية " سبخة " تعرض بضعف 
سعر مثيلتها داخل المدينة 
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اقتصاد

 اخلطوة اال�سرتاتيجية يف هذا االجتاه، انطلقت 
الثالثاء  جل�سته  يف  الــــوزراء  جمل�س  مبــوافــقــة 
اإدارة  لدعم  الوطني  الربنامج  �سم  على  املا�سي، 
اجلهات  يف  وال�سيانة  والت�سغيل  املــ�ــســروعــات 
العامة اإىل "مركز حتقيق كفاءة االإنفاق" وحتويل 
ــاق  ــف االإن ــاءة  كــف "هيئة  بــا�ــســم  هيئة  اإىل  املــركــز 
تنظيمها  على  احلكومية" واملوافقة  وامل�سروعات 
بكفاءة  تتميز  فاعلة  حكومة  اإىل  للو�سول  ي�سهم 
والت�سغيلي  الراأ�سمايل  االإنفاق  واإدارة  تخطيط 
وبنية  للمواطنني  اجلــودة  عالية  خدمات  وتقدمي 

حتتية متطورة تدعم االزدهار االقت�سادي.

أهداف ومعايير
رفع  دورهـــا يف  واأهــمــيــة  اجلــديــدة  الهيئة  مهام    
كفاءة االإنفاق، اأو�سحها الرئي�س التنفيذي املكلف 
باإيجاز  وتتمثل  العوجان،  عبدالرزاق  املهند�س 

يف:
واخلطط  واالإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  و�سع   -
مع  بالتن�سيق  ال�سلة،  ذات  واملعايري  والــربامــج 

اجلهات املعنية.
ال�سلة  ذات  االأنظمة  واقــرتاح  التطبيق  متابعة   -

باخت�سا�سات الهيئة اأو تعديل املعمول بها.
الت�سغيلية  االإنفاق واملمار�سات  تفا�سيل  - درا�سة 
والراأ�سمالية املتعلقة به يف اجلهات احلكومية يف 
حيالها  التو�سيات  واإبــداء  والت�سغيل  التخطيط 

وحتديد فر�س رفع كفاءة االإنفاق.
واالإ�سرتاتيجيات  واخلطط  ال�سيا�سات  درا�سة   -
االإنــفــاق  عــلــى  الــتــاأثــري  ذات  احلــكــومــيــة  للجهات 
به  املعمول  تعديل  واقــرتاح  امل�سروعات  وجــودة 
ومعايري  املوؤ�سرات  و�سع   - عنها.  والرفع  منها 

الــ�ــســلــة  ذات  الـــقـــيـــا�ـــس 
واإدارة  االإنـــفـــاق  بــكــفــاءة 

ــــق  ــــراف املــــ�ــــســــروعــــات وامل
التي  واالأ�ساليب  واالأدوات 

والتن�سيق  حتقيقها  يف  ت�سهم 
لت�سكيل  احلكومية  اجلهات  مع 

فـــرق عــمــل بــداخــلــهــا لــرفــع كــفــاءة 
االإنــــــفــــــاق واالرتـــــــقـــــــاء بـــجـــودة 

امل�سروعات والربامج الت�سغيلية.
- تعزيز كفاءة اجلهات احلكومية يف 

للموارد  االأمثل  واال�ستخدام  التخطيط 
اقت�سادية واجتماعية  مبا ي�سمن عوائد 

وتنموية ُم�ستدامة يف اململكة.
- تعزيز ال�سفافية يف االأداء احلكومي وبناء 

م�ساريع  الإدارة  املوؤهلة  االإداريــة  املنظومات 
ومرافق الدولة واإدارة املال العام .

القطاع  يف  العاملة  الب�سرية  ــقــدرات  ال بــنــاء   -
احلــكــومــي ونــقــل وتــوطــني اأفــ�ــســل املــمــار�ــســات 

العاملية.

االستراتيجية والشراكات
اأجنــزه  مــا  ر�سيد  مــن  عملها  يف  الهيئة  تنطلق    
الوطني  والربنامج  االإنفاق،  كفاءة  حتقيق  مركز 
يف  وال�سيانة  والت�سغيل  امل�سروعات  اإدارة  لدعم 
اإليه  واأ�سار  �سبق،  ما  ذلك  وداللة  العامة،  اجلهات 
االإنفاق  "كفاءة  باأن  اجلدعان  حممد  املالية  وزير 
خالل  مــن  2020م  عــام  يف  امل�ستهدف  جتـــاوزت 
بحوايل  �سيولة  ـــَر  وّف اإذ  االإنــفــاق؛  كــفــاءة  مــركــز 
350 مليار ريال بالتعاون مع اجلهات احلكومية، 
ل�سالح  ح�سلت  التي  املميزة  للقفزات  باالإ�سافة 

برامج حتقيق الروؤية و�سخ مئات املليارات لدعم 
وظائف  وخــلــق  والــوظــائــف  ال�سناعات  تــوطــني 

جديدة".
اإليه  اأ�سار  االإنفاق،  كفاءة  لثمار  الكبري  الرقم  هذا 
)وفــورات  العوجان  الــرزاق  عبد  املهند�س  اأي�سا 
 220 امل�ستهدف  كــان  حني  يف  ريــال(  مليار   350
يف  املـــايل  ــوازن  ــت ال بــرنــامــج  بنهاية  ريـــال  مليار 
اجلــهــات  "تفوقت  ـــال:  ق كــمــا  وبــالــتــايل   ،  2023
احلكومية و�سابقت الزمن يف حتقيق امل�ستهدفات، 
اإ�سافية  وطنية  اأولــويــات  متــويــل  يف  �ساهم  مــا 
لتحقيق تطلعات الروؤية" ، وكذلك م�ساهمة برنامج 

الوطنية  واملعايري  االأ�س�س  بو�سع  "م�سروعات" 
خدماتها  وت�سريع  املــ�ــســاريــع  بــجــودة  لــالرتــقــاء 
للمواطن، وبكفاءة اإنفاق ت�سل اإىل 30 %، وجناح 
لكل  واحـــدة  وطنية  من�سة  اإيــجــاد  يف  الــربنــامــج 
ما  ريــال،  مليار   900 اإىل  ت�سل  بتكلفة  امل�ساريع 
واإزالــة  االأولويات  حتديد  من  القرار  متخذ  ميكن 

املعوقات.
على  اإيجابيا  الهيئة  قيام  �سينعك�س  هنا،  من     
والــبــنــاء  �سابقا  عــقــدت  الــتــي  الــ�ــســراكــات  �ــســائــر 

العوجان،  عبدالرزاق  املهند�س  وبح�سب  عليها، 
مع  الــ�ــســراكــات  بــهــذه  الــهــيــئــة  الـــتـــزام  �سي�ستمر 
وتطوير  اإعــداد  على  والعمل  احلكومية،  اجلهات 
البحثي  والــتــعــاون  اخلم�سية  اخلــطــط  حمفظة 
والتدريب التعاوين، وقيام الهيئة يف هذه املرحلة 
بتحديث  ــد،  اجلــدي االإدارة  جمل�س  ت�سكيل  مــع 
لتنمية  االإنفاق  كفاءة  وم�ستهدفات  ا�سرتاتيجية 

مزدهرة م�ستدامة.

استراتيجية هيئة كفاءة اإلنفاق

 6 رياالت سعر التونة و8 يف محالت أخرى

إدارة مالية فاعلة للمشاريع واالزدهار االقتصادي

عروض التخفيضات تعوضها »سلة المشتروات« 
جدة - جنود النهدي 

 ، من جولة  اأكرث  املا�سية وخالل  االأ�سابيع  مدى  على   
منافذ  بني  وا�سحة  اأ�سعار  فروقات  "البالد"  ر�سدت 
الواحدة  والعبوة  اال�سم  ذات  ال�سلع  من  للعديد  البيع 
. ويف هذه اجلولة نو�سل ر�سد فروقات اأ�سعار البيع 
"بوتان"  التونة  �سنف  يف  وحتديدا   ، الواحد  للمنتج 
ريــاالت   6 ب�سعر  وجدناها  حيث  جــرامــا،   185 عبوة 
اآخر،  حمل  يف  ريال  و7.48   ، الت�سوق  مراكز  اأحد  يف 

وت�سل اإىل 8 رياالت يف مكان ثالث.. فما هي حكاية هذه 
الفرقات.

، حيث ترى  املحالت  الذين �سادفناهم يف بع�س  بامل�ستهلكني  نبداأ 
وكل   ، االأ�سعار  يف  تفاوتا  ت�سهد  االأ�ــســواق  اأن   ، الذبياين  �سمرية 
تاجر يبيع ب�سعر خمتلف، ومن وجهة نظري الغالء غري املربر يعد 
ج�سعا وفق نظرية )ما دام اجلميع يتحدثون عن الغالء وامل�ستهلك 
اأو خدمتي( وهنا  اأرفع �سعر �سلعتي  ملاذا ال  اأ�سعار،  يتوقع زيادات 
اأوال ، واحلل البديل  تكون م�سوؤولية امل�ستهلك يف م�ساعدة الرقابة 
النظر  التاجر  �سيعيد  وعندها  اآخر  حمل  اأو  بديلة  �سلع  اختيار  هو 

يف اأ�سعاره.
 من جهته قال عبدالعزيز احل�سيني: من وجهة نظر جتارية اأعتقد اأن 
تكلفة املنتج على البائع هي عامل موؤثر يف حتديد قيمتها، مثال اإيجار 
املحل ح�سب موقعه وتكاليف الت�سغيل، والعك�س من ذلك ، والعك�س 

�سحيح ، املهم يكون عادال ولي�س من قبيل اجل�سع.
 لكن يف كل االأحــوال البد من اإيجاد حل من اجلهات املعنية وتاأكيد 

ملعاجلة  االأ�ــســعــار  تــفــاوت  يخ�س  فيما  امل�ستهلك  حماية 
بني  م�سرتكة  قاعدة  واإيــجــاد  االأ�سباب  درا�ــســة  التفاوت، 
الرقابية"  واجلهات  والعر�س  "الطلب  الثالثة  االأطــراف 

حللحلة هذا اخللل ومراقبة معدالت الت�سخم.
بني  التفاوت  هــذا  اأن  العامودي  نــورة  تــرى  ال�سياق  يف   
يف  متقارب  هام�س  تفر�س  كافية  رقابة  يتطلب  االأ�سعار 
االأ�سعار قدر االإمكان، ولو مت فر�س غرامة مالية على من 
االأ�سعار  نــرى  لن  تاأكيد  فبكل   ، ال�سلعة  يحتكر  اأو  يغايل 

متفاوتة بهذا ال�سكل.
 دائما اأهل االقت�ساد اأدرى ب�سوؤون االأ�سواق ، ولهذا ا�ستطلعنا 
راأي اخلبري االقت�سادي عبد الرحمن ال�سماعيل، حيث اأو�سح قائال: عادة 
االأحياء  داخــل  البيع  منافذ  ثالثي  بني  تكون  لل�سلع  والــرتويــج  املناف�سة 
ال�سغرية..  التموين  وحمالت  ماركت  وال�سوبر  الهايرب   : وهي  ال�سكنية 
وطبيعي اأن تلجاأ اال�سواق الكربى للرتويج لت�سريف خمزونها من ال�سلع 
لدى  ومرغوب  حمدد  )مو�سمي(  متنوعة  ا�سناف  جمموعة  او  �سنف  يف 
امل�ستهلكني، وتطرحه بهام�س ربح قليل ُمقارب للتكلفة، وهذا جيد للم�ستهلك 
واأي�سا للمنفذ الت�سويقي بزيادة احل�سة ال�سوقية له وبالذات يف املوا�سم 
مثل �سهر رم�سان املبارك ، ويف املقابل تعّو�س هذه العرو�س يف ا�سناف 
و�سلع اخرى لديها، باالإ�سافة لعامل اآخر مهم وهو الرتغيب يف زيادة )�سلة 
الهايربز �سيا�سة ت�سويقية،  اأ�سواق  لدى  االأ�سعار  فالتفاوت يف  امل�ستهلك(، 
خطة  اأف�سل  الغذائية  املواد  يف  حمدود  الربح  هام�س  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
ت�سويقية جلذب عمالء جدد واملحافظة عليهم، بهدف رفع حجم حمتويات 

�سلة امل�سرتيات وبالتايل تتعدد م�سادر الربح من تنوع �سلة امل�سرتوات. 

ــاق الــعــام، ميثل  ــف  رفــع كــفــاءة االإن
ال�ساملة،  التنمية  يف  كبرية  اأهمية 

ــيــدة،  ــر�ــس اأكــــــدت عــلــيــهــا الـــقـــيـــادة ال
م�ستهدفات  �سمن  وذلــك  الله،  حفظها 

بيانات  عليها  ت�سدد  كما   ،2030 روؤيــة 
امليزانيات ال�سنوية العامة، لي�س باملفهوم 

اإمنا  االإنفاق،  وحتجيم  لرت�سيد  التقليدي 
بتعظيم وتطوير ا�ستخدام املوارد من خالل 

فاعلية ال�سرف، مبا يحفظ اال�ستدامة للموارد 
ومقدرات  كمكت�سبات  واملوجودات  واالأ�سول 

وطنية، ون�سر وتكري�س ال�سفافية وثقافة كفاءة 
االإنفاق بني خمتلف امل�ستويات االإدارية باجلهات 

احلكومية، وحت�سني االأداء املايل مبا يحقق القيمة 
امل�سافة لالقت�ساد الوطني. 

مليار ريال وفرتها كفاءة اإلنفاق جدة -  البالد
لمستهدفات الرؤية  350

عبد الرحمن ال�صماعيل
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توفر بدائل أخرى للدخل غير النفطي

الصناعات العسكرية.. رافد اقتصادي يحفز االستثمار

جدة - البالد
قاطع  رف�ض  اإيران"،  "نووي  على  مت�ساعد  عاملي  غ�سب 
اإرهابها  حل�سولها على قنبلة ذرية، وطرق �ستى ملحاربة 
ل�سالح  طهران  امتالك  اأن  ترى  التي  الــدول،  خمتلف  من 
نووي من �ساأنه تهديد ال�ستقرار العاملي وتقوي�ض الأمن 
ل�سر  اجلميع  يت�سدى  لذلك  ــدمــار،  وال الفو�سى  ون�سر 
املتحدة  الوليات  اأعلنت  اإذ  عليه؛  الق�ساء  حتى  املــاليل 
اأنها لن ترفع اأي عقوبات عن اإيران قبل التزامها بالتفاق 
النووي، بينما حذرت دول حلف �سمال الأطل�سي "الناتو" 
ل�سالح نووي �سمن برناجمها  اإيران  من خطورة حيازة 
املركزية  ال�ستخبارات  مدير  مر�سح  وقطع  ال�ساروخي. 
من  اإيــران  منع  بــاأن  برينز،  ويليام   "CIA" الأمريكية 
و�سعتها  �ساملة،  ا�سرتاتيجية  من  جزء  النووي  حيازة 
الوليات املتحدة، مبينا اأن املفتاح للتعامل مع التهديدات 
املتنوعة من اإيران هي ا�سرتاتيجية �ساملة، ومنع اإيران 
فقط.  واحــد  جــزء  هــو  نــووي  �سالح  على  احل�سول  مــن 
ال�ساروخي  برناجمها  �سد  نــدفــع  اأن  "يجب  ــاف  واأ�ــس
حلقوق  وانتهاكاتها  املنطقة  ل�ستقرار  زعزعتها  و�سد 
مفت�سي  عمل  موؤخرا  اإيــران  وقل�ست  داخلًيا".  الإن�سان 
التي  املهلة  انق�ساء  بعد  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
فر�ستها  التي  العقوبات  لرفع  ال�سورى  جمل�ض  حّددها 

حول  التــفــاق  مــن  الأحــــادي  ان�سحابها  بعد  وا�سنطن 
الربنامج النووي الإيراين، ما ي�سري اإىل اأنها ما�سية يف 
الطاقة  النووي دون متكني مفت�سي وكالة  تنفيذ برنامج 
الدولية  الوكالة  اأو�سحت  اإذ  بعملهم؛  القيام  من  الذرية 
 17 مــن  اأكــر  متتلك  طــهــران  اأن  جــديــدة  ت�سريحات  يف 
تنتج   %20 بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  من  كيلوغراما 
اإيران  اأن تربير  اإىل  لفتة  �سهر،  كل  منها  كيلوغراما   15
له،  م�سداقية  ل  معلنة  غري  اأماكن  يف  يورانيوم  لوجود 
مرة  بـ14  اأكر  املخ�سب  اليورانيوم  خمزون  اأن  موؤكدة 

من احلد امل�سموح.
الإيـــراين  الــنــووي  امللف  الــتــطــورات احلا�سلة يف  ومــع 
الدفاع ال�سرائيلي،  اأعلن وزير  خالل اليومني املا�سيني، 
اإيران من  اأن اجلي�ض ي�ستعد لو�سع ي�سطر فيه اإىل منع 
معركة  لي�ست  هــذه  اأن  مــوؤكــدا  الــنــووي،  ال�سالح  حيازة 
حلف  حــذر  بينما  باأكملها،  دول  مهمة  لكنها  �سخ�سية 
يف  النووي  لل�سالح  اإيران  امتالك  خماطر  من  "الناتو"، 
التفاق  لتطوير  دعمه  موؤكًدا  ال�ساروخي،  برناجمها  ظل 

النووي نحو مزيد من القيود على طهران.
�ستولتنبريغ،  ين�ض  الناتو،  حللف  العام  الأمــني  واأعلن 
عن وجود خماوف كبرية من اقرتاب طهران من حيازة 
ال�سالح النووي، ف�ساًل عن قدرتها على تركيبه من خالل 
قلق؛  م�سدر  متثل  اإيــران  اأن  مبينا  �ساروخي،  برنامج 
لأنها توا�سل تنفيذ برناجمها الذي يهدد اأمن وا�ستقرار 
من  اإيـــران  منع  على  العاملي  الجــمــاع  ويظل  املنطقة. 
احل�سول على ال�سالح النووي، حائط �سد منيعا لتمرير 
عربه  طــهــران  تريد  ــذي  ال ال�ساروخي  املــاليل  برنامج 
التو�سعية  تهديد الأمن وال�ستقرار وموا�سلة امل�ساريع 
يف الدول املختلفة، بيد اأنها، وفقا خلرباء، لن تفلح يف 
من  ومزيد  بــاخلــزي،  �سيا�ستها  عليها  �ستعود  بل  ذلــك، 

العقوبات الرادعة.

غضب على »النووي«
استراتيجية شاملة ملنع املاللي من احلصول عليه

البالد – مها العواودة
يجعلها  مبا  الع�سكرية،  ال�سناعات  اململكة  دعمت 
يف  ت�سهم  التي  الكربى  القت�سادية  الــروافــد  اأحــد 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  النفطية،  غــري  الإيـــــرادات 
الإمــكــانــات  كــل  مــوفــرة   ،2030 ـــة  روؤي م�ستهدفات 
زيــادة  على  انعك�ض  مــا  ال�سناعات،  لهذه  الداعمة 
اأعداد ال�سركات العاملة بقطاع ال�سناعات الع�سكرية 
بال�سعودية، وو�سولها بنهاية عام 2020 لأكر من 
داخل  املجال  يف  عاملة  ودولــيــة  حملية  �سركة   70
مليار   24 تبلغ  تقديرية  ا�ستثمارات  بحجم  اململكة، 
ال�سعودي  للجناح  الإعــالمــي  للمركز  وفقا  ريـــال، 
امل�سارك يف معر�ض الدفاع الدويل "اآيدك�ض 2021" 

باأبوظبي.
وقال اخلبري القت�سادي ال�سعودي ح�سني �سبك�سي 
الع�سكرية  الــ�ــســنــاعــات  تــوطــني  اإن  لـ"البالد": 
فيها  الــوطــنــي  املــكــون  م�ستوى  ورفـــع  بــالــتــدريــج، 
خانة  اإىل  وي�سيفها  الإنفاقات،  من  الكثري  �سيوفر 
الدولة  مداخيل  اأحد  لت�سبح  والتطوير  ال�ستثمار 
والــقــطــاعــات القــتــ�ــســاديــة الـــواعـــدة، خــا�ــســة واأن 
املعتمدة  ال�سرف  اأوجه  اأحد  كان  الع�سكري  الإنفاق 

والكبرية يف ميزانية ال�سعودية. 
ويرى اخلبري الع�سكري اللواء عبد الله القحطاين، 
العمل  هذا  يف  ا�سرتاتيجيتها  من  اململكة  تغيري  اأن 
و�سناعة  توطينا  الوطني  املحتوى  �سمن  لتكون 
ا�ستخدام  ظــل  يف  خا�سة  وت�سديرا  وا�ستخداما 
الأجنبية  لالأ�سلحة  الــكــبــري  وا�ستهالكها  اململكة 

اأمام  اململكة  اأن  يوؤكد  الدفاعية،  الدولية  والتقنيات 
مرحلة جديدة، م�سريًا اإىل اأن ال�سناعات الع�سكرية 
القت�سادية  الـــروافـــد  اأحـــد  �ست�سبح  اململكة  يف 
الكربى لالقت�ساد الوطني، كما �ستكون اأي�سًا هدفا 
يف  لال�ستثمار  الكربى  العاملية  الأجنبية  لل�سركات 

ال�سوق  اأن خمرجات  اإىل  الواعد، لفتًا  ال�سوق  هذا 
�ستخدم عدة دول ولي�ض اململكة فقط.

ا�سرتاتيجياته  يف  يعد  مل  اململكة  اقت�ساد  اأن  واأكــد 
لالقت�ساد،  الوحيد  امل�سدر  وم�ستقاته  النفط  بقاء 
وخمرجاتها  وتوطينها  الع�سكرية  ال�سناعات  واأن 

اململكة،  يف  القطاعات  جميع  اإىل  فــوائــده  �ستمتد 
منوها اإىل اأن ذلك يعد تغيريا جذريا وقفزة نوعية 
مع  فيها  والت�سارك  توطينها  واأن  ال�سناعات،  لهذه 
اإيجابية  انعكا�سات  له  الأخـــرى،  الدولية  اجلهات 
على م�سار ال�سراكات الدولية والعالقات ال�سيا�سية 

والــتــجــاريــة والــتــعــاون الــــدويل، وا�ــســتــخــدام هذه 
العالقات مل�سلحة اململكة واملنطقة واأمنها.

يف ال�سياق ذاته، قال العميد الركن ح�سن ال�سهري: 
املطلوبة  الإمكانات  كل  وفرت  الر�سيدة  القيادة  اإن 
لبناء قوات م�سلحة �سعودية نوعية ل�سيانة مقدرات 
جليا  ذلك  ظهر  اإذ  القيادة،  طموح  وحتقيق  ال�سعب 
بعد اعتماد ال�سرتاتيجية الدفاعية التي ترتكز على 
حتى  القدرات  على  القوات  ح�سلت  اأن  بعد  الــردع، 
اأ�سبحت الكفاءة واجلاهزية يف اأعلى مراتبها، موؤكدًا 
اأن توجه اململكة بعزمية نحو ال�سناعات الع�سكرية 
مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  خــالل  من  املتطورة 
الــعــامل  يف  الــعــ�ــســكــريــة  الت�سنيع  �ــســركــات  كـــربى 
ال�سنوات  خالل  قواتها  متطلبات  ن�سف  اإىل  لت�سل 
والت�سدير،  الكتفاء  حتى  قدما  وامل�سي  القادمة 
و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  ا�سرتاتيجية  هي 
ويل عهده الأمني، التي تفاعلت معها الإرادة لتحقيق 
"قواتنا  وتابع  الوطنية.  وامل�سالح  العليا  الأهداف 
امل�سلحة �سريك ا�سرتاتيجي لالإقليم والعامل ل�سيانة 
الأمن وال�سلم الدوليني ومكافحة التطرف والإرهاب 

�سواًء من الدول اأو الأحزاب اأو املنظمات".
�سريك  ال�سعودية  امل�سلحة  الــقــوات  اأن  اإىل  ونــوه 
اأ�سا�سي يف التنمية و�سامنة لها، واأن توطني التقنية 
الع�سكرية �سيوفر مئات الآلف من الوظائف، ويعزز 
تطوير  واأن  خا�سة  الريالت،  مبليارات  القت�ساد 
ال�سناعات الع�سكرية بال�سراكة مع القطاع اخلا�ض 

ال�سعودي جزء من روؤية اململكة 2030.

نظام التحويالت »سريع«..

مصالح فورية ووقت من ذهب
جدة - البالد

 مراحل تطور عديدة �سهدها القطاع امل�سريف، 
كيف  "ال�سرا"   اأو  الــطــوابــري  يتذكر  جميعنا 
كانت بطول وعر�ض �سالت البنوك ومقاعدها، 
والتحويل  النقدي  والإيـــداع  ال�سحب  لطالبي 
ثــم مرحلة   ، العامة  فــواتــري اخلــدمــات  و�ــســداد 
والهاتف  الآيل  الــ�ــســرف  اأجــهــزة  عــرب  امليكنة 
النوعية  الــقــفــزة  انطلقت  اأن  اإىل  املــ�ــســريف، 
"�سريع"،  الفوري  التحويل  بتد�سني  اأيــام  قبل 
التطور  رحلة  يف  ذهب"   من  "الوقت  لي�سبح 
وال�سبق املتوا�سل لنظام املدفوعات يف اململكة. 
الوقت الذي ت�ستغرقه اخلدمة يف اأي جهة، هي 
اأول ما يحدد مدى ر�ساء عمالئها، فكيف عندما 
للعمالء  املالية  التحويالت  مبــدة  الأمــر  يتعلق 
بني البنوك؛ لرتباطها مب�سالح حياتية ملاليني 
من  وا�ــســع  لقطاع  جتــاريــة  ومعامالت  الأفـــراد 
وكبريها..  �سغريها  وال�سركات؛  املوؤ�س�سات 
احلوا�سيب  بتقنيات  املــتــ�ــســارع  زمــنــنــا  ويف 
والهواتف الذكية يتطلع كل �سخ�ض، وكل جهة، 
ويف  كانوا  اأينما  املالية،  حتويالتهم  اإنهاء  اإىل 
كان  انتظار  عناء  دون  يــريــدون،  الــذي  الوقت 
بال�ساعات لو�سولها ورمبا اأكر، واأ�سبح حاليا 

يف التو واللحظة.
تطور  عنوان  بات  الفوري  التحويل  فاإطالق    
م�سجلة  ال�سعودية،  املدفوعات  ملنظومة  نوعي 
الأ�سرع  امل�ستوى  بتحقيقها  جديدة  ريادة  بذلك 
وحزمة  العامل،  يف  الفورية  املدفوعات  لأنظمة 
مـــن الــفــوائــد لــلــبــنــوك ومـــن قــبــلــهــا عــمــالئــهــا، 
التطور،  لهذا  كمح�سلة  الوطني  ولالقت�ساد 
مرونة  وتعزيز  املــايل  ال�سمول  برنامج  �سمن 
مزايا  هي  كثرية  ال�سعودي.   امل�سريف  النظام 
مدفوعات "�سريع"  متثل جميعها  قيمة فورية 
للوقت ، وفوائد �سريعة وممتدة مل�سالح جميع 
املركزي  البنك  حمافظ  اأو�سح  وكما  الأطــراف، 
املــبــارك،  عبدالله  بــن  فهد  الــدكــتــور  ال�سعودي 
ومتطّورة،  اآمنة  دفع  خيارات  توفري  يف  ت�سهم 
من  وتزيد  ال�سرائح،  خمتلف  احتياجات  تلّبي 

فعالية دوران ال�سيولة يف النظام املايل، وتقلل 
النقدية وما ي�ساحبها  التعامالت  العتماد على 
الدفع  اإجــراءات  وت�سهل  ت�سغيلية،  تكاليف  من 

والتح�سيل، وتزيد التعامالت الإلكرتونية.
ل�سركة  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  ــا، وبــحــ�ــســب  اأيــ�ــس  
العقيل،  اإبراهيم  بن  فهد  ال�سعودية  املدفوعات 
من  امل�سرفية  اخلــدمــات  م�ستفيدو  �سيتمكن 
وا�ستقبال  اإر�ـــســـال  اأهــمــهــا  مــتــكــامــلــة؛  حــزمــة 
األف   20( القيمة  منخف�سة  املحلية  احلـــوالت 
ريال فاأقل( على مدار 24 �ساعة واأيام الأ�سبوع، 
اإ�سافة  وبر�سوم منخف�سة )ريال واحد واأقل(، 
الهاتف اجلوال معرفًا بدياًل  ا�ستخدام رقم  اإىل 
واإمكانية  البنوك،  بني  للتحويل  )الآيبان(  عن 
امل�ستقبل  الــطــرف  ح�ساب  �سحة  مــن  التحقق 

للحوالة قبل التحويل.
كما يتيح النظام اجلديد للعمالء ال�ستفادة من 
لإ�سافة  احلاجة  دون  ال�سريع،  التحويل  خدمة 
تفعيله، وذلك  اأو  البنكية  القنوات  امل�ستفيد يف 
التي ل تتجاوز قيمتها 2500 ريال،  للحوالت 
اخلدمة  تفعيل  على  العميل  يــوافــق  اأن  على 

ويحدد احلد اخلا�ض به لدى البنك.
 وهكذا توؤكد اململكة من خالل م�ستهدفات وزارة 
البنك  وا�سرتاتيجية   ، املــايل  لل�سمول  املالية 
 ، الرقمي  للتحول  "�ساما"  ال�سعودي  املركزي 
القدرة العالية على تطبيق اأحدث النظم التقنية 
هذا  يف  وال�ــســتــثــمــارات  البــتــكــارات  وحتفيز 

ال�ساأن. 
 وي�سارع "�ساما" خطوات التحول اإىل )جمتمع 
نـــقـــدي( ، وحتــقــيــق الــ�ــســيــا�ــســة املــ�ــســرفــيــة  ل 
اإدارة  من  البنوك  عمالء  متكن  التي  املفتوحة، 
الأمــان  م�ستويات  باأعلى  البنكية  ح�ساباتهم 
واملــوثــوقــيــة الــرقــمــيــة والبـــتـــكـــارات الــذكــيــة، 
وتوجيهات  بتطلعات  رحبا  الف�ساء  وليـــزال 
واإجنــاز  لإنفاذ  الله،  حفظها  احلكيمة،  القيادة 
اأجل  من   ،  2030 لروؤية  الطموحة  امل�ستهدفات 
بالتنمية  واملــواطــن  الوطن  وم�ستقبل  حا�سر 
امل�ستدامة، وتطويع كل ماينفع النا�ض من تقدم.



مكة املكرمة  - اأحمد الأحمدي
على  ابنته  زف���اف  بحفل  ف��ات��ة  ع��ب��ده  الباقي  عبد  احتفل 
مو�سى ح�سن ال�سي�سي، وذلك يف اإحدى قاعات مكة املكرمة 

بح�سور عدد من الأ�سدقاء والأهل والأقارب.
الليلة  ب��ه��ذه  �سعادته  ع��ن  مو�سى  العري�س  وع��ر   
اإن  دي��ن��ه، وق����ال:  ال�����س��ع��ي��دة، واإك���م���ال ن�سف 
ال�����زواج ���س��ّن��ة احل��ي��اة واأم��ن��ي��ة كل 

اأ�سرة  لتكوين  غليظ  وميثاق  مقد�س  رب��اط  وه��و  ���س��اب، 
ولني  واحل���وار  ب��امل��ودة  عليها  املحافظة  ت�ستحق  �سعيدة 
وعرو�سه  يوفقه  اأن  وتعاىل،  �سبحانه  الله،  داعيًا  القول، 
لبى  مل��ن  وت��ق��دي��ره  �سكره  مقدما  ال��زوج��ي��ة،  حياتهما  يف 
العرو�سني  اأ�سرتا  املبارك. و�سكرت  دعوته حل�سور حفلهم 
متمنني  ومباركا،  مهنئا  ات�سل  من  وك��ل  احل�سور،  كافة 

للعرو�سني حياة �سعيدة، اإن �ساء الله.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
يتلقى ع�سو هيئة التدري�س بجامعة امللك عبدالعزيز 
وع�سو جمل�س اأمنائها الرفي�سور اأ�سامة اأحمد اأبو 
قران  عقد  مبنا�سبة  والتريكات؛  التهاين  النجا، 
حمجوب،  اأحمد  �سامي  على  روان،  الدكتورة  ابنته 
حياة  للعرو�سني  مت��ن��وا  ال��ذي��ن  الأق����ارب  بح�سور 

زوجية �سعيدة.
واأعرب العري�س �سامي عن �سعادته بليلة العمر، التي 
يغمرها الفرح وال�سعادة، مقدما �سكره وتقديره لكل 

من ح�سر، و�ساركه هذه املنا�سبِة الغالية.
وثّمن اأبو النجا كل من لبى الدعوة و�ساركه الفرحة، 
للعرو�سني  متمنيا  ومباركا،  مهنئا  ات�سل  من  ولكل 

حياة �سعيدة.

�أخبارهم
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الدمام-البالد
والأق����ارب  الأه����ل  ع��ل��ى  اقت�سر  ع��ائ��ل��ي،  بح�سور   
وو�سط اإجراءات احرتازية ، احتفل معاذ بن عاي�س 
اآل في�سل بزواجه من كرمية الدكتور �سعد بن �سعيد 
اآل مقبل مبحافظة طريب، يف ليلة مميزة، تبادل فيها 

اجلميع التهاين والتريكات باملنا�سبة.
العري�س معاذ اأكد �سعادته بهذه الليلة املباركة، التي 
الفرح وال�سعادة، وقدم �سكره وتقديره لكل  يغمرها 

من ح�سر، و�ساركه فرحته.
لكل  �سكرها  مقبل  واآل  في�سل  اآل  اأ�سرتا  قدمت  كما   
ولكل  املنا�سبة،  ه��ذه  ح�سروا  الذين  العائلة  اأف���راد 
حياة  للعرو�سني  متمنني  ومباركا،  مهنئا  ات�سل  من 

�سعيدة.

الجهني رئيسًا لمركز الحرة الشمالية

الدكتوراه في الهندسة لليامي

أفراح المحجوب وأبو النجا بزفاف )سامي وروان(آل فيصل وآل مقبل يحتفون بمعاذ

"سقطي" في عش السعادة

جنران- البالد
درج��ة  على  ال��ي��ام��ي،  معجبة  اآل  حمد  ال��دك��ت��ور  ح�سل 
الدكتوراه يف هند�سة النقل من جامعة �ساوث هامبتون 
مقارنة  "تقييم  الر�سالة  مو�سوع  وك���ان  بريطانيا، 
لتقنيات النقل عالية ال�سرعة بني املدن مثل القطار فائق 

ال�سرعة والقطار املغناطي�سي والهايرلوب، مع درا�سة 
حالة خط الريا�س- الدمام باململكة العربية ال�سعودية".
درا�سيا  املتفوقني  الطلبة  م��ن  حمد  ال��دك��ت��ور  ويعتر 
�سهادات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ح�سل  اإن���ه  حيث  وبحثيا؛ 

التفوق ومكافاآت التميز.

جدة - البالد
و�سط التقيد بالإجراءات الحرتازية الوقائية، احتفل 
على  ابنته  ق���راآن  بعقد  �سقطي،  بكر  اأ���س��ام��ة  امل���ازم 
جدة،  يف  الفنادق  باأحد  وذلك  الرفاعي،  اأحمد  اإدري�س 
ال��ذي��ن قدموا  بح�سور ع��دد م��ن الأ���س��دق��اء وال��زم��اء 

التهاين والتريكات للعرو�سني. العري�س اإدري�س عر 
اأن يوفقه  الليلة املباركة ، متمنيا  عن �سعادته يف هذه 
�سكرت  ب��دوره��ا،  وي��ر���س��اه.  يحبه  مل��ا  وع��رو���س��ه  الله 
اأ�سرتا �سقطي والرفاعي كل من لبى الدعوة من الأقارب 

والأرحام، متمنني للجميع دوام الأفراح.

 السعادة الزوجية تدوم بالمودة والحوار
أفراح فالتة والسيسي.. العريس موسى:

العلوم  بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  ح�سلت 
اأبها  يف  خالد  امللك  بجامعة  التطبيقية  الطبية 
على  امل�سهور،  رمي  ال�سرطان  باأمرا�س  وباحثة 
درجة الدكتوراه بالكيمياء احليوية والبيولوجيا 
تعتر  التي  ت��اون،  ج��ورج  جامعة  من  اجلزيئية 
امتياز مع  بتقدير  اأمريكية،  اأقوى 20 جامعة  من 
مرتبة ال�سرف الأوىل، يف بحثها بتخ�س�س دقيق 

عن �سرطان الثدي.

رمي حتصد الدكتوراه 

انتقلت اإىل رحمة الله، �سهام بنت ح�سن البحري، 
بعد معاناة مع املر�س.

ووالدة  احلكيم،  متيم  نعيم  الزميل  جدة  الفقيدة 
موفق  ح�سام  واملحامي  ماأمون  واملهند�س  اأمي��ن 
هال. الزميل نعيم يتقبل العزاء على جواله رقم 

.)0502650025(

وفاة جدة الزميل نعيم

ح�سن  عبدالرحمن  علي  ال��ل��ه،  رحمة  اإىل  انتقل 
ر�سوان. الفقيد خال الكابنت طيار �سعيد عبداملنعم 
باج�سري. تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته. ) اإنا لله 

و اإنا اإليه راجعون ( .

رضوان إلى رحمة اهلل

انتقل اإىل رحمة الله تعاىل، عبا�س علي البيدحي، 
التوفيق  مقرة  عليه ودفن يف  ال�ساة  وقد متت 

بجدة.
 خال�س التعازي واملوا�ساة لذوي الفقيد، �سائلني 

الله اأن يتغمده بوا�سع رحمته.

البيدحي يف ذمة اهلل

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

اأملج - �سعود اجلهني
�سدر قرار الأمري فهد بن �سلطان اأمري منطقة تبوك بتكليف �سليمان 
ملحافظة  التابعة  ال�سمالية  احل��رة  ملركز  رئي�سًا  اجلهني  فريج  بن 
اأملج. يذكر اأن "اجلهني" من القيادات املتميزة يف حمافظة اأملج، 
ملكتب  مديرًا  وقبلها  �سنوات،   10 م��دة  �سروم  ملركز  رئي�سًا  عمل 
امل���وؤه���ات التعليمية  ال��ع��دي��د م��ن  امل��ح��اف��ظ ، وه���و ح��ا���س��ل ع��ل��ى 
خرته  ور���س��خ��ت  موهبته  �سقلت  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات 
فوق  العايل  الدبلوم  درا�سة  م��وؤخ��رًا  واأكمل  الإداري،  العمل  يف 

اجلامعي، يف الإدارة املحلية مبعهد الإدارة يف الريا�س.



24-11-1386 هـ

24-11-1386 هـ

2-2-1356 هـ

11-4-1385 هـ 

2-7-1380 هـ 10-7-1380هـ
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حائل- خالد احلامد
ختام  يف  املــنــورة،  باملدينة   ،3/2 منه  وخ�سر  نظريه  فخ  يف  احلــزم  فريق  �سقط 
اجلولة الـ 23 من دوري الدرجة الأوىل،  فرفع اأحد ر�سيده اإىل 34 نقطة تا�سعا، 
وبقى احلزم عند 56 نقطة يف ال�سدارة. وانتزع الفيحاء الو�سافة بعد فوزه على 
الثقبة3/2: لريفع ر�سيده اإىل 47 نقطة، فيما بقي الثقبة على 23 نقطة. وك�سب 

فريق جدة النه�سة 2/1 لي�سبح ر�سيده  29 نقطة ، وبقى النه�سة عند 26 نقطة.
نقطة،   27 وجنــران  نقطة،   25 ر�سيده  لي�سبح   ،2/1 جنــران  ال�ساحل  وتخطى 

وتعادل عرعر والدرعية، واخلليج وهجر 1/1. كما تعادل �سلبيا ال�سعلة واجليل.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

أحد يوقف الحزم .. والفيحاء وصيفا

أبو نخاع: اسألوا الرابطة 
عن احتجاج العين

الباحة- بخيت الزهراين
اأو�سح رئي�س نادي �سمك �سالح اأبو نخاع يف ت�سريح 
خا�س لـ )البالد(، اأن اإدارته مل ي�سل لها �سيء ر�سمي 
حول  العني  نــادي  مــن  املــقــدم  الحتجاج  بخ�سو�س 
م�ساركة الالعب الروماين كون�ستانتني بودي�سكو يف 

لقاء الفريقني باجلولة املا�سية.
دوري  رابــطــة  �سمحت  ملــاذا  اأتــ�ــســاءل  "اأنا  واأ�ــســاف: 
غري  م�ساركته  كانت  اإذا  الالعب  مب�ساركة  املحرتفني 

نظامية؟"،
العني  نــادي  اإدارة  اأن  اإىل  اأ�سارت  قد  م�سادر  وكانت 
الن�سباط،  للجنة  قانونية  احتجاج  مبذكرة  تقدمت 
ــهــا عــــدم �ــســرعــيــة مــ�ــســاركــة الـــرومـــاين  تـــوؤكـــد خــالل
بودي�سكو، لعب �سمك، ب�سبب عقوبة ان�سباطية من 
غرامة  مع  ملباراتني  اللعب  عن  بالإيقاف  بالده  احتاد 
مالية، يف اآخر مباراة خا�سها يف الدوري قبل النتقال 
تنفذ  ومل  ال�ستوية،  النــتــقــالت  فــرتة  يف  �سمك  اإىل 
العني،  اإدارة  مزاعم  ح�سب  على  الآن،  حتى  العقوبة 
حيث تعد العقوبة �سارية يف ناديه اجلديد �سمك، ما 
يعني عدم �سرعية م�ساركته �سد الفي�سلي والعني وفق 

الحتجاج املقدم.
ب�سكل  الحتجاج  تقدم  مل  العني  اإدارة  اأن  امل�سدر،  واأكد 

اآراء  اأخــــذ  بــعــد  اإل  ر�ــســمــي 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــني، 

اإدارة  وطالبت 
باعتبار  الــعــني 

فـــريـــقـــهـــا فــــائــــًزا 
بنتيجة املباراة ب�سبب 

عــــدم �ــســرعــيــة مــ�ــســاركــة 
ـــــــان لــقــاء  ـــــالعـــــب. وك ال

الفريقني قد انتهى بالتعادل 
بهدف ملثله.

يف أول سباق ليلي تشهده البطولة

الهولندي "دي فريز" بطاًل لجولة "فورموال إي الدرعية"  االفتتاحية

الريا�س - هاين الب�سر 
ت�سوير- عثمان ال�سمراين

�سهدت الدرعية م�ساء اأم�س، انطالق �سباقات اجلولة الفتتاحية من املو�سم ال�سابع لبطولة 
اململكة على مدار يومني متتاليني  ت�ست�سيفها  التي  اإي"،  فيا فورمول  "اإي بي بي  العامل 
على حلبة الدرعية التاريخية، بتنظيم من وزارة الريا�سة، بالتعاون مع الحتاد ال�سعودي 
لل�سيارات والدراجات النارية. وجنح الهولندي "نيك دي فريز" من فريق مر�سيد�س بنز 
اإي كيو، يف الفوز بلقب اجلولة الأوىل واملركز الأّول من ال�سباق، بعد مناف�سة قوية من 
ال�سوي�سري "اإدواردو مونتارا" من فريق روكيت فنتوري ري�سينغ، الذي جاء يف املركز 

الثاين، فيما حَلّ النيوزيلندي ميت�س اإيفانز من فريق جاغوار ري�سينغ يف املركز الثالث.
وكانت اجلولة الفتتاحية قد انطلقت عند الـ )8.00( م�ساًء، وا�ستمّرت ملّدة )45( دقيقة من 
ا، يتقدمهم  التناف�س املحموم واحلما�س، وذلك مب�ساركة 24 �سائًقا، ميثلون 12 فريًقا عاملًيّ
ا اأّول لقب ل�سباق  بطل العامل احلايل اأنتونيو فيليك�س دا كو�ستا، الذي كان قد حّقق اأي�سً

فورمول اإي الدرعية عام 2018.
وفور نهاية املناف�سات، ُعِقد موؤمتر �سحفي خا�س يف املركز الإعالمي ل�سباق فورمول اإي 
ا من اململكة وخمتلف دول العامل، مثلوا 10  الدرعية، الذي ا�ست�ساف اأكرث من 130 اإعالمًيّ
قنوات تلفزيونية و60 و�سيلة اإعالمية مطبوعة واإلكرتونية، حيث حتّدث الفائزون الثالثة 
خالل املوؤمتر، معربين عن مدى �سعادتهم بالنتائج التي حققوها، واأ�ساروا اإىل احرتافية 

التنظيم يف ال�سعودية وال�ستقبال احلار الذي وجدوه من املنظمني يف اململكة.
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اإلعالمية خديجة الوعل لـ             : 

ال�سعودي.  الإعـــام  �سماء  يف  لمــع  ا�سم  الــوعــل..  خديجة 
قدمت العديد من الربامج الإذاعية؛ اأبرزها برنامج" �سباحكم 

ورد، وما يطلبه امل�ستمعون"،  وتو النهار، واأما�سينا، وم�ساء 
من  عــدد  يف  بالتمثيل  �ساركت  اإم".  اإف  دوت  ومذيع  اخلــر، 

امل�سل�سات الإذاعية، مثل خوخة يف الدوخة.
كما حققت موؤخًرا جناًحا كبًرا، عندما اأطلقت من�ستها امل�سموعة 

وتقدمها  تعدها  من  التي  )البودكا�ست(  برنامج  على  واملرئية 
بعنوان "يف ح�سرة املن�سة".

برامج، تتحدث عن  الوعل مذيعة وممثلة ومقدمة  �سمعنا خديجة 
ق�سايا عامة وتناق�ش وتتقاطع مع اآخرين يف �سوؤون حياتية �ستى .. 

لكن ماذا عن؛ هواياتها.. �سجونها.. ميولها.. كيف تعي�ش حياتها هى 
.. ما اأق�سى جتاربها. هذا ما �سوف تبوح به لـ)الباد( عرب)فرف�سة(.  

 حب بالوراثة 
الأندية  الذي ت�شجعينه من بني  الفريق  •• ما هو 

ال�شعودية؟ وملاذا؟ 
- الحتاد؛ لأن حبه وراثة، واأبوي يحب العميد. 

 بائعة ورد 
متنيت  مهنة  اأي  يف  اإعالمية..   تكوين  مل  لو   ••

اأن تكوين؟ 
- بائعة ورد.

••خ�شخ�شة الأندية الريا�شية باتت و�شيكة.. لو 
قدر لك �شراء ناٍد .. اأي الأندية �شتختارين؟ 

- ما فيها.. كالم الحتاد.
هل   .. م�شمياتها  حتاكي  الأ�شماء  اإن  ••يقولون: 

ترين اأن ا�شمك يحاكيك؟ 
** اإىل حد كبري.. العفوية، الطيبة، حب اخلري. 

 الفيفا تطردني 
املنتخب  ���ش��ف��وف  يف  للعب  ف��ر���ش��ة  ••جاءتك 
اأو  بعدها،  تعتزلني  ال��ع��امل..  كاأ�س  يف  الربازيلي 
اأيهما  ع��امل��ي..   فريق  يف  �شنوات  لثالث  حترتفني 

تف�شلني؟
- هههههه.. العتزال، و�شكل الفيفا "بيطردين ".

وكري�شتيانو  مي�شي  اأ���ش��دق��اء  جتمع  ••مباراة 
تلبني  منهما  اأي   .. الثنني  من  ودعيت  رون��ال��دو، 

دعوته؟ 
 - مي�شي.

ال�شباُب يعود يوًما ....   فاأخربه  األ ليت  ال�شاعر:   *يقول 
مبا فعل امل�شيُب

الزمان؟   �شتخربين  •• مباذا  
-  ل �شيء.. فالزلت �شابة. 

يقولون:  ل  مل  وخ�شارة(  فوز  )الكرة  ••يقولون: 
ا؟  وتعادل اأي�شً

- ا�شاأيل من يقولون!!  

وقتها أفكر 
 ، ت������اج������رة  ••كنِت 

وخ�شرِت، وقدم لك �شديق 
كيف   .. ري��ال  مليون  ن�شف  �شلفة  

�شت�شتثمريها؟ 
- اإذا طلبته �شلفة، وقتها اأفكر. 

اأي مدى تقنعك هذه  اإىل  •• الغايل ثمنه فيه" .. 
العبارة ؟ 

- اأتفق معها متاًما. 
ل  واأن��ت  ب��ارزة،  �شخ�شيات  بها  ملنا�شبة،  ••دعيت 
اأم  اأجرة،  ب�شيارة  �شتذهِبني   هل   .. �شيارة  متتلِكني 

تعتذرين؟
اإذا ما  اأ�شتاأجر  اأمتلك �شيارة.. ب�س غالًبا  اأنني   - احلمدهلل، 

كان عندي �شيارة. 

الشكل واجلودة مًعا 
•• عند اقتنائك حلاجاتك اخلا�شة، هل حتر�شني 

على ال�شكل اأم اجلودة؟
- اأحر�س على الثنني.

••ر�شحت ملهمة خارجية، متثلني فيها وطنك .. يف 
اأي جمال تف�شلينها ؟

- الإعالم. 
يخالفك  حياة  ب�شريك  ترتبطي  اأن  تقبلني  •• هل 

امليول؟ 
- اأقبل.. ما املانع.

إثارة أكثر 
الأعلى  ال��ربام��ج  �شيوف  ب��ات  الزمن  ه��ذا  يف   ••
مِلَ   .. متابعة  والأعلى  تاأثرًيا،  الأك��ر  هم  �شوًتا، 

من وجهة نظرك؟ 
- البحث عن الإثارة.

 ال يجامل 
ما    .. قيادية  �شخ�شية  اختيار  منك  طلب  ••لو 

ال�شفات التي �شتحر�شني عليها؟ 
- اأن يكون قوًل وفعاًل، ول يجامل.

الفوز جميل 
••يقولون : للخ�شارة اأب وللفوز األف اأب.. هل هذا 

يف الريا�شة فقط؟
- طعم الفوز جميل يف كل جمال. 

 أقود وأدعم 
لقاء  بقيادة  وكلفت   .. حكًما  كنت  ••لو 
فريقك  على  ا�شتع�شت  لبطولة  نهائي 
اأم �شتقودين  ل�شنوات.. هل �شتعتذرين 

اللقاء؟ 
- اأقود اللقاء بالتاأكيد.

•• ناديِك مير باأزمة مادية .. واأنت 
مع  خالف  على  لكنك  مالًيا  مقتدرة 

رئي�شه.. هل �شتدعمني؟ 
- نعم، اأدعمه. 

 لن أدفع مقابل الوهم

•• هل لك ح�شابات على مواقع التوا�شل الجتماعي 
؟ وماهي ؟ وهل تتابعينها ب�شكل منتظم ؟

- نعم، يل ح�شاباتي على تويرت، واإن�شتغرام، و�شناب، وتيك توك. 
بائع  منك  طلب  لو  تويرت،  على  ح�شابك  يف   ••
هل  متابعيك..  ع��دد  ل��زي��ادة  م��ا؛  مبلًغا  متابعني 

تدفعني له؟
- قطًعا، لن اأدفع.. فاأنا ل اأحب اأن اأعي�س الوهم، واأمور غري 

حقيقية، وقد ُطلب مني بالفعل مراًرا، وتكراًرا، ومل اأقبل. 

قليل األدب 
 " ب�  عليه  ال��رد  يف  تكتفني  ال��ذي  املتابع  هو  ••من 

بلوك " ؟ ومن الذي تهتمني بالكتابة اإليه؟ 
- البلوك لكل من قّل اأدبه، واأهتم بالكتابة ملن ي�شتحق. 

ملن   .. الع��ت��ذار  منك  طلب  اإذا  احل��ي��اة  يف   ••
�شتعتذرين؟ 

- لأي �شخ�س اأخطاأت يف حقه.

بوتكس فقط 
وملاذا؟ جتميل؟  لعمليات  خ�شعت  •• هل 
- ل، مل اأخ�شع، ولكن خ�شعت لعمل" البوتك�س".

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

- اأحياًنا دخول اأ�شخا�س حلياتك ل ي�شتحقون وجودهم 
معك .

اأ�شرارك؟  كامت  هو  ••من 
- اأختي، ابنتي، �شهى بنت اأخوي. 

 لندن مع هوؤلء 
رفيقك  هو  ومن  زيارته..  حتبني  بلد  اأك��ر   ••

املف�شل يف ال�شفر؟ 
-  لندن مع اأختي، اأو ابنتي اأو ابنة اأخي " �شهى". 

 والدي ول اأمانع 
م�شرية  يف  عليك  الف�شل  ���ش��اح��ب  ه��و  ••من 

جناحك؟
- الف�شل هلل، ثم لوالدي احلبيب.

اأبنائك يف نف�س جمال  اأنت مع دخول اأحد  •• هل 
تخ�ش�شك؟ 

- طبًعا ما يف مانع اأبًدا. 

أقسى جتربة 
بها؟  مررت  جتربة  اأق�شى  ••ماهي 

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

هذا الكتاب قرأته مرتني 
اأم  ورق��ًي��ا  ك��ان  وه��ل  ؟  قراأتيه  كتاب  اآخ��ر  ••ما 

الكرتونًيا؟ 
الكرتونيًا،  كويف" وكان  ال�شبع" ل�" �شتيفن  كتاب" العادات   -

وهذه املرة الثانية، التي اأقراأه فيها.

حاورتها -  ليلى باعطية      

أحب االتحاد بـ» الوراثة«

 الباحثون عن اإلثارة األعلى 
صوًتا .. والشخصية القيادية ال تجامل 

 زواجي الثاني أقسى 
تجربة.. وتجاوزتها 

بفضل اهلل 

 أحب لندن.. وأقبل 
شريًكا لحياتي 

يخالفني الميول 

 البلوك لمن قل 
أدبه.. والكتابة لمن 

يستحق  أجريت» بوتكس« فقط ولم أخضع لعمليات تجميل 



جدة - البالد
ط��رح��ت ال��ف��ن��ان��ة ل��ط��ي��ف��ة، اأغ��ن��ي��ت��ه��ا اجل��دي��دة 
"يوتيوب"، من  قناتها مبوقع  "خلينى"، عرب 
كلمات يا�سني احلمزاوي، واأحلان وتوزيع 
اإيهاب  وجيتار  القل�سي،  اأمني  مو�سيقي 

ليمام.
وت�ستعد لطيفة للتعاون مع امللحن 
�سمن  اأغ��ن��ي��ة  يف  اأن�����ور  حم��م��ود 
كلمات  من  وهي  اجلديد،  األبومها 

ح�سام �سعيد. ويعد التعاون بني الثنائي لي�س الأول من نوعه؛ 
اإذ تعاونا من قبل فى اأغنية "مابكرهو�س"، من كلمات ح�سام 
�سعيد، توزيع تيام طارق. وقال اأنور: اإنه �سعيد بالتعاون مع 
النجمة لطيفة، مو�سًحا اأن الأغنية جديدة وخمتلفة عن اأعمال 

لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل.
"يف  اأغنية  هي  اأن���ور،  حممود  امللحن  اأع��م��ال  اآخ��ر  وكانت 
"خليك  األ��ب��وم  �سمن  ح�سنى  تامر  غناها  التي  كدة"  جمال 
وميك�س  وتوزيع  �سعيد،  ح�سام  كلمات  من  وهي  فولذى"، 

وما�سرت جالل حمداوى.

 لطيفة تطلق أغنية »خلينى«

إحباط تهريب مشروبات كحولية
جدة - البالد

ال�سعودية،  اجلمارك  اأحبطت 
زج��اج��ة   1370 ت��ه��ري��ب  حم��اول��ة 
م�سروبات كحولية، عرب ميناء امللك 
تغريدة  وقالت يف  بالدمام.  عبدالعزيز 
امل�سبوطة  الكمية  اإن  "تويرت":  على  لها 
ُوجدت خمباأة بطريقة احرتافية داخل اإر�سالية 
مبينة  كحولية،  مب�سروبات  معباأة  حديد  لفائف 
�سرطة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  متت  ال�سبط  عملية  اأن 
�سخ�سان  وهما  امل�ستقبلني؛  �سبط  مت  واأن��ه  ال�سرقية،  املنطقة 

من جن�سيتني عربيتني. وعلى الرغم من ابتكار املهربني لو�سائل 
خمتلفة للتهريب، اإل اأن اجلمارك تقف لهم دائما باملر�ساد وتتابع 
اتخاذ  مع  املهربني،  وتف�سح  املنافذ  يف  امل�سبوهة  التحركات 
لغريهم،  عظة  وليكونوا  لردعهم  الالزمة  القانونية  الإج��راءات 
�ساأنها  من  حماولة  اأي  واإح��ب��اط  لك�سف  اجلهود  اأق�سى  باذلة 
امل�سا�س بالوطن ومقدراته، وذلك بالتعاون مع اجلهات الأمنية 
�سبيل  يف  اجلمارك  تعمل  كما  املجتمع،  وحماية  اأم��ن  لتحقيق 
اإحكام الرقابة اجلمركية على حركة الواردات  حتقيق ذلك على 
وال�سادرات وامل�سافرين، بال�ستفادة من اأحدث التقنيات الأمنية 

التي وفرتها يف جميع املنافذ. 

جدة - البالد
يعترب احلديد، اأحد اأهم املعادن التي يحتاجها ج�سم 
هيموغلوبني  اإن��ت��اج  يف  الوا�سح  ل��دوره  الإن�����س��ان؛ 
خاليا  اإىل  الأوك�سجني  نقل  على  يعمل  ال��ذي  ال��دم، 
اأن����واع الأط��ع��م��ة  ت��واف��ره يف معظم  اجل�����س��م، وم���ع 
ا،  اأي�سً احلديد  على  احل�سول  املمكن  فمن  الغذائية، 

عن طريق �سرب اأنواع حمددة من الع�سائر.
وط��ب��ق��ا خل����رباء ت��غ��ذي��ة ي���اأت���ي ع�����س��ري ال��ربق��وق 
املنغنيز  على  لحتوائه  الع�سائر،  ه��ذه  مقدمة  يف 
ال��واف��رة  احل��دي��د  كميات  ع��ن  ف�ساًل  والبوتا�سيوم، 

ال��ذي  ال�سبانخ،  لع�سري  اإ���س��اف��ة  منه،  ك��وب  ك��ل  يف 
يعرف عموًما باحتوائه على احلديد بكميات كبرية، 
ملوقع  وف��ق��ا  الع�سل،  م��ع  ال��ق��رع  ع�سري  يعترب  فيما 
على  احل��اوي��ة  الع�سائر  م��ن   ،"elconsolto"
البوتا�سيوم والكال�سيوم واملغنيزيوم اإ�سافة للحديد، 
لكل كوب  غ��رام  ميللي  فيه مبعدل 1.23  ال��ذي يوجد 
الذي  ال�سمندر،  الع�سائر هو ع�سري  هذه  واآخر  منه. 
تعوي�س  على  وي�ساعد  بكرثة  احلديد  على  يحتوي 
يف  ل��دوره  اإ�سافة  اجل�سم،  يف  احلمراء  ال��دم  كريات 

تنظيم �سغط الدم وتو�سيع الأوعية الدموية.

األسبـوعية

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

فنون جدة تتوج الفائزين 
بجائزة»البورتريه«

إغالق مقهى يقدم 
طلبات داخلية

منتحلي »صفة 
أمنية« أمام النيابة
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             عصائر تعوض نقص الحديد بالجسم

خدمات مجتمعية
املدينة املنورة - حممد قا�سم

ب�سكل كبري؛  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ي��ات  اأق��ب��ل��ت 
يف  اجلميع  منها  ي�ستفيد  جمتمعية،  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
خمتلف املجالت، وتبدو طالبة الطب" غزل حممد �سابوين" اأثناء 
والتزام  التعقيم،  باأهمية  للتوعية  جمتمعية  م��ب��ادرة  يف  م�ساركتها 
"اإن  ل�"البالد":  غزل  وقالت  كورونا.  فريو�س  من  الوقائية  الإج���راءات 
"ن�سعى  واأ�سافت:  ح�ساري،".  و�سلوك  وطني،  واجب  التطوعي  العمل 
لغر�س  نظرية  حما�سرات  خالل  من  التوعية  عرب  ال�سغري  املتطوع  لإيجاد 

العمل التطوعي وامل�ساهمة يف م�سرية العمل الإن�ساين باململكة".

4

الشمندرالقرع بالعسلالسبانخالبرقوق عصائر غنية 
باحلديد

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

جدة - البالد
اأم�����س  ب��ج��دة  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  اأع��ل��ن��ت جمعية 
�سياء  عزيز  �سياء  جائزة  م�سابقة  نتائج  )اجلمعة(، 
للبورتريه 2020 يف ن�سختها الرابعة، التي بلغ عدد 
 12 تر�سيح  مت  ع��م��اًل،   323 فيها  امل�ساركة  الأع��م��ال 
امل�سابقة  جوائز  على  واملناف�سة  النهائية  للت�سفية 

الثالث الأوىل.
األف   50 ومبلغ  للم�سابقة،  الأوىل  اجلائزة  ون��ال 
ح�سلت  بينما  ���س��ال��ح،  املحمد  ح�سن  ح�سني  ري���ال 
األف   30 ومبلغ  الثانية  اجلائزة  على  فرحات  هنادي 
ريال، فيما ح�سدت اأماين عبدالله الزهراين اجلائزة 

الثالثة ومبلغ 20 األف ريال.
تكرمي  امل�سابقة  نتائج  اإع���الن  فعاليات  و�سهدت 

يحيى زريقان، ال�سخ�سية الإعالمية لعام 2020.

4

جدة - البالد
بلدية  يف  ممثلة  ج��دة  حم��اف��ظ��ة،  اأم��ان��ة  اأغ��ل��ق��ت 
ال�سرفية، ومب�ساركة اجلهات املعنية، مقهى خمالفا، 
يقدم الطلبات الداخلية واملع�سالت وال�سي�سة حيث 

جرى م�سادرة 50 اأرجيلة.
وق���ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال�����س��رف��ي��ة امل��ه��ن��د���س �سعد 
جولتهم  واأث��ن��اء  البلدية  مراقبي  اإن  القحطاين: 
املوقع  ر�سد  من  متكنوا  الأ�سواق  على  التفتي�سية 
اإغالقه  بعد  ن�ساطه  ميار�س  ك��ان  ال��ذي   ، املخالف 
جانبي،  ب��اب  فتح  خ��الل  م��ن  �سري  ب�سكل  م�سبقا 
يف  املوجودة  الكميات  كامل  م�سادرة  جرى  حيث 
وات��خ��اذ  املن�ساأة  ب��اإغ��الق  البلدية  وق��ام��ت  املقهى 
امل�ستمرة  احلمالت  اإطار  يف  النظامية  الإج��راءات 
التي تنفذها اأمانة جدة للتاأكد من تطبيق الإجراءات 

الحرتازية.
واأكدت الأمانة موا�سلة تكثيف جولتها امليدانية 
الحرتازية  الإج��راءات  الأنظمة  تطبيق  من  للتاأكد 
وتقدم  العامة،  ال�سحة  على  حفاظًا  املن�ساآت  يف 
حماية  يف  م�ساركتهم  على  ج��دة  ل�سكان  �سكرها 
الأم��ان��ة  م��ع  التوا�سل  خ��الل  م��ن  العامة؛  ال�سحة 

للتبليغ عن اأي مالحظات عرب بلدي )940(.

الريا�ض - البالد
مواطنني،   4 على  القب�س  الأمنية،  اجلهات  األقت 
تهديد  حتت  واف��دة  عمالة  و�سلبوا  مركبات  �سرقوا 

ال�سالح با�ستخدام لبا�س ع�سكري.
الريا�س  منطقة  ل�سرطة  الإع��الم��ي  املتحدث  وق��ال 
ملكافحة  الأمنية  املتابعة  اإن  الكريدي�س:  خالد  الرائد 
مرتكبيها،  وتعقب  الأم����وال  على  الع��ت��داء  ج��رائ��م 
اأ�سفرت عن متكن اجلهة املخت�سة ب�سرطة املنطقة من 
الثالث والرابع  العقدين  القب�س على املواطنني )يف 
بذات  اجلرائم  من  ع��دًدا  ارتكبوا  الذين  العمر(،  من 
النمط وال�سلوك الإجرامي يف عدد من اأحياء مدينة 
العمالة  و�سلب  املركبات  �سرقة  يف  متثلت  الريا�س، 
ل��ب��ا���س ع�سكري  حت��ت ت��ه��دي��د ال�����س��الح ب��ا���س��ت��خ��دام 
مالية  مبالغ  بحوزتهم  و�سبط  م�سروقة،  ومركباٍت 
وجرى  امل�سروقات،  من  وعدد  ع�سكرية  وملبو�سات 
اإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية 

كافة، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.
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