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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

85261 إصابة بـ»كورونا« في المملكة
دليل متكامل لمرضى السكري عن »كورونا« 

»توكلنا«.. تطبيق إلدارة التصاريح اإللكترونية خالل منع التجول 
استمرار الفحص الموسع عبر خدمة »موعد« 

تأجيل 50% من فواتير الكهرباء لـ 1.6 مليون مشترك 
حساب المواطن مستمر ولن يتأثر

تطهير أكثر من 240 ألف موقع بالمملكة للحد من »كورونا«
المملكة الثالثة عالمًيا في عمليات زراعة الكلى 

إقامة صالة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي
إلزام المصلين بالكمامات ومنع األطفال وإغالق المواضئ 

90 ألف مسجد تفتح أبوابها 
صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي

بدء العمل بخدمة »الشات بوت« لمركز 937
معهد الصحة األميركية يعتمد تصميم كّمامة ثالثية األبعاد لطالبين سعوديين

براءة اختراع لطبيبة سعودية في تحفيز نمو وتكون أوعية دموية جديدة
امللف األمني

»الداخلية« تطلق اإلصدار الثاني من خدمة »فرجت« 
تعديل عدد من مواد الالئحة التنفيذية لنظام األحوال المدنية 

اعتماد الئحة الحد من التجّمعات 
»طبية القوات المسلحة« تسخر أسطولها الجوي لمساندة »الصحة« 

كلية الملك فهد األمنية تحصل على شهادة األيزو العالمية 
»نزاهة« تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري خالل رمضان 

اعتراض طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران 
»العدل« تطلق خدمة »التقاضي عن بعد«

»الداخلية« تعلن اإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت الوقائية للقطاعات 
تعديل الحد األقصى المسموح به في التجمعات

امللف االقتصادي

9 مليارات لاير لدعم المنشآت والمشاريع متناهية الصغر 
دعم شركات ومؤسسات الحج والعمرة لمواجهة خسائر »كورونا« 
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املحتويات



 )A1( موديز« تؤكد تصنيف المملكة عند«
»العشرين« تشيد بماراثون التعهد العالمي لالستجابة لـ»كورونا« 
50 مليار لاير استثمارات مدن الهيئة الملكية للربع األول من 2020 

»ساما« تصدر القواعد المنّظمة ألعمال التأمين البنيك
أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مايو 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو 
مجموعة العشرين واألمم المتحدة تناقشان تعزيز التنمية في فترة »كورونا«

امللف السياسي

الشورى يطالب بعقوبات صارمة إلعالنات مشاهير التواصل المضللة
تدريب 25 من المثقفين واألكاديميين من 17 دولة إفريقية 

خادم الحرمين وترمب يؤكدان على العالقات التاريخية واالستراتيجية 
طراد باهبري رئيًسا للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي 

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة األمم المتحدة 
مجموعة العشرين تعقد االجتماع األول لوكالء وزراء المياه 

الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد السعودي
أمر مليك بترقية وتعيين 30 قاضًيا بديوان المظالم 

كلمة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول اإلسالمية

الملك سلمان: نرى األمل في قادم أيامنا 
ولي العهد السعودي: نحن مقبلون على خير دائًما 

صدور الموافقة من خادم الحرمين بتغيير أوقات السماح بالتجول 
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس روسيا الجهود المبذولة لتحقيق استقرار األسواق البترولية

امللف الثقايف

»نيوم« تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها األول 
»مدينة الملك عبدالعزيز« تطلق مسرعة لمواجهة »كورونا« 

وزير الثقافة يعرض التجربة السعودية في مواجهة كورونا لـ»األلسكو«
طباعة كتاب »لباب األفكار في غرائب األشعار«

جامعة الملك فيصل تفوز بـ4 منح ألبحاث »كورونا« 
اقتصار عودة العمل في المدارس الثانوية على قادة المدارس ووكالئها واإلداريين 
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إنشاء مؤسسة »ثنائيات الدرعية«
امللف الترفيهي

مطارات سعودية تتصدر تقييم »سكاي تراكس« العالمية 
»فن العزلة«.. أول معرض فني افتراضي 

حفالت منوعة في »معّيدين معاكم« 
أمانة الرياض تطلق فعالياتها االبتهاجية في موسم العيد 

»هيئة الترفيه« تعايد الجمهور بمجموعة برامج وحفالت غنائية
املراجع
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امللخص التنفيذي

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر مايــو 2020، مجموعــة مــن األحــداث واألخبــار واإلنجــازات 
فــي المجــاالت كافــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وترفيهيــة. فــي هــذا التقريــر، نطالــع أهــم 
مــا شــهدته المملكــة مــن أحــداث وأخبــار وفعاليــات ومؤتمــرات خــالل الشــهر، علــى المســتوى المحلــي فــي 

كافــة المجــاالت.
ففــي الملــف االجتماعــي فــي شــهر مايــو، كانــت جائحــة »كورونــا« علــى رأس األحــداث المؤثــرة فــي المملكــة، 
إذ ارتفــع عــدد الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة حتــى نهايــة شــهر مايــو إلــى 85261 حالــة، وكان مــن بيــن هــذه 
ــا  ــة حاالته ــة، والبقي ــة حرج ــا 453 حال ــة، منه ــة مطمئن ــم الصحي ــم حالته ــة، ومعظمه ــاالت 22316 حال الح

مطمئنــة. 
ورصــد التقريــر دعــوة وزارة الطاقــة المشــتركين فــي القطاعيــن الصناعــي والتجــاري لالســتفادة مــن مبــادرة 
ســداد 50% مــن قيمــة فاتــورة الكهربــاء لفواتيــر أشــهر )أبريــل، ومايــو، ويونيــو(، وذلــك ضمــن حزمــة مــن 
المبــادرات التــي ســبق أن أمــر بهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، إذ 

يســتفيد مــن هــذه المبــادرة نحــو 1.6 مليــون مشــترك.
ومــن األحــداث التــي كان لهــا صــدى كبيــر فــي المجتمــع، إقامــة صــالة عيــد الفطــر المبــارك فــي المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي، وفًقــا لألعــداد والضوابــط المتبعــة فــي الصلــوات األخــرى، واالحتــرازات الصحيــة 

الالزمــة.
ــا فــي الملــف األمنــي، رصدنــا قــرار اإلدارة العامــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة بتســخير أســطول  أمَّ
طائــرات اإلخــالء الطبــي الجــوي النفاثــة والعموديــة علــى مــدار 24 ســاعة لنقــل مــن تتطلــب حالتهــم الصحية 
مراجعــة المستشــفيات التخصصيــة والمــدن الطبيــة التابعــة لــوزارة الصحــة خــارج مدنهــم؛ لتلقــي الرعايــة 
الالزمــة لمرضــى األورام والقلــب والحــاالت العاجلــة مــن كافــة مــدن المملكــة ومــن خارجهــا، بعــد إيقــاف 
ــف  ــن مختل ــا م ــروس كورون ــة بفي ــات الخاص ــل العين ــى نق ــة إل ــي، باإلضاف ــي والخارج ــران الداخل ــة الطي حرك

المناطــق إلــى المختبــر الوطنــي.
ــد  ــن«، العقي ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف دع ــف »تحال ــوات التحال ــم ق ــمي باس ــدث الرس ــح المتح ــك تصري وكذل
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ــّيرة(  ــار )مس ــدون طي ــرات ب ــقاط طائ ــراض وإس ــن اعت ــت م ــف تمكن ــوات التحال ــيك، أن ق ــريك المال ــن ت الرك
ــران(. ــة )نج ــة بمدين ــان المدني ــاه األعي ــران باتج ــن إي ــة م ــة المدعوم ــة اإلرهابي ــيا الحوثي ــا الميليش أطلقته

كمــا رصدنــا إعــالن وزارة الداخليــة عــن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر »البروتوكــوالت« الوقائيــة للقطاعــات 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد، المعــّدة مــن وزارة الصحــة، والتــي تغطــي الفتــرة مــن 8 شــوال 

1441هـــ، الموافــق 31 مايــو 2020م، إلــى 28 شــوال 1441هـــ، الموافــق 20 يونيــو 2020هـــ.
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، تابعنــا اقتــراب العالــم مــن ســد الفجــوة التمويليــة الفوريــة فــي 
ــر وإيجــاد وتصنيــع لقــاح وعــالج وأدوات تشــخيصية لفيــروس  ــة التــي تهــدف إلــى تطوي االســتجابة العالمي
كورونــا، وذلــك بعــد نجــاح مارثــون التعهــد العالمــي الــذي عقــد مطلــع شــهر مايــو. وقــد جمــع »المارثــون« 
تبرعــات بقيمــة 8 مليــارات دوالر أميــريك محقًقــا بذلــك الهــدف التمويلــي الــذي وضعــه المجلــس العالمــي 
لرصــد التأهــب. شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية مــع المفوضيــة األوروبيــة فــي قيــادة هــذه الفعاليــة 
كونهــا الدولــة المســتضيفة لمجموعــة العشــرين ومــن أكبــر المســاهمين فــي حملــة االســتجابة الدوليــة.
وعلــى الصعيــد الداخلــي، أطلــق بنــك التنميــة االجتماعيــة حزمــة مــن المبــادرات التــي تســتهدف دعــم 
المنشــآت وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر، باإلضافــة إلــى ممارســي األعمــال الحــرة، تــم اإلعــالن أخيــًرا 
ــخي  ــم الس ــرة الدع ــج والعم ــة للح ــة الوطني ــت اللجن ــا ثمن ــار لاير. كم ــت 9 ملي ــة بلغ ــات مالي ــا بمخصص عنه
نــت  الــذي قدمتــه المملكــة لشــركات ومؤسســات الحــج والعمــرة لمواجهــة خســائر جائحــة كورونــا. وبيَّ
اللجنــة أن الدعــم يبــدأ مــن اثنيــن ونصــف مليــون لاير ويصــل إلــى خمســة عشــر مليــون لاير حســب تصنيــف 

ــة. ــركة ومؤسس كل ش
فيمــا أكــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% علــى 

جميــع الســلع والخدمــات الخاضعــة لهــا ســيكون فــي األول مــن شــهر يوليــو 2020م.
الملــف السياســي فــي مايــو 2020 كان مليًئــا باألحــداث واألخبــار، أهمهــا الموافقــة الكريمــة علــى تغييــر أوقــات 
الســماح بالتجــول فــي جميــع مناطــق المملكــة، مــا عــدا مدينــة مكــة المكرمــة، ابتــداًء مــن يــوم 31 مايــو 2020م، 
حتــى نهايــة يــوم 20 يونيــو 2020م، لتصبــح أوقــات الســماح بالتجــول فــي جميــع مناطــق المملكــة، مــا عــدا مدينة 

مكــة المكرمــة، مــن الســاعة السادســة صباًحــا حتــى الثامنة مســاًء.
ومــن أهــم األحــداث السياســية التــي حلــت فــي شــهر مايــو، الذكــرى الثالثــة لمبايعــة صاحــب الســمو الملــيك 
ــة  ــه القيادي ــر مميزات ــد ِذك ــا ُيعي ــان، م ــي 27 رمض ــد ف ــا للعه ــز، ولًي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم األمي
ــادة،  ــة القي ــن، وَمَلك ــي اآلخري ــر ف ــوي، والتأثي ــور الق ــي الحض ــل ف ــمات تتمّث ــي ِس ــة ف ــة، والمتجّلي والكاريزمي

ــة علــى التواصــل. والقــدرة العالي
أيًضــا، بتوجيهــات مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحب الســمو 
الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، 
أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية تنظيــم مؤتمــر المانحيــن لليمــن مطلــع يونيــو 2020م، بمشــاركة األمــم 

المتحــدة، وُيعقــد المؤتمــر افتراضًيــا برئاســة المملكــة.
للمواطنيــن  كلمــة  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وجــه  كمــا 

المبــارك.  الفطــر  عيــد  بمناســبة  مــكان،  كل  فــي  المســلمين  وعمــوم  والمقيميــن 
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ــوادر  ــب الك ــل وتدري ــة لتأهي ــا التدريبي ــى مبادراته ــوم« أول ــركة »ني ــالق ش ــا إط ــي، رصدن ــف الثقاف ــي المل وف
الوطنيــة الشــابة للعمــل فــي مشــروع »نيــوم«، مــن خــالل برنامــج »نيــوم للدبلــوم المهنــي المنتهــي 
بالتوظيــف«. يفتــح البرنامــج فــي عامــه األول أبوابــه لنحــو 1000 طالــب، فــي ثالثــة تخصصــات وهــي الســياحة 

والضيافــة واألمــن الســيبراني. 
وفــي الملــف الترفيهــي، رصدنــا إطــالق وزارة الثقافــة المعــرض الفنــي االفتراضــي »فــن العزلــة« عبــر المنصة 
اإللكترونيــة https://ozla.art التــي تقــدم للزائــر محــاكاة واقعيــة للمعــارض الفنيــة وتســمح لــه باســتعراض 

محتويــات المعــرض والتنقــل بيــن صاالتــه عــن طريــق جهــازه اإللكترونــي.
كذلــك، بتوجيــه مــن معالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه األســتاذ تــريك بــن عبدالمحســن آل 
الشــيخ، قدمــت الهيئــة العامــة للترفيــه برنامًجــا ترفيهًيــا بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، يحتــوي علــى العديــد 
مــن البرامــج المميــزة والحفــالت الغنائيــة، التــي تراعــي الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العالــم جــراء جائحــة 

كورونــا.
وقّدمــت »الهيئــة العامــة للترفيــه« بالتعــاون مــع »روتانــا للصوتيــات والمرئيــات« والمكتــب الفنــي فــي 
»مجموعــة MBC«، أربــع حفــالت فنيــة مباشــرة خــالل أيــام عيــد الفطــر، لنخبــة مــن نجــوم الغنــاء فــي العالــم 

العربــي.
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ــام  ــت اهتم ــرت ونال ــي أث ــداث الت ــم األح ــع أه ــو 2020، نطال ــهر ماي ــالل ش ــة خ ــي للمملك ــف االجتماع ــي المل ف
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

المختلفــة.
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امللف االجتماعي
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فــي اليــوم األخيــر مــن شــهر مايــو، أعلنــت وزارة الصحــة أن عــدد الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة لفيــروس 
كورونــا الجديــد )COVID -19( وصــل إلــى 85261 حالــة، ومــن بيــن هــذه الحــاالت 22316 حالــة نشــطة تتلقــى 
الرعايــة الطبيــة ألوضاعهــا الصحيــة، ومعظمهــم حالتهــم الصحيــة مطمئنــة، منهــا 453 حالة حرجــة، والبقية 

حاالتهــم مطمئنــة، كمــا ســجلت 3559 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل عــدد المتعافيــن إلــى 
62442 حالــة.

وقالــت إن الحــاالت المســجلة خــالل ذلــك اليــوم عددهــا 1877 حالــة، %43 
ــن  ــعوديين، و30% م ــر س ــعوديين و57% لغي ــود لس ــاالت تع ــن الح م

الحــاالت لإلنــاث، و70% ذكــور، وبلغــت نســبة كبــار الســن فــي 
الحــاالت المســجلة 5%، واألطفــال 12%، والبالغيــن %83.

وذكــرت أن الحــاالت الجديــدة التــي ســجلت توزعــت فــي 
عــدد مــن المــدن، وهــي: جــدة )586( حالــة، والريــاض )504( 

حــاالت، ومكــة المكرمــة )159( حالــة، والدمــام )110( حــاالت، 
والمدينــة المنــورة )95(، والهفــوف )55( حالــة، والجبيــل 
)50( حالــة، والخبــر )33( حالــة، والظهــران )29( حالــة، 
وبريــدة )25( حالــة، والطائــف )22( حالــة، والقطيــف )21( 
حالــة، والمضــة )18( حالــة، والمبــرز )18( حالــة، وحائــل )17( 
حالــة، وخليــص )13( حالــة، وصفــوى )10( حــاالت، ونجــران 

حــاالت،   )7( والباحــة  حــاالت،   )8( والخــرج  حــاالت،   )8(
 )6( والســليل  حــاالت،   )6( وجــازان  حــاالت،   )7( والليــث 

حــاالت، وخميــس مشــيط )6( حــاالت، وينبــع )5( حــاالت، 
وضبــاء )5( حــاالت، والهــدا )4( حــاالت، والمزاحميــة )4( حــاالت، 

والجفــر )3( حــاالت، وعنيــزة )3( حــاالت، والقنفــذة )3( حــاالت، 
والبكيريــة حالتــان، والقــوز حالتــان، والمجــاردة حالتــان، والخفجــي 

حالتــان،  الباطــن  وحفــر  حالتــان،  وبقيــق  حالتــان،  والنعيريــة  حالتــان، 
وشــرورة حالتــان، والمجمعــة حالتــان، والزلفــي حالتــان، ووادي الفــرع حالتــان، 

وحالــة واحــدة فــي كل مــن العــال، وعيــون الجــواء، وظهــران الجنــوب، وتنومــة، 
والســحن، والــدرب، وضمــد، وصامطــة، ورابــغ، وحوطــة بنــي تميــم، ومــرات، وتميــر، ووادي 

ــوك. ــر، وتب الدواس
ــة،  ــاض، والمدين ــة، والري ــة المكرم ــي مك ــة ف ــة )23( حال ــاالت، بإضاف ــغ )503( ح ــات بل ــدد الوفي ــت أن ع وبين
وجــدة، والدمــام، والهفــوف، وأغلبهــم يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، حيــث بلغــت نســبة التعافــي %73 

ونســبة الوفيــات %0.59.

85261 إصابة بـ »كورونا« يف اململكة
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وفيمــا يتعلــق بالفحوصــات المخبريــة فــي المملكــة لفتــت وزارة الصحــة االنتباه إلــى أن إجمالي عــدد الفحوص 
المخبريــة التأكيديــة لفيــروس كورونــا حتــى يــوم اإلعــالن )822769( فحًصــا، وذلــك بإضافــة فحــوص جديــدة 

بـــ)16200( فحــص جديد. 
وأشــارت الــى أن إجمالــي عــدد الحــاالت المؤكــدة بفيــروس كورونــا الجديــد )COVID -19( حــول العالــم بلغــت 
)6082549( حالــة، وبلــغ عــدد الحــاالت التــي تــمَّ تعافيهــا وتشــافيها )2575166( حالــة حتــى يــوم اإلعــالن، كمــا 

بلــغ عــدد الوفيــات حوالــي )369529( ألــف حالــة.

أصــدرت »الصحــة« دليــاًل لمرضــى الســكري خــالل أزمــة فيــروس كورونــا الجديــد )كوفيــد-19(، بهــدف عــرض 
طــرق الوقايــة، واالحتياطــات الالزمــة.

وتنــاول الدليــل الــذي نشــرته »الصحــة« عبــر منصتهــا التوعويــة »عــش بصحــة« وحســابها فــي »تويتــر« 
نصائــح هامــة للتعــرف والتعامــل مــع األعــراض التــي تســتوجب الذهــاب إلــى الطــوارئ، كمــا تطــرق الدليــل 

إلــى طــرق الوقايــة.
ــام  ــع األرق ــه جمي ــون لدي ــا أن يك ــكري، ومنه ــض الس ــد مري ــون عن ــب أن تك ــات يج ــل احتياط ــن الدلي وتضم
ــتلزمات  ــر مس ــى توف ــة إل ــم 937، إضاف ــه، والرق ــل مع ــه للتواص ــع لحالت ــب المتاب ــم الطبي ــل رق ــة مث المهم
م نصائــح لمريــض  قيــاس مثــل جهــاز الســكر واألشــرطة وغيرهــا، وأن تكــون مخزنــة بطريقــة صحيحــة. وقــدَّ
الســكري عنــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا بشــرب الســوائل بشــكل مســتمر لتجنــب الجفــاف، ومتابعــة 

ــاول اإلنســولين. مســتوى ســكر الــدم، وعــدم التوقــف عــن تن

دليل متكامل ملرضى السكري عن »كورونا« 
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فــي إطــار التعــاون الوثيــق مــع وزارة الصحــة أعلنــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي 
»ســدايا« عــن اإلطــالق التجريبــي لتطبيــق »توكلنــا«، الــذي يأتــي فــي إطــار دعــم الجهــود الحكوميــة للحــد مــن 

ــتجد. ــا المس ــروس كورون ــار في انتش
وقــد تــمَّ تخصيــص تطبيــق »توكلنــا« فــي إصــداره الحالــي للجهــات الحكوميــة والخاصــة المســتثناة مــن قــرار 
ــا لموظفيهــا مــن خــالل منصــة للجهــات الحكوميــة  منــع التجــول، لتمكينهــا مــن إصــدار التصاريــح إلكترونًي
وأخــرى للقطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى تمكيــن مــن لديــه مواعيــد طبيــة ومندوبــي تطبيقــات التوصيــل مــن 

الحصــول علــى التصاريــح الالزمــة لتيســير تنقلهــم أثنــاء أوقــات المنــع.
ويعــد تطبيــق »توكلنــا« المعتمــد مــن وزارة الصحــة، مــن أحــدث الجهــود الحكوميــة التــي تهــدف إلــى مكافحة 
ــروس  ــات في ــدد إصاب ــن ع ــرة ع ــة ومباش ــات لحظي ــم معلوم ــالل تقدي ــن خ ــتجد م ــا المس ــروس كورون في
كورونــا فــي المملكــة، إضافــة إلــى توفيــر أحــدث التنبيهــات واألخبــار الطبيــة الصــادرة مــن وزارة الصحــة عــن 

الفيــروس وانتشــاره وســبل الوقايــة منــه.

»تـوكـلنا«.. تطبـيق إلدارة التصاريح اإللـكترونية 
خالل منع التجول 

أعلنــت وزارة الصحــة عــن اســتمرار الفحــص الموســع لتقييــم معــدل االنتشــار العــام لفيــروس كورونــا 
الجديــد )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، وذلــك تواصــاًل لإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي تقــوم بهــا 

ــن. ــن والمقيمي ــالمة المواطني ــة وس ــى صح ــا عل ــروس حفاًظ ــار الفي ــع انتش لمن
وأكــدت »الصحــة« أن الفحــص الموســع ال يشــمل المنــازل، وتــم تنفيــذه مــن خــالل اختيــار عينــات مــن 
المجتمــع مــن الذيــن قامــوا بعمــل اختبــار »كورونــا« عــن طريــق تطبيــق موعــد إلجــراء الفحــص عبــر المراكــز 

ــا. ــًة إلــى أنهــا تعتــزم إطــالق ُحــزم أخــرى موســعة مــن الفحــص الحًق الصحيــة، الفت
ــة،  ــات الصحي ــن التخصص ــدد م ــن ع ــاعة، م ــدار 24 س ــى م ــل عل ــي تعم ــط الت ــح النش ــرق المس ــون ف وتتك
باإلضافــة إلــى فريــق التوعيــة والتثقيــف الصحــي، كمــا تشــارك عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة 
لتســهيل مهــام فريــق التقصــي، وتقديــم خدمــات الترجمــة إليصــال الرســالة التوعويــة الشــفهية، باإلضافــة 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــى الحــاالت، والتأكي ــاء الكشــف عل ــي لفريــق المســح أثن ــى الترجمــة ألســئلة الفحــص الطب إل
التواصــل مــع مركــز البالغــات 937 فــي حــال االشــتباه فــي إصابتهــم بأعــراض الوبــاء، وإخطارهــم بمجانيــة 

العــالج إنفــاًذا لألمــر الســامي الكريــم.

استمرار الفحص املوسع عبر خدمة »موعد« 
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دعــت وزارة الطاقــة المشــتركين فــي القطاعيــن الصناعــي والتجــاري لالســتفادة مــن مبــادرة ســداد 50% من 
قيمــة فاتــورة الكهربــاء لفواتيــر أشــهر )أبريــل، ومايــو، ويونيــو(، وذلــك ضمــن حزمــة مــن المبــادرات التــي 
ســبق أن أمــر بهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود – أيــده هللا – لمواجهة 
اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة علــى القطــاع الخــاص واألنشــطة االقتصاديــة األكثــر تأثــًرا مــن تداعيــات جائحــة 

فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19(، إذ يســتفيد مــن هــذه المبــادرة نحــو 1.6 مليــون مشــترك.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن آليــة االســتفادة مــن هــذه المبــادرة بشــكل تلقائــي مــن خــالل تســديد نصــف مبلــغ 
ــوات الســداد المعتمــدة مــن قبــل مــزودي الخدمــة، إذ ال تســتوجب التواصــل مــع مــزود  ــر قن الفاتــورة عب
الخدمــة لالســتفادة منهــا، علــى أن تحصــل بقيــة المســتحقات علــى دفعــات مقســمة لمــدة ســتة أشــهر 

ابتــداًء مــن شــهر ينايــر 2021م مــع إمكانيــة تأجيــل فتــرة الســداد إن اســتدعت الحاجــة.

تــأجيل 50% مـن فـواتـيـر الكـهرباء لـ1.6 مليون 
مشترك 

ــا  ــي اتخذته ــراءات الت ــر باإلج ــن يتأث ــتمر ول ــن مس ــاب المواط ــان، أن حس ــد الجدع ــة، محم ــر المالي ــن وزي أعل
ــا. ــة كورون ــة لجائح ــات االقتصادي ــة التداعي ــة لمواجه المملك

وبيــن فــي مقابلــة مــع وكالــة »بلومبيــرغ« األميركيــة، إن »حســاب المواطــن مســتمر، أما بالنســبة لبــدل غالء 
المعيشــة، فــكان أمــًرا مؤقًتــا، وفًقــا للمعلــن منــذ البدايــة وتأثيــره محــدود للغايــة، وأن الدعــم واإلصالحــات 

األخــرى مســتمرة«.
وأضــاف أن »األولويــات هــي الرعايــة الصحيــة وســبل المعيشــة والحفــاظ علــى القــوة الماليــة، حتــى يســتمر 

دعــم االقتصــاد عنــد خروجــه مــن حالــة اإلغــالق«.
وتابــع: »نحــن ال نخفــض اإلنفــاق؛ بــل نعيــد تخصيــص اإلنفــاق، بســبب الزيــادات فــي اإلنفــاق التــي خّصصناهــا 
لدعــم االقتصــاد والقطــاع الخــاص ووظائــف الموظفيــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص، وأيًضــا، بســبب 
المــوارد الكبيــرة التــي وضعناهــا فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة؛ ليــس فقــط لعــالج المواطنيــن، ولكــن أيًضــا 

لعــالج غيــر الســعوديين، الذيــن يشــكلون 85% مــن حــاالت فيــروس كورونــا خــالل األيــام الحاليــة«.

حساب املواطن مستمر ولن يتأثر
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فــي إطــار االهتمــام بالمواطــن والمقيــم ومــا تقــوم بــه البلديــات مــن خــط دفــاع أول فــي الحــد مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا، نفــذت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، خــالل شــهري مــارس وأبريــل، تطهيــر وغســيل 
أكثــر مــن )240309( موقــع عبــر عــدد مــن الفــرق الميدانيــة المختصــة فــي جميــع األمانــات والبلديــات الفرعيــة 

التابعــة لهــا علــى مســتوى كافــة مناطــق ومحافظــات ومــدن المملكــة.
وجــاءت اإلنجــازات البلديــة ضمــن حمــالت مكثفــة نفذتهــا منظومــة العمــل البلــدي خــالل فتــرة منــع التجول 
لــرش وتطهيــر األحيــاء والمرافــق العامــة والطرقــات وأرصفــة المشــاة وواجهــات المحــالت التجاريــة 
بالمنطقــة، إضافــة إلــى تكثيــف العمــل فــي أســواق النفــع العــام، والمواقــع المحيطــة بالمستشــفيات 

ــكنية. ــاء الس ــل األحي ــة داخ ــواق التجاري ــز واألس ــادق والمراك والفن
وتأتــي أعمــال التطهيــر ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة المســتمرة والمتسلســلة التــي تنفذهــا الــوزارة لمكافحة 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19(، والتــي شــملت غســيل حاويــات النفايــات وتطهيرهــا باســتخدام 
معــدات مخصصــة، ورفــع النفايــات المنزليــة للمحافظــة علــى النظافــة والبيئــة والصحــة العامــة فــي األحيــاء 

الســكنية بجميــع مــدن المملكــة.

ــر مــن 13000 عضــو  ــر عــام المركــز الســعودي لزراعــة األعضــاء، د. محمــد الغنيــم، عــن زراعــة أكث كشــف مدي
فــي المملكــة، ممــا جعــل المملكــة تحتــل المركــز الثالــث عالمًيــا فــي هــذا المجــال، مشــيًدا فــي الوقــت نفســه 

ببرنامــج تبــادل األعضــاء بيــن دول مجلــس التعــاون.

تطهير أكثر من 240 ألف موقع باململكة للحد من 
»كورونا«

اململكة الثالثة عاملًيا يف عمليات زراعة الكلى 
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النبــوي، وفًقــا لألعــداد  الحــرام والمســجد  المســجد  المبــارك فــي  الفطــر  المســلمون صــالة عيــد  أدى 
الالزمــة. الصحيــة  واالحتــرازات  األخــرى،  الصلــوات  فــي  المتبعــة  والضوابــط 

ــرام،  ــجد الح ــب المس ــام وخطي ــيك إم ــوان المل ــار بالدي ــي المستش ــرام معال ــجد الح ــي المس ــن ف وأمَّ المصلي
الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــدهللا بــن حميــد، حيــث حمــد هللا وأثنــى عليــه بمــا قــدر وأعطــى، وابتلــى ووقــى، 

ــا المســلمين بتقــوى هللا فهــي التجــارة الرابحــة. بعلمــه وحكمتــه، موصًي
ــن  ــن عبدالرحم ــدهللا ب ــيخ عب ــوي، الش ــجد النب ــب المس ــام وخطي ــة إم ــى فضيل ــورة، أوص ــة المن ــي المدين وف

ــارك. ــر المب ــد الفط ــا بعي ــل - مهنًئ ــز وج ــوى هللا - ع ــلمين بتق ــان، المس البعيج

إقامة صالة العيد فــي املسجد الحرام واملسجد 
النبوي

جــاء ذلــك خــالل كلمتــه فــي البرنامــج التدريبــي »ســفراء إيثــار« الــذي نظمتــه جمعيــة تنشــيط التبــرع باألعضــاء 
بالمنطقــة الشــرقية »إيثــار«، عبــر البــث المباشــر عــن ُبعــد.

واســتعرض د. الغنيــم، الفتــاوى التــي تجيــز التبــرع باألعضــاء خــالل حيــاة المتبــرع أو بعــد وفاتــه، والتــي أقرهــا 
مجمــع الفقــه اإلســالمي وأشــاد بهــا عــدد مــن الفقهــاء وأعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة، مبيًنــا أن 
المركــز يتلقــى طلبــات التبــرع باألعضــاء عبــر موقــع إلكترونــي، وفــي حالــة الوفــاة الدماغيــة يتــم إبــالغ المركــز 

إلكترونًيــا عــن حالــة المتبــرع، حيــث يشــترط أن يكــون عمــر المتبــرع فــوق الـــ18 ســنة.
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أصــدر وزيــر الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، الشــيخ الدكتــور عبداللطيــف بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ، 
تعميميــن لمنســوبي المســاجد بكافــة فــروع الــوزارة بمناطق المملكــة تضمنا عــدًدا من اإلجــراءات االحترازية 
والتعليمــات التــي وضعتهــا الــوزارة اســتناًدا لألمــر الســامي الكريــم المتضمــن رفــع إيقــاف صــالة الجمعــة 
والجماعــة لجميــع الفــروض مــع األخــذ بالبروتوكــوالت الصحيــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة ابتــداء مــن 

تاريــخ 8 شــوال حتــى 28 شــوال مــن العــام الجــاري 1441هـــ، عــدا المســاجد فــي مدينــة مكــة المكرمــة.
نــص التعميــم األول الصــادر بهــذا الشــأن علــى أن يكــون فتــح المســاجد قبــل األذان بـــ15 دقيقــة وإغالقهــا 
بعــد الصــالة بــــ10 دقائــق، مــع اإلبقــاء علــى تقليــل مــدة االنتظــار بيــن األذان واإلقامــة إلــى عشــرة دقائــق، 
ــا،  وفتــح النوافــذ وإشــراع األبــواب مــن دخــول الوقــت إلــى نهايــة الصــالة، ورفــع المصاحــف والكتــب مؤقًت
ــن،  ــن كل صفي ــف بي ــدار ص ــراغ بمق ــرك ف ــل، وت ــن كل مص ــدار 2م بي ــافة بمق ــرك مس ــن بت ــزام المصلي وإل
والتأكيــد علــى إغــالق جميــع بــرادات وثالجــات الميــاه، وعــدم الســماح بتوزيــع الميــاه أو المأكــوالت فــي 

ــوء. ــن الوض ــاه وأماك ــالق دورات المي ــواك، وإغ ــب وس ــن طي ــر م ــيء آخ ــجد أو أي ش المس
ونــص التعميــم علــى اإلبقــاء علــى تعليــق الــدروس العلميــة والبرامــج والمحاضــرات، وكذلــك حلقــات تحفيظ 
القــرآن الكريــم فــي المســاجد ومواصلــة التعليــم والمحاضــرات عــن بعــد وفــق الوســائط اإللكترونية إلشــعار 

آخر.
وأشــار التعميــم إلــى توجيــه أئمــة المســاجد بحــث المصليــن علــى ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة التاليــة: 
ــالة،  ــد الص ــا بع ــدم تركه ــم، وع ــة معه ــجاداتهم الخاص ــن لس ــار المصلي ــية، وإحض ــة القماش ــس الكمام لب
وعــدم اصطحــاب األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، والوضــوء فــي المنــزل، وعــدم التزاحــم عنــد 

دخــول المســاجد أو الخــروج منهــا.
ــالة  ــت ص ــام وق ــا االزدح ــظ فيه ــي يالح ــع الت ــع الجوام ــي جمي ــر ف ــأن النظ ــر بش ــا آخ ــر تعميًم ــدر الوزي وأص
الجمعــة، وتحديــد أقــرب مســجد لهــا مهيــأة لــيك تقــام فيــه صــالة الجمعــة، ينــص علــى اآلتــي: أن تقــام صــالة 
الجمعــة مؤقًتــا فــي المســاجد القريبــة مــن الجوامــع المزدحمــة بالمصليــن والمهيــأة إلقامــة صــالة الجمعــة 
فيهــا حســب التعليمــات المبلغــة ســابًقا، وأن يكــون األذان األول قبــل دخــول الوقــت بعشــرين دقيقــة، 
وأن يتــم فتــح الجوامــع قبــل دخــول الوقــت بـــ20 دقيقــة وإغالقها بعــد الصــالة بعشــرين دقيقــة، وأال تتجاوز 

خطبــة الجمعــة مــع الصــالة 15 دقيقــة.

إلزام املصلين بالكمامات ومنـع األطفال وإغـالق 
املواضئ 
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أوضــح المتحــدث األمنــي لــوزارة الداخليــة، المقــدم طــالل الشــلهوب، أنــه فيمــا يخــص إقامة فريضــة الصالة 
فــي المســاجد خــالل وقــت منــع التجــول، فقــد تمــت إتاحــة المشــي داخــل األحيــاء خــالل وقــت منــع التجــول، 
وهــذا ينســجم وينطبــق علــى أداء الصــالة، مــا عــدا المســاجد فــي مدينــة مكــة المكرمــة واألحيــاء المعزولــة 

صحًيــا، مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة.
ــالمية  ــؤون اإلس ــدأت وزارة الش ــاجد، وب ــح المس ــماح بفت ــم بالس ــامي الكري ــر الس ــتناًدا لألم ــذا اس ــي ه ويأت
والدعــوة واإلرشــاد، فجــر يــوم الثامــن مــن شــهر شــوال، بفتــح أكثــر مــن 90 ألــف مســجد وجامــع بالمملكــة 
وفــق ضوابــط وتعليمــات وإجــراءات احترازيــة عممتهــا الــوزارة علــى قطاعاتهــا وفروعهــا بمناطــق المملكــة، 
بعــد أكثــر مــن شــهرين علــى إغــالق المســاجد الــذي بــدأ مــن صــالة العشــاء 22 رجــب 1441هـــ، وفــق فتــوى 

هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة.

ــة  ــاد خط ــام، اعتم ــس الع ــة للرئي ــة الكريم ــى الموافق ــاء عل ــه بن ــورة، أن ــة المن ــة المدين ــارة منطق ــت إم أعلن
الوكالــة فــي الفتــح التدريجــي للمســجد النبــوي فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة، ابتــداء مــن األحــد 8 شــوال 
1441هـــ. كمــا أكــدت الرئاســة العامــة لشــؤون الحرميــن أن الفتــح يتــم بشــكل تدريجــي، فيمــا أوضحــت وكالــة 
شــؤون المســجد النبــوي  أن فتــح المســجد مقتصــًرا علــى التوســعات والســاحات فقــط دون الحــرم القديــم 
مــع اســتمرار تعليــق الدخــول للروضــة الشــريفة، وتفويــج دخــول المصليــن للحــرم بمــا ال يزيــد علــى 40% مــن 
الطاقــة االســتيعابية، ورفــع ســجاد التوســعات والســاحات كامــاًل، وتكــون الصــالة علــى الرخــام، إضافــة إلــى 
تعليــق ســفر اإلفطــار فــي المســجد الشــريف وســاحاته، وتشــغيل مواقــف الســيارات بنســبة 50% ودفــع 

أجــرة الوقــوف عبــر التطبيــق اإللكترونــي للهواتــف الذكيــة.

90 ألف مسجد تفتح أبوابها 

صدور املوافقة الكريمة بفتح املسجد النبوي 
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أعلنــت وزارة الصحــة عــن بــدء العمــل بخدمــة »الواتــس« لمركــز اتصــال الصحــة 937 وذلــك فــي مرحلتهــا 
ــس آب«  ــم »وات ــر رق ــك عب ــة( وذل ــة التفاعلي ــوت« )الدردش ــات ب ــة »الش ــط خدم ــتوفر فق ــث س ــى حي األول

المركــز 920005937.
ــن  ــات ع ــة: »معلوم ــات التالي ــتفيد الخدم ــر للمس ــوف تظه ــة س ــة المحادث ــي بداي ــه ف ــة« أن ــت »الصح وأبان
فيــروس كورونــا المســتجد، ومواقــع مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، وخدمــة موعــد، وبــادر بالتطــوع 

الصحــي، والتبــرع بالــدم، والتواصــل مــع مركــز صحــة 937«.
ويعمــل فــي المركــز أكثــر مــن 1000 موظــف اختصاصــي خدمــة عمــالء وطبيــب عبــر القنــوات المختلفــة 
)هاتفيــة، تواصــل اجتماعــي، البريــد اإللكترونــي، التطبيقــات اإللكترونيــة، الدردشــة الفوريــة فــي موقــع 

الــوزارة(. 

بدء العمل بخدمة »الشات بوت« ملركز 937 

ــة  ــة بطباع ــم كّمام ــمًيا، تصمي ــة رس ــدواء األميركي ــذاء وال ــة الغ ــة NIH وهيئ ــة األميركي ــد الصح ــد معه اعتم
ثالثيــة األبعــاد؛ لدعــم المجتمــع المحلــي والدولــي لمكافحــة انتشــار والوقايــة مــن فيــروس كورونــا صممهــا 

طالبــان مــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بكليــة الطــب.
وذكــر الطالبــان بــراء وعّمــار أميــر، قائليــن: »إننــا عملنــا بالتحديــد علــى بديــل لكمامــات مــن نــوع N95 الواقيــة، 
ــروس،  ــة بالفي ــر اإلصاب ــاالت خط ــي ح ــتخدم إال ف ــات ال يس ــن الكمام ــوع م ــك الن ــره أن ذل ــم ذك ــن المه وم
ــا  ــا واجهن ــح، إال أنن ــدف صري ــود ه ــن وج ــم م ــتخدام. وبالرغ ــا لالس ــم آمًن ــون التصمي ــن أن يك ــدَّ م ــكان ال ب ف
صعوبــات عــدة، مــن أبــرز تلــك الصعوبــات إيجــاد طريقــة لجعــل الِكَمــام يتناســب مــع مالمــح وجــوه مختلفة، 
كمــا وجدنــا أن هنــاك مســامات صغيــرة فــي البالســتيك الــذي كنــا نعمــل بــه، وجميــع هــذه النقــاط دفعتنــا 
ــاء  ــن أثن ــرات ومتخصصي ــع مختب ــتعانة م ــق وباالس ــت الح ــى وق ــاع إل ــذا القن ــل ه ــم مث ــل تصمي ــى أن نؤج إل
مرحلــة التصميــم واالختبــار. ثــم قررنــا أن نعمــل علــى قنــاع بديــل لألقنعــة الجراحيــة التــي تســتخدم مــن قبــل 

الكثيــر مــن األفــراد ســواء فــي القطــاع الصحــي أو غيــره مــن القطاعــات«.
 التصميــم متوفــر اآلن علــى الموقــع الرســمي لمعهــد الصحــة األميركيــة، ومــن الممكــن ألي شــخص فــي 

العالــم أن يحصــل علــى هــذا التصميــم ويقــوم بطباعتــه.

معهد الصحة األمـيـركية يعتمد تصـميم كّمامـة 
ثالثية األبعاد لطالبين سعوديين
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نــت أكاديميــة مــن كليــة الطــب فــي جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالدمــام مــن تســجيل بــراءة  تمكَّ
اختــراع لطريقــة مبتكــرة فــي تحفيــز تكويــن األوعيــة الدمويــة فــي األنســجة المتضــررة والســليمة باســتخدام 

الحبــة الســوداء.
وأوضحــت د. لبنــى العســوم، أســتاذ الفســيولوجيا الطبيــة المشــارك فــي كليــة الطــب، أنهــا قدمــت البحــث 
لمكتــب البــراءات األميركيــة فــي ســبتمبر 2017 وتــمَّ نشــره المبدئــي مــن قبــل مكتــب البــراءات فــي ينايــر 2019، 

ثــم القبــول النهائــي ومنــح البــراءة فــي 17 مــارس 2020.
وعــن أســاس الفكــرة، أشــارت »د. العســوم« إلــى أنهــا اســتخدمت مســتحضًرا مــن الحبــة الســوداء بجرعــات 
محــددة ولمــدة معينــة لتحفيــز نمــو وتكــون أوعيــة دمويــة جديــدة فــي األنســجة. كان النســيج محــل 
البحــث هــو القلــب، وظهــر مجهرًيــا نمــو شــعيرات دمويــة وأوعيــة صغيــرة جديــدة، وارتفــاع فــي مســتوى 
الهرمونــات المنشــطة لنمــو األوعيــة الدمويــة وهبــوط فــي الهرمونــات المثبطــة. كان نمــو الشــبكة 

ــيولوجًيا. ــا فس ــًوا طبيعًي ــرة نم ــة الصغي الدموي

بـراءة اخـتـراع لطبيبة سعودية فــي تحفيز نمو 
وتكون أوعية دموية جديدة 



نطالــع فــي تقريــر الملــف األمنــي للمملكــة أهــم مــا وقــع مــن حــوادث شــغلت الشــارع الســعودي، وأخبــار 
الــوزارات المختصــة بحفــظ أمــن المملكــة.

امللف األمني
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أطلقــت وزارة الداخليــة ممثلــة بالمديريــة العامــة للســجون اإلصــدار الثانــي مــن خدمــة »فرجــت« علــى منصــة 
»أبشر«.

ــا مــن خــالل تصنيــف الســجناء الصــادر بحقهــم أوامــر  حمــل اإلصــدار الجديــد لخدمــة »فرجــت«، تطــوًرا نوعًي
حبــس تنفيــذي فــي قضايــا ماليــة غيــر مرتبطــة بــأي قضايــا جنائيــة حســب األولويــة فــي أحقيــة الســداد وفــق 

عــدد مــن المعاييــر.
ــع  ــط م ــت« والرب ــة »فرج ــي خدم ــة ف ــا مالي ــن بقضاي ــى الموقوفي ــتحقة عل ــر المس ــع الفواتي ــم إدراج جمي وت
ــن  ــد م ــى العدي ــة إل ــذي، إضاف ــس تنفي ــر حب ــم أوام ــادر بحقه ــكريين الص ــص العس ــا يخ ــن« فيم ــام »أم نظ

التحســينات التقنيــة للخدمــة.
هــذه النســخة مــن خدمــة »فرجــت« هــي تعــاون وشــراكة بيــن المديريــة العامــة للســجون، والجهــات ذات 
العالقــة، وهــي: وزارة العــدل )وكالــة الــوزارة لقضــاء التنفيــذ(، ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
)وكالــة الــوزارة للضمــان االجتماعــي(، والهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )مركــز المعلومــات 

الوطنــي(، ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي )نظــام الدفــع اإللكترونــي »ســداد«(.

»الــداخلية« تطلق اإلصدار الـثـاني مــن خـدمـة 
»فرجت« 

صــدرت موافقــة صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر 
الداخليــة، علــى تعديــل عــدد مــن مــواد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام األحــوال المدنيــة. وشــملت التعديــالت 59 
بنــًدا مــن مــواد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام األحــوال المدنيــة، مــا بيــن تعديــل وإضافــة وحــذف لبعــض البنــود.
ــورات  ــة التط ــات، لمواكب ــح والتعليم ــة واللوائ ــتمرة لألنظم ــة المس ــياق المراجع ــي س ــالت ف ــاءت التعدي ج
الكبيــرة التــي تشــهدها المملكــة علــى كافــة الُصًعــد، وخاصــة فــي عملية التحــول الرقمــي وتحســين الخدمات 
المقدمــة للمســتفيدين، إضافــة إلــى التكامــل مــع الجهــات ذات العالقــة »بالســجل المدنــي«، لتوفيــر الوقت 
والجهــد والحــد مــن اســتخدام الــورق، بمــا يضمــن حصــول المواطــن والمقيــم علــى أرقــى الخدمــات بــكل 

يســر وســهولة.
ويمكــن االطــالع علــى مــا تــمَّ مــن تعديــالت علــى الالئحــة، مــن خــالل زيــارة موقــع األحــوال المدنيــة 

.)AHWAL.GOV.SA( الرابــط:  علــى  الداخليــة  وزارة  بوابــة  علــى  اإللكترونــي 

تعديـل عدد مـن مــواد الالئحة التنفيذية لنـظام 
األحوال املدنية 
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صــدرت موافقــة صاحــب الســمو الملــيك وزيــر الداخليــة باعتمــاد الئحــة الحــد مــن التجّمعــات التــي تســهم 
ــم  ــي وتنظي ــد االجتماع ــرض التباع ــى ف ــة إل ــدف الالئح ــتجد. وته ــا المس ــروس كورون ــل في ــي ونق ــي تفش ف
التجمعــات البشــرية التــي تكــون ســبًبا مباشــًرا لتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، والحــد منهــا بمــا يضمــن 

الحيلولــة دون تفشــي الفيــروس وفقــد الســيطرة عليــه واحتوائــه.
ويقصــد بالتجمعــات ألغــراض تطبيــق هــذه الالئحــة، أي تجمــع ألكثــر مــن أســرة واحــدة، أو أي تجمــع بحســب، 
ــة  ــم عالق ــدد وال يربطه ــد أو مح ــز واح ــي حي ــر ف ــخاص فأكث ــن 5 أش ــون م ــة، يتك ــي الالئح ــه ف ــير إلي ــا أش م
ســكنية واحــدة. وُتمنــع التجمعــات بكافــة صورهــا وأشــكالها وأماكــن حدوثهــا، وتشــمل التجمعــات العائلية، 
والتجمعــات غيــر العائليــة، والتجمعــات فــي المناســبات االجتماعيــة، والتجمعــات العّماليــة، والتجمعــات فــي 

المحــالت التجاريــة المصــرح لهــا.
كذلــك صــدرت موافقــة صاحــب الســمو الملــيك وزيــر الداخليــة علــى اعتمــاد تصنيــف المخالفــات والعقوبــات 

المقــررة بحقهــا.

انطالًقــا مــن توجيهــات القيــادة الكريمــة لتوفيــر كافــة اإلمكانــات لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا 
رت اإلدارة العامــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة أســطول طائــرات  المســتجد )كوفيــد - 19( ســخَّ
اإلخــالء الطبــي الجــوي النفاثــة والعموديــة علــى مــدار 24 ســاعة لنقــل مــن تتطلــب حالتهــم الصحيــة مراجعة 
ــة  ــة الالزم ــي الرعاي ــم؛ لتلق ــارج مدنه ــة خ ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــدن الطبي ــة والم ــفيات التخصصي المستش
ــة  ــاف حرك ــد إيق ــا، بع ــن خارجه ــة وم ــدن المملك ــة م ــن كاف ــة م ــاالت العاجل ــب والح ــى األورام والقل لمرض
الطيــران الداخلــي والخارجــي، باإلضافــة لنقــل العينــات الخاصــة بفيــروس كورونــا مــن مختلــف المناطــق إلــى 

ــر الوطنــي. المختب
ــلحة  ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــة والخدم ــن وزارة الصح ــة بي ــود التكاملي ــداًدا للجه ــاون امت ــذا التع ــي ه ويأت
علــى كافــة الُصُعــد للتصــدي لجائحــة كورونــا، إذ تــمَّ نقــل أكثــر مــن 198 مريًضــا بواقــع 67 رحلــة إخــالء طبــي 

جــوي خــالل أســبوعين مــن مختلــف مناطــق المملكــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أســطول طائــرات اإلخــالء الطبــي الجــوي التابــع للخدمات الطبيــة للقوات المســلحة، 
ــل  ــن داخ ــاء م ــى واألعض ــل للمرض ــة نق ــى 1600 رحل ــد عل ــا يزي ــض بم ــن 2500 مري ــر م ــل أكث ــنوًيا بنق ــوم س يق

وخــارج المملكــة.

اعتماد الئحة الحد من التجّمعات

»طـبيـة الـقـوات املسلحة« تسخــر أسطـولـهـا 
الجوي ملساندة »الصحة« 
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ــاًرا  ــدُّ معي ــي ُتع ــات الت ــن المعلوم ــي أم ــزو )ISO 27001( ف ــهادة األي ــة ش ــد األمني ــك فه ــة المل ــت كلي حقق
ــات. ــن المعلوم ــودة أم ــى ج ــة عل ــة الدال ــرات العالمي ــى المؤش ــن أرق ــًدا، وم ــًيا معتم قياس

وُتعــدُّ الشــهادة مؤشــًرا حقيقًيــا علــى جــودة البنيــة التقنيــة الكليــة والتزامهــا بالمعاييــر الخاصــة بأمــن 
المعلومــات، وفــق ضوابــط الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني.

هــذا، وقــد صمــم معيــار األيــزو 27001 بغــرض ضمــان اختيــار الضوابــط األمنيــة الكافيــة والمناســبة، التــي مــن 
ــوم  ــة. ويق ــر الحكومي ــة وغي ــراف الحكومي ــع األط ــة جمي ــيخ ثق ــة، وترس ــول المعلوماتي ــة األص ــأنها حماي ش
ــم  ــن النظ ــرية وأم ــدم س ــا يخ ــا بم ــات وحمايته ــن المعلوم ــام إدارة أم ــل لنظ ــر عم ــاء أط ــار ببن ــذا المعي ه

ــا. ــة وصحته ــة المعلوم ــن جاهزي ــة ويضم المعلوماتي

كلية امللك فـهـد األمنية تحـصل عـلـى شهـادة 
األيزو العاملية 

»نزاهة« تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري خالل 
رمضان 

باشــرت هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد )117( قضيــة فســاد مالــي وإداري خــالل شــهر رمضــان المبــارك 
لهــذا العــام 1441هـــ. أكــدت الهيئــة أنهــا مســتمرة فــي مالحقــة كل مــن يســتغل الوظيفــة العامــة لتحقيــق 
مصلحــة شــخصية أو اإلضــرار بالمصلحــة العامــة بــأي صــورة كانــت، وأنهــا ماضيــة فــي محاســبة المقصريــن 

فــي أداء واجباتهــم وتطبيــق مــا يقضــي النظــام بحقهــم.
ر الهيئــة جهــود الجهــات الحكوميــة فــي مكافحــة الفســاد المالــي واإلداري ووضــع السياســات  وتقــدِّ
ــاون  ــة بتع ــيد الهيئ ــاد. وتش ــذ الفس ــد مناف ــاز وس ــرعة اإلنج ــاءة األداء وس ــن كف ــزز م ــي تع ــراءات الت واإلج
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صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن تــريك 
نــت - وللــه الحمــد- مــن اعتــراض وإســقاط طائــرات بــدون طيــار )مســّيرة(  المالــيك، أن قــوات التحالــف تمكَّ

أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران باتجــاه األعيــان المدنيــة بمدينــة )نجــران(.
وأوضــح العقيــد المالــيك اســتمرار الميليشــيا الحوثيــة بانتهــاك القانــون الدولــي اإلنســاني بإطــالق الطائــرات 

بــدون طيــار واســتهدافها المتعمــد للمدنييــن والتجمعــات الســكانية.
ــن أن هــذه األعمــال العدائيــة واإلرهابيــة باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار تمثــل انتهــاًكا صارًخــا للقانون  وبيَّ
الدولــي اإلنســاني وتأكيــد الرفــض لمبــادرة وقــف إطــالق النــار وخفــض التصعيــد، التــي أعلــن عنهــا التحالــف 
ــوع  ــغ مجم ــة، إذ بل ــيا الحوثي ــل الميليش ــن قب ــتجابة م ــاك أي اس ــن هن ــم يك ــل 2020م( ول ــي )9 أبري ــدأت ف وب
االنتهــاكات أكثــر مــن )4455( اختــراق، باســتخدام كافــة أنــواع األســلحة الخفيفــة والثقيلــة وكذلــك الصواريــخ 
البالســتية، مؤكــًدا اســتمرار قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف باتخــاذ وتنفيــذ اإلجــراءات الرادعــة ضــد 
الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة لتحييــد وتدميــر هــذه القــدرات وبــكل صرامــة، بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي 

اإلنســاني وقواعــده العرفيــة.

ــه وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، بإطــالق  وجَّ
ــة  ــتكمال منظوم ــوزارة الس ــود ال ــن جه ــك ضم ــي، وذل ــا اإلجرائ ــرار دليله ــد« وإق ــن ُبع ــي ع ــة »التقاض خدم
التحــول الرقمــي ودعــم ســرعة اإلنجــاز وجــودة المخرجــات، وتفعيــل وتكامــل مســار التقاضــي اإللكترونــي.
وســتتضمن خدمــة »التقاضــي عــن ُبعــد« جميــع إجــراءات التقاضــي المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة التــي 
يمكــن تطبيقهــا إلكترونًيــا، كتبــادل المذكــرات وتقديــم المســتندات والمحــررات، وعقــد جلســة الترافــع 
اإللكترونــي والمرافعــة عــن ُبعــد عبــر االتصــال المرئــي، والنطــق بالحكــم واســتالم نســخة الحكــم واالعتــراض 

عليــه أمــام المحكمــة األعلــى درجــة، وذلــك عبــر منصــة »التقاضــي عــن ُبعــد« الخاصــة بالــوزارة.

اعتتـراض طـائـرات بـدون طـيـار أطلقتها ميليشيا 
الحوثي باتجاه نجران 

»العدل« تطلق خدمة »التقاضي عن ُبعد«

الجميــع فــي اإلبــالغ عبــر قنواتهــا المتاحــة لتلقــي البالغــات ومنهــا الرقــم المجانــي )980( عــن أي ممارســات 
ــيرة  ــز مس ــم وتعزي ــة لدع ــة الرامي ــود الدول ــض جه ــأنها تقوي ــن ش ــي أو إداري م ــاد مال ــى فس ــة عل منطوي
التنميــة الشــاملة. كمــا ترفــع الهيئــة شــكرها وتقديرهــا لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
ــرة  ــي مباش ــتمرة ف ــات مس ــدود وتوجيه ــم ال مح ــن دع ــة م ــاه الهيئ ــا تلق ــى م ــا هللا - عل ــز - حفظهم العزي

ــكاله. ــوره وأش ــره وص ــة مظاه ــي واإلداري بكاف ــاد المال ــة الفس ــا بمكافح ــة مهامه ــا وتأدي اختصاصاته
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ــة  ــق حوكم ــة وف ــة كاف ــات القضائي ــى الضمان ــظ عل ــد« تحاف ــن ُبع ــي ع ــة التقاض ــوزارة أن »خدم ــدت ال وأك
ــار. ــذا المس ــة ه ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــات بم ــك الضمان ــق تل ــن تحقي تضم

ويجــري عقــد الجلســات عــن بعــد عــن طريــق نوعيــن مــن التقاضــي همــا: »الترافــع اإللكترونــي« الــذي 
ســيمكن الدائــرة وأطــراف الدعــوى مــن الترافــع الكتابــي، وتبــادل المذكــرات وإيداعهــا، باإلضافــة إلــى توجيــه 

ــتنداتهم. ــاق مس ــراف وإرف ــل األط ــن قب ــا م ــا كتابًي ــة عنه ــرة واإلجاب ــن الدائ ــئلة م األس
ــرة  ــتمكن الدائ ــي س ــي« الت ــال المرئ ــر االتص ــة عب ــة المرافع ــة »جلس ــن الخدم ــر م ــوع اآلخ ــيكون الن ــا س فيم
القضائيــة مــن عقــد جلســة مرئيــة بالصــوت والصــورة يحضرهــا األطــراف عبــر وســائل االتصــال المعتمــدة 

مــن الــوزارة، ويتــم فيهــا مناقشــة األطــراف، واســتكمال إجــراءات التقاضــي والنطــق باألحــكام.

ح مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة، أنــه بنــاء علــى التوجيــه الملــيك الكريــم، فــإن وزارة الداخليــة أعلنــت  صــرَّ
عــن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر »البروتوكــوالت« الوقائيــة للقطاعــات للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونا 
الجديــد، المعــّدة مــن وزارة الصحــة، والتــي تغطــي الفتــرة مــن 8 شــوال 1441هـــ، الموافــق 31 مايــو 2020م، إلــى 

28 شــوال 1441هـــ الموافق 20 يونيــو 2020هـ.
وأوضح المصدر أن البروتوكوالت« الوقائية تشمل التالي: 

1 - بروتوكوالت المساجد.
2 - بروتوكوالت القطاع العام.

3 - بروتوكوالت قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز.
4 - بروتوكوالت الكهرباء.

5 - بروتوكوالت قطاع المقاوالت.
6 - بروتوكوالت قطاع المقاوالت - المشاريع القائمة.

»الداخلية« تعلن اإلجراءات االحترازية 
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ــه بتاريــخ 14 رمضــان 1441هـــ بشــأن  ــا لمــا ســبق إعالن ــه إلحاًق ــة، أن صــرح مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخلي
اعتمــاد الئحــة الحــد مــن التجمعــات التــي تســهم فــي تفشــي ونقــل فيــروس كورونا المســتجد ومشــفوعها 
ــن  ــر م ــدًدا آخ ــمل ع ــف ليش ــدول التصني ــث ج ــة وتحدي ــل الالئح ــمَّ تعدي ــد ت ــات، فق ــف المخالف ــدول تصني ج

ــر الوقائيــة، والعقوبــات المقــررة لهــا، وفــق اآلتــي: المخالفــات لإلجــراءات االحترازيــة والتدابي
أو  المنــازل  داخــل  العائليــة  وغيــر  العائليــة  التجمعــات  فــي  بــه  المســموح  األقصــى  الحــد  تعديــل  أواًل: 
االســتراحات أو المــزارع أو فــي المناســبات االجتماعيــة كالعــزاء والحفــالت ونحوهــا ليصبــح خمســين شــخًصا.
ــا: تحديــد عقوبــة عــدم التــزام منشــآت القطــاع الخــاص باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر )البروتوكــوالت(  ثانًي
الوقائيــة المعلنــة بتاريــخ 6 شــوال 1441هـــ بمبلــغ )10.000( لاير، ويشــمل ذلــك إدخــال غيــر الملتزميــن بالكمامــة 
الطبيــة أو القماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم، وتأميــن المطهــرات والمعقمــات فــي األماكــن المخصصة 
لهــا، وقيــاس درجــة الحــرارة للموظفيــن والعمــالء عنــد مداخــل المــوالت والمراكــز التجاريــة، وتطهيــر 
ألعــاب  المرافــق واألســطح وإغــالق أماكــن  التســوق بعــد كل اســتخدام، وتطهيــر  العربــات وســالل 
األطفــال وأماكــن قيــاس المالبــس ونحوهــا، وذلــك وفــق الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي تلــك اإلجــراءات 
والتدابيــر ) البروتوكــوالت( الوقائيــة، وتضاعــف العقوبــة فــي حــال التكــرار علــى النحــو الموضــح فــي جــدول 

ــر الوقائيــة. مخالفــات اإلجــراءات االحترازيــة والتدابي
ثالًثــا: تحديــد عقوبــة تعمــد مخالفــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر )البروتوكــوالت( الوقائيــة المعلنــة بتاريــخ 
6 شــوال 1441هـــ بـــ 1000 لاير، ويشــمل ذلــك عــدم اســتخدام الكمامــات الطبيــة أو القماشــية أو مــا يغطــي 
ــول  ــد دخ ــرارة عن ــة الح ــاس درج ــض قي ــي، ورف ــد االجتماع ــافات التباع ــزام بمس ــدم االلت ــم، أو ع ــف والف األن
القطاعيــن العــام أو الخــاص، وعــدم االلتــزام باإلجــراءات المعتمــدة عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة عــن 38 درجــة 
ــر )البروتوكــوالت(، وتضاعــف  ــة، وذلــك فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي تلــك اإلجــراءات والتدابي مئوي

العقوبــة فــي حــال التكــرار.

تعديل الحد األقصى املسموح بـه فـي التجمعات 

7 - بروتوكوالت محالت تجارة الجملة والتجزئة والموالت والمراكز التجارية.
8 - بروتوكوالت أسواق النفع العام.

9 - بروتوكوالت دور اإليواء االجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين.
10 - بروتوكوالت األعمال اإلدارية والمكتبية.

11 - بروتوكوالت المطاعم والمقاهي.
12 - بروتوكوالت التوصيل المنزلي.

13 - بروتوكوالت العمالة المنزلية بنظام الساعة.
وأوضــح الملحــق )1( الفئــات المشــمولة بالضوابــط الصحيــة الخاصــة بتعليــق الحضــور لمقــرات العمــل 
خــالل الفتــرة المحــددة بالبروتوكــوالت الوقائيــة. وللمزيــد مــن التفاصيــل والمعلومــات يمكــن تصفــح 

.  5460/https://covid19awareness.sa/archives التالــي:  الرابــط  عبــر  الوقائيــة  البروتوكــوالت 



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
شــهر مايــو 2020، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للمضــي قدًمــا نحــو 

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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أطلــق بنــك التنميــة االجتماعيــة حزمــة مــن المبــادرات التــي تســتهدف دعــم المنشــآت وأصحــاب المشــاريع 
متناهيــة الصغــر، باإلضافــة إلــى ممارســي األعمــال الحــرة، تــمَّ اإلعــالن أخيــًرا عنهــا بمخصصــات ماليــة 
بلغــت 9 مليــارات لاير؛ وذلــك اســتجابة لحزمــة القــرارات واإلجــراءات الحكوميــة الماليــة للوقــوف إلــى جانــب 

المواطنيــن واألفــراد والقطــاع الخــاص ومنشــآته المتضــررة مــن األزمــة الحاليــة.
فــي  الصغــر  ومتناهيــة  الصغيــرة  المنشــآت  ألصحــاب  دعــم  برنامــج  االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  واعتمــد 
القطاعــات الواعــدة وذات األولويــة، بمخصــص مالــي بلــغ 8 مليــارات لاير، حيــث يشــمل البرنامــج 4 مســارات 
رئيســة لدعــم وتمويــل هــذه المنشــآت. وخصــص البنــك مبلــغ مليــار لاير يســتهدف فيــه تقديــم منتجــات 

ــرة. ــال الح ــي األعم ــة وممارس ــر المنتج ــة لألس ــرة ومرن ــة ميس تمويلي

9 مليارات ريال لدعم املنشآت واملشاريع متناهية 
الصغر 

28

ثمنــت اللجنــة الوطنيــة للحــج والعمــرة الدعــم الســخي الــذي قدمتــه المملكــة العربيــة الســعودية لشــركات 
ومؤسســات الحــج والعمــرة لمواجهــة خســائر جائحــة كورونــا.

نــت اللجنــة أن الدعــم يبــدأ مــن اثنيــن ونصــف مليــون لاير ويصــل إلــى خمســة عشــر مليــون لاير حســب  وبيَّ
تصنيــف كل شــركة ومؤسســة، إذ يبلــغ عــدد المســتفيدين الحاصليــن علــى التراخيــص مــن وزارة الحــج 
ــج،  ــاع الح ــي قط ــة ف ــركة ومؤسس ــرة، و)195( ش ــاع العم ــي قط ــة ف ــركة ومؤسس ــى )560( ش ــرة إل والعم
مشــيرة إلــى أن هــذا الدعــم الســخي ليــس مســتغرًبا علــى حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي 

عهــد األميــن - حفظهمــا هللا.
ولفتــت اللجنــة إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا وزارة الحــج والعمــرة لكافــة الشــركات والمؤسســات 
لمواجهــة هــذه الخســائر التــي ترتبــت عليهــا إيقــاف العمــرة ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة الكبيــرة التــي قامــت 
ــركات  ــن الش ــوف يمك ــم س ــذا الدع ــى أن ه ــيرة إل ــا، مش ــروس كورون ــي في ــن تفش ــد م ــة للح ــا المملك به

ــاط. ــف النش ــرة توق ــالل فت ــة خ ــا المالي ــة التزاماته ــذ كاف ــام بتنفي ــن القي ــات م والمؤسس

دعم شركات ومؤسسات الحـج والعمرة ملواجهة 
خسائر »كورونا« 
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ــت  ــا عّدل ــد )A1(، بينم ــعودية عن ــة الس ــة العربي ــف المملك ــز« تصني ــي »مودي ــف االئتمان ــة التصني ــدت وكال أك
نظرتهــا المســتقبلية مــن مســتقرة إلــى ســلبية نتيجــة للصدمــات الخارجيــة علــى إثــر جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد، ويعــزى ســبب تعديــل الرؤيــة المســتقبلية إلــى ســلبية للمخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا 
ــا«، ومــن عديــم اليقيــن الناتــج عــن تعامــل  المملكــة مــن جــراء تذبذبــات ســعر النفــط الناتجــة عــن »كورون

ــة. ــرادات النفطي ــون واإلي ــة الدي ــالل موازن ــن خ ــل، م ــذه العوام ــار ه ــن آث ــف م ــة للتخفي المملك
وأكــدت الوكالــة فــي تقريرهــا االئتمانــي أن تصنيــف المملكــة مدعــوم أيًضــا بسياســة نقديــة فّعالــة تحافــظ 
ــارات  ــود إش ــى وج ــة إل ــي. إضاف ــادي الكل ــي واالقتص ــتقرار المال ــرف واالس ــعر الص ــط س ــة رب ــى مصداقي عل
علــى تحســين فعاليــة السياســة الماليــة الناتجــة عــن اإلصالحــات الماليــة الهيكليــة، بمــا فــي ذلــك إطــار إدارة 
ماليــة عامــة متوســطة األجــل، مشــيرة إلــى أن خطــط تنويــع اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية بعيــًدا 

عــن النفــط مــن الممكــن أن تســهم فــي رفــع إمكانــات النمــو علــى المــدى المتوســط.
وعلــى صعيــد الماليــة العامــة، رفعــت الوكالــة تقديراتهــا بشــأن العجــز فــي ميزانيــة عــام 2020م مــن 8.7% إلــى 
12% كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وقــّدرت الوكالــة أن يصــل حجــم الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي إلــى 38% للعــام 2020م وحتــى 45% علــى المــدى المتوســط.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن المملكــة تعــدُّ ثانــي أكبــر منتــج للنفــط )بمــا فــي ذلــك الغــاز المكثــف والطبيعــي( 
فــي العالــم، ولديهــا احتياطيــات نفطيــة كبيــرة، باإلضافــة إلــى أقــل تكاليــف االســتخراج علــى مســتوى العالــم 

والخبــرة الطويلــة التــي توفــر للمملكــة درجــة عاليــة مــن الميــزة التنافســية علــى منتجــي النفــط اآلخريــن.
ُيذكــر أن وكالــة »فيتــش« كانــت قــد أعلنــت تصنيفهــا للمملكــة الــذي أكــدت مــن خاللــه التصنيــف االئتمانــي 
طويــل األجــل للســعودية عنــد »A« مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. وتؤكــد هــذه التقديــرات اإليجابيــة 
ــع بهــا االقتصــاد الســعودي، وتعكــس قــوة المركــز  ــي يتمت ــرة الت ــة الثقــة الكبي لــوكاالت التصنيــف العالمي
المالــي للمملكــة وقدرتــه علــى مواصلــة النمــو ومواجهــة التحديــات، خصوًصــا فــي ظــل األزمــات والظــروف 

ــا. االســتثنائية التــي يشــهده العالــم حالًي

 )A1( موديز« تؤكد تصنيف اململكة عند«
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»العشـريــن« تشيد بـماراثـون التعهد العــاملـي 
لالستجابة لـ»كورونا« 

اقتــرب العالــم مــن ســد الفجــوة التمويليــة الفوريــة فــي االســتجابة العالميــة التــي تهــدف إلــى تطويــر وإيجــاد 
ــي  ــد العالم ــون التعه ــاح مارث ــد نج ــك بع ــا، وذل ــروس كورون ــخيصية لفي ــالج وأدوات تش ــاح وع ــع لق وتصني

الــذي عقــد مطلــع شــهر مايــو.
وقــد جمــع »المارثــون« تبرعــات بقيمــة 8 مليــارات دوالر أميــريك محقًقــا بذلــك الهــدف التمويلي الــذي وضعه 
المجلــس العالمــي لرصــد التأهــب. وقــد القــت هــذه الجائحــة العالميــة االســتجابة الدوليــة المســتحقة مــن 
ــم فــي  ــة بتكاتفه ــات الخيري ــة والمؤسس ــات العالمي ــرين والمنظم ــة العش ــي مجموع ــاء ف ــدول األعض ال

مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
وشــاركت المملكــة العربيــة الســعودية مــع المفوضيــة األوروبيــة فــي قيــادة هــذه الفعاليــة كونهــا الدولــة 
المســتضيفة لمجموعــة العشــرين ومــن أكبــر المســاهمين فــي حملــة االســتجابة الدوليــة. فقــد شــاركت 
المملكــة العربيــة الســعودية االتحــاد األوروبــي وفرنســا وألمانيــا وإســبانيا والنرويــج المملكــة المتحــدة وكنــدا 

واليابــان وإيطاليــا فــي حشــد الجهــود لســد الفجــوة التمويليــة.

50 مـليار ريــال استثمارات مــدن الهيئة املـلكية 
للربع األول من 2020 

ــادم  ــة خ ــعدان، أن حكوم ــم الس ــن إبراهي ــدهللا ب ــدس عب ــع، المهن ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــس الهيئ ــد رئي أك
الحرميــن الشــريفين وقفــت بــكل اعتــزاز وقفــة تاريخيــة لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن مــن جائحــة كورونــا 
ــا  ــروس كورون ــة في ــبيل مكافح ــي س ــا ف ــي اتخذته ــة الت ــرة والحازم ــة المبك ــراءات االحترازي ــالل اإلج ــن خ م

ــاة. والتخفيــف مــن وطأتــه والتقليــل مــن آثــاره الســلبية علــى مختلــف نواحــي الحي
ــل  ــي، ب ــاع الصح ــدود القط ــد ح ــف عن ــم تق ــراءات ل ــع أن اإلج ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــس الهيئ ــح رئي وأوض
تجاوزتــه لتشــمل مختلــف القطاعــات ومنهــا القطــاع االقتصــادي بمــا فيــه قطاعــا الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة، إذ اتخــذت المملكــة مبــادرات كبيــرة لدعــم وتحفيــز االقتصــاد، وتخفيــف التكاليــف التشــغيلية 

وااللتزامــات الماليــة للقطــاع الخــاص.
وقــال الســعدان: »رغــم الجائحــة إال أن طلبــات االســتثمار فــي مــدن الهيئــة الملكيــة مســتمرة، فحجــم 
االســتثمارات التــي اســتقطبتها خــالل الربــع األول لعــام 2020م تجــاوزت 50 مليــار لاير«، وأشــار إلــى أن الخــط 
المالحــي الــذي يربــط مدينــة ينبــع الصناعيــة بمينــاء جــدة اإلســالمي وموانــئ شــرق إفريقيــا ســيخدم الكثيــر 
مــن المســتثمرين بالوصــول الســريع للعمــالء واألســواق بتكلفــة مناســبة ويزيــد مــن حجــم الصــادرات 
والــواردات فــي المســتقبل بشــكل كبيــر، فــي حيــن أن مينــاء مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة 
فــي طــور إنهــاء اإلجــراءات المتعلقــة باســتالمه مــن شــركة أرامكــو ومــن المتوقــع تشــغيله خــالل العــام 

القــادم.
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»سـامـا« تصدر القواعــد املنّظمة ألعمال التأمين 
البنكي

ــيك،  ــن البن ــال التأمي ــة ألعم ــد المنظم ــدور القواع ــاما«، ص ــعودي »س ــي الس ــد العرب ــة النق ــت مؤسس أعلن
وذلــك فــي خطــوة تأتــي اســتمراًرا لدورهــا فــي تطويــر منظومــة الخدمــات الماليــة فــي المملكــة ومواكبــة 
أحــدث التطــورات التقنيــة حــول العالــم، بمــا يخــدم أهــداف المؤسســة مــن نمــو قطــاع التأميــن وازدهــاره، 

ونشــر الوعــي والثقافــة التأمينيــة.
وتهــدف هــذه القواعــد إلــى توســيع نطــاق توزيــع وتســويق منتجــات التأميــن عبــر البنــوك، والتيســير علــى 
العمــالء للحصــول علــى احتياجاتهــم الماليــة كافــة مــن مــكان واحــد، إضافــة إلــى تنظيــم أعمــال وممارســات 
التأميــن البنــيك فــي المملكــة والعالقــات فيمــا بيــن شــركات التأميــن والبنــوك فــي هــذا الشــأن. كمــا ُتعــدُّ 
وســيلًة لضمــان وصــول المنتجــات التأمينيــة إلــى المناطــق النائيــة، وتيســيًرا لوصــول مختلــف العمــالء إلــى 

منتجــات االدخــار، إضافــة إلــى المســاهمة فــي رفــع الوعــي التأمينــي.
وتتطلــع مؤسســة النقــد مــن خــالل هــذه القواعــد إلــى تطويــر صناعــة التأميــن ودعــم نمــو مســاهمة قطاع 

التأميــن فــي االقتصــاد الوطني.

أرامـكـو السعودــية تعلن مـراجعة أسعار البنزيـن 
لشهر مايو 

أعلنــت أرامكــو الســعودية أن تطبيــق أســعار البنزيــن المحّدثــة ســيكون ابتــداًء مــن 18 رمضــان 1441هـــ، 
الموافــق 11 مايــو 2020م، ويمكــن لمــالك المحطــات وللمســتهلكين متابعــة تحديث األســعار بشــكٍل شــهري 

عبــر موقــع أرامكــو الســعودية علــى الرابــط:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
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تطـبيـق ضــريبة القـيـمة املضافـة بنسبة %15 
مطلع يوليو 

أكــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% علــى جميــع 
الســلع والخدمــات الخاضعــة لهــا ســيكون فــي األول مــن شــهر يوليــو 2020م.

ودعــت الهيئــة جميــع المواطنيــن والمقيميــن إلــى التعــاون معهــا واإلبــالغ عــن أي منشــأة تخالــف القــرار 
برفــع نســبة الضريبــة علــى الســلع أو الخدمــات قبــل التاريــخ المحــدد، عــن طريــق التواصــل مــع الهيئــة عبــر 

الرقــم الموحــد 19993، أو عــن طريــق التطبيــق الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة علــى األجهــزة الذكيــة.
وأهابــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بجميــع المنشــآت بالتقّيــد بالموعــد المحــدد لتنفيــذ النســبة المحدثــة 
ــق  ــبيل تطبي ــي س ــا ف ــزم نظاًم ــا يل ــاذ م ــتقوم باتخ ــا س ــى أنه ــددة عل ــة بـــ15%، مش ــة المضاف ــة القيم لضريب

أحــكام األنظمــة الضريبيــة والتحقــق مــن التــزام جميــع المكلفيــن بهــا.
ُيذكــر أن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% جــاء كأحــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 
الرشــيدة لحمايــة اقتصــاد المملكــة ومســاعدته علــى تجــاوز أزمــة جائحــة كورونــا العالميــة وتداعياتهــا الماليــة 

واالقتصاديــة بأقــل األضــرار الممكنــة.

ــاه، وأن  ــة والمي ــات الطاق ــعار منتج ــل أس ــة تعدي ــراءات حوكم ــا إلج ــم وفًق ــعار يت ــل األس ــأن تعدي ــا ب علًم
األســعار المحليــة للبنزيــن قابلــة للتغييــر ارتفاًعــا وانخفاًضــا تبًعــا للتغيــرات فــي أســعار التصديــر مــن المملكــة 

إلــى األســواق العالميــة.
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مجموعة العشرين واألمم املتحدة تناقشان تعزيز 
التنمية يف فترة »كورونا« 

شــاركت الرئاســة الســعودية لمجموعــة العشــرين مــع األميــن العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة والرؤســاء 
المشــتركين لمجموعــة األصدقــاء المعنيــة بتمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة )كنــدا وجامايــكا( فــي الحدث 

رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة بشــأن تمويــل التنميــة فــي فتــرة )كوفيــد-19( ومــا بعدهــا.
وجمعــت هــذه الفعاليــة رفيعــة المســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات إلــى جانــب رؤســاء المنظمــات 
الدوليــة وممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص لمناقشــة التحديــات والفــرص والحلــول 
الملموســة تجــاه ســتة مجــاالت رئيســية، هــي: الســيولة العالميــة واالســتقرار المالــي، وجوانــب الضعــف فــي 
ــات  ــق مدفوع ــادرة تعلي ــي مب ــاص ف ــاع الخ ــن القط ــن م ــاركة المقرضي ــة، ومش ــدول النامي ــام لل ــن الع الدي
للديــن، والتمويــل الخارجــي والتحويــالت الماليــة مــن أجــل نمــٍو شــامل، والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، 

باإلضافــة إلــى التعافــي بشــكٍل أفضــل بهــدف نمــو شــامل ومســتدام.
ــد فــي  ومثَّــل وزيــر الماليــة، محمــد الجدعــان، رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين فــي هــذه الفعاليــة، إذ أكَّ
مداخلتــه »أن المملكــة العربيــة الســعودية ــــ بصفتهــا دولــة الرئاســة لمجموعــة العشــرين فــي 2020 ــــ التــزال 
ــاة  ــذه المأس ــع ه ــي ــــ م ــل كل ش ــل ــــ أواًل وقب ــرى للتعام ــات األخ ــدول والمنظم ــع ال ــل م ــًة بالعم ملتزم
ــار التــي خلفتهــا علــى الصعيــد الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي، وال ســيما علــى  اإلنســانية العالميــة واآلث
الــدول األكثــر ضعًفــا«. وأضــاف قائــاًل: »بــادرت المملكــة - بصفتهــا دولــة الرئاســة لمجموعــة العشــرين فــي 
2020 – باتخــاذ خطــوات ســريعة وملموســة لقيــادة وتنســيق اســتجابة دوليــة للجائحــة بهــدف وضــع إجــراءات 

مشــتركة للتعامــل مــع التحديــات العالميــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا«.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا، خــالل شــهر مايــو 2020.
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ــن  ــة وس ــراءات الصارم ــن اإلج ــد م ــذل المزي ــدواء، بب ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــورى، الهيئ ــس الش ــب مجل طال
العقوبــات الالزمــة للحــد مــن إعالنــات مشــاهير التواصــل االجتماعــي المضللــة، وهــي توصيــة إضافيــة 
مقدمــة مــن عضــو المجلــس، جواهــر العنــزي، علــى التقريــر الســنوي للهيئــة. كمــا دعــا إلــى اإلفصــاح عــن 
مســتوى ثانــي أكســيد الكبريــت علــى المنتجــات الغذائيــة االســتهالكية بشــكل واضــح، وهــي توصيــة إضافيــة 

مقدمــة مــن عضــوي المجلــس، طــارق فدعــق، وغــازي بــن زقــر.
ــب  ــتوردة، وطال ــة والمس ــة المحلي ــة األدوي ــان فعالي ــة، لضم ــر الالزم ــز التدابي ــى تعزي ــورى« عل ــدد »الش وش
هيئــة الغــذاء والــدواء بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة وضــع عالمــة الجــودة علــى علــب الميــاه المعبــأة 
فــي جميــع المصانــع لطمأنــة المســتهلك حــول جــودة المنتــج، والعمــل علــى معالجــة أســباب ضعــف جــودة 

بعــض الســلع المســتوردة خصوًصــا المعــاد تصديرهــا.

الشورى يطالب بعقوبات صارمة إلعالنات مشاهير 
التواصل املضللة

ــا عــن ُبعــد  ــم مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي، ممثــاًل بأكاديميــة الحــوار للتدريــب، برنامًجــا تدريبًي نظَّ
بعنــوان »تنميــة مهــارات االتصــال والحــوار«، بمشــاركة 25 مــن المثقفيــن وأســاتذة الجامعــات الذيــن 

ــة. ــة إفريقي ــون 17 دول يمّثل
ويأتــي تنفيــذ هــذا البرنامــج فــي ســياق الشــراكة بيــن المركــز ولجنــة الدعــوة فــي إفريقيــا، فــي مجــال تعزيــز 
ــالل  ــن خ ــة، م ــدال فــي المجتمعــات اإلفريقي ــم الحــوار والتعايــش والتســامح والوســطية واالعت ونشــر قي
االســتفادة مــن اللقــاءات والبرامــج التــي ينظمهــا المركــز. ويهــدف البرنامــج إلــى تنميــة مهــارات االتصــال 

والحــوار مــع اآلخريــن بكفــاءة وإيجابيــة، ممــا يســاعد علــى تحقيــق التفاهــم الثقافــي.
ــارات  ــق مه ــه وتطبي ــه وأنواع ــال وأهميت ــوم االتص ــا مفه ــن بينه ــاور م ــن المح ــدًدا م ــج ع ــاول البرنام وتن
اإلنصــات والتحــدث بكفــاءة وإتقــان، واســتخدام مهــارات التأثيــر عنــد إدارة الحــوار، إضافــة إلــى تطبيــق 

مهــارات التواصــل اإليجابــي علــى المســتوى الوطنــي ومــع الثقافــات والحضــارات األخــرى.

تــدريب 25 مـن املثقفين واألكـاديميين مـن 17 
دولة إفريقية 
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ــا  ــااًل هاتفًي ــه هللا - اتص ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــرى خ أج
بالرئيــس األميــريك دونالــد ترمــب، جــرى خاللــه التأكيــد علــى العالقــات التاريخيــة واالســتراتيجية بيــن البلديــن، 

ومــا حققتــه هــذه العالقــة المتميــزة مــن إنجــازات فــي جميــع المســتويات.
وأكد الجانبان حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كمــا أشــار خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظــه هللا - إلــى جهــود المملكــة الراميــة للوصــول إلــى حــل سياســي 
ــا لجهــود المبعــوث األممــي فــي هــذا  ــار دعًم ــادرة التحالــف بوقــف إطــالق الن شــامل فــي اليمــن، وإلــى مب

الصــدد.
مــن جهــة أخــرى، أكــد الرئيــس األميــريك أن الواليــات المتحــدة ملتزمــة بحمايــة مصالحهــا وأمــن حلفائهــا فــي 
المنطقــة وتصميمهــا علــى مواجهــة كل مــا يزعــزع األمــن واالســتقرار فيهــا، مؤكــًدا دعــم الواليــات المتحــدة 

األميركيــة للجهــود المبذولــة للوصــل لحــل سياســي لألزمــة اليمنيــة.

خـادم الحـرمين وتـرمب يــؤكدان ىلع العـالقـات 
التاريخية واالستراتيجية 

ــن  ــي بتعيي ــا يقض ــًرا ملكًي ــعود، أم ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــدر خ أص
ــازة. ــة الممت ــد بالمرتب ــي العه ــمو ول ــة لس ــؤون الخاص ــا للش ــري، رئيًس ــبأ باهب ــن س ــراد ب ط

ووفًقا لجريدة »أم القرى«، فقد جاء نص األمر المليك كما يلي:
»أواًل: يعيــن األســتاذ / طــراد بــن ســبأ باهبــري رئيًســا للشــؤون الخاصــة لســمو ولــي العهــد بالمرتبــة 

الممتــازة.
ثانًيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه«.

ــمو  ــب الس ــعود، وصاح ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــات م بتوجيه
الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع 
- حفظهمــا هللا - أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية تنظيــم مؤتمــر المانحيــن لليمــن مطلــع يونيــو 2020م، 

ــا برئاســة المملكــة. بمشــاركة األمــم المتحــدة، ويعقــد المؤتمــر افتراضًي

طـراد بـاهبري رئيًسا للشؤون الخاصة لولي العهد 
السعودي

املمـلـكة تستتضيف مـؤتـمـر املـانحين للـيـمن 
بمشاركة األمم املتحدة 
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وتأتــي دعــوة المملكــة لعقــد المؤتمــر امتــداًدا لمســاهمتها اإلنســانية والتنمويــة عالمًيــا، وفــي اليمــن علــى 
ما فــي الســنوات الخمــس  وجــه الخصــوص، إذ تعــدُّ المملكــة الدولــة األولــى المانحــة لليمــن تاريخًيــا، وال ســيَّ
ــن  ــة م ــاعدات تنموي ــن ومس ــن اليمنيي ــات لالجئي ــة ومعون ــانية وإغاثي ــاعدات إنس ــا مس ــة بتقديمه الماضي

خــالل إعــادة اإلعمــار ودعــم البنــك المركــزي اليمنــي.
ويأتــي تنظيــم مؤتمــر المانحيــن لليمــن 2020 تأكيــًدا للــدور الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية لدعــم اليمــن 
ورفــع المعانــاة اإلنســانية عــن الشــعب اليمنــي الشــقيق. وتدعــو المملكــة الــدول المانحــة بالمبــادرة ودعــم 

الجهــود الراميــة لنجــاح هــذا المؤتمــر اإلنســاني الكبيــر بالوقــوف مــع اليمــن وشــعبه الكريــم.

عقــدت رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين االجتمــاع األول لــوكالء وزراء الميــاه فــي 13 مايــو 2020 للنقاش 
حــول مواضيــع اإلدارة المســتدامة للميــاه. وهــدف االجتمــاع لمناقشــة التحديــات ذات األهميــة فــي قضايــا 
الميــاه فــي كافــة جوانــب التنميــة المســتدامة، ومنهــا الصحــة العامــة التــي تواجــه دول مجموعــة العشــرين.

ــرض  ــة لع ــي دول المجموع ــاه ف ــؤولي المي ــار مس ــاه وكب ــوكالء وزراء المي ــة ل ــاع فرص ــذا االجتم ــل ه ويمث
االلتــزام المشــترك وأفضــل الســبل للتعامــل مــع تحديــات الميــاه فــي العالــم مــن خــالل مجموعة العشــرين.
وخــالل االجتمــاع، تباحــث الوفــود مــن دول مجموعة العشــرين، والــدول المســتضافة، والمنظمــات الدولية، 
عــدة أهــداٍف بمــا فيهــا تهيئــة بيئــة مواتيــة لالســتثمار فــي الميــاه، وتعزيــز االبتــكار التكنولوجــي إلدارة الموارد 

المائيــة. كمــا أقــر المشــاركون بأهميــة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة واآلمنــة فــي ظل جائحــة )كوفيــد - 19(.

مجموعـة العشرين تعقد االجتماع األول لـوكـالء 
وزراء املياه 
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تزامًنــا مــع الذكــرى الثالثــة لبيعــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، والتــي ُتمّثــل احتفاليــًة خاصــة 
ــة، إلــى رصــد مجموعــٍة مــن أشــهر مقــوالت  للشــعب الســعودي، عمــد مركــز القــرار للدراســات اإلعالمي
ــة  ــر المملك ــي تّط ــا ف ــت واقًع ــي انعكس ــا الت ــم مدلوالته ــتخالص أه ــا، واس ــا كيفًي ــدف تحليله ــموه، به س

وتقدمهــا.
ــت الذكــرى الثالثــة لمبايعتــه ولًيــا للعهــد فــي 27 رمضــان، مــا ُيعيــد ِذكــر مميزاتــه القياديــة والكاريزميــة،  وحلَّ
والمتجّليــة فــي ِســمات تتمّثــل فــي الحضــور القــوي، والتأثيــر فــي اآلخريــن، وَمَلكــة القيــادة، والقــدرة العاليــة 

علــى التواصــل.
ما أنــه ينتمي للفئــة األكثر  وَيســتمد ولــّي العهــد الســعودي قدراِتــه القياديــَة مــن الشــعب الســعودي، ال ســيَّ
ــاس،  ــزم والحم ــة والع ــاط والهّم ــاِت النش ــل مقّوم ــي تحم ــباب، الت ــة الش ــي فئ ــة، وه ــي المملك ــوًرا ف حض
ــَم مطالبهــم، وإدراك تطّلعاتهــم وآمالهــم، والتواصــل الفّعــال معهــم. وهــو مــا َســّهل علــى ســمّوه َتفهُّ

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - أمــًرا ملكًيــا بترقيــة 
وتعييــن 30 قاضًيــا بديــوان المظالم.

وأوضــح معالــي رئيــس ديــوان المظالــم رئيــس مجلــس القضــاء اإلداري، الشــيخ الدكتــور خالــد بــن محمــد 
اليوســف، أن األمــر الملــيك الكريــم تضمــن ترقيــة أحــد عشــر قاضًيــا مــن درجــة )قاضــي/ ب( إلــى درجــة 

ــي(. ــالزم قضائ ــة )م ــى درج ــا عل ــن 17 قاضًي ــي/ ب(، وتعيي ــة )قاض ــى درج ــن عل ــن قاضيي ــي/ أ(، وتعيي )قاض
وأضــاف معاليــه: إن األمــر الملــيك ومــا َتَضّمنــه مــن ترقيــات وتعيينــات، يأتــي امتــداًدا للدعــم المتواصــل مــن 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب 
الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز - يحفظهمــا هللا - لمرفــق قضــاء ديــوان المظالــم، 
ــة الســامية، بمــا يتواكــب  ــام برســالته العدلي ــة؛ للقي ــزه بالكــوادر المؤهل ــره، وتعزي حرًصــا منهــم علــى تطوي

مــع المتطلبــات المعاصــرة.
كمــا دعــا هللا أن يوفــق أصحــاب الفضيلــة القضــاة المعينيــن لتحقيــق تطلعــات والة األمــر - وفقهــم هللا - 
فــي إقامــة العــدل وتطبيــق أحــكام الشــريعة المســتمدة مــن كتــاب هللا - عــز وجــل - وســنة نبيــه - صلــى هللا 

عليــه وســلم - ومــا يصــدره ولــي األمــر مــن أنظمــة مرعيــة.

الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولـي العهد السعودي

أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضًيا بديوان 
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ــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا -  كلمــة للمواطنيــن  وجَّ
والمقيميــن وعمــوم المســلمين فــي كل مــكان، بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك.

ــدهللا  ــن عب ــد ب ــور ماج ــف الدكت ــالم المكل ــر اإلع ــي وزي ــا معال ــرف بإلقائه ــي تش ــة الت ــص الكلم ــي ن ــا يل وفيم
ــي: القصب

»بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة على النبي األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها المواطنون والمقيمون في بالدنا الغالية المملكة العربية السعودية حفظها هللا.
أبطالنا المرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر واألزمات

أيها المسلمون والمسلمات في مشارق األرض ومغاربها
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك

الحمدللــه علــى مــا تفضــل بــه علينــا مــن إتمــام صيــام وقيــام شــهر رمضــان المبــارك، ســائلين هللا أن يتقبــل 
ــا عيــد الفطــر الســعيد، داعيــن هللا أن  ــا ومنكــم صالــح األعمــال، شــاكرين المولــى العلــي القديــر أن بلغن من

يوفقنــا للخيــرات، وأن يعيننــا علــى القيــام بمــا يرضيــه.
إخواني وأخواتي

أبنائي وبناتي
لقــد شــرع هللا لنــا العيــد ليكــون فرًحــا وســعادة وبهجــة وســروًرا، يقــول تعالــى: )ُقــْل ِبَفْضــِل هللاَِّ َوِبَرْحَمِتــِه 

ــا َيْجَمُعــوَن(. َفِبَذِلــَك َفْلَيْفَرُحــوا ُهــَو َخْيــٌر ِممَّ
يواجــه العالــم، ونحــن جــزء منــه، جائحــة صحيــة واقتصاديــة لــم يشــهد العالــم لهــا مثيــاًل، ممــا اســتدعى حلــواًل 
عاجلــة لمواجهــة جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد، وال يســعني فــي هــذا الشــأن، إال أن أشــكر المواطنيــن 
والمواطنــات والمقيميــن والمقيمــات علــى وقوفهــم بــكل إخــالص ووفــاء مــع مــا اتخذتــه األجهــزة المعنيــة 
فــي بالدنــا مــن إجــراءات احترازيــة ووقائيــة وعالجيــة، هدفهــا اإلنســان، وال شــيء غيــر اإلنســان والحفــاظ 

علــى صحتــه والعمــل علــى رعايتــه، والســعي إلــى راحتــه.
ــد  ــراءات التباع ــؤولية بإج ــي ومس ــكل وع ــن ب ــم، ملتزمي ــي بيوتك ــد ف ــم العي ــر قضاءك ــكل كبي ــدر بش ــي أق إنن
والتهنئــة  والمعايــدة  بالتواصــل  مباشــرة،  التهانــي  وتبــادل  اللقــاءات  عــن  مســتعيضين  االجتماعــي، 
باالتصــاالت والمراســالت والتواصــل عــن بعــد... كل ذلــك حرًصــا علــى ســالمتكم، فالبهجــة بالصحــة والفــرح 

ــرور. ــم الش ــا هللا وإياك ــدم كفان ــه ن ــر نهايت ــؤدي لخط ــرور ي ــة، وكل س بالعافي
إننــا أيهــا اإلخــوة واألخــوات بالتزامنــا باإلجــراءات االحترازيــة التــي تهــدف لمواجهــة هــذه الجائحــة فــي قضــاء 
العيــد بمنازلنــا والتهنئــة بــه عبــر االتصــاالت والمراســالت اإللكترونيــة نمتثــل تعاليــم ديننــا الحنيــف ونعمــل 

كلمة لخــادم الحـرمين الشريفين بمناسبة عـيـد 
الفطر املبارك
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بأحكامــه فــي النــوازل، وعنــد انتشــار األوبئــة ملتزميــن بمــا حثنــا عليــه مــن التــواد والتعاطــف، وإشــاعة مباهــج 
العيــد وفرحتــه، فالســالمة تســتلزم مــن المجتمــع كلــه تفهــم هــذا الظــرف الخــاص، الــذي يمنــع المســلمين 
مــن الخــروج لصــالة العيــد، وتبــادل الزيــارات، مجدديــن التأكيــد علــى أن ســالمة وصحــة المواطــن والمقيــم 
فــي رأس اهتماماتنــا، آمليــن مــن الجميــع اتخــاذ إجــراءات الســالمة التــي أقرتهــا ضوابــط الحــد مــن انتشــار 

هــذه الجائحــة وتفشــيها مــن أجــل ســالمتكم، وفــي ســبيل المحافظــة علــى صحتكــم.
أبنائي وبناتي:

إن بالدكــم لتفخــر أشــد الفخــر، بكوادرهــا الصحيــة والميدانيــة فــي كل القطاعــات التــي تصــدت لهــذه الجائحــة 
بقــوة وثبــات وإخــالص، يســاندهم فــي ذلــك إخوانهــم فــي القطاعــات األمنيــة والقطاعــات كافــة، فلهــم 
منــا جميًعــا كل الشــكر والتقديــر. لقــد أســهمت هــذه الجهــود - بفضــل هللا تعالــى - فــي الوصــول إلــى نتائــج 
تــزرع األمــل وتبــث التفــاؤل بمــا تحقــق فــي مواجهــة انتشــار الجائحــة، فعالجــت المصابيــن مــن المواطنيــن 
ــا  ــا لكنه ــا مؤلًم ــون بعضه ــد يك ــي ق ــة الت ــراءات االحترازي ــذت كل اإلج ــر، واتخ ــرت المحاج ــن ووف والمقيمي

الضــرورة، ومــن أجــل اإلنســان يهــون كل مــا دونــه.
ــذل  ــى ب ــة إل ــانية والوطني ــة واإلنس ــا الديني ــن قيمه ــا م ــعودية، انطالًق ــة الس ــة العربي ــادرت المملك ــد ب لق
كل الجهــود الراميــة إلــى مقاومــة هــذه الجائحــة، والســعي فــي تخفيــف آثارهــا، كمــا قدمــت بالدكــم الدعــم 
ــخي  ــم الس ــت الدع ــا قدم ــة، كم ــة الجائح ــي مواجه ــا ف ــا لجهوده ــة دعًم ــة العالمي ــة الصح ــخي لمنظم الس
للبحــوث العلميــة المحليــة والدوليــة الكتشــاف لقــاح للفايــروس، أو دواء ناجــع يســهم فــي تخليــص البشــرية 

مــن هــذا الوبــاء.
واستشــعاًرا لدورهــا العالمــي وواجبهــا اإلنســاني دعــت المملكــة بحكــم رئاســتها مجموعــة العشــرين إلــى 
عقــد اجتمــاع قمــة للمجموعــة ناقشــت خاللهــا اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة واتخــذت 
القــرارات الالزمــة، ولــن توفــر بالدكــم جهــًدا فــي ســبيل تقديــم الخيــر للبشــرية فــي هــذه الجائحــة خصوًصــا، 

وفــي كل مناحــي الحيــاة عموًمــا.
ــا  ــا وبالدن ــده علين ــان، أن يعي ــلمنا لرمض ــان وس ــا رمض ــلم لن ــا س ــص، كم ــاء الخال ــى، بالدع ــى المول ــل إل أبته
الغاليــة العزيــزة، وأمتنــا العربيــة واإلســالمية، والعالــم أجمــع، فــي صحــة وعافيــة مــن كل بــالء ومكــروه، وأن 

يعيــد علينــا العيــد، وقــد رفــع هللا عنــا وعــن اإلنســانية جمعــاء هــذا الوبــاء، وكل بــالء.
اللهــم احفــظ بالدنــا، وارحــم مــن اســتأثرت بهــم فــي كنفــك الكريــم، ممــن لــم يشــهد العيــد معنــا، بســبب 

هــذه الجائحــة أو ســواها.
اللهــم ارحــم موتانــا وموتــى المســلمين، وتقبــل شــهداءنا الذيــن بذلــوا أرواحهــم فــداء ألهلهــم وإخوانهــم، 
ــك  ــم، بمّن ــات النعي ــك جن ــي جنات ــن ف ــهداء والصالحي ــازل الش ــم من ــم، وأنزله ــاض أوطانه ــن حي ــا ع ودفاًع

وكرمــك يــا أكــرم األكرميــن.
بارك هللا أعيادنا، ومتعنا بالصحة والعافية، وحفظ لنا وطننا، وسلم البشرية من كل شر ومكروه.

وصلى هللا وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته«.
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بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
ــس  ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس وصاح
ــه  ــد وّج ــالمية، وق ــدول اإلس ــادة ال ــن ق ــة م ــات تهنئ ــا هللا - برقي ــاع - حفظهم ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل
لهــم خــادم الحرميــن الشــريفين وصاحــب الســمو الملــيك ولــي العهــد - رعاهمــا هللا - برقيــات شــكر جوابيــة، 
مقدريــن مــا أعربــوا عنــه مــن تمنيــات طيبــة ودعــوات صادقــة، ســائلين المولــى - عــز وجــل - أن يعيــد هــذه 

المناســبة الكريمــة علــى األمــة اإلســالمية بالخيــر والبركــة، وبالمزيــد مــن األمــن واالســتقرار.

قــال خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، فــي تغريــدة عبــر حســابه - حفظــه 
هللا - فــي »تويتــر«: »نحمــد هللا أن أكرمنــا بحلــول عيــد الفطــر المبــارك، بعــد أن مــّن علينــا بصيام شــهر رمضان 

وقيامه«.
وأضــاف الملــك ســلمان: »نــرى األمــل فــي قــادم أيامنــا، متحليــن بالعــزم واإليجابيــة؛ لنتجــاوز كل بالء، ونســأل 

هللا أن يعيــده علينــا وعلــى العالــم أجمــع ونحــن أعــز شــأًنا وأحســن حــااًل.. وكل عــام وأنتــم بخيــر«.

خــادم الحـرمين الشريفين وسمو ولــي العـهـد 
يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول اإلسالمية

امللك سلمان: نرى األمل يف قادم أيامنا 



تقارير سعودية
التقرير الخامس - مايو 422020

م صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس  قــدَّ
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، التهنئــة لمنســوبي وزارة الدفــاع بمناســبة حلــول عيــد الفطــر المبــارك.

ــن  ــلمان ب ــن س ــد ب ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح ــاركة كل م ــي، بمش ــال المرئ ــر االتص ــك عب ــاء ذل ج
عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، وأصحــاب الســمو والمعالــي قــادة أفــرع القــوات المســلحة، وكبــار مســؤولي 

ــاع. وزارة الدف
ــر ســمو ولــي العهــد الســعودي خــالل مداخلتــه فــي االتصــال المرئــي عــن تمنياتــه بــأن يعيــد هللا هــذا  وعبَّ

العيــد علــى الجميــع والمملكــة ســنوات مديــدة بعــز وقــوة وســعادة.
وقــال: »فقــط الــذي يؤلمنــي فــي هــذا العيــد هــو - أنــه يــوم فــرح وواجــب علينــا أن نفــرح كمســلمين - ولــم 
أســتطع أن أكــون بينكــم هــذا اليــوم، لكــن الظــروف الســيئة إن شــاء هللا تــزول، ونحــن مقبلــون إن شــاء هللا 
علــى خيــر دائًمــا بهمــة رجــال المملكــة العربيــة الســعودية ســواء عســكريين أو مدنييــن، وعيدكــم مبــارك، 

وإن شــاء هللا ينعــاد علينــا بســنين مديــدة وبأحــوال أفضــل إن شــاء هللا دائًمــا مــن ســنة إلــى ســنة«.
معبًرا سموه في ختام مداخلته عن رغبته بنقل تحياته للجميع.

ــأن  ــة بش ــة المختص ــات الصحي ــه الجه ــا رفعت ــى م ــاًء عل ــه بن ــة أن ــي وزارة الداخلي ــؤول ف ــدر مس ــرح مص ص
ــر  ــد -19(، وإمكانيــة تغيي ــا المســتجد )كوفي اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة فــي مواجهــة فيــروس كورون
أوقــات منــع التجــول الجزئــي وعــودة بعــض النشــاطات، مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر 

ــي: ــى اآلت ــة عل ــة الكريم ــدرت الموافق ــد ص ــة، فق الوقائي
أواًل: ابتداًء من 28 مايو 2020م، حتى نهاية يوم 30 مايو 2020م، يتم ما يلي:

- تغييــر أوقــات الســماح بالتجــول فــي جميــع مناطــق المملكــة، مــا عــدا مدينــة مكــة المكرمــة، ليصبــح مــن 
الســاعة السادســة صباًحــا حتــى الثالثــة مســاًء.

- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
- إضافــة إلــى اســتمرار عمــل األنشــطة المســتثناة فــي القــرارات الســابقة، يتــم الســماح بفتــح بعــض 
األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة وممارســتها ألعمالهــا، فــي فتــرة الســماح، وذلــك فــي المجــاالت التاليــة:

1ـ محالت تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية )الموالت(.

ــات  ــع كافــة األنشــطة التــي ال تحقــق التباعــد الجســدي بمــا فــي ذلــك: صالون ــى اســتمرار من ــد عل 3 - التأكي

ولي العهد السعودي: نحن مقبلون ىلع خير دائًما 

صدور املوافقة من خادم الحرمين بتغيير أوقــات 
السماح بالتجول 
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ــة، ودور الســينما، وغيرهــا  ــة، والمراكــز الترفيهي التجميــل، وصالونــات الحالقــة، والنــوادي الرياضيــة والصحي
مــن األنشــطة التــي تحددهــا الجهــات المختصــة.

ثانًيا: ابتداًء من يوم 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم 20 يونيو 2020م، يتم ما يلي:
4 - تغييــر أوقــات الســماح بالتجــول فــي جميــع مناطــق المملكــة، مــا عــدا مدينــة مكــة المكرمــة، ليصبــح مــن 

الســاعة السادســة صباًحــا حتــى الثامنــة مســاًء.
5 - استمرار عمل جميع األنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

6 - الســماح بإقامــة صــالة الجمعــة والجماعــة لجميــع الفــروض فــي مســاجد المملكــة، مــا عــدا المســاجد فــي 
مدينــة مكــة المكرمــة، مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة.

ــة  ــة واالحترازي ــراءات الصحي ــق اإلج ــرام وف ــجد الح ــي المس ــة ف ــة والجماع ــالة الجمع ــة ص ــتمرار إقام 7 - اس
ــا. ــا حالًي ــول به المعم

ــة  ــودة لممارس ــاص، والع ــاع الخ ــركات القط ــة وش ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ــور لل ــق الحض ــع تعلي 8 - رف
أنشــطتها المكتبيــة وفــق الضوابــط التــي تضعهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، بالتنســيق 

ــة. ــات ذات العالق ــة والجه ــع وزارة الصح م
9 - رفــع تعليــق الرحــالت الجويــة الداخليــة مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة الالزمــة التــي 

تحددهــا الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بالتنســيق مــع وزارة الصحــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
10 - رفــع تعليــق الســفر بيــن المناطــق بوســائل المواصــالت المختلفــة، مــع التــزام الجهــات المختصــة 

الالزمــة. الوقائيــة  والتدابيــر  االحترازيــة  باإلجــراءات 

ولــي العهد السعـودي يبحث مــع رئيس روسيا 
الجتهـود املبذولــة لتحقيق استقرار األستواق 

البترولية 
تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا مــن فخامــة الرئيــس فالديميــر بوتيــن رئيــس روســيا االتحاديــة.
وتــمَّ خــالل االتصــال، بحــث الجهــود المبذولــة لتحقيــق اســتقرار األســواق البتروليــة، مشــيًدا فخامتــه فــي 

ــة. ــرول العالمي ــواق البت ــتقرار أس ــي اس ــا ف ــارز وجهوده ــة الب ــف المملك ــدد بموق ــذا الص ه
وجرى خالل االتصال، استعراض العالقات بين البلدين وسبل تطويرها.
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نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم أخبــار العلــم والثقافــة والتعليــم، والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت 
فــي المملكــة خــالل شــهر مايــو. 

امللف الثقايف
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أطلقــت شــركة »نيــوم« أولــى مبادراتهــا التدريبيــة لتأهيــل وتدريــب الكــوادر الوطنيــة الشــابة للعمــل فــي 
مشــروع »نيــوم«، مــن خــالل برنامــج »نيــوم للدبلــوم المهنــي المنتهــي بالتوظيــف« الــذي يهــدف إلــى تطويــر 
ــن  ــرض توطي ــة، بغ ــس القادم ــنوات الخم ــالل الس ــدرب خ ــن 6000 مت ــر م ــة ألكث ــارات الفني ــارف والمه المع
ــه  ــن نوع ــر م ــروع األكب ــاء المش ــي بن ــراكهم ف ــوم«، وإش ــروع »ني ــدم مش ــي تخ ــاالت الت ــي المج ــف ف الوظائ

علــى مســتوى العالــم.
وســيفتح البرنامــج فــي عامــه األول أبوابــه لنحــو 1000 طالــب، فــي ثالثــة تخصصــات وهــي الســياحة والضيافــة 
واألمــن الســيبراني. وســيتلقى الطــالب تدريبهــم فــي أكاديميــة »نيــوم« التــي تــمَّ اإلعــالن عنهــا فــي ينايــر 
مــن العــام الجــاري، بالشــراكة مــع كٍل مــن المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي والتقنــي، وجامعــة تبــوك. 
ــات  ــي تخصص ــري ف ــال البش ــر رأس الم ــي تطوي ــعودية 2030« ف ــة الس ــداف »رؤي ــج أه ــذا البرنام ــم ه ويدع

تســاعد علــى نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي.
وســتكون األولويــة فــي القبــول ألبنــاء منطقــة »نيــوم« وتبــوك، وبمقــدور جميــع المتقدميــن التســجيل فــي 
البرنامــج مــن خــالل موقــع األكاديميــة التــي ســتكون جــزًءا مــن الحــرم الجامعــي لجامعــة تبــوك، علــى الرابــط: 

 /https://neom.ut.edu.sa/neomacademy

»نيوم« تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب يف عامها 
األول 

ــة  ــة خاص ــرعة افتراضي ــركائها، مس ــع ش ــاون م ــة بالتع ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل ــت مدين أطلق
لمواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، لدعــم رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
والباحثيــن واألكاديمييــن، واإلســهام فــي تعزيــز الجهــود الوطنيــة لمكافحــة هــذا المــرض واألمــراض 

ــرى. ــة األخ المعدي
وأوضــح نائــب رئيــس المدينــة المكلــف لالبتــكار، الدكتــور يوســف اليوســف، أن البرنامــج يهــدف إلــى إيجــاد 
ــم  ــات الدع ــم خدم ــر تقدي ــرى، عب ــتقبلية األخ ــة المس ــد - 19( واألوبئ ــة )كوفي ــة جائح ــة لمواجه ــول فعال حل
التقنــي وفــرص التمويــل، مــن خــالل برنامــج يمتــد إلــى ســتة أســابيع ويمــر بثــالث مراحــل، تبــدأ بفــرز األفــكار 
واختيــار المشــروعات الواعــدة، تليهــا مرحلــة الدعــم الفنــي والتدريــب والتوجيــه، وتنتهــي بمرحلــة التســويق 
الصناعــي. وســيركز البرنامــج علــى المنتجــات والبرمجيــات وعمليــات التصنيــع وسالســل التوريــد والتوزيــع 

والحلــول اللوجســتية فــي المســارات المحــددة بمــا يــؤدي إلــى التحكــم بالفيــروس والحــد مــن انتشــاره.

»مـدينة امللك عبدالعزيز« تطلق مسرعة ملواجهة 
»كورونا« 
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ــخيص  ــر أدوات التش ــي: تطوي ــارات، ه ــة مس ــد - 19( خمس ــة )كوفي ــت« لمواجه ــرعة »كاكس ــي مس وتغط
الطبــي لفيــروس كورونــا المســتجد، ووضــع حلــول لمعــدات فحــص وعــالج هــذا الفيــروس واألدوات 
الوقائيــة، ورصــد وتتبــع هــذا المــرض واألمــراض الوبائيــة األخــرى عبــر أنظمــة المراقبــة ذاتيــة التحكــم، 
وتطويــر طــرق الكشــف عــن المخاطــر والســلوك الســكاني ضــد الفيــروس عبــر نمذجــة الوبــاء والمحــاكاة 
ــرى. ــة األخ ــراض الوبائي ــروس واألم ــذا الفي ــة ه ــة لمكافح ــلوكية واالجتماعي ــالت الس ــه، والتحلي ــم ب والتحك

ــادة  ــا القي ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي ــز، الجه ــد فاي ــن محم ــد ب ــتاذ حام ــة، األس ــر الثقاف ــب وزي ــي نائ ــن معال ثّم
ا اإلجــراءات االحترازيــة المبكــرة  الرشــيدة لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن مــن أخطــار فيــروس كورونــا، عــادًّ
التــي اتخذتهــا المملكــة فــي هــذه الجائحــة، عامــاًل مهًمــا ســاعد جميــع قطاعــات الدولــة لتقــوم بواجبهــا تجــاه 
ــم  ــاطه رغ ــة نش ــة لديموم ــعى وزارة الثقاف ــذي تس ــي ال ــاع الثقاف ــة القط ــه، خاص ــل وج ــى أكم ــع عل المجتم

الظــرف الحــرج الــذي يعيشــه العالــم.
وقــال معالــي نائــب وزيــر الثقافــة فــي االجتمــاع االفتراضــي لــوزراء ومســؤولي الثقافــة العــرب، وشــارك فيه 
ــت  ــة كان ــة«، إن وزارة الثقاف ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــدهللا ب ــن عب ــدر ب ــر ب ــمو األمي ــب الس ــن صاح ــة ع بالنياب
ســّباقة فــي التفاعــل مــع األزمــة وذلــك عبــر حزمــة مــن القــرارات الداخليــة المتعلقــة بمنظومتهــا اإلداريــة 
ــرة  ــالل فت ــا خ ــي أطلقته ــة الت ــة المتنوع ــا الثقافي ــا وفعالياته ــر مبادراته ــاع، أو عب ــي القط ــطين ف أو الناش

العــزل الثقافــي تحــت شــعار »الثقافــة فــي العزلــة«، مضيًفــا أن المبــادرات الثقافيــة التــي تنوعــت

وزيــر الثقافــة يعـرض التجربة السعوديــة فــي 
مواجهة كورونا لـ»األلسكو«
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ــه صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، بطباعــة كتــاب الشــاعر ابــن  وجَّ
يحــى »لبــاب األفــكار فــي غرائــب األشــعار«.

وأكــد المــؤرخ والــراوي محمــد الشــرهان أن توجيــه ســمو وزيــر الثقافــة، بطباعــة 
ــه  ــه لحرص ــتغربة من ــر مس ــعار«، غي ــب األش ــي غرائ ــكار ف ــاب األف ــاب »لب كت
ــع  ــل م ــعيه للتواص ــه، وس ــة علي ــي والمحافظ ــراث الوطن ــة الت ــى خدم عل
الثقافــة واالســتفادة ممــن لديهــم خبــرة  المختصيــن فــي مجــاالت 
وكنــوز تراثيــة ماديــة وغيــر ماديــة، عــاًدا تواصــل ســموه المســتمر مــع 
ــى  ــا عل ــًرا مهًم ــم مؤش ــق طموحاته ــعوديين وتحقي ــن الس المثقفي
ــس  ــر يعك ــام كبي ــن اهتم ــن م ــي الوط ــزون ف ــه المتمي ــى ب ــا يحظ م

ــن. ــة والمثقفي ــيدة للثقاف ــادة الرش ــر القي تقدي
ســتوحد  التــي  التــراث  هيئــة  إنشــاء  بإعــالن  »الشــرهان«  وأشــاد 
الجهــود تحــت مظلتهــا مــن جميــع الجوانــب التنظيميــة والتطويريــة 
ــين  ــن ممارس ــال م ــة بالمج ــه عالق ــن ل ــدم كل م ــتثمارية، وتخ واالس
ومهتميــن مــن مختلــف مناطــق المملكــة، وكذلــك الجهــات حكوميــة 
والقطــاع الخــاص، مشــيًرا إلــى أن تضافــر الجهــود سيســهم فــي الحفــاظ 

علــى تــراث اآلبــاء واألجــداد.

طباعة كتاب »لباب األفكار يف غرائب األشعار«

بيــن »أدب العزلــة«، و«ماراثــون القــراءة«، و«مســابقة التأليــف المســرحي«، و«مســابقة مانــداال الحــروف«، 
ــا  ــتثمرت فيه ــة؛ اس ــة المتنوع ــابقات الثقافي ــة«، والمس ــن العزل ــوان »ف ــي بعن ــي افتراض ــرض فن وأول مع
وزارة الثقافــة البنيــة التحتيــة التقنيــة المتطــورة التــي تمتلكهــا المملكــة العربيــة الســعودية »حيــث اعتمــدت 
ــات  ــر منص ــك عب ــد، وذل ــن ُبع ــي ع ــور المحل ــا الجمه ــل معه ــل، وتفاع ــكل كام ــة بش ــى التقني ــا عل مبادراتن

ــة تابعــة لــوزارة الثقافــة«. إلكتروني
وتنــاول معالــي نائــب وزيــر الثقافــة فــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي اجتمــاع وزراء الثقافــة العــرب الــذي نظمتــه 
ــة موحــدة لمواجهــة  ــا الســتراتيجية عربي ــوم »األلســكو«، مقترًح ــة والثقافــة والعل ــة للتربي المنظمــة العربي
ــه علــى ضــرورة توفــر  ــا، تحضــر فيهــا الثقافــة بوصفهــا جــزًءا رئيســًيا مــن الحــل. وأكــد معالي جائحــة كورون
ــي  ــكار ف ــة واالبت ــة والرقمن ــل التقني ــرورة تفعي ــي ض ــل ف ــتراتيجية، تتمث ــذه االس ــذ ه ــات لتنفي ــة متطلب ثالث
الجانــب الثقافــي للــدول العربيــة، ومعرفــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لألزمــة الصحيــة علــى القطــاع 
الثقافــي ككل، إضافــة إلــى ضــرورة تعزيــز تبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن الــدول العربيــة بهــدف تبنــي التدابيــر 

الوقائيــة، وبحــث كيفيــة توقــع أثــر األزمــة أو التخفيــف مــن أثرهــا علــى القطــاع الثقافــي.



تقارير سعودية
التقرير الخامس - مايو 482020

أعلنــت جامعــة الملــك فيصــل عــن فوزهــا بـــ)4( منــح بحثيــة؛ ثالثــة منهــا ضمــن المســار الســريع ألبحــاث 
كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19(، الــذي تــمَّ إطالقــه مــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، بالتعــاون 
ــا،  ــراض ومكافحته ــن األم ــة م ــي للوقاي ــز الوطن ــعودي، والمرك ــي الس ــس الصح ــة، والمجل ــع وزارة الصح م

والرابــع بدعــم مــن وزارة الصحــة. 
ــي  ــة يأت ــتحق للجامع ــوز المس ــذا الف ــي، أن ه ــز العوهل ــن عبدالعزي ــد ب ــور محم ــة، الدكت ــر الجامع ــد مدي وأك
ــة،  ــة وبحثي انعكاًســا لتوجهــات الجامعــة الداعمــة للبحــث العلمــي مــن منطلــق دورهــا كمؤسســة تعليمي
وتحقيًقــا لمســتهدفات هويتهــا المؤسســية التــي يعــدُّ المجــال الصحــي أبــرز مجاالتهــا الحيويــة التــي تســهم 
ــم  ــدة لدع ــة ع ــارات نوعي ــت مس ــة فتح ــن أن الجامع ــة. وبيَّ ــتدامة البيئي ــي واالس ــن الغذائ ــق األم ــي تحقي ف
ــن  ــدد م ــم ع ــتجد بتقدي ــا المس ــروس كورون ــة في ــور جائح ــة ظه ــذ بداي ــادرت من ــا ب ــم، كم ــا وتحفيزه باحثيه
المبــادرات التعليميــة والتدريبيــة والصحيــة والوقائيــة واإلعالميــة، وإلــى جانــب ذلــك كانــت لهــا إســهاماتها 
البحثيــة التخصصيــة فــي هــذا اإلطــار، التــي حظيــت مــن خاللهــا بالفــوز بـــ)3( منــح مــن مدينــة الملــك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة لدعــم بحثيــن مقدميــن مــن كليــة العلــوم بعنــوان »طريقــة كشــف حساســة 
للغايــة ومبكــرة لفيــروس كوفيــد - 19بواســطة مطيافيــة الرامــان المحســنة بالســطح«، والبحــث اآلخــر 
بعنــوان »تحســين وتطويــر أجســام مضــادة متفوقــة ضــد بروتيــن كوفيــد - 19 لتثبيــط الفيــروس والتطبيــق 
فــي الفحوصــات التشــخيصية«، وبحــث ثالــث مقــدم مــن كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات بعنــوان 
»التشــخيص المبكــر القائــم علــى الــذكاء االصطناعــي لفيــروس كورونــا المســتجد باســتخدام التصويــر 
التشــخيصي والبيانــات الطبيــة«، وبحــث رابــع تدعمــه وزارة الصحــة مقــدم مــن كليــة الطــب البيطــري بعنــوان 

ــي«. ــز الرئيس ــم البروتيي ــتهداف إنزي ــد - 19 باس ــد كوفي ــة ض ــاف األدوي ــة اكتش »دراس

جــامعة امللك فيـصل تـفـوز بـ4 مـنـح ألبـحـاث 
»كورونا« 

ــة  ــدارس الثانوي ــي الم ــل ف ــودة العم ــر ع ــأن تقتص ــيخ، ب ــد آل الش ــور حم ــتاذ الدكت ــم األس ــر التعلي ــه وزي وجَّ
للبنيــن والبنــات مــن 8 إلــى 19 شــوال علــى قــادة المــدارس ووكالئهــا واإلدارييــن واتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة 

فــي ذلــك.
ــه بــأن يكــون حضــور  وأوضحــت المتحــدث الرســمي باســم التعليــم العــام، ابتســام الشــهري، أن الوزيــر وجَّ
المعلميــن والمعلمــات حســب حاجــة العمــل لهــم، مــع تقديــر ظــرف مــن يتعــّذر حضــوره ومنحــه الوقــت 

الكافــي للحضــور وفــق عــذره.

اقتصار عـودة العمل فـي املدارس الثانـويـة ىلع 
قادة املدارس ووكالئها واإلداريين 
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ــات  ــة »ثنائي ــاء مؤسس ــن إنش ــة، ع ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــدهللا ب ــن عب ــدر ب ــر ب ــمو األمي ــب الس ــن صاح أعل
الدرعيــة« المعنيــة بالفنــون المعاصــرة التــي تــمَّ تصميمهــا لتكــون المســؤولة عــن تنظيــم »بينالــي« ســنوي 

فــي المملكــة يتــم التنــاوب فيــه بيــن معــرٍض للفنــون المعاصــرة ومعــرٍض للفنــون اإلســالمية.
ويــرأس صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، مجلــس إدارة مؤسســة »ثنائيــات 

الدرعيــة«، فــي حيــن تــمَّ تعييــن آيــة حبيــب البكــري فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي.
وســتبدأ مؤسســة »ثنائيــات الدرعيــة« نشــاطها بالتحضيــر للــدورة األولــى مــن الـ«بينالــي«، التــي ســتقام فــي 
عــام 2021م، وســتكون مخصصــة لمعــرٍض للفنــون المعاصــرة، فيمــا ســيتم تخصيــص الــدورة الثانيــة للفنــون 

اإلســالمية فــي عــام 2022م.
وســتعمل المؤسســة مــن خــالل تنظيــم الـ«بينالــي« علــى تحقيــق األهــداف التــي حددتهــا رؤيــة وتوجهــات 
وزارة الثقافــة المرتبطــة بمنصــات الفنــون المعاصــرة وتطويرهــا إلــى المســتوى الــذي تصبــح فيــه المملكــة 

مركــًزا إقليمًيــا وعالمًيــا للفنــون والثقافــة.
وســتتولى المؤسســة مداولــة الـ«بينالــي« بالتنــاوب بيــن معرضــي الفنــون المعاصــرة والفنــون اإلســالمية 
ــن  ــعوديين م ــن الس ــر للفناني ــاحة أكب ــق مس ــي« ولخل ــى الـ«بينال ــوع عل ــاء التن ــك إلضف ــنوي، وذل ــكل س بش
اتجاهــات إبداعيــة مختلفــة عبــر منصــة فنيــة مرموقــة تتيــح لهــم عــرض أعمالهــم والتفاعــل مــع أقرانهــم 
مــن الفنانيــن الدولييــن. ويمثــل الـ«بينالــي« منصــة إبداعيــة تســمح للجمهــور العالمــي االطالع علــى العروض 

الفنيــة والثقافيــة الســعودية بمــا تتســم بــه مــن عمــق وتنــوع.

إنشاء مؤسسة »ثنائيات الدرعية« 
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ــعودية،  ــة الس ــداث الرياضي ــة واألح ــات الترفيهي ــم الفعالي ــة أه ــي المملك ــي ف ــف الترفيه ــي المل ــع ف نطال
ــن. ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم وجه

امللف الترفيهي
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ــة المعنيــة بتصنيــف المطــارات  حصــدت مطــارات المملكــة الدوليــة علــى جوائــز »ســكاي تراكــس« العالمي
ــار  ــل 100 مط ــة أفض ــن قائم ــة ضم ــعودية دولي ــارات س ــة مط ــل ثالث ــرة تدخ ــران، إذ ألول م ــركات الطي وش

بالعالــم دفعــة واحــدة.
وتفصيــاًل للتقريــر الــذي أصدرتــه منظمــة »ســكاي تراكــس« العالميــة احتــل كل مــن مطــار األميــر محمــد بــن 
عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة، ومطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالدمــام، ومطــار الملــك 

خالــد الدولــي بالريــاض، علــى مراكــز عالميــة متقدمــة ضمــن أفضــل 100 مطــار عالمًيــا.
وعلــى صعيــد أفضــل المطــارات اإلقليميــة )حســب الحركــة التشــغيلية للمطــارات( فــي الشــرق األوســط، 
حصــل مطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة علــى المركــز األول، بينمــا حقــق مطــار 

الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالدمــام المركــز الثانــي.
وعلــى مســتوى أفضــل مطــارات الشــرق األوســط حصــد مطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي 
بالمدينــة المنــورة المركــز الخامــس، فيمــا حصــل مطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالدمــام المركــز 

ــابع. ــز الس ــاض المرك ــي بالري ــد الدول ــك خال ــار المل ــال مط ــادس، ون الس
ــة 10-20 مليــون مســافر فــي العالــم حقــق  وعلــى مســتوى أفضــل المطــارات حســب عــدد المســافرين فئ

ــا. ــز الدولــي بالدمــام المركــز العاشــر عالمًي مطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزي
وفــي جانــب أفضــل المطــارات حســب عــدد المســافرين فئــة 5-10 مليــون مســافر فــي العالــم حقــق مطــار 

األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة المركــز الثامــن عالمًيــا.
وعلــى مســتوى أفضــل موظفــي مطــارات فــي الشــرق األوســط حصــد مطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز 
الدولــي بالدمــام المركــز الخامــس، فيمــا حصــل مطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض علــى المركــز الســادس، 

ومطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة حقــق المركــز العاشــر.
ومــن ناحيــة أفضــل المطــارات تحســًنا علــى مســتوى العالــم تربــع مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة في 
المركــز الثانــي، ومطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض فــي المركــز الثالــث، ومطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز 
الدولــي بالدمــام فــي المركــز الســادس، ومطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة حقــق 

ــر. المركز العاش

مطارات سعوديـة تتصدر تقييم »سكاي تراكس« 
العاملية 
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 https://ozla.art أطلقــت وزارة الثقافــة المعــرض الفنــي االفتراضــي »فــن العزلــة« عبــر المنصــة اإللكترونيــة
التــي تقــدم للزائــر محــاكاة واقعيــة للمعــارض الفنيــة، وتســمح لــه باســتعراض محتويــات المعــرض والتنقــل 

بيــن صاالتــه عــن طريــق جهــازه اإللكترونــي.
ويأتــي معــرض »فــن العزلــة«، المعــرض األول مــن نوعــه فــي المملكــة، بمبــادرة مــن مجموعــة »مياديــن« 
وبدعــم مــن وزارة الثقافــة؛ مــن أجــل تشــجيع الفنانيــن الســعوديين علــى مشــاركة أعمالهــم الفنيــة التــي 
أبدعوهــا خــالل فتــرة العــزل الوقائــي وعرضهــا للجمهــور فــي فضــاء إلكترونــي يحــايك المعــرض الحقيقــي.
ويتضمــن المعــرض صــاالت متنوعــة مخصصــة للهــواة والمحترفيــن، مــن أبرزهــا صــاالت »بورتريــه عزلــة«، 
و«عزلــة رقميــة«، و«عزلــة فنــان«، و«عزلــة تجريديــة«، و«عزلــة االحتــراف« وهــي الصالــة المخصصــة لعــرض 

األعمــال الفنيــة لفنانيــن محترفيــن، كمــا خُصصــت إحــدى الصــاالت لألطفــال بعنــوان »مواهــب عزلــة«.
وتهــدف وزارة الثقافــة مــن دعــم معــرض »فــن العزلــة« إلــى تشــجيع االبتــكار فــي المجــال الثقافــي وتعزيــز 

الحضــور االفتراضــي للفعاليــات الثقافيــة فــي فتــرة العــزل الوقائــي.

»فن العزلة«.. أول معرض فني افتراضي 

فــي ظــل اســتمرار إجــراءات »التباعــد المجتمعــي« و«الحظــر المنزلــي«، وتحــت عنــوان »معّيديــن معاكــم«، 
للصوتيــات  »روتانــا  مــع  بالتعــاون  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  للترفيــه  العامــة  الهيئــة  قّدمــت 
والمرئيــات« والمكتــب الفنــي فــي »مجموعــة MBC«، أربــع حفــالت فنيــة مباشــرة خــالل أيــام عيــد الفطــر، 
ــد  ــد، وماج ــد الماج ــرم، وراش ــوى ك ــده، ونج ــد عب ــم: محم ــي، وه ــم العرب ــي العال ــاء ف ــوم الغن ــن نج ــة م لنخب
المهنــدس، وذلــك حصرًيــا عبــر »شــاهد VIP« للفيديــو حســب الطلــب، إذ يمكــن للمالييــن مــن محبــي 

الطــرب والحفــالت االســتمتاع بالمشــاهدة مــن بيوتهــم.
ــرح  ــى المس ــم عل ــة حفالته ــوم األربع ــا النج ــي، أحي ــم العرب ــي العال ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــادرٍة ترفيهي ــي مب وف
ــتركيه  ــرًة لمش ــواء مباش ــى اله ــالت عل ــك الحف ــّث تل ــا ب ــاهد VIP« حصرًي ــى »ش ــا يتول ــور، فيم ــدون جمه ب
فــي كل مــكان. بمــوازاة ذلــك، أجــرى اإلعالمــي علــي العليانــي مــن »مجموعــة MBC« - الــذي يتولــى تقديــم 
ــم  ــدء حفالته ــل ب ــك قب ــل، وذل ــاب الحف ــوم أصح ــن النج ــن الفناني ــع كلٍّ م ــة م ــالت خاص ــالت - مقاب الحف

ــا. وخالله

حفالت منوعة يف »معّيدين معاكم« 
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أطلقــت أمانــة منطقــة الريــاض فــي أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك، عــدًدا مــن الفعاليــات الفرائحيــة ابتهاًجــا 
بموســم العيــد، مراعيــة اإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

ــتجد. المس
ابتــدأت فعاليــات أمانــة الريــاض بتوزيــع آالف العيديــات فــي المستشــفيات، والمحاجــر الصحيــة الفندقيــة، 
ــة  ــر البهج ــى نش ــا عل ــار حرصه ــي إط ــدان، ف ــي المي ــن ف ــن العاملي ــال األم ــى رج ــة، وعل ــات الخيري والجمعي

ــة. ــاء العاصم ــع أنح ــي جمي ــرور ف والس
وطرحــت األمانــة مســابقة أفضــل صــورة وفيديــو بالعيــد، وتمتــد علــى مــدى ثالثــة أيــام، إلــى جانــب إنتاجهــا 
ألغنيــة العيــد، وتنفيــذ فعاليــة إطــالق البالونــات فــي ســماء مدينــة الريــاض عنــد الســاعة الخامســة عصــًرا 

تعبيــًرا عــن الفــرح والمســرات.
مــت أمانــة الريــاض أمســية شــعرية فــي أولــى ليالــي العيــد باســتضافة الشــاعر محمــد الســكران، وتليها  ونظَّ
أمســيتان للشــاعرين فهــد الشــهراني، وســعيد بــن مانــع، خــالل اليوميــن الثانــي والثالــث مــن شــوال، ضمن 

اهتمامهــا بالمــوروث الشــعبي، ودعــم المواهــب الشــبابية البــارزة فــي مجال الشــعر.
وأتاحــت لســكان منطقــة الريــاض االســتفادة مــن بطاقــات المعايــدة اإللكترونيــة، التــي تمكنهــم مــن 
ــناب  ــق »س ــر تطبي ــي عب ــع فرائح ــور« بطاب ــر للص ــا »فلت ــت أيًض ــا. وأطلق ــا وإهدائه ــمائهم عليه ــة أس إضاف

ــات«. ش
وحرصــت أمانــة منطقــة الريــاض علــى التنــوع فــي فعالياتهــا لتشــمل مختلف الفئــات العمريــة، لتعــم الفرحة 

ســكان المنطقــة، ودون أن تشــكل اإلجــراءات االحترازيــة عائًقــا أمــام االبتهــاج بأيــام العيد.

أمانـة الـريـاض تطلق فعالـيـاتها االبتهاجية فـي 
موسم العيد 
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بتوجيــه مــن معالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، األســتاذ تــريك بن عبدالمحســن آل الشــيخ، 
ــا بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، يحتــوي علــى العديــد مــن  ــا ترفيهًي مــت الهيئــة العامــة للترفيــه برنامًج قدَّ
البرامــج المميــزة والحفــالت الغنائيــة، التــي تراعــي الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العالــم جــراء جائحــة كورونــا.
بــدأت الفعاليــات مــن ثانــي أيــام العيــد، عنــد العاشــرة مســاًء بتوقيــت الســعودية، عبــر عــرض علــى الهــواء 
 /https://enjoy.sa/ar »مباشــرة مــن الواليــات المتحــدة أمكــن مشــاهدته مــن خــالل منصــة »عيشــها

م أحــدث إبداعاتــه. لبطــل العالــم فــي الخــدع الورقيــة وعــروض الخفــة »شــين ليــم«، الــذي قــدَّ
ومــن البرامــج التــي قدمتهــا الهيئــة فــي العيــد، برنامــج »صنــع فــي المنــزل« علــى قنــاة »إم بــي ســي« عنــد 
العاشــرة مســاًء بتوقيــت الســعودية، وهــو برنامــج ترفيهــي اجتماعــي فنــي، إذ تبــارى المشــاركون فيــه مــن 
خــالل إرســال فيديوهــات لمواهــب أو أعمــال قامــوا بهــا مــع بدايــة الحجــر المنزلــي، ويفــوزون فــي ختــام كل 
حلقــة بمبلــغ مالــي، بعــد اختيــار لجنــة التحكيــم المكونــة مــن أربعــة أشــخاص مــن مشــاهير الوطــن العربــي.

»هيئة الترفيه« تعايـد الجمهور بمجموعة بـرامج 
وحفالت غنائية 
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  https://bit.ly/2XuSpOV - 1 - “الصحة” تصدر دلياًل متكاماًل لمرضى السكري عن فيروس كورونا
https://bit.ly/2Xx- - 2 - بنــك التنميــة االجتماعيــة يطلــق مبــادرات تســتهدف المنشــآت والمشــاريع متناهيــة الصغــر

  aFan
  https://bit.ly/36XZr1V - 3 - المملكة تدعم شركات ومؤسسات الحج والعمرة لمواجهة خسائر جائحة كورونا

  A1( https://bit.ly/2U8Ccgr( - 4 - وكالة موديز للتصنيف االئتماني تؤكد تصنيف المملكة عند
5 - الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي تطلــق تطبيــق “توكلنــا” إلدارة التصاريــح اإللكترونيــة خــالل فتــرة 

  https://bit.ly/3czNyjU - ”منــع التجــول“
  https://bit.ly/37bYSlj - ”6 - “الصحة” تعلن استمرار الفحص الموسع عبر خدمة “موعد

  https://bit.ly/3cAwIRT - 7 - الشورى يطالب بعقوبات صارمة إلعالنات مشاهير التواصل المضللة
  https://bit.ly/2AG6Gzc - 8 - أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها األول

  https://bit.ly/308rx9i - 9 - “الحوار الوطني” يدرب 25 من المثقفين واألكاديميين من 17 دولة إفريقية
  https://bit.ly/307Xbnf - 10 - “مجموعة العشرين” تشيد بماراثون التعهد العالمي لالستجابة لجائحة كورونا

  https://bit.ly/3gTfgvk - 2020 11 - 50 مليار لاير استثمارات مدن الهيئة الملكية للربع األول من
  https://bit.ly/3gWyW1a - 12 - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطلق مسرعة لمواجهة كورونا

  https://bit.ly/2Xv0e7k - 13 - “الطاقة” تدعو 1.6 مليون مشترك لتأجيل %50 من فواتير الكهرباء
  https://bit.ly/3gN5Xgi - ”14 - وزارة الداخلية تطلق اإلصدار الثاني من خدمة “فرجت

15 - الداخليــة: اعتمــاد الئحــة الحــد مــن التجّمعــات التــي تســهم في تفشــي ونقــل فيروس كورونــا وتصنيــف المخالفات 
 https://bit.ly/2AGHxo4 - والعقوبــات المقررة بحقها

 https://bit.ly/3ePOiCP - 16 - مؤسسة النقد تصدر القواعد المنّظمة ألعمال التأمين البنيك
 https://bit.ly/36ZR6L7 - 937 17 - “الصحة” تطلق خدمة الواتسآب لمركز

  https://bit.ly/2XU6lAU - ”18 - “الثقافة” تدعم أول معرض فني افتراضي بعنوان “فن العزلة
ــدة -  ــات المتح ــة والوالي ــن المملك ــتراتيجية بي ــة واالس ــات التاريخي ــى العالق ــدان عل ــب يؤك ــن وترم ــادم الحرمي 19 - خ

  https://bit.ly/2U8PzNs
  https://bit.ly/3cBXIjQ - 20 - طراد باهبري رئيًسا للشؤون الخاصة لولي العهد

https://bit.ly/2Az- - 21 - وزيــر الداخليــة يوافــق علــى تعديــل عــدد مــن مــواد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام األحــوال المدنيــة
  TWdz

https://bit. - 22 - المملكــة تســتضيف مؤتمــر المانحيــن لليمــن بمشــاركة األمــم المتحــدة مطلــع يونيــو المقبــل
  ly/3gNsQ3c

  https://bit.ly/3706I1b - 23 - أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مايو من عام 2020م
https://bit. - 24 - نائــب وزيــر الثقافــة يعــرض التجربــة الســعودية فــي اجتمــاع منظمــة “األلســكو” لمواجهــة كورونــا

  ly/3gRzPbn
  https://bit.ly/3eRlzh3 - 25 - الجدعان: حساب المواطن مستمر ولن يتأثر

  https://bit.ly/3dB2eAn - ”26 - وزير الثقافة يوجه بطباعة كتاب “لباب األفكار في غرائب األشعار
  https://bit.ly/3dyyT9L - 27 - “الزكاة والدخل”: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 مطلع يوليو القادم

  https://bit.ly/371MAeY - ”28 - “طبية القوات المسلحة” تسخر أسطولها الجوي لمساندة “الصحة
  https://bit.ly/2Ud9Otp - 29 - مطارات سعودية تتصدر نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية

  https://bit.ly/3czqEsS - 30 - تطهير أكثر من 240 ألف موقع في مختلف أنحاء المملكة للحد من تفشي كورونا
  https://bit.ly/2Bt9zUw - 31 - جامعة الملك فيصل تفوز بـ)4( منح بحثية ألبحاث كورونا المستجد

  https://bit.ly/3cy2GOJ - 32 - رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعقد االجتماع األول لوكالء وزراء المياه
  https://bit.ly/3ePyKPx - 33 - كلية الملك فهد األمنية تحصل على شهادة األيزو العالمية
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34 - معهــد الصحــة األميركيــة يعتمــد تصميــم كّمامــة ثالثيــة األبعــاد لطالبيــن بجامعــة عبدالرحمــن بــن فيصــل - 
  https://bit.ly/30aTugC

  https://bit.ly/3cFCr9e - 35 - “نزاهة” تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري خالل شهر رمضان
https://bit.ly/2AC- - 36 - طبيبــة ســعودية تحصــل علــى بــراءة اختــراع فــي تحفيــز نمــو وتكــون أوعيــة دمويــة جديــدة

  C69O
  https://bit.ly/308NvsH - 37 - ولي العهد.. تفاؤل في الخطاب وثقة في المواطن

  https://bit.ly/2UcsQAe - 38 - خادم الحرمين يصدر أمًرا ملكًيا بترقية وتعيين 30 قاضًيا بديوان المظالم
  https://bit.ly/2MwiRRW - ”39 - حفالت منوعة في “معّيدين معاكم

  https://bit.ly/2XxhcBR - 40 - المملكة الثالثة عالمًيا في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية
  https://bit.ly/2MxN03r - 41 -  األجهزة األمنية تبدأ في تطبيق منع التجول الكلي في كل مناطق المملكة

42 - خــادم الحرميــن الشــريفين يوجــه كلمــة للمواطنيــن والمقيميــن وعمــوم المســلمين بمناســبة عيــد الفطــر 
  https://bit.ly/304PnCO  - المبــارك 

43 - خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي العهــد يتلقيــان برقيــات تهنئــة مــن قــادة الــدول اإلســالمية بمناســبة 
  https://bit.ly/306peDD - ــر ــد الفط عي

https://bit.ly/2B- - ــالء ــاوز كل ب ــة لنتج ــزم واإليجابي ــن بالع ــا متحلي ــادم أيامن ــي ق ــل ف ــرى األم ــلمان: ن ــك س 44 - المل
  zW0Tq

  https://bit.ly/3cGer5S - 45 - إقامة صالة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي
  https://bit.ly/2Mv46Pp - 46 - ولي العهد: نحن مقبلون على خير دائًما بهمة رجال المملكة عسكريين ومدنيين

  https://bit.ly/3dARBOa - 47 - أمانة الرياض تطلق فعالياتها االبتهاجية في موسم العيد
  https://bit.ly/2UbwZ7D - 48 - “هيئة الترفيه” تعايد الجمهور بمجموعة من البرامج الترفيهية والحفالت الغنائية

https://bit. - 49 - الحيــاة تعــود تدريجًيــا.. صــدور الموافقــة مــن خــادم الحرميــن بتغييــر أوقــات الســماح بالتجــول
  ly/2Y1gv2W

  https://bit.ly/2Y6gHOg - 50 - إلزام المصلين بالكمامات ومنع األطفال وإغالق المواضئ
  https://bit.ly/2MI7XsF - 51 - 90 ألف مسجد تفتح أبوابها فجر األحد القادم

  https://bit.ly/2Ms98MF - 52 - التحالف: اعتراض طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
https://bit. - 53 - ولــي العهــد يبحــث مــع رئيــس روســيا الجهــود المبذولــة لتحقيــق اســتقرار األســواق البتروليــة

  ly/2MuWcW7
54 - الرئاســة الســعودية لمجموعــة العشــرين تشــارك مــع األمــم المتحــدة فــي مناقشــة حلــول تعزيــز تمويــل التنميــة 

  https://bit.ly/2XztcTG - في فتــرة جائحــة كورونــا
  https://bit.ly/309i3dP - ”55 - العدل تطلق خدمة “التقاضي عن ُبعد

  https://bit.ly/3gZaywe - 56 - صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي
https://bit.ly/2Y- - ــات ــة للقطاع ــوالت” الوقائي ــر “البروتوك ــة والتدابي ــراءات االحترازي ــن اإلج ــن ع ــة” تعل 57 - “الداخلي

  1n3yy
  https://bit.ly/2MsdbIR - 58 - تعديل الحد األقصى المسموح به في التجمعات

59 - وزيــر التعليــم يوجــه بــأن تقتصــر عــودة العمــل فــي المــدارس الثانويــة علــى قــادة المــدارس ووكالئهــا واإلدارييــن 
  https://bit.ly/2AHnANU -

  https://bit.ly/3eOUnQ2 - 60 - “الصحة”: أكثر من 62 ألف حالة تعاٍف من كورونا في المملكة
https://bit.ly/3dzkjix - ”61 - وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية
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