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األسبـوعية

الريا�ض-وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س الدكتور
عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،يف وفاة
الرئي�س ال�سابق ممنون ح�سني ـ رحمه الله .
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة
لفخامته ،يف وفاة الرئي�س ال�سابق.
التفا�صيل �ص3

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
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البحث عن طبق فول حجازي يقود املطور العقاري لعالم الطبخ

وجبات تراثية بأيادٍ سعودية
جدة  -يا�سر بن يو�سف  -ت�صوير -خالد بن مر�ضاح

�شكل تطور مفهوم الطهي عاملي ًا �أهمية يف حياة ال�شعوب عرب الع�صور ،وبرزت من خاللها ثقافاتهم
فالطهي ق�صة بد�أت ف�صولها قبل مئات �آالف ال�سنني ،وت�سارعت ب�شكل مده�ش يف الع�صر احلديث،
وتداخلت فيها احتياجات الإن�سان الأ�سا�سية بالعلوم واالقت�صاد والعمارة واملفاهيم الثقافية املختلفة.
ومبا �أن اململكة متتلك تنوع ًا ثقافي ًا
وح�ضاري ًا وتنموي ًا فقد حقق املطبخ
ال�سعودي ح�����ض��ور ًا يف املعار�ض
العاملية ال �سيما �أنه من �أكرث املطابخ
ت��ن��وع�� ًا يف دول ال�����ش��رق الأو���س��ط
ن��ظ��ر ًا الت�����س��اع ال��رق��ع��ة اجلغرافية
للمملكة وث����راء وت��ن��وع املنتجات
ال��ب��ح��ري��ة وال���زراع���ي���ة واخ���ت�ل�اف
العادات والتقاليد� ،إىل جانب توافد
املعتمرين واحل��ج��اج ط���وال العام
وان��ت��ع��ا���ش ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة لكون
اململكة ملتقى للح�ضارات الإن�سانية
عرب التاريخ.
ون�����ض��ج امل��ط��ب��خ ال�����س��ع��ودي خ�لال
ال�سنوات القليلة املا�ضية بف�ضل
ن�شاط العاملني فيه وظهرت معامله
يف ج���وان���ب ث��ق��اف��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة
وجم��ت��م��ع��ي��ة ت��ت��ج��اوز ك��ون��ه جم��رد
اك�لات ،وب��رزت �أ�سماء ناجحة من
ال�شباب والفتيات يف �إدارة املطاعم
والتي تقدم الأكالت الرتاثية.
وم��ن النماذج التي كتبت ا�سمها يف
عامل الد�سم جمموعة من ال�شباب والفتيات ال�سعوديني �أعادوا
الوهج للأكالت ال�شعبية القدمية خمت�ص بالأكالت الرتاثية
لأهايل جدة القدمية .يقول �صاحب وم�ؤ�س�س واملدير التنفيذي
للمطعم حلمي ر�شاد عن حكاية ع�شقه للأكالت الرتاثية� :أعمل
يف جم��ال التطوير العقاري ويف �إح��دى ال��رح�لات العملية
ملدينة دبي يف عام  ٢٠١٥انهيت اجتماعي قبل موعد الرحلة
بـ � ٦ساعات تقريبا فقررت الذهاب اىل منطقة "اجلي بي
ار" لتم�ضية الوقت يف احدى املطاعم وحلظتها خطر ببايل
وجبة فول حجازي فبحثت عن مطعم يقدم االكالت الرتاثية
ال�سعودية و مل اجد ،ووقتها قررت �أن اكتفي بفنجان قهوة
حلني موعد الرحلة ،وبعدها انتقلت اىل املطار غري �أن الرحلة
ت�أجلت ،واثناء االنتظار بحثت عن �أغنية �أه��ل �أول للفنان
حممد احلداد ومن تلك اللحظة دخلت يف م�س�ألة ع�صف ذهني
من اجل افتتاح مطعم للوجبات الرتاثية ال�سعودية يكون كافة
طاقمه من ال�شباب ال�سعوديني.
وعن الوجبات الرتاثية ال�سعودية قال :كانت الفكرة وما زالت
تتمحور يف تقدمي االكالت الرتاثية واملطعم ال ي�سعى للربح

فح�سب بل �إن جميع العاملني
ف��ي��ه يتطلعون �إىل تكري�س
الوجبات التقليدية من خالل
وتعريف االج��ي��ال اجلديدة
بثقافة املطعم الرتاثي.
وع���م���ا �إذا ك���ان���ت ال��ف��ك��رة
ق����د وج�����دت ت��رح��ي��ب��ا من
قبل املحيطني ب��ه ق��ال :يف
البداية تخوفت والدتي من
ف��ك��رة املطعم لأن �صناعة
ال��ط��ع��ام وادارة املطاعم
ل��ي�����س��ت م���ن تخ�ص�صي،
ح��ي��ن��ه��ا ت���ذك���رت ح��ك��اي��ة
�أح���د م�شاهري التطوير
ال��ع��ق��اري ال��ذي��ن مل تكن
مهنة العقار من �صميم
تخ�ص�صهم  ..ا�ستخرت
الله وق��ررت �أن ا�ستفيد
م����ن خ��ب�رت����ي ال��ع��م��ل��ي��ة
واالداري����������ة يف ادارة
امل�����ش��اري��ع و�أن ات��ع��ام��ل
مع الفكرة ك�أي م�شروع تو�ضع له ر�ؤي��ة وهدف وخطة
عملية وميزانية تقديرية  .ومما زادين ا�صرارا ان الفكرة
تتجاوز جم��رد �صنع وت��ق��دمي م���أك��والت اىل ا�ستعادة و
تكري�س ال��وج��ب��ات ال�تراث��ي��ة والتعريف بها ول��ذل��ك خططت
لكي يقدم املطعم باعتباره تراثيا قائمة طويلة من االك�لات
ولي�س الفول واملع�صوب فح�سب � ،إ�ضافة �إىل تغيري ال�صورة
االنطباعية ع��ن االك���ل ال�تراث��ي خ�صو�صا و�أن "ال�سفرة"
التقليدية تتميز بتنوع اطباقها �سواء املقبالت او املعجنات او
االطباق الرئي�سية.
وعن كيفية مواجهة امل�شفقني والذين حاولوا اثنائه عن تد�شني
امل�شروع قال� :صراحة كل املحيطني بي ال �أقول �إنهم �أحبطوين
لكن يف كل مرحلة من مراحل تطور الفكرة كانوا يحاولون
اع��ادة توجيهي ملجال عملي ال�سابق التطوير العقاري وان
ان�سى امل�شروع اجلديد ومن ه�ؤالء العم �صديق عطار ـــ رحمة
الله عليه ـــ حيث كان دائم املحاولة لإقناعي بالعودة اىل جمال
التطوير العقاري لكن امي��اين بالفكرة ك��ان اك�بر حمفز يل
للم�ضي قدما لتنفيذها.
وعن مدى تقبل املجتمع لفكرة املطعم الرتاثي قال :حقيقة

تفاعل عمالئنا مع الفكرة كان اكرب دافع لتحمل عناء دقة
التفا�صيل .وداخ��ل املطعم التقينا ال�شيف �أب���رار عبد الله
املالكي  ..هى اي�ضا حا�صلة على البكالوريو�س لكنها ارادت
تغيري جمالها لتدخل عامل الطهي فبد�أت رحلتها بح�ضور
دورات تدريبة يف معاهد عاملية منها "كوردن بلو" بالإ�ضافة
اىل عدة دورات يف ايطاليا وجنيف وبعدها ب��د�أت رحلتها
العملية لتطبيق ما ح�صلت عليه من خربات يف اكرب الفنادق
العاملية يف اململكة وتدرجت �إىل �أن ا�صبحت م�ساعد �شيف
يف فندق �سبعة جنوم مبدينة جدة  ،و�أخريا التحقت مبطعم
" �أهل �أول " يف نهايات  .. ٢٠١٧تقول ال�شيف ابرار :بد�أت
يف تطبيق وا�ستثمار كل ما �أملك من خربة ومعرفه يف املطبخ
احلجازي لرنتقي بجودة االطباق املقدمة لعمالئنا حر�صا
مني على تغيري ال�صورة االنطباعية والذهنية عن املطبخ
الرتاثي من خالل �سفرتنا الرثية بالأ�صناف املتعددة.

مجزرة وحيدة يف منى قبل  56عاما ال تكفي ألداء النسك والوصول للمستحقني

مشروع «أضاحي»  8 :مجازر ومجمع مصانع و 22مليون ذبيحة
�إعداد  -عبداهلل �صقر

يف نوفمرب عام 1965م ن�شرت «البالد» خربا حتت عنوان م�شروع ان�شاء جمازر يف منى ،وعن نية اجلهات املخت�صة يف امانة العا�صمة املقد�سة توفري جمازر متعددة وذلك لتخفيف ال�ضغط على املجزرة الوحيدة يف منى للتخفيف
عن احلجاج .يف ال�سابق كانت هناك جمزرة واحدة يف منى ال تلبي الغر�ض جلميع احلجاج وكان الكثري منهم يذبح ذبيحته خارج املجزرة دون اي اعتبارات �صحية .فقط لت�أدية الن�سك وكانت الكثري من هذه الذبائح تدفن لعدم
وجود من ي�أخذها وي�ستفيد منها  ..ومن هنا جاءت احلاجة �إىل حل ي�سهل على احلاج واملعتمر ت�أدية ن�سكه ويف ذات الوقت ي�صون هذه النعمة وير�سلها مل�ستحقيها وي�ستفاد منها.
ويف هذا ال�سياق �أن�ش�أت اململكة م�شروعها للإفادة من
الهدي والأ�ضاحي عام 1983م ..و�أ�سندت مهمة تنفيذ
هذا امل�شروع و�إدارت��ه �إىل البنك الإ�سالمي للتنمية ،كما
�شكلت جلنة للإ�شراف على امل�شروع من �سبع وزارات
وهي وزارات ال�ش�ؤون البلدية والقروية والداخلية ممثلة
يف امارة منطقة مكة املكرمة واملالية والعدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية واحلج والبيئة �إ�ضافة اىل معهد خادم احلرمني
لأبحاث احلج والبنك الإ�سالمي.
واليوم وبعد  38عاما زاد عدد املجازر اىل ثمانية ليقف
امل�شروع �شاخما ومنخرطا ع�بر ه��ذه االع���وام املديدة
م�ستمدا قوته يف �سياق حتقيق �أه���داف ر�ؤي��ة اململكة
 2030املتعلقة بربنامج خدمة �ضيوف الرحمن ويقوم
امل�شروع بتوزيع اللحوم على فقراء احلرم ونقل الفائ�ض
اىل امل�ستحقني يف اكرث من  27دولة.

وكيل حصري على مدار العام

وك��ان ع��ام 1998م قد �شهد �صدور ام��ر ملكي باعتبار
م�شروع اململكة العربية ال�سعودية ل�ل�إف��ادة م��ن الهدي
والأ�ضاحي اجلهة الوحيدة امل�صرح لها ر�سميا بخ�صو�ص
الوكالة عن احلاج يف بيع و�إ�صدار و�أداء ن�سك النحر.
وي�شمل االم��ر ق�صر �إ���ص��دار �سندات الهدي واال�ضاحي
وبيعها وت�سويقها بكافة ان��واع��ه��ا (ه��دي متتع وق��ران
وفدية و�صدقة) على امل�شروع بناء على فتوى �شرعية
�صادرة من دار الإفتاء وم�صدقة من قبل جمل�س الوزراء
ب�إقرار و�إجازة التوكيل يف �أداء الن�سك للم�شروع ح�صرا
لأنها خا�ضعة للإ�شراف احلكومي ال��ذي ي�ضمن �سالمة
التطبيق ال�صحيح وف��ق ال�شروط ال�شرعية وال�صحية
املطلوبة.
ومن اهم املعايري التي يقوم عليها امل�شروع العمل على
توفري ال�شروط ال�شرعية وال�صحية يف االنعام واحرتام
رغبة احل��اج او املعتمر والتقيد يف موعد ال��ذب��ح تبعا
لنوعية الن�سك ان كانت هديا او �أ�ضحية حيث يتم الذبح
كنوع من �أنواع الن�سك يف املدة ال�شرعية الواجبة لأدائها

يف هاتني احلالتني ..و�إن كانت فدية �أو �صدقة �أو عقيقة،
فيتم ال��ذب��ح على م���دار ال��ع��ام فلي�س ه��ن��اك وق��ت حمدد
لأدائها ..وبنا ًء على ذلك فامل�شروع يعمل على مدار العام
ويخدم اجلميع من حجاج ومعتمرين وم�سلمني يف جميع
انحاء العامل.

مجازر حديثة

وبهدف االرتقاء يف اخلدمات مع االرتفاع بعدد الذبائح
خ�لال ف�ترة ال��ذب��ح ال�شرعي م��ن  1.2مليون ر�أ����س من

الأَ ْن َعام اىل  5ماليني را�س بحلول  .. 2030ا�صدر امللك
�سلمان يف عام ٢٠١٦م امره ب�إن�شاء جمازر ذات تقنية
حديثة مل�شروع اململكة للإفادة من الهدي والأ�ضاحي من
خالل ا�ستبدال املجازر القدمية ب�أخرى حديثة.
تتالءم مع التو�سعات اجلارية بامل�شاعر املقد�سة وتواكب
�أع����داد احل��ج��اج امل��ت��زاي��دة وت��ك��ون جم��ه��زة ب��ن��ظ��ام �آيل
متكامل.
ويوفر االم��ر امللكي للم�شروع اال�ستفادة املثلى للحوم
الهدي والأ�ضاحي ،مع حتقيق كفاءة وجودة يف معاجلة

النفايات الع�ضوية ال�صلبة الناجتة من امل�سالخ ،بجانب
ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ،وم���راف���ق م��ع��اجل��ة مياه
ال�صرف ،ومعاجلة اجل��ل��ود ،وغريها من امل��راح��ل التي
يتطلبها امل�شروع.
وق��د مت توقيع عقد تطوير امل�شروع يف نهاية 2019
لي�ضم م�صانع للذبح وال�سلخ والتقطيع وجممع مركزي
لتجميد اللحوم� ،إ�ضافة �إىل اربعة م�صانع اخرى لتعليب
اللحوم ،واال�ستفادة من املخلفات ،و�إنتاج �أدوات احلفظ
والتغليف ،واجل��ل��ود ،وحم��ط��ة تنقية وت��ك��ري��ر امل��ي��اه،
وحمطة للطاقة البديلة.

برنامج (أضاحي )بعد كورونا

نظرا ل��وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي انت�شر يف ال��ع��امل  ،و�ضع
امل�������ش���روع خ��ط��ة ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى ال��ه��دي
املن�صة الإلكرتونية للم�شروع من
والأ���ض��اح��ي ع�بر
ّ
جميع �أنحاء العامل التي �سهلت عملية �شراء الأ�ضحية ،

وبقية الأنواع الأخرى  ،وال�سداد من احل�ساب البنكي
� .أو البطاقات االئتمانية.
و�شملت اخل��ط��ة امل�����ش��روع الك�شف الأن��ع��ام ظاهري ًا
وخمربي ًا من قبل املخت�صني يف وزارة البيئة واملياه
والزراعة يف ميناء جدة قبل نقلها �إىل املجازر الرئي�سة
مبكة املكرمة ليتم جم��� ّدد ًا ا�ستكمال م��راح��ل الك�شف
ّ
ال�شرعي ،والفح�ص البيطري على �أج���زاء الذبيحة
�أث��ن��اء عمليات التّ�شغيل .كما مت اخ�ضاع كافة �أنعام
النّ�سك للفح�ص البيطري يف املحاجر البيطر ّية يف
بلدان اال�سترياد قبل نقلها اىل ميناء جدة الإ�سالمي .
وت��خ��زن اللحوم يف ث�لاج��ات عمالقة وفرتها حكومة
اململكة تزيد �سعتها عن مليون ذبيحة يف تغليف �صحي
و�آمن ،ومتر الذبائح مبراحل متعددة تت�ضمن الك�شف
ال�صحي ل�ضمان �سالمة اللحوم التي ت�صل للم�ستفيدين،
وقد بلغ اجمايل ما مت توزيعه للم�ستحقني منذ �إن�شاء
امل�شروع �أك�ثر من  22مليون ذبيحة مت توزيعها يف
�أنحاء العامل
وق��د مت بناء �شراكات مع م�صرف الراجحي ومن�صة
�إح�سان والربيد ال�سعودي وبنك البالد ,وذلك للت�سهيل
ع��ل��ى احل��ج��اج وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف �أن���ح���اء ال��ع��امل من
اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها امل�شروع ،وميكن
ال�شراء مبا�شرة من من�صة �أ�ضاحي من خالل الرابط
.www.adahi.org
كما �أطلقت املن�صة الوطنية للعمل اخلريي «�إح�سان»
برنامج الأ�ضاحي تزام ًنا مع اقرتاب مو�سم احلج وعيد
الأ�ضحى ،الذي يتيح للحجاج وامل�ضحني توكيل املن�صة
ب�أداء ن�سك الهدي والأ�ضاحي وتوزيعها على م�ستحقيها
خالل �أوقاتها ال�شرعية.
ويعد برنامج الأ�ضاحي �أح��د ال�برام��ج التي �أطلقتها
من�صة �إح�سان ا�ستثمارا للذكاء اال�صطناعي يف تعظيم
�أثر وا�ستدامة اخلدمات التنموية ،وتق ّدم املن�صة فر�ص
متنوعة تغطي العديد من جوانب العمل اخلريي
تربع
ّ
يف اململكة.
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القيادة تواسي الرئيس الباكستاني
في وفاة الرئيس السابق
الريا�ض-وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،برقية ع��زاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س الدكتور
عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
يف وفاة الرئي�س ال�سابق ممنون ح�سني ـ رحمه
الله ـ.وق��ال امللك املفدى ":علمنا بنب�أ وفاة
الرئي�س ال�سابق جلمهورية باك�ستان
الإ���س�لام��ي��ة مم��ن��ون ح�����س�ين ـ رحمه
الله ـ ،و�إننا �إذ نبعث لفخامتكم
ولأ���س��رة الفقيد ول�شعب
ج��م��ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية ال�شقيق
ب���ال���غ ال��ت��ع��ازي،

وزير التجارة والصناعة العماني لـ ـ

:

السعودية شريك استراتيجي
ونسعى لزيادة التبادل التجاري
البالد -مها العواودة

�أكد وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
العماين ،قي�س بن حممد بن مو�سى اليو�سف� ،أن
العالقات ال�سعودية العمانية عالقات تاريخية
م�����س��ت��دام��ة ،وق����د �أك������دت زي����ارة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
ب��ن ط���ارق امل��ع��ظ��م ،لأخ��ي��ه خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظهما
ال��ل��ه ،خ�لال الأي���ام املا�ضية على
ع��م��ق ه���ذه ال��ع�لاق��ات ال��وط��ي��دة،
م�شري ًا ب���أن التوقيع على مذكرة
ال���ت���ف���اه���م ل���ت����أ����س���ي�������س جم��ل�����س
تن�سيق عُماين �سعودي برئا�سة
وزي����ري خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن ج��اء
لتعزيز عالقاتهما الثنائية يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية والأمنية
والثقافية والدبلوما�سية والتعليمية.
و�أ�ضاف لـ(البالد) �أن اململكة �شريك ا�سرتاتيجي

يف م�����ش��اري��ع اق��ت�����ص��ادي��ة عمانية ع��دي��دة و�أن
الطريق الربي الذي �سريبط البلدين ال�شقيقني
ب�شكل م��ب��ا���ش��ر �سي�ساهم يف زي����ادة ال��ت��ب��ادل
التجاري وتن�شيط حركة النقل والب�ضائع وتنقل
الأف��راد بينهما بالإ�ضافة �إىل اخت�صاره امل�سافة
والوقت وتوفري التكلفة لل�شحن
وال���ن���ق���ل وال���ب���ري ،الف���ت��� ًا �إىل
وجود مقرتحات �أخ��رى لإن�شاء
م�شاريع م�شرتكة ب��ال��ق��رب من
املنافذ احلدودية.
و�أك�������د ال����وزي����ر ال���ع���م���اين �أن
اجل��ان��ب�ين ي�سعيان �إىل تعزيز
حجم التبادل التجاري بينهما
ح����ي����ث ب����ل����غ ح����ج����م ال����ت����ب����ادل
ال����ت����ج����اري يف ع�����ام 2020م
 959,933,025مليون ري��ال عماين مقارنة
ب��ـ  506,279,377مليون ري���ال ع��م��اين لعام
2010م وال�سعي متوا�صل لتلبية طموحات
البلدين يف زيادة التبادل التجاري.

الطائرة السعودية اإلغاثية الثالثة تصل تونس

و�صادق املوا�ساة ،لن�س�أل الله �سبحانه وتعاىل �أن يتغمده بوا�سع
رحمته ومغفرته ،وي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يحفظكم من كل
�سوء� ،إنا لله و�إنا �إليه راجعون ".
وب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س الدكتور عارف
علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،يف وفاة الرئي�س
ال�سابق ممنون ح�سني ـ رحمه الله ـ .وق��ال �سمو ويل العهد":
تلقيت نب�أ وفاة الرئي�س ال�سابق جلمهورية باك�ستان الإ�سالمية
ممنون ح�سني ـ رحمه الله ـ ،و�أبعث لفخامتكم ولأ�سرة الفقيد
�أحر التعازي ،و�أ�صدق املوا�ساة� ،سائ ًال املوىل العلي القدير �أن
يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته ،وي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن
يحفظكم من كل �سوء� ،إنه �سميع جميب ".

نائب أمير منطقة مكة يطلع على االستعدادات للحج
مكة املكرمة  -البالد

ر�أ�س الأمري بدر بن �سلطان نائب �أمري منطقة مكة املكرمة نائب رئي�س
جلنة احلج املركزية يف م�شعر منى �أم�س ،اجتماع ًا بح�ضور نائب وزير
احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح م�شاط وم�س�ؤويل القطاعات ذات
العالقة بخدمة �ضيوف الرحمن ،حيث اطلع �سموه على خطط اجلهات
وجاهزيتها ملو�سم احلج  .ويف بداية االجتماع؛ قدّم نائب وزير احلج
والعمرة �شرح ًا عن خطة ال��وزارة التي �سيتم خاللها ت�سخري التقنية
خلدمة �ضيوف الرحمن ،ويف مقدمة ذلك بطاقة احلج الذكية (�شعائر)
التي تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع ،و�أوقات املغادرة من و�إىل �سكنه
يف امل�شاعر املقد�سة ،كما تمُ ّكنه من اختيار وجباته اليومية ،وحتمل كل
بطاقة لون ًا من الأل��وان التالية :الأخ�ضر ،الأحمر ،الأ�صفر،
الأزرق ،ويربط كل لون حامل البطاقة مبوقعه يف امل�شاعر
املقد�سة ،ويُ�ستفاد منها يف الدخول من خالل البوابات
الذكية ،كما حتوي جداول التفويج وكل ما يتعلق برحلة
�ضيف الرحمن الإميانية.
ويف ج��ان��ب ال��ن��ق��ل مت ت��وف�ير  3000ح��اف��ل��ة لنقل
احلجيج وروعي يف التنقالت تطبيق الإج��راءات
االح�ت�رازي���ة� ،إذ �ستنقل ك��ل حافلة
 20ح����اجً ����ا ي���راف���ق���ه���م ق��ائ��د
ومر�شد لتوعيتهم والت�أكد
م���ن ت��ط��ب��ي��ق الإج������راءات
االح��ت��رازي�����ة ل��ل��ح��د م��ن
ان��ت�����ش��ار ك���ورون���ا ،ويف
ج��ان��ب �إدارة احل�����ش��ود
�سيتم تفويج احلجيج

 122متهم ًا
يف قضايا تعديل
احلالة الصحية
تون�س -وا�س

�إن��ف��ا ًذا لتوجيهات خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه الله ،و�صلت
�أم�س �إىل تون�س العا�صمة ،ثالث طائرة �ضمن اجل�سر
اجل��وي ال�سعودي ال��ذي ي�سيرّ ه مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،للم�ساهمة يف مكافحة
انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا .وحت��م��ل ال��ط��ائ��رة التي
حطت يف تون�س العا�صمة على متنها �أجهزة طبية

و�أجهزة عناية وعالج وم�ستلزمات وقائية وغريها
من االحتياجات الطبية.
وك��ان يف ا�ستقبال الطائرة �سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى تون�س الدكتور عبدالعزيز بن علي
ال�صقر ،ووزير الدفاع التون�سي �إبراهيم الربتاجي،
ووزي��ر ال�صحة التون�سي الدكتور ف��وزي املهدي،
وم��دي��رة دي��وان رئا�سة اجلمهورية ال��وزي��رة نادية
عكا�شة.

الحقيل يقف على الخدمات بمكة والمشاعر

مكة املكرمة-البالد

اطلع وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان
م��اج��د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه احل��ق��ي��ل� ،أم�������س ،ع��ل��ى خطط
وم�شروعات الوزارة و�أمانة العا�صمة املقد�سة ذات
ال�صلة بخدمات احلجيج.
و�شملت جولته التفقدية مكة امل��ك��رم��ة وامل�شاعر
املقد�سة حيث وق��ف على جاهزية م��ق��رات �ضيافة

احلجاج ومواقع اخلدمات البلدية ومبادرة تنفيذ
برادات املياه و�أماكن نزول احلجاج مبزدلفة مرور ًا
بطرق امل�شاة �إىل مكة املكرمة.
ك��م��ا وق���ف ع��ل��ى �أع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة و���س�لام��ة ال��غ��ذاء
والإ�صحاح البيئي و�صيانة الطرق والإنارة وتنظيف
�شبكات الت�صريف ،وتفقد ج�سر اجلمرات ومواقع
جمازر الأ�ضاحي والهدي احلديثة باملعي�صم.

 1165إصابة مؤكدة بكورونا

الريا�ض -البالد

�أك���دت وزارة ال�صحة على ���ض��رورة التقيد
ب��الإج��راءات االحرتازية والتدابري الوقائية
خ�ل�ال ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف �إج����ازة عيد
الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك مثل لب�س الكمامة وع��دم
امل�صافحة وترك م�سافة �آمنة للحد من انت�شار
فريو�س كورونا وللحفاظ على �صحة و�سالمة
�أفراد املجتمع كافة.و�أعلنت الوزارة �أم�س ،عن

ت�سجيل ( )1165حالة �إ�صابة م�ؤكدة بكورونا
يف اململكة خ�لال ال�����س��اع��ات ال��ـ  24املا�ضية
وتعايف ( )907ح��االت ،فيما بلغت احل��االت
الن�شطة ( )11172حالة منها ( )1429حالة
حرجة .وبلغ �إجمايل الإ�صابات ()506125
ح��ال��ة ،وح���االت التعايف ( )486918حالة،
ومت ت�سجيل ( )15حالة وفاة لي�صل �إجمايل
الوفيات �إىل ( )8035حالة.

الريا�ض -البالد

ك�شفت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد عن
ت��ورط � 122شخ�ص ًا يف ق�ضايا تعديل
احل��ال��ة ال�صحية ب�صورة غ�ير نظامية،
منهم موظفون بوزارة ال�صحة وو�سطاء
م���ن امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين وم���ن ع��دل��ت
حالتهم ال�صحية.
و���ص��رّح م�صدر م�س�ؤول يف الهيئة �أن��ه
�إحل��اق�� ًا للبيان ال�����ص��ادر بتاريخ  21ذي
القعدة 1442هـ املوافق  1يوليو 2021م،
ب�����ش���أن ر���ص��د الهيئة لإع�ل�ان���ات مب��واق��ع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م���ن �أ���ش��خ��ا���ص
ي��ق��وم��ون بتعديل احل��ال��ة ال�صحية �إىل
(م�����ص��اب ،غ�ير حم�صن ،حم�صن جرعة
�أوىل ،حم�صن) والرفع بالبيانات بطريقة
غري نظامية ،وذل��ك مقابل مبالغ مالية،
وب�����أن الهيئة ب��ا���ش��رت �إج��راءات��ه��ا على
ال��ف��ور ،و ُق��ب�����ض ع��ل��ى م��وظ��ف�ين ب���وزارة
ال�صحة وو�سطاء (مواطنني ومقيمني)
ومن عُدلت حالتهم ال�صحية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن��ه بعد التو�سع يف
�إج��راءات البحث والتحري والتحقيقات
حتى تاريخه ،ثبت تورط ( )122متهم ًا،
وجميعهم �أق��روا مبا ن�سب �إليهم من تهم
وف��ق الآت���ي  )9(:م��ن من�سوبي وزارة
ال�صحة القائمني على تعديل احل��االت
واملتهمني بالر�شوة وال��ت��زوي��ر وغ�سل
الأم��وال ،وهم ( )7موظفني وموظفتان-
( )92مم��ن متكنوا م��ن تعديل حاالتهم
ال�صحية متهمني بالر�شوة واال���ش�تراك
بالتزوير وغ�سل الأم����وال ،وه��م ()57
مواطن ًا و( )19مواطنة و( )16مقيم ًا -
( )21و�سيط ًا قاموا بالتن�سيق وا�ستالم
املبالغ املالية متهمني بالر�شوة واال�شرتاك
ب��ال��ت��زوي��ر وغ�����س��ل الأم������وال ،وه���م ()8
مواطنني ومواطنة واحدة و( )12مقيم ًا.
و�أك���دت الهيئة �أن��ه��ا م�ستمرة يف ر�صد
و����ض���ب���ط امل����ت����ورط��ي�ن م����ن امل���وظ���ف�ي�ن
والو�سطاء وامل�ستفيدين يف ق�ضية تعديل
احلالة ال�صحية ،وتطبيق ما يق�ضي به
النظام يف حقهم ،ملا لهذه الأفعال من �آثار
�سلبية بالغة على اجل��ه��ود التي تبذلها
�أجهزة الدولة يف مكافحة هذا الوباء.

با�ستخدام برنامج ذكي مت ت�صميمه خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،وبالن�سبة
للإعا�شة فقد ُروعي يف حت�ضريها �أق�صى درجات ال�سالمة وامل�أمونية
ل�ضمان �صحة و�سالمة احلجيج ،حيث �ستقدم الوجبات املُعدّة م�سبق ًا،
التي حتقق �أعلى معايري اجل��ودة والأم��ن الغذائي ويتم �إنتاجها وفق ًا
ال�شرتاطات هيئة الغذاء والدواء.
واطلع �سموه على خطط القطاعات الأمنية ،الرامية لتمكني �ضيوف
الرحمن من �أداء فري�ضة احل��ج يف �أج���واء �إميانية حمفوفة بالأمن
وال�سالمة ،ومن �أب��رز مالمح اخلطة الأمنية ا�ستقبال احلجاج عرب 4
مداخل ملكة املكرمة هي طريق ال�شمي�سي ،التنعيم ،ال�سيل ،وطريق الهدا،
�إ�ضافة للقادمني بالقطار ،و�سيتم الفرز والت�أكد من الت�صاريح �آلي ًا ،عقب
ذلك �سيتم نقل احلجاج بوا�سطة احلافالت املدعمة ب�أنظمة
ذكية ل�ضمان دخولها امل�شاعر ،وتت�ضمن اخلطة �أي�ض ًا
تهيئة  10مراكز �ضبط �أمني مدعّمة بالقوى الب�شرية
والتقنيات احل��دي��ث��ة يف جميع حم���اور العا�صمة
املقد�سة ملنع املخالفني واملت�سللني م��ن ال��دخ��ول
للم�شاعر وتطبيق العقوبات الفورية بحقهم .ويف
اجلانب ال�صحي هي�أت وزارة ال�صحة ع��دد ًا من
املرافق التي تقدم اخلدمات العالجية ل�ضيوف
الرحمن� ،شملت جتهيز  3م�ست�شفيات
يف امل�شاعر املقد�سة هي �شرق
ع���رف���ات ،ج��ب��ل ال��رح��م��ة،
ومنى ال���وادي وك��ذل��ك 6
مراكز �صحية  3منها يف
ع���رف���ات ،و 3يف م��واق��ع
�سكن احلجاج مبنى.

كلمة

3

خدمة ضيوف
الرحمن

يحظى مو�سم احل��ج مبتابعة مبا�شرة
من القيادة احلكيمة لالطمئنان على كافة
اال�ستعدادات لتقدمي �أعلى م�ستوى من
ال��رع��اي��ة والعناية ال��ت��ي متكن �ضيوف
الرحمن من �أداء ن�سكهم يف �سهولة وي�سر
و�سط �أجواء �صحية و�آمنة.
وي���أت��ي مو�سم احل��ج ه��ذا ال��ع��ام و�سط
�إج����راءات ا�ستثنائية حيث تقرر ق�صر
�أداء الن�سك على امل��واط��ن�ين واملقيمني
داخ���ل اململكة ب���إج��م��ايل � 60أل���ف ح��اج
وب�ضوابط و�إج���راءات حم��ددة ،يف ظل
م��ا ي�شهده ال��ع��امل �أج��م��ع م��ن ا�ستمرار
ت����ط����ورات ج��ائ��ح��ة ف�ي�رو����س ك���ورون���ا
(كوفيد  )19وظ��ه��ور حت���ورات جديدة
ل��ه وذل���ك ح��ر���ص�� ًا م��ن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
على �سالمة احلجاج و�صحتهم و�أمنهم
امتثا ًال ملقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف
حفظ النف�س الب�شرية ،م��ع ت��ق��دمي كل
الت�سهيالت الالزمة مبا يوفر لهم كل �سبل
الراحة وال�سالمة يف حلهم وترحالهم.
وق��د �شهدت اململكة يف الفرتة املا�ضية
ح��راك�� ًا ك��ب�ير ًا لتهيئة امل�شاعر املقد�سة
وت�أكيد جاهزية اجلهات املعنية بخدمة
�ضيوف الرحمن وو�ضع اخلطط مو�ضع
التنفيذ وتكثيف التوعية حيث يتميز
حج هذا العام بت�سخري التقنية يف كافة
م��راح��ل ال��رح��ل��ة الإمي��ان��ي��ة م��ع تطبيق
الإجراءات االحرتازية والوقائية.
و�ستظل اململكة على عهدها ووعدها يف
العناية باحلرمني ال�شريفني وقا�صديهما،
وهذا ما �أكدت عليه ر�ؤية  2030من خالل
ب��رن��ام��ج خ��دم��ة �ضيوف ال��رح��م��ن ال��ذي
يتمثل دوره يف �إت��اح��ة الفر�صة لأك�بر
عدد ممكن من امل�سلمني لأداء فري�ضتي
احلج والعمرة على �أكمل وجه ،والعمل
على �إث��راء وتعميق جتربتهم ،من خالل
تهيئة احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين ،وحتقيق
ر�سالة الإ�سالم العاملية ،وتهيئة املواقع
ال�سياحية والثقافية ،و�إت��اح��ة �أف�ضل
اخل��دم��ات ق��ب��ل و�أث���ن���اء وب��ع��د زي��ارت��ه��م
ملكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر
امل��ق��د���س��ة ،وع��ك�����س ال�����ص��ورة امل�����ش�� ِّرف��ة
واحل�ضارية للمملكة يف خدمة احلرمني
ال�شريفني و�ضيوف الرحمن.

إنفاذ ًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني

قرغيزيا تتسلم المساعدات الطبية
السعودية لمكافحة كورونا

ب�شكيك  -وا�س

�إن���ف���اذ ًا للتوجيهات ال��ك��رمي��ة م��ن خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ـ
حفظه الله ـ ،وما تقوم به اململكة من تقدمي م�ساعدات
ل��ع��دد م��ن املنظمات ال��دول��ي��ة املتخ�ص�صة وال���دول
ال�شقيقة وال�صديقة يف خمتلف دول العامل لتخفيف
الآثار الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا ،ونظر ًا
ملا يربط اململكة العربية ال�سعودية مع اجلمهورية
القرغيزية من عالقات جيدة ومتطورة يف خمتلف
املجاالت ،فقد �صدرت التوجيهات الكرمية بتقدمي
م�ساعدة للجمهورية القرغيزية تتمثل يف بع�ض
م�ستلزمات احل��م��اي��ة الطبية مببلغ (� )500أل��ف
دوالر �أمريكي ،وقد توىل مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع��م��ال الإن�سانية ت�أمني وجتهيز و�إر���س��ال هذه
امل�ساعدات.
وقام �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اجلمهورية
القرغيزية �إبراهيم بن را�ضي الرا�ضي ،بح�ضور

نائبة رئي�س جمل�س ال����وزراء ج��ول��دز باكا�شوفا،
ون��ائ��ب وزي��ر اخلارجية �آيبيك ارتقبايف ،ونائب
وزير ال�صحة جالل الدين رحمة الاليف ،بت�سليم هذه
امل�ساعدات يف حفل �أقيم بهذه املنا�سبة يف وزارة
ال�صحة القرغيزية ،مب�شاركة عدد من و�سائل الإعالم
القرغيزية .و�أعربت نائبة رئي�س جمل�س ال��وزراء

القرغيزية ع��ن امتنانها حلكومة اململكة العربية
ال�سعودية على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي
ملكافحة انت�شار فريو�س كورونا .من جانبه �أعرب
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني �إبراهيم الرا�ضي عن
�أمله يف �أن تدعم امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة النظام
ال�صحي يف قريغيز�ستان.

تعديل النظرة املستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة»

وكالة «فيتش» تؤكد تصنيف المملكة االئتماني عند ()A
الريا�ض -وا�س

�أك���دت وك��ال��ة الت�صنيف االئ��ت��م��اين «فيت�ش» �أم�س
�أن ت�صنيفها االئتماين للمملكة عند ( )Aمع تغيري
النظرة امل�ستقبلية من (�سلبية) �إىل (م�ستقرة) ،لتكون
اململكة �ضمن ال��دول القليلة يف العامل التي متكنت
من تعديل النظرة امل�ستقبلية لت�صنيفها االئتماين
ب�إ�صالحاتها االق��ت�����ص��ادي��ة و�إج��راءات��ه��ا املنا�سبة
الحتواء جائحة كورونا واحلد من تداعياتها.
جاء ذلك يف تقرير الوكالة االئتماين الذي �أكدت فيه
�أن ق��راره��ا بتعديل النظرة امل�ستقبلية ك��ان نتيجة
للتوقعات ح��ول انخفا�ض عجز امليزانية العامة،
مقارنة بتقريرها الأخري يف نوفمرب املا�ضي ،وذلك
ب�سبب ا�ستمرار ال��ت��زام اململكة ب�ضبط الأو���ض��اع
املالية العامة واال�ستمرار بالإ�صالحات الهيكلية
وتطبيق العديد من خطط تنويع االقت�صاد� ،إ�ضافة
�إىل حت�سن �أ���س��ع��ار النفط ال��ت��ي �أدت �إىل تقلي�ص
العجز املايل خالل الربع الأول يف العام احلايل.
وت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ع���ودة االق��ت�����ص��اد
ال�����س��ع��ودي �إىل النمو الإي��ج��اب��ي يف 2021م بعد
انكما�ش االقت�صاد يف عام 2020م� ،إ�ضافة �إىل عودة
م�ستوى احل�ساب اجلاري �إىل الفائ�ض مع تقلي�ص
ن�سب العجز يف املالية العامة ،على �أ�سا�س حت�سن

ظ��روف االقت�صاد الكلي العاملي وانتعا�ش �أ�سعار
النفط مع بدء العامل اخلروج من اجلائحة ،ال �سيما
�أن الوكالة قد رفعت توقعاتها يف وقت �سابق لأ�سعار
النفط للعام احلايل من � 58إىل  63دوالر للربميل.
كما توقعت منو الناجت املحلى الإجمايل احلقيقي
القت�صاد اململكة بحوايل  %2.1للعام املايل احلايل
مقارنة باالنكما�ش ال�سابق يف العام 2020م بحوايل
.%4.1وع��ل��ى �صعيد امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة فقد خف�ضت الوكالة
تقديراتها ب�ش�أن العجز يف امليزانية العامة للعام
املايل احلايل 2021م من � %8.4إىل  %3.3كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل ،عن توقعاتها ال�سابقة يف
دي�سمرب 2020م.
وتقدر الوكالة �أن ي�صل العجز يف امليزانية للعام
امل��ايل 2022م �إىل ما يقارب  ،%3.8-كما راجعت
تقديراتها ب�ش�أن عجز احل�ساب اجل��اري كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل للعام املايل 2020م لي�صل
�إىل  %2.8-مقارنة بـ  %5.5-يف تقديراتها ال�سابقة،
وتقدر الوكالة �أن يحقق احل�ساب اجل��اري فائ�ضا
بحوايل  %2.7من الناجت املحلي الإج��م��ايل للعام
املايل 2021م.
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن اململكة ال تزال متتلك �أ�صو ًال

�سيادية قوية� ،إ�ضافة �إىل م��وارد مالية خارجية ال
تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خالل ال�سنوات
الأخرية.
فيما خف�ضت تقديراتها حلجم الدين العام كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل للعام 2021م �إىل %31.1
مقارنة بـ  % 39.4يف تقديراتها الأخرية يف دي�سمرب
2020م ،وتقدر الوكالة �أن ي�صل �إىل حوايل %33.1
بحلول العام 2022م.
وذكرت «فيت�ش» يف تقريرها �أن اململكة تتمتع ب�أكرث
م��ن � 20شهرًا م��ن امل��دف��وع��ات اخل��ارج��ي��ة احلالية،
حيث تع ّد واحدة من �أعلى ن�سب التغطية بني الدول
ال�سيادية امل�صنفة من قبل الوكالة.
من جانبه �أو�ضح معايل وزير املالية الأ�ستاذ حممد
بن عبدالله اجلدعان �أن تعديل وكالة فيت�ش للنظرة
امل�ستقبلية لت�صنيف اململكة االئتماين �إىل نظرة
م�ستقرة ي�ؤكد �إيجابية الإج����راءات والإ�صالحات
الهيكلية التي اتخذتها اململكة خالل اخلم�س �سنوات
املا�ضية وفق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030م ،الذي
انعك�س ب�شكل �إيجابي على فعالية ال�سيا�سة املالية
ورف���ع ك��ف��اءة العمل احل��ك��وم��ي ،ال��ت��ي ج���اءت خالل
تنفيذ احلكومة للإ�صالحات الهيكلية واملالية منذ عام
 2017ودفع �أجندتها ال�شاملة للتنويع االقت�صادي.
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مطالبات بتشديد الرقابة وتقنني احملتوى وجترمي العمل بدون ترخيص

محاصرة خطر المشاهير
جدة  :رانيا الوجيه – مها العواوده

�أ�ضحت من�صات التوا�صل االجتماعي لي�ست �سوق ًا مفتوحة مل�شاهري ال�سو�شيال ميديا للرتبح بالإعالنات وترويج ال�سلع وت�سويقها،
بل الأخطر انها حتولت �إىل �أداة للخداع والغ�ش عن جهل حينا ومع �سبق اال�صرار احيانا كثرية .وي�ستغل امل�شاهري وم َّدعو ال�شهرة
ما �سبق لهم ان زعموه من كثافة املتابعني يف ن�شاطهم الرتويجي.

محامي :جرائم املشاهير تتنوع بني االحتيال وتسريب البيانات اخلاصة
وم��ع تغليب ح�سن النية ال ي�ضع بع�ض امل�شاهري
معايري ذات قيمة الختيار املنتج املعلن عنه وقد
يت�ضرر الكثريون ب�سبب املنتج فبع�ضها مغ�شو�شة
�أو مقلدة �أو لها ا�ضرار جانبية ،وقد يعمد املعلن
اىل �إخفاء العيوب وال�سلبيات عن املنتج وحت�سني
��ص��ورت��ه فيظن امل�ت��اب��ع ب� ��أن امل�ن�ت��ج ه��و الأف���ض��ل،
ف�ض ًال عن �أن م�شاهري �آخرين هدفهم الربح املادي
وي�سوقون ل�سلع وب�ضائع م�ضروبة م��ا ي�ضعهم
حتت طائلة التحقيق وامل�ساءلة .يف املقابل ،يعمل
قليل من امل�شاهري على ت�سويق وترويج منتجات
ال ت�شوبها �شائبة الغ�ش والتقليد ويحر�صون على
الت�أكد من جودة ما يعلنون عنه .وبعد �أن �أ�صدرت
هيئة االعالم املرئي وامل�سموع عقوبات بحق بع�ض
املخالفني م��ن م�شاهري ال�سو�شيال ميديا �شددت
وزارة ال�ت�ج��ارة على منع امل�شاهري م��ن االع�لان
ومنافذ البيع �أي�ضا كما �أن املحاكم اجلزائية �أ�صدرت
عقوبات جنائية على امل�خ��ال�ف�ين .وي ��ؤك��د خ�براء
الإع�لام ان ما يقوم به بع�ض م�شاهري ال�سو�شيال
ميديا مع غياب الت�أهيل املهني وا�ست�شعار امل�س�ؤولية
الوطنية ،يوقع ال�ضحايا يف الفخ  ،ف�ضال عن انتهاك
خ�صو�صية الآخرين والتحري�ض على التفلت من
احرتازات كورونا وغريها.
جرمية معلوماتية

امل�ست�شار القانوين املحامي دكتور خمي�س بن �سعد
الغامدي يحذر من جرائم املعلوماتية التي يقع فيها
بع�ض م�شاهري التوا�صل االجتماعي وغ�يره��م من
م�ستخدمي التقنية ،يخ�ضعون للقوانني التي تنظم
�سلوك امل�ستخدم للتقنية ،ويعترب ان ه� ��ؤالء �أكرث
عر�ضة للتعامل م��ع تلك ال�ق��وان�ين بحكم ارتباطهم
الوثيق م��ع و�سائل التوا�صل االجتماعي يف كثري
من جوانب حياتهم ،العملية �أو ال�شخ�صية .ويقول:
� �س ��أح��اول �أن ال�ق��ي �إ� �ض��اءة ول��و ك��ان��ت خ��اف�ت��ة على
بع�ض مواد قانون جرائم املعلوماتية التي ميكن �أن
يواجهها م�شاهري و�سائل التوا�صل االجتماعي الذين
يتجاوزون القوانني  ..ويتابع :بداية البد �أن يعي
ه ��ؤالء امل�شاهري و�أي م�ستخدم لو�سائل التوا�صل
االجتماعي �أن نظام جرائم املعلوماتية يحكم ت�صرفاته
�إذا ا�ستخدم �أي برامج �أو �أدوات معدة ملعاجلة البيانات
و�إدارتها ،وي�شمل ذلك احلا�سبات الآلية ،وال�شبكات
اخلا�صة والعامة �سواء التي ترتبط بالإنرتنت �أو ال
ترتبط .كما يجب �أن يعي �أن ذل��ك ي�شمل الر�سائل،
�أو الأ���ص��وات� ،أو ال���ص��ور وك��ل م��ا ميكن تخزينه،
وم�ع��اجل�ت��ه ،ون�ق�ل��ه ،و�إن �� �ش��ا�ؤه ب��و��س��اط��ة احلا�سب
الآيل �أو �أي جهاز �إلكرتوين ثابت �أو منقول �سلكي
�أو ال�سلكي ،وي�شمل ه��ذا جهاز اجل��وال ال�شخ�صي.
فمتى قام م�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�أي
فعل ��س��واء ك��ان ت�سجيل �صوت �أو مقطع فيديو �أو
�أخذ �صورة با�ستخدام اجلوال �أو احلا�سب الآلـي �أو
الـ�شبكة املعلوماتية ف�إنه �سيكون خا�ضعا ملواد قانون
اجلرائم املعلوماتية �إذا وقع فيما يخالف مواده.
قضايا التشهير واالحتيال

وي�ستطرد الغامدي :ومن �أهم تلك الأفعال التي تعد
خمالفة ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون ا�ستخدام و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي ب�شكل يكون فيه م�سا�س باحلياة اخلا�صة
للآخرين بت�صويرهم �أو ت�سجيل �أ�صواتهم دون �إذنهم،
�أو الت�شهري و�إحلاق ال�ضرر بهم ،حيث يعاقب من قام
ب�أي من هذه الأفعال بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة
وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة �ألف ريال� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني .وبتتبع بع�ض املقاطع التي تنت�شر
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي جند ما يقوم به بع�ض
امل�شاهري يف و�سائل التوا�صل االجتماعي بت�صوير
احل�ي��اة اخلا�صة لبع�ض م��ن يعرفونهم دون �إذن�ه��م،
ويزداد الأمر خمالفة �إذا كان من يتم ت�صويره لي�ست
له �إرادة قانونية معتربة مثل الأط�ف��ال �أو امل�صابني
ب�أمرا�ض عقلية ،حتى ول��و �أذن بالت�صوير ،وغالبا
ي�ق��وم ب��ذل��ك م�شاهري و�سائل التوا�صل االجتماعي
لزيادة متابعيهم �أو لت�سويق �سلعة ما .ويت�شدد الأمر
�إذا مار�س م�شاهري و�سائل التوا�صل االجتماعي تلك
الأف �ع��ال وفيها �شيء م��ن التغرير بالق�صر وم��ن يف
حكمهم ،وا�ستغاللهم .كما �أن بع�ض م�ستخدمي و�سائل
التوا�صل االجتماعي يقوم بانتحال �صفة غري �صحيحة
ب�شكل ي� ��ؤدي �إىل اال�ستيالء لنف�سه �أو ل�غ�يره على
مال منقول �أو على �سند� ،أو توقيع لهذا ال�سند ،وهو
�أم��ر يعتربه القانون احتياال ويعاقب عليه بال�سجن
مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على
مليـوين ريـال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ويدخل
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جهل بعض املشاهير
يورطهم يف غسل
األموال
غادة طنطاوي

خبيرة إعالمية:

�سليمان حلواين

وزارة التجارة ل ـ

:

نرصد التجاوزات بالتعاون

مواد دوائية

«السنابي»
و«اإلعالمي» مهنة
من ال مهنة له

مع الداخلية وهيئة
خمي�س الغامدي

ع���ش��وائ�ي��ا ،فعمله ع�شوائي
ي� ��ؤدي �إىل ارت �ك��اب املخالفات
املوجبة للعقوبات.

اإلعالم

م��اه��و خم��ال��ف ل�ل�ق��وان�ين
والأن �ظ �م��ة وم� �ع ��ا ٍد ل �ل �ع��ادات
والتقاليد يف جمتمعه.
غسل أموال

يف هذا ما يقوم به
بع�ض م�شاهري و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن
�إعالنات ل�سلع غري حقيقية �أو يعلنون
عن موا�صفات غري حقيقية ل�سلعة ما ،مما ي�ؤدي
�إىل زيادة عدد امل�شرتين لتلك ال�سلعة.
والبد �أن يتنبه م�ستخدمو و�سائل التوا�صل االجتماعي
اىل �أن �أي ت�سريب لأي ب�ي��ان��ات خا�صة م��ن خالل
تغريدة �أو �إعالن يف ال�سناب �أو يف غريها من و�سائل
التوا�صل االجتماعي يرتتب عليه عقوبة بال�سجن
مدة ال تزيد على �أربع �سنوات وبغرامة ال تزيد على
ث�لاث��ة م�لاي�ين ري ��ال� ،أو ب ��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني.
ويزداد الأمر �سوءا �إذا قام م�ستخدم و�سائل التوا�صل
االجتماعي بت�صوير �أو ت�سجيل مقاطع فيديو �أو
�صوتيات مت�س بالنظام العام� ،أو القيم الدينية� ،أو
الآداب العامة� ،أو حرمة احلياة اخلا�صة� ،إذ �ستكون
عقوبته بال�سجن م��دة ال تزيد على خم�س �سنوات
وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليـني ريال� ،أو ب�إحدى
ه��ات�ين العقوبتني .وي�ستحق ه��ذه العقوبة �سواء
كان هو من قام ب�إعداد تلك املادة امل�سجلة �أو قام هو
فقط ب�إر�سالها عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بل
ي�ستحق تلك العقوبة ولو قام فقط بتخزينها عن طريق
ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحـد �أجهـزة احلا�سب الآيل
التي منها اجل��وال ،حتى و�إن مل ير�سلها �أو ين�شرها
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .ويدخل يف هذه
العقوبة من ي�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي
لن�شر ما يعد ترويجا للمخدرات� ،أو امل�ؤثرات العقلية،
�أو ين�شر طرق تعاطيها� ،أو ي�سهل التعامل بها.

مت�س �أم��ن املجتمع
وا� � �س � �ت � �ق� ��راره ف�ي�ن���ش��ر
�أفكاره خالل ذلك اللقاء ،مما يعر�ضه
للعقوبة بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات
وبغرامة ال تزيد على خم�سة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني .ويزداد الأمر �سوءا لو قام م�ستخدم
و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�أي عمل ي�ؤدي لت�سهيل
االت���ص��ال ب�ق�ي��ادات املنظمات الإره��اب�ي��ة� ،أو �أي من
�أع�ضائها� ،أو تـرويج �أفكارها� ،أو متويلها�.أو يقوم
بن�شر كيفية ت�صنيع الأجهزة احلارقة� ،أو املتفجرات،
�أو �أي �أداة ت�ستخدم يف الأعمال الإرهابية.
سالح ذو حدين

وتقول غادة ناجي طنطاوي رئي�س جمل�س �إدارة جملة
متخ�ص�صة وخبرية �إعالمية :للأ�سف �أننا كمجتمع
عربي جنهل �أن الإعالم هو �أقوى �سلطة رابعة يف �أية
دولة يف العامل حيث من خالل االعالم ميكن �أن تقوم
ث��ورة �أو حرب وب��الإع�لام من املمكن �أي�ضا قد تكون
هناك فتنة� ،أو العك�س فهو �سالح ذو حدين  ،والكارثة
العظمى وق�ع��ت عندما خ��رج بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص من
م�شاهري ال�سو�شيال ميديا من يطلقون على �أنف�سهم
�إعالميني �أو �شخ�صيات م�ؤثرة بال هدف ،بالرغم من
�أن مهنة الإعالمي ال حتتاج بال�ضرورة اىل خريجي
اعالم طاملا هناك موهبة ومهارات يف احلديث وطالقة
الل�سان والكتابة واحل�ضور والكاريزما وغريها من
فنون الإعالم ،و�أي�ضا يجب �أن يكون من ميتهن مهنة
االعالم على درجة عالية من الثقافة والوعي والإملام
ب��ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د اخل��ا��ص��ة باملجتمع و�إح�ت�رام
خ�صو�صيات االخرين واالح�سا�س بامل�س�ؤولية فيما
يقوم بن�شره .واالمر االخر ظهور �شخ�صيات و�ألقاب
ج��دي��دة مثل ال�سنابي ف�لان �أو ين�سب لنف�سه لقب
«�إع�لام��ي» ،ويجب قبل و�ضع القوانني والعقوبات
التي �ست�ساعد كثريا يف احلد �أو تنظيم كل ما يقوم به
م�شاهري التوا�صل االجتماعي على املجتمع والإعالم
�أن يقوموا بتوعية ه��ؤالء ب�أن كل ما يقدمونه هو ال
زيادة الشهرة
ويوا�صل الغامدي بقوله :من امل�ؤ�سف �أن بع�ض ي�ضره وح��ده بل �أي�ضا ي�ضر �صورة وطنه يف نظر
م�شاهري و�سائل التوا�صل االجتماعي ي�سعى لزيادة املجتمعات الأخرى وبالتايل يجب معرفتهم وتوعيتهم
�شهرته فيقوم بلقاءات مع �شخ�صيات حتمل �أفكارا بالعواقب التي �سيواجهونها يف حال قاموا بن�شر كل

و�أو�ضح امل�ست�شار القانوين �سليمان حلواين ان
حكاية م�شاهري ال�سو�شيال ميديا ب��د�أت م��ن خالل
برامج التوا�صل االجتماعي التي �أتاحت للأ�شخا�ص
بو�سائل خمتلفة وم��ن خ�لال خ�صائ�صها الت�صوير
والن�شر وم�شاهدة العامة ومتابعتهم لهذه احل�سابات
و�أ��ص�ح��اب�ه��ا ب�ه��دف متابعة ي��وم�ي��ات امل���ش�ه��ور وم��ا
يقوم به يف حياته اليومية والأم��اك��ن التي يزورها
والأ�شياء التي يقتنيها .وبعد زي��ادة �أع��داد املتابعني
لدى امل�شهور ي�صبح حمتواه الذي يت�ضمن الإعالنات
التجارية لل�شركات والأ�شخا�ص الراغبني الرتويج
ملنتجاتهم وخدماتهم مبقابل مايل �أو دع��م ،و�أحيانا
دون مقابل من بع�ض امل�شاهري حيث �أ�صبح الإعالن
من خ�لال �أح��د م�شاهري ال�سو�شيال ميديا �أح��د �أهم
و�سائل الإعالن واالنت�شار يف ع�صرنا احلديث وكلما
زاد عدد املتابعني زادت قوة االيهام بجودة اخلدمة
من ناحية رق��ي املنتج والعالمة التجارية وبالتايل
ارتفع املقابل امل��ايل ل�ل�إع�لان .ويعدد من املخالفات
القانونية التي قد ت�أتي من بع�ض جنوم ال�سو�شيال
ميديا بجهل منهم مباهية م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه �أن�ه��م قد
يقعون �ضحايا لبع�ض �أ�صحاب الأموال غري القانونية
والتي حتتاج �إىل ج�سور جتارية لتمر من خاللها تلك
الأموال ليتم تنظيف وتقنني هذا املال وي�شرع ت�ضخم
احل�سابات البنكية لتلك اجلهات من خالل هذا امل�شهور
للتمويه عليه من خالل الدخول يف �شراكات جتارية
مع امل�شهور حتت غطاء الإعالنات ومن �أبرز �أ�سباب
وقوع بع�ض امل�شاهري يف هذه املخالفات عدم وجود
رق��اب��ة مبا�شرة على امل�شهور وانتظار وق��وع حدث
معني يقود للتحقيق وفتح امللفات وعدم وجود تقنني
وتنظيم ملحتوى امل�شهور وترخي�ص ميار�س مبوجبه
عمل الدعاية والإع�لان لأنه من الأ�سا�س كان ظهوره

رصد التجاوزات
اكدت وزارة التجارة لـ «البالد» على �أهمية التزام املن�ش�آت التجارية
والأ� �س��واق مبنع �أي��ة ممار�سات تت�سبب يف تزاحم العمالء داخل
�أو خ��ارج املن�ش�أة ،ومنها منع دع��وة امل�شاهري واملعلنني للمن�ش�آت
التجارية
و�أو�ضحت الوزارة �أن امل�س�ؤولية تقع على عاتق املن�ش�أة التجارية،

ويف ح��ال ر�صد �أي جت��اوز يتم �إيقاع �أق�صى العقوبات النظامية
بحق املخالفني ،وتكون عقوبة املن�ش�أة وامل�س�ؤول عنها وفق جدول
العقوبات ال�صادر من وزارة الداخلية.
كما تقوم الوزارة ب�إحالة املعلنني املخالفني �إىل الهيئة العامة للإعالم
املرئي وامل�سموع التخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وي�ضيف ح �ل��واين :م��ن املخالفات التي يقع فيها
بع�ض امل�شاهري ويجرمها ن�ظ��ام الإع�ل�ام املرئي
وامل�سموع يف امل��ادة الثالثة والرابعة واخلام�سة
م�ن��ه وه��ي الإع �ل�ان وال�ت�روي��ج ل�ل�م��واد ال��دوائ�ي��ة
واملكمالت الغذائية غري املرخ�صة وعدم احل�صول
على ترخي�ص ملمار�سة الن�شاط الإع�لام��ي وبث
حمتوى يت�ضمن معلومات كاذبة تفتقر للموثوقية
وامل���ص��داق�ي��ة وت �ع��دي � ًا ع�ل��ى ح�ي��اة ال�غ�ير اخلا�صة
وعر�ض حمتوى خمل بالآداب العامة و�إظهار العري
واللبا�س غري املحت�شم والرتويج للدخان ومنتجاته
ب�أية و�سيلة حتى لو كان اال�ستعمال والن�شر للتباهي
او الرتويج لذلك.
ويذكر من العقوبات التي ن�ص عليها نظام االعالم
امل��رئ��ي وامل�سموع ل�ق��اء تلك املخالفات يف مادته
ال�سابعة ع�شرة عقوبة او �أك�ثر م��ن غ��رام��ة مالية
ال تزيد على ع�شرة ماليني ري��ال �أو الإي �ق��اف عن
امل��زاول��ة مل��دة �ستة �أ�شهر �أو �إل�غ��اء الرتخي�ص مع
�أن بع�ض امل�شاهري لي�س لديهم ترخي�ص  ..ومما
ت�ضمنته ذات امل��ادة هي �شمولية العقوبة بالتنفيذ
املعجل وم�ضاعفة الغرامة حال تكرار املخالفة �أو
ا�ستمرارها �أو عدم ت�صحيحها.
ومن املخالفات التي يت�ضرر منها الآخ��رون ب�سبب
بع�ض م�شاهري ال�سو�شيال ميديا هي ما ن�صت عليه
الفقرة الرابعة واخلام�سة من املادة الثالثة من نظام
مكافحة اجلرائم املعلوماتية والتي ت�ضمنت جترمي
امل�سا�س باحلياة اخلا�صة عن طريق �إ�ساءة ا�ستخدام
الهواتف النقالة املزودة بالكامريا �أو ما يف حكمها
والت�شهري بالآخرين و�إحلاق ال�ضرر بهم عرب و�سائل
تقنيات املعلومات كت�صوير الأ�شخا�ص دون �إذنهم
يف �أحد الإعالنات التجارية ون�شر املقطع امل�صور
على ح�ساب امل�شهور دون م�ب��االة باخل�صو�صية
للأ�شخا�ص وعقوبة
ه��ذه املخالفة �سنة
�� �س� �ج ��ن وغ� ��رام� ��ة
خم�سمائة �ألف ريال
�أو �إح ��داه ��ا .وم��ن
املخالفات �أي�ضا ما
ن �� �ص��ت ع �ل �ي��ه ال �ف �ق��رة
الأوىل م��ن امل ��ادة ال�ساد�سة
م��ن ن �ظ��ام م�ك��اف�ح��ة اجل��رائ��م
املعلوماتية املت�ضمنة �إنتاج
م��ا م��ن �ش�أنه امل�سا�س بالنظام
ال �ع��ام �أو ال�ق�ي��م ال��دي�ن�ي��ة �أو الآداب
ال �ع��ام��ة �أو ح��رم��ة احل �ي��اة اخل��ا� �ص��ة �أو
�إعداد ذلك �أو �إر�ساله �أو التخزين عن طريق
�شبكة التوا�صل االجتماعي وال�شبكة
املعلوماتية �أو �أحد �أجهزة احلا�سب الآيل
يوجب عقوبة تقدر ب�سجن ال يزيد على خم�س
�سنوات وغرامة ال تزيد على ثالثة ماليني ريال �أو
�إحداها على �سبيل املثال ت�صوير مقطع يت�ضمن فيه
ما �سبق من املخالفات ون�شره عرب و�سائل التوا�صل.
وم��ن املخالفات املنت�شرة م��ؤخ��را والتي يقع فيها
بع�ض من امل�شاهري وبع�ض ال�شركات هي خمالفتهم
ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة والتدابري الوقائية �أثناء
عمل وت�صوير الإعالن والت�سبب يف جتمهر الكثري
من العامة �أثناء الت�صوير �أو افتتاح مكان معني.
لذلك يجب على م�شاهري ال�سو�شيال ميديا التقيد
بالتعليمات والأنظمة وعدم خمالفتها حتى ال ترتتب
عقوبة عليهم كما يجب على اجلهات املعنية ت�شديد
ال��رق��اب��ة على امل�شاهري وع�ل��ى ح�سابات بع�ضهم
ال�ب�ن�ك�ي��ة وم��راق �ب��ة حم �ت��واه��م الإع�ل�ام ��ي وتقنني
وتنظيم عملهم وترخي�صه �إن �إ�ستوجب حتى تتحقق
امل�صلحة العامة ويعاقب املخالف منهم ويرتدع
الباقي وي�ستقيم كل من يف هذا املجال.
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قنوات سرية وجرائم منظمة وال أصول ضامنة

العمالت المشفرة ..شبهات « الويب المظلم»
جدة  -البالد

ق��د تعرف �أ�سماءها و�أ�شكالها  ،لكن ال ت��راه��ا وال
تلم�سها  ،لأنها بب�ساطة � ،أرق��ام ورموز يعرفها فقط
من تعامل بها على �شا�شة حا�سوب  ،وعددهم قليل يف
العامل و�إن كرثت �أخبار "حيتانها" و�أحالم �صغارها
ب�أرباحها.
�إنها العمالت امل�شفرة التي ال وج��ود م��ادي لها ،
مقارنة بالعمالت احلقيقية على خمتلف م�سمياتها
و�أقيامها و�أ�شكالها  ،والتي يتعامل بها مليارات
الب�شر وي�أمنون بها وعليها يف حياتهم اليومية
 ،ويرحبون بالتطور املت�سارع للتقنيات املالية
والبنوك الرقمية القائمة والقادمة ر�سميا ،كما
تختلف "امل�شفرة" عن م�شاريع عمالت رقمية
ت�ستعد لإ���ص��داره��ا بع�ض ال����دول و�سرتتبط
بعمالتها الوطنية  ،ووف��ق �ضوابط و�أنظمة
معتمدة و�أوعية ومعامالت مالية �شفافة وبالغة
الدقة.
من هنا نبد�أ �إذا كنت ممن يفغرون �أفواههم
لأخ��ب��ار �أرب���اح العمالت امل�شفرة  ،وتتمنى
ل��و جنيتها � ،إل��ي��ك بع�ض م��ن خبايا وجهها
الآخر"اخلفي" وعاملها ال�سري الذي ال تعرف
فيه :م��ن يديرها  ،و�أي���ن ه��ي �أم��وال��ك ولو
كانت �آالفا قليلة �أو دونها  ،وال ملن تبيعها ،
وال م�سارها وم�صريها.
فرغم ق�صر عمرها منذ ن�ش�أة "بيتكوين" قبل عقود قليلة  ،ال تزال
ق�صة العمالت امل�شفرة معقدة كتعقيدات رموزها و�سراديب �أرقامها
العنكبوتية التي بلغت مئات املليارات من العمالت  ،لذا مل تفارقها
�شبهات وخماطر تك�شفها ر�سائل التوعية والتحذير الر�سمية من
ال��دول� ،إن كان من حيث غمو�ضها البنيوي �أو خ�سائرها املليارية
املفاجئة ال�ت��ي ك�ث�يرا م��ا (تكن�س) مثيلها م��ن الأرب� ��اح وق��د تلتهم
الأ�صول بلعبة (احليتان) ،وهو باملنا�سبة ا�سم ولي�س و�صفا  ،لكبار
الالعبني يف دهاليز تلك العمالت وعملياتها ال�سرية  ،غري اخلا�ضعة
لأنظمة وتنظيم وال �ضمان للأ�صول واحلقوق التي قد تطري وت�صري
(يف خرب كان) يف "غم�ضة عني" وتقعد احل�سرة �أ�صحابها بعد �أن
�سال لعابهم على �أرباحها.
فالعمالت امل�شفرة ،التي ب��د�أت بعملة "بيتكوين" عام  ،2008هي
�سل�سلة من برجميات الكمبيوتر على �شبكة "بلوكت�شني" ،وال توجد
�أي �سلطة تنظمها �أو ت�ضمن قيمتها ،وتقوم على ال�سرية التامة ،فال
تعرف لها عنوانا  ،والمن ميلكها  ،وال هوية املتعاملني بها  ،وهذا ما

بين اإلسراف واالدخار..
خبير اقتصادي يحذر:

جعلها منذ البداية قنوات خلفية �سرية حتوم حولها �شبهات �أن�شطة
ومعامالت جرائم منظمة من جت��ارة خم��درات وغ�سل �أم��وال عرب
ماي�سمى" الويب املظلم".
و�إىل جانب "بيتكوين" و"�إيثرييوم" وغريها من عمالت م�شفرة
تطل يف ال�ع��امل  ،وت�ق��وم على ال�سرية املرعبة م��ن حيث جمهولية
الأ�صل والتعامل  ،هناك �أي�ضا عمالت رقمية (خا�صة) ت�صدر من
�شركات مثل العملة التي �أعلن "في�سبوك" عن توجهه ال�ستخدامها
"ليربا دييم" .و"ليربا" هي عمالت رقمية م�شفرة لكنها مربوطة
بالدوالر الأمريكي.

مواجهة عاملية
على �ضوء ال�ع��امل املجهول ت��واج��ه العمالت امل�شفرة منذ ن�ش�أتها
�إج��راءات قوية من الدول للتوعية واحلماية من خماطرها  ،وحاليا
تت�سع دوائ��ر التن�سيق ال��دويل  ،وحت��ذي��رات البنوك املركزية من

تلك العمالت  ،وم�ؤخرا دخل بنك الت�سويات الدولية  ،ويعد
مبثابة البنك املركزي العاملي ومقره يف �سوي�سرا ،على خط املواجهة
حيث �شن هجوم ًا عنيفا على العمالت امل�شفرة والعمالت الرقمية
الأخ��رى التي ت�صدر عن قطاع خا�ص يف العامل  ،وو�صفها ب�أنها
"زائدة دودية" ت�ضر بالنظام املايل العاملي  ،وال تخدم �أي م�صلحة
عامة لنظم املدفوعات والتحويالت .وخل�ص التقرير �إىل �أن تلك
العمالت امل�شفرة وغريها من العمالت الرقمية (اخلا�صة) الأخرى
لي�ست عمالت  ،بل �أ�صول للم�ضاربات  ،وت�ستخدم يف حاالت كثري
لت�سهيل غ�سل الأموال وغريها من اجلرائم املالية.
يروج له م�ؤيدو تلك العمالت من �أنها تو�شك �أن ت�صبح
وملحا�صرة ما ّ
عملة حتويالت ومدفوعات مقابل ال�سلع واخلدمات ،نفى تقرير بنك
الت�سويات الدولية ذلك ب�شدة ،م�ؤكد ًا �أن تلك امل�شفرات �أبعد ما تكون
عن كونها عملة يف الأ�سا�س.
يف املقابل �أو�ضح التقرير �أن تو�سع البنوك املركزية يف �إ�صدار
العمالت الرقمية الر�سمية املرتبطة بالعمالت الوطنية ي�ضع حد ًا

لذلك اال�ضطراب الذي �سببته امل�شفرات ويوفر ال�سيولة وال�ضمان،
وي�شكل الع�صب الرئي�س لنظام مدفوعات رقمي عايل الكفاءة.
ويف �إطار املواجهة الدائرة ملحا�صرة التمدد ال�سرطاين للعمالت
امل�شفرة  ،بدا التوجه الأمريكي قويا لفر�ض لفر�ض �ضرائب على
امل�ستثمرين يف �أ�سواقها من حملة اجلن�سية الأمريكية ويعي�شون يف
اخل��ارج� ،ضمن خطوات تعزز معرفة ا�ستثمارات مواطنيها ،بدء ًا
بالأ�صول املعروفة وو�صو ًال �إىل العمالت االفرتا�ضية (امل�شفرة) يف
ظل اتهامات قوية ب�أنها تتحول �إىل �أبواب خفية لغ�سل �أموال ومتويل
عمليات م�شبوهة.
يف ال�سياق ذات��ه �سبق و�أعلنت ال�شرطة الربيطانية م�صادرة ما
يعادل نحو  180مليون جنيه ا�سرتليني من العملة امل�شفرة يف
�إط��ار حتقيق يتعلق بغ�سل �أم ��وال ،وذل��ك يف �أع�ق��اب متكنها من

م�صادرة �أخرى �أخرى مبا قيمته  114مليون جنيه ا�سرتليني من
العملة امل�شفرة يف �شهر يونية املا�ضي نظرا لال�شتباه يف جرائم
غ�سل �أم ��وال  ،كما ح��ذرت هيئة رق��اب��ة مالية بريطانية م��ن هكذا
مقامرة  ،ب�أن "الذين ي�ستثمرون يف العمالت الرقمية امل�شفرة مثل
"بيتكوين" عليهم �أن ي�ستعدوا خل�سارة كل �أموالهم".
جانب حتذيري �آخر �شددت عليه "جلنة بازل للمراقبة امل�صرفية"
املعنية بتنظيم عمل البنوك حول العامل  ،هو �أن العمالت امل�شفرة
لي�س لها �أي �أ�صل حقيقي ميكن العودة �إليه يف حال انهيار القيمة،
وهو  ،بح�سب اللجنة � ،أم��ر وارد يف ظل "ما ت�شهده �أ�سعار تلك
امل�شفرات من تقلبات هائلة" .وهكذا تكمن خماطر عمالت "الويب
املظلم" وتبدو يف مواجهتها معركة �أو�سع من جانب الدول والنظام
املايل العاملي.

الشراء باآلجل «مصيدة» البقاالت
جدة -جنود النهدي

نوا�صل جوالتنا الأ�سبوعية يف الأ�سواق التموينية  ،لر�صد فروقات الأ�سعار ،وما يلزم ذلك من مناق�شة �أ�س�س ثقافة الت�سوق ال�صحيحة  ،وقد وجدنا
�سعر �شوكوالتة "مري�سي" حجم  ٤٠٠جرام ب�سعر  ٥٩.٩٥ريال من �أحد مراكز الت�سوق  ،بينما يعر�ضها موقع جتاري الكرتوين ب�سعر  ٨٣رياال.
وحتى نقف على املزيد من جوانب الوعي ال�شرائي  ،ن�ستطلع ر�أي عدد من امل�ستهلكني والتحليل االقت�صادي حول بناء ثقافة ا�ستهالكية �إيجابية.
البداية مع رمي بخاري  ،التي ا�ستهلت ر�أيها باحلكمة القائلة
"من ا�شرتى ما ال يحتاجه � ،أو�شك �أن يبيع ما يحتاجه".
وت�ضيف :هنا ال �أق�صد التعميم  ،لكنها بالفعل م�شكلة البع�ض
ممن اليفرقون بني االحتياجات ال�ضرورية  ،وبني ال�سلع التي
ميكن اال�ستغناء عنها �أو ت�أجيلها  ،وه�ؤالء يحتاجون بالفعل
لثقافة متزنة يف اال�ستهالك وال�شراء.
من جهتها ترى مها عبد الله � ،أن ظروف اجلائحة جعلت
النا�س �أكرث وعيا من ناحية ال�شراء ويقت�صدوا فيه  ،بقدر
حاجتهم لل�سلع املطلوبة �سواء التموينية �أو غريها  ،رغم
توفر كافة ال�سلع كما هو حال �أ�سواقنا التموينية وغريها
دائما ولله احلمد.
ويف ال�سياق وبنقاط حمددة  ،يقول عبد العزيز عبد
الله احل�سيني ،رئي�س جمل�س �إدارة �إح��دى �شركات
الت�شييد :ر�أي��ي ال�شخ�صي يف الثقافة ال�شرائية ،
�أن انفتاح الأ� �س��واق ودخ��ول التجارة االلكرتونية
وال�ت�ن��وع الكبري يف خ �ي��ارات ال���ش��راء  ،ا�صبحنا
يف مرحلة مغايرة لل�سابق  ،لذا نحتاج �إىل حمالت
ت��وع �ي��ة ك �ب�يرة م��ن ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��ارة وال�ت�ع�ل�ي��م
والإع�لام بثقافة الت�سوق و�ضوابط اال�ستهالك،
و�إىل تن�شئة غذائية �صحيحة وتوعوية م�ستمرة
للن�شء عن طريق مدار�سهم والربامج الإعالمية
املوجهة لهم ،لتكون عوائد التوعية كبرية يف

عبدالعزيز احل�سيني

حممد القرين

ق��ادم الأي��ام على امل�ستوى االقت�صادي واملعي�شي يف هذا الوطن
العزيز.

رشادات تهمك

وب��ر�ؤي��ة اقت�صادية لثقافة اال�ستهالك  ،ي��رى املحلل االقت�صادي
حممد �سعد القرين � ،أن الثقافة ال�شرائية يف جمتمعنا خا�صة لدى
الأجيال ال�شابة تختلف عن اجليل الأكرب �سنا  ،الذين تت�سم ثقافتهم
ال�شرائية بالتوازن مع ال�ظ��روف االجتماعية وح�سب م�ستويات
الدخل الفردي.
وي���ض�ي��ف :الأج �ي��ال اجل��دي��دة م�ث�لا ��ش�ه��دت ف�ت�رات ط�ف��رة مالية
وحت�سن م�ستوى الدخل الفردي  ،ويف نف�س الوقت ي�شهد املجتمع
يف ال�سنوات الأخرية تطورا نوعيا يف ا�ستثمارات الأ�سواق حيث
امل ��والت وال�ه��اي�بر م��ارك��ت  ،وم��ن حم��دودي��ة ال�سلع �إىل كرثتها،
و�صاحبها و�سائل كثرية ومتعددة للت�سويق والرتويج والدعاية

والإعالن التي ت�ؤثر على �سلوك امل�ستهلك و�أ�صبح الطفل يعرف من
خالل الإع�لان �سلع ال يعرفها والده و�أ�صبح التنوع يف املنتجات
كبريا  ،كما �أن ظ��روف احلياة االجتماعية وثقافة املحاكاة جعلت
من الغالبية م�ستهلك بالتبعية واملحاكاة  ،وذلك على ح�ساب االدخار
و� �س��ادت ل��دى البع�ض ثقافة (�إن �ف��ق م��ا يف اجل�ي��ب ي��أت�ي��ك م��ا يف
الغيب)!.
ويقدم �ضيفنا حممد �سعد القرين بع�ض الإر�شادات � ،آملني معه �أن
جتد �صدى لدى امل�ستهلك:
 ال تت�سوق و�أنت جائع �أو �صائم ف�إن عر�ض املنتجات ي�ضغط عليكل�شراء �سلع �أكرث من احتياجك.
 ال تنخدع بالدعاية وراقب تاريخ �صالحية املنتج املعلن عنه. حدد م�شرتياتك قبل الذهاب �إىل ال�سوق والتزم بها بال زيادة. ح��اول �أال ت�شري ب �الآج��ل ف��إن��ه م�صيدة امل�ستهلك خا�صة منالبقاالت يف الأحياء ،وتغريك مب�شرتوات �أكرب الت�شعر بفاتورتها
اللحظية �إمنا عندما يحني ال�سداد الإجمايل.
 حدد ميزانية �شهرية وتعلم مبد�أ االلتزام. �شارك �أفراد �أ�سرتك قرارات ال�شراء وعودهم على ثقافة االدخار. كن حذر ًا من عر�ض املنتجات على الرفوف خا�صة لل�سلع املكملةلبع�ضها مثل احلليب والن�سكافيه وحم�سنات ونكهات القهوة ،
وكذلك �أنواع ال�شطة والكات�شب واملايونيز ،ف�إن قربها من بع�ض
على ال��رف وارتفاعها على م�ستوى النظر يغريك لل�شراء دون
تردد.
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أجهزة ومستلزمات طبية ولقاحات لوقف متدد فيروس كورونا
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المملكة ..دعم ال ينقطع للدول الشقيقة والصديقة
جدة  -البالد

منذ انت�شار وب��اء ك��ورون��ا يف دول ال�ع��امل ،ت�صدرت اململكة
امل�شهد باهتمامها الكبري بدعم منظمة ال�صحة العاملية والدول
ال�صديقة وال�شقيقة للت�صدي للجائحة والق�ضاء عليها يف
�أقرب وقت ،ومل تبخل بكل ما متلك من �أجل م�ساعدة الآخرين
يف اخلروج من الأزمة ال�صحية� ،إذ ك�شف مركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة ،ع��ن ع��دد م��ن ال �ق��رارات اتخذها خ��ادم احلرمني
ال�شريفني مل�ساعدة عدد من ال��دول يف مواجهة تداعيات
فريو�س كورونا امل�ستجد� ،آخرها اجل�سر اجلوي الذي
وجه به امللك �سلمان  -حفظه الله  -للجمهورية التون�سية
ال�شقيقة؛ للإ�سهام يف مكافحة انت�شار الوباء ،ا�ستجابة
لطلب الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد خ�لال مكاملة
جمعته ب�سمو ويل العهد.
وا�شتملت امل�ساعدات لتون�س على ت�أمني مليون جرعة
من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا ،و 190جهاز تنف�س
ا�صطناعي ،و 319جهازا مكثفا للأك�سجني� 150 ،سريرا
طبيا ،و 50جهاز مراقبة العالمات احليوية مع ترويل ،كما
ت�شتمل على  4ماليني كمامة طبية ،و� 500ألف قفاز طبي،
و  180جهاز قيا�س للنب�ض ،و 25م�ضخة �أدوية وريدية،
و� 9أجهزة لل�صدمات الكهربائية ،و 15منظارا للحنجرة
بتقنية الفيديو ،و� 5أجهزة تخطيط القلب (.)ECG
ومل تكن امل�ساعدات ال�سعودية لتون�س هي الأوىل ،بل
�سبقتها م�ساعدات �أخرى لعدد من الدول من بينها ناميبيا
متثلت يف  23جها ًزا للتنف�س ال�صناعي �سلمها مركز امللك
�سلمان للإغاثة حلكومة ناميبيا ،كما �سلم املركز ما يزيد
عن  23جهازا للتنف�س اال�صطناعي ومعدات وم�ستلزمات
طبية حلكومة جمهورية جيبوتي ،ود�شن �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى الأردن م�ساعدات اململكة لل�شعب

الفل�سطيني ال�شقيق ملواجهة فريو�س كورونا بقيمة بلغت
�أكرث من  10ماليني ريال �سعودي ،تت�ضمن  12بندا من
الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية مت التعاقد على توريدها
من قبل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية من
�أوروبا وال�صني والبع�ض الآخر من اململكة ،فيما �سريت
ال�سعودية  6ق��واف��ل حتمل م�ستلزمات طبية و�أج�ه��زة
و�أدوي ��ة مل�ساعدة الأردن ،ف�ضال عن م�ساعدات لألبانيا
و�إث�ي��وب�ي��ا �شملت �أج �ه��زة تنف�س ا�صطناعي وم�ع��دات
وم�ستتلزمات طبية.
ويف العام املا�ضي قدمت اململكة م�ساعدات بقيمة 713
مليون دوالر ،لدعم خمتلف ال��دول يف مواجهة جائحة
ك��ورون��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل تقدميها ال�ل�ق��اح��ات ل �ل��دول ذات
االحتياج ،وفقا ملا �أكده امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف
العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ،ما ي�ؤكد دور

يجذب االستثمارات إلى اململكة

تثبيت أسعار البنزين ..تخفيف
أعباء المواطن والمقيم

اململكة الريادي يف العمل الإن�ساين.
�إىل ذل��ك �أع��ل��ن��ت اململكة يف وق��ت ���س��اب��ق ،على ل�سان
الربيعة ،ا�ستعدادها لأن تكون مركزا �إقليميا لإنتاج
لقاح لفريو�س كورونا ،وللإمداد والنقل وال�صناعات
ال�صحية الأخرى ،وذلك يف ظل ا�ستمرار معاناة الكثري
من دول ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا من التف�شي
ال��ع��ايل ل��ل��ف�يرو���س ،وال��ت��ب��اي��ن ال��وا���ض��ح فيما يتعلق
ب��إم��دادات اللقاح وو�صوله �إىل عدد قليل من البلدان،
م�ؤكدا �أن التحدي ال��ذي ت�شكله جائحة كورونا يحتم
معا ل�ضمان وجود ا�ستجابة عاملية
على اجلميع العمل ً
من�سقة ومنظمة متكننا من العمل على حماية �أكرب عدد
ممكن من الأرواح ،الفتا �إىل �أن �إيجاد تعاون �أوثق بني
املجتمعات الدولية يف جميع جوانب ال�صحة والربامج
الإن�سانية والإمنائية واخلدمات اللوج�ستية �أمر ال بد
من حتقيقه.

إجنازات قوية توثقها إشادة دولية

تملك المسكن ..قوائم تتقلص وسوق ينتعش
جدة  -يا�سر بن يو�سف

مفلح القحطاين

حممد القرين

جدة  -رانيا الوجيه -مها العواودة

تهتم حكومة اململكة بتوفري كل ما ي��ؤدي
�إىل راحة املواطن واملقيم ويعزز امل�ستوى
املعي�شي ويخفف الأع��ب��اء اليومية ،بدليل
�إع�ل�ان اللجنة التنفيذية حلوكمة تعديل
�أ���س��ع��ار منتجات ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ���ص��دور
ال��ت��وج��ي��ه ال��ك��رمي ب��اع��ت��م��اد �سقف لل�سعر
امل��ح��ل��ي للبنزين اع��ت��ب��ار ًا م��ن  10يوليو
اجلاري ،ب�أن تكون �أ�سعاره الثابتة (2.18
ري��ال) لبنزين �أوكتان  ،91و( 2.33ريال)
لبنزين (�أوكتان  ،)95مع حتمل الدولة ما
يزيد عن ذل��ك اعتبارا من ال�شهر اجل��اري،
ما اعتربه مراقبون ب��ادرة كرمية لتخفيف
الأع��ب��اء املعي�شية على امل��واط��ن�ين يف ظل
اهتمام القيادة برفاهية ال�شعب.
وق��ال الكاتب االقت�صادي جمال بنون� ،إن
ق��رار تثبيت �سعر البنزين املحلي مبادرة
ك��رمي��ة م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة لتخفيف
الأعباء املعي�شية على املواطن واملقيم ،يف
ظل عملية الت�ضخم التي حدثت منذ بداية
جائحة ك��ورون��ا ،نتيجة ارت��ف��اع الأ�سعار
يف جميع املنتجات اال�ستهالكية ،ور�سوم
بع�ض اخلدمات ،وبع�ض املنتجات الغذائية
كالألبان والأجبان والع�صائر وامل�شروبات
وغريها ،م�شريا �إىل �أن عملية تثبيت �سعر
البنزين ت�ساهم يف تخفيف الأع��ب��اء علي
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ،متوقعا �أن ي��ب��ادر
القطاع اخل��ا���ص بتخفي�ض �أ���س��ع��ار بع�ض
ال�سلع لكي تكون يف متناول اجلميع.
ويرى املحلل املايل والإقت�صادي حممد بن
�سعد القرين� ،أن تثبيت �سعر البنزين يعك�س
مدى اهتمام القيادو باملواطن واملقيم وعدم
حتميلهم �أعباء �إ�ضافية ،خ�صو�صا بعد �أن
�أ�صبحت �أرام��ك��و �شركة م�ساهمة دولية،
وبالتايل يخ�ضع البنزين للعر�ض والطلب
وق��وة ال�سوق ،لذلك م��ن املمكن �أن ترتفع
الأ�سعار وت��ؤث��ر على دخ��ل الفرد على غري
ما كان الو�ضع �سابق ًا قبل اكتتاب ارامكوا،

جمال بنون

نا�صر القرعاوي

حيث كانت الدولة تتدخل لو�ضع �سقف �أعلى
�أو �أدنى لأ�سعار البنزين .و�أ�ضاف "من باب
ال��رف��ق ب��امل��واط��ن وامل��ق��ي��م حتملت حكومة
اململكة تكلفة م��اي��زي��د ع��ن ال�سعر الأع��ل��ى
للبنزين للتخفيف على اجلميع".
يف ال�سياق ذات��ه� ،أك��د الكاتب االقت�صادي
نا�صر القرعاوي� ،أن تثبيت �سعر البنزين
يعترب لفته �إن�����س��ان��ي��ة م��ن خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني  -حفظه الله  -وم��ن ال��دول��ة ملا
ت�شكله �أ���س��ع��ار امل��ح��روق��ات م��ع غ�يره��ا من
م��ت��غ�يرات ط���ارئ���ة ذات ت����أث�ي�ر ق���وي على
امل�ستوى املعي�شي الداخلى وهو ما حتاول
الدولة �أن تراعيه مل�صلحة املواطن واملقيم.
وتابع" لذلك ب���ادرت ال��دول��ة �إىل التثبيت
للتخفف من الأعباء التي �شكلت �ضغطا على
احلياة العامة على �أمل �أن تذهب اجلائحة
وتعود بع�ض الر�سوم �إىل ماكانت عليه يف
ال�سابق .وك��ل م��ا ن�أمله �أن يظل م�ستوى
الت�ضخم عند حدوده الدنيا و�أن تعود دورة
االقت�صاد املحلى كمحرك لتجارة التجزئة
وفتح �سوق العمل وحتقيق ال��ت��وازن بني
متطلبات الفرد وا�ستقراره".
�إىل ذل���ك ،ق���ال رئ��ي�����س اجلمعية الوطنية
حل��ق��وق الإن�������س���ان وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل��ق��وق
ب��ج��ام��ع��ة دار ال���ع���ل���وم ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح
ال��ق��ح��ط��اين" :ال ���ش��ك �أن ه����ذه امل���ب���ادرة
الكرمية بتثبيت �أ�سعار البنزين �سيكون
لها �آث���ار اقت�صادية واجتماعية مهمة لأن
تثبيت �أ�سعار اخلدمات التي تعتمد عليها
الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية الأخرى
ل��ه دور مهم يف دع��م التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وي�سهم يف دعم حقوق الفئات
االقل دخال يف البالد ،وي�ساعدهم على تدبر
�أم��وره��م املعي�شية واحلياتية ويخفف من
معاناتهم" .وتابع "كما ي�ساهم يف جذب
اال�ستثمارات �إىل اململكة وي�ساعد الأ�سر
على التخطيط امل��ايل مل�ستقبلهم ويقلل من
ال�ضغوط االقت�صادية التي يتعر�ضون لها".

امتالك م�سكن حلم للمواطن ولأ�سرته،
احت�ضنته ال��ر�ؤي��ة الطموحة �ضمن
م �� �س �ت �ه��دف��ات �ه��ا ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة
امل�ستدامة ،وا�سرتاتيجية حا�ضرة
تقوم عليها وزارة ال�ش�ؤون البلدية
وال�ق��روي��ة والإ��س�ك��ان للو�صول �إىل
ن�سبة  ، % 70من خالل برنامج �سكني
و�صندوق التنمية العقارية ،وتكامال
مع دور القطاع اخلا�ص يف التمويل
والتطوير العقاري.
هذه الن�سبة باتت قريبة دون انتظار
ال�سقف الزمني بنهاية العقد احلايل
 ،ولي�س ه��ذا م��ن قبيل التمني � ،إمن��ا
بحقائق ارتفاع ن�سة متلك املواطنني من
 % 47عام 2016م �إىل  % 62نهاية عام
2020م � ،إىل جانب املنجز خالل العام
احل��ايل� .أ�صبحت جتربة اململكة يف
الإ�سكان منوذجا متقدما وحمل �إ�شادة
م��وث�ق��ة م��ن امل��ؤ��س���س��ات االقت�صادية
الدولية  ،ومنها �صندوق النقد الدويل
 ،وهو ما �أ�شار �إليه الرئي�س التنفيذي
ل�صندوق التنمية العقارية من�صور
بن ما�ضي ،الذي �أو�ضح �أن هذه التميز امل�شهود له دوليا حتقق
لعوامل عدة تتمثل يف التايل:
 التنظيمات والت�شريعات ملنظومة الإ�سكان. تكامل جهود  16جهة حكومية بال�شراكة مع  18جهة منالقطاع اخلا�ص - .منو �سوق التمويل العقاري منذ انطالقة
ب��رام��ج ال��ر�ؤي��ة ،بن�سبة  %84بنهاية  2020وارت�ف��اع��ه ثالثة
�أ�ضعاف مقارنة بالعام 2016م .لقد �أكد �صندوق النقد الدويل
�أن جهود اململكة عززت من الإقرا�ض واملعرو�ض العقاري ،يف
ظل الربامج احلكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العر�ض ،
مما يعك�س جناح وكفاءة �أداء برامج الر�ؤية  ،كذلك ت�أكيد ما
�أك��د عليه ال�صندوق للعقاري من ا�ستمرارية الدعم ال�سكني
واال�ستحقاق الفوري �ضمن القرو�ض العقارية املدعُومة بن�سبة
ت�صل �إىل  %100بعد �أن كانت مدة انتظار املواطن للقر�ض
ت�صل �إىل  15ع��ام � ًا ،وبح�سب الرئي�س التنفيذي من�صور
بن ما�ضي  ،ارتفعت ح�صة ال�صندوق من (القر�ض العقاري
املدعُوم) من  %7يف عام � 2017إىل  %96نهاية عام .2020

برنامج سكني

و�سباقا مع الزمن يوا�صل ال��ذراع التنموي القوي للوزارة
وهو "برنامج �سكني" حتقيق خططه و�أهدافه التي التنح�صر
يف منتج بعينه �إمنا حزمة من اخلدمات املتكاملة التي تلبي

انتعاش سوق العقار

املحيميد

حممد القرين

اختيارات املواطنني لكافة احتياجاتهم  ،ومن ذلك:
�سجلت �أعداد الأ�سر امل�ستفيدة من خياري القر�ض العقاري
 ّاملدعوم ل�شراء "الوحدات اجلاهزة" و"حتت الإن�شاء" �ضمن
برنامج �سكني �أكرث من � 55ألف �أ�سرة من ُذ بداية العام اجلاري
 2021حتى نهاية �شهر مايو.
 ه��ذا ال�ع��دد �ضمن �أك�ثر م��ن � 100أل��ف �أ��س��رة ا�ستفادت منخمتلف احللول التمويلية واخليارات ال�سكنية (البناء الذاتي،
ال��وح��دات اجل��اه��زة ،حتت الإن�شاء ،الأرا� �ض��ي)� - .أك�ثر من
� 78,349أ�سرة �سكنت منازلها حتى مايو � ،ضمن �إج��راءات
�سهلة مي�سرة عرب موقع وتطبيق "�سكني" .وبالن�سبة للقطاع
اخلا�ص التمويلي وطبقا للبيانات ال�صادرة عن البنك املركزي
ال�سعودي "�ساما" ارتفاع حجم التمويل العقاري ال�سكني
اجلديد املقدم للأفراد من امل�صارف �إىل  8.82مليار ريال خالل
�شهر مايو بزيادة  %13مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.

ويف ق ��راءة ل�ه��ذه احل�ق��ائ��ق ق��ال رئ�ي����س ط��ائ�ف��ة العقار
مبحافظة جدة خالد بن عبد العزيز الغامدي �أن تكامل
اخلطط وامل�شاريع بني ال��وزارة والقطاع اخلا�ص ي�سهم
يف تقلي�ص قوائم االنتظار ،م�ؤكدا �أن الأرق��ام احلديثة
التي يعلن عنها برنامج "�سكني" وال�صندوق العقاري
تعك�س جناحات اململكة يف هذا القطاع احليوي  ،متوقعا
حتقيق منوا �أكرب خالل العام اجل��اري ،مع ا�ستقرار يف
العر�ض والطلب ،و�إقامة العديد من امل�شاريع الإ�سكانية،
وتوفر �آالف الفر�ص اال�ستثمارية للقطاع اخلا�ص ،وخلق
فر�ص وظيفية عديدة يف �شتى املجاالت.
من جهته ،قال امل�ستثمر يف القطاع العقاري م�سفر بن
خري الله �أن �أرق��ام الإجن��از يف القطاع ال�سكني ومنها
ما �أعلنه "�سكني" ب��أن �أك�ثر من � 78,349أ�سرة �سكنت
منازلها حتى مايو املا�ضي ،دليل على االحرتافية الكبرية
التي تعمل بها ال��وزارة ،م�ؤكدا �أن ال�شراكة بني القطاع
اخلا�ص وزارة الإ�سكان يف امل�شاريع اجلديدة� ،ساهمت
ب�شكل كبري يف حت�سني املنتج املقدم ،الذي �أ�صبح منا�سب ًا
وملبي ًا لطموحات الكثري من الأ�سر ،كما �أنع�شت �سوق
العقار ،و�أن ما يتحقق منذ �سنوات قليلة يعد اجنازا بكل
املقايي�س.

الصومالي في عش السعادة
البالد -جدة
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احتفل ف��ار���س �سامل جامع ال�صومايل بعقد ق��ران��ه علي ابنة
ح�سن حممد العماري ،وذلك بح�ضور الأهل والأقارب مع الأخذ
باالحرتازات الوقائية.
وعرب العري�س فار�س عن �سعادته ب�إمتام مرا�سم عقد القران
متمنيا من الله �أن يوفقه وعرو�سه حلياة �سعيدة.
و�أب ��دت �أ��س��رت��ا العرو�سني �سعادتهما ب�ه��ذه الليلة املباركة،
و�شكرتا كل من هن�أهما و�شاركهما الفرحة ،متمنني للعرو�سني
حياة زوجية �سعيدة.

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

أفراح التمبكتي وآل سليمان بزفاف سعيد ..العريس:

تهنئة األحباب غمرت قلبي بالفرحة والسرور

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

يف ليلة عطرها الفرح وال�سرور ،و�سط
ح�ضور اقت�صر على ع��دد م��ن الأه��ل
والأ�� �ص ��دق ��اء ،يف ظ��ل التعليمات
الوقائية واالح�ت�رازت ال�صحية،

احتفل عبد احلميد �أن�س التمبكتي ،من
من�سوبي الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
مكة املكرمة بزواج جنله الرقيب �سعيد
ع �ب��د احل �م �ي��د ،م ��ن م�ن���س��وب��ي ال��دف��اع
اجل���وي مب�ح��اف�ظ��ة ج���دة ،ع�ل��ى كرمية

أسرتا الجهبلي والبشيري تزفان عبدالرحمن

نا�صر �إبراهيم ب�شري �آل �سليمان ،وقد
ت �ب��ادل اجل�م�ي��ع ال �ت �ه��اين وال�ت�بري�ك��ات
باملنا�سبة.
وعرب العري�س الرقيب �سعيد عن فرحته
بهذه الليلة املباركة داعيا الله �أن يوفقه
وعرو�سه لبناء حياة جديدة و�سعيدة،
وقال� :إن التهنئة من الأقارب والأ�صدقاء
غمرت قلبي بالفرحة وال�سرور خا�صة
من الزمالء والأ�صدقاء من فريق ك�شافة
�شباب مكة املكرمة ،الذين �أدخلوا البهجة
وال�سرور يف نف�سي خ�لال ه��ذه الليلة
ال�سعيدة.
ك �م��ا ع�ب�ر وال� ��د ال �ع��ري ����س عبداحلميد
�أن� �����س ع���ن ف��رح��ت��ه يف ه � ��ذه ال �ل �ي �ل��ة
اجلميلة والرائعة� ،سائال الله �أن يوفق
العرو�سني و�أن يجمع بينهما على خري
ويرزقهما الذرية ال�صاحلة.

�أخبارهم

الدريني يحتفل بقران مازن

زوجة الزميل مرعي يف ذمة اهلل

انتقلت �إىل رحمة الله تعاىل زوج��ة الزميل مرعي
نا�صر ع�سريي مدير مكتب �صحيفة (البالد) بع�سري
وع�ضو ن��ادي �أب�ه��ا الأدب ��ي ،ومت��ت ال�صالة عليها
بجامع امللك فهد يف حي القرى ب�أبها ودفنت يف
مقربة قرية الزميل.
�أ�سرة (البالد) تتقدم للزميل مرعي ع�سريي وكافة
�أفراد �أ�سرته ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة.
(�إنالله و�إنا �إليه راجعون).

�أملج � -سعود اجلهني

الدمام-حمودالزهراين

احتفلت �أ�سرتا اجلهبلي والب�شريي ب��زواج
عبدالرحمن ب��ن مفرح اجلهبلي ال��زه��راين،
على ابنة في�صل بن �سعيد بن حممد الب�شريي
ال��زه��راين ،يف ليلة كانت مميزة تبادل فيها
اجل�م�ي��ع ال �ت �ه��اين وال �ت�بري �ك��ات باملنا�سبة،
و�أدي��ت فيها الرق�صات ال�شعبية على �أنغام
ال�شيالت و�إيقاع الزير التي �شارك وا�ستمتع
بها اجلميع.
وعربت �أ�سرتا العرو�سني عن �سعادتهما بهذه
الليلة .ومتنيا لهما حياة �سعيدة وبالرفاه
والبنني� ،إن �شاء ال�ل��ه ،والتهاين مو�صولة
لوالديهم ولكافة �أ�سرتيهما.

وفاة شقيقة الزميل حمود

انتقلت �إىل رحمة الله تعاىل� ،شقيقة الزميل حمود بن
بخيت الزهراين مدير مكتب جريدة البالد بال�شرقية،
يف مدينة جدة ،ومتت ال�صالة عليها يف احلرم املكي.
تغمدها الله بوا�سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته
و�ألهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان � .إنا لله و�إنا
�إليه راجعون.
والتعازي مو�صولة لأ�شقائها و�شقيقاتها و�أبنائها
وبناتها و�أحفادها و�أ�سرتها كافة.

بدر إلى القفص الذهبي

احتفل عبدالله الدريني بعقد قران ابنه مازن،
و�سط لفيف من الأه��ل والأق��ارب ،الذين قدموا
التهنئة ب�ه��ذه الليلة امل�ب��ارك��ة ،يف ظ��ل التقيد
بالتعليمات الوقائية واالحرتازات ال�صحية.
وق��د ع�بر العري�س م��ازن ع��ن �سعادته البالغة
ب�إكمال ن�صف دي�ن��ه ،داع�ي� ًا ال�ل��ه ،ع��زوج��ل� ،أن
يوفقه يف حياته الزوجية.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ع�ب�رت �أ� �س��رت��ا ال �ع��رو� �س�ين عن
فرحتهما� ،سائلني ال�ل��ه �أن يوفقهما مل��ا يحبه
وير�ضاه ،و�أن يجمع بينهما على خري ويرزقهما
ال��ذري��ة ال���ص��احل��ة ،مقدمني �شكرهما اجلزيل
لكل املهنئني ،داع�ين الله �أن يدمي الأف��راح على
اجلميع.

أسرة البركات تحتفل بزواج عبدالعزيز
الصاعدي إلى 13

�صدر قرار برتقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة
واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة الدكتور غالب
بن عبدالغني ال�صاعدي �إىل املرتبة الثانية ع�شرة.
وعرب ال�صاعدي عن �سعادته بهذه الثقة الغاليةً ،
راجيا
من الله العلي القدير� ،أن تكون خري دافع لبذل مزيد من
اجلهد والعطاء؛ ملا فيه خدمة الدين واملليك والوطن.

املدينة املنورة  -حممد قا�سم

احتفل العب نادي �أحد ال�سابق بدر بادي الداوودي بزواجه على
ابنة كرمي علي الداوودي ،وذلك باملدينة املنورة ،بح�ضور الأهل
والأقارب وفق االحرتازات الوقائية من فايرو�س كورونا.
وعرب العري�س بدر عن فرحته يف هذه الليلة املباركة ،ومتنى من
الله �أن يوفقه وعرو�سه يف حياتهما الزوجية ،و�شكر كل من ح�ضر
�أو �أر�سل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.
من جانبها ،ع�برت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما ،بهذه الليلة
�سائلني الله �أن يوفقهما ملا يحبه وير�ضاه ،و�أن يجمع بينهما على
خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،داعني الله �أن يدمي الأفراح على
اجلميع.

ماجد مديرا ملركز ملهم الصحي

�صدر قرار مدير ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الريا�ض
الدكتور ح�سن ال�شهراين بتعيني الدكتور ماجد عبد
الرحمن الأفريقي ع�ضو جمل�س �أ�صدقاء ك�شافة �شباب
مكة املكرمة بجمعية مراكز الأحياء مبكة املكرمة مديرا
للمركز ال�صحي مبحافظة ملهم مبنطقة الريا�ض،
ويعد ماجد من الكفاءات القيادية والإداري��ة والطبية
الناجحة.

جدة  -عبدالهادي املالكي

احتفل عبدالوهاب بن عبدالله الزهراين رئي�س املجل�س
البلدي مبنطقة الباحة بزواج �شقيقه عبدالعزيز على ابنة
�أحمد عبدالله احلاوي الزهراين ،وقد اقت�صر احلفل على
العائلتني؛ وفق التدابري االحرتازية .

وقد عرب العري�س عبدالعزيز عن �سعادته ب�إكمال ن�صف
دينه و�إمتام مرا�سم الزفاف ،داعيا الله �أن يوفقه وعرو�سه
حل�ي��اة زوج �ي��ة �سعيدة .م��ن ناحيته ق ��دم عبدالوهاب
ب��ن عبدالله ال��زه��راين �شكره لكل م��ن ح�ضر و�شاركهم
�أفراحهم ،و�س�أل الله �أن ي�سعد العرو�سني .و�ألف مربوك.
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 1380-8-22هـ

1385-8-5هـ

 1380-8-17هـ

1384-12-4هـ

1380-8-14هـ

1384-9-17هـ

ً
رئيسا لنادي وج
العتيبي
الطائف -عماد ال�ساملي

زكت اجلمعية العمومية يف نادي وج بالطائف �صاطي العتيبي
لرئا�سة النادي ملدة � 4سنوات قادمة ،بعد انتهاء فرتته ال�سابقة،
هذا وقد كان ملف �صاطي هو الوحيد املتقدم لرئا�سة النادي
رغم �إع�لان عدد من الأ�سماء نيتها الرت�شح لرئا�سة وج ،وهو
الأم��ر ال��ذي مل يحدث ،وت�ضم �إدارة النادي" حنان القر�شي
وعبدالعزيز اجلودي وعلي اليامي وزكي حممد �شافعي وحمود
الثقفي ومتعب اجلعيد وفهد ال�شهري وحممد الع�صيمي.
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باولينيو ..هدف البلطان القادم
جدة -البالد
توا�صل �إدارة ال�شباب برئا�سة خالد البلطان �سعيها
لتدعيم �صفوف الفريق ب�صفقات م��ن العيار الثقيل،
خ�لال ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية اجل��اري��ة ،فقد تقدمت
بعر�ض ر�سمي لالعب الو�سط ال��دويل
�إدارة ال�شباب
ٍ
الربازيلي باولينيو؛ لك�سب خدماته ،بعقد ملدة مو�سمني.
ي��ذك��ر �أن النجم ال�برازي��ل��ي باولينيو �صاحب ال��ـ 32

بدر فهد الدهم�ش

ً
عرو�ضا من ناديي ب�شكتا�ش وفرنبخ�شة
عا ًما ،قد تلقى
الرتكيني ،بالإ�ضافة �إىل وج��ود مفاو�ضات �شفهية مع
كورنثيانز وجريمييو الربازيليني ،ويف وقت �سابق،
�أنهى باولينيو عقده ب�شكل ودي مع فريق جواجنزو
�إيفرجراند ال�صيني .وال يرتبط الالعب حاليًا ب�أي ناد،
مما يجعل التعاقد معه �أم ًرا جيدًا من الناحية املادية؛ �إذ
يعد العبًا ح ًرا.

بصمة
األولمبياد

 :تحركات
مصادر
اتحادية لجلب مهاجم أجنبي
جدة  -حممد بن نافع
�أك����دت م�صادر" ال��ب�لاد " �أن الإدارة
االحت���ادي���ة �أع�����ادت ت��رت��ي��ب بع�ضا من
�أوراق����ه����ا ،ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ج��ل��ب مهاجم
�أج��ن��ب��ي ،ودخ���ل���ت يف م��ف��او���ض��ات يف
ه��ذا ال�����ش���أن؛ رغبة يف تعزيز �صفوف
الفريق مبهاجم �سوبر ي�ضيف قوة فنية
وتكتيكية للكتيبة االحت��ادي��ة املو�سم
املقبل ،و�أك��دت ذات امل�صادر �أن الإدارة
دخ��ل��ت يف م��ف��او���ض��ات ق���وي���ة ،وب���ات

على طاولتها ا���س��م��ان الم��ع��ان ،ولي�س
�صحيحا مايتم تداوله م�ؤخر ًا �أن �إدارة
نادي االحتاد ،قد قررت عدم البحث عن
مهاجم واالكتفاء بالأ�سماء املوجودة يف
الفريق؛ حيث �أك��دت م�صادر" البالد"
�أن��ه��ا فقط تنتظر �إن��ه��اء بع�ض امللفات
املالية مع وزارة الريا�ضة ،ومن ثم �إنهاء
�إج���راءات جلب املهاجم الأجنبي الذي
دخلت يف مفاو�ضات جادة وقوية معه
خالل الـ (� )48ساعة املا�ضية.

زيادة مصابي كورونا
األهلي يواجه النجم
تخيم على أجواء األولمبياد الساحلي في معسكر تونس
جدة -البالد
ق��ال��ت ح��ك��وم��ة ط��وك��ي��و� :إن رئ��ي�����س اللجنة
الأوملبية الدولية توما�س باخ وحاكمة طوكيو
ي��وري��ك��و ك��وي��ك��ي ،اجتمعا �أم�����س اخلمي�س،
بعد زي��ادة ح��االت الإ�صابة بفريو�س كورونا
يف املدينة امل�ضيفة للأوملبياد .وك��ان ب��اخ قد
اجتمع �أي�ضا م��ع يو�شيهيدي �سوغا رئي�س
وزراء اليابان .وقبل �أيام قليلة من حفل افتتاح
الألعاب يف  23يوليو اجلاري� ،سجلت طوكيو
� 1149إ�صابة بالفريو�س وهي �أعلى ح�صيلة
يومية منذ قرب نهاية يناير.
وف��ق��دت الأل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة ،ال��ت��ي �ضربتها
اجلائحة وت�أجلت م��ن ال��ع��ام املا�ضي ،الدعم
العام و�سط خم��اوف م�ستمرة ب�ش�أن خماطر
العدوى.
ومت اكت�شاف العديد من الإ�صابات بالفريو�س
ب�ين الريا�ضيني عند و�صولهم �إىل اليابان،
و�أك��د م�س�ؤول يف طوكيو �أن  8العبات
من املنتخب الكيني للرجبي امل�شارك يف
الأوملبياد خالطن �أحد امل�صابني بفريو�س
كورونا على منت الطائرة �إىل طوكيو.
و�أ�ضاف �أن نتيجة جميع الالعبات جاءت
�سلبية بعد الو�صول �إىل امل��ط��ار ،ومن
املنتظر �إقامتهن يف طوكيو حتى بدء
الأل��ع��اب .ويف مطلع الأ���س��ب��وع احل��ايل

�أعلنت طوكيو حالة طوارئ رابعة بعد زيادة
�أع����داد امل�صابني ب��ال��ف�يرو���س ،وه��و م��ا �أج�بر
املنظمني على �إقامة البطولة بدون جماهري على
الإط�لاق .وقال باخ �إن معدل التطعيم املرتفع
بني امل�شاركني والفقاعة الأوملبية التي حتد من
حركة الريا�ضيني والأط��راف املعنية الأخرى
وحظر املتفرجني والفحو�ص امل�ستمرة كانت
جزء ًا من خطط املنظمني لتقليل �أي خطر.
و�أ���ض��اف رئي�س اللجنة الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة:
"يجب �أن ت�صل هذه الر�سالة ،يجب �أن يثق
اليابانيون يف �إمكانية ا�ست�ضافة الأوملبياد".
و�أع��ل��ن��ت اللجنة املنظمة لأومل��ب��ي��اد طوكيو
غلق �ساحة امل�شجعني املركزية يف العا�صمة
اليابانية� ،أم���ام اجلماهري خالل
ال�����دورة الأومل���ب���ي���ة ال�صيفية
ب�سبب ال��ق��ي��ود االح�ت�رازي���ة
املفرو�ضة ملكافحة فريو�س
كورونا امل�ستجد.

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

جدة -البالد
يخو�ض فريق الأهلي الأحد املقبل مبع�سكره املقام
يف مدينة ط�برق��ة التون�سية مواجهة ودي���ة �أم��ام
النجم ال�ساحلي ،يف الوقت الذي يجرى التن�سيق
مل��واج��ه��ات ودي���ة �أخ����رى لإدراج���ه���ا يف ال�برن��ام��ج
الإع���دادي للفريق باملع�سكر ال��ذي ميتد
�إىل  31ي��ول��ي��و اجل����اري .ويفتقد
الأهلي خالل مع�سكره يف تون�س
للرباعي" احلار�س حممد الربيعي
وال�لاع��ب�ين ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط هندي
وعبد الرحمن غريب وعبد الله

إعالنات محاكم التنفيذ

ح�سون" الن�ضمامهم للأخ�ضر الأومل��ب��ي امل�شارك
يف �أومل��ب��ي��اد طوكيو .م��ن جهة ثانية ،تبذل �إدارة
الأهلي جهودا حثيثة حل�سم التعاقد مع الع��ب يف
مركز الظهري كرابع �صفقة لإدارة ماجد النفيعي بعد
التعاقد مع املدافع الربازيلي دانكلري برييرا واملهاجم
حممد جمر�شي و�أخ��ي�ر ًا ال��ك��روات��ي ب��راداري��ت�����ش.
ويجرى �صناع القرار بالأهلي مباحثات م�ستمرة مع
املدرب الألباين ها�سي لدرا�سة اخليارات الأجنبية
املوجودة على طاولة املفاو�ضات لتحديد الأولويات
ال��ت��ي ت��دع��م ا�سرتاتيجية امل���درب الفنية للمو�سم
الريا�ضي اجلديد.

منذ انطالقتها التي فاقت املائة عام،
و�شارك بها �أكرث من  250دولة بكافة
الأل��ع��اب وح��ت��ى قبل ب��داي��ة انطالقها
يف ط��وك��ي��و م���ع ظ�����روف اجل��ائ��ح��ة
كانت ومازالت تلك الأوملبياد نربا�س
ال�����ش��ع��وب وع��زه��ا وت��ف��اخ��ره��ا ملجرد
امل�شاركة ب�أكرب وفد ،فما بالك بتحقيق
م��ي��دال��ي��ات ف��ي��ه��ا .ك��ان��ت ال�����س��ع��ودي��ة
م�����ش��ارك��ة يف �أول �أومل��ب��ي��اد تاريخي
يف ميوينخ  1972يف �أملانيا الغربية
�آنذاك ،وحققت ثالث ميداليات؛ اثنتان
ف�ضية وواح����دة ب��رون��زي��ة خ�ل�ال كل
م�شاركاتنا الكبرية ،ومنذ ذلك التاريخ
مل تتغيب ال�سعودية عنها بعدد ع�شر
م�شاركات �إيجابية جدا زادتنا فخرا
�أمام العامل بكل ما فيها ،ولو مل نحقق
�إال تلك امليداليات فقط� .صحيح �أنها
قليلة ولي�ست الطموح لكن منذ عقد من
الزمن �أ�صبحت وزارة الريا�ضة ممثلة
ب�أمريها عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
تنه�ض بكافة الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة قبل
اجلماعية خالل خطة جيدة على املدى
ال��ق��ري��ب والبعيد لنحقق مكت�سبات
وميداليات ق��ادم��ة ،بحول ال��ل��ه ،رغم
ق��وة كل ال��دول و�شرا�ستها يف �أغلب
الألعاب من قدمي الزمن.
�ستحلق بعثتنا لليابان ب�أكرب بعثة يف
تاريخها من خالل  9ريا�ضات ت�شمل»
�أل��ع��اب القوى واجل���ودو وك��رة القدم
والكاراتيه ورفع الأثقال وكرة الطاولة
وال��رم��اي��ة وال��ت��ج��دي��ف وال�����س��ب��اح��ة»
وم����ا حت��ق��ق ذل����ك �إال ب��ت��وف��ي��ق ال��ل��ه،
ودعم حكومة موالي خادم احلرمني،
و�سيدي ويل العهد ،ومتابعة مبا�شرة
من �أمري الريا�ضة لتوا�صل ال�سعودية
ق���ف���زات ب��ع��ي��دة يف ت��ل��ك الأومل���ب���ي���اد،
فاملطلوب م��ن العبينا ت��ق��دمي �أق�صى
م��ا ي�ستطيعون ليحققوا �إجن����ازات
للوطن ولهم �شخ�صيا �سيحفظها لهم
التاريخ بالإ�ضافة للأجهزة امل�شرفة
من فنيني و�إداري�ي�ن �سي�ساهمون بال
���ش��ك م��ع��ه��م يف ال��ط��م��وح والإجن�����از.
وال�سعودية لديها الإم��ك��ان��ات املادية
والفنية وب�سواعد �أبنائها ت�ستطيع
حتقيق �أح��ل�ام �صعبة لكنها لي�ست
م�ستحيلة باجلد واملثابرة وال��روح،
وقبلها متثيل بالدهم ونقل ال�صورة
الإ���س�لام��ي��ة العظيمة لتلك ال�شعوب
وطيبة �شعبنا وكرمه وتعامله الديني
وال��ري��ا���ض��ي والأخ��ل�اق����ي .ر���س��ال��ت��ي
للم�شاركني» ا�ست�شعروا فقط �أنكم
متثلون اململكة العربية ال�سعودية
فهذا �شعور الي��وازي��ه �شيء وابذلوا
اجلهود وترجموا مابذل لكم ،وب���إذن
الله ،فالكم النجومية وحفر تاريخ لكم
يف تلك امل�شاركة.
@Bader330

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

األسبـوعية
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حسام شماع الكوميديان الشاب الذي جذبته مواقع التواصل لـ ـ ـ

:

أعشق في «العميد» كفاحه وعراقته
حاوره  -عادل بابكير
رغم امل�آخذ الكثرية التي ت�شهد بها مواقع التوا�صل االجتماعي وتر�صدها اجلهات املعنية �إال �أن الواقع ي�شري �إىل وجود م�شاهري مل تغرهم �إح�صاءات امل�شاهدة بالتورط
يف م�شاهد واقعية ،و�أحيا ًنا غري �أخالقية تودي بال�ضحايا �إىل الوقوع يف فخاخ الن�صب واخلداع واالحتيال ورمبا اجلرمية  ..كما �أن من بني امل�شاهري من ال
يتجر�أ على ادعاء امتالك ثقافات وخربات جتعله يقدم على تقم�ص �أدوار تتجاوز حجمه .من هذه النماذج الب�سيطة التي القت �شهرة وا�سعة املمثل الكوميدي
ح�سام �شماع ،الذي ال ينكر �أنه ال يزال يف مقاعد الهواة رغم �أنه جنح بقدر مقبول يف �شغل مكان فاعل يف مواقع التوا�صل االجتماعي حمولاً م�شكلته مع
�شراهة الأكل وزيادة الوزن �إىل �أحد �أ�سباب تقبله من جمهوره  ..ح�سام ..ال�شاب الب�سيط -الذي ا�ستطاع عرب �سناب �شات تكوين قاعدة جماهريية يعتد بها بني
ال�صغار والكبار -قدم عددًا من امل�سرحيات ،وقام بتمثيل بع�ض الأدوار الكوميدية ،ال يزال حتى الآن يلتزم ببع�ض ال�ضوابط املطلوبة يف �أداء امل�شاهري؛ ومنها ما
يقوله بعفوية �إنه يرف�ض تقدمي �إعالنات ملطاعم ال يعجبه مذاق ما تقدمه م�ضحيًا باملقابل املادي ،و�أن حب جمهوره �أهم من املال ..فهل ي�صمد ح�سام �شماع �أمام �إغراءات
ال�سو�شيال ميديا ،مدر ًكا دوره وم�س�ؤوليته� ،أم جترفه م�سالك طرقها �إىل ما ال حتمد عقباه؟ � ..س�ؤال جتيب عليه احلياة وح�سام ..من �أجل التعرف على اجلانب الآخر،
يحل" ح�سام �شماع" �ضي ًفا على " البالد " عرب "فرف�شة"..

أنوي شراء الهالل ومساواته بباقي األندية إلشعال المنافسة
أقبل االنضمام للبرازيل
• يقولون� :إن الأ�سماء حتاكي م�سمياتها ..هل ترى
�أن ا�سمك يحاكيك؟
•• �شكل ًيا ال ،لكن م�ضمونًا نعم؛ لأنني
حا�سم يف قراراتي كحد ال�سيف.

مصمم جرافيك
• لو مل يكن ح�سام كوميدان و�سنابي ..ماذا كنت
تتمنى �أن تكون؟
مهند�سا معمار ًيا
•• متنيت �أن �أكون
ً
وم�صمم جرافيك.
وال هللة
• يف ح�سابك يف تويرت ..لو طلب منك بائع متابعني
مبل ًغا ما؛ لزيادة عدد متابعيك ..هل تدفع له؟
•• بالت�أكيد لن �أدفع ،و�أنا وهلل احلمد،
ح�صدت متابعني �أعتربهم مبثابة �أهل ،اخليال وامل�شاعر والأحا�سي�س ،يف وقت
فهم معي طول الوقت ،وي�شاركونني كافة كان املفرت�ض فيه �أن �أ�سمع النا�س ،وال
حلظاتي بكل اقتدار ،ومل �أدفع هللة �أعتمد على م�شاعري و�أحا�سي�سي.
أبدا.
واحدة ل�شراء متابعني � ً
أدين لهؤالء بالفضل
بلوك لهؤالء
• من هو �صاحب الف�ضل عليك يف م�سريتك؟
• من هو املتابع الذي تكتفي يف الرد عليه ببلوك •• ..بعد اهلل ،عز وجل ،كل �شخ�ص
ودر�سا يف احلياة،
�أعطاين دفعة معنوية
ومن الذي تهتم بالرد عليه؟
ً
•• الذي �أعطيه بلوك؛ من ي�شتم ويتلفظ وهناك �أ�شخا�ص كانوا معي يف بداية
دون �أن يفهم ويعي املو�ضوع الذي �أحتدث م�سريتي وكان لهم ف�ضل يف جناحي ،وهم
فيه ،و�أرد على �أي �شخ�ص لديه �س�ؤال �أو ثامر الغلي�س و�أحمد البارقي وفي�صل
بناء؛ اليامي فلكل منهم ف�ضل ولكن في�صل
ا�ستف�سار �أو حتى ينتقدين انتقا ًدا
ً
اليامي جعلني �أواظب على ال�صالة.
لأح�سن من املحتوى الذي �أقدمه.
ال أحتمل األشرار
• ماهي �أق�سى جتربة مررت بها؟
ريا ،ويظهر لك
•• �أن ت�أمل يف �شخ�ص خ ً
كل ال�شرور ،ويحاول هدم ما حتققه من
جناحات.
قرارات عاطفية
• �شيء قمت به وندمت عليه؟
•• ندمت على �أنني �ضيعت الكثري
من وقتي مع �أ�شخا�ص معينني ،و� ً
أي�ضا
بناء على
اتخاذي لبع�ض القرارات
ً

كفاح " العمي "د
• م��ا ه��و الفريق ال��ذي ت�شجعه م��ن ب�ين الأن��دي��ة اجلميع.
ال�سعودية؟ وملاذا؟
التعادل مؤقت
•• �أ�شجع االحتاد منذ �صغري ..كفاحه
بكل ب�ساطة كان �سب ًبا لت�شجيعي هذا • يقولون " :الكرة فوز وخ�سارة " مل ال يقولون:
أي�ضا؟
النادي العريق.
وتعادل � ً
•• لأن التعادل حالة م�ؤقتة ،ففي النهاية
الهالل لهذا ال�سبب
• خ�صخ�صة الأندية الريا�ضية باتت قريبة ..فلو يجب �أن يكون هناك فائز وخا�سر.
قدر لك �شراء ناد� ..أي الأندية �ستختار؟
هم وما يحبون
•• �س�أ�شرتي الهالل و�أوازيه بباقي
الأندية؛ لكي تكون هناك مناف�سة بني • هل �أنت مع دخول �أحد �أبنائك يف جمالك ؟

ندمت على تضييع
وقتي مع البعض واتخاذي
قرارات عاطفية
لم أدفع هللة واحدة
لشراء متابعني ..ويكفيني
من أعتبرهم أهلي
أمتنى أن أمثل
بالدي سفيرا ل ـ «الغذاء
بدون دواء»
البلوك عندي ملن
يشتم ومن يتكلم
بدون فهم

•• �إن رزقت ب�أبناء ،ب�إذن اهلل� ،س�أعمل
على جعلهم يختارون ما يحبون ،وما
ي�ستهوون من �أعمال ..لن �أقيدهم مبجايل
�أو جمال معني.
ب�شرط �أن �أكون ر�أ�س احلربة و�أ�شارك
طوال املباراة.
ألعب بشروطي

• جاءتك فر�صة للعب يف �صفوف املنتخب الربازيلي
ميسي فقط
يف ك��أ���س ال �ع��امل ..تعتزل بعدها �أو حت�ترف لثالث • م �ب��اراة جت�م��ع �أ� �ص��دق��اء م�ي���س��ي وكري�ستيانو
�سنوات يف فريق عاملي� ..أيهما تف�ضل؟
رون ��ال ��دو ..ودع �ي��ت م��ن االث� �ن�ي�ن� ..أي منهما تلبي
•• �س�ألعب يف �صفوف املنتخب الربازيلي؛ دعوته؟
• �س�ألبي دعوة مي�سي طب ًعا.

غذاء بدون دواء
• ر�شحت ملهمة خارجية ،متثل فيها وطنك ..ما هو
نوع املهمة التي تريدها؟
ريا للغذاء بدون
�سف
أكون
•• �أمتنى �أن �
ً
الدواء.
بطعم اخلالف
• هل تقبل �أن ترتبط ب�شريك حياة يخالفك امليول؟
•• نعم ،لأن احلياة حتتاج �إىل اختالف
لكي يكون لها طعم.
• يقولون :للخ�سارة �أب وللفوز �ألف �أب ..هل هذا
يف الريا�ضة فقط؟
•• الفوز واخل�سارة ال يرتبطان بالريا�ضة
فقط ،بل يرتبطان باحلياة ب�شكل عام،
ففي كل �أمر يطر�أ لك هناك فوز و خ�سارة.
فالنجاح يف الدرا�سة �أو الر�سوب مثلاً � ،أو
حتى النجاح يف عملك �أو عدم التوفيق .كل
�شيء يف حياتنا مرتبط بالفوز واخل�سارة.
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اململكة تختتم
مشاركتها يف مهرجان
كان السينمائي
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الريا�ض  -وا�س

اختتمت اململكة �أم ����س ،م�شاركتها يف م�ه��رج��ان ك��ان
ال�سينمائي الدويل يف دورته الرابعة وال�سبعني ،يف متثيل
يُعد الأك�ب�ر م��ن نوعه يف ت��اري��خ م�شاركاتها ،حيث ي�أتي
ذلك كثمرة من ثمار الدعم الكبري والالحمدود الذي جتده
قطاعات الثقافة والأفالم والإنتاج ال�سينمائي من �سمو ويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان ،حفظه الله� ،ضمن م�ستهدفات
ر�ؤي� ��ة  .2030و� �ش��ارك��ت امل�م�ل�ك��ة يف م �ه��رج��ان "كان"
ال�سينمائي من خ�لال جناح �سعودي متكامل ،مب�شاركة
وا�سعة من عدد من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
وال�شركات ال�سعودية املتخ�ص�صة يف املجال والداعمة
ل�صناعة الأف�ل�ام املحلية والعربية ،وه��ي :هيئة الأف�لام،
وزارة اال�ستثمار ،الهيئة امللكية للعال ،مهرجان البحر
الأح�م��ر ال�سينمائي ال ��دويل ،جمموعة قنوات()MBC
�إثراء� ،شركة نيوم� ،أفالم نربا�س ،)cinewaves(،تلفاز
 )Arabian Pictures(،11بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
�ص ّناع الأفالم واملهتمني يف هذا املجال.

إطالق جائزة
إثراء للفنون
الدمام  -البالد

�أط �ل��ق م��رك��ز امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ث�ق��ايف ال�ع��امل��ي "�إثراء"
بالظهران ،ال��دورة الرابعة من "جائزة �إث��راء للفنون" ،لعام
2021م ،بال�شراكة م��ع م�ؤ�س�سة ثنائيات ال��درع�ي��ة ،داعيًا
الفنانني املحرتفني للت�سجيل وامل�شاركة يف اجلائزة.
وت�ه��دف اجل��ائ��زة �إىل تطوير ال�صناعة الفنيّة يف اململكة
وخ��ارج�ه��ا ،ودع��م امل��واه��ب يف جم��ال ال�ف��نّ املعا�صر� ،سعي ًا
لأن يكون مركز "�إثراء" من�صة عاملية لدعم ومتويل ومتكني
امل��واه��ب الإب��داع�ي��ة للف ّنانني ال�ع��رب واملقيمني يف خمتلف
الدول العربية .وت�ضم جلنة التحكيم خرباء حمليني وعامليني
ومتخ�ص�صني يف جم��ال الفنون ،لتقييم الأع�م��ال املر�شحّ ة
فني
ومراجعتها ،والإع�لان عن الف ّنان الفائز؛ لإن�شاء عمل ّ
جديد يعر�ض على جمهور عاملي يف "بينايل الدرعية" هذا
العام� ،إىل جانب ان�ضمام العمل الفائز �إىل املجموعة الف ّنية
الدائمة يف متحف "�إثراء".

مسرحيات وأمسيات
شعرية يف جدة

طرق احلج القدمية

جدة  -البالد

تنظم �أمانة حمافظة جدة �أربع فعاليات متنوعة ت�شمل �أم�سيات
�شعرية وم�سرحيات بالإ�ضافة للأن�شطة الت�شكيلية والتي
تنطلق ثاين �أيام العيد� ،ضمن فعاليات �صيف  ، 2021مبركز
امللك عبد العزيز الثقايف بـ "�أبرق الرغامة " وت�ستمر قرابة
ال�شهر  .وت�شمل الفعاليات �أم�سيات �شعرية وفعالية "�ساعة
فن" الن�سائية التي تربز وتدعم املواهب واملهارات الإبداعية
يف جانب الر�سم ،وم�سرحيتي "�شقة الأفندية" و"املطلوبني".
و�أو� �ض��ح امل��دي��ر ال �ع��ام خل��دم��ة املجتمع م��اج��د ال�سلمي �أن
الفعاليات ت�أتي �ضمن برامج الأمانة املجتمعية التي تقدمها
لأفراد الأ�سر بجميع فئاتها خالل الفرتة ال�صيفية حيث ي�سمح
بدخول الفعاليات جمان ًا خالل الفرتة من اخلام�سة م�سا ًء حتى
الثانية ع�شرة �صباح ًا  ،م�ضيف ًا �أنه لن ي�سمح بالدخول لغري
املح�صنني مع �إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول.

الريا�ض  -وا�س

جت�سد قلعة ( ذات احل��اج) الواقعة بني مركز حالة
عمار ومدينة تبوك �إرث ًا ح�ضاري ًا وعمراني ًا ،وتعد �إحدى �أبرز قالع
طريقاحلج ال�شامي القدمي ،حيث يعود تاريخ بنائها �إىل �سنة  971هـ  ،وقد
زارها الكثري من الرحالة وامل�ؤرخني وامل�ست�شرقني ،الذين �أكدوا � ّأن ت�سمية " ذات
حاج " ن�سبة �إىل نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها ،وكانت حينها قرية عامرة
يف الع�صور ال�سابقة ،حيث متر بها قوافل احلجاج لال�سرتاحة والتزود باملياه ،وزادت
�أهميتها بو�صول �سكة حديد احلجاز لها يف �أوائل القرن امليالدي الع�شرين.

سميرة سعيد تطرح أغنية «»Mon Chéri
القاهرة  -البالد
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نصائح للحفاظ على البشرة
جدة  -البالد

تهتم امل��ر�أة بب�شرتها لأق�صى حد ممكن للحفاظ
على مظهرها ،و�أح �ي��ان��ا تفقد الب�شرة ن�ضارتها
وتظهر عليها ع�لام��ات اجل�ف��اف �أو البثور ب�سبب
�سلوكيات خاطئة تقع فيها الن�ساء ،لذلك قدم موقع
" ،"webmdاملعني بال�ش�أن ال�صحي فيما يتعلق
بكيفية املحافظة على الب�شرة ن�صائح على ر�أ�سها
جتنب الإف��راط يف تناول ال�سكر ،خا�صة املوجود
يف الأطعمة امل�صنعة ،وال��ذي ي ��ؤدي �إىل الإ�ضرار

نصائح لبشرة
سليمة

1

تجنب اإلفراط في السكر

2

بالب�شرة وظهور التجاعيد.
ون���ص��ح ب���ش��رب ال�ك�ث�ير م��ن ال �� �س��وائ��ل التي
حتتاجها الب�شرة �إىل الرطوبة لتبدو يف �أف�ضل
حاالتها ،مع البعد عن الأطعمة املحفزة لظهور
البثور ،مثل اخلبز الأبي�ض ،والأرز الأبي�ض،
ورقائق الذرة ،واملعكرونة املطبوخة ،والزبيب،
وع���دم �إه��م��ال ال�ب�روت�ي�ن احل� �ي ��واين ،وت �ن��اول
ال�شمام والقرع ،واالبتعاد عن الأطعمة املحفزة
للإكزميا الوردية.

شرب الكثير من السوائل

3

عدم إهمال البروتين الحيواني

ت �ط��رح ال�ف�ن��ان��ة ��س�م�يرة �سعيد �أغ�ن�ي�ت�ه��ا اجل��دي��دة
" ،"Mon Chériبينما تتغنى ب��أخ��رى من
ك�ل�م��ات �أح �م��د امل��ال �ك��ى� ،سيتم ط��رح�ه��ا �ضمن
�ألبومها اجل��دي��د ،م��ن �أحل��ان حممد حمزة،
وت��وزي��ع �أم�ين نبيل ،ومل يتم اال�ستقرار
ب�شكل نهائي على ا�سمها حتى الآن ،ومن
املقرر طرحها خالل الفرتة املقبلة.
و�أعربت �سمرية عن �سعادتها بطرح
�أغنية " ،"Mon Chériمتمنية �أن

تنال �إعجاب جمهورها .و�أ�ضافت �أن الأغنية �ستكون مفاج�أة
للجميع ،حيث تعود بها �إىل مو�سيقى ع�صر ال�سبعينات ،وهي
من كلمات حممد القاياتى ،و�أحلان بالل �سرور ،وتوزيع هانى
يعقوب ،ومت ت�صويرها ب�شكل ينا�سب لتلك الفرتة الزمنية،
و�أخرجها ن�ضال ه��اين ،وه��ي الأغنية الرابعة من �ألبومها
اجلديد ،ال��ذي ق��ررت طرح �أغانيه على ف�ترات متقاربة حتى
ينتهى طرحه مع نهاية مو�سم ال�صيف .و�سبق �أن طرحت
�سمرية اغنية «ال�ساعة اتنني بالليل» من كلمات تامر ح�سني،
واحلان عزيز ال�شافعي� ،ضمن اغاين البومها الذي قررت طرح
اغانيه على فرتات متقاربة حتى نهاية مو�سم ال�صيف.

«زخات شهب» تزين السماء
جدة  -البالد

�أك ��دت وك��ال��ة نا�سا للف�ضاء،
�أن "�أف�ضل زخ� ��ات ��ش�ه��ب ه��ذا
العام" تزداد دفئ ًا مع اقرتاب �شهب
الرب�شاويات من ذروتها يف منت�صف
�أغ�سط�س ،بعد انطالقها نهاية الأ�سبوع
احل��ايل.وب�ي�ن��ت �أن احل��دث الفلكي ي�صنف
ب�أنه �أحد �أف�ضل العرو�ض يف النظام ال�شم�سي،
حيث تن�ش�أ "زخات �شهب الرب�شاويات" �سنويا بوا�سطة
املذنب الكبري ،109P / Swift-Tuttleاملوجود يف مداره

منذ �آالف ال�سنني ،وت�ستغرق دورته حول ال�شم�س  133عام ًا،
وميكن �أن تف�سري الظاهرة ب�أنها نتاج جلزيئات من الغبار
وال�صخور ،بع�ضها بحجم حبات الرمل ،يخلفها املذنب عند
اق�تراب��ه من ال�شم�س .وطبق ًا لـ"نا�سا" ،تن�شط ال��زخ��ات من
 14يوليو حتى � 24أغ�سط�س مع و�صول الذروة يف منت�صف
�أغ�سط�س .وتقول وكالة الف�ضاء الأمريكية �إنها "تعد �أف�ضل
زخ��ات نيزكية لهذا العام" .و�أ�ضافت "زخات الرب�شاويات
هي واحدة من �أكرث الزخات غزارة (� 50إىل  100نيزك ُترى
يف ال�ساعة) وحتدث مع طق�س �صيفي ليلي داف��ئ ،ما ي�سمح
ملراقبي ال�سماء مب�شاهدتها ب�سهولة".

