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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

186,436 إصابة بـ»كورونا« في المملكة
تمكين استفادة الصم وضعاف السمع من خدمات 937

وصول 14 مليون كمامة لتلبية احتياجات السوق
تأجيل سداد األقساط التأمينية 

»الكهرباء« تفحص الخطوط الهوائية بـ»الدرون«
إغالق 71 مسجًدا ظهرت فيها حاالت »كورونا«

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 22 قاضًيا في ديوان المظالم
حقوق اإلنسان: برامج تمكين المرأة كفلتها أنظمة المملكة

المملكة الثالثة عالمًيا بتوظيف التقنيات الحديثة الحتواء »كورونا« 
مذكرة تعاون لدعم تدريب وتوظيف ذوي اإلعاقة

الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوًما
إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع اإللكتروني

امللف األمني

10 آالف لاير عقوبة عدم استخدام الكمامات
تخريج دورة الفرد األساسي األولى للنساء 

تعيين 53 امرأة بمرتبة مالزم تحقيق في النيابة العامة
تدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي

100 ألف لاير عقوبة التجمعات بالمحال التجارية
امللف االقتصادي

36 مليار لاير لدعم 17 ألف منشأة واعدة 
»العشرين« تسعى لتعزيز المرونة الدولية لمواجهة األزمات

ورشة عمل لـ»ريادة المناخ بمجموعة العشرين« حول »كورونا«
تعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية 

المملكة الـ24 في التنافسية العالمية 2020 
»التجارة العالمية«: إجراءات السعودية ضد قطر مبررة وضرورية لحماية أمنها

»المعاملة بالمثل« مع الدول التي تفرض إجراءات على صادرات المملكة
»الشورى« يقر نظام صندوق التنمية السياحي

امللف السياسي

وزير الخارجية يستقبل السفير األمرييك لدى المملكة 
المملكة تواصل دعم جهود مواجهة »داعش« 
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تمديد مشروع »مسام« لتطهير اليمن من األلغام
مؤتمر المانحين: مليار و350 مليون دوالر مساعدات لليمن 

الجبير يلتقي سفراء االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بالمملكة
خالد بن سلمان يتلقى اتصااًل من وزير الدفاع البريطاني

المملكة تؤكد رفضها ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالين من األمين العام لألمم المتحدة والرئيس الفرنسي

المملكة توقع ميثاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي
ترحيب سعودي بقرار »الطاقة الذرية« حول إيران

»الخارجية«: أمن مصر جزء ال يتجزأ من أمن المملكة
المملكة ترأس اجتماع »مجلس األمم المتحدة« لمكافحة اإلرهاب

بأمر ولي العهد السعودي.. أرض مجانية وسكن جاهز وتعويضات ألهالي منطقة »نيوم«
الحج هذا العام.. بأعداد محدودة جًدا لحجاج الداخل فقط
نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث األميريك الخاص إليران

»الخارجية«: تقرير غوتيريش أكد ضلوع إيران المباشر في الهجمات الصاروخية على المملكة
امللف الثقايف

مناهج تعليمية تعزز الهوية وتحسن نواتج التعّلم وفق »رؤية السعودية 2030« 
ندوات عن العزلة وما بعدها وثقافة »رؤية السعودية 2030«

براءة اختراع عالمية لفريق طبي سعودي
203 آالف طالب يكملون االختبار »التحصيلي«

الجامعة اإلسالمية ضمن أفضل 1000 جامعـة عالمًيا
»نيوم« تطلق برنامًجا لتعليم اللغة اإلنجليزية

»نيوم« تفتح باب التسجيل لدراسة تكنولوجيا المعلومات
مبادرة لتطوير المكتبات العامة في المملكة

المملكة الـ29 عالمًيا لألكثر حصة في األبحاث العلمية
امللف الترفيهي

إطالق التطبيق الغنائي التفاعلي »شدو« 
عودة عروض األفالم في دور السينما

منع األطفال وكبار السن من حضور الفعاليات الترفيهية
إطالق موسم صيف السعودية »تنفس« 

إطـالق جـائـزة صيف السعودية للتميز اإلعـالمي إلبراز الوجهات السياحية
املراجع
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امللخص التنفيذي

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر يونيــو 2020، علــى موعــد مــع مجموعة مــن األحــداث واألخبار 
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.
ــاالت  ــدد الح ــل ع ــا، إذ وص ــة كورون ــع جائح ــع - م ــة - بالطب ــو، البداي ــهر يوني ــي ش ــي ف ــف االجتماع ــي المل فف
المؤكــدة فــي المملكــة لفيــروس كورونــا الجديــد )COVID -19( إلــى 186,436 حالــة، ومــن بيــن هــذه الحــاالت 
ــة،  ــة مطمئن ــم الصحي ــم حالته ــة، ومعظمه ــا الصحي ــة ألوضاعه ــة الطبي ــى الرعاي ــطة تتلق ــة نش 57,719 حال
منهــا 2,285 حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــم مطمئنــة. كمــا ســجلت 2,363 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل عــدد 

المتعافيــن إلــى 127,118 حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الوفيــات 1,599 حالــة.
وفــي إطــار جهــود حكومــة المملكــة لمواجهــة »كورونــا«، اســتقبل مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة، 
شــحنة مــن مســتلزمات الوقايــة تحمــل 14 مليــون كمامــة لســد احتياجــات الســوق مــن هــذه المســتلزمات 
المســتجد »كوفــد -19«، كإحــدى عمليــات دعــم سالســل  للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا  الطبيــة 
اإلمــداد لمنتجــات الوقايــة بالشــراكة بيــن عــدة جهــات حكوميــة والقطــاع الخــاص، وكذلــك بدعــم مــن 
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية للشــحن، والشــركة الســعودية للخدمــات اللوجســتية لضمــان توافــر 

ــكل كاٍف. ــة بش ــتلزمات الالزم المس
ــا، أغلقــت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد 71 مســجًدا  ــا« أيًض وفــي ســياق متصــل بـ»كورون
ــن  ــد – 19« بي ــتجد »كوفي ــا المس ــروس كورون ــة بفي ــاالت إصاب ــور ح ــة ظه ــة نتيج ــق المملك ــف مناط بمختل
المصليــن وعــدد مــن منســوبي المســاجد، مــا اســتدعى غلــق تلــك المســاجد لتعقيمهــا والتأكــد مــن 

جاهزيتهــا الســتقبال المصليــن.
ــز  ــي مرك ــة ف ــرقية ممثل ــة الش ــه غرف ــاء نظمت ــرقة لق ــات المش ــن الفعالي ــن ضم ــر، كان م ــد آخ ــى صعي عل
ســيدات األعمــال، إذ قالــت خاللــه مديــر عــام فرع هيئة حقــوق اإلنســان بالمنطقة الشــرقية، نــوال البواردي، 
إن أبــرز أهــداف برنامــج التمكيــن القانونــي للمــرأة تتمثــل فــي التوعيــة ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، وأيًضــا 
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تســليط الضــوء علــى أهــم وأبــرز صــور تمكيــن المــرأة فــي المجــال القانونــي والتــي كفلتهــا أنظمــة المملكــة.
وحققــت المملكــة إنجــاًزا جديــًدا فــي مســاعيها الحثيثــة لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد 
ــق  ــي تطل ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــث دول ــون ثال ــة لتك ــة الحديث ــات التقني ــف اإلمكان ــالل توظي ــن خ - 19« م
تطبيًقــا يســتخدم تقنيــات »Exposure Notification« التــي طورتهــا، مؤخــًرا، شــركتا »أبــل«، و«جوجــل«، 
للمســاعدة علــى تنبيــه المســتخدمين الذيــن قــد يصابــون نتيجــة االختــالط بأشــخاص ثبتــت إصابتهــم بمــرض 

ــد – 19«. »كوفي
ــا نجــاح قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«  ــا فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، فرصدن أمَّ
فــي اعتــراض وتدميــر صاروخيــن بالســتيين أطلقتهمــا ميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة، باتجــاه مدينتــي نجــران 

والريــاض، فــي عمليــة عدائيــة متعمــدة وممنهجــة الســتهداف األعيــان المدنيــة والمدنييــن.
ــارج  ــل أو خ ــات داخ ــة التجمع ــة بعقوب ــال التجاري ــي المح ــن ف ــوقين والعاملي ــة المتس ــرت وزارة الداخلي وذّك
المحــل التجــاري بالعقوبــة التــي قــد تصــل إلــى 100 ألــف لاير. كمــا أن منشــآت القطــاع الخاصــة غيــر الملتزمــة 
ــتعاقب  ــام، س ــذا الع ــوال له ــن ش ــادس م ــخ الس ــة بتاري ــة المعلن ــر الوقائي ــة والتدابي ــراءات االحترازي باإلج
بغرامــة ماليــة قدرهــا 10 آالف لاير، وذلــك فــي حالــة مخالفــة غيــر الملتزميــن باســتخدام الكمامــة الطبيــة أو 
القماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم، باإلضافــة إلــى عــدم تأميــن المطهــرات والمعقمــات فــي األماكــن 

المخصصــة لهــا.
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، كان مــن أهــم األحــداث إصــدار فريــق تحكيــم منازعــات منظمــة 
التجــارة العالميــة حكمــه بشــأن نــزاع رفعتــه قطــر حيــال تطبيــق اتفاقيــة التجــارة المتعلقــة بجوانــب حقــوق 
الملكيــة الفكريــة )تريبــس(، والتأكيــد أن موقــف المملكــة العربيــة الســعودية تجــاه قطــر لــه مــا يبــرره لحماية 
مصالحهــا األمنيــة األساســية حســب مــادة االســتثناءات األمنيــة فــي اتفاقيــة المنظمــة، التــي تنــص علــى 
»إمكانيــة اتخــاذ الدولــة العضــو إجــراءات تعتبرهــا ضروريــة لحمايــة مصالحهــا األمنيــة األساســية فــي حالــة 

وجــود حالــة طــوارئ فــي العالقــات الدوليــة بينهمــا«.
ــة  ــا المتعلق ــاء مخرجاته ــرين إلنه ــة العش ــي مجموع ــة ف ــة التحتي ــل البني ــة عم ــاع مجموع ــا اجتم ــا تابعن كم
بتعزيــز أجنــدة اســتخدام التقنيــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة )InfraTech(، وتقريــر التعــاون بيــن مجموعــة 
ــتثمارية؛ إذ  ــات االس ــول والمؤسس ــري األص ــع مدي ــة، م ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــرين ومنظم العش
ــالل  ــة خ ــوك المركزي ــي البن ــة ومحافظ ــوزراء المالي ــادم ل ــاع الق ــي االجتم ــات ف ــذه المخرج ــم ه ــيتم تقدي س

شــهر يوليــو.
ــي  ــة، وه ــة المدني ــام الخدم ــن نظ ــواد م ــل 6 م ــى تعدي ــة عل ــوزراء بالموافق ــس ال ــرار مجل ــدور ق ــا ص وتابعن
التعديــالت التــي تأتــي فــي ســياق الجهــود المتواصلــة التــي تقــوم بهــا الدولــة لتطويــر نظــام الخدمــة المدنيــة 

ولوائحــه التنفيذيــة.
ورصدنــا كذلــك خبــر تقــدم المملكــة مــن المرتبــة 26 إلــى المرتبــة الـــ 24 فــي تقريــر الكتاب الســنوي للتنافســية 
العالميــة، الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي، وذلــك مــن بيــن 63 دولــة هــي األكثــر تنافســية فــي العالم، 

متقدمــة بذلــك مرتبتيــن عــن العــام الماضــي، رغــم الظــروف االقتصاديــة الناتجــة عــن آثــار جائحــة كورونا.
الملــف السياســي فــي يونيــو 2020، كان مليًئــا باألحــداث واألخبــار، علــى رأســها المشــاركة الفعالــة مــن 
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ــر  ــالل مؤتم ــا خ ــن عنه ــي أُعل ــة الت ــدات المالي ــت التعه ــن 2020، إذ بلغ ــن لليم ــر المانحي ــي مؤتم ــة ف المملك
المانحيــن، الــذي نظمتــه المملكــة العربيــة الســعودية افتراضًيــا بالشــراكة مــع األمــم المتحــدة فــي الريــاض، 
مليــاًرا و350 مليــون دوالر أمريــيك. وقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية التعهــد األكبــر بـــ500 مليــون دوالر، 

يليهــا الواليــات المتحــدة األميركيــة بـــ 225 مليــون دوالر.
وفــي ســياق غيــر بعيــد عــن مواقــف المملكــة تجــاه أشــقائها، جــددت المملكــة العربيــة الســعودية إدانتهــا 
ورفضهــا لمــا أعلنــه رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي عــن نيتــه ضــم أراٍض مــن الضفــة الغربيــة، وفــرض الســيادة 
اإلســرائيلية عليهــا، عــادة هــذا اإلجــراء تصعيــًدا خطيــًرا يهــدد فــرص اســتئناف عمليــة الســالم لتحقيــق األمن 

واالســتقرار فــي المنطقــة.
ــن  ــن أم ــزأ م ــزء ال يتج ــة ج ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــة أن أم ــة المملك ــدت حكوم ــل، أك ــد متص ــى صعي وعل
ــي  ــا ف ــي حقه ــر ف ــب مص ــى جان ــة إل ــف المملك ــرها، وتق ــة بأس ــة العربي ــعودية واألم ــة الس ــة العربي المملك
ــة. ــي المنطق ــا ف ــة وداعميه ــيات اإلرهابي ــرف والميليش ــات التط ــن نزع ــعبها م ــا وش ــن حدوده ــاع ع الدف

فيمــا تلقــى ســمو ولــي العهــد الســعودي اتصاليــن هاتفيــن مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة »أنطونيــو 
غوتيريــش«، والرئيــس الفرنســي »إيمانويــل ماكــرون«. وخــالل االتصاليــن جــرى اســتعراض مجمــل األحــداث 

التــي تشــهدها الســاحتان اإلقليميــة والدوليــة.
كمــا رصدنــا فــي الملــف السياســي األمــر الســعيد مــن ســمو ولــي العهــد الســعودي، بمنــح أرض مجانيــة 
وســكن جاهــز وتعويضــات ألهالــي منطقــة »نيــوم«. باإلضافــة إلى عدد مــن الحــزم االجتماعيــة واالقتصادية، 
وكذلــك قيــام شــركة »نيــوم« بإعــداد برنامــج الســتقطاب أبنــاء وبنــات المنطقــة فــي دورات تدريبيــة تســهم 

فــي إيجــاد أعمــال لهــم فــي هــذه المشــروعات.
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ــة  ــادة المملك ــرار قي ــك، ق ــا كذل ــي رصدناه ــة الت ــريفين المهم ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــرارات حكوم ــن ق وم
ممثلــة فــي خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي العهــد، بإقامــة حــج هــذا العــام 1441هـــ، بأعــداد محــدودة 
جــًدا للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج لمختلــف الجنســيات مــن الموجوديــن داخــل المملكــة، وذلــك حرًصــا 
علــى إقامــة الشــعيرة بشــكل آمــن صحًيــا، وبمــا يحقــق متطلبــات الوقايــة والتباعــد االجتماعــي الــالزم لضمان 

ســالمة اإلنســان وحمايتــه مــن مهــددات »كورونــا«.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، رصدنــا االجتمــاع األول للجنــة اإلشــرافية لمراجعــة الكتــب الدراســية 
ــية  ــج الدراس ــتمر للمناه ــر المس ــة والتطوي ــات المراجع ــة عملي ــتعرض منهجي ــذي اس ــج، ال ــر المناه وتطوي
وســالمة المصــادر العلميــة، بمــا يعــزز مــن الهويــة الوطنيــة الســعودية المتحليــة بالوســطية واالعتــدال، 
ــى  ــرى، إل ــات األخ ــع الثقاف ــش م ــي، والتعاي ــل االجتماع ــف والتفاع ــن التكّي ــات م ــالب والطالب ــن الط وتمكي
جانــب ربطهــم بهويــة بالدهــم وتاريخهــا العريــق، وتقديــر رموزهــا الوطنيــة، واالنتمــاء لهــذا الوطــن 
ــم  ــعودية 2030«، ودع ــة الس ــداف »رؤي ــية أله ــج الدراس ــق المناه ــك تحقي ــه، كذل ــوالء لقيادت ــه، وال وحضارت

ــوح. ــن طم ــر، ووط ــاد مزده ــوي، واقتص ــع حي ــاء مجتم ــة لبن ــا الرئيس محاوره
كمــا رصدنــا إطــالق شــركة »نيــوم« مبــادرة مجتمعيــة تثقيفيــة، تتمثــل فــي برنامــٍج لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة، 
تســتهدف بــه المجتمــع المحلــي، فــي إطــار جملــة مبــادرات اجتماعيــة تنمويــة اعتــادت إطالقهــا خدمــًة 
ــي  ــع المحل ــاء المجتم ــن أبن ــدة م ــة جدي ــول دفع ــجيل لقب ــاب التس ــوم« ب ــركة »ني ــت ش ــا فتح ــع. أيًض للمجتم
لدراســة تكنولوجيــا المعلومــات، بعــد نجــاح المرحلــة األولــى مــن برنامــج »نيــوم« لالبتعــاث الداخلــي المنتهــي 
بالتوظيــف الــذي أطلــق فــي نهايــة شــهر ينايــر الماضــي، بالتعــاون مــع جامعــة فهــد بــن ســلطان فــي تبوك.
وأطلــق صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، مبــادرة تطويــر المكتبــات العامــة 
التــي ســتتولى إدارتهــا هيئــة المكتبــات، وســتعمل مــن خاللهــا علــى تحويــل المكتبــات العامــة إلــى منصــات 
ثقافيــة بمفهــوم اجتماعــي شــامل وحديــث، تلتقــي فيــه أنمــاط اإلبــداع الثقافــي كافــة، ويجــد فيــه األفــراد 

مــن مختلــف شــرائح المجتمــع مــا يمنحهــم المعرفــة والمشــاركة والتفاعــل فــي تجربــة ثقافيــة متكاملــة.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر يونيــو، فــإن أهــم الفعاليــات هــي عــودة األنشــطة الترفيهيــة مــن جديــد  أمَّ
بعــد فتــرة حظــر طويلــة بســبب جائحــة كورونــا، إذ أعلنــت الهيئــة العامــة لإلعــالم المرئــي والمســموع 
عــودة عــروض األفــالم فــي صــاالت ودور الســينما فــي المملكــة، وأكــدت فــي الوقــت نفســه ضــرورة اتبــاع 

ــا. ــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورون اإلجــراءات االحترازيــة والوقائي
كمــا أعلنــت الهيئــة الســعودية للســياحة عــن إطــالق موســم صيــف الســعودية »تنفــس« فــي الفتــرة مــن 
25 يونيــو إلــى 30 ســبتمبر 2020م، ليســتمتع مــن خاللهــا أفــراد العائلــة كافــة، وكذلــك األفــراد والمجموعــات، 
باكتشــاف الطبيعــة الســاحرة، والتنــوع المناخــي، والعمــق التاريخــي، والثقافــة الســعودية األصيلــة فــي عشــر 

وجهــات ســياحية.
ــن  ــال م ــن واألطف ــار الس ــه كب ــة الترفي ــت هيئ ــد منع ــن، فق ــالمة المواطني ــى س ــا عل ــك، وحرًص ــم ذل ورغ

حضــور الفعاليــات الترفيهيــة، ودخــول مــدن المالهــي، ومراكــز الترفيــه للحفــاظ علــى ســالمتهم.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر يونيــو 2020، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف
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امللف االجتماعي
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فــي اليــوم األخيــر مــن شــهر يونيــو، أعلنــت وزارة الصحــة أن عــدد الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة لفيــروس 
كورونــا الجديــد )COVID -19( وصــل إلــى 186,436 حالــة، ومــن بيــن هــذه الحــاالت 57,719 حالــة نشــطة تتلقــى 
الرعايــة الطبيــة ألوضاعهــا الصحيــة، ومعظمهــم حالتهــم الصحيــة مطمئنــة، منهــا 2,285 حالــة حرجــة، 
والبقيــة حاالتهــم مطمئنــة. كمــا ســجلت 2,363 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل عــدد المتعافيــن إلــى 127,118 

حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الوفيــات 1,599 حالــة.
وقالــت الــوزارة إن الحــاالت المســجلة خــالل ذلــك اليــوم )30 يونيــو 2020( عددهــا 3943 حالــة، 34٪ مــن 
 ،٪10 الحــاالت لإلنــاث، و66٪ ذكــور، وبلغــت نســبة كبــار الســن فــي الحــاالت المســجلة 5٪، واألطفــال 

.٪85 والبالغيــن 
إلــى أن إجمالــي عــدد  وفيمــا يتعلــق بالفحوصــات المخبريــة فــي المملكــة لفتــت وزارة الصحــة االنتبــاه 
الفحــوص المخبريــة التأكيديــة لفيــروس كورونــا حتــى يــوم اإلعــالن 159,1141 فحًصــا، وذلــك بإضافــة فحــوص 

جديــدة بـــ45,104 فحــوص جديــدة. 

أعلنــت وزارة »الصحــة« عــن بــدء العمــل بالمرحلــة األولــى لتطبيــق خدمــة الترجمــة اإلشــارية فــي مركــز 
اتصــال 937 عبــر تطبيــق »إشــارة«، وهــي خدمــة مقدمــة مباشــرًة لــذوي اإلعاقــة الســمعية )الصــم وضعــاف 
الســمع( بحيــث ُتســهل لهــم االســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة مــن مركــز اتصــال الصحــة 937 عبــر هــذا 

التطبيــق.
وتشــمل هــذه المرحلــة »خدمــة االستفســارات العامــة، وخدمــة حجــز المواعيــد لــدى المراكــز الصحيــة، 

وخدمــة االستشــارات الطبيــة« وذلــك علــى مــدار الســاعة.
وتتمحــور فكــرة التطبيــق بقيــام المترجــم أو المترجمــة بالترجمــة كطــرف ثالــث »وســيط« مــن خــالل المنصــة 
الرقميــة وذلــك بتحويــل لغــة اإلشــارة إلــى اللغــة العربيــة المنطوقــة والعكــس، كوســيط مــع ذوي اإلعاقــة 
الســمعية )الصــم وضعــاف الســمع(، إذ يتــم ربــط مكالمــة الفيديــو بيــن مترجــم لغــة اإلشــارة والمســتفيد 

ومســتقبل االتصــال مــن مركــز 937.

186,436 إصابة بـ»كورونا« يف اململكة

تمكين استفادة الصم وضعاف السمع من خدمات 
937
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اســتقبل مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة، شــحنة مــن مســتلزمات الوقايــة تحمــل 14 مليــون كمامــة 
ــتجد  ــا المس ــروس كورون ــي في ــن تفش ــد م ــة للح ــتلزمات الطبي ــذه المس ــن ه ــوق م ــات الس ــد احتياج لس
»كوفــد - 19«، كإحــدى عمليــات دعــم سالســل اإلمــداد لمنتجــات الوقايــة بالشــراكة بيــن عدة جهــات حكومية 
والقطــاع الخــاص، وكذلــك بدعــم مــن الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية للشــحن، والشــركة الســعودية 

للخدمــات اللوجســتية لضمــان توافــر المســتلزمات الالزمــة بشــكل كاٍف.
 شــحنة الكمامــات القادمــة تعــدُّ اســتمراًرا لتدفــق هــذه المنتجــات عبــر عــدد مــن منافــذ المملكــة، حيــث تبلــغ 
حمولــة هــذه الشــحنة 90 طًنــا، بهــدف توفيــر الكمامــات باســتمرار للمســتهلكين، ممــا يعــزز اهتمــام الدولــة 

بصحــة المواطــن بالدرجــة األولــى والحفــاظ علــى صحتــه وســالمته.
هــذه الشــحنة ســيتم ضخهــا للصيدليــات واألســواق لتوفيــر االحتيــاج والطلــب المتزايــد علــى هــذه المنتجــات 
خــالل الجائحــة، إضافــة إلــى اإلنتــاج اليومــي للمصانــع المحليــة المنتجــة للكمامــات، خاصــة أن الهيئــة العامــة 
للغــذاء والــدواء اســتحدثت مســاًرا جديــًدا لمنــح موافقــة اســتخدام طــوارئ للمنتجــات المهمــة فــي األزمــة، 

واالكتفــاء بتعهــد الســتكمال إجــراءات اإلذن بالتســويق خــالل 3 أشــهر.

وصـول 14 مليون كمامـة لتلبية احتياجات السوق

أطلــق مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي مبــادرة دعــم وتمكيــن المســتفيدين مــن شــريحة المؤمــن لهــم 
مــن خــالل الســماح باســتمرار ســريان تغطيــة وثيقــة التأميــن الصحــي الخــاص إذا أعســر صاحــب العمــل فــي 
الوفــاء بســداد األقســاط التأمينيــة، بدايــًة مــن تاريــخ )2020/5/25( حتــى تلقــي إشــعاٍر آخــر مــن األمانــة العامــة 

للمجلــس.
المجلــس أطلــق مبــادرات عديــدة مــن أجــل دعــم المســتفيدين، وشــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي 
ــي  ــن الصح ــاع التأمي ــس لقط ــه المجل ــذي يقدم ــتمر ال ــم المس ــياق الدع ــي س ــك ف ــة، وذل ــات الصحي الخدم

لتمكينــه مــن مواجهــة تداعيــات وآثــار انــدالع فيــروس »كورونــا – كوفيــد - 19«.
مــن بيــن تلــك المبــادرات تمديــد اعتمــاد مقدمــي الخدمــات الصحيــة خــالل الفتــرة مــن )1 أبريــل حتــى 30 يونيــو 
2020( دون تحصيــل المقابــل المالــي لذلــك، وفًقــا لمــا تحــدده األمانــة العامــة مــن شــروط، إضافــة إلــى مبادرة 
دعــم شــركات التأميــن وشــركات إدارة المطالبــات، إذ تــمَّ تأجيــل تحصيــل المقابــل المالــي لعمليــات تأهيــل 
وتجديــد تأهيــل هــذه الشــركات لإلشــراف علــى تطبيــق النظــام خــالل الفتــرة مــن )1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر 
ــر رجعــي خــالل الربــع األول مــن العــام 2021، وذلــك حتــى تتمكــن الشــركات  ــم التحصيــل بأث 2020( علــى أن يت

مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه أطــراف العالقــة التأمينيــة.

تأجيل سداد األقساط التأمينية 
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أطلقــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء، التابعــة للشــركة الســعودية للكهربــاء، مشــروع الفحــص الجوي 
المفصــل لخطــوط النقــل الهوائيــة لجهــد 380 ك.ف، بواســطة طائــرة »الــدرون« فــي المنطقــة الجنوبيــة.

ــات  ــة للبيان ــة عالي ــاهقة، وبدق ــرة والش ــن الوع ــى األماك ــهولة إل ــل بس ــا تص ــرات، بأنه ــذه الطائ ــز ه وتتمي
ــراري. ــص ح ــع فح ــة، م ــور الملتقط ــكل الص ــي ل ــد جغراف ــورة، وتحدي المص

وأوضحــت الشــركة، أن إدارة اإلســناد الفنــي فــي نشــاط الصيانــة، انتهــت مــن عمليــة الفحــص الجــوي 
ــر المناطــق  ــة التــي تعــدُّ أكث ــم، فــي المنطقــة الجنوبي ــة، بطــول 4,000 كل المفصــل لخطــوط الطاقــة الهوائي
تنوًعــا جغرافًيــا، إذ تمثــل األوديــة والجبــال الشــاهقة فيهــا أكبــر التحديــات التــي تواجههــا فــرق الصيانــة فــي 

ــة. ــذ أعمــال الفحــص والصيان ــاء تنفي أثن
ــاد  ــورات، وإيج ــة التط ــى مواكب ــا عل ــد حرصه ــذي يؤك ــروع، ال ــذا المش ــى أن ه ــاء«، إل ــل الكهرب ــارت »نق وأش
أفضــل التقنيــات الحديثــة التــي تعــزز كفــاءة الشــبكة وموثوقيتهــا، ســيعمم علــى كل الشــبكة فــي مختلــف 

مناطــق المملكــة، بعدمــا تكلــل إطالقــه بالنجــاح.

»الكهرباء« تفحص الخطوط الهوائية بـ»الدرون«

أغلقــت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، 71 مســجًدا بمختلــف مناطــق المملكــة نتيجــة ظهــور 
حــاالت إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد – 19« بيــن المصليــن وعــدد مــن منســوبي المســاجد، مــا 

اســتدعى غلــق تلــك المســاجد لتعقيمهــا والتأكــد مــن جاهزيتهــا الســتقبال المصليــن.
وأرجعــت الــوزارة ذلــك إلــى عــدم التــزام بعــض المصليــن باألخــذ باإلجــراءات االحترازيــة والبروتوكــوالت التــي 
ــالم  ــائل اإلع ــر وس ــا عب ــد عليه ــرى التأكي ــي ج ــاجد، والت ــي المس ــالة ف ــودة الص ــة لع ــا وزارة الصح اعتمدته
ــا  ــاجد وم ــي المس ــادية ف ــات اإلرش ــب اللوح ــى جان ــي، إل ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــوزارة عب ــات ال ومنص
يلقيــه أئمــة المســاجد مــن نصائــح وإرشــادات عقــب الصلــوات لألخــذ باإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي 

ــا. ــروس كورون في
ــة  ــدي لجائح ــة للتص ــراءات االحترازي ــة اإلج ــق كاف ــى تطبي ــن إل ــاجد والمصلي ــوبي المس ــوزارة منس ــت ال ودع
ــة،  ــجادة خاص ــالة بس ــات، والص ــس الكمام ــدي، ولب ــد الجس ــق التباع ــام، وتحقي ــدم االزدح ــا: ع ــا، ومنه كورون
والوضــوء بالمنــزل وغســيل اليديــن والتعقيــم قبــل وبعــد الذهــاب للمســجد. وحــذرت منســوبي المســاجد 
والصيانــة والتشــغيل مــن ارتــكاب المخالفــات التــي توجــب العقوبــة، ومنهــا: عــدم االلتــزام بإغــالق دورات 
الميــاه، وعــدم فتــح األبــواب والنوافــذ، وعــدم االلتــزام بمــدة عشــر دقائــق بيــن األذان واإلقامــة، وعــدم 

ــاه. ــات المي ــرادات وثالج ــالق ب إغ

إغالق 71 مسجًدا ظهرت فيها حاالت »كورونا«
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قالــت مديــر عــام فــرع هيئــة حقــوق اإلنســان بالمنطقــة الشــرقية، نــوال البــواردي، إن أبــرز أهــداف برنامــج 
التمكيــن القانونــي للمــرأة تتمثــل فــي التوعيــة ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، وأيًضــا تســليط الضــوء علــى 

أهــم وأبــرز صــور تمكيــن المــرأة فــي المجــال القانونــي والتــي كفلتهــا أنظمــة المملكــة.
ــوان:  ــال، بعن ــيدات األعم ــز س ــي مرك ــة ف ــرقية، ممثل ــة الش ــه غرف ــاء نظمت ــالل لق ــواردي، خ ــت الب وأوضح
»التمكيــن القانونــي للمــرأة فــي قضايــا األحــوال الشــخصية«، أن األنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة 
أولــت أهميــة كبــرى للمــرأة، إذ خصصــت فــي كثيــر منهــا مــواد تتعلــق بطبيعــة المــرأة، مــن رفعهــا للدعــوى 
ــا األحــوال الشــخصية،  القضائيــة، وحتــى حصولهــا علــى األحــكام وتطبيقهــا، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بقضاي

ــة. ــة والنفق ــع والحضان ــخ والخل ــالق والفس ــات والط ــل واإلثب ــا: العض ومنه

حـقـوق اإلنسان: بـرامـج تمكين املـرأة كفـلتها 
أنظمة اململكة

بـأمـر امللك.. ترقية وتعيين 22 قاضًيا فـي ديـوان 
املظالم

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - أمــًرا ملكًيــا بترقية 
وتعييــن 22 قاضًيــا بديــوان المظالــم على مختلــف الدرجــات القضائية.

وأوضــح معالــي رئيــس ديــوان المظالــم، رئيــس مجلــس القضــاء اإلداري، الشــيخ الدكتــور خالــد بــن محمــد 
اليوســف، أن األمــر الملــيك الكريــم تضمــن ترقيــة قــاٍض مــن درجــة )قاضــي اســتئناف( إلــى درجــة )رئيــس 
محكمــة اســتئناف(، وترقيــة 12 قاضًيــا مــن درجــة )قاضــي/أ( إلــى درجــة )وكيــل محكمــة/ب(، وتعييــن تســعة 

قضــاة علــى درجــة )مــالزم قضائــي(.
وأكــد معاليــه، أن هــذا األمــر الملــيك، يأتــي تأكيــًدا لحــرص القيــادة بــكل مــا مــن شــأنه دعــم مرفــق القضــاء 
اإلداري، وتطويــر أداء عملــه، ورفــده بكفــاءات قضائيــة مميــزة؛ وصــواًل لقضــاء إداري متميــز بأحــكام رصينــة 
ُتحفــظ بهــا الحقــوق وتــرد المظالــم، ممــا ُتحّقــق الجــودة والكفــاءة التــي تنعكــس إيجاًبــا علــى العمــل 
ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــام م ــة واهتم ــم بعناي ــل - أواًل، ث ــز وج ــن هللا - ع ــق م ــي، بتوفي القضائ
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن – حفظهمــا هللا - مــن خــالل مــا يوليانــه مــن 
عنايــة كبيــرة بمرفــق قضــاء ديــوان المظالــم، ســعًيا لتعزيــز جهــود العدالــة فــي المجتمــع، بمــا يحقــق كفالــة 

الحــق وحمايــة الحقــوق.
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حققــت المملكــة إنجــاًزا جديــًدا فــي مســاعيها الحثيثــة لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد 
ــق  ــي تطل ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــث دول ــون ثال ــة لتك ــة الحديث ــات التقني ــف اإلمكان ــالل توظي ــن خ - 19« م
تطبيًقــا يســتخدم تقنيــات »Exposure Notification« التــي طورتهــا، مؤخــًرا، شــركتا »أبــل«، و«جوجــل«، 
للمســاعدة علــى تنبيــه المســتخدمين الذيــن قــد يصابــون نتيجــة االختــالط بأشــخاص ثبتــت إصابتهــم بمــرض 

ــد - 19«. »كوفي
وجــاء هــذا اإلنجــاز بعــد إطــالق الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( تطبيــق »تباعــد« 
بالتعــاون مــع وزارة الصحــة. ويعتمــد التطبيــق علــى تقنيــة البلوتــوث الستشــعار األجهــزة القريبــة مــن جهــاز 
المســتخدم، وحفــظ هــذه البيانــات بشــكل آمــن لمــدة 14 يوًمــا فقــط، بهــدف تنبيــه المســتخدمين فــي حــال 
مخالطتهــم لمصابيــن فــي أثنــاء هــذه المــدة، ويتــم إرســال رســائل التنبيــه عنــد تبليــغ أحــد المســتخدمين بأنــه 

ثبتــت إصابتــه بالفيــروس.
ويتميــز التطبيــق بالســرية التامــة وحمايــة خصوصيــة بيانــات المســتخدم، إذ ال يتطلــب معرفة الهويــة، ويمنح 
ــد اســتخدام اإلنترنــت.  ــه أو عدمھــا، إضافــة إلــى أنــه مجانــي عن ــة مشــاركة تشــخيص إصابت المســتخدم حرّي
ومــن فوائــد اســتخدام التطبيــق أنــه يســاعد علــى احتــواء األزمــة، وعــودة األشــخاص إلــى ممارســة حياتهــم 

الطبيعيــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة التــي أقرتهــا الجهــات المعنيــة.

عــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مذكــرة تعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هدف(،  وقَّ
يعمــل بموجبهــا الطرفــان علــى رفــع درجــة التنســيق فيمــا يتعلــق بتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ــد  ــن محم ــام ب ــة، د. هش ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــة رعاي ــذي لهيئ ــس التنفي ــاون، الرئي ــرة التع ــع مذك ووقَّ

ــي. ــدهللا الجعوين ــن عب ــريك ب ــدف(، أ. ت ــرية )ه ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــام صن ــر ع ــدري، ومدي الحي
وتشــمل المذكــرة مجــاالت التعــاون وتبــادل المعلومــات والتشــارك فــي وضــع التشــريعات والخطــط 
المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتصميــم برامــج رفــع الوعــي المجتمعــي، وإجــراء الدراســات والبحــوث.
وبموجــب مذكــرة التعــاون، ســيعمل »هــدف« علــى شــمولية خدماتــه وبرامجــه الحتياجــات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، إلــى جانــب حصــر التحديــات التــي تعيــق توظيفهــم وتأهيلهــم ورفعهــا إلــى الهيئــة، وتوفيــر 
ــة  ــة، إضاف ــذوي اإلعاق ــة ل ــة وممكن ــادرات مالئم ــج ومب ــم برام ــة، وتصمي ــة ونوعي ــات إحصائي ــر ودراس تقاري
إلــى المشــاركة فــي إعــداد برامــج تثقيفيــة وتدريبيــة وتأهيليــة حســب حاجــة الســوق، وإشــراك الهيئــة فــي 

ــدوق. ــة بالصن ــات الخاص ــارض والفعالي ــة المع روزنام

اململكة الثالثة عاملًيا بتوظيف التقنيات الحديثة 
الحتواء »كورونا« 

مذكرة تعاون لدعم تدريب وتوظيف ذوي اإلعاقة
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ــا، للحــد مــن انتشــار فيــروس  ــاة الطبيعيــة فــي المملكــة بعــد فــرض حظــر للتجــول دام 91 يوًم عــادت الحي
كورونــا الجديــد، طبقــت فيــه وزارة الداخليــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة بخطــة أمنيــة شــملت 
جميــع مناطــق ومــدن المملكــة، كانــت فيهــا المســؤولية عاليــة مــن المواطنيــن والمقيميــن الذيــن شــعروا 

بعظــم المســؤولية وخطــر الوبــاء.
91 يوًمــا كانــت القطاعــات األمنيــة ســنًدا قوًيــا لرجــال الصحــة فــي تطبيــق الخطــة التــي تضمــن - بــإذن هللا - 
منــع تفشــي فيــروس كورونــا فــي المملكــة، والعمــل علــى الحــد منــه بــكل الوســائل والقــدرات العاليــة التــي 

تمتلكهــا المملكــة، والتــي كانــت محــل تقديــر العالــم أجمــع.
المواطنيــن  لجميــع  اإلعــالم  وســائل  عبــر  التوعيــة  ســبيل  فــي  كبيــرة  جهــوًدا  الداخليــة   وزارة  وبذلــت 
والمقيميــن وبمختلــف اللغــات مــن أجــل إيصــال الرســالة للجميــع، والتــي تحــث علــى تطبيــق اإلجــراءات 

االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة لمنــع تفشــي هــذا الفيــروس الــذي ضــرب العالــم.
ــا  ــد« ألهميتهم ــا« و«تباع ــْي »توكلن ــل تطبيق ــرورة تحمي ــى ض ــة عل ــددت وزارة الداخلي ــذي ش ــت ال ــي الوق ف
البالغــة فــي مواجهــة هــذا الوبــاء للحصــول علــى اإلرشــادات الصحيــة  ، أكــدت علــى ضــرورة استشــعار 

المســؤولية مــن قبــل الجميــع والتقيــد باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة.  

أعلــن البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري أنــه ســيتم إلــزام المطاعــم والمقاهــي فــي المملكــة بتوفير 
حلــول الدفــع اإللكترونــي، ويأتــي ذلــك مــن ضمــن الجهــود الســاعية لمكافحــة التســتر التجاري.

ــق  ــيتم تطبي ــه س ــر«، أن ــع »تويت ــي موق ــمي ف ــابه الرس ــر حس ــتر عب ــة التس ــي لمكافح ــج الوطن ــد البرنام وأك
ــو 2020.  ــق 28 يولي ــام 1441 هـــ, المواف ــة لع ــن 7 ذو الحج ــداًء م ــزام ابت اإلل

الحياة الطبيعية تعود فـي اململكة بعد 91 يـوًما

إلـزام املـطـاعـم واملـقـاهـي بـتـوفير الـدفـع 
اإللكتروني



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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فرضــت الئحــة المخالفــات لإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي أعلنــت عنهــا وزارة الداخليــة، ضــرورة 
اســتخدام الكمامــات الطبيــة أو القماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم، لضمــان الحيلولــة دون تفشــي 

ــه. ــه واحتوائ ــيطرة علي ــد الس ــتجد، وفق ــا المس ــروس كورون في
ــاع  ــآت القط ــر«، أن منش ــي »تويت ــل االجتماع ــع التواص ــر موق ــة عب ــوزارة الداخلي ــمي ل ــاب الرس ــر الحس ونش
الخاصــة غيــر الملتزمــة باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المعلنــة بتاريــخ الســادس مــن شــوال لهــذا 
ــتخدام  ــن باس ــر الملتزمي ــة غي ــة مخالف ــي حال ــك ف ــا 10 آالف لاير، وذل ــة قدره ــة مالي ــتعاقب بغرام ــام، س الع
المطهــرات  تأميــن  عــدم  إلــى  باإلضافــة  والفــم،  األنــف  يغطــي  مــا  أو  القماشــية  أو  الطبيــة  الكمامــة 
والمعقمــات فــي األماكــن المخصصــة لهــا، وعــدم قيــاس درجــة الحــرارة للموظفيــن والعمــالء عنــد دخــول 
المــوالت والمراكــز التجاريــة، كذلــك عــدم تطهيــر العربــات وســالل التســوق بعــد كل اســتخدام، إضافــة إلــى 
ــا،  ــس ونحوه ــاس المالب ــن قي ــال وأماك ــاب األطف ــن ألع ــالق أماك ــطح ،وإغ ــق واألس ــر المراف ــدم تطهي ع
ــرار  ــال تك ــي ح ــهر، وف ــة أش ــدة ثالث ــأة م ــالق المنش ــع إغ ــة م ــرار المخالف ــال تك ــي ح ــة ف ــف العقوب وتضاع
العقوبــة للمــرة الثانيــة تضاعــف العقوبــة مــع إغــالق المنشــأة مــدة ســتة أشــهر وإحالــة المســؤول للنيابــة 

ــة. العام

10 آالف ريال عقوبة عدم استخدام الكمامات

رعــى مديــر عــام الجــوازات، اللــواء ســليمان بــن عبدالعزيــز اليحــى، الحفــل االفتراضــي )عن بعــد( لتخريــج دورة 
الفــرد األساســي األولــى )نســاء(. وتضمــن الحفــل عــدًدا مــن الفقــرات، وعرًضــا مرئًيــا عــن مســيرة التدريــب 

النســائي فــي المركــز، ثــم إعــالن النتائــج وتكريــم المتفوقــات.
وفــي نهايــة الحفــل نقــل مديــر عــام الجــوازات فــي كلمتــه، تهنئــة صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز 
بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخليــة، للخريجــات، مثنًيــا علــى الجديــة التــي رافقــت فتــرة 
ــد  ــارى الجه ــذل قص ــد وب ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــؤولية والعم ــعار المس ــرورة استش ــًدا ض ــن، مؤك تدريبه

ــن. ــة الوط لخدم

تخريج دورة الفرد األساسي األولى للنساء 
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قــال المتحــدث باســم النيابــة العامــة، الدكتــور ماجــد الدســيماني، إن أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - بتعييــن )156( عضــًوا فــي النيابــة العامــة بمرتبــة مــالزم تحقيــق، يأتــي 
ــة،  ــة العام ــق النياب ــة لمرف ــن رعاي ــدده - م ــه هللا وس ــريفين -وفق ــن الش ــادم الحرمي ــه خ ــا يولي ــار م ــي إط ف

واهتمــام بعملهــا لتــؤدي الــدور المنــوط بهــا علــى الوجــه األكمــل.
وأردف بــأن مــن بيــن أعضــاء النيابــة المعينيــن )53( امــرأة ســيتولين مهــام التحقيــق فــي القضايــا فــي عــدد 
ــة يأتــي ضمــن مســتهدفات »رؤيــة  مــن أفــرع النيابــة فــي المملكــة. وأضــاف أن تعييــن المــرأة كعضــو نياب
ــع  ــاهم م ــا، لتس ــاط عمله ــرة نش ــيع دائ ــعودية، وتوس ــرأة الس ــن الم ــي تمكي ــة ف ــعودية 2030« المتمثل الس

الرجــل فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي المملكــة.
وأشــار إلــى أن األعضــاء الجــدد – رجــااًل ونســاء – تحصلــوا علــى دورات تدريبيــة مكثفــة فــي اختصاصــات 
دقيقــة ونوعيــة قبــل تعيينهــم كأعضــاء فــي النيابــة لتأهيلهــم للقيــام بمســؤوليات أعمالهــم، وإمدادهــم 

ــي. ــي والقضائ ــل النياب ــالزم للعم ــي ال ــب العمل ــة بالجان ــة ممزوج ــواد علمي بم

صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن 
ــذ العمليــات اإلرهابيــة مــن قبــل الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة  ــداًدا لمحــاوالت تنفي تــريك المالــيك، أنــه وامت
باســتهداف المدنييــن األبريــاء بمدينــة )نجــران( بعــدد مــن الطائــرات بــدون طيــار فــي )27 مايــو 2020م( 
والعمليــة اإلرهابيــة الســتهداف المدنييــن األبريــاء بمدينــة )خميــس مشــيط( بطائرتيــن بــدون طيــار فــي )01 
يونيــو 2020م(، فقــد تمكنــت القــوات المشــتركة صبــاح الســبت )13 يونيــو 2020( مــن اعتــراض وتدميــر صــاروخ 
بالســتي أطلقتــه الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران مــن محافظــة )صعــدة( باتجــاه مدينــة 
)نجــران( فــي محاولــة متعمــدة الســتهداف األعيــان المدنيــة والمدنييــن األبريــاء بمدينــة )نجــران(، وقــد نتــج 

عــن ذلــك إصابــة بعــض المدنييــن بإصابــات طفيفــة نتيجــة ســقوط شــظايا الصــاروخ البالســتي.
وتمكنــت قــوات التحالــف المشــتركة، صبــاح الثالثــاء )23 يونيــو 2020(، مــن اعتــراض وتدميــر صــاروخ بالســتي 
أطلقتــه الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة مــن )صنعــاء( باتجــاه مدينــة )الريــاض( فــي عمليــة عدائيــة متعمــدة 

وممنهجــة الســتهداف األعيــان المدنيــة والمدنييــن.

تعيين 53 امرأة بمرتبة مالزم تحقيق يف النيابة 
العامة

تـدمـير صـاروخين بالستيين أطـلقتهـما ميلـيشيا 
الحوثي

الــدورة بــدأت فــي 24 جمــادى األولــى 1441هـــ بمركــز تدريــب الجــوازات النســائي لمــدة 17 أســبوًعا، وتــمَّ 
اســتكمالها عــن ُبعــد بتاريــخ 22 رجــب 1441هـــ، لتصبــح بذلــك أول دورة تدريبيــة على مســتوى جهــات التدريب 

العســكرية يتــم تنفيذهــا عــن ُبعــد، مــن مقــار إقامــة المتدربــات.
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ــرت وزارة الداخليــة المتســوقين والعامليــن فــي المحــال التجاريــة بعقوبــة التجمعــات داخــل أو خــارج  ذكَّ
ــف لاير. ــى 100 أل ــل إل ــد تص ــي ق ــة الت ــاري بالعقوب ــل التج المح

جــاء ذلــك عبــر حســابها فــي موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، إذ قالــت إن العقوبــات التــي نصــت عليهــا 
الئحــة الحــد مــن التجّمعــات التــي تســهم فــي تفشــي ونقــل فيــروس كورونــا المســتجد، والتــي تكــون فــي 
تجمــع المتســوقين أو العامليــن داخــل أو خــارج المحــل التجــاري بمــا يتجــوز األعــداد المنصــوص عليهــا فــي 
اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة، فــي المــرة األولــى تعاقــب المنشــأة أو المســؤول عــن ذلــك بغرامــة 
قدرهــا 5 آالف لاير عــن كل شــخص زاد عــن األعــداد المنصــوص عليهــا بمــا ال يزيــد علــى 100 ألــف لاير، فيمــا 

100 ألف ريال عقوبة التجمعات باملحال التجارية

وأوضــح العقيــد المالــيك اســتمرار محــاوالت الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة فــي اســتهداف األعيــان المدنيــة 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــتية والطائ ــخ البالس ــاني، بالصواري ــي اإلنس ــون الدول ــب القان ــة بموج ــن، والمحمي والمدنيي
بطريقــة متعمــدة وممنهجــة، إذ بلــغ مجمــوع الصواريــخ البالســتية التــي أُطلقــت مــن قبــل الميليشــيا 

ــتًيا. ــا بالس ــد )312( صاروًخ ــه الحم ــا ولل ــرى اعتراضه ــة وج ــاه المملك ــة باتج ــة اإلرهابي الحوثي
وأكــد أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف ســتتخذ وتنفــذ اإلجــراءات الحازمــة والصارمــة لتحييــد وتدميــر 
هــذه القــدرات لحمايــة المدنييــن األبريــاء مــن هــذه األعمــال اإلرهابيــة والمحــاوالت العبثيــة والهمجيــة بمــا 

يتوافــق مــع القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــده العرفيــة.
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تتــم معاقبــة كل مــن حضــر أو مــن دعــا لحضــور التجمعــات أو تســبب بهــا بغرامــة قدرهــا 5 آالف لاير، وفــي 
ــخص زاد  ــن كل ش ــا 10 آالف لاير ع ــة قدره ــك بغرام ــن ذل ــؤول ع ــأة أو المس ــب المنش ــة تعاق ــرة الثاني الم
علــى األعــداد المنصــوص عليهــا، فيمــا تتــم معاقبــة كل مــن حضــر أو مــن دعــا لحضــور التجمعــات أو تســبب 

بهــا بغرامــة قدرهــا 5 آالف لاير.
ــى المنشــأة أو المســؤول عــن  ــة عل ــة الموقعــة فــي المــرة الثاني ــة تتــم مضاعفــة العقوب وفــي المــرة الثالث
ذلــك، وإحالــة المســؤول للنيابــة العامــة. كمــا يحــال كل مــن حضــر أو دعــا لحضــور التجمعــات أو تســبب بهــا 
للنيابــة العامــة. وفــي حــال كانــت المنشــأة تابعــة للقطــاع الخــاص وتــم تكــرار المخالفــة للمــرة األولــى، يتــم 
إغالقهــا لمــدة ثالثــة أشــهر، وفــي حــال تكــررت للمــرة الثانيــة يتــم إغــالق المنشــأة ســتة أشــهر، وإذا كان 
ــذ  ــد تنفي ــا، بع ــا إليه ــه نهائًي ــع دخول ــة ومن ــن المملك ــاده ع ــم إبع ــة  يت ــي المملك ــن ف ــن المقيمي ــف م المخال

ــة الموقعــة بحقــه. العقوب
وطالبــت كل مــن يعلــم عــن أي تجمــع مخالــف بإبــالغ الجهــة المختصــة عــن مــكان حدوثــه،  وذلــك علــى الرقم 

المجانــي 999 فــي جميــع مناطــق المملكــة باســتثناء منطقــة مكــة المكرمــة فيكــون اإلبــالغ على الرقــم 911.



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــا  ــي اتخذتهــا الحكومــة للمضــي قدًم ــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات الت ــو 2020، ونســلط الضــوء عل شــهر يوني

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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دعــا مكتــب خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص، المســتثمرين والشــركات والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إلــى 
االســتفادة مــن المبــادرات التــي أطلقهــا المكتــب للتخفيــف مــن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد - 19«، 
ــار  ــوق 36 ملي ــة تف ــه هللا - بقيم ــريفين - حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــات حكوم ــًذا لتوجيه ــي تنفي ــي تأت والت

لاير، وسيســتفيد منهــا نحــو 17.511 منشــأة وعــدة مشــاريع تنمويــة.
المبــادرات جــاءت شــاملة لتغطــي مختلــف أنشــطة القطــاع الخــاص، ورّكــزت علــى قطــاع المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل اإلقــراض غيــر المباشــر لمنشــآت هــذا القطــاع، وإعــادة مبالــغ الرســوم 
الحكوميــة المدفوعــة منهــا، وتعزيــز االســتثمار فــي هــذه المنشــآت مــن خــالل صنــدوق االســتثمار الجــريء 

ــطة.  ــرة والمتوس ــآت الصغي ــل المنش ــة لتموي ــج كفال ــال برنام ــع رأس م ــى رف ــًة إل ــي، إضاف الحكوم
كمــا شــملت المبــادرات توفيــر قــروض ذات فوائــد منخفضــة مــن صنــدوق دعــم المشــاريع، والمخّصصــة 
للمشــاريع االســتراتيجية الكبــرى )الصحــة، والســياحة، والعقــار(، إضافــة إلــى مبــادرات مخّصصــة لقطــاع 

ــاء. ــدات البن ــاوالت ومع المق

36 مليار ريال لدعم 17 ألف منشأة واعدة 
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عقــدت مجموعــة عمــل البنيــة التحتيــة فــي مجموعــة العشــرين، اجتماًعــا إلنهــاء مخرجاتهــا المتعلقــة بتعزيز 
أجنــدة اســتخدام التقنيــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة )InfraTech(، وتقريــر التعــاون بيــن مجموعة العشــرين 
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، مــع مديــري األصــول والمؤسســات االســتثمارية؛ إذ ســيتم تقديــم 

هــذه المخرجــات فــي االجتمــاع المقبــل لــوزراء الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة خــالل شــهر يوليــو.
وناقشــت المجموعــة أجنــدة تعزيــز اســتخدام التقنيــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة، الــذي يقــدم مجموعــة من 
ــاع القــرار فــي الــدول لتســريع عمليــة االعتمــاد علــى التقنيــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة.  السياســات لصن
ــا  ــكار فيم ــتمرار االبت ــروف الس ــة الظ ــر، وتهيئ ــق، وإدارة المخاط ــة العوائ ــى إزال ــال إل ــدول األعم ــدف ج ويه

يتعلــق بالبنيــة التحتيــة لتمكيــن نمــو اقتصــادي قــوي ومســتدام.
إن رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين عازمــة علــى العمــل مــع كافــة شــركائها 
ــز  ــمة لتعزي ــر حاس ــي تعتب ــة الت ــة التحتي ــة للبني ــوة التمويلي ــد الفج ــاص لس ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م والمس

ــد - 19«. ــة »كوفي ــد أزم ــا بع ــة لم ــا اقتصادي ــدول خطًط ــه ال ــع في ــذي تض ــت ال ــي الوق ــاد ف ــي االقتص تعاف
ودعمــت رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين، حــوار السياســات بيــن مجموعــة عمــل 
البنيــة التحتيــة والمؤسســات االســتثمارية، إذ أشــار رئيــس الفريــق الســعودي لمجموعــة عمــل البنيــة 
التحتيــة، راكان بــن دهيــش، إلــى أن: »عــدد المشــاركين فــي مبــادرة التعــاون بيــن مجموعــة العشــرين 
والقطــاع الخــاص بلــغ أكثــر مــن 100 مســتثمر؛ إذ تجــاوزت قيمــة األصــول االســتثمارية للمســتثمرين الذيــن 
ــر  ــالت للتقري ــاركون مدخ ــدم المش ــا ق ــون دوالر، كم ــدول 20 ترلي ــف ال ــن مختل ــر م ــذا التقري ــي ه ــاركوا ف ش

ــغ«. ــتثمرين البال ــام المس ــعة واهتم ــاون الموس ــود التع ــس جه ــي تعك ــم الت وآرائه

»العشرين« تسعى لتعزيز املرونة الدولية ملواجهة 
األزمات
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اختتمــت مجموعــة عمــل ريــادة المنــاخ لـــ مجموعــة العشــرين ورشــة عمــل حــول آثــار جائحــة »كوفيــد – 19« 
علــى التعافــي االقتصــادي المســتدام فــي 13 يونيــو 2020 تحــت رئاســة مجموعــة العشــرين فــي الســعودية.

ورشة عمل لـ»ريـادة املنـاخ بمجموعة العشريـن« 
حول »كورونا«

ــبوقة  ــر مس ــات غي ــرين تحدي ــة العش ــي مجموع ــة ف ــة التحتي ــل البني ــة عم ــت مجموع ــد واجه ــاف: »لق وأض
الســتكمال عملهــا خــالل الجائحــة. ولكــن بفضــل مثابــرة األعضــاء والرؤســاء المشــاركين والمنظمــات 
نــا مــن إيجــاد حلــول ملموســة مــن شــأنها أن تخــدم صّنــاع  الدوليــة وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف، تمكَّ

ــة«. ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــن االس ــي تمكي ــاص ف ــاع الخ ــة والقط السياس

تعديل 6 مواد من نظام الخدمة املدنية 
رفــع معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، المهنــدس أحمــد الراجحــي، شــكره وتقديــره لخــادم 
ــا  ــن - حفظهم ــده األمي ــي عه ــمو ول ــعود، وس ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
هللا - بمناســبة صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى تعديــل )6( مــواد مــن نظــام الخدمــة المدنيــة.
وقــال معاليــه فــي تصريــح بهــذه المناســبة: »إن هــذه التعديــالت تأتــي فــي ســياق الجهــود المتواصلــة التــي 

تقــوم بهــا الدولــة لتطويــر نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة«.
وبيــن المهنــدس الراجحــي أن تطويــر أنظمــة العمــل فــي القطــاع العــام يشــكل أهميــة لحكومــة المملكــة، 
ــاج  ــد اإلنت ــن رواف ــا م ــًدا مهًم ــه راف ــا يجعل ــات، مم ــن والمواطن ــن المواطني ــة م ــبة عالي ــه نس ــل في إذ يعم

ــة 2030«. ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــق مس ــا لتحقي ــة، وداعًم والتنمي
وأوضحت الوزارة أن التعديل في النظام اشتمل على تعديل )6( مواد جاءت على النحو اآلتي:

ــح الموظــف العــالوة وفــق ســلم الرواتــب الملحــق بهــذا  1- تعديــل المــادة )17( لتكــون بالنــص اآلتــي: »يمن
ــك  ــم ذل ــها، ويت ــة نفس ــي المرتب ــغلها ف ــي يش ــة الت ــرة للدرج ــة المباش ــة التالي ــه الدرج ــك بمنح ــام، وذل النظ
ابتــداًء مــن أول يــوم فــي كل ســنة ماليــة«. إذ تــمَّ تعديــل عبــارة مــن النــص الســابق كانــت علــى النحــو التالــي: 
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اململكة الـ24 يف التنافسية العاملية 2020 
تقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن المرتبــة 26 إلــى المرتبــة الـــ24 فــي تقريــر الكتــاب الســنوي 
للتنافســية العالميــة، الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي، وذلــك مــن بيــن 63 دولــة هــي األكثــر تنافســية 
فــي العالــم، متقدمــة بذلــك مرتبتيــن عــن العــام الماضــي، رغــم الظــروف االقتصاديــة الناتجــة عــن آثــار جائحــة 

كورونــا.

»مــن أول شــهر محــرم مــن كل ســنة« ألن العــالوة لــم تعــد تصــرف فــي بدايــة شــهر محــرم ممــا اقتضــى 
التعديــل.

2 - تعديــل المــادة )20( لتكــون بالنــص اآلتــي: »ال يجــوز الحجــز علــى شــيء مــن راتــب الموظــف إال بأمــر مــن 
الجهــة المختصــة، وال يجــوز أن يتجــاوز المقــدار المحجــوز فــي الشــهر ثلــث صافــي راتبــه الشــهري مــا عــدا 
ديــن النفقــة، وإذا كان الموظــف موقوًفــا بســبب مطالبتــه بديــن للحكومــة فيصــرف لــه راتبــه األساســي«. 
إذ جــاء التعديــل علــى »بديــن للحكومــة« وألغيــت مــن النــص الســابق للمــادة كلمــة »أو غيــر الحكومــة« لئــال 

تتعــارض مــع الفقــرة )ب( مــن المــادة )19(.
3 - تعديــل المــادة )22( لتكــون بالنــص اآلتــي: »يصــرف للموظــف المنتــدب بــدل نقــدي عــن كل يــوم يقضيــه 
خــارج مقــر عملــه داخــل المملكــة أو خارجهــا وفــق الفئــات التــي تحددهــا الئحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة«. إذ 

تــمَّ اســتبدال كلمــة الئحــة البــدالت التــي لــم تعــد موجــودة بالئحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة.
4 - تعديل المادة )29( لتكون بالنص اآلتي:

أ - تجــوز إعــارة خدمــات الموظــف - بعــد موافقتــه - للعمــل لــدى غيــر جهــة عملــه، بمــا فــي ذلــك الحكومــات، 
أو الهيئــات، أو المنظمــات الدوليــة، أو المؤسســات غيــر الربحيــة. إذ تــمَّ تغييــر صياغــة النــص الســابق، وذلــك 
بمــا يتوافــق مــع مفهومــي اإلعــارة واالســتعارة فــي الئحــة المــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة الصــادرة 

بالقــرار الــوزاري رقــم )1550 ( وتاريــخ 9 / 6 / 1440هـــ.
ب - يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تســتعير خدمــات مــن ليــس مشــمواًل بنظــام الخدمــة المدنيــة. وتحــدد 
الالئحــة قواعــد اإلعــارة واالســتعارة. إذ تغيــر نــص الجملــة الســابق الــذي كان يبــدأ بـ)يجــوز للجهــة اإلداريــة... 
إلــخ( إضافــة إلــى شــكل النــص بالكامــل، وذلــك بمــا يتوافــق مــع مفهومــي اإلعــارة واالســتعارة فــي الئحــة 

المــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1550( وتاريــخ 9 / 6 / 1440هـــ.
5 - تعديــل المــادة )35( لتكــون بالنــص اآلتــي: »يكــون ابتعــاث الموظفيــن للدراســة فــي الخــارج، أو إيفادهــم 
ــاد. إذ  ــاث واإليف ــد االبتع ــة قواع ــدد الالئح ــل«. وتح ــة العم ــات مصلح ــق مقتضي ــل، وف ــي الداخ ــة ف للدراس
تــم تغييــر جملــة »وتحــدد الئحــة االبتعــاث واإليفــاد« إلــى »وتحــدد الالئحــة قواعــد االبتعــاث واإليفــاد«، نظــًرا 
لوقــف العمــل بهــا فــي الئحــة المــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1550( 

وتاريــخ 9 / 6 / 1440هـــ.
6 - تعديــل المــادة )37( لتكــون بالنــص اآلتــي: »يجــوز اســتثناء وظائــف معينــة مــن بعــض أحــكام هــذا النظــام 
ــوز  ــة »يج ــادة جمل ــذه الم ــن ه ــت م ــة«. إذ ألغي ــر المالي ــع وزي ــاق م ــك باالتف ــة، وذل ــه الالئح ــا تنظم ــق م وف

لمجلــس الخدمــة المدنيــة« وذلــك نظــًرا إللغــاء المجلــس وعــودة صالحياتــه لمجلــس الــوزراء.
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ــرق  ــتوى الش ــى مس ــتثنائًيا عل ــا اس ــرزت تقدًم ــي أح ــدة الت ــة الوحي ــدُّ الدول ــة تع ــر أن المملك ــي التقري ــاء ف وج
األوســط والخليــج العربــي. كمــا صنفــت بحســب مؤشــرات التقريــر فــي المرتبــة الثامنــة مــن بيــن دول 
مجموعــة العشــرين G20، متفوقــة بذلــك علــى دول ذوات اقتصــادات متقدمــة فــي العالــم، مثــل: روســيا، 

وفرنســا، واليابــان، وإيطاليــا، والهنــد، واألرجنتيــن، وإندونيســيا، والمكســيك، والبرازيــل، وتركيــا.
وأظهــر التقريــر أن ترتيــب المملكــة قــد تحســن فــي ثالثــة مــن أصــل أربعــة محــاور رئيســية يقيســها التقريــر، 
هــي: محــور األداء االقتصــادي وتقدمــت فيــه المملكــة مــن المرتبــة الـــ30 إلــى المرتبــة الـــ 20، ومحــور كفــاءة 
األعمــال وتقدمــت فيــه مــن المرتبــة الـــ25 إلــى المرتبــة الـــ19، ومحــور البنيــة التحتيــة الــذي تقدمــت فيــه مــن 

المرتبــة الـــ38 إلــى المرتبــة الـ36.
ويهــدف التقريــر إلــى تحليــل قــدرة الــدول علــى إيجــاد بيئــة داعمــة ومحفــزة للتنافســية، والمحافظــة عليهــا 
ــية  ــي تنافس ــموليًة ف ــر ش ــر التقاري ــن أكث ــة م ــية العالمي ــنوي للتنافس ــاب الس ــر الكت ــد تقري ــا. ويع وتطويره
الــدول، إذ يقــارن بيــن 63 دولــة علــى أســاس أربعــة محــاور رئيســية، هــي: األداء االقتصــادي، والكفــاءة 

ــة. ــة التحتي ــال، والبني ــاءة األعم ــة، وكف الحكومي

»التجارة العاملية«: إجـراءات السعوديـة ضـد قطر 
مبررة وضرورية لحماية أمنها

أصــدر فريــق تحكيــم منازعــات منظمــة التجــارة العالميــة حكمه بشــأن نــزاع رفعته قطــر حيال تطبيــق اتفاقية 
التجــارة المتعلقــة بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة )تريبــس( بــأن موقــف المملكــة العربيــة الســعودية تجاه 
قطــر لــه مــا يبــرره لحمايــة مصالحهــا األمنيــة األساســية حســب مــادة االســتثناءات األمنيــة فــي اتفاقيــة 
المنظمــة، والتــي تنــص علــى »إمكانيــة اتخــاذ الدولــة العضــو إجــراءات تعتبرهــا ضروريــة لحمايــة مصالحهــا 

األمنيــة األساســية فــي حالــة وجــود حالــة طــوارئ فــي العالقــات الدوليــة بينهمــا«.
وخلــص فريــق التحكيــم إلــى أن المملكــة تســعى إلــى حمايــة مواطنيهــا ومؤسســاتها وأراضيهــا مــن 
تهديــدات اإلرهــاب والتطــرف التــي تثيرهــا قطــر فــي المنطقــة. ووجــد الفريــق أيًضــا أن اإلجــراءات الشــاملة 
التــي اتخذتهــا المملكــة قــد تمــت فــي وقــت وجــود حالــة طــوارئ فــي العالقــات الدوليــة وتســتند إلــى أدلــة 
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»املعاملة باملثل« مع الدول التي تفرض إجـراءات 
ىلع صادرات اململكة 

ــة الســعودية ســتعمل علــى تطبيــق عــدد مــن  ــة إن المملكــة العربي ــة العامــة للتجــارة الخارجي قالــت الهيئ
اإلجــراءات والتدابيــر علــى وارداتهــا مــن الــدول التــي تطبــق تدابيــر أو إجــراءات أو قيــوًدا علــى صــادرات 
ــدأ  ــق مب ــالل تطبي ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الدولي ــي االتفاقي ــا ف ــع التزاماته ــق م ــي ال تتواف ــا والت ــة إليه المملك
ــدة  ــاء 10 ذي القع ــن األربع ــداًء م ــأن، ابت ــذا الش ــي ه ــق ف ــات التطبي ــع آلي ــق م ــا يتواف ــل، بم ــة بالمث المعامل

ــو 2020م. ــق 1 يولي 1441هـــ، المواف

مســتفيضة قدمتهــا المملكــة بشــأن انتهــاكات قطــر لالتفاقيــات اإلقليميــة وااللتزامــات بالتخلــي عــن دعــم 
العنــف واالضطرابــات فــي المنطقــة.

وتضمــن التقريــر أن الفريــق يــدرك أن قطــع المملكــة للعالقــات الدبلوماســية والقنصليــة مــع قطــر كان 
ألســباب تنصــل قطــر مــن اتفاقيــات الريــاض اإلقليميــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المتعلقــة 
ــرف،  ــاب والتط ــم اإلره ــن دع ــة ع ــي الدوح ــدم تخل ــتقرار، وع ــن واالس ــة باألم ــات المنطق ــة اهتمام بمعالج

والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى.
وقدمــت المملكــة توضيحــات ووثائــق مهمــة تتعلــق بحمايــة مصالــح المملكــة األمنيــة األساســية مــن 
أخطــار سياســات قطــر. واعتبــر فريــق تحكيــم المنظمــة أن هــذه التوضيحــات ذات صلــة بالقضيــة وكافيــة 

ودقيقــة، وبالتالــي قــرر الفريــق أنــه ال يقبــل وجهــة نظــر قطــر بهــذا الشــأن.
وأســقط فريــق التحكيــم 5 ادعــاءات مــن أصــل 6 تضمنتهــا االدعــاءات القطريــة، فيمــا توصــل فــي نهايــة 
تقريــره إلــى اســتنتاج واحــد فقــط يتعلــق بتقديــم اإلجــراءات القضائيــة الخاصــة بالملكيــة الفكريــة، ولــم 
تتطلــب توصيــة الفريــق أي إجــراء محــدد، فــي وقــت ال يعتبــر هــذا االســتنتاج نافــًذا فــي ظــل تقديــم المملكــة 

ــا واســتئناًفا بشــأنه. طعًن
وعلــى الرغــم مــن أن عــدًدا مــن االدعــاءات القطريــة تتعلــق بـ«قرصنــة حقــوق البــث«، فــإن فريــق التحكيــم لم 
يجــد أًيــا مــن تلــك الحــاالت واالدعــاءات تقــع داخــل األراضــي الســعودية، ورفــض االدعــاءات بــأن المملكــة 

تدعــم القرصنــة المزعومــة لحقــوق البــث.
وأكــدت المملكــة لفريــق التحكيــم أنهــا توفــر حمايــة قويــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة، بمــا فــي ذلك اإلجــراءات 
القضائيــة فــي الحــاالت التــي تتوفــر فيهــا أدلــة موثوقــة لدعــم بــدء اإلجــراءات، موضحــًة أنــه لــم يتــم تقديــم 
أي دليــل علــى انتهــاك حقــوق النشــر للهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة المعنيــة بضمــان إنفــاذ حقــوق 

الملكيــة الفكريــة فــي المملكــة.
ــع  ــعودية تتمت ــة الس ــة العربي ــة، أن المملك ــدى المنظم ــم ل ــة الدائ ــدوب المملك ــدد من ــرى، ش ــة أخ ــن جه م
بســجل قــوي فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة، وهــي مســتمرة فــي تطبيــق أنظمتهــا وإجراءاتهــا الوطنيــة بمــا 
ــة  ــي مواصل ــة ف ــت عازم ــس الوق ــي نف ــة ف ــة. وإن المملك ــارة العالمي ــة التج ــد منظم ــع قواع ــا م ــق كلًي يتف
جهودهــا للتغلــب علــى تهديــدات اإلرهــاب والتطــرف، وقــد أدرك فريــق التحكيــم حقــوق المملكــة الســيادية 

فــي هــذا الصــدد. 
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وأوضحــت الهيئــة أنــه فــي إطــار متابعتهــا الدائمــة لنفــاذ صــادرات المملكــة العربية الســعودية إلى األســواق 
الخارجيــة، لوحــظ اســتمرار تطبيــق عــدد مــن الــدول لتدابيــر واشــتراطات وإجــراءات ال تتوافــق مــع نصــوص 
وأحــكام االتفاقيــات االقتصاديــة والتجاريــة الدوليــة، إذ إن تلــك التدابيــر واإلجــراءات ال تحقــق المنافســة 
العادلــة والمتكافئــة للتجــارة البينيــة مــع تلــك الــدول، ولهــا تداعيــات ســلبية علــى تمكيــن تنافســية القطــاع 

الخــاص بالمملكــة مــن النفــاذ لتلــك األســواق.
ــات  ــك االتفاقي ــي تل ــا ف ــن عضويته ــباتها م ــة ومكتس ــة التجاري ــح المملك ــى مصال ــاظ عل ــت أن الحف وأضاف
والمنظمــات، أولويــة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة. كمــا أن التوّجــه لتطبيــق مثل هــذه اإلجراءات 
مــن شــأنها أن تقلــل مــن األثــر الســلبي علــى التبــادل التجــاري مــع تلــك الــدول، وتعــزز تنافســية القطــاع 
الخــاص، وتمّكــن نفــاذ صــادرات المملكــة وتضمــن لهــا الحصــول علــى فرصــة المنافســة العادلــة فــي النفــاذ 

البينــي.
ُيذكــر أنــه مــن ضمــن مهــام الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة تعزيــز اســتفادة ومشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي التجــارة الخارجيــة، والحــد مــن المعوقــات التــي تواجــه المصدريــن الســعوديين فــي الخــارج، والتأكــد مــن 

االلتــزام باالتفاقيــات التجاريــة الدوليــة.

وافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع نظــام صنــدوق التنميــة الســياحي، وذلــك بعــد أن اســتمع إلــى وجهــة 
نظــر لجنــة الثقافــة واإلعــالم والســياحة واآلثــار بشــأن مــا أبــداه أعضــاء المجلــس مــن آراء وملحوظــات خــالل 
مناقشــة مشــروع النظــام، الــذي تــاله رئيــس اللجنــة الدكتــور محمــد الحيــزان فــي هــذه الجلســة، ويهــدف إلــى 
دعــم التنميــة الســياحية فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفًقــا لالســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة فــي 

هــذا الشــأن عبــر دعــم االســتثمار وتطويــر المناطــق الســياحية فــي المواقــع المســتهدفة. 
ــاندة  ــات المس ــياحة أو الخدم ــال الس ــي مج ــل ف ــي تعم ــآت الت ــل للمنش ــم التموي ــى تقدي ــام إل ــدف النظ ويه
لهــا، وتطويــر التقنيــة والبنــى التحتيــة التــي تخــدم النشــاطات الســياحية المختلفــة، إضافــة إلــى إبــرام العقــود 
ــات  ــياحية والخدم ــاطات الس ــي النش ــل ف ــي تعم ــآت الت ــل المنش ــل لتموي ــات التموي ــع جه ــات م واالتفاقي
المســاندة لهــا، وتقديــم المشــورة لتلــك المنشــآت، باإلضافــة إلــى تمويــل مراكــز التدريــب األكاديمــي 
ــة  ــادرات ذات الصل ــروض والمب ــم الق ــياحية، وتقدي ــاالت الس ــي المج ــة ف ــد المتخصص ــات والمعاه والجامع

ــدوق. ــطة الصن بأنش

»الشـورى« يقـر نظام صندوق التنمية السياحـي



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا، خــالل شــهر يونيــو 2020.
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امللف السياسي
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اســتقبل صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، بمكتبــه فــي ديــوان الــوزارة 
بالريــاض، ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى المملكــة »جــون أبــي زيــد«.

وجــرى خــالل االســتقبال، اســتعراض عالقــات الصداقــة والتعــاون االســتراتيجي بيــن البلديــن. كمــا تــمَّ 
بحــث الجهــود الدوليــة لمواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد، إضافــة إلــى عــدد مــن الموضوعــات اإلقليميــة 

ــترك. ــام المش ــة ذات االهتم والدولي

وزيـر الخـارجية يستقبل السفير األميـركـي لـدى 
اململكة 

جــدد صاحــب الســمو األميــر فيصــل بن فرحــان بن عبدهللا، وزيــر الخارجيــة، التــزام المملكة العربية الســعودية 
المســتمر بدعــم جهــود التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي، وبــذل كل جهــد ممكــن في ســبيل 

القضــاء علــى التنظيــم والخاليــا التابعــة له.
وقــال ســموه فــي كلمــة لــه خــالل االجتمــاع الــوزاري المصغــر للتحالــف الدولــي ضــد تنظيــم »داعــش« الــذي 
عقــد عبــر االتصــال المرئــي: »نحــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية جاهــزون لمشــاركة خبراتنــا فــي مجــال 
مكافحــة اإلرهــاب، ومنــع تمويلــه، ومحاربــة التطــرف، ونشــر قيــم التســامح واالنفتــاح، مــع الــدول األعضــاء. 
وأود أن أشــير فــي هــذا الجانــب إلــى عمــل مجموعــة مكافحــة تمويــل )داعــش(، ورئاســتها المشــتركة مــن 
ــف  ــتمر لتجفي ــعيها المس ــا، وس ــة وإيطالي ــدة األميركي ــات المتح ــعودية والوالي ــة الس ــة العربي ــل المملك قب

منابــع تمويــل )داعــش(«.

اململكة تواصل دعـم جهـود مـواجـهة »داعش« 
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مــدد مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية عقــد تنفيــذ »مشــروع مســام لتطهيــر اليمــن مــن 
ــا لمــدة  األلغــام« التــي زرعتهــا الميليشــيات الحوثيــة فــي األراضــي اليمنيــة بمبلــغ 30.494.922 دوالًرا أميركًي
ســنة، والــذي تنفــذه كــوادر ســعودية وخبــرات عالميــة، إلزالــة األلغام بجميــع أشــكالها وصورها التــي زرعتها 

الميليشــيات بطــرق عشــوائية فــي األراضــي اليمنيــة، وخصوًصــا محافظــات مــأرب وعــدن وصنعــاء وتعــز.
ــدي  ــى التص ــز عل ــالل التركي ــن خ ــام م ــر األلغ ــن مخاط ــة م ــي اليمني ــر األراض ــى تطهي ــروع إل ــدف المش ويه

ــام. ــك األلغ ــار تل ــن انتش ــة ع ــار الناجم ــرض لألخط ــراء التع ــاء ج ــاة األبري ــرة لحي ــدات المباش للتهدي
تجديــد هــذا العقــد مــع الشــريك المنفــذ، يأتــي استشــعاًرا مــن المركــز بالمســؤولية اإلنســانية الملقــاة علــى 
عاتقــه تجــاه األشــقاء فــي اليمــن، نظــًرا لمــا يمثلــه هــذا المشــروع النوعــي مــن أهميــة بالغــة فــي اســتكمال 
تطهيــر األراضــي اليمنيــة مــن األلغــام التــي قامــت الميليشــيات الحوثيــة بصناعتهــا وزراعتهــا بطريقــة 
عشــوائية غيــر مســبوقة وبأشــكال وتمويهــات مختلفــة فــي أماكــن تســتهدف المدنييــن الُعــزل، تســببت 
ــار  ــال وكب ــاء واألطف ــتهدفت النس ــدة اس ــرية عدي ــائر بش ــة وخس ــات مزمن ــتديمة وإعاق ــات مس ــي إصاب ف
ــا  ــاًرا مليًئ ــت مس ــي ترك ــيا الحوث ــة أن ميليش ــاة، خاص ــن والحي ــّددة لألم ــال مه ــن أعم ــك م ــر ذل ــن، وغي الس

باأللغــام األرضيــة خــالل دحرهــم مــن المحافظــات والمناطــق التــي جــرى تحريرهــا.

أوضــح مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( عبر بيــان له نشــر على موقعه الرســمي، 
أن التعهــدات الماليــة التــي أُعلــن عنهــا خــالل مؤتمــر المانحيــن لليمــن 2020م، الــذي نظمتــه المملكــة العربيــة 

الســعودية افتراضًيــا بالشــراكة مــع األمــم المتحــدة فــي الريــاض، بلغــت مليــاًرا و350 مليــون دوالر أميريك.
وقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية التعهــد األكبــر بـــ500 مليــون دوالر، يليهــا الواليــات المتحــدة األميركيــة 
بـــ 225 مليــون دوالر، والمملكــة المتحــدة بـــ196 مليــون دوالر، ثــم جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة بـــ137 مليــون 

دوالر، فالمفوضيــة األوروبيــة بـــ78 مليــون دوالر.

تمديد مشروع »مسام« لتطهير اليمن من األلغام

مـؤتـمـر املانـحيـن: مـلـيـار و350 مـليـون دوالر 
مساعدات لليمن 

وأضــاف ســموه: »وعبــر اجتماعنــا فــي كوبنهاجــن فــي ينايــر 2020، أكدنــا أهميــة منــع اســتغالل أمــوال إعــادة 
اإلعمــار، وتركيــز جهــود المجموعــة علــى القــارة اإلفريقيــة، واالســتفادة مــن تقاريــر منظمــة العمــل المالــي 
)الفاتــف(، وعمليــات اإلدراج التــي ينفذهــا مركــز اســتهداف تمويــل اإلرهــاب بالريــاض. كمــا تؤكــد المملكــة 

اســتمرار مســاهمتها فــي جهــود التحالــف الدولــي فــي غــرب القــارة اإلفريقيــة ومنطقــة الســاحل«.
ــعر  ــا نش ــي، لكنن ــش( اإلرهاب ــم )داع ــار تنظي ــي انحس ــا ف ــت أكله ــة أت ــا المجتمع ــموه:« إن جهودن وأردف س
ببالــغ القلــق مــن تعثــر الحلــول السياســية ألزمــات المنطقــة واســتمرار تمــدد الميليشــيات الطائفيــة 
وتأجيجهــا لخطابــات التطــرف والكراهيــة. هــذه المخاطــر توفــر للتنظيمــات اإلرهابيــة، بمــا فيهــا )داعــش(، 
الفرصــة الســتعادة قدراتهــا فــي التجنيــد وترتيــب الصفــوف، وهــو مــا يتطلــب منــا جميًعــا العمــل بــكل جديــة 

ــر«. ــرة للتصــدي لهــذه المخاط ومثاب
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وجــاءت بقيــة التعهــدات مــن الــدول المشــاركة علــى النحــو التالــي: اليابــان 41 مليــون دوالر، الســويد 30 
ــج 17  ــون دوالر، النروي ــدا 17 ملي ــون دوالر، هولن ــة 18 ملي ــا الجنوبي ــون دوالر، كوري ــدا 29 ملي ــون دوالر، كن ملي
مليــون دوالر، سويســرا 12 مليــون دوالر، فرنســا 9 مالييــن دوالر، إيطاليــا 5 مالييــن دوالر، إيرلنــدا 5 مالييــن 
ــدا 3 مالييــن دوالر،  ــكا 5 مالييــن دوالر، روســيا 4 مالييــن دوالر، الدنمــارك 3 مالييــن دوالر، فنلن دوالر، بلجي
لوكســمبورج  مليونــا دوالر، النمســا مليــون دوالر، جمهوريــة التشــيك 737 ألــف دوالر، إيســلندا 200 ألــف 
دوالر، ليتوانيــا 110 آالف دوالر، ماليزيــا 100 ألــف دوالر، ســلوفينيا 93 ألــف دوالر، قبــرص 55 ألــف دوالر، بلغاريــا 

ــف دوالر. ــان 25 أل ــف دوالر، أذربيج ــان 33 أل ــف دوالر، اليون ــا 33 أل ــف دوالر، مالط 55 أل
ويهــدف المؤتمــر إلــى توفيــر نفقــات العمليــة اإلغاثيــة وتحســين الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن الــذي يواجــه 

أزمــة إنســانية، خصوًصــا فــي الوقــت الراهــن مــع انتشــار جائحــة كورونــا »كوفيــد – 19«.
ًيذكــر أن مؤتمــر المانحيــن لليمــن 2020م شــارك فيــه أكثــر مــن 126 جهــة، منهــا 66 دولــة، و15 منظمــة أمميــة، 
و3 منظمــات حكوميــة دوليــة، و39 منظمــة غيــر حكوميــة، إضافــة إلــى البنــك اإلســالمي للتنميــة، واللجنــة 

الدوليــة للصليــب األحمــر، واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر.

التقــى معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة، عضــو مجلــس الــوزراء، األســتاذ عــادل بــن أحمــد الجبيــر، عبــر 
االتصــال المرئــي، ســفراء دول االتحــاد األوروبــي المعتمديــن لــدى المملكــة.

وجــرى خــالل اللقــاء المرئــي اســتعراض أوجــه التعــاون القائــم بيــن المملكــة واالتحــاد األوروبــي فــي شــتى 
ــا اإلقليميــة والدوليــة  المجــاالت، إضافــة إلــى بحــث مســتجدات األوضــاع فــي المنطقــة، وعــدد مــن القضاي

ذات االهتمــام المشــترك، بمــا فــي ذلــك جائحــة كورونــا حــول العالــم والجهــود المبذولــة للتصــدي لهــا.
كمــا اســتقبل الجبيــر، فــي مكتبــه بديــوان الــوزارة بالريــاض، ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى 
المملكــة »جــون أبــي زيــد«. وجــرى خــالل االســتقبال بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقيــن، 
وأبــرز المســتجدات اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك، منهــا تطــورات جائحــة فيــروس كورونــا 

المســتجد وجهــود البلديــن فــي احتــواء تداعياتــه.

الجبير يلتقي سفراء االتـحـاد األوروبي والواليات 
املتحدة باململكة
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تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا، مــن 
معالــي وزيــر الدفــاع فــي المملكــة المتحــدة »بــن واالس«، جــرى خاللــه بحــث العالقــات التاريخيــة والمتميــزة 
بيــن البلديــن الصديقيــن، خصوًصــا فــي الشــأن الدفاعــي، والعمــل المشــترك بيــن البلديــن لتحقيــق األمــن 

واالســتقرار فــي المنطقــة.
وأعــرب ســمو نائــب وزيــر الدفــاع، خــالل االتصــال، عــن تقديــر المملكــة العربيــة الســعودية للمملكــة المتحدة 
علــى جهودهــا فــي التعــاون بيــن البلديــن مــن خــالل إرســال قــوات عســكرية ومنظومــات دفاعيــة بريطانية 

إلــى المملكــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة فــي حمايــة أمــن المنطقة.
مــن جهــة أخــرى، أوضــح الوزيــر »واالس« أن القــوات البريطانيــة الموجــودة فــي المملكــة تؤكــد عمــق 

الشــراكة بيــن البلديــن الصديقيــن، وتعــزز التعــاون لحفــظ أمــن المنطقــة واســتقرارها.
وأثنــى ســمو األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، خــالل االتصــال، علــى مــا وصلــت إليــه الشــراكة 
ــذه  ــز ه ــة تعزي ــًدا أهمي ــة، مؤك ــب الدفاعي ــا الجوان ــاالت ومنه ــع المج ــي جمي ــن ف ــن البلدي ــتراتيجية بي االس
الشــراكة فــي إطــار الرؤيــة المشــتركة فــي مواجهــة كافــة أشــكال التهديــد لألمــن والســلم الدولييــن، 

وحمايــة الممــرات المائيــة الحيويــة، وعــدم تعريــض التجــارة الدوليــة للخطــر.

ــا مفتــوح العضويــة للجنــة  عقــدت األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، اجتماًعــا اســتثنائًيا افتراضًي
التنفيذيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة فــي الــدول األعضــاء، بشــأن تهديــد حكومــة االحتــالل اإلســرائيلية 

بضــم أجــزاء مــن أرض دولــة فلســطين المحتلــة عــام 1967.
ورأس االجتمــاع صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد هللا، وزيــر الخارجيــة، رئيــس اللجنــة 
التنفيذيــة، بحضــور أصحــاب المعالــي وزراء الخارجيــة أعضــاء اللجنــة والــدول األعضــاء، ومعالــي األميــن العــام 

ــن. ــد العثيمي ــن أحم ــف ب ــور يوس ــالمي الدكت ــاون اإلس ــة التع لمنظم
ــة، كلمــة رحــب فيهــا بالجميــع فــي هــذا االجتمــاع الطــارئ،  ــر الخارجي وفــي بدايــة االجتمــاع، ألقــى ســمو وزي

ــام 1967م. ــة ع ــطينية المحتل ــن األرض الفلس ــزاء م ــم أج ــرائيلية لض ــة اإلس ــات العدواني ــث المخطط لبح
وقــال ســموه: »إن اجتماعنـــا يـــأتي حرًصــا علــى التعامــل الجــاد مــع المتغيــرات والتحديــات التــي تمــر بهــا حالًيــا 
ــا وللعالــم اإلســالمي. هــذه التحديــات تتمثــل  ــة األهــم لدولن ــة الفلســطينية، وهــي بــال شــك القضي القضي
فــي التجــاوزات اإلســرائيلية علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني، بإعــالن النيــة علــى ضــم أراٍض مــن الضفــة 
الغربيــة، وذلــك فــي تحــد ســافر لألعــراف، والقوانيــن، والمعاهــدات، واالتفاقيــات والقــرارات الدوليــة، دون 

مراعــاة لحقــوق الشــعب الفلســطيني الشــقيق«.

خـالـد بـن سلمان يتلقى اتصااًل مـن وزيـر الـدفـاع 
البريطاني

اململكة تـؤكـد رفضها ضـم إسرائيل أراضـي مـن 
الضفة الغربية
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ــالل،  ــدء االحت ــذ ب ــاتها من ــاتها وممارس ــتمرار لسياس ــو إال اس ــا ه ــرائيل م ــه إس ــوم ب ــا تق ــموه أن م ــد س وأك
ــا  ــام 1967م، بم ــذ عـ ــطينية من ــي الفلس ــة لألراض ــة الديمغرافي ــر التركيب ــة لتغيي ــا الرامي ــك محاوالته ــن ذل وم
فيهـــا القـــدس الشــرقية، وبنــاء المســتوطنات، والنقــل القســري للمدنييــن الفلســطينيين، ومصــادرة وضم 
أراضيهــم، ممــا يعــدُّ انتهــاًكا صارًخــا لميثــاق األمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الدولــي وقــرارات األمــم المتحــدة 
ذات الصلــة، ومنهــا القــرار )194( الــذي ينــص علــى حــق عــودة الالجئيــن، وقــرار مجلــس األمــن )2334( الــذي 
ــف  ــة جني ــه اتفاقي ــت علي ــا نص ــك م ــام 1967م، وكذل ــدود ع ــي ح ــرات ف ــأي تغيي ــراف ب ــدم االعت ــى ع ــص عل ين

الرابعــة.
وجــدد ســمو وزيــر الخارجيــة تأكيــد المملكــة العربيــة الســعودية إدانتهــا ورفضهــا لمــا أعلنــه رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي عــن نيتــه ضــم أراٍض مــن الضفــة الغربيــة، وفــرض الســيادة اإلســرائيلية عليهــا، عــادة هــذا اإلجراء 

تصعيــًدا خطيــًرا يهــدد فــرص اســتئناف عمليــة الســالم لتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.

تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا مــن معالــي األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد »أنطونيــو غوتيريش«.

وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض مجمــل األحــداث التــي تشــهدها الســاحتان اإلقليميــة والدوليــة، وجهــود 
األمــم المتحــدة بشــأنها.

ــا مــن فخامــة الرئيــس »إيمانويــل ماكــرون« رئيــس  كمــا تلقــى ســمو ولــي العهــد الســعودي اتصــااًل هاتفًي
الجمهوريــة الفرنســية. وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض العالقــات بيــن البلديــن، باإلضافــة إلــى بحــث 

ــترك. ــام المش ــا ذات االهتم ــن القضاي ــدد م ــة ع ــة، ومناقش ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي المس

ولـي العهد السعودي يتلقى اتصالـين مـن األمين 
العام لألمم املتحدة والرئيس الفرنسي
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عــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن ُبعــد علــى الميثــاق األساســي للمجموعــة العربيــة للتعــاون  وقَّ
الفضائــي بمشــاركة 14 دولــة، وجــرى التوقيــع فــي مقــر الهيئــة الســعودية للفضــاء، التــي كان لهــا دور 
بــارز فــي دعــم المبــادرة التــي أطلقتهــا وكالــة اإلمــارات للفضــاء، بتأســيس أول مجموعــة عربيــة للتعــاون 

الفضائــي.
ــة للتعــاون الفضائــي«، الــذي مــن المنتظــر أن  ــادرة إلــى »تأســيس أول مجموعــة عربي ــاق المب ويهــدف ميث
توقــع عليــه 14 دولــة عربيــة )المملكــة العربية الســعودية، اإلمــارات، البحرين، ُعمــان، الكويــت، األردن، الجزائر، 
ــا(، إلــى تشــجيع التعــاون الفضائــي العربــي فــي  تونــس، الســودان، مصــر، لبنــان، المغــرب، العــراق، موريتاني
جميــع األنشــطة الفضائيــة ذات األهــداف المشــتركة، وتحقيــق االنســجام فــي الممارســات التنظيميــة بيــن 
الجهــات الفضائيــة، وتنســيق مواقــف أعضــاء المجموعــة العربيــة لتبنــي رأي موحــد فــي المحافــل اإلقليميــة 
والدوليــة ذات العالقــة بالفضــاء؛ وذلــك فــي حــدود المهــام واالختصاصــات المنوطــة بالمجموعــة، والعمــل 

علــى تعــاون فضائــي عربــي أوســع وأشــمل فــي مجــال الفضــاء.

اململكة تـوقع ميثاق املجموعة العربية للتعـاون 
الفضائي
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 )IAEA( بــت المملكــة العربيــة الســعودية بتبنــي مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رحَّ
مشــروع القــرار المقــدم مــن الــدول األوروبيــة الثــالث )فرنســا، وألمانيــا، وبريطانيــا( الــذي يدعــو إيــران إلــى 

ــددة. ــع المح ــول للمواق ــة بالدخ ــماح للوكال ــك الس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــع الوكال ــوري م ــل والف ــاون الكام التع
جــاء ذلــك فــي تصريــح صحفــي لصاحــب الســمو الملــيك األميــر عبــدهللا بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، 
ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة النمســا، ومحافــظ المملكــة لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــة  ــة الدولي ــي الوكال ــس محافظ ــي مجل ــعودية بتبن ــة الس ــة العربي ــب المملك ــه: »ترح ــال في ــذي ق ــة، ال الذري
ــا(  ــا، بريطاني ــا، ألماني ــالث )فرنس ــة الث ــدول األوروبي ــن ال ــدم م ــرار المق ــروع الق ــة )IAEA( مش ــة الذري للطاق
ــول  ــة بالدخ ــماح للوكال ــك الس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــع الوكال ــوري م ــل والف ــاون الكام ــى التع ــران إل ــو إي ــذي يدع ال
ــا  ــع به ــي تضطل ــفافية الت ــة والش ــود المهني ــدد، الجه ــذا الص ــي ه ــة، ف ــن المملك ــددة، وتثم ــع المح للمواق

الوكالــة ومديرهــا العــام«.
مضيًفــا: »تدعــم المملكــة العربيــة الســعودية هــذا القــرار؛ لمــا يمثلــه مــن خطــوة مهمــة وجــادة فــي جهــود 
التصــدي لتجــاوزات إيــران وخروقاتهــا لالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة ببرنامجهــا النــووي، الــذي 
يأتــي اتســاًقا مــع مطالباتهــا المتكــررة للمجتمــع الدولــي باالضطــالع بمســؤولياته تجــاه عــدم تمكيــن إيــران 

ولييــن«. مــن تطويــر التقنيــة النوويــة ألغــراض غيــر ســلمية؛ حفًظــا لألمــن والســلم الدُّ

تـرحيب سعودي بقـرار »الطاقة الذرية« حول إيران

قالــت وزارة الخارجيــة إنــه إلحاًقــا لبيــان تأييــد حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية لمبــادرة إعــالن القاهــرة 
بشــأن ليبيــا، التــي جــرى اإلعــالن عنهــا، فــي الســادس مــن شــهر يونيــو 2020م، والتي ســعت إلى حل سياســي 
لألزمــة الليبيــة ووقــف إطــالق النــار وحقــن الدمــاء، والمحافظــة علــى وحــدة األراضــي الليبيــة، بمــا تقتضيــه 
ــا، فــإن حكومــة المملكــة تؤكــد علــى أن أمــن جمهوريــة مصــر العربيــة جــزء ال  المصلحــة الوطنيــة فــي ليبي
ــر  ــب مص ــى جان ــة إل ــف المملك ــرها، وتق ــة بأس ــة العربي ــعودية واألم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــن أم ــزأ م يتج
فــي حقهــا فــي الدفــاع عــن حدودهــا وشــعبها مــن نزعــات التطــرف والميليشــيات اإلرهابيــة وداعميهــا فــي 
المنطقــة، وتعبــر المملكــة عــن تأييدهــا لمــا أبــداه فخامــة رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة الســيد عبدالفتــاح 

السيســي، بأنــه مــن حــق مصــر حمايــة حدودهــا الغربيــة مــن اإلرهــاب.
وتدعــو المملكــة العربيــة الســعودية المجتمــع الدولــي إلــى االضطــالع بمســؤولياته واالســتجابة لدعــوات 
ــي  ــن األراض ــالمة وأم ــد س ــامل يؤك ــل ش ــى ح ــل إل ــي، للتوص ــاح السيس ــس عبدالفت ــة الرئي ــادرة فخام ومب
الليبيــة، واســتعادة المؤسســات، والقضــاء علــى اإلرهــاب والميليشــيات المتطرفــة، ووضــع حــد للتدخــالت 

الخارجيــة غيــر الشــرعية التــي تغــذي اإلرهــاب فــي المنطقــة.

»الخـارجـية«: أمـن مـصـر جـزء ال يتجزأ مـن أمـن 
اململكة
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رأس معالــي المنــدوب الدائــم للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى األمــم المتحــدة، الســفير عبــدهللا بــن 
يحــى المعلمــي، بصفتــه رئيــس المجلــس االستشــاري لمركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب، االجتمــاع 

.)UNCCT( ــاب ــة اإلره ــدة لمكافح ــم المتح ــب األم ــاري لمكت ــس االستش ــرين للمجل ــي العش االفتراض
وجــرى خــالل االجتمــاع مناقشــة التقريــر الســنوي لعــام 2019م، وتقريــر أبــرز المشــاريع الربــع الســنوية لعــام 
2020 للمركــز، ومراجعــة برامــج مركــز األمــم المتحــدة مكافحــة اإلرهــاب مــن أجــل إعــداد وثيقــة جديــدة إلطــار 
البرنامــج االســتراتيجي متعــدد الســنوات، واالطــالع علــى برنامــج مركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب 
الرائــد »دعــم الــدول األعضــاء فــي مقاضــاة اإلرهابييــن المشــتبه فيهــم وتأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم، بمــن 

فيهــم المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب وأســرهم«.
كمــا تــمَّ االطــالع علــى عــرض مرئــي بشــأن اســتجابة مركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب مــع جائحــة 

.)19-COVID(
ــم  ــز األم ــذي لمرك ــر التنفي ــاب، المدي ــة اإلره ــدة لمكافح ــم المتح ــام لألم ــن الع ــل األمي ــاع وكي ــر االجتم حض
المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب »فالديميــر فورونكــوف«، ومديــر مكتــب مكافحــة اإلرهــاب »جهانجيــر خــان«، 
فيمــا حضــر مــن وفــد المملكــة عبدالمجيــد بــن عبدالرحمــن البابطيــن، ومديــر مكتــب معالــي المنــدوب الدائــم 

حكمــت بــن محمــد الســعيد، ورئيــس قســم التقنيــة بالوفــد عبدالرحمــن بــن فهــد الصميــت.
وترأســه  كضيــف،  األوروبــي  لالتحــاد  باإلضافــة  دولــة   21 عضويــة  مــن  االستشــاري  المجلــس  ويتألــف 
م المشــورة لمركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة  المملكــة مــن خــالل مندوبهــا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، يقــدِّ
اإلرهــاب الــذي أســهمت المملكــة العربيــة الســعودية فــي تأسيســه، فيمــا يقــوم المركــز بإطــالع المجلــس 

ــذ برامجــه ومشــاريعه. االستشــاري علــى أســاس ربــع ســنوي علــى التقــدم المحــرز فــي تنفي

اململكة ترأس اجتماع »مجـلس األمم املتحـدة« 
ملكافحة اإلرهاب
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بـأمر ولـي العهد السعودي.. أرض مجانية وسكن 
جاهز وتعويضات ألهالي منطقة »نيوم«

الحـج هذا العام.. بـأعـداد محدودة جـًدا لحـجاج 
الداخل فقط

أكــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة تبــوك، اهتمــام خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي العهــد األميــن - حفظهمــا هللا 
- بتحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« ونجــاح البرامــج والمشــاريع المرتبطــة بهــا، التــي تســير بخطــى ثابتــة وقويــة 

بفضــل هللا، ســواء فــي منطقــة تبــوك، أو فــي بقيــة مناطــق المملكــة.
ــارات  ــاب العق ــة ألصح ــات المالي ــن التعويض ــى م ــة األول ــارة الدفع ــوان اإلم ــليمه بدي ــالل تس ــك خ ــاء ذل ج

ــوم«. ــروع »ني ــن مش ــى م ــة األول ــاق المرحل ــن نط ــة ضم الواقع
وأوضــح أن توجيهــات ســمو ولــي العهــد الســعودي - حفظــه هللا - جــاءت بالموافقة علــى تخصيص قطعة 
أرض مجانيــة لــكل مــن شــمله التعويــض، وذلــك فــي الســاحل أو محافظــة ضبــاء أو مدينــة تبــوك، باإلضافة 
ــام شــركة »نيــوم« بإعــداد برنامــج الســتقطاب  إلــى عــدد مــن الحــزم االجتماعيــة واالقتصاديــة، وكذلــك قي

أبنــاء وبنــات المنطقــة فــي دورات تدريبيــة تســهم فــي إيجــاد أعمــال لهــم فــي هــذه المشــروعات.
وأكــد ســمو أميــر منطقــة تبــوك أن حــرص المواطنيــن علــى بالدهــم واللحمــة التــي بينهــم تشــكلت بفضــل 
هللا، ثــم بالتمســك بتعاليــم الديــن الحنيــف وتطبيــق شــريعة هللا، إلــى جانــب تمســكهم بعاداتهــم وتقاليدهم 

األصيلة.
وفــي نهايــة اللقــاء ســلم ســمو األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، للمســتفيدين التعويضــات 
المخصصــة لهــم، والمنــح اإلضافيــة الهادفــة إلــى تحســين مســتوى المعيشــة، مشــيًرا ســموه إلــى أن 

التعويضــات ســتكون متتاليــة علــى دفعــات خــالل األســابيع المقبلــة بمشــيئة هللا.
ــا ويديــم عليهــا نعمــة األمــن واألمــان فــي ظــل  ــر أن يحفــظ بالدن ــام دعــا ســموه المولــى القدي وفــي الخت
قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي العهــد - حفظهما 

هللا.

نظــًرا لمــا يشــهده العالــم مــن تفــٍش لفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد – 19« فــي أكثــر مــن )180( دولــة 
حــول العالــم، وبلــغ عــدد الوفيــات المتأثــرة بــه قرابــة مليــون حالــة وفــاة، وأكثــر مــن 7 مالييــن إصابــة حــول 
ــاًء علــى مــا أوضحتــه وزارة الصحــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــال اســتمرار مخاطــر هــذه  العالــم. وبن
ــة  ــإن المملك ــك، ف ــم؛ لذل ــول العال ــروس ح ــدوى الفي ــن بع ــالج للمصابي ــاح والع ــر اللق ــدم توف ــة وع الجائح
العربيــة الســعودية، وانطالًقــا مــن حرصهــا الدائــم علــى تمكيــن ضيــوف بيــت هللا الحــرام وزوار مســجد 
المصطفــى - صلــى هللا عليــه وســلم - مــن أداء مناســك الحــج والعمــرة فــي أمــن وصحــة وســالمة، حرصــت 
منــذ بــدء ظهــور اإلصابــات بفيــروس كورونــا، وانتقــال العــدوى إلــى بعــض الــدول، علــى اتخــاذ اإلجــراءات 



تقارير سعودية
التقرير السادس - يونيو 382020

االحترازيــة لحمايــة ضيــوف الرحمــن، بتعليــق قــدوم المعتمريــن والعنايــة بالمعتمريــن الموجوديــن فــي 
األراضــي المقدســة، إذ القــى هــذا القــرار مباركــًة إســالميًة ودوليــة لمــا كان له من إســهام كبير فــي مواجهة 

ــا، ودعًمــا لجهــود الــدول والمنظمــات الصحيــة الدوليــة فــي محاصــرة انتشــار الفيــروس. الجائحــة عالمًي
  وفــي ظــل اســتمرار هــذه الجائحــة، وخطــورة تفشــي العدوى فــي التجمعــات والحشــود البشــرية، والتنقالت 
ــداد  ــام 1441هـــ بأع ــذا الع ــج ه ــة ح ــرر إقام ــد تق ــا، فق ــات عالمًي ــدالت اإلصاب ــاد مع ــم، وازدي ــن دول العال بي
محــدودة جــًدا للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج لمختلــف الجنســيات مــن الموجوديــن داخــل المملكــة، وذلــك 
حرًصــا علــى إقامــة الشــعيرة بشــكل آمــن صحًيــا، وبمــا يحقــق متطلبــات الوقايــة والتباعــد االجتماعــي الــالزم 
لضمــان ســالمة اإلنســان وحمايتــه مــن مهــددات هــذه الجائحــة، وتحقيًقــا لمقاصــد الشــريعة اإلســالمية 

فــي حفــظ النفــس البشــرية بــإذن هللا.
إن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين، وهــي تتشــرف بخدمــة مالييــن الحجــاج والمعتمريــن فــي كل عــام، 
لتؤكــد أن هــذا القــرار يأتــي مــن حرصهــا الدائــم علــى أمــن قاصــدي الحرميــن الشــريفين وســالمتهم حتــى 

عودتهــم إلــى بلدانهــم.
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نائب وزير الدفاع يلتقي املبعوث األميركي الخاص 
إليران

التقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، المبعــوث األميريك 
الخــاص إليــران »برايــن هوك«.

وجــرى خــالل اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، والتأكيــد علــى أهميتهــا فــي حفــظ األمــن والســلم 
فــي المنطقــة، والتصــدي للنشــاطات العدائيــة المزعزعة الســتقرارها.

ــدة  ــات المتح ــع الوالي ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب ــة تعم ــاء، أن المملك ــالل اللق ــاع، خ ــر الدف ــب وزي ــمو نائ ــد س وأك
ــث  ــعيها الحثي ــة وس ــود األميركي ــم الجه ــم، وتدع ــة والعال ــي المنطق ــلم ف ــن والس ــاء األم ــة إلرس األميركي
لوقــف كافــة األنشــطة اإليرانيــة الخبيثــة وانتهاكاتهــا المتكــررة وأعمالها اإلرهابيــة والتخريبية فــي المنطقة.
كمــا جــرى خــالل اللقــاء مناقشــة الهجمــات األخيــرة علــى المملكــة بواســطة الصواريــخ والطائرات المســيرة، 
ــت  ــي، وتمكن ــام اإليران ــن النظ ــة م ــن المدعوم ــي اليم ــة ف ــة اإلرهابي ــيات الحوثي ــا الميليش ــت به ــي تورط الت

الدفاعــات الجويــة الســعودية مــن إســقاطها والتعامــل معهــا.
كمــا نقــل ســمو نائــب وزيــر الدفــاع، خــالل اللقــاء، شــكر قيــادة المملكــة - حفظهــا هللا - للواليــات المتحــدة 
ــة إلــى المملكــة، لحفــظ األمــن اإلقليمــي، ومواجهــة  األميركيــة علــى إرســالها لقــواٍت ومنظومــاٍت دفاعي

كل مــا يهــدد المصالــح المشــتركة.
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»الخـارجية«: تقـريـر غـوتـيريش أكـد ضلـوع إيران 
املباشر يف الهجمات الصاروخية ىلع اململكة 

بــت وزارة الخارجيــة بالتقريــر الــذي قدمــه معالــي أميــن عــام األمــم المتحــدة »أنطونيــو غوتيريــش«، أمــام  رحَّ
مجلــس األمــن بشــأن إيــران، والــذي أكــد ضلــوع النظــام اإليرانــي المباشــر ومســؤوليته عــن الهجمــات 
التخريبيــة التــي اســتهدفت المنشــآت النفطيــة فــي بقيــق وخريــص شــرقي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وكذلــك اســتهداف مطــار أبهــا الدولــي جنــوب المملكــة العــام المنصــرم، بصواريــخ »كــروز« وطائــرات 

ــدر. ــة المص ــا إيراني ــى أنه ــر إل ــص التقري ــار، وخل ــدون طي ــيرة ب مس
وأكــدت الــوزارة ثقــة حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بهيئــة األمم المتحــدة وأجهزتهــا الرئيســة، ومنها 
ــات  ــة الخروق ــف كاف ــن، ووق ــلم الدوليي ــن والس ــون األم ــه لص ــه بواجبات ــي قيام ــي، ف ــن الدول ــس األم مجل
الممنهجــة للقوانيــن واألعــراف الدوليــة التــي عكــف عليهــا النظــام اإليرانــي واســتخدامه ألدواتــه اإلرهابيــة 

منــذ عــام 1979.
كمــا أكــدت وزارة الخارجيــة أن مــا توصــل إليــه التقريــر األممــي ال يتــرك مجــااًل للشــك أمــام المجتمــع الدولــي 
حــول نوايــا إيــران العدائيــة تجــاه المملكــة بشــكل خــاص، والمنطقــة العربيــة والعالــم بشــكل عــام، ويكشــف 
اللوجســتي  ودعمــه  المنطقــة،  أمــن  لزعزعــة  والتخريبــي  العدائــي  نهجــه  فــي  النظــام  هــذا  اســتمرارية 
والعســكري والمالــي للميليشــيات اإلرهابيــة المســلحة فــي اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان وغيرهــا، دون 

ــادئ حســن الجــوار. ــة، ومب ــار للمواثيــق والمعاهــدات الدولي اعتب
ــول  ــق ح ــي التحقي ــاركة ف ــن للمش ــن واألمميي ــراء الدوليي ــا للخب ــة بدعوته ــى أن المملك ــوزارة إل ــارت ال وأش
مــا حــدث وإيضاحــه بالدليــل القاطــع، تعكــس الشــفافية العاليــة مــع المجتمــع الدولــي وااللتــزام بالقانــون 
الدولــي وبميثــاق األمــم المتحــدة. كمــا يبــرز حــرص المملكــة علــى اســتقرار المنطقــة وعــدم االنجــرار إلــى مــا 
تســعى إليــه إيــران فــي إشــعال فتيــل النــزاع والفوضــى. والمملكــة تجــدد تأكيدهــا الجــازم بأنهــا لــن تســمح 
بــأي حــال مــن األحــوال ألي تجــاوز لحدودهــا أو إضــرار بأمنهــا الوطنــي، أو تعريــض ســالمة المعابــر المائيــة 

واالقتصــاد العالمــي لمخاطــر الســلوك العدائــي الــذي تنتهجــه إيــران.
وأكــدت وزارة الخارجيــة ضــرورة أن يتخــذ المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن اإلجــراءات المناســبة نحــو 
اســتمرار فــرض حظــر توريــد وتصديــر الســالح مــن وإلــى إيــران لتعزيــز الجهــد الدولــي فــي الحــد مــن جرائــم 

ــة. ــن واألدل ــة بالقرائ ــة مثبت ــت حقيق ــي بات ــه الت ــام وعدائيت ــذا النظ ه



نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم أخبــار العلــم والثقافــة والتعليــم، والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت 
فــي المملكــة خــالل شــهر يونيــو. 

امللف الثقايف
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رأس معالــي وزيــر التعليــم، الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، االجتمــاع األول للجنــة اإلشــرافية لمراجعــة 
الكتــب الدراســية وتطويــر المناهــج، بمشــاركة معالــي األميــن العــام المكلــف لــدارة الملــك عبدالعزيــز، 

ــور عبدالســالم الســليمان. ــة الشــيخ الدكت ــار العلمــاء فضيل ــة كب ــور فهــد الســماري، وعضــو هيئ الدكت
واســتعرض االجتمــاع منهجيــة عمليــات المراجعة والتطوير المســتمر للمناهج الدراســية وســالمة المصادر 
ــدال، وتمكيــن الطــالب  ــة بالوســطية واالعت ــة الســعودية المتحلي ــة الوطني ــة، بمــا يعــزز مــن الهوي العلمي
والطالبــات مــن التكّيــف والتفاعــل االجتماعــي، والتعايــش مــع الثقافــات األخــرى، إلــى جانــب ربطهــم بهويــة 
بالدهــم وتاريخهــا العريــق، وتقديــر رموزهــا الوطنيــة، واالنتمــاء لهــذا الوطــن وحضارتــه، والــوالء لقيادتــه، 
كذلــك تحقيــق المناهــج الدراســية ألهــداف »رؤيــة المملكــة 2030«، ودعــم محاورهــا الرئيســة لبنــاء مجتمــع 

حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح.
كمــا تنــاول االجتمــاع أهميــة تطويــر المناهــج لتحســين جــودة نواتــج التعّلــم، وتحقيق مهــارات القرن الـــحادي 
والعشريـــن فــي البحــث واالبتكار، والثقافة المعلوماتية واإلعـالمـــية والـــتقنية، ومـــهارات الـــحياة والـــتفكير 
ــيلهما للمراحــل  ــا علــى شــخصية الطالــب والطالبــة، وتـأهـ ــليلي وحـــل المـــشكالت، بمــا ينعكــس إيجاًب التحـ

الدراســية المتقدمــة، وســوق العمــل.

مناهج تعليمية تعزز الهوية وتحسن نواتج التعّلم 
وفق »رؤية السعودية 2030« 

عقــدت مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة عــدًدا مــن النــدوات اإللكترونيــة خــالل األســابيع الماضيــة، مــن أجل 
التواصــل مــع الجمهــور عبــر الفضــاء التقنــي، حيــث اســتهلت ذلــك بنــدوة بعنــوان: »تجــارب فــي إيجابيــات 

العزلــة« شــارك فيهــا نخبــة مــن المثقفيــن.
ــا  ــس إيجاًب ــي تنعك ــدة الت ــة والمفي ــات اإليجابي ــض الممارس ــى بع ــوء عل ــا الض ــاركون فيه ــى المش ــد ألق وق
علــى األفــراد واألســرة فــي ظــل جائحــة كورونــا وخــالل أوقــات الحجــر المنزلــي، وتفعيــل الحــوار بيــن أفــراد 

األســرة، وإكمــال مشــاريع قــد تتعلــق بالقــراءة أو العمــل البحثــي. 
كمــا عقــدت نــدوة بعنــوان: »عوالــم.. مــا بعــد كورونــا.. اجتماعًيــا، ثقافًيــا، صحًيــا، ومعرفًيــا«. وناقشــت النــدوة 
األنمــاط المجتمعيــة، والتوجهــات الثقافيــة، والســلوكيات الصحيــة، والتعليــم عــن ُبعــد، وإدخــال التقنيــة فــي 

الحيــاة العامــة.
وعقــدت المكتبــة نــدوة إلكترونيــة بعنــوان: »العالقــات الثقافيــة العربيــة الصينيــة« شــارك فيهــا كلٌّ مــن: 
ــز،  ــك عبدالعزي ــة المل ــى مكتب ــام عل ــرف الع ــب المش ــينغ«، ونائ ــن وي تش ــة »تش ــي بالمملك ــفير الصين الس

ندوات عـن العـزلـة ومـا بـعـدها وثقافـة »رؤيــة 
السعودية 2030«
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الحريــر وإلــى تعزيــز العالقــات  إلــى بدايــات العالقــات العربيــة الصينيــة عبــر طريــق  النــدوة  وتطرقــت 
الســعودية الصينيــة اقتصادًيــا وسياســًيا وثقافًيــا.

وبمناســبة الذكــرى الثالثــة لبيعــة ســمو ولــي العهــد الســعودي عقــدت المكتبــة نــدوة بعنــوان: »التواصــل 
ــن المشــاركون فيهــا أن المشــروع الــذي يقــوم  الثقافــي والمعرفــي والحضــاري فــي رؤيــة المملكــة 2030«، بيَّ
بــه ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان فــي »رؤيــة الســعودية 2030«، هــو »ارتبــاط باألصــل واتصــال بالعصــر«.

وبينــت النــدوة أنــه مــن خــالل اإلنجــازات، واألهــداف الكبــرى التــي صنعتهــا المملكــة خــالل »رؤيــة المملكــة 
2030« وطموحــات المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــرى م ــداف كب ــة أه ــدى المملك ــح ل ــلمان، أصب ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي العه

ــز أدوار الشــباب والمــرأة. لتنويــع مصــادر الدخــل، واالهتمــام بالصناعــة والمحاســبة والشــفافية، وتعزي

ــز  ــي مرك ــمًيا ف ــجلة رس ــراع مس ــراءة اخت ــجيل ب ــي تس ــز، ف ــك عبدالعزي ــة المل ــن جامع ــي م ــق علم ــح فري نج
ــراع فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة لمركــب طبــي جديــد ُيحســن مــن عمــل عضلــة القلــب،  بــراءات االخت

ــري. ــتعمال البش ــابقة لالس ــه الس ــي مراحل ــارب ف ــات التج ــى حيوان ــاره عل ــح اختب ــد أن نج بع
وأوضــح استشــاري طــب قلــب األطفــال بكليــة الطــب بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، وعضــو الفريــق الطبــي، 
البروفيســور أحمــد بــن ســعيد أزهــر، أن االختــراع يتعلــق بتركيبــة ُمســتحلب نانــو، تشــتمل علــى مــادة 
ــة الدمويــة المرتبــط بمتالزمــة  ــر نشــاطه ضــد ضعــف القلــب واألوعي »كيرســيتين« التــي ُتعــزز بشــكل كبي
ــت  ــي ُتوج ــة الت ــول للنتيج ــنوات للوص ــالث س ــوال ث ــق ط ــع الفري ــل م ــى العم ــيًرا إل ــي، مش ــل الغذائ التمثي
ببــراءة اختــراع ُســجلت للجامعــة، مــا يؤكــد المكانــة العلميــة والكفــاءة المهنيــة للمتخصصيــن الســعوديين 
وجامعــة الملــك عبدالعزيــز خاصــة، الذيــن يســهمون بخبراتهــم وأبحاثهــم فــي التخفيــف أو عــالج عــدد مــن 

ــة. ــات حديث ــددة وبممارس ــة متج ــوالت« طبي ــرق »وبروتوك ــة بط ــراض المزمن األم

براءة اختراع عاملية لفريق طبي سعودي
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أكــدت هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب انتهــاء االختبــار التحصيلــي عــن ُبعــد 
ــغ  ــالب بل ــن الط ــرة م ــتيعاب كبي ــبة اس ــاح وبنس ــى بنج ــه األول ــي فترت ف
أكثــر 203 آالف طالــب وطالبــة، حيــث أجريــت االختبــارات علــى مــدار 
البرنامــج،  منصــة  تثبيــت  مــن  الطــالب  تمّكــن  وقــد  يوميــن، 
َثــمَّ  ومــن  وســهولة،  بيســر  التحصيلــي  االختبــار  وتحميــل 
أدوا اختباراتهــم وفــق مــا هــو مخطــط لــه، وفــي الوقــت 
وجــودة  التقنيــة،  البنيــة  جــدارة  أثبــت  ممــا  المحــدد، 
الرقابــة الذكيــة، ويضــاف هــذا اإلنجــاز لمســيرة التحول 

ــي. ــا الغال ــي وطنن ــي ف الرقم
نــت الهيئــة أن االختبــار التحصيلــي الحضــوري -  وبيَّ
لعــدد مــن الطــالب الذيــن حالــت ظروفهــم دون 
أدائهــم االختبــار عــن ُبعــد - قــد تــمَّ بنجــاح كبيــر، 
باســتخدام نفــس المنصــة والنمــاذج فــي مراكــز 
وإدارات  الجامعــات  فــي  المحوســبة  االختبــارات 
التعليــم، وفــق إجــراءات وقائيــة واحترازيــة وتقنيــة، 
شــارك فيهــا عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي 
تناغــم وتكامــل، ســاهم فــي وصــول الطــالب لمقــار 
االختبــارات - التــي بلــغ عددهــا 130 مقــًرا - بأمــان كامــل، 
ــهد  ــي تش ــدة الت ــة وج ــة المكرم ــق مك ــي مناط ــة ف خاص

ــول. ــًرا للتج حظ
ــاالت  ــاوزات وح ــض التج ــدت بع ــا رص ــى أنه ــة إل ــت الهيئ ولفت
تصويــر شاشــة االختبــار، وتــمَّ اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة حيالهــا 
ــم  ــت تجاوزه ــن يثب ــارات م ــيلغى اختب ــن، إذ س ــة المتجاوزي ــاه الطلب وتج
وســترفع مخالفاتهــم للجهــات الرســمية، إضافــة لبعــض المشــكالت التقنيــة 
الطفيفــة، التــي تمــت معالجتهــا، دون تأثيــر علــى ســير االختبــارات فــي الوقــت المحــدد 

لهــا ســلًفا.

203 آالف طالب يكملون االختبار »التحصيلي«

ويتألــف الفريــق العلمــي الــذي حصــل على بــراءة االختراع التي ُســجلت عالمًيا فــي الواليات المتحــدة األميركية، 
مؤخــًرا، مــن: البروفيســور أســامة عبدالحكيــم أحمــد، والدكتــور أســامة أحمــد فهمــي، والبروفيســور أحمــد 
ــد  ــي محم ــور هان ــاس، والبروفيس ــود الم ــور محم ــن، والبروفيس ــد حس ــورا أحم ــورة ن ــر، والدكت ــعيد أزه س

عبدالملــك الباسوســي.
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حققــت الجامعــة اإلســالمية إنجــاًزا أكاديمًيــا جديــًدا، بدخولهــا لقائمــة أفضــل 1000 جامعــة على مســتوى العالم 
ألول مــرة، وفــق تصنيــف )QS( العالمــي للجامعــات لعــام 2021م. وجــاءت الجامعــة فــي المراكــز مــن 801 -1000 
ــعودية  ــات س ــن 10 جامع ــن بي ــا م ــابعة محلًي ــة الس ــي المرتب ــاءت ف ــا ج ــا. كم ــة الـــ40 عربًي ــي المرتب ــا وف عالمًي

دخلــت التصنيــف هــذا العــام.
وهنــأ رئيــس الجامعــة المكلــف، د. عبــدهللا بــن محمــد العتيبــي، منســوبي الجامعــة علــى هــذا اإلنجــاز الــذي 
واصلــت فيــه الجامعــة تفوقهــا وتميزهــا بوصولهــا لتحقيــق إنجــاز عالمــي جديــد، مشــيًرا إلــى أن هــذا اإلنجــاز 
يأتــي تتويًجــا لجهــود الجامعــة التعليميــة واألكاديميــة والبحثيــة منــذ تأسيســها قبــل ســتة عقــود، علــى يــد 
الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز - طيــب هللا ثــراه - وصــواًل إلــى هــذا العهــد الزاهــر، الــذي تحظــى فيــه بعنايــة 
ودعــم حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد 
ــن  ــل ب ــر فيص ــورة األمي ــة المن ــة المدين ــر منطق ــمو أمي ــة س ــم ومتابع ــا هللا - ودع ــلمان - حفظهم ــن س ب

ســلمان، ووزيــر التعليــم د. حمــد آل الشــيخ.
ــث  ــودة البح ــي: ج ــر، وه ــتة معايي ــى س ــات عل ــب الجامع ــي ترتي ــد ف ــي )QS( يعتم ــات العالم ــف الجامع تصني
العلمــي 40٪، ومعــدل النشــر لــكل عضــو هيئــة تدريــس 20٪، وتوظيــف الخريجيــن 10٪، والنظــرة العالميــة 

ــم ٪20. ــودة التعلي ــة 5٪، وج ــوع الطلب ــن لمجم ــة الدوليي ــبة الطلب ــة 5٪، ونس للجامع

الجامعة اإلسالمية ضمن أفضل 1000 جامعـة عاملًيا

ــة،  ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــج لتعلي ــي برنام ــل ف ــة، تتمث ــة تثقيفي ــادرة مجتمعي ــالق مب ــوم« إط ــركة »ني ــت ش أعلن
تســتهدف بــه المجتمــع المحلــي، فــي إطــار جملــة مبــادرات اجتماعيــة تنمويــة اعتــادت إطالقهــا خدمــًة 

للمجتمــع.
ــو 2020م، والنســخة األولــى مــن دورات البرنامــج قدمــت »عــن ُبعــد« مــن  ــذ البرنامــج فــي الـــ19 يوني ــدأ تنفي ب

ــدف(. ــرية )ه ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــة لصن ــة »دروب« التابع ــالل منص خ
شــركة »نيــوم« تواصــل إطالقهــا العديــد مــن البرامــج واألنشــطة الخاصــة لبنــاء القــدرات للمجتمــع المحلــي 
ــات منطقتــي  ــاء وبن ــة، إذ ســبق ذلــك إطالقهــا برنامــج توظيــف أبن ضمــن برامجهــا للمســؤولية االجتماعي

»نيــوم« وتبــوك، بغيــَة االســتفادة مــن قدراتهــم فــي بنــاء المشــروع األضخــم عالمًيــا.

»نـيـوم« تطلق بـرنامًجا لتعليم اللغة اإلنجليزيــة
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فتحــت شــركة »نيــوم« بــاب التســجيل )حتــى يــوم 25 يونيــو 2020( لقبــول دفعــة جديــدة مــن أبنــاء المجتمــع 
المحلــي لدراســة تكنولوجيــا المعلومــات، بعــد نجــاح المرحلــة األولــى مــن برنامــج »نيــوم« لالبتعــاث الداخلــي 
المنتهــي بالتوظيــف الــذي أطلــق فــي نهايــة شــهر ينايــر الماضــي بالتعــاون مــع جامعــة فهــد بــن ســلطان 

فــي تبــوك.
وأوضحــت »نيــوم« أن المتقدميــن ســيتمكنون مــن التســجيل والبــدء فــي الدراســة لمرحلــة البكالوريــوس 
فــي تخصصــات تشــمل الــذكاء االصطناعــي، وعلــم وتحليــل البيانــات فــي جامعــة فهــد بــن ســلطان، مــع 
إمكانيــة ابتعــاث المتفوقيــن منهــم إلكمــال العــام الدراســي األخيــر فــي إحــدى الجامعــات األميركيــة، مشــيرًة 
إلــى أن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء االصطناعــي يمثــل إحــدى اللبنــات األساســية فــي دعــم 
التحــول الرقمــي الــذي تشــهده المملكــة، وكذلــك مــن أبــرز القطاعــات لجعــل »نيــوم« المشــروع األذىك مــن 

نوعــه فــي العالــم.
ــيحصل كل  ــة، وس ــية المتاح ــد الدراس ــاءة والمقاع ــى الكف ــاء عل ــيتم بن ــحين س ــار المرّش ــأن اختي ــادت ب وأف

ــة. ــرة الدراس ــالل فت ــهرية خ ــأة ش ــى مكاف ــب عل طال
نــت شــركة »نيــوم« أن هــذا البرنامــج يقــدم العديــد مــن المســارات الوظيفيــة للطــالب الذيــن يكملــون  وبيَّ
البرنامــج بنجــاح، إضافــة إلــى فــرص عمــل مرموقــة فــي مشــروع »نيــوم« والشــركات المشــغلة لــه والعاملــة 

فــي المشــروع، وذلــك فــور االنتهــاء مــن دراســتهم، يك يســاهموا فــي بنــاء مســتقبل المنطقــة الرقمــي.

أطلــق صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
المكتبــات، مبــادرة تطويــر المكتبــات العامــة التــي ســتتولى إدارتهــا هيئــة المكتبــات، وســتعمل مــن خاللهــا 
علــى تحويــل المكتبــات العامــة إلــى منصــاٍت ثقافيــة بمفهــوم اجتماعــي شــامل وحديــث، تلتقــي فيــه أنمــاط 
اإلبــداع الثقافــي كافــة، ويجــد فيــه األفــراد مــن مختلــف شــرائح المجتمــع مــا يمنحهــم المعرفــة والمشــاركة 

والتفاعــل فــي تجربــة ثقافيــة متكاملــة.
ويتضمــن هــذا التطويــر توظيــف المكتبــات العامــة لتعزيــز مفهــوم البيــوت الثقافيــة التــي ســبق أن أعلنــت 

عنهــا وزارة الثقافــة فــي وثيقــة رؤيتهــا وتوجهاتهــا لكونهــا تخــدم ذات األهــداف الثقافيــة والمجتمعيــة.
وجــاءت المبــادرة بعــد دراســة ميدانيــة أجرتهــا هيئــة المكتبــات لواقــع المكتبــات العامــة فــي المملكــة، 
ووضعــت اســتناًدا عليهــا خطــة تطويــر تمتــد حتــى العــام 2030م، تســتهدف خاللهــا إنشــاء 153 مكتبــة 
عامــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، وتعتمــد جميعهــا علــى ذات المفهــوم الشــامل الــذي يوائــم بيــن األدوار 
المعرفيــة للمكتبــات العامــة واألدوار الثقافيــة لبيــوت الثقافــة، علــى أن يتــم إكمــال أول 13 مكتبــة منهــا فــي 

عــام 2022 حتــى يكتمــل العــدد النهائــي لهــا بحلــول عــام 2030.

مبادرة لتطوير املكتبات العامة يف اململكة

»نيوم« تفتح بـاب التسجيل لدراسة تكنولــوجيا 
املعلومات
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م المملكــة العربيــة الســعودية علــى الــدول  أظهــرت الجــداول الســنوية لمؤشــر »نيتشــر« لعــام 2020م، تقــدُّ
ــا قائمــة الـــ50  العربيــة فــي حصــة البحــث العلمــي، إذ تعــدُّ الدولــة الوحيــدة إلــى جانــب اإلمــارات اللتيــن دخلت
ــا، وحافظــت للعــام  العالميــة ألكثــر الــدول حصــًة فــي األبحــاث العلميــة، واحتلــت المملكــة المركــز 29 عالمًي
ــر  ــا، وأكب ــي عالميًّ ــث العلم ــي البح ــازات ف ــر اإلنج ــة أكث ــدول صاحب ــن ال ــا بي ــى مكانته ــي عل ــى التوال ــث عل الثال

ــا. مســاهم فــي حصــة أبحــاث الــدول العربيــة، وثانــي أكبــر مســاهم بيــن دول الشــرق األوســط وإفريقي
ــت الجــداول الســنوية لمؤشــر »نيتشــر« لهــذا العام 19 دولــة عربية، احتلت الســعودية، ودولــة اإلمارات  وَضمَّ
العربيــة المتحــدة، ومصــر المراكــز الثالثــة األولــى علــى الترتيــب منــذ عــام 2017م، وحّققــت المملكــة مــا يقــارب 
65 بالمئــة مــن إجمالــي حصــة البحــث العلمــي للــدول العربيــة، بينمــا حققــت اإلمــارات زيــادة ملحوظــة بنســبة 
18٪ فــي الحصــة المعدلــة. أّمــا مصــر، فقــد حافظــت علــى مركزهــا األول فــي شــمال إفريقيــا، والثانــي علــى 

مســتوى إفريقيــا خــالل الفتــرة نفســها.
َفــت بنــاًء علــى نمــو إنتــاج المؤسســات لألبحــاث العلميــة عاليــة الجــودة منــذ عــام 2015م، حتــى عــام  وقــد ُصنِّ
2019م، وكانــت جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة »كاوســت« هــي المؤسســة الوحيــدة مــن منطقــة 
ــا« فــي أبحــاث علــوم  الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التــي جــاءت ضمــن قائمــة »أكثــر 100 نجــم صاعــد عالميًّ
ــا« فــي  األرض والبيئــة، والمؤسســة الوحيــدة مــن الــدول العربيــة ضمــن قائمــة »أكثــر 100 نجــم صاعــد عالميًّ
ــنوات  ــدار الس ــى م ــة عل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة بحثي ــر حص ــى أكب ــتحوذت عل ــة، واس ــوم الفيزيائي ــاث العل أبح
الثــالث الماضيــة، بنســبة تفــوق 50 بالمئــة مــن حصــص البحــث العلمي لمؤسســات الــدول العربيــة مجتمعة.

اململكة الـ29 عــاملًيا لألكـثر حصة فـي األبحاث 
العلمية
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ــو،  ــهر يوني ــالل ش ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــة واألح ــات الترفيهي ــم الفعالي ــف أه ــذا المل ــي ه 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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شــباب  مــن  عــدد  عليــه  يقــوم  الــذي   )shaadoow( »شــدو«  تطبيــق  للترفيــه  العامــة  الهيئــة  أطلقــت 
الوطــن المبــدع، ويتيــح للجمهــور الغنــاء مــع فنانيهــم المفضليــن مــن أشــهر النجــوم العــرب عبــر طريقــة 

»الكاريــويك«، أو »ديــو«.
ويضــم التطبيــق 32 فناًنــا وفنانــة مــن كافــة أرجــاء الوطــن العربــي، إذ يتيــح للجمهــور المشــاركة بــأداء 
األغانــي فــي كل األوقــات وفــق مواصفــات تقنيــة عصريــة، وذلــك بعــد القيــام بعمليــة التســجيل الســهلة، 
ثــم اختيــار الفنــان المفضــل واألغنيــة المفضلــة مــع تحديــد درجــة الصــوت والمؤثــرات المســتخدمة، وإنتــاج 

العمــل الفنــي المشــترك.
ويســتمتع زوار التطبيــق خــالل أداء األعمــال بمميــزات التطبيــق الفنيــة كعــرض نصــوص كلمــات األغانــي، 
ــع  ــيقا م ــع الموس ــي توزي ــاهمة ف ــة، والمس ــة الفني ــباع الذائق ــددة إلش ــة المتع ــتخدم الفني ــارات المس وخي
ــا فــي فضــاء الفــن، ومشــاركة ذلــك مــع  ــا ممتًع مــا يناســب طبقــة أصواتهــم، مــا يجعلهــم يقضــون وقًت

ــي. ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــم ف أصدقائه
ــات  ــات وتطبيق ــم المنص ــة أه ــعوديين لمنافس ــن الس ــن المبدعي ــة م ــن مجموع ــدأت بي ــق ب ــرة التطبي فك
ــر مســبوقة  ــًرا، ولكــن مــن خــالل فكــرة جديــدة وغي ــا كبي ــة التــي حققــت نجاًح التواصــل االجتماعــي العالمي
عمــل علــى تحقيقهــا فريــق كبيــر مــن المختصيــن فــي عالــم اســتوديوهات الصــوت والفيديــو وفًقــا ألحــدث 

المعاييــر العالميــة.

إطالق التطبيق الغنائي التفاعلي »شدو« 

shaadoow
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أعلنــت الهيئــة العامــة لإلعــالم المرئــي والمســموع عــودة عــروض األفــالم فــي صــاالت ودور الســينما 
فــي المملكــة، وأكــدت فــي الوقــت نفســه ضــرورة اتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة للحــد مــن انتشــار 

ــا. ــروس كورون في
وأهابــت الهيئــة بجميــع مشــغلي الســينما إلــى االلتــزام بمــا تضمنــه الدليــل اإلرشــادي لعودة نشــاط الســينما 

مــن تدابيــر وإجــراءات وقائيــة تســهم فــي الحفــاظ علــى صحة وســالمة الــزوار.

عودة عروض األفالم يف دور السينما

منعــت هيئــة الترفيــه كبــار الســن واألطفــال مــن حضــور الفعاليــات الترفيهيــة، ودخــول مــدن المالهــي، 
ومراكــز الترفيــه للحفــاظ علــى ســالمتهم.

وأكــدت الهيئــة عبــر تغريــدة ُنشــرت فــي حســابها الرســمي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، 
أن قــرار المنــع ينطبــق علــى مــن تتجــاوز أعمارهــم الـــ65 عاًمــا، ومــن تقــل عــن 15 عاًمــا، إال فــي حــال كانــت 

ــط. ــال فق ــة لألطف ــة مخصص الفعالي
كمــا نصحــت الهيئــة االشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة بعــدم الحضــور إلمــكان التجمــع 

الترفيهيــة حتــى ال يلحــق بهــم أذى.

منـع األطفال وكـبار السن مـن حضور الفعالـيـات 
الترفيهية
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أعلنــت الهيئــة الســعودية للســياحة عــن إطــالق موســم صيــف الســعودية »تنفــس« فــي الفتــرة مــن 25 
ــات،  ــراد والمجموع ــك األف ــة، وكذل ــة كاف ــراد العائل ــا أف ــن خالله ــتمتع م ــبتمبر 2020م، ليس ــى 30 س ــو إل يوني
باكتشــاف الطبيعــة الســاحرة، والتنــوع المناخــي، والعمــق التاريخــي، والثقافــة الســعودية األصيلــة فــي عشــر 

وجهــات ســياحية.
يأتــي موســم صيــف الســعودية كفرصــة رائعــة الكتشــاف الوجهــات الســياحية المتعــددة فــي المملكــة، ومــا 
تحويــه مــن كنــوز تاريخيــة وطبيعيــة وثقافيــة. كمــا يســهم إطــالق الموســم فــي هــذا الوقــت تحديــًدا فــي 

تعزيــز جهــود الــوزارة الراميــة إلــى إنعــاش القطــاع الســياحي األكثــر تأثــًرا مــن تداعيــات أزمــة كورونــا.
ويســتأنف القطــاع الســياحي نشــاطه مــن جديــد بــروح متجــددة وآمــال كبيــرة للمضــي ُقدًمــا وبخطــى 
متســارعة لتحقيــق تطلعــات القطــاع المتناغمــة مــع طموحــات »رؤيــة المملكــة 2030«، الســاعية إلــى 
اإلســهام فــي تنويــع قاعــدة االقتصــاد الوطنــي، وجــذب االســتثمارات، وزيــادة مصــادر الدخــل، وتوفيــر 

فــرص العمــل للمواطنيــن.

إطالق موسم صيف السعودية »تنفس« 
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أعلنــت الهيئــة الســعودية للســياحة، المســؤول الرســمي عــن الهويــة الوطنيــة للســياحة )روح الســعودية(، 
عــن »جائــزة صيــف الســعودية للتميــز اإلعالمــي«، وهــي إحــدى مبادرات موســم صيــف الســعودية »تنّفس«، 
وذلــك لتحفيــز اإلعالمييــن والمبدعيــن علــى المشــاركة إلبــراز الوجهــات والمواقــع الســياحية فــي المملكــة، 

بمجمــوع جوائــز يصــل إلــى 250 ألــف لاير.
ــج  ــة، والبرام ــر التلفزيوني ــة، والتقاري ــر الصحافي ــي: »التقاري ــة، ه ــاالت متنوع ــة مج ــز خمس ــت الجوائ وتضمن
اإلذاعيــة، والصــور الجماليــة الفوتوغرافيــة، والتوثيــق المرئــي والمصــور والمكتــوب للتجــارب الســياحية«.

وأوضحــت الهيئــة أن األهــداف الرئيســية للجائــزة تتمثــل فــي تحفيــز اإلعالمييــن والمواهــب الشــابة المبدعة 
ــا علــى المشــاركة فــي تقديــم أفضــل تغطيــة إعالميــة عــن »موســم صيــف الســعودية«، باإلضافــة  إعالمًي
إلــى رفــع جــودة التنافــس بيــن اإلعالمييــن والمبدعيــن فــي مختلــف المنصــات مــن أجــل تقديــم أعمــال تتميــز 

باالبتــكار واإلبــداع عــن الســياحة الســعودية، وترويــج مناطــق الجــذب الســياحي.
نــت الهيئــة آليــة الجائــزة، التــي تشــمل اعتمــاد فائزيــن اثنيــن مــن كل مجــال، وســيتم إخضــاع جميــع  وبيَّ
األعمــال المتقدمــة للتقييــم مــن قبــل لجــان تحكيــم مســتقلة، ووفــق معاييــر مهنيــة محــددة وضعتهــا لجنة 
الجائــزة، لضمــان الشــفافية فــي النتائــج، ويمكــن للراغبيــن فــي المشــاركة إرســال أعمالهــم وإبداعاتهــم عبــر 
البريــد اإللكترونــي media.award@sta.gov.sa، وســيكون العاشــر مــن أكتوبــر المقبــل آخــر موعــد لقبــول 
المشــاركات، علــى أن يتــم اإلعــالن عــن الفائزيــن فــي حســاب الهيئــة الســعودية للســياحة علــى تويتــر 

ــه. ــهر ذات ــة الش )SaudiTourism@( نهاي

إطـالق جـائزة صيف السعـودية للتميز اإلعـالمي
إلبراز الوجهات السياحية
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.https://bit.ly/38qAwVg - 937 1 - تمكين الصم وضعاف السمع من االستفادة من خدمات مركز
.https://bit.ly/2ZBdeYN - 2 - “الشورى” يقر نظام صندوق التنمية السياحي

.https://bit.ly/3e1RUB5 - 3 - 10 آالف لاير عقوبة المنشآت الغير ملتزمة باستخدام الكمامات
.https://bit.ly/3e1DzVg - 4 - مدير الجوازات يرعى حفل تخريج دورة الفرد األساسي األولى للنساء

.https://bit.ly/3f157LK - 5 - 6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار لاير ألكثر من 17 ألف منشأة واعدة
.https://bit.ly/38uti2H - 6 - تعيين 53 امرأة بمرتبة مالزم تحقيق في النيابة العامة

.https://bit.ly/2NWTs4B - 7 - وزير الخارجية يستقبل السفير األمرييك لدى المملكة
https://bit. - 8 - فيصــل بــن فرحــان يؤكــد التــزام المملكــة المســتمر بدعــم جهــود التحالــف الدولــي ضــد داعــش

.ly/3f0z0vF
ــنة -  ــدة س ــام” لم ــن األلغ ــن م ــر اليم ــام لتطهي ــروع مس ــذ “مش ــد تنفي ــدد عق ــة يم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل 9 - مرك

.https://bit.ly/3dZYisv
https://bit. - 10 - أوتشــا: مؤتمــر المانحيــن لليمــن 2020م تعّهــد بتقديــم مليــار و350 مليــون دوالر مســاعدات لليمــن

.ly/2VLRYyA
https://bit. - 11 - وزيــر التعليــم يتــرأس االجتمــاع األول للجنــة اإلشــرافية لمراجعــة الكتــب الدراســية وتطويــر المناهــج

.ly/3gpvX0i
.https://bit.ly/2VNThNj - 12 - مكتبة “المؤسس” تنور الفضاء التقني بلقاءات معرفية متنوعة

.https://bit.ly/2ZCM2J9 - 13 - الجبير يلتقي سفراء االتحاد األوروبي المعتمدين لدى المملكة
.https://bit.ly/2NY5V8m - 14 - وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير األمرييك لدى المملكة

.https://bit.ly/3iubA3Z - 15 - وصول 14 مليون كمام عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي لتلبية احتياجات السوق
.https://bit.ly/3f1nwb9 - 16 - الضمان الصحي يطلق مبادرة تأجيل سداد األقساط التأمينية

.https://bit.ly/3grr075 - ”17 - “نقل الكهرباء” تطلق مشروع فحص الخطوط الهوائية بـ”الدرون
.https://bit.ly/2C2wIgW - ”18 - الهيئة العامة للترفيه تطلق التطبيق الغنائي التفاعلي “شدو

.https://bit.ly/2BDtXmo - 19 - وزير الشؤون اإلسالمية: إغالق 71 مسجًدا ظهرت فيها حاالت كورونا
.https://bit.ly/2NSftS6 - 20 - تسجيل براءة اختراع عالمية لفريق طبي سعودي

.https://bit.ly/3e4rIFH - 21 - نائب وزير الدفاع يتلقى اتصااًل هاتفًيا من وزير الدفاع في المملكة المتحدة
.https://bit.ly/3gpCloj - 22 - أكثر من 203 ألف طالب وطالبة يكملون االختبار “التحصيلي” بنجاح

https:// - 23 - مجموعــة العشــرين تســعى إلــى تعزيــز المرونــة الدوليــة لمواجهــة األزمــات مــن خــالل البنيــة التحتيــة
.bit.ly/2De5B3f

.https://bit.ly/2W3dY8n - 24 - حقوق اإلنسان: برامج تمكين المرأة في المجال القانوني كفلتها أنظمة المملكة
.https://bit.ly/3iuecPl - ألفضل 1000 جامعـة عالمًيا )QS( 25 - الجامعة اإلسالمية تدخل تصنيــف

26 - وزراء خارجيــة دول منظمــة التعــاون اإلســالمي يعقــدون اجتماًعــا اســتثنائًيا افتراضًيــا بشــأن تهديــد حكومــة 
.https://bit.ly/2D1OIZd  - اإلســرائيلية  االحتــالل 

.https://bit.ly/2C5rGQU - 27 - ولي العهد يتلقى اتصااًل هاتفًيا من األمين العام لألمم المتحدة
https://bit.ly/2YX- - 28 - “نيــوم” تطلــق برنامًجــا لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة ضمــن مبادراتهــا التنمويــة للمجتمــع المحلــي

.4gGm
.https://bit.ly/2YZl0wF - 29 - تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

https://bit. - 30 - المملكــة توقــع علــى الميثــاق األساســي للمجموعــة العربيــة للتعــاون الفضائــي بمشــاركة 14 دولــة
.ly/38qHNo2

https://bit. - ــا ــة كورون ــار جائح ــول آث ــل ح ــة عم ــم ورش ــرين تختت ــة العش ــاخ لمجموع ــادة المن ــل ري ــة عم 31 - مجموع
.ly/3dXPeEA
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.https://bit.ly/2Z27vfM - 32 - نيوم تعلن فتح باب التسجيل لدراسة تكنولوجيا المعلومات
.https://bit.ly/31Xpk1t - 33 - التعديالت التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم )633( على نظام الخدمة المدنية

.https://bit.ly/31MlkQX - 2020 34 - المملكة تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية
https://bit. - ــا 35 - تطبيــق “تباعــد” يضــع المملكــة ثالــث دولــة فــي العالــم توظــف التقنيــات الحديثــة الحتــواء كورون

.ly/38uby7A
.https://bit.ly/3dV7u1e - 36 - ولي العهد يتلقى اتصااًل هاتفًيا من الرئيس الفرنسي

.https://bit.ly/38rKiqg - 37 - “التجارة العالمية”: إجراءات السعودية ضد قطر مبررة وضرورية لحماية أمنها
https://bit. - 38 - “هــدف” يبــرم مذكــرة تعــاون مــع “هيئــة اإلعاقــة” لدعــم تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة

.ly/38rl4YY
https://bit.ly/2B- - 39 - وزيــر الثقافــة يطلــق مبــادرة تطويــر المكتبــات العامــة فــي المملكــة بمفهــوم ثقافــي شــامل

.DAOw9
ــع  ــول للمواق ــة بالدخ ــماح للوكال ــران للس ــو إي ــذي يدع ــة ال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــرار الوكال ــب بق ــة ترح 40 - المملك

.https://bit.ly/3iui7vx  - المحــددة 
.https://bit.ly/2NTRTEr - 41 - عقوبة التجمعات في المحال التجارية تصل إلى 100 ألف لاير

42 - “الخارجيــة”: المملكــة تؤكــد أن أمــن مصــر جــزء ال يتجــزأ مــن أمنهــا وتعبــر عــن تأييدهــا لحقهــا فــي حمايــة حدودهــا 
.https://bit.ly/2ZHoyCI -

https://bit.ly/2VM- - 43 - المملكــة: “المعاملــة بالمثــل” علــى واردات الــدول التــي تفــرض إجــراءات علــى صادراتنــا
.D2Am

.https://bit.ly/3gpEaSa - 44 - الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوًما
.https://bit.ly/2Aua80c - 45 - المملكة ترأس اجتماع “مجلس األمم المتحدة” لمكافحة اإلرهاب

.https://bit.ly/2ZRRckX - 46 - هيئة اإلعالم تعلن عودة عروض األفالم في دور السينما
https:// - 47 - ولــي العهــد يأمــر بتخصيــص قطعــة أرض مجانيــة وســكن جاهــز وتعويضــات ألهالــي منطقــة نيــوم

.bit.ly/3f2xl8H
.https://bit.ly/2D1TNRh - 48 - “هيئة الترفيه”: منع األطفال وكبار السن من حضور الفعاليات الترفيهية

.https://bit.ly/3dXjoHT - 49 - وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جًدا لحجاج الداخل فقط
.https://bit.ly/31MoXX5 - 50 - المملكة الـ29 عالمًيا للدول األكثر حصة في األبحاث العلمية

.https://bit.ly/2ZGnf7d - 51 - اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة
.https://bit.ly/3gkiPcS - 52 - بأمر الملك ترقية وتعيين 22 قاضًيا في ديوان المظالم

.https://bit.ly/2AubEzq - ”53 - الهيئة السعودية للسياحة تعلن إطالق موسم صيف السعودية “تنفس
.https://bit.ly/2VODcqH - 54 - إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير حلول الدفع اإللكتروني

.https://bit.ly/2D5vK3T - 55 - نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث األمرييك الخاص إليران
.https://bit.ly/2VMm2dk - 56 - “روح السعودية” تطلق جائزة التميز اإلعالمي في 5 مجاالت متنوعة

.https://bit.ly/38vvIhi - 57 - الصحة: تسجيل )3943( حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي الحاالت الحرجة )2285( حالة
58 - “الخارجيــة”: تقريــر غوتيريــش أكــد ضلــوع إيــران المباشــر فــي الهجمــات الصاروخيــة التــي اســتهدفت المملكــة - 

.https://bit.ly/31MO4t8
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