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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

334,605 إصابة بـ»كورونا«.. والحاالت الحرجة دون األلف
تطوير القطاع الصحي في محافظة العال

أكثر من 2.4 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خالل أغسطس
في يوم الوطن الـ90.. »سار« ُتسير رحالت إضافية

»الطيران المدني« ُتلبي الطلب المتنامي على السفر بالمناطق الغربية
»توكلنا« يتخطى حاجز 7 ماليين مستخدم

تفعيل خدمة العقد اإللكتروني للزواج في المملكة
تأسيس جمعية اإلعالميين السعوديين األهلية

امللف األمني

تدمير 3 طائرات »مفخخة« لمليشيا الحوثي
اإلنتربول يشيد بمبادرة المملكة لمكافحة الفساد

الداخلية تصدر 17 مليون هوية رقمية عبر »أبشر«
»حقوق اإلنسان« تعيد تسمية لجانها وأعضائها

اتفاقية لمكافحة الجريمة بين األمن العام والجمارك
»مكافحة الفساد« تباشر 227 قضية جنائية
اإلطاحة بخلية إرهابية مكونة من 10 عناصر

ضبط 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر
امللف االقتصادي

التسجيل إلكترونًيا في تخفيضات اليوم الوطني
المملكة تنضم التفاقيتي »لوكارنو« و«فيينا«

ولي العهد السعودي يرعى القمة العالمية للذكاء االصطناعي
استيعاب أكثر من 241 ألًفا بالتدريب التقني

المملكة األولى في التنافسية الرقمية بمجموعة العشرين
خادم الحرمين يطلق قمة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين

6 مشاريع سعودية في النهائيات العالمية لكأس ريادة األعمال
المملكة تؤكد دعم الشباب باجتماع التوظيف والعمل بمجموعة العشرين

المملكة تستعرض استجابة مجموعة العشرين لتداعيات »كورونا« االقتصادية
مذكرة تفاهم مع صندوق االستثمار المباشر الروسي بشأن لقاح »كورونا«

قمة مجموعة العشرين ُتعقد افتراضًيا برئاسة المملكة نوفمبر 2020
امللف السياسي

طائرة إغاثية سعودية إلى السودان
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تأكيد سعودي - أميريك على تنفيذ »اتفاق الرياض«
ولي العهد السعودي و»كوشنر« يبحثان استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يناقشان مستجدات األوضاع بالمنطقة
مفوض األونروا يثمن دور المملكة في دعم رعاية الالجئين الفلسطينيين

تدشين خطة شؤون الحرمين 2024
خادم الحرمين يجري اتصااًل بالرئيس األميريك

خادم الحرمين والرئيس الروسي يستعرضان أعمال مجموعة العشرين
ولي العهد السعودي يستعرض مع وزير الدفاع الياباني آفاق التعاون

الملك سلمان يتصل بالرئيس الصيني لبحث جهود مجموعة الـ20
خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا بمستشارة ألمانيا

برنامج متكامل للمعتمر لزيارة أي مدينة 
خالد بن سلمان: نسعى لسالم شامل في اليمن وعودته لمحيطه

المملكة تدين االنتهاكات التي يتعرض لها الروهينجا
خالد بن سلمان: اليوم الوطني يجدد الفخر بماضينا ويفتح الطموح لمستقبلنا

الملك سلمان: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء
خادم الحرمين يرعى المؤتمر العالمي األول للموهبة واإلبداع

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة آل الصباح والشعب الكويتي
الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء الهند تنمية العالقات

الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت ويهنئانه بتولي مقاليد الحكم
بتوجيه الملك.. صالة الغائب في الحرمين الشريفين على الشيخ صباح األحمد

امللف الثقايف

المملكة تتقدم مرتبتين في مؤشر االبتكار العالمي
وزير التعليم يدشن برنامج »ثقافة العشرين«
إطالق أول متحف إبداعي عن النفط بالرياض

المملكة عضًوا بلجنة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو للمرة األولى
ولي العهد السعودي يوجه بترميم مباني التراث وسط الرياض

»اإلعالم« تطلق الفيلم الوثائقي السعودي »مرحلة صعبة«
امللف الترفيهي

»إثراء« ينتج 20 فيلًما ويحصد 15 جائزة
اختتام برنامج سفراء »الترفيه«

60 طائرة عسكرية في احتفالية اليوم الوطني الـ90
أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار

مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي باليوم الوطني بإصدارات وعروض فنية 
190 دراًجا في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني

307 آالف علم بشوارع المملكة احتفااًل باليوم الوطني
املراجع
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واألخبــار  األحــداث  مــن  مجموعــة   ،2020 ســبتمبر  شــهر  خــالل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــهدت 
ــر  ــة. فــي هــذا التقري ــة وترفيهي ــة وسياســية وثقافي ــة واقتصادي واإلنجــازات فــي المجــاالت كافــة، اجتماعي
نطالــع أهــم مــا شــهدته المملكــة مــن أحــداث وأخبــار وفعاليــات ومؤتمــرات خــالل الشــهر، علــى المســتوى 

ــاالت.  ــة المج ــي كاف ــي ف المحل
ففــي الملــف االجتماعــي فــي شــهر ســبتمبر، البدايــة بالطبــع مــع جائحــة كورونــا، حيــث وصــل عــدد الحــاالت 
المؤكــدة فــي المملكــة لفيــروس كورونــا الجديــد »COVID -19« إلــى 334,605 حــاالت، ومــن بيــن هــذه 
ــة  ــم الصحي ــم حالته ــة، ومعظمه ــا الصحي ــة ألوضاعه ــة الطبي ــى الرعاي ــطة تتلق ــة نش ــاالت 10,683 حال الح
مطمئنــة، منهــا 993 حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــم مطمئنــة، كمــا ســجلت 612 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل 

عــدد المتعافيــن إلــى 319,154 حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الوفيــات 4,768 حالــة.
وال يفوتنــا فــي الملــف االجتماعــي تزامــن شــهر ســبتمبر مــع احتفــاالت اليــوم الوطنــي الـــ90 فــي المملكــة؛ 
ــوم  ــا ي ــدة لعمالئه ــة جدي ــة إضافي ــن رحل ــار« ع ــة »س ــوط الحديدي ــعودية للخط ــركة الس ــت الش ــك أعلن لذل
22 ســبتمبر علــى متــن قطاراتهــا التــي تنطلــق مــن محطــة الريــاض وتمــر عبــر عــدة مــدن. إضافــة الرحــالت 

جــاءت تلبيــة لرغبــة عمــالء »ســار« فــي التنقــل بيــن مناطــق المملكــة خــالل إجــازة اليــوم الوطنــي.
ــي  ــن« ف ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف »دع ــوات تحال ــود ق ــا جه ــهر، فرصدن ــذا الش ــي له ــف األمن ــي المل ــا ف أمَّ
التصــدي إلرهــاب مليشــيا الحوثــي، إذ تمكنــت قــوات التحالــف مــن اعتــراض وتدميــر 3 طائــرات بــدون طيــار 
مفخخــة باألجــواء اليمنيــة أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة بطريقــة ممنهجــة ومتعمــدة الســتهداف 

ــة والمدنييــن بالمنطقــة الجنوبيــة. ــان المدني األعي
ــا، أعلنــت رئاســة أمــن الدولــة اإلطاحــة بخليــة إرهابيــة تلقــى عناصرهــا خــالل الفتــرة مــا بيــن 9/ 2 إلــى  داخلًي
20/ 3 مــن عــام 1439هـــ، داخــل مواقــع للحــرس الثــوري فــي إيــران تدريبــات عســكرية وميدانيــة مــن ضمنهــا 

طــرق وأســاليب صناعــة المتفجــرات.
وال يفوتنــا إشــادة األميــن العــام لإلنتربــول، بالتعــاون المثمــر بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلنتربــول 

لدعــم مبــادرة المملكــة لمكافحــة الفســاد فــي إطــار رئاســتها لمجموعــة العشــرين.
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، كان أهــم األحــداث االقتصاديــة فــي هــذا الشــهر اجتماعــات مجموعــة 
العشــرين، حيــث انطلقــت فعاليــات قمــة مجموعــة تواصــل العمــال L20 بمجموعــة العشــرين، والتــي 
افتتحــت بكلمــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود. كمــا شــارك منــدوب 
المملكــة الدائــم لــدى األمــم المتحــدة الســفير عبــدهللا بــن يحــى المعلمــي، فــي اجتمــاع األميــن العــام لألمــم 

امللخص التنفيذي
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المتحــدة بممثلــي مجموعــة دول العشــرين حــول موضــوع ســبل توفيــر التمويــل الــالزم للتنميــة فــي فتــرة 
» كوفيــد - 19« ومــا بعــده. 

وتربعــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى قائمــة دول مجموعــة العشــرين فــي التنافســية الرقميــة خــالل 
ــز  ــن المرك ــي م ــية العالم ــر التنافس ــن تقري ــك ضم ــى، وذل ــة األول ــل المرتب ــة لتحت ــالث الماضي ــنوات الث الس

األوروبــي للتنافســية الرقميــة، الــذي يســتند علــى تقريــر التنافســية لمنتــدى االقتصــاد العالمــي.
الملــف السياســي فــي ســبتمبر 2020 كالعــادة كان زاخــًرا باألحــداث، علــى رأســها حــرص القيــادة الســعودية 
ــص  ــن خال ــر ع ــازي والتعبي ــم التع ــى تقدي ــده، عل ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــي خ ــة ف ممثل
عزائهــم ومواســاتهم فــي فقيــد األمــة العربيــة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح. ووجــه 

الملــك ســلمان بإقامــة صــالة الغائــب علــى الشــيخ صبــاح األحمــد بالحرميــن الشــريفين.
كمــا أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، مجموعــة مــن االتصــاالت مــع رؤســاء 
ــي  ــي »ش ــن«، والصين ــر بوتي ــي »فالديمي ــب«، والروس ــد ترم ــريك »دونال ــس األمي ــل الرئي ــم، مث ــاء العال وزعم
جيــن بينــغ«، والمستشــارة األلمانيــة »أنجيــال ميــركل«. وبحــث خــادم الحرميــن فــي اتصاالتــه أعمــال مجموعــة 
دول العشــرين التــي ترأســها المملكــة هــذا العــام، والجهــود المبذولــة ضمــن اجتماعاتهــا لحمايــة األرواح، 
ــمَّ االتفــاق عليهــا للحــد  ــرز السياســات التــي ت ــا، واســتعراض أب ــار جائحــة كورون وســبل العيــش لتخفيــف آث

مــن ســلبيات الجائحــة علــى الشــعوب واالقتصــاد العالمــي.
ــريك  ــس األمي ــاري الرئي ــر مستش ــع كبي ــلمان، م ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ــمو ول ــاء س ــا لق ــم يفتن ول
»جاريــد كوشــنر«، حيــث بحثــا الشــراكة بيــن البلديــن الصديقيــن وأهميــة تعزيزهــا فــي المجــاالت كافــة. كمــا 
تــمَّ بحــث آفــاق عمليــة الســالم فــي المنطقــة وضــرورة اســتئناف المفاوضــات بيــن الجانبيــن الفلســطيني 

ــم. ــادل والدائ ــالم الع ــق الس ــرائيلي لتحقي واإلس
ــة  ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــي منظم ــاء ف ــدول األعض ــاب ال ــا انتخ ــهر، رصدن ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
والعلــم والثقافــة »اليونســكو«، المملكــة العربيــة الســعودية لعضويــة لجنــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي. 
ــا  ــك بامتالكه ــة وذل ــوى دول قليل ــا س ــاركها فيه ــة ال تش ــبقية عالمي ــاب أس ــذا االنتخ ــة به ــت المملك ونال
لعضويــة ثــالث لجــان أساســية فــي اليونســكو فــي وقــت واحــد هــي عضويــة المجلــس التنفيــذي، وعضويــة 

ــر المــادي. لجنــة التــراث العالمــي، وعضويــة التــراث الثقافــي غي
وبتوجيــه مــن ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، أعلــن صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا 
بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التــراث، انطــالق مشــروع ترميــم وتأهيــل مبانــي التراث 

العمرانــي ذات القيمــة المعماريــة والتاريخيــة وســط مدينــة الريــاض.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر ســبتمبر، فقــد اختتمــت الهيئــة العامــة للترفيــه »برنامــج ســفراء الترفيــه«  أمَّ
ــز دور  ــدف تعزي ــك(، به ــة )مس ــلمان الخيري ــن س ــد ب ــر محم ــة األمي ــع مؤسس ــاون م ــه بالتع ــذي أطلقت ال

ــاء وبنــات الوطــن وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي المجــاالت الوظيفيــة المختلفــة.  الهيئــة فــي دعــم أبن
كمــا أطلقــت الهيئــة عــدًدا مــن الفعاليــات التــي تشــارك بهــا بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي الـــ90، فــي 
ــعب  ــوالء للش ــم وال ــم التالح ــد قي ــي تجس ــة الت ــاالت الوطني ــملت االحتف ــة. وش ــن المملك ــدة م ــق ع مناط
الســعودي، عروًضــا جويــة متنوعــة شــاركت فيهــا نحــو 60 طائــرة عســكرية وأخــرى مدنيــة فــي أكبــر عــرض 

جــوي لليــوم الوطنــي علــى اإلطــالق.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر ســبتمبر 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 ســبتمبر، أعلنــت وزارة الصحة تســجيل 418  حالــة جديدة لفيــروس كورونــا الجديد 
»COVID -19« ليصبــح إجمالــي عــدد الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة 334,605 حــاالت، مــن بينهــا 10,683 حالــة 

نشــطة ال تــزال تتلقــى الرعايــة الطبيــة، ومعظمهــم حالتهــم الصحيــة مطمئنة، منهــا 993 حالــة حرجة.
الالفــت أن الحــاالت الحرجــة انخفضــت دون األلــف حالــة، كمــا أن عــدد المتعافيــن فــي المملكــة وصــل إلــى 
319,154 حالــة بإضافــة 612 حالــة تعــاٍف جديــدة. وبلــغ عــدد الوفيــات 4,768 حالــة، بإضافــة 29 حالــة وفــاة 
جديــدة، فيمــا بلــغ إجمالــي الفحوصــات فــي المملكــة 6,491,493 فحًصــا مخبرًيــا دقيًقــا، بإضافــة 47,320 فحًصــا 

مخبرًيــا جديــًدا خــالل الـــ24 ســاعة الســابقة لإلعــالن.

334,605 إصـابـة بـ»كـورونا«.. والحاالت الحرجة
دون األلف

تطوير القطاع الصحي يف محافظة العال
أكــد وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، أهميــة تطويــر القطــاع الصحــي فــي محافظــة العــال 
بمــا يتواكــب مــع جهــود الــوزارة فــي تهيئــة المرافــق الصحيــة منــذ وقــت مبكــر وتأميــن جميــع احتياجاتهــا مــن 
ــم،  ــف فئاته ــة بمختل ــوى العامل ــة والق ــوادر الطبي ــا بالك ــة ودعمه ــة واألدوي ــتلزمات الطبي ــزة والمس األجه
وهــو مــا يأتــي فــي إطــار اهتمــام حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا 
ــاظ  ــم والحف ــن والمقي ــة المواط ــة وراح ــزات لخدم ــات والتجهي ــع اإلمكان ــخير جمي ــى تس ــرص عل هللا - والح

علــى صحتهــم وســالمتهم فــي مناطــق المملكــة كافــة.
ــث  ــة، حي ــر المحافظ ــي، بمق ــد القحطان ــال، راش ــة الع ــظ محافظ ــع محاف ــه م ــاء معالي ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
ــة. وكان  ــي المحافظ ــة ف ــات الصحي ــد الخدم ــة وتجوي ــة الصحي ــتوى الرعاي ــز مس ــبل تعزي ــة ُس ــت مناقش تم
معالــي وزيــر الصحــة قــد تفقــد مستشــفى األميــر عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز بمحافظــة العــال، وعــدًدا مــن 
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بالمحافظــة، حيــث اطلــع عــن كثــب علــى مــدى جاهزيــة المنشــآت الصحيــة 

ــر الرعايــة الصحيــة لهــم. الســتقبال المرضــى والمراجعيــن وتوفي
ــج  ــي برنام ــة ف ــة وزارة الصح ــق رؤي ــاع وف ــة للقط ــط التطويري ــه الخط ــالل جولت ــه خ ــتعرض معالي ــا اس كم
التحــول الوطنــي، واســتمع إلــى مالحظــات الطاقــم الطبــي واإلداري، والتقى عــدًدا من المرضــى والمراجعين 

واســتعرض معهــم مقترحاتهــم ووجهــات نظرهــم حيــال الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم.
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قالــت »الصحــة« إن مركــز 937 تلقــى خالل شــهر أغســطس الماضــي 2,442,010 اتصــاالت، كان منهــا 260,940 
اتصــااًل لحجــز المواعيــد فــي المراكــز الصحيــة، فيمــا بلــغ عــدد االستفســارات 798,171 استفســاًرا، وبلــغ عــدد 
ــا االستفســارات المتعلقــة  البالغــات 183,277 بالًغــا، وبلــغ عــدد االستشــارات الطبيــة 897,747 استشــارة، أمَّ

بفيــروس كورونــا الجديــد فقــد بلغــت 301,875 استفســاًرا.
وشــهد هــذا الشــهر إنجــاًزا غيــر مســبوق فــي مســيرة عمــل مركــز اتصــال الصحــة 937، حيــث حقــق المركــز 
ــا قياســًيا فــي التجــاوب مــع اتصــاالت المســتفيدين، فقــد تجــاوز عــدد االتصــاالت أكثــر مــن مئــة ألــف  رقًم
ــن 3000  ــر م ــز أكث ــي المرك ــل ف ــهر. ويعم ــذا الش ــالل ه ــام خ ــدة أي ــتمر ع ــد، واس ــوم واح ــي ي ــال وارد ف اتص
موظــف اختصاصــي خدمــة عمــالء وطبيــب عبــر القنــوات المختلفــة )هاتفيــة، تواصــل اجتماعــي، البريــد 

ــوزارة(. ــع ال ــي موق ــة ف ــة الفوري ــة، الدردش ــات اإللكتروني ــي، التطبيق اإللكترون
ويقــوم بتقديــم عــدة خدمــات للمســتفيدين منهــا: )خدمــة االستشــارات الطبيــة مــع أطبــاء أكفــاء، وخدمــة 
حجــز المواعيــد للمراكــز الصحيــة األوليــة، وخدمــات مواعيــد عيــادات اإلقــالع عــن التدخيــن، والدعــم التقنــي 
الشــكاوى  وخدمــة  العــالج،  وطلبــات  الطبيــة  اإلحــاالت  وخدمــة  اإللكترونيــة،  الصحــة  وزارة  لتطبيقــات 
ــة  ــة، ومتابع ــارات العام ــة االستفس ــة، وخدم ــكار اإلبداعي ــات واألف ــتقبال االقتراح ــة اس ــات، وخدم والبالغ

المعامــالت(.

أكثر من 2,4 مليون مكاملة تلقاها مركز 937 خالل 
أغسطس



تقارير سعودية
التقرير التاسع - سبتمبر 102020

ركــزت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي علــى العديــد مــن المشــاريع التطويريــة بمطــارات المملكــة ومنهــا 
المطــارات الغربيــة )مطــار الطائــف الدولــي، ومطــار األميــر عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز بالعــال، ومطــار األميــر 
عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز الدولــي بينبــع(، بهــدف اســتيعاب النمــو الكبيــر فــي الطلــب علــى النقــل الجــوي 
ــافرين  ــة للمس ــات المقدم ــودة الخدم ــتوى ج ــن مس ــع م ــا، والرف ــن إليه ــة والقادمي ــكان المنطق ــن س م

ورواد المطــار.
وانعكســت هــذه المشــروعات التطويريــة إيجاًبــا علــى زيــادة الحركــة الجويــة وعلــى زيــادة أعــداد المســافرين، 
وتنميــة الحركــة الســياحية واالقتصاديــة فــي المنطقــة الغربيــة، حيــث ســجلت اإلحصــاءات الرســمية التــي 
ــر  ــافرين عب ــدد المس ــول ع ــن وص ــة ع ــياحية الغربي ــق الس ــي المناط ــام 2019 ف ــالل الع ــة خ ــا الهيئ أصدرته
مطــار الطائــف الدولــي إلــى )1.174.246( مســافًرا، بينمــا بلغــت عــدد الرحــالت )10.867( رحلــة جويــة، فــي 
المقابــل وصــل عــدد المســافرين فــي مطــار األميــر عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز بالعــال خــالل العــام الماضــي 
ــا فــي مطــار األميــر  إلــى )61.138( مســافًرا، فــي حيــن بلغــت عــدد الرحــالت الجويــة )1.638( رحلــة طيــران. أمَّ
عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز بينبــع، فقــد وصــل عــدد المســافرين خــالل العــام الماضــي إلــى )696.662( 

ــران. ــة طي ــة )6.884( رحل ــالت الجوي ــدد الرح ــت ع ــا بلغ ــافًرا، فيم مس

»الطيـران املـدني« ُتلبي الطـلب املتنامـي عـلى 
السفر باملناطق الغربية

أعلنــت الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة »ســار« عــن رحلــة اضافيــة جديــدة لعمالئها يوم 22 ســبتمبر 
علــى متــن قطاراتهــا التــي تنطلــق مــن محطــة الريــاض وتمــر عبــر عــدة مــدن، هــي: المجمعــة، والقصيــم، 
وحائــل، حتــى محطتهــا األخيــرة فــي منطقــة الجــوف، وذلــك بالتزامــن مــع إجــازة اليــوم الوطنــي الســعودي 

الـــ90 فــي المملكة.
ــة لرغبــة عمــالء »ســار« فــي التنقــل بيــن مناطــق المملكــة خــالل إجــازة اليــوم  إضافــة الرحــالت جــاءت تلبي
الوطنــي، وانطلقــت الرحلــة مــن محطــة الريــاض، مــروًرا بمحطــة المجمعــة، وصــواًل لمحطــة القصيــم، 

ــاض. ــة الري ــواًل لمحط ــة، وص ــة المجمع ــروًرا بمحط ــم، م ــة القصي ــن محط ــرى م ــة األخ والرحل

يف يوم الوطن الـ90.. »سار« ُتسير رحالت إضافية

تخطــى عــدد المســتخدمين لتطبيــق »توكلنــا« حاجــز 7 مالييــن مســتخدم فــي رقــم قياســي تــمَّ تحقيقــه فــي 
فتــرة وجيــزة منــذ إطــالق التطبيــق قبــل 4 أشــهر. وتزامًنــا مــع وصــول عــدد مســتخدمي »توكلنــا« إلــى هــذا 
ــدة تهــدف إلــى دعــم  ــه، أضــاف التطبيــق 3 خصائــص جدي الرقــم الــذي يعكــس ثقــة المســتخدمين بخدمات
الجهــود الحكوميــة الراميــة للحــد مــن عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد – 19«، لإلســهام فــي 

ــاة الطبيعيــة. العــودة اآلمنــة للحي

»توكلنا« يتخطى حاجز 7 ماليين مستخدم
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وتتمثــل الخدمــات الجديــدة فــي )خدمــة الوضــع الحــذر، وخاصيــة إدارة التجمعــات اآلمنــة، ورعايــة التابعيــن( 
وهــذه األخيــرة ُتمكــن األبويــن مــن متابعــة أبنائهــم ممــن هــم دون 15 عاًمــا، واالطمئنــان عليهــم فــي 
المواقــع التــي يقصدونهــا. وعــزز التطبيــق حضــوره بيــن المســتخدمين غيــر الناطقيــن بالعربيــة، مــن خــالل 
خمــس لغــات جديــدة، إضافــة إلــى اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وهــي: )الهنديــة، والفلبينيــة، واألوردو، 

والبنغاليــة، واإلندونيســية(.
ومــع عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، واستشــعار الجميــع أهميــة تحميــل تطبيــق »توكلنــا«، تأتــي خدمــة »الوضــع 
الحــذر« الجديــدة لتمكــن المســتخدم مــن معرفــة الحالــة الصحيــة للموجوديــن فــي األماكــن المزدحمــة، 
ــخص  ــاك ش ــه إذا كان هن ــتقوم بتنبيه ــا س ــي بدوره ــوث، الت ــة البلوت ــتخدام تقني ــا باس ــد تفعيله ــك عن وذل

ــة للمصــاب والمخالــط. ــه، مــع ضمــان الخصوصي ــا، أو مخالــط قريــب من مصــاب بفيــروس كورون
ولــي تكــون المناســبات الشــخصية واالجتماعــات الرســمية والفعاليــات أكثــر ســالمة وأماًنــا، ُتمكــن خاصيــة 
ــت  ــواء كان ــم، س ــالمة لتجمعاته ــان والس ــات األم ــى درج ــق أعل ــن تحقي ــتخدمين م ــات المس إدارة التجمع
)شــخصية، أو حكوميــة، أو تجاريــة( مــن خــالل إصــدار التصريــح والحصــول علــى كــود »QR« ليتمكــن الزائــرون 
مــن مســحه عنــد دخولهــم المناســبة، ومــن خــالل ذلــك ســيضمن منشــئ التصريــح ســالمة الزائريــن 

الصحيــة.
ــق  ــل عائ ــن« لتزي ــة التابعي ــة »رعاي ــي خدم ــروس، تأت ــة بالفي ــن اإلصاب ــن م ــي مأم ــوا ف ــال ليس وألن األطف
الخــوف لــدى أوليــاء األمــور مــن تــرك أبنائهــم يذهبــون بدونهــم، حيــث تمكــن هــذه الخدمــة أوليــاء األمــور 
مــن متابعــة أطفالهــم دون 15 عاًمــا، وذلــك مــن خــالل إرســال طلــب رعايــة إلــى حســاب التابــع فــي التطبيق، 

وبعــد الموافقــة يســتطيع الولــي اســتعراض موقــع ومعلومــات وحركــة التابــع.
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تفعيل خدمة العقد اإللكتروني للزواج يف اململكة

تأسيس جمعية اإلعالميين السعوديين األهلية

وجــه معالــي وزيــر العــدل الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، بالتوســع في تقديــم خدمــة العقــد اإللكتروني 
ــي  ــة ف ــي للخدم ــالق التجريب ــاح اإلط ــد نج ــة ezawaj.sa، بع ــر منص ــة، عب ــق المملك ــوم مناط ــي عم ــزواج ف لل
الريــاض. وأكــدت الــوزارة أن خدمــة العقــد اإللكترونــي للــزواج توفــر الوقــت والجهــد علــى المســتفيدين، عبــر 

اختصــار الكثيــر مــن اإلجــراءات الســابقة، وإلغــاء مراجعــة العديــد مــن الجهــات الحكوميــة.
المســتفيدون المقبلــون علــى الــزواج يمكنهــم حجــز موعــد مــع المــأذون القريــب مــن الموقــع، حيــث 
ــال  ــة ezawaj.sa، وإدخ ــة للخدم ــة اإللكتروني ــالل البواب ــن خ ــب م ــة الطل ــتفيدين بتعبئ ــام المس ــب قي يتطل
بيانــات األطــراف وإدخــال التفاصيــل والشــروط والمعلومــات المطلوبــة، ثــم ُيحــدُد موعــٌد لحضــور المــأذون 
لمجلــس العقــد ليتحقــق مــن توفــر أركان وشــروط عقــد الــزواج، والتحقــق أيًضــا مــن البصمــة إلكترونًيــا مــن 
خــالل جهــاز ذيك. الخدمــة تهــدف إلــى توثيــق البيانــات إلكترونًيــا بشــكل كامــل، وأتمتــة إجــراءات عقــد الــزواج 
مــن المنــزل، وتقديمهــا إلــى المســتفيدين بجــودة وأمــان؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدث تحــواًل إيجابًيــا كبيــًرا 

فــي تســجيل وقائــع الــزواج بالمملكــة، بمــا يخــدم المســتفيدين وييســر تعامالتهــم.
»منصــة زواج« تغنــي عــن مراجعــة المســتفيد للمحكمــة لتوثيــق العقــد، ومراكــز الفحــص الطبــي لمعرفــة 
نتائــج الفحــص، واألحــوال المدنيــة لتســجيل واقعــة الــزواج، كمــا ألغــت وثيقــة العقــد الورقيــة، ودفتــر 
الضبــط الخــاص بالمــأذون، إذ إن كل هــذه الخطــوات أصبحــت إلكترونيــة بالكامــل، ويمكــن للمســتفيد اآلن 

ــا. مــع الخدمــة الجديــدة، الحصــول علــى نتائــج الفحــص الطبــي مــا قبــل الــزواج إلكترونًي

وافــق وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة م. أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، علــى تأســيس )جمعيــة 
ــى فكرتهــا عــدد مــن اإلعالمييــن الســعوديين الممارســين،  اإلعالمييــن الســعوديين األهليــة(، التــي تبنَّ
لتســهم ضمــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رفــع وتنويــع نشــاطات القطــاع الثالــث فــي المملكــة، بمــا 
يتوافــق مــع »رؤيــة المملكــة 2030« التــي أفــردت مســاحة مهمــة للقطــاع غيــر الربحــي والعمــل التطوعــي 

ليكــون مــن أهــم ركائــز الناتــج الوطنــي.
وحــددت الجمعيــة رؤيتهــا فــي أن تكــون رائدة في تنميــة المجتمع اإلعالمي الســعودي ومســاندته، منطلقة 
مــن رســالتها لتوفيــر بيئــة مناســبة ُتمكــن المجتمــع اإلعالمــي الســعودي مــن إقامــة المشــروعات وتبنــي 
ــعوديين  ــن الس ــاندة لإلعالميي ــم والمس ــم الدع ــن تقدي ــاًل ع ــتدام، فض ــر المس ــة ذات األث ــادرات النوعي المب

مــن خــالل برامــج ومبــادرات تنمويــة واجتماعيــة واقتصاديــة وفــي قطــاع اإلســكان.
وتتطلــع الجمعيــة وفــق رســالتها إلــى عقــد شــراكات اســتراتيجية مــع القطاعــات المعنيــة لإلســهام فــي 
دعــم أهــداف الجمعيــة، إضافــة إلــى إقامــة البرامــج التدريبيــة والمهاريــة واللقــاءات المتخصصــة فــي مجــاالت 

اإلعــالم ملتزمــة بقيــم االلتــزام والشــفافية والتنــوع والجــودة الشــاملة.



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

امللف األمني

تقارير سعودية
13 التقرير التاسع - سبتمبر 2020



تقارير سعودية
التقرير التاسع - سبتمبر 142020

فــي مطلــع شــهر ســبتمبر، صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي 
ــرة  ــر طائ ــراض وتدمي ــد الركــن تــريك المالــي، أن قــوات التحالــف المشــتركة تمكنــت مــن اعت اليمــن« العقي

ــة. ــة اإلرهابي ــيا الحوثي ــا المليش ــة أطلقته ــار مفخخ ــدون طي ب
ــار  ــرة دون طي ــر طائ ــراض وتدمي ــي اعت ــتركة ف ــف المش ــوات التحال ــت ق ــبتمبر، نجح ــن س ــع م ــي التاس وف
مفخخــة أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة. وفــي الســابع والعشــرين من الشــهر نفســه، تمكنــت قوات 
التحالــف المشــتركة مــن اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار مفخخــة باألجــواء اليمنيــة أطلقتهــا المليشــيا 
بالمنطقــة  والمدنييــن  المدنيــة  األعيــان  الســتهداف  ومتعمــدة  ممنهجــة  بطريقــة  اإلرهابيــة  الحوثيــة 

ــة. الجنوبي
وتواصــل المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة خــرق اتفــاق )ســتوكهولم( وخــرق وقــف إطــالق النــار بالحديــدة، 
وتواصــل اتخــاذ محافظــة الحديــدة مكاًنــا النطــالق األعمــال العدائيــة والعمليــات اإلرهابية بإطــالق الصواريخ 
البالســتية والطائــرات بــدون طيــار )المســّيرة(، وكذلــك إطــالق هجمــات القــوارب المفخخــة والمســّيرة 
عــن ُبعــد، مــا يمثــل تهديــًدا حقيقًيــا لألمــن اإلقليمــي والدولــي وتقويًضــا للجهــود السياســية إلنجــاح اتفــاق 

)ســتوكهولم(.
قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف مســتمرة باتخــاذ وتنفيــذ اإلجــراءات المناســبة للتعامــل مــع هــذه 
األعمــال العدائيــة واإلرهابيــة بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــده العرفيــة مــع اســتمرار 
ــالب  ــاء االنق ــن إلنه ــى اليم ــدة إل ــم المتح ــام لألم ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــية للمبع ــود السياس ــم الجه دع

ــامل. ــي ش ــل سياس ــى ح ــول إل والوص

تدمير 3 طائرات »مفخخة« ملليشيا الحوثي

أشــاد األميــن العــام لإلنتربــول، بالتعــاون المثمــر بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلنتربــول لدعــم مبادرة 
المملكــة لمكافحــة الفســاد فــي إطــار رئاســتها لمجموعــة العشــرين. جــاء ذلــك خــالل توقيــع جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة، مــع منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »اإلنتربــول« النضمــام الجامعــة لعضويــة 
أكاديميــة اإلنتربــول العالميــة، وهــي شــبكة تضــم مؤسســات تعليميــة موثوقــة فــي مجــال تأهيــل القــدرات 

فــي مجــال إنفــاذ القانــون.
ووقــع االتفاقيــة - عبــر االتصــال المرئــي - رئيــس جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الدكتــور عبدالمجيــد 

بــن عبــد هللا البنيــان، واألميــن العــام لمنظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »اإلنتربــول« يورغــن شــتوك.
ــز  ــة لتعزي ــة بالجريم ــا المتعلق ــل للقضاي ــم أفض ــر وفه ــى تطوي ــعى إل ــول يس ــتوك« أن اإلنترب ــح »ش وأوض
ــة  ــة كجامع ــة مرموق ــات ذات مكان ــع منظم ــراكات م ــد ش ــة لعق ــع المنظم ــا يدف ــذا م ــي، وه ــن الدول األم
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة؛ حيــث يــؤدي ذلــك إلــى إنشــاء جســر للتواصــل بيــن األكاديميــة ووكاالت 
إنفــاذ القانــون بمــا يحقــق دعــم مؤسســات التدريــب األمنيــة ويــزود الكــوادر الشــرطية بأفضــل المهــارات 

ــدود. ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــة الجريم لمكافح

اإلنتربول يشيد بمبادرة اململكة ملكافحة الفساد
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تجــاوز عــدد مــن أصــدرت لهــم هويــات رقمية عبــر منصة »أبشــر« اإللكترونيــة 17 مليــون فرد مــن المواطنين 
والمقيميــن، ذكــوًرا وإناًثــا، اســتفادوا مــن خدمــات وزارة الداخليــة المقدمــة مــن خــالل المنصــة التــي وفــرت 
بيئــة إلكترونيــة تنفــذ مــن خاللهــا أكثــر مــن 200 خدمــة دون حضــور أو مراجعــة لمكاتــب مقدمــي الخدمــات. 
كمــا تتــم إتاحــة اســتخدام هــذه الهويــة الرقميــة للدخــول علــى المنصــات والبوابــات والتطبيقــات الحكوميــة 
األخــرى مــن خــالل الربــط مــع خدمــة النفــاذ الموحــد بالشــراكة مــع مركــز المعلومــات الوطنــي، حيــث تجــاوز 
ــى  ــن عل ــن والمقيمي ــى المواطني ــهل عل ــا س ــة، مم ــة وبواب ــة 147 منص ــات المرتبط ــات والمنص ــدد البواب ع
حــد ســواء إنجــاز معامالتهــم بشــكل إلكترونــي، دون الحاجــة إلــى مراجعــة أو زيــارة مقدمــي الخدمــات فــي 

الجهــات الحكوميــة.
ويأتــي تصميــم منصــة »أبشــر« وفــق أحــدث اإلمكانــات والتقنيــات الســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن الراغبيــن 

فــي االســتفادة منهــا وخدمتهــم بشــكل أســرع وأكثــر ســهولة.
ــات  ــع الخدم ــى جمي ــن عل ــن والمقيمي ــول المواطني ــهيل دخ ــي تس ــدة ف ــة الموح ــة الرقمي ــهم الهوي وتس

اإللكترونيــة الحكوميــة.

عقــد مجلــس هيئــة حقــوق اإلنســان جلســة برئاســة رئيــس الهيئــة، د. عــواد بــن صالــح العــواد، عبــر الشــبكة 
االفتراضيــة، اســتعرض خاللهــا أبــرز تطــورات حقــوق اإلنســان فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى مناقشــة عــدٍد 
مــن الموضوعــات المطروحــة علــى جــدول أعمالــه واتخــذ حيالهــا الــالزم. كمــا صــّوت أعضــاء المجلــس علــى 
إعــادة تكويــن لجانــه الدائمــة ومســمياتها وتســمية أعضائهــا، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، 

لمــا فيــه خدمــة مصلحــة المواطــن والمقيــم علــى حــٍد ســواء.
وقــد تمــت تســمية اللجــان اآلتيــة: لجنــة الحــق فــي القضــاء والعدالــة الجنائيــة، ولجنــة الحقــوق المدنيــة 
والسياســية، ولجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة حقــوق المــرأة، ولجنــة حقــوق 

الطفــل، ولجنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وتأتــي خطــوة إعــادة تكويــن اللجــان فــي إطــار صالحيــات المجلــس التــي كفلهــا تنظيــم الهيئــة وفًقــا للمــادة 
الخامســة الفقــرة »18« التــي تنــص علــى »تكويــن لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن األعضــاء أو مــن غيرهــم 

ألداء مهمــات معينــة تدخــل فــي اختصــاص المجلــس«.

الداخلية تصدر 17 مليون هوية رقمية عبر »أبشر«

»حقوق اإلنسان« تعيد تسمية لجانها وأعضائها
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وقــع معالــي مديــر األمــن العــام الفريــق أول ركــن خالــد بــن قــرار الحربــي، ومعالــي محافــظ الهيئــة العامــة 
ــا بيــن األمــن  ــة أمنيــة وتعاوًن ــز الحقبانــي، بمقــر األمــن العــام، اتفاقي للجمــارك األســتاذ أحمــد بــن عبدالعزي

العــام وهيئــة الجمــارك.
وتهــدف االتفاقيــة إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن فــي مجــال مكافحــة الجريمــة والحــد منهــا 
وســرعة تبــادل المعلومــات بينهمــا بمــا يتماشــى مــع األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن القيــادة الرشــيدة. 

ويأتــي توقيــع هــذه االتفاقيــة اســتكمااًل للتعــاون المســتمر والمشــترك بيــن القطاعيــن.

اتفـاقـية ملـكافـحة الجـريمـة بين األمـن العـام 
والجمارك

ــي  ــة ف ــة جنائي ــت 227 قضي ــة عالج ــاد، أن الهيئ ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــي هيئ ــؤول ف ــدر مس ــرح مص ص
الفتــرة الماضيــة، مــن خــالل اإليقــاف والتحقيــق مــع 374 مواطًنــا ومقيًمــا، ويجــري العمــل علــى إحالــة مــن 

ثبــت تورطــه للمحكمــة المختصــة إلجــراء المقتضــى النظامــي بحقهــم.
رئيــس هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، األســتاذ مــازن بــن إبراهيــم الكهمــوس، تلقى رســالة شــكر وتقدير، 
مؤخــًرا، مــن ســمو ولــي العهــد الســعودي - حفظــه هللا - موجهــة لمنســوبي الهيئــة وكان نصهــا: »بيــض 
هللا وجيهكــم، وانقلــوا شــكري لــكل فــرد مــن منســوبي جهازكــم، وهــم اليــوم فرســان هــذه المعركــة 

الشرســة ضــد الفســاد الســتئصاله مــن وطننــا الغالــي علينــا جميًعــا«.
ــادة الرشــيدة - رعاهــا هللا - مــن  ــر لمــا تبذلــه القي ــزاز ومبعــث تقدي وأكــد أن هــذه الرســالة محــل ثقــة واعت
دعــم ومســاندة للهيئــة لمباشــرة اختصاصاتهــا وتأديــة مهامهــا بمكافحــة الفســاد المالــي واإلداري بجميــع 
ــى  ــدى عل ــن يتع ــط كل م ــد وضب ــي رص ــتمرة ف ــة مس ــى أن الهيئ ــدًدا عل ــكاله، مش ــوره وأش ــره وص مظاه
المــال العــام أو يســتغل الوظيفــة لتحقيــق مصلحتــه الشــخصية أو لإلضــرار بالمصلحــة العامــة وأن الهيئــة 

ماضيــة فــي تطبيــق مــا يقضــي بــه النظــام بحــق المتجاوزيــن.

»مكافحة الفساد« تباشر 227 قضية جنائية

ــة،  ــة، أنــه نتيجــة المتابعــة األمنيــة ألنشــطة العناصــر اإلرهابي ح الُمتحــدث الرســمي لرئاســة أمــن الدول صــرَّ
فقــد تمكنــت الجهــات المختصــة بالرئاســة بتاريــخ 5/ 2/ 1442هـــ، مــن اإلطاحــة بخليــة إرهابيــة تلقــى عناصرهــا 
خــالل الفتــرة مــا بيــن 9/ 2 إلــى 20/ 3 مــن عــام 1439هـــ، داخــل مواقــع للحــرس الثــوري فــي إيــران، تدريبــات 
عســكرية وميدانيــة مــن ضمنهــا طــرق وأســاليب صناعــة المتفجــرات، حيــث قــادت التحريــات األمنيــة إلــى 
ــلحة  ــن األس ــات م ــن كمي ــًرا لتخزي ــا وك ــذوا منه ــم اتخ ــن له ــد موقعي ــر، وتحدي ــك العناص ــات تل ــد هوي تحدي

والمتفجــرات، وقــد أســفرت العمليــة األمنيــة عــن النتائــج اآلتيــة:

اإلطاحة بخلية إرهابية مكونة من 10 عناصر
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ح مســاعد الُمتحــدث اإلعالمــي لشــرطة منطقة  صــرَّ
الريــاض، الرائــد خالــد الكريديــس، أن المتابعــة األمنيــة 
لمكافحــة جرائــم جمــع وتحويــل األمــوال بطــرٍق غيــر 
مشــروعة، أســفرت عــن تمكــن الجهــة المختصــة 
تنظيــم  بأفــراد  اإلطاحــة  مــن  المنطقــة  بشــرطة 
عصابــي مكــون مــن )6( وافديــن، )مــن الجنســية 
الهنديــة، أعمارهــم فــي العقديــن الثالــث والرابــع(، 
والقبــض عليهــم لتورطهــم بجمــع وتحويــل أمــوال 
مجهولــة المصــدر يشــتبه أنهــا نتــاج غســل األمــوال 
إلــى خــارج المملكــة عبــر حســابات بنكيــة لكيانــات 
تجاريــة وشــركات متخصصــة فــي مجــال المقــاوالت 
تعــود ملكيتهــا لمواطنيــن، بمقابــل عمولــة محــددة، 
مجموعهــا  بلــغ  ماليــة  مبالــغ  تحويلهــم  وثبــت 
)120.000.000( مئــة وعشــرون مليــون لاير خــالل الســنة 
مبلــغ  بحوزتهــم  ضبــط  كمــا  الحاليــة،  الميالديــة 
ويشــتبه  لاير   )22.500( قــدره  المصــدر  مجهــول 
اتخــاذ  نتــاج مصــدر غيــر مشــروع،  وقــد جــرى  أنــه 
ــام  ــق نظ ــن وف ــق المذكوري ــة بح ــراءات النظامي اإلج

اإلجــراءات الجزائيــة.

ضبط 6 وافـدين تـورطـوا بجمع وتحـويل أمـوال 
مجهولة املصدر

ــا  أواًل: القبــض علــى عناصــر هــذه الخليــة وعددهــم )10( متهميــن، ثالثــة منهــم تلقــوا التدريبــات فــي إيــران، أمَّ
ــأدوار مختلفــة، ومصلحــة التحقيــق تقتضــي عــدم الكشــف عــن هويــات  ــة ب البقيــة فقــد ارتبطــوا مــع الخلي

المقبــوض عليهــم فــي الوقــت الراهــن.
ــن  ــارة ع ــر عب ــزل، واآلخ ــا من ــن، أحدهم ــي موقعي ــأة ف ــرات مخب ــلحة والمتفج ــن األس ــة م ــط كمي ــا: ضب ثانًي

ــة.  مزرع
وتباشــر الجهــات المختصــة تحقيقاتهــا مــع جميــع المقبــوض عليهــم للوقــوف علــى مزيــد مــن المعلومــات 
عــن أنشــطتهم واألشــخاص المرتبطيــن بهــم، داخلًيــا وخارجًيــا، وإحالتهــم بعــد اســتكمال التحقيقــات 

ــاء. ــا للقض وإجراءاته



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

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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أتاحــت وزارة التجــارة بــدء التســجيل مــع مطلــع ســبتمبر، فــي تخفيضــات اليــوم الوطنــي الــذي انتهــى بتاريــخ 
ــن  ــة م ــال التجاري ــة والمح ــر اإللكتروني ــاب المتاج ــن أصح ــبتمبر 2020م، ليتمّك ــق 25 س ــر 1441هـــ، المواف 8 صف

ــا. تقديــم طلبــات إصــدار تراخيــص التخفيضــات إلكترونًي
وتوفــر الخدمــة علــى التّجــار اســتخدام رصيــد التخفيضــات الســنوي المخصــص لهــم فــي نظــام التخفيضــات 
ــدم  ــى التق ــة إل ــي المملك ــة ف ــال التجاري ــة والمح ــر اإللكتروني ــاب المتاج ــارة« أصح ــت »التج ــي. ودع اإللكترون
ــات  ــام التخفيض ــى نظ ــول عل ــالل الدخ ــن خ ــة م ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــات واالس ــص التخفيض ــب رخ بطل
اإللكترونــي Sales.mci.gov.sa واختيــار نــوع الترخيــص واســتكمال باقــي اإلجــراءات عبــر البوابــة اإللكترونيــة.
ــن الخدمــة المســتفيدين مــن تســديد رســوم الرخــص إلكترونًيــا عبــر نظــام ســداد وطباعــة الترخيــص.  وُتمكِّ
بالتعــاون مــع شــركة ثقــة لخدمــات  التخفيضــات اإللكترونيــة  التجــارة أطلقــت نظــام  وُيذكــر أن وزارة 
األعمــال، لتمكيــن أصحــاب المحــال التجاريــة والمتاجــر اإللكترونيــة فــي المملكــة مــن تقديــم طلبــات تراخيــص 

ــام 2020. ــة الع ــبًقا بقائم ــورة مس ــات والمنش التخفيض

التسجيل إلكترونًيا يف تخفيضات اليوم الوطني

انضمــت المملكــة إلــى اتفاقيتــي »لوكارنــو« بشــأن وضــع تصنيــف دولــي للتصاميــم الصناعيــة، و«فيينــا« التــي 
وضــع بموجبهــا تصنيــف دولــي للعناصــر التصويريــة للعالمــات التجاريــة.

وأودع المنــدوب الدائــم للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف، الدكتــور عبدالعزيــز 
الواصــل، وثيقتــي االنضمــام لالتفاقيتيــن بحضــور مديــر عــام المنظمــة الدكتــور »فرنســيس غيــري«، وذلــك 

فــي مقــر المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.
ــا بتصنيــف التصاميــم )النمــاذج( الصناعيــة طبًقــا لتصنيــف  وتقــوم الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة حالًي
ــة المســجلة فــي المملكــة التــي يتجــاوز عددهــا )7000( نمــوذج مصنفــة  ــع النمــاذج الصناعي »لوكارنــو«، فجمي

ــا للتصنيــف الدولــي للنمــاذج الصناعيــة »لوكارنــو«. وفًق
ــة  ــر التصويري ــي للعناص ــف دول ــا تصني ــع بموجبه ــد وض ــة، وق ــات التجاري ــا« بالعالم ــة »فيين ــق اتفاقي وتتعل

للعالمــات.

اململكة تنضم التفاقيتي »لوكارنو« و«فيينا«

تحــت رعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع – حفظــه هللا - تنظــم الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي 

)ســدايا( القمــة العالميــة للــذكاء االصطناعــي، وذلــك يومــي 21 و22 أكتوبــر 2020.

ولي العهد السعودي يرعى القمة العاملية للذكاء 
االصطناعي
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استيعاب أكثر من 241 ألف بالتدريب التقني
أعلنــت المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهني عن زيــادة الطاقة االســتيعابية للمتدربيــن والمتدربات 
للعــام التدريبــي الحالــي 1442هـــ، حيــث بلــغ عــدد المتدربيــن المســتمرين فــي مختلــف البرامــج التدريبيــة مــن 
ــة  ــي مرحل ــن ف ــدد المتدربي ــي ع ــغ إجمال ــة، وبل ــا ومتدرب ــي األول )241،249( متدرًب ــل التدريب ــين للفص الجنس
البكالوريــوس بالكليــات التقنيــة للبنيــن والبنــات )11259( متدرًبــا ومتدربــة، فيمــا يبلغ عــدد المتدربــات بالكليات 
التقنيــة للبنــات )30070( متدربــة، فــي حيــن يصــل عــدد المتدربيــن فــي الكليــات التقنيــة للبنيــن )134714( متدرًبا، 
وفــي الكليــات التقنيــة العالميــة ومعاهــد الشــراكات االســتراتيجية التــي يتــم تشــغيلها بالشــراكة مــع قطــاع 
األعمــال يبلــغ عــدد المتدربيــن والمتدربــات )27230( متدرًبــا ومتدربــة، ويصــل عــدد متدربــي دبلــوم وبرامــج 
المعاهــد الصناعيــة الثانويــة والعمــارة والتشــييد )18704( متدربيــن، وفــي المعاهــد األهليــة العليــا يبلــغ عــدد 

المتدربيــن والمتدربــات )19272(.

وتشــير الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعي )ســدايا( إلــى أن القمة ســتنعقد بطريقــة افتراضية 
تماشــًيا مــع الجهــود الدوليــة واإلجــراءات االحترازيــة التــي أعلنــت عنهــا حكومــة المملكــة، حمايــًة للمشــاركين 

والحضــور مــن المخاطــر الصحيــة لجائحة »كوفيــد -19«.
وســتجمع القمــة صنــاع القــرار والخبــراء والمختصيــن مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة مــن 
داخــل وخــارج المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات التقنيــة الرائــدة والمســتثمرين ورجــال األعمــال. وتهــدف 
ــي  ــات الت ــة أو التوجه ــن الجائح ــي م ــث التعاف ــن حي ــواًء م ــة، س ــة عالمي ــوارات ذات أهمي ــاء ح ــى بن ــة إل القم
تشــّكل مجــال الــذكاء االصطناعــي، وســتتم مناقشــة بعــض االعتبــارات االســتراتيجية الرئيســة الضروريــة 
لتأســيس منظومــة فّعالــة ومؤثــرة للــذكاء االصطناعــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن حيــث الخيــارات االســتراتيجية 

ــات. ــي السياس ــة لواضع الوطني
التنظيميــة  للجهــات  المســتقبل  متطلبــات  حــول  ملهمــة  رؤى  توفيــر  إلــى  كذلــك  القمــة  وتهــدف 
ــكار  ــى آراء وأف ــتماع إل ــن االس ــاركين م ــور والمش ــن الحض ــى تمكي ــة إل ــركات، باإلضاف ــتثمرين والش والمس
بعــض المبتكريــن الــرواد الذيــن يســتخدمون الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل للبشــرية. 
وتغطــي القمــة مجموعــة مــن الموضوعــات المهمــة المتعلقــة بالــذكاء االصطناعــي، موزعــة علــى أربعــة 
مســارات: نرســم عصــًرا جديــًدا، والــذكاء االصطناعــي والحكومــات، وحوكمــة الــذكاء االصطناعي، ومســتقبل 

ــي. ــذكاء االصطناع ال
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اململكة األولى يف التنافسية الرقمية بمجموعة 
العشرين

تربعــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى قائمــة دول مجموعــة العشــرين فــي التنافســية الرقميــة خــالل 
ــز  ــن المرك ــي م ــية العالم ــر التنافس ــن تقري ــك ضم ــى، وذل ــة األول ــل المرتب ــة لتحت ــالث الماضي ــنوات الث الس

ــر التنافســية لمنتــدى االقتصــاد العالمــي. األوروبــي للتنافســية الرقميــة، الــذي يســتند علــى تقري
ــر  ــة، عب ــر المنجــزات والخطــوات التــي قامــت بهــا المملكــة خــالل الســنوات الثــالث الماضي ويقيــس التقري
عــدة معاييــر مــن خــالل محوريــن: األول يتعلــق بالنظــام البيئــي للتحــول الرقمــي، مــن حيــث االســتثمارات 
فــي رأس المــال الجــريء، وســهولة أداء األعمــال، والقــدرات الرقميــة للنــشء. فيمــا يتضمــن المحــور الثانــي 
ــتعداد  ــة، واالس ــوى العامل ــة للق ــدرات الرقمي ــث الق ــن حي ــكار، م ــي واالبت ــول الرقم ــي التح ــتعداد لتبن االس

لمخاطــر ريــادة األعمــال، وانتشــار النطــاق العريــض، واألفــكار االبتكاريــة فــي الشــركات.
ــي  ــت ف ــي تمثل ــز، والت ــذا المنج ــق ه ــة لتحقي ــزة نوعي ــة قف ــت المملك ــي أعط ــه الت ــر مرتكزات ــتمد التقري واس
اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 2023 المســتمدة مــن »رؤيــة المملكــة 2030« لبنــاء حاضــر 
ومســتقبل أكثــر تطــوًرا، شــملت تحــول قطــاع االتصــاالت، وتوطيــن التقنيــة واالبتــكار، ومضاعفــة ســوق 
التقنيــة. وفــي المرتكــز الثانــي المختــص بالتشــريعات والتنظيمــات مــن خــالل تمكيــن المدفوعــات الرقميــة 
والتجــارة االلكترونيــة، وســهولة أداء األعمــال، وخلــق بيئــة جاذبــة لالســتثمار األجنبــي. بينمــا تمحــور المرتكــز 
الثالــث حــول االســتثمار، الــذي شــمل االســتثمار فــي »نيــوم«، واالســتثمارات فــي الشــركات العالميــة، وبنــاء 

ثقافــة ريــادة األعمــال، وتمكيــن الشــركة الســعودية لالســتثمار فــي رأس المــال الجــريء.

ــن  ــي ضم ــام، يأت ــذا الع ــة ه ــا المؤسس ــي تقدمه ــة الت ــج التدريبي ــف البرام ــتيعابية بمختل ــة االس ــع الطاق رف
ــات  ــاء وبن ــن أبن ــر م ــدد أكب ــي لع ــب التقن ــم التدري ــي بتقدي ــي والنوع ــع الكم ــي التوس ــة ف ــط المؤسس خط
الوطــن، وذلــك لتأهيلهــم لســوق العمــل فــي مجــاالت نوعيــة وحيويــة تواكــب احتيــاج المشــاريع التنمويــة 
بالمملكــة. وعملــت المؤسســة منــذ وقــت مبكــر على االســتعداد لرفــع طاقتها االســتيعابية مــن المتدربين 
والمتدربــات الجــدد فــي المنشــآت التدريبيــة المنتشــرة بمختلــف مناطــق المملكــة، وذلــك مــن خالل التوســع 
بتشــغيل منشــآت تدريبيــة جديــدة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة، حيــث تــمَّ هــذا العــام تدشــين كليتيــن 
رقميتيــن للبنــات فــي كلٍّ مــن الريــاض وجــدة، تقــدم العديــد مــن التخصصــات فــي مختلــف مجــاالت تقنيــة 
ــي  ــات الت ــي التخصص ــع ف ــتقلة والتوس ــات مس ــى كلي ــة إل ــة تقني ــرع كلي ــول )11( ف ــمَّ تح ــا ت ــات، كم المعلوم

تقدمهــا.
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 L20 خـادم الحـرمين يطلق قـمـة تـواصل العـمال
بمجموعة العشرين

انطلقــت فعاليــات قمــة مجموعــة تواصــل العمــال L20 بمجموعــة العشــرين، والتــي افتتحــت بكلمــة لخــادم 
ــي  ــه معال ــة عن ــا نياب ــه هللا - ألقاه ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، حيــث أكــد - أيــده هللا 
- أن مجموعــة تواصــل العمــال 20L قدمــت مخرجــات ترتقــي بدورهــا الداعــم للعمــال فــي دول العشــرين 
والعالــم، حيــث اعتبــرت مصلحــة العمــال محــوًرا أساســًيا لكافــة سياســاتها واقتراحاتهــا فــي عملهــا خــالل 

ســنة الرئاســة الســعودية.
وقــد أعــرب رئيــس مجموعــة تواصــل العمــال L20، رئيــس اللجنــة الوطنيــة للجــان العماليــة بالمملكــة، 
المهنــدس ناصــر بــن عبدالعزيــز الجريــد، عــن ســعادته بانطــالق أعمــال القمــة بكلمــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين، حيــث كانــت تشــريًفا لمجموعــة تواصــل العمــال التــي وجــدت كل أولويــات القمــة واهتماماتهــا 
ضمــن النقــاط التــي حــرص عليهــا خــادم الحرميــن الشــريفين وباقــي قــادة مجموعــة العشــرين خــالل القمــة 
التــي ترأســها المملكــة، مشــيًدا بالــدور الكبيــر الــذي لعبتــه اللجنــة الوطنيــة للجــان العماليــة بالمملكــة مــن 
ــة  ــا أن القم ــا، موضًح ــة كورون ــا جائح ــتثنائية فرضته ــروف اس ــي ظ ــد ف ــي تنعق ــة، الت ــذه القم ــاح ه ــل إنج أج
وعلــى مــدى يوميــن تناقــش موضوعــات هامــة تهــدف إلــى تمكيــن العمــال وحمايــة حقوقهــم بمــا يضمــن 

ــتدامة. ــاواة واالس المس

6 مشاريع سعودية فـي النهائيات العاملية لكأس 
ريادة األعمال

اختتــم النهائــي الســعودي لــكأس ريــادة األعمــال الــذي تنظمــه مؤسســة األميــر محمــد بن ســلمان )مســك 
ــة  ــه يــوم األول، بتأهــل 6 مشــاريع ســعودية مــن أصــل 14 مشــروًعا مــن المشــاريع الريادي ــة( أعمال الخيري
المشــاركة، للمنافســة وخــوض النهائــي العالمــي إلــى جــوار أفضــل 100 شــركة ناشــئة مرشــحة، تــمَّ اختيارهــا 

مــن بيــن 174.000 متقــدم حــول العالــم.
إذ توجــت شــركة )Talon Dust Control( بالمركــز األول، والتــي قدمــت حلــواًل عمليــة للتحكــم فــي الغبــار 
وتثبيــت التربــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، تلتهــا شــركة )Edama organic solutions( إلعــادة تدويــر 
النفايــات بطــرق مبتكــرة، فيمــا حصــدت )Brightsign( المركــز الثالــث بتطويــر قفــاز ذيك لترجمة لغة اإلشــارة. 
وجــاءت )Upskillable( التــي نفــذت حلــواًل فريــدة لتطويــر األفــراد، ومســاعدة أصحــاب العمــل علــى اتخــاذ 
ــي  ــي )peregrine( ف ــذكاء االصطناع ــركة ال ــت ش ــا تألق ــع، فيم ــز الراب ــي المرك ــبة ف ــف مناس ــرارات توظي ق
المركــز الخامــس، وكان المركــز الســادس مــن نصيــب )Miqyas( التــي تعمــل علــى زيــادة كفــاءة شــركات 

ــاء. التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــاع األزي
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اململكة تـؤكد دعـم الشباب بـاجتماع التوظيف 
والعمل بمجموعة العشرين

أكــد معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، 
المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، أن دعــم الشــباب، 
ما الشــابات، الذيــن تأثــروا بشــكل كبيــر مــن جائحــة  ال ســيَّ
كورونــا، أمــر أساســي لتحقيــق االلتــزام الــذي تعهــد بــه قــادة 
مجموعــة العشــرين فــي أنطاليــا فــي عــام 2015، الذي يســعى 
لتقليــل نســبة الشــباب األكثــر تعرًضــا لخطــر التهميــش 
بشــكل دائــم فــي ســوق العمــل بنســبة 15٪ بحلــول عــام 

.2025
وبيــن معاليــه خــالل كلمتــه فــي اجتمــاع وزراء التوظيــف 
الحمايــة  »تكييــف  أن  العشــرين،  بمجموعــة  والعمــل 
االجتماعيــة لتعكــس أنمــاط العمــل المتغيــرة« يمثــل أولوية 
االجتماعيــة  الحمايــة  إلــى  الوصــول  مــن  ُتمكننــا  قصــوى 
المناســبة للجميــع. وأثنــى المهنــدس الراجحــي علــى الجهــود 
عمــل  مجموعــة  فــي  والفــرق  المســؤولون  بذلهــا  التــي 

ــه  ــت في ــذي حصل ــة، وال ــات الوطني ــياق التصفي ــي س ــال ف ــادة األعم ــكأس ري ــعودي ل ــي الس ــي النهائ ويأت
ــا لــكل شــركة ناشــئة، إلــى جانــب  ــة بلغــت 50.000 دوالًرا أميركًي ــز نقدي ــى جوائ ــة عل الشــركات الســت المؤهل
ترشــحها للمشــاركة فــي التصفيــات النهائيــة العالميــة التــي مــن المنتظــر أن تنطلــق منتصــف أكتوبــر 
المقبــل، كجــزء مــن التجمــع الســنوي لمنتــدى مســك العالمــي )MGF( االفتراضــي فــي العاصمــة الريــاض.

التوظيــف طــوال هــذا العــام، مبيًنــا أن أولويــات السياســة لعــام 2020 ذات أهميــة حاســمة فــي التخفيــف مــن 
آثــار فيــروس كورونــا المســتجد، وســتقدم فوائــد مســتدامة وطويلــة األجــل.

وقــال معاليــه: »تظــل المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل مــن أولوياتنــا، ألننــا نــدرك التأثيــر العميــق ألزمــة 
ــا بتحقيــق  ــر المدفــوع األجــر، ممــا يضمــن التزامن ــا المســتجد علــى عمــل المــرأة المدفــوع وغي جائحــة كورون
الهــدف الــذي اتفــق عليــه قادتنــا فــي )بريســبن( فــي عــام 2014، فقــد ُدعمــت جميــع أولويــات سياســتنا مــن 

خــالل موضوعنــا الشــامل المتمثــل فــي توظيــف المــرأة«.
وأفــاد بــأن المناهــج الســلوكية يمكــن أن تســاعد فــي تعميــق فهــم دوافــع الســلوك البشــري بشــكل 
أفضــل، ممــا ســيدعمنا فــي تطويــر عمليــة صنــع السياســات القائمــة علــى األدلــة، وســنعمل مًعــا بشــكل 
ــا المشــتركة. ــرات فــي »المناهــج الســلوكية« مــن أجــل تحقيــق مصالحن ــر، وسنتشــارك المعــارف والخب أكب
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اململكة تستـعرض استجـابة مجـموعة العشريـن 
لتداعيات »كورونا« االقتصادية

ــي  ــي، ف ــى المعلم ــن يح ــدهللا ب ــفير عب ــدة، الس ــم المتح ــدى األم ــم ل ــة الدائ ــدوب المملك ــي من ــارك معال ش
اجتمــاع األميــن العــام لألمــم المتحــدة بممثلــي مجموعــة دول العشــرين حــول موضــوع ســبل توفيــر 
التمويــل الــالزم للتنميــة فــي فتــرة »كوفيــد - 19« ومــا بعــده. وألقــى معالــي الســفير المعلمــي، كلمــة المملكة 
العربيــة الســعودية خــالل االجتمــاع اســتهلها بالتعبيــر عــن شــكره لألميــن العــام لألمــم المتحــدة، مؤكــًدا 
التــزام المملكــة بمعالجــة النتائــج الوخيمــة الناجمــة عــن جائحــة » كوفيــد - 19«، خاصــة التداعيــات الســلبية التــي 

تطــال الفئــات األكثــر هشاشــة فــي المجتمــع والبلــدان الناميــة.
وأشــار إلــى الجهــود التــي تقــوم بهــا مجموعــة دول العشــرين تحــت رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــي  ــل ف ــة عم ــة خط ــوك المركزي ــو البن ــة ومحافظ ــة المجموع ــد وزراء مالي ــث اعتم ــدورة، حي ــذه ال ــالل ه خ
ــي  ــق التعاف ــل تحقي ــن أج ــة م ــة الدقيق ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــاد العالم ــم االقتص ــى دع ــدف إل ــل 2020م ته أبري

ــت. ــرب وق ــي أق ــادي ف االقتص
وقــال: ولتحقيــق اســتجابة اقتصاديــة ســريعة، تســتهدف بالخصوص الــدول النامية، نســقت دول مجموعة 

العشــرين مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة لتوفيــر الســيولة الالزمة للبلــدان المفتقــرة لها حــول العالم.
ــادرة خدمــة تعليــق الديــون، التــي اســتفادت منهــا البلــدان التــي هــي  ــادرات مب وأفــاد بــأن مــن ضمــن المب
فــي حاجــة ملحــة للســيولة، حيــث ُخصــص مبلــغ 14 مليــار دوالر موجهــة لـــ73 بلــًدا، ممــا ســاهم فــي الحــد مــن 
ــة  ــادة المملك ــرين بقي ــة دول العش ــان أن مجموع ــا«. وأب ــاء »كورون ــة لوب ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي التأثي
العربيــة الســعودية ســتنظر فــي إمكانيــة تمديــد مبــادرة تعليــق خدمــة الديــون خــالل اجتماعهــا فــي أكتوبــر 

2020 فــي حــال تبينــت الحاجــة إلــى المزيــد مــن الســيولة للبلــدان المؤهلــة لذلــك.

مـذكـرة تفاهم مـع صندوق االستثـمار املبـاشر 
الروسي بشأن لقاح »كورونا«

وقعــت المجموعــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة مــن خــالل قطاعهــا الدوائــي المتمثــل بشــركة أجــا 
للصناعــات الدوائيــة المحــدودة )آجــا فارمــا( والشــركة الســعودية العالميــة للتجــارة المحــدودة )ســيتكو 
فارمــا( مــع صنــدوق االســتثمار المباشــر الروســي RDIF )والــذي قــد أعلــن ســابًقا هــذا العــام عــن شــراكته 
مــع كلٍّ مــن شــركة R-Pharm ومركــز األبحــاث Gamaleya إلنتــاج اللقــاح الروســي األول الخــاص بفيــروس 
ــا  ــترك فيم ــاون المش ــة للتع ــر ملزم ــم غي ــرة تفاه ــرى(، مذك ــى دول أخ ــك ال ــر ذل ــة تصدي ــع إمكاني ــا م كورون

ــا. ــروس كورون ــاص بفي ــاح الخ ــص اللق يخ
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قمة مجموعـة العشـرين ُتعـقد افتـراضًيا بـرئاسة 
اململكة نوفمبر 2020

برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - ســتعقد قمــة 
ــن  ــي 21 و22 م ــدد يوم ــا المح ــي موعده ــي ف ــكل افتراض ــام 2020م بش ــرين للع ــة العش ــادة دول مجموع ق

شــهر نوفمبــر المقبــل.
ــد – 19«،  ــا المســتجد »كوفي ــة المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورون وتعقــد القمــة فــي ضــوء األوضــاع العالمي
حيــث ســتبني علــى مــا تــمَّ مــن أعمــال خــالل وبعــد القمــة االســتثنائية االفتراضيــة لقــادة المجموعــة فــي 
مــارس الماضــي، ومخرجــات اجتماعــات مجموعــات العمــل واالجتماعــات الوزاريــة للمجموعــة التــي تجــاوزت 

مئــة اجتمــاع.
لقــد قــادت دول مجموعــة العشــرين جهــوًدا دوليــة نتــج عنهــا الحصــول علــى التزامــات بأكثــر مــن 21 مليــار 
دوالر أميــريك بهــدف دعــم إنتــاج األدوات التشــخيصية والعالجيــة واللقاحــات وتوزيعهــا وإتاحتهــا، وقامــت 
بضــخ أكثــر مــن 11 تريليــون دوالر أميــريك لحمايــة االقتصــاد العالمــي، ووفــرت أكثــر مــن 14 مليــار دوالر أميــريك 

لتخفيــف أعبــاء الديــون فــي الــدول األقــل تقدًمــا لتمويــل أنظمتهــا الصحيــة وبرامجهــا االجتماعيــة.
وســتركز دول مجموعــة العشــرين خــالل القمــة المقبلــة علــى حمايــة األرواح واســتعادة النمــو مــن خــالل 
التعامــل مــع الجائحــة وتجاوزهــا، والتعافــي بشــكل أفضــل مــن خــالل معالجــة أوجــه الضعــف التــي اتضحــت 
خــالل الجائحــة وتعزيــز المتانــة علــى المــدى الطويــل. كمــا ستســعى القمــة إلــى تعزيــز الجهــود الدوليــة مــن 
أجــل اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع مــن خــالل تمكيــن األفــراد وحمايــة كوكــب األرض 

وتســخير االبتــكارات لتشــكيل آفــاق جديــدة.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التي تتعلــق بقيــادة المملكة 
وحكومتهــا، خالل شــهر ســبتمبر 2020.

امللف السياسي
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إنفــاًذا للتوجيهــات الكريمــة مــن خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود - حفظه 
ــلمان  ــك س ــز المل ــّيرها مرك ــعودية س ــة س ــرة إغاثي ــوم، طائ ــودانية الخرط ــة الس ــى العاصم ــت إل هللا - وصل
ــة لمســاعدة األشــقاء الســودانيين المتضرريــن  ــة واألعمــال اإلنســانية، فــي إطــار االســتجابة العاجل لإلغاث

مــن كارثــة الفيضانــات والســيول التــي ضربــت الســودان مؤخــًرا.
ــة  ــة والغذائي ــاعدات اإليوائي ــن المس ــا م ــي، 90 طًن ــوم الدول ــار الخرط ــي مط ــت ف ــي حط ــرة الت ــت الطائ حمل

ــور. ــن التم ــا م ــة و40 طًن ــالل غذائي ــة و210 س ــة و1.800 بطاني ــة إيوائي ــة و300 حقيب ــى 300 خيم ــتمل عل تش
وتــمَّ تقديــم المســاعدات عــن طريــق منظمــة االغتنــام للتنميــة البشــرية الشــريك المحلــي المنفــذ للمركــز 
بالتنســيق مــع ســفارة المملكــة فــي الخرطــوم، واســتفاد منهــا 31.980 فــرًدا، وتــمَّ توزيعهــا فــي مدينــة 
ــا بأنــه  شــرق النيــل بواليــة الخرطــوم، ومدينــة أم بنيــن بواليــة ســنار، ومدينــة المناقــل بواليــة الجزيــرة، علًم
رافــق الطائــرة فريــق مختــص مــن مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية لإلشــراف علــى عمليــة 

تســليم المســاعدات علــى المتضرريــن فــي الواليــات المســتهدفة.

طائرة إغاثية سعودية إلى السودان

ــار  ــة وإعم ــعودي لتنمي ــج الس ــى البرنام ــرف عل ــن المش ــدى اليم ــريفين ل ــن الش ــادم الحرمي ــفير خ ــى س التق
اليمــن، محمــد بــن ســعيد آل جابــر، فــي الريــاض، ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى اليمن »كريســتوفر 

هينــزل«.
ــن  ــاون بي ــز التع ــبل تعزي ــترك وس ــام المش ــات ذات االهتم ــن الموضوع ــدد م ــث ع ــاء بح ــالل اللق ــرى خ وج

ــن. البلدي
وأكــد الجانبــان أهميــة تســريع تنفيــذ اتفــاق الريــاض ودعــم جهــود المبعــوث األممــي لليمــن لتعزيــز األمــن 

واالســتقرار فــي اليمــن.

تـأكيد سعـودي - أميركـي عـلى تنـفيذ »اتـفاق 
الرياض«
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تلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا مــن دولــة رئيــس الــوزراء البريطانــي الســيد »بوريــس جونســون«.

ــز التعــاون القائــم بيــن البلديــن فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة  وجــرى خــالل االتصــال بحــث ســبل تعزي
ــة  ــود المبذول ــط والجه ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــاع ف ــتجدات األوض ــر مس ــة آخ ــتعراض ومناقش ــى اس إل

ــا. تجاهه

ولـي العهـد السعـودي ورئـيس وزراء بـريطـانـيا 
يناقشان مستجدات األوضاع باملنطقة

التقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، كبيــر مستشــاري الرئيــس األميــريك الســيد »جاريــد كوشــنر«، والوفــد المرافــق لــه.

ــا  ــة، بم ــاالت كاف ــي المج ــا ف ــة تعزيزه ــن وأهمي ــن الصديقي ــن البلدي ــراكة بي ــث الش ــاء بح ــالل اللق ــرى خ وج
ــاق  ــث آف ــمَّ بح ــا ت ــن. كم ــلم الدوليي ــن والس ــز األم ــن تعزي ــة ويضم ــي المنطق ــتقرار ف ــن واالس ــق األم يحق
ــرائيلي  ــطيني واإلس ــن الفلس ــن الجانبي ــات بي ــتئناف المفاوض ــرورة اس ــة وض ــي المنطق ــالم ف ــة الس عملي

ــم. ــادل والدائ ــالم الع ــق الس لتحقي
حضر اللقاء صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبدهللا وزير الخارجية.

ولــي العـهـد السعـودي و«كـوشـنـر« يـبـحثان 
استئناف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

اســتقبل ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين فــي األردن، نايــف بــن بنــدر الســديري، فــي مكتبــه فــي العاصمــة 
األردنيــة عمــان، المفــوض العــام لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونروا( 

»فيليــب الزارينــي«.
ــروا« فــي دعــم الفلســطينيين والتخفيــف مــن  وأشــاد الســفير الســديري بجهــود المفــوض العــام و«األون
معاناتهــم، خاصــة فــي هــذه األوقــات الصعبــة وغيــر المســتقرة، حيــث يواصــل العالــم مواجهــة التحديــات 

ــا المســتجد. التــي يفرضهــا فيــروس كورون
وأكــد الســفير الســديري حــرص المملكــة العربيــة الســعودية بتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - علــى دعــم الوكالــة بمــا يمكنهــا مــن أداء واجباتهــا إزاء الالجئيــن، وهــو 

مفـوض »األونـروا« يثمن دور اململكة فـي دعـم 
رعاية الالجئين الفلسطينيين
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جهــد مســتمر للمملكــة، الفًتــا النظــر إلــى أن هــذا الدعــم ينبــع مــن إيمانهــا الراســخ بالمســاعدة المهمــة التــي 
تقدمهــا »األونــروا« لمالييــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن خــالل برامجهــا التعليميــة والصحيــة، إضافــة إلــى 

خدمــات اإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة ليحظــى الشــعب الفلســطيني بحيــاة كريمــة.
مــن جانبــه ثمــن المفــوض العــام لوكالــة األونــروا »فيليــب الزارينــي«، دور المملكــة العربيــة الســعودية فــي 

دعــم عمــل وجهــود »األونــروا« لرعايــة الالجئيــن الفلســطينيين.

الدكتــور  الشــيخ األســتاذ  النبــوي،  الحــرام والمســجد  المســجد  العــام لشــؤون  الرئيــس  دشــن معالــي 
.2024/2020 االســتراتيجية  الخطــة  وتنفيــذ  تفعيــل  الســديس،  عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 

وأكــد معاليــه خــالل التدشــين أن الرئاســة تســعى إلــى تطويــر العمــل المؤسســي ومواكبــة »رؤيــة المملكــة 
2030«، ونشــر الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف الــواردة فــي الخطــة االســتراتيجية للرئاســة العامــة 
ــمول  ــد وش ــر والتجدي ــة بالتطوي ــرورة العناي ــى ض ــدًدا عل ــوي، مش ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــؤون المس لش
ــن  ــا م ــوة وتعزيزه ــاط الق ــة نق ــي تقوي ــرات األداء ف ــط ومؤش ــر والضواب ــى المعايي ــرص عل ــات والح الخدم
خــالل العمــل الــدوري والموســمي والميدانــي، وإبــراز الخدمــات وإيصــال رســالة الحرميــن الشــريفين للعالــم 

أجمــع.
حضر التدشين أصحاب الفضيلة والسعادة وكالء الرئيس العام بالرئاسة.

تدشين خطة شؤون الحرمين 2024

ــا،  أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًي
بفخامــة الرئيــس دونالــد ترمــب رئيــس الواليــات المتحــدة األميركيــة.

وتــمَّ خــالل االتصــال، بحــث أعمــال مجموعــة دول العشــرين التــي ترأســها المملكــة هــذا العــام، والجهــود 
المبذولــة ضمــن اجتماعاتهــا لحمايــة األرواح، وســبل العيــش لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا، واســتعراض أبــرز 

السياســات التــي تــمَّ االتفــاق عليهــا للحــد مــن ســلبيات الجائحــة علــى الشــعوب واالقتصــاد العالمــي.
وأكــد خــادم الحرميــن الشــريفين، مواصلــة رئاســة المملكــة لمجموعــة دول العشــرين فــي دعــم وتنســيق 

جهــود المجموعــة لمواجهــة آثــار الوبــاء علــى المســتويين اإلنســاني واالقتصــادي.
وحــول األوضــاع فــي المنطقــة، أعــرب خــادم الحرميــن الشــريفين، عــن تقديــر المملكــة للجهــود التــي تبذلهــا 
الواليــات المتحــدة األميركيــة إلحــالل الســالم، مؤكــًدا - حفظــه هللا - حــرص المملكــة علــى الوصــول إلــى حــل 
دائــم وعــادل للقضيــة الفلســطينية إلحــالل الســالم وهــو المنطلــق األساســي لجهــود المملكــة، وللمبادرة 

ــالم. العربية للس

خادم الحرمين يجري اتصااًل بالرئيس األميركي
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ــا،  أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًي
بفخامــة الرئيــس فالديميــر بوتيــن، رئيــس روســيا االتحاديــة.

ــام،  ــذا الع ــة ه ــها المملك ــي ترأس ــرين الت ــة العش ــال دول مجموع ــتعراض أعم ــال، اس ــالل االتص ــرى خ وج
ــة. ــاة الطبيعي ــى الحي ــودة إل ــا والع ــة كورون ــار جائح ــى آث ــب عل ــا للتغل ــن اجتماعاته ــدة ضم ــود الموح والجه

وقــد أبــدى خــادم الحرميــن الشــريفين، لفخامتــه حــرص المملكــة علــى تعزيــز العالقــات الثنائيــة مــع روســيا 
االتحاديــة، واالرتيــاح لزيــادة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، مؤكــًدا - حفظــه هللا - علــى الــدور البنــاء لروســيا 

االتحاديــة فــي مجموعــة )أوبــك بلــس( لتحقيــق اســتقرار وتــوازن الســوق البتروليــة.
مــن جهتــه، أشــاد فخامــة الرئيــس »بوتيــن« بجهــود المملكــة خــالل رئاســتها لمجموعــة العشــرين، معبــًرا 
عــن ســعادته بتطــور العالقــات بيــن البلديــن والتعــاون المثمــر مــع المملكــة فــي مجــال الطاقــة، مشــيًرا إلــى 

التواصــل الجــاري حالًيــا حــول اللقــاح الروســي لفيــروس كورونــا المســتجد.

خـادم الحرمين والرئيس الروسي يستعرضان أعمال 
مجموعة العشرين

تلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا، مــن معالــي وزيــر الدفــاع اليابانــي »تــارو كونــو«.

وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض آفــاق التعــاون فــي المجــاالت الدفاعيــة بيــن المملكــة واليابــان. كمــا تــمَّ 
بحــث قضايــا األمــن اإلقليمــي والجهــود المبذولــة لضمــان أمــن وســالمة المالحــة البحريــة.

ولـي العهد السعودي يستعرض مـع وزيـر الدفاع 
الياباني آفاق التعاون
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ــا  ــااًل هاتفًي ــه هللا - اتص ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــرى خ أج
بفخامــة الرئيــس »شــي جيــن بينــغ«، رئيــس جمهوريــة الصيــن الشــعبية.

وتــمَّ خــالل االتصــال، بحــث جهــود مجموعــة دول العشــرين، ضمــن اجتماعاتهــا لهــذا العــام برئاســة 
المملكــة، لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا.

وأشــار خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - إلــى حــرص المملكــة علــى العمــل مــع دول المجموعــة لخدمــة 
الشــعوب ودعــم االقتصــاد العالمــي والتخفيــف مــن تبعــات الجائحة.

مــن جهتــه، هنــأ فخامــة الرئيــس الصينــي، خــادم الحرميــن الشــريفين باإلنجــازات التــي حققتهــا أعمــال 
مجموعــة العشــرين والتــي كان لهــا دور محــوري لمواجهــة التحديــات الناتجــة عــن الجائحــة، ودور المملكــة 

ــراف. ــن األط ــاون بي ــيق التع ــوري لتنس المح
كما جرى بحث العالقات االستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجاالت.

امللك سلمان يتصل بالرئيس الصيني لبحث جـهود 
مجموعة الـ20

ــا  ــااًل هاتفًي ــه هللا - اتص ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــرى خ أج
ــركل«. ــال مي ــة »أنجي ــا االتحادي ــة ألماني ــارة جمهوري ــة مستش بدول

وجــرى خــالل االتصــال بحــث الجهــود الموحــدة ضمــن اجتماعــات دول مجموعــة العشــرين التــي ترأســها 
المملكــة هــذا العــام، للتغلــب علــى آثــار جائحــة كورونــا والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

مــن جهتهــا، ثمنــت المستشــارة األلمانيــة جهــود المملكــة فــي التحضيــر وإدارة اجتماعــات مجموعــة 
العشــرين، متمنيــة مواصلــة التضامــن الدولــي لمواجهــة آثــار الجائحــة.

خـادم الحـرمين يجـري اتصـااًل هاتـفًيا بمستشارة 
أملانيا

أعلنــت وزارة الحــج والعمــرة عــن توفيــر برنامــج متكامــل للمعتمــر بعــد انتهائــه مــن أداء النســك لزيــارة أي 
ــق  ــع تعلي ــد رف ــرة بع ــتئناف العم ــرب اس ــع ق ــن م ــك بالتزام ــات؛ وذل ــور الفعالي ــة وحض ــي المملك ــة ف مدين

ــة. ــالت الدولي الرح
وأشــار الدكتــور عبدالرحمــن بــن فهــد، مستشــار وزيــر الحــج والعمــرة، فــي تصريحــات نقلتهــا اإلخباريــة، إلــى 
أن وزارة الحــج والعمــرة تســعى مــن خــالل تطبيقهــا »رؤيــة المملكــة 2030« إلــى إثــراء تجربــة المعتمــر مــن 
ــي تزخــر  ــات المتعــددة الت ــة فــي المملكــة ويشــارك بالفعالي ــارة أي مدين ــه زي ــح ل خــالل برنامــج متكامــل يتي

برنامج متكامل للمعتمر لزيارة أي مدينة
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خـالد بـن سلمان: نسـعى لسالم شامل يف اليمن 
وعودته ملحيطه

ــة  ــعي المملك ــاع، س ــر الدف ــب وزي ــز، نائ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر خال ــي األمي ــمو المل ــب الس ــد صاح أك
ــي. ــي والعرب ــه الخليج ــى محيط ــه إل ــن وعودت ــي اليم ــة ف ــاء األزم إلنه

وقــال ســموه فــي تغريــدة عبــر حســابه علــى »تويتــر«: »فــي اليــوم العالمــي للســالم، نتطلــع الــى أن ينعــم 
العالــم بالســالم فــي أرجائــه، ونســعى مــع دعــاة الســالم وأشــقائنا فــي اليمــن للوصــول إلــى ســالمٍ شــامٍل 
ودائــمٍ مــن خــالل تنفيــذ اتفــاق الريــاض وتكامــل الجهــود مــع المبعــوث األممــي إلنجــاح مقترحــه )اإلعــالن 

المشــترك( إلنهــاء األزمــة وعــودة اليمــن إلــى محيطــه الخليجــي والعربــي«.

بهــا مــدن المملكــة المختلفــة؛ وذلــك بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص، عبــر منصــة محــرك الحــج المركــزي. 
وأوضــح أن الــوزارة مهتمــة كذلــك بتطويــر خدمــات القطــاع الخــاص والتســويق لهــا عبــر منصــات التســويق 

اإللكترونــي العالميــة واإلقليميــة.
وكان مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة أعلــن بــدء اســتئناف الســفر الدولــي وفتــح المنافــذ البريــة والجوية 
والبحريــة بشــكل تدريجــي ابتــداء مــن منتصــف ســبتمبر لبعــض الفئــات المســتثناة علــى أن يتــم إعــالن موعــد 
ــاء  ــار الوب ــدالت انتش ــاع مع ــتمرار ارتف ــار اس ــي إط ــه ف ــدر إن ــال المص ــل. وق ــر المقب ــي يناي ــل ف ــح الكام الفت
ــا موجــة ثانيــة مــن الجائحــة، وفــي ظــل احتمــال عــدم توفــر  فــي عــدد مــن الــدول، التــي يواجــه بعضهــا حالًي
لقــاح آمــن وفعــال للوقايــة مــن هــذا المــرض بمــا يكفــي لتغطيــة الجميــع، قبــل نهايــة عــام 2020م، ســيتم 
اإلعــالن عــن خطــة إعــادة الســماح بــأداء العمــرة تدريجًيــا، بنــاًء علــى مــا يتقــرر الحًقــا فــي هــذا الشــأن بشــكل 

مســتقل، فــي ضــوء المســتجدات المتعلقــة بالجائحــة.
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املمـلكة تـديـن االنـتهاكـات التـي يتـعرض لـها 
الروهينجا

ــرر  ــع المق ــاون م ــي التع ــتمرار ف ــا لالس ــاورة له ــدول المج ــار وال ــعودية ميانم ــة الس ــة العربي ــت المملك دع
األممــي المعنــي بأوضــاع حقــوق اإلنســان فــي ميانمــار وتســهيل مهمتــه إليجــاد حــل ســريع وفعــال لهــذه 

األزمــة اإلنســانية.
ــم  ــي األم ــة ف ــم للمملك ــد الدائ ــي الوف ــان ف ــوق اإلنس ــم حق ــس قس ــوي، رئي ــي البل ــن عل ــعل ب ــال مش  وق
المتحــدة فــي جنيــف، فــي كلمــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان: »إن االنتهــاكات الممنهجــة ضــد أقليــة 
الروهينجــا تســببت فــي نــزوح مئــات اآلالف منهــم خــارج بالدهــم«، معرًبــا عــن القلــق حيــال انتشــار فيــروس 
كورونــا فــي مخيمــات الالجئيــن المكتظــة ممــا يســتدعي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتجنيبهــم اإلصابــة بالعــدوى، 

ما فــي ظــل نقــص المــوارد فــي تلــك المخيمــات. ال ســيَّ
وأكــد دعــم المملكــة المتواصــل لهــذه القضيــة وإدانتهــا بشــدة لمــا يتعــرض لــه الروهينجــا مــن انتهــاكات 
صارخــة لحقــوق اإلنســان. وفــي هــذا الشــأن ســبق أن خصصــت المملكــة مــن خــالل مركــز الملــك ســلمان 

لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية مبلــغ 15 مليــون دوالر لمهجــري الروهينجــا.
 وثمــن البلــوي جهــود األمــم المتحــدة مــن خــالل آلياتهــا لدعــم الحقــوق المشــروعة ألقليــة الروهينجــا 
المســلمة المضطهــدة فــي ميانمــار، وبالجهــود التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي وحكومــة بنجالديــش إليجــاد 
حــل ألزمــة الالجئيــن، وضمــان عودتهــم اآلمنــة إلــى وطنهــم بكرامــة وســالم، مــع منحهــم كامــل حقــوق 
المواطنــة، مطالًبــا حكومــة ميانمــار بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه توفيــر الحمايــة ألقليــة الروهينجــا، وإظهــار إرادة 

سياســية ال لبــس فيهــا للوفــاء بالوعــود التــي تكفــل عــودة الروهينجــا إلــى وطنهــم.

خـالد بـن سلـمان: اليـوم الـوطني يجـدد الفـخر 
بماضينا ويفتح الطموح ملستقبلنا

ــادة  ــر الدفــاع، التهنئــة للقي ــز، نائــب وزي ــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي رفــع صاحــب الســمو الملــي األمي
بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ90 للمملكــة العربيــة الســعودية.

وقــال ســموه عبــر حســابه علــى »تويتــر«: »أرفــع أســمى آيــات التهانــي لمقــام مــوالي خــادم الحرميــن 
الشــريفين وســيدي ســمو ولــي العهــد - يحفظهمــا هللا - ولشــعب المملكــة بمناســبة اليــوم الوطنــي، 
الــذي يجــدد الفخــر بماضينــا ويزيــد العــزم لحاضرنــا ويفتــح الطمــوح لمســتقبلنا«، وأضــاف: »فــي يــوم الوطــن، 
نســتذكر أمجــاد المؤســس البانــي الملــك عبدالعزيــز- طيــب هللا ثــراه - وبطــوالت المخلصيــن الذيــن ضحــوا 
ــا المســلحة الباســلة، لــذوي الشــهداء ولــكل مــن ســالت دمــاؤه  ــة لقواتن ــا، تحي بأرواحهــم مــن أجــل وطنن

ــاء«. ــتقرار والنم ــا االس ــى وطنن ــن، وأدام عل ــده األمي ــي عه ــا وول ــظ هللا مليكن ــا، حف ــون بالدن ــرة لص الطاه
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املـلك سلـمان: نفـتخر بـوطٍن عظـيٍم ومـواطنين 
أوفياء

خـادم الحـرمـين يـرعـى املـؤتـمر العـاملي األول 
للموهبة واإلبداع

توجــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - بتهنئــة للشــعب الســعودي 
بذكــرى اليــوم الوطنــي التســعين للمملكــة.

وقــال خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي تغريــدة عبــر حســابه الرســمي بموقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر«: »فــي ذكــرى اليــوم الوطنــي نفتخــر بوطــٍن عظيــمٍ، ومواطنيــن أوفيــاء«.

وأضــاف الملــك ســلمان: »نحمــد هللا علــى مــا مــّن بــه علينــا مــن أمــٍن واســتقراٍر وُلحمــٍة وطنيــٍة، كان لكــم 
وآلبائكــم مــن قبلكــم دور كبيــر فــي ترســيخها، متطلعيــن لمســتقبٍل أجمــل بســواعد أبنائنــا وبناتنــا.. حفــظ 

ــا مــن كل مكــروه«. هللا وطنن

ــح  ــه هللا - يفتت ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــت رعاي تح
نيابــة عنــه – أيــده هللا – صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض، 
ــة  ــه للموهب ــز ورجال ــك عبدالعزي ــة المل ــه مؤسس ــذي تنظم ــداع، ال ــة واإلب ــي األول للموهب ــر العالم المؤتم
واإلبــداع »موهبــة« ضمــن الفعاليــات المصاحبــة لقمــة العشــرين، خــالل الفتــرة مــن 8 إلــى 9 نوفمبــر 2020، 

وتقــرر أن يعقــد كل عاميــن.
ــز للريــادة  المؤتمــر رســالة مــن المملكــة العربيــة الســعودية للعالــم، وفيــه استشــراف للمســتقبل، وتعزي
ــدة،  ــتقبلية جدي ــاق مس ــكيل آف ــة لتش ــة والمبدع ــابة الموهوب ــدرات الش ــة الق ــي تنمي ــة ف ــة للمملك العالمي
وتأكيــد مقــدرة الموهوبيــن والمبدعيــن علــى صنــع العالــم االفتراضــي وتوظيفــه بكفــاءة. كمــا أن المؤتمــر 
ــي  ــاون الدول ــاق التع ــيع نط ــرية، وتوس ــة البش ــى التنمي ــره عل ــي وأث ــع االفتراض ــتقبل الواق ــرف مس يستش
عبــر شــراكات فاعلــة لتنميــة رأس المــال البشــري مــن الطاقــات الشــابة الموهوبــة والمبدعــة والمبتكــرة 

ــة. ــات العالمي ــتجدات والتحدي ــة المس لمواجه
ــة للتواصــل االفتراضــي، تجمــع المختصيــن والمهتميــن والقــادة وصانعــي  المؤتمــر ســيكون منصــة عالمي
السياســات، لدعــم وتمكيــن الشــباب الموهوبيــن والمبدعيــن والمبتكريــن مــن مختلــف أنحاء العالم، وســيتم 
اســتقطاب متحدثيــن عالمييــن ومحلييــن للتحــدث بالمؤتمــر. كمــا ســيتم إعــالن العديــد مــن المبــادرات 
اإلقليميــة والعالميــة فــي رعايــة الموهوبيــن، وســيقدم مــن خاللــه مســيرة المملكــة خــالل عشــرين عاًمــا 

مــن رعايــة الموهوبيــن، بوصفهــا نموذًجــا للتجــارب الرائــدة علــى مســتوى العالــم مــن خــالل »موهبــة«.
ــى  ــدة عل ــارب الرائ ــوذج للتج ــة نم ــي المملك ــن ف ــة الموهوبي ــا: رعاي ــاور، أبرزه ــدة مح ــر ع ــيتناول المؤتم وس
مســتوى العالــم، وموهبــة.. مســيرة عشــرين عاًمــا، وتأســيس العالــم االفتراضــي مــن خــالل االســتثمار فــي 
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املـلك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة آل الصباح 
والشعب الكويتي

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد نائــب، رئيــس مجلــس الــوزراء – حفظهمــا هللا 
ــر دولــة  ــاح، أمي ــر الصب ــاح األحمــد الجاب ــأ وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ صب – ببالــغ الحــزن وعظيــم األســى نب

الكويــت – رحمــه هللا وأســكنه فســيح جناتــه - وفًقــا لبيــان صــدر عــن الديــوان الملــي.
ــت،  ــة الكوي ــي دول ــة ف ــاح الكريم ــة آل صب ــاة لعائل ــادق المواس ــازي وص ــص التع ــا هللا – خال ــدم – أيدهم وق
وللشــعب الكويتــي الشــقيق، ولألمتيــن العربيــة واإلســالمية فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
ــة  ــن العربي ــده ولألمتي ــة لبل ــة جليل ــاء، وخدم ــاز والعط ــة باإلنج ــيرة حافل ــد مس ــل بع ــذي رح ــه هللا – ال - رحم

واإلســالمية واإلنســانية جمعــاء.
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا هللا – أن المملك ــد – حفظهم ــي العه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــد خ وأك
وشــعبها يشــاركون األشــقاء فــي دولــة الكويــت أحزانهــم، ويبتهلــون إلــى هللا - جــل وعــال - أن يلهــم 
األســرة الكريمــة والشــعب الكويتــي الشــقيق الصبــر والســلوان فــي هــذا المصــاب الجلــل، وأن يديــم علــى 

ــون«. ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــار. »إن ــاء واالزده ــتقرار والرخ ــن واالس ــقيق األم ــعبها الش ــت وش ــة الكوي دول

ــع  ــل الواق ــي ظ ــن ف ــن والمبدعي ــة الموهوبي ــة ورعاي ــوم والتقني ــتقبل العل ــن، ومس ــن والمبدعي الموهوبي
ــة  ــات العالمي ــرز الممارس ــة، وأب ــات العالمي ــات والتحدي ــة األزم ــي مواجه ــي ف ــم االفتراض ــي، والعال االفتراض
فــي تنميــة الطاقــات الشــابة للموهوبيــن والمبدعيــن والمبتكريــن، واالســتثمار فــي رعايــة الموهوبيــن 
الموهوبيــن  بيــن  االفتراضــي  المعرفــي  والتبــادل  المجتمعــات،  علــى  وتأثيراتــه  والمبتكريــن  والمبدعيــن 

ــم. ــاء العال ــن كل أنح ــم م ــن به ــن والمهتمي ــن والمختصي ــن والمبتكري والمبدعي
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امللك وولـي العهد يعزيـان أمير الكويت ويهنئانه 
بتولي مقاليد الحكم

ــا  ــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًي أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
بصاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة، أعــرب فيــه عــن خالــص 

عزائــه ومواســاته فــي الفقيــد صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح - رحمــه هللا.
وقــال خــادم الحرميــن الشــريفين خــالل االتصــال: »لقــد فقدنــا أًخــا عزيــًزا وقائــًدا كــرس حياتــه لخدمــة 
وطنــه وأمتــه العربيــة واإلســالمية والمجتمــع اإلنســاني، وحظــي بمكانــة مرموقــة وتقديــر مميــز بيــن قــادة 

ــالمية«. ــة واإلس ــن العربي ــج واألمتي ــاء الخلي ــنا وكل أبن ــزي أنفس ــم، نع ــعوب العال وش
وأضــاف - حفظــه هللا -: »رحــل - رحمــه هللا - بعــد مســيرة حافلــة باإلنجــاز والعطــاء، نســأل هللا أن يتغمــده 

بواســع رحمتــه ومغفرتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه«.
وعبــر خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - عــن تهنئتــه لســمو الشــيخ نــواف األحمــد الصبــاح بتوليــه مقاليد 
الحكــم فــي دولــة الكويــت الشــقيقة، ســائاًل هللا أن يوفــق ســموه ويعينــه ويســدد خطــاه لخدمــة الكويــت 
ــة  ــد بالرحم ــال - للفقي ــل وع ــا هللا - ج ــت، داعًي ــع الكوي ــة م ــوف المملك ــه هللا - وق ــًدا - حفظ ــعبها، مؤك وش

ومتمنًيــا للكويــت المزيــد مــن األمــن والرخــاء واالزدهــار واالســتقرار.
ــد  ــواف األحم ــيخ ن ــمو الش ــب الس ــاة، لصاح ــزاء ومواس ــة ع ــريفين، برقي ــن الش ــادم الحرمي ــث خ ــا بع والحًق
الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت، فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح - رحمــه 

هللا - كمــا هنــأ ســموه بتوليــه مقاليــد الحكــم فــي بــالده.
ــس  ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــرى صاح ــا أج كم
ــر  ــاح، أمي ــر الصب ــد الجاب ــواف األحم ــيخ ن ــمو الش ــب الس ــا بصاح ــااًل هاتفًي ــاع، اتص ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل

ــقيقة. ــت الش ــة الكوي دول

امللك سلـمان يبحث مـع رئيس وزراء الهند تنمية 
العالقات

ــا،  ــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًي أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
ــدرا مــودي«. ــد »نارين ــة الهن ــة رئيــس وزراء جمهوري بدول

وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض العالقــات الثنائيــة التاريخيــة الوثيقــة التــي تربــط البلديــن الصديقيــن 
وشــعبيهما.

الشــراكة  مجلــس  إطــار  ضمــن  البلديــن،  بيــن  العالقــات  لتنميــة  المشــتركة  الفــرص  بحــث  جــرى  كمــا 
الهنــدي. الســعودي  االســتراتيجية 
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بتوجيه امللك.. صالة الغائب يف الحرمين الشريفين 
ىلع الشيخ صباح األحمد

ــاح  وجــه خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظــه هللا - بإقامــة صــالة الغائــب علــى صاحــب الســمو الشــيخ صب
ــريفين. ــن الش ــه هللا - بالحرمي ــاح - رحم ــر الصب ــد الجاب األحم

وأدى المصلــون بالمســجد الحــرام والمســجد النبــوي عقــب صــالة العشــاء يــوم 30 ســبتمبر، صــالة الغائــب 
علــى صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح - رحمــه هللا.

ــه،  ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت ــد بواس ــد الفقي ــى أن يتغم ــبحانه وتعال ــه س ــاء لل ــع بالدع ــه الجمي وتوج
ــة. ــالمية والعربي ــه اإلس ــه وأمتي ــة لوطن ــال جليل ــن أعم ــدم م ــا ق ــى م ــزاء عل ــر الج ــه خي ويجزي

ــب  ــد صاح ــي الفقي ــاته ف ــه ومواس ــص عزائ ــن خال ــال، ع ــالل االتص ــعودي خ ــد الس ــي العه ــمو ول ــر س وعب
ــرة  ــة والمغف ــل - الرحم ــز وج ــى - ع ــائاًل المول ــه هللا - س ــاح - رحم ــر الصب ــد الجاب ــاح األحم ــيخ صب ــمو الش الس

ــد. للفقي
ــى  ــعودي عل ــد الس ــي العه ــمو ول ــره لس ــكره وتقدي ــن ش ــت، ع ــة الكوي ــر دول ــمو أمي ــرب س ــه أع ــن جهت م

ــة. ــة الصادق ــاعره األخوي مش
وفــي وقــت الحــق، بعــث صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي 
العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، برقيــة عــزاء ومواســاة لصاحــب الســمو الشــيخ نــواف 
األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت، فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح - 

رحمــه هللا - كمــا هنــأ ســموه بتوليــه مقاليــد الحكــم فــي بــالده.
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نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة، وأهــم أخبــار المــدارس والجامعــات، 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت فــي المملكــة خــالل شــهر ســبتمبر. 

امللف الثقايف
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حلــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة 66 عالمًيــا فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي مــن بيــن 131 دولــة 
ــنوي  ــكار الس ــر االبت ــي تقري ــك ف ــاء ذل ــي. ج ــام الماض ــي الع ــا ف ــن ترتيبه ــن ع ــة مرتبي ــام 2020م، متقدم للع
 ،)Cornell University( وجامعــة كورنــل ،)WIPO( الــذي صــدر عــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة
وجامعــة إينســياد )INSEAD(، تحــت عنــوان »تمويــل االبتــكار« الــذي يوضــح حالــة تمويــل االبتــكار مــن خــالل 

استكشــاف تطــور آليــات التمويــل القائمــة وأبــرز التحديــات التــي تواجهــه.
وعــزا التقريــر تحســن أداء المملكــة إلــى تقدمهــا فــي عــدة مؤشــرات، منهــا: مؤشــر مخرجــات االبتــكار الــذي 
تقــدم مــن المرتبــة 85 العــام الماضــي إلــى المرتبــة 77 فــي عــام 2020 متقدمــة بـــ8 مراتــب، كما قفــزت المملكة 
مــن المرتبــة 86 فــي مؤشــر المخرجــات اإلبداعيــة عــام 2019 إلــى المرتبــة 69 فــي العــام الحالــي متقدمــة بـــ17 
مرتبــة، كمــا تقدمــت فــي مؤشــر تطــور األســواق مــن المرتبــة 47 فــي عــام 2019 إلــى المرتبــة 44 فــي عــام 2020 

متقدمــة 3 مراتــب، وتقدمــت مرتبتيــن فــي مؤشــر المؤسســات مــن المرتبــة 104 إلــى 102 فــي عــام 2020.
ويقيــس المؤشــر أداء االبتــكار فــي الــدول عبــر مدخــالت ومخرجــات االبتــكار، عــن طريــق تحديــد متوســط 
مؤشــرين فرعييــن، همــا: مؤشــر مدخــالت االبتــكار الــذي يقــوم علــى خمــس ركائــز تشــمل: )المؤسســات، 
ورأس المــال البشــري والبحــوث، والبنيــة التحتيــة، وتطــور األســواق، وتطــور األعمــال(، ومؤشــر مخرجــات 

االبتــكار الــذي يتفــرع إلــى )المخرجــات المعرفيــة والتكنولوجيــة، والمخرجــات اإلبداعيــة(.

املمـلكة تتـقدم مـرتبتين فـي مـؤشر االبـتكار 
العاملي

دشــن معالــي وزيــر التعليــم د.حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، برنامــج ثقافــة العشــرين الــذي ُيطلــق ألول مــرة 
ــا مــع رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، تحــت شــعار »اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين  تزامًن
للجميــع«. وعّبــر الوزيــر آل الشــيخ عــن شــكره وتقديــره لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي 
العهــد - حفظهمــا هللا - علــى دعمهمــا المســتمر ألعمــال وبرامــج رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، 

ــة بإطــار موحــد. مشــيًرا إلــى أن البرنامــج يســتهدف كافــة المســتويات التعليمي
البرنامــج يســعى لتحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســة، تتمثــل فــي رفــع الوعــي برئاســة المملكــة لمجموعــة 
العشــرين ودورهــا الريــادي فــي مواجهــة التحديــات العالميــة، واالحتفــاء بالفخــر الوطنــي لتعزيــز حــس 
االنتمــاء ورفــع حــس المســؤولية تجــاه المجتمــع، باإلضافــة إلــى تعزيــز مفهــوم المواطنــة العالميــة لتمكيــن 
الطــالب مــن مواجهــة التحديــات العالميــة المشــتركة. كمــا أن البرنامــج يســتهدف 33 جامعــة، و8 مالييــن 

ــة. ــف مدرس ــي، و25 أل ــام والجامع ــم الع ــي التعلي ــة ف ــة وطالب طالب
ــود  ــة وجه ــراز مكان ــة إلب ــات الدول ــة لمؤسس ــل تكاملي ــة عم ــن منظوم ــل ضم ــة يعم ــي المملك ــم ف التعلي
المملكــة خــالل رئاســة مجموعــة العشــرين. وكانــت رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين ووزارة التعليــم 

وزير التعليم يدشن برنامج »ثقافة العشرين«
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أعلنــت وزارة الثقافــة إطــالق أول متحــف دائــم عــن النفــط بالشــراكة مــع مركــز الملــك عبــدهللا للدراســات 
والبحــوث البتروليــة تحــت عنــوان »متحــف الذهــب األســود«، وســيقام فــي يوليــو عــام 2022م فــي مقــر 

ــم. ــف دول العال ــن مختل ــن م ــاركة فناني ــاض، بمش ــز بالري المرك
ــا لمســيرة النفــط فــي حيــاة البشــر منــذ أن  وســيقدم المتحــف مــن خــالل محتوياتــه المتنوعــة ســرًدا إبداعًي
كان مــادة خاًمــا وحتــى تشــكالته المعاصــرة، عبــر أعمــال فنيــة مبتكــرة ترتكــز علــى مفاهيــم تعبيريــة معاصرة. 
ويأتــي المتحــف ضمــن برنامــج جــودة الحيــاة أحد برامــج »رؤية المملكــة 2030«، وتحــت مظلة مبــادرة »المتاحف 
المتخصصــة« التــي أعلنــت عنهــا وزارة الثقافــة فــي حزمــة مبادراتهــا األولــى، والتــي تتضمــن متاحــف فنيــة 

متخصصــة فــي مجــاالت إبداعيــة ســيتم إطالقهــا تباًعــا فــي عــدد مــن مــدن المملكــة.
ويحتــوي متحــف »الذهــب األســود« علــى أكثــر مــن 200 عمل فنــي معاصر، كما سيســتضيف معارض ســنوية 
ــات  ــدهللا للدراس ــك عب ــز المل ــي مرك ــف ف ــر المتح ــن مق ــات. ويتضم ــع الفئ ــة لجمي ــج تعليمي ــة، وبرام مؤقت
والعــروض  المعاصــرة  للفنــون  ثابتــة  مســاحة  تشــمل  متنوعــة  فنيــة  مســاحات  البتروليــة،  والبحــوث 
المرئيــة والوســائط المتعــددة، إلــى جانــب مســاحة موازيــة للمعــارض المؤقتــة، ومتجــر ومقهــى، وقاعــات 

ــارية. ــة واستش ــاحات تعليمي ــرات ومس للمؤتم

إطالق أول متحف إبداعي عن النفط بالرياض

قــد أطلقــا برنامًجــا ثقافًيــا ُيعنــى بالتعريــف بالعــام الرئاســي لمجموعــة العشــرين، ودور المملكــة فــي قيــادة 
دفــة الحــوار تحــت شــعار »اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع«.
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انتخبــت الــدول األعضــاء في منظمــة األمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة »اليونســكو«، المملكــة العربية 
الســعودية لعضويــة لجنــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي، وذلــك أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة الثامنــة للــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة صــْون التــراث الثقافــي غيــر المــادي التــي أقيمــت فــي مقــر »اليونســكو« بالعاصمــة 
الفرنســية )باريــس( خــالل الفتــرة مــن 10 إلــى 12 ســبتمبر 2020م بحضــور ممثلــي 178 دولــة، وشــاركت المملكــة 
فــي اجتماعاتهــا بوفــد ترأســته صاحبــة الســمو األميــرة هيفــاء بنــت عبدالعزيــز آل مقــرن، المنــدوب الدائــم 
ــا  ــاركها فيه ــة ال تش ــبقية عالمي ــاب أس ــذا االنتخ ــة به ــت المملك ــكو«. ونال ــدى »اليونس ــة ل للمملك
ــكو«  ــي »اليونس ــية ف ــان أساس ــالث لج ــة ث ــا لعضوي ــك بامتالكه ــة وذل ــوى دول قليل س
فــي وقــت واحــد، هــي: عضويــة المجلــس التنفيــذي، وعضويــة لجنــة التــراث العالمــي، 

وعضويــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي.
ــة،  ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــدهللا ب ــن عب ــدر ب ــر ب ــمو األمي ــب الس ــدم صاح وق
رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتربية والعلــوم والثقافــة، تهنئته للقيادة الرشــيدة 
التــراث  لجنــة  لعضويــة  الدولــي  االســتحقاق  هــذا  بمناســبة  وللوطــن 
ــي  ــع الدول ــة المجتم ــس ثق ــذي يعك ــكو ال ــادي باليونس ــر الم ــي غي الثقاف
بالمملكــة العربيــة الســعودية وبجديــة مشــروعها اإلنســاني الحضــاري 
الداعــم للمشــروعات الثقافيــة المحليــة والدوليــة، الــذي تلتقــي أهدافــه 
الثقافيــة الكبــرى مــع األهــداف التــي تشــترك فيهــا دول العالــم مــن 
ــكو«.  ــة »اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــالل منظم خ
وأوضــح ســمو وزيــر الثقافــة أن جمــع المملكــة لعضويــة ثــالث لجــان 
فــي  القيــادي  الســعودي  الحضــور  يجســد  »اليونســكو«  فــي  أساســية 
مجــاالت العلــوم والثقافــة والفنــون علــى مســتوى العالــم، ويؤكــد النهضــة 
الشــاملة التــي تعيشــها الثقافــة الســعودية فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030« 
وبدعــم غيــر محــدود مــن القيــادة الرشــيدة، مشــيًرا ســموه إلــى التأثيــر اإليجابــي لهــذا 
ــر منظمــة مرموقــة  ــة حيــث ســيعمل التواصــل الدولــي عب ــى الثقافــة المحلي االنتخــاب عل
مثــل »اليونســكو« علــى رفــع مســتوى اإلدارة الثقافيــة المحليــة إلــى حــدود المعاييــر الدوليــة، إضافــة إلــى مــا 

ــة. ــي المملك ــادي ف ــر الم ــي غي ــراث الثقاف ــاالت الت ــر لمج ــن تطوي ــه م ــهم ب سُيس
وقــال ســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا: »إن المملكــة تمتلــك مخزوًنــا هائــاًل مــن مظاهــر التــراث الثقافــي غيــر 
ــراث  ــة الت ــالل هيئ ــن خ ــة م ــي وزارة الثقاف ــنعمل ف ــق، وس ــدن والمناط ــرى والم ــف الق ــي مختل ــادي ف الم
علــى المحافظــة علــى هــذا المــوروث الوطنــي الغنــي وتنميتــه وتطويــره، ودعــم الممارســين لــه باختــالف 
تخصصاتهــم«، مؤكــًدا ســموه أن االهتمــام الكبيــر بدعــم المجــاالت اإلنســانية الحضاريــة كان لــه دور كبيــر 

فيمــا حظيــت بــه المملكــة مــن ثقــة المجتمــع الدولــي ودعمــه ومســاندته.

اململـكة عضًوا بلجنة التراث الثقايف غـير املادي 
باليونسكو للمرة األولى
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أطلــق مركــز التواصــل الحكومــي فــي وزارة اإلعــالم، باكــورة إنتاجــه مــن األفــالم الوثائقيــة، وهــو فيلــم 
ــدد  ــرض ع ــر الع ــاض. وحض ــينما AMC بالري ــة س ــاص بقاع ــرض خ ــي ع ــك ف ــة«، وذل ــة صعب ــوان »مرحل بعن
ــخصيات  ــوز والش ــؤولين والرم ــن المس ــدد م ــوزراء وع ــي ال ــاب المعال ــراء وأصح ــمو األم ــاب الس ــن أصح م

اإلعالميــة والثقافيــة.
ويجســد الفيلــم قصًصــا إنســانية تســلط الضــوء علــى جهــود أبطــال الصحــة والميــدان مــن موظفيــن 
وعامليــن، نشــطوا بتفــاٍن وإخــالص خــالل مراحــل مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، إضافــة إلــى 

ــة. ــاالت مختلف ــي مج ــن ف ــن المواطني ــة م ــاذج متنوع ــم نم تقدي
ــتغرقت  ــه، إذ اس ــي ومتابعت ــد القصب ــور ماج ــف الدكت ــالم المكل ــر اإلع ــي وزي ــن معال ــه م ــم بتوجي ــج الفيل أنت

»اإلعـالم« تطـلق الفـيلم الـوثـائقـي السعـودي 
»مرحلة صعبة«

ــه هللا  ــعود – حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــرص خ ــن ح ــا م انطالًق
ــن  ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح ــه م ــه، وبتوجي ــة علي ــراث والمحافظ ــون الت - بص
عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، أعلــن صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن 
ــل  ــم وتأهي ــروع ترمي ــالق مش ــراث، انط ــة الت ــس إدارة هيئ ــس مجل ــة، رئي ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــدهللا ب عب
مبانــي التــراث العمرانــي ذات القيمــة المعماريــة والتاريخيــة وســط مدينــة الريــاض، مثمًنــا دعــم خــادم 

ــم.  ــراث الدائ ــة والت ــاع الثقاف ــدود لقط ــر المح ــد غي ــي العه ــمو ول ــريفين وس ــن الش الحرمي
ــم  ــاليب الترمي ــي أس ــة ف ــر العالمي ــتراعي المعايي ــم س ــات الترمي ــي، أن عملي ــان صحاف ــي بي ــموه، ف ــد س وأك
والمحافظــة علــى مبانــي التــراث العمرانــي. ويديــر المشــروع وزارة الثقافــة ممثلــة في هيئــة التراث، بالشــراكة 

مــع الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض وأمانــة الريــاض.
ويشــمل النطــاق األول للمشــروع 15 قصــًرا تراثًيــا فــي حــي الفوطــة وظهيــرة )3 قصــور فــي الفوطــة 
الشــرقية، و7 قصــور فــي الغربيــة(، إضافــة إلــى 5 قصــور ملكيــة، كمســار عاجــل، وســتركز المرحلــة األولــى 
علــى إعــداد الدراســات والتصاميــم، وتهيئــة وإدارة المواقــع والتدعيــم المؤقــت للمبانــي فــي وضعهــا الراهن، 
وستســتغرق ثالثــة أشــهر. بينمــا ستشــمل المرحلــة الثانيــة مشــروع التنفيــذ للترميــم الشــامل وإعــادة 
تأهيــل المبانــي خــالل 24 شــهًرا بــدًءا مــن ينايــر مــن العــام المقبــل. وســيبدأ النطــاق الثانــي مــن المشــروع 
ــة  ــط مدين ــة وس ــي ذات األهمي ــراث العمران ــي الت ــع مبان ــة لجمي ــة كامل ــاق األول، بدراس ــع النط ــوازي م بالت
ــة  ــة الالزم ــط التنفيذي ــع الخط ــا ووض ــا وعمرانًي ــا معمارًي ــى توثيقه ــل عل ــا والعم ــع تصنيفاته ــاض بجمي الري

للمحافظــة عليهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا.

ولـي العهد السعودي يوجه بترميم مباني التراث 
وسط الرياض



تقارير سعودية
43 التقرير التاسع - سبتمبر 2020

مــدة تنفيــذه 75 يوًمــا مــن العمــل المتواصــل، بإشــراف مباشــر مــن مركــز التواصــل الحكومــي كجهــة إنتاجيــة 
للعمــل، وبلــغ عــدد ســاعات تســجيل أحــداث الفيلــم وتصويرهــا 60 ســاعة. العمــل شــارك فــي إنتاجــه أكثــر 
ــر األحــداث فــي خمــس مناطــق، لتجســيد الصــورة  ــاة مــن المواطنيــن، حيــث جــرى تصوي مــن 70 شــاًبا وفت
وتوثيــق الواقــع خــالل أوقــات منــع التجــول، مشــيًرا إلــى أن جميــع الجهــات الحكوميــة قدمــت الدعــم 
المطلــوب للعمــل ووفــرت التســهيالت الالزمــة. وعملــت أربــع شــركات تديرهــا كــوادر وطنيــة ســعودية 
علــى إنتــاج هــذا الفيلــم تحــت قيــادة وزارة اإلعــالم، وقامــت باالســتعانة بخبــرات شــركات محليــة أخــرى، كمــا 

ــم. ــة الالزمــة للفيل قدمــت شــركة االتصــاالت الســعودية STC الرعاي
ــح  ــا مــن خــالل فت ــور تباًع ــة تقدمهــا وزارة اإلعــالم، ســترى الن ــة لمنتجــات نوعي ــة« بداي ــة صعب ــم »مرحل فيل
ــل  ــة وأفض ــر الفني ــى المعايي ــيراعي أعل ــال س ــك األعم ــاج تل ــداع، وإن إنت ــعودية لإلب ــركات الس ــال للش المج
ــتي  ــم اللوجس ــتقدم الدع ــالم س ــي، وأن وزارة اإلع ــوق العالم ــا الس ــل له ــي توص ــة الت ــات العالمي الممارس

ــي. ــتوى العالم ــى للمس ــال ترق ــم أعم ــن تقدي ــا م ــركات لتمكينه ــادي للش والم
فيلــم »مرحلــة صعبــة« ســيكون متاًحــا للعــرض أمــام الجمهــور عبــر شاشــة القنــاة الســعودية، وعبر حســاب 

التواصــل الحكومــي علــى منصــة »يوتيوب«.
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ــالل  ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــات واألح ــة والمهرجان 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 ــبتمبر، وجه ــهر س ش

امللف الترفيهي
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انطلقــت مطلــع ســبتمبر، فعاليــات الــدورة السادســة مــن مهرجــان أفــالم الســعودية، التــي نظمهــا مركــز 
ــة  ــعودية للثقاف ــة الس ــة العربي ــع الجمعي ــراكة م ــنوًيا بالش ــراء« س ــي »إث ــي العالم ــز الثقاف ــك عبدالعزي المل
ــن 18-13  ــرة م ــي الفت ــك ف ــة، وذل ــوزارة الثقاف ــة ل ــالم التابع ــة األف ــن هيئ ــمٍ م ــام، وبدع ــي الدم ــون ف والفن
المحــرم 1442هـــ، الموافــق )1-6 ســبتمبر 2020م(، وجــاءت هــذه النســخة مــن المهرجــان وللمــرة األولى بشــكل 
افتراضــي بالكامــل، لعــرض روائــع صناعــة الســينما الســعودية التــي تتنافــس علــى نيــل جوائــز المهرجــان من 
خــالل باقــة مــن األفــالم تصــل إلــى خمســة وعشــرين فيلًمــا، يتــم عرضهــا عبــر قنــاة »اليوتيــوب« لمهرجــان 
ــل  ــن وورش العم ــد م ــالم، والعدي ــاع األف ــع صّن ــوارات م ــر للح ــث المباش ــب الب ــى جان ــعودية، إل ــالم الس أف

المتخصصــة للمهتميــن بهــذه الصناعــة.
 يعــدُّ »إثــراء« منصــة إلطــالق عــروض األفــالم، باإلضافــة إلــى كونــه أحــد دور إنتــاج األفــالم الرائــدة فــي 
الســعودية، حيــث أنتــج »إثــراء« عشــرين فيلًمــا حصلــت علــى خمــس عشــرة جائــزة محليــة وعالميــة. كمــا أن 
أولــى خطــوات المركــز المهمــة كانــت فــي عــام 2018؛ عندمــا أنتــج »إثــراء« فيلــم »جــود«، وتــمَّ عرضــه ألول مــرة 
لينــال شــهرة واســعة، ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب، بــل الدولــي أيًضــا، وحصــد علــى إثرهــا العديــد 
مــن الجوائــز. بينمــا فــي عــام 2019، أنتــج »إثــراء« أكثــر مــن مئــة وخمســين عمــاًل مبتكــًرا كان مــن ضمنهــا ثمانيــة 
أفــالم، ويأتــي ذلــك ضمــن ســعي المركــز الــدؤوب علــى تمكيــن المواهــب الشــابة فــي المملكــة وتزويدهــم 
بمنصــة ديناميكيــة وبــاألدوات التــي ســتمّكنهم مــن نقــل مســتواهم الفنــي إلــى مرحلــة أعلــى ضمــن مجــال 

يتســم بتنافســية شــديدة.
فــي الوقــت الــذي ال يــزال عــام 2020 يعــج بالتحديــات، يواصــل »إثــراء« دعمــه فــي صناعــة المحتــوى الســينمائي 
ــتمل  ــدة. وتش ــينمائية جدي ــالم س ــرض أف ــد وبع ــن جدي ــعودية م ــالم الس ــان أف ــق مهرج ــن طري ــي ع المحل
المهتميــن  تجمــع  إثــراء«  أفــالم  بــ«مجتمــع  خاصــة  لقــاءات  تنظيــم  علــى  الســينمائية  »إثــراء«  مبــادرات 
والمواهــب لتبــادل األفــكار فــي هــذا الســياق، عــالوة علــى مســابقة مهرجــان أفــالم الســعودية، التــي تعــدُّ 

ــة. ــة ملموس ــى حقيق ــن إل ــال الفائزي ــد أعم ــي تجسِّ ــة الت ــينمائية المحلي ــات الس ــية لإلنتاج ــة تنافس منص
كمــا تتمّثــل إحــدى ميــزات »إثــراء« الرائــدة فــي صالــة العــرض الســينمائي الحديثــة، التــي تحتــوي علــى ثالثمئــة 
ــا إلــى جنــب مــع الوثائقيــات وأفــالم األطفــال  مقعــد. إذ تعــرض ســينما »إثــراء« أفالًمــا جديــدة وجذابــة جنًب
واألفــالم الشــعبية والتاريخيــة بشــكل منتظــم لتعكــس نمــو قطــاع صناعــة األفــالم المزدهــر فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

»إثراء« ينتج 20 فيلًما ويحصد 15 جائزة
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بتوجيــه مــن معالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، األســتاذ تــريك بن عبدالمحســن آل الشــيخ، 
وتحــت شــعار »همــة حتــى القمــة«، أطلقــت الهيئــة عــدًدا مــن الفعاليــات التــي تشــارك بهــا بمناســبة اليــوم 

الوطنــي الســعودي الـــ90، فــي مناطــق عــدة مــن المملكة.
وشــملت االحتفــاالت الوطنيــة التــي تجســد قيــم التالحــم والــوالء للشــعب الســعودي، عروًضــا جويــة 
متنوعــة شــاركت فيهــا نحــو 60 طائــرة عســكرية وأخــرى مدنيــة فــي أكبــر عــرض جــوي لليــوم الوطنــي علــى 
اإلطــالق، إذ كان الجمهــور علــى موعــد مــع مشــاهدة العــرض علــى شاشــة القناة الســعودية. كمــا تضمنت 
الفعاليــات عروًضــا لأللعــاب الناريــة المتنوعــة فــي عــدة مواقــع مختلفــة، تــمَّ إطالقهــا لترســم لوحــة إبداعيــة 

احتفاليــة بالذكــرى الغاليــة لليــوم الوطنــي.
ــم  ــالل وس ــن خ ــور م ــارك الجمه ــن« يش ــد للوط ــمى »ننش ــت مس ــة تح ــادرة احتفالي ــة مب ــت الهيئ وأطلق
#ننشــد_للوطن بفيديــو شــخصي وهــم يــؤدون النشــيد الوطنــي، ليتــم االختيــار وإنتــاج عمــل فنــي شــامل 

يعكــس روح المشــاركة الوطنيــة.

60 طائـرة عسـكرية فـي احتفالية اليوم الوطني 
الـ90

ــر  ــه بالتعــاون مــع مؤسســة األمي ــه« الــذي أطلقت ــه برنامــج »ســفراء الترفي ــة العامــة للترفي اختتمــت الهيئ
ــه،  ــة للترفي ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــي رئي ــن معال ــه م ــك(، بتوجي ــة )مس ــلمان الخيري ــن س ــد ب محم
األســتاذ تــريك بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، بهــدف تعزيــز دور الهيئــة فــي دعــم أبنــاء وبنــات الوطــن 
وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي المجــاالت الوظيفيــة المختلفــة. إذ اســتغرق البرنامــج عاًمــا كامــاًل مــن تدريــب 
الطــالب حديثــي التخــرج علــى رأس العمــل وذلــك فــي حفــل أقامتــه الهيئــة بهــذه المناســبة فــي مقرهــا 

ــاض. ــس بالري الرئي
وبحضــور الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للترفيــه، المهنــدس فيصــل بافــرط، جــرى تكريــم خريجــي برنامــج 
»ســفراء الترفيــه« والبالــغ عددهــم 13 متدرًبــا ومتدربــة مــن الذيــن أكملــوا تدريبهــم فــي مختلــف قطاعــات 
الهيئــة واســتفادوا مــن الخبــرات الموجــودة، والتطبيــق العملــي للمهــارات المكتســبة والعلــوم المعرفيــة 

علــى أرض الواقــع.
وتهــدف الهيئــة مــن خــالل البرنامــج إلــى صقــل قــدرات الكــوادر الوطنيــة الشــابة مــن المنتســبين للبرنامــج 
ما فــي مجــال صناعــة الترفيــه. وخــالل مــدة التدريــب  مــن حديثــي التخــرج وتهيئتهــم لســوق العمــل، ال ســيَّ
تمكــن المتدربــون مــن المشــاركة فــي عــدد كبيــر مــن المواســم والفعاليــات العالميــة، مثــل: موســم 

الريــاض، وموســم اليــوم الوطنــي، ممــا كان لــه بالــغ األثــر فــي تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم.

اختتام برنامج »سفراء الترفيه«
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ــة،  ــر خيالي ــن العناص ــدد م ــة ع ــز بصناع ــذي تمي ــزوار، ال ــه لل ــة أبواب ــي المملك ــعادة ف ــف للس ــح أول متح افتت
ــف. ــم المتاح ــور لعال ــد وتط ــوع جدي ــي ن ــر، ف ــواس الزائ ــذب ح ــدف ج به

ــر، كمــا تضمــن  ويحــوي المتحــف عــدة غــرف وأركان تضفــي كل منهــا تجربــة فريــدة مــن نوعهــا علــى الزائ
متجــًرا للهدايــا يحتــوي علــى مجموعــة مــن المنتجــات اليوميــة المختلفــة، التــي تحمــل رســائل ملهمــة عــن 

الســعادة، باإلضافــة إلــى مقهــى الســعادة.
ــلية،  ــترخاء والتس ــاحات لالس ــر مس ــر، توفي ــاحة 1300 مت ــى مس ــع عل ــذي يق ــف ال ــم المتح ــي تصمي ــي ف وروع

ــعيدة. ــات الس ــرح واللحظ ــة بالف ــزوار مليئ ــة لل ــج ممتع وبرام
ــه واجهــة الريــاض فــي العاصمــة الريــاض أُطلــق بشــكل رســمي وتســتمر  ُيذكــر أن المتحــف الــذي تحتضن

ــه نحــو 6 أشــهر. فعاليت

أول متـحف للسـعادة فـي اململكة يفتـح أبوابه 
للزوار

ــاب  ــة بالكت ــز العامــة ممثلــة فــي المشــروع الثقافــي الوطنــي لتجديــد الصل ــة الملــك عبدالعزي احتفــت مكتب
ــات  ــا، بفعالي ــلمان بالعلي ــك س ــة المل ــي واح ــي )90( ف ــوم الوطن ــاض بالي ــة الري ــة منطق ــع أمان ــاون م بالتع
ــة، ومعــرض صــور عــن  ــة المتنقل ــة والمكتب ــم المتنقل متنوعــة تشــتمل علــى وجــود حافــالت مصــادر التعل
المملكــة، ورســم وجــه لألطفــال، ورســومات تشــكيلية ورمليــة، وعرضــة ســعودية، وإطــالق بالونــات، 

ــا. ــع هداي وتوزي
وعرضــت الشاشــة الخارجيــة فيديــو مرئًيــا مــن إنتــاج مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة، قــدم األطفــال فيــه 
تحيــة للوطــن وعــرض بوســتر تعريفــي ونقــل للمســرح مباشــر، وعلــى المســرح كان هنــاك مجموعــة 
ــي  ــالم الوطن ــزف الس ــي(، وع ــا وطن ــك ي ــم أحب ــا، ك ــرق بينن ــة: )ال ف ــدارات المكتب ــة إلص ــروض المرئي ــن الع م
الســعودي، ومســابقات وطنيــة ومشــاركات تفاعليــة وطنيــة مــع الحضــور، وعرضــة ســعودية علــى 

ــي. ــوم الوطن ــتعراضية للي ــال« االس ــا ه ــة »ي ــرح، وفرق المس
ــات  ــن الفعالي ــة م ــال، مجموع ــات األطف ــي مكتب ــة ف ــة ممثل ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــت مكتب ــا نظم كم
واألنشــطة، احتفــاء باليــوم الوطنــي الـــ90 تحــت شــعار »عمــار يــا بــالدي فــي عامــك 90«، وحرصــت أن تكــون 

ــا. ــروس كورون ــن في ــة م ــة للوقاي ــراءات االحترازي ــق اإلج ــات وف ــذه الفعالي ه

سفيـنة مكـتبة املـلك عبـدالعزيز تحتفي باليوم 
الوطني بإصدارات وعروض فنية
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ــي الـــ90  ــوم الوطن ــات الي ــن فعالي ــة ضم ــات الناري ــيرة الدراج ــي مس ــة ف ــيارة معدل ــا و280 س ــارك 190 دراًج ش
للمملكــة التــي ينّظمهــا فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمنطقــة الشــرقية بعنــوان »تحيــا 

الســعودية« وذلــك فــي كورنيــش مدينــة الخبــر.
وعبــر أهالــي المنطقــة وزوارهــا عــن فرحتهــم وإشــادتهم بهــذه الفعاليــات الوطنيــة، التــي رفع المشــاركون 
ــا وهــم يحملــون صــور والة األمــر مردديــن عبــارات الحــب والــوالء لقــادة البــالد  خاللهــا علــم المملكــة عالًي

بهــذه المناســبة الوطنيــة الغاليــة.
ــة  ــيرة المملك ــى مس ــا عل ــا وبرامجه ــي فعالياته ــوء ف ــلط الض ــعودية« تس ــا الس ــادرة »تحي ــر أن مب ــا ُيذك مم

ــر. ــد الحاض ــى العه ــراه - حت ــب هللا ث ــعود - طي ــز آل س ــك عبدالعزي ــس المل ــد المؤس ــذ عه من

نفــذت األمانــات بالمناطــق والمحافظــات والبلديــات التابعــة لهــا أعمــال تركيــب )307,907( أعالم في شــوارع 
المملكــة احتفــااًل بمناســبة اليــوم الوطنــي التســعين لتوحيــد البــالد علــى يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز - 
رحمــه هللا - حيــث رفرفــت الرايــات الخضــر التــي تحمــل رايــة التوحيــد فــي كل أرجــاء مــدن المملكــة مــن طــرق 

وشــوارع رئيســة وأماكــن عامــة ابتهاًجــا بذكــرى اليــوم الوطنــي.
ورفعــت األمانــات بمختلــف مناطــق ومحافظــات المملكــة األعــالم فــي الطــرق الرئيســة والــدوارات داخــل 
المــدن، وعلــى أســطح المبانــي والمرافــق البلديــة والمياديــن والســاحات، لمــا يمثلــه الَعَلــم مــن رمــز للبــالد. 
ــة  ــة محافظ ــة، وأمان ــاء العاصم ــة أنح ــي كاف ــا ف ــب )57.491( علًم ــاض بتركي ــة الري ــة منطق ــت أمان ــا قام كم
جــدة )11.985( علًمــا، وأمانــة العاصمــة المقدســة )1,500( علــم، وأمانــة المدينــة المنــورة )16.832( علًمــا، وأمانــة 
نــت الطــرق الرئيســة والتقاطعــات الحيويــة والمياديــن، إلــى جانــب تركيب  المنطقــة الشــرقية )15.400( علــم، زيَّ

اإلضــاءة الخضــراء.
وتنافســت باقــي األمانــات فــي تركيــب األعــالم التــي تنشــر مظاهــر االحتفــاء بمناســبة اليــوم الوطنــي، حيــث 
قامــت أمانــة منطقــة الباحــة بتركيــب )30,000( علــم، وأمانــة منطقــة عســير )28,971( علًمــا، وأمانــة منطقــة 
)24,000(، وأمانــة منطقــة حائــل )22,975(، وأمانــة محافظــة  القصيــم )24,483(، وأمانــة منطقــة جــازان 
الطائــف )20,530(، وأمانــة منطقــة تبــوك )17,500(، وأمانــة منطقــة الجــوف )13000(، وأمانــة منطقــة الحــدود 
الشــمالية )9,450(، وأمانــة منطقــة نجــران )4857(، وأمانــة محافظــة حفــر الباطــن )4,700(، وأمانــة محافظــة 

األحســاء )4,233(.

190 دراًجا فـي مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم 
الوطني

307 آالف عـلم بشـوارع اململـكة احتفااًل باليوم 
الوطني
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https://bit.ly/3ivFcg9 - 1 -  اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
https://bit.ly/3nkB9XJ - 2 -  وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات إيوائية وغذائية إلى السودان
https://bit.ly/3jxinKi - 3 -  تأكيد سعودي - أميريك على أهمية تنفيذ آلية تسريع “اتفاق الرياض” في اليمن

https://bit.ly/34oOHZt - 4 -  “التجارة” تتيح بدء التسجيل إلكترونًيا في تخفيضات اليوم الوطني
https://bit.ly/2F1iYot - 5 -  “إثراء” ينتج 20 فيلًما ويحصد 15 جائزة

https://bit.ly/33vY0aY - 6 -  ولي العهد وكوشنر يبحثان ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
https://bit.ly/36AMVqO - 7 -  المملكة تتقدم مرتبتين في مؤشر االبتكار العالمي

https://bit.ly/3jv0Wdq - 8 -  األمين العام لإلنتربول يشيد بمبادرة المملكة لمكافحة الفساد
https://bit.ly/34kx- - ــا آخــر مســتجدات األوضــاع بالمنطقــة 9 -  ولــي العهــد ورئيــس وزراء بريطانيــا يناقشــان هاتفًي

qk6
https://bit.ly/3njSBLK - 10 - وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في محافظة العال

https://bit.ly/3ldBPvV - 11 - الصحة: أكثر من 2.4 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خالل أغسطس
https://bit.ly/3cYhcB7 - 12 - المملكة تودع وثيقتي االنضمام التفاقيتي لوكارنو وفيينا

13 - مفــوض وكالــة األونــروا يثمــن دور المملكــة فــي دعــم عمــل وجهــود المنظمــة لرعايــة الالجئيــن الفلســطينيين - 
https://bit.ly/3cYSKzo

https://bit.ly/3jrGJFc - 14 - في يوم الوطن الـ90: سار ُتسير رحالت إضافية
https://bit.ly/34sFSxR - 15 - ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء االصطناعي في 7 أكتوبر

https://bit.ly/3jIP5Z2 - 16 - “الطيران المدني” ُتسهم في تلبية الطلب المتنامي على السفر بالمناطق الغربية
https://bit.ly/3ld89z5 - ”17 - وزير التعليم يدشن برنامج “ثقافة العشرين

https://bit.ly/36xIHjV - 18 - تطبيق “توكلنا” يتخطى حاجز 7 ماليين مستخدم
https://bit.ly/3nhFJ94 - ”19 - الهيئة العامة للترفيه تختتم برنامج سفراء “الترفيه

https://bit.ly/34ojsO9 - 2024 20 - السديس يدشن خطة شؤون الحرمين
https://bit.ly/2Gotx5C - 21 - خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا برئيس الواليات المتحدة األميركية

https://bit.ly/3iu9yja - 22 - التدريب التقني: استيعاب أكثر من 241 ألف متدرب ومتدربة خالل الفصل األول
https://bit.ly/2Goux- - 23 - خــادم الحرميــن والرئيــس الروســي يســتعرضان هاتفًيــا أعمــال دول مجموعــة العشــرين

GU
https://bit.ly/3jBstK8 - 24 - 17 مليون هوية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر

https://bit.ly/36zslr0 - 25 - هيئة حقوق اإلنسان تعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية
https://bit.ly/3ixVd5c - 26 المملكة األولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين-

https://bit.  - العشــرين  بمجموعــة   L20 العمــال  تواصــل  مجموعــة  قمــة  انطــالق  الحرميــن..  لخــادم  بكلمــة   27-
ly/34sNOPw

https://bit.ly/30yF- - 28 - ولــي العهــد يســتعرض مــع وزيــر الدفــاع اليابانــي آفــاق التعــاون فــي المجــاالت الدفاعيــة
WuN

https://bit. - 29 - اعتــراض وتدميــر طائــرة دون طيــار “مفخخــة” أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة باتجــاه المملكــة
ly/36CPhFF

https://bit.ly/3iyVN- - 30 - وزيــر العــدل يوجــه بتفعيــل خدمــة العقــد اإللكترونــي للــزواج فــي جميــع مناطــق المملكــة
jd

https://bit.ly/34pzFmi - 31 - وزارة الثقافة: إطالق أول متحف إبداعي عن النفط بالرياض
https://bit.ly/3cY- - 32 - تأهــل ســتة مشــاريع ســعودية للمنافســة فــي النهائيــات العالميــة لــكأس ريــادة األعمــال

HH9w
https://bit.ly/2SvrDTn - 2033 - الملك سلمان يتصل بالرئيس الصيني لبحث جهود مجموعة الـ
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https://bit.ly/3nmcTUT - 34 - خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا بمستشارة ألمانيا
https://bit.ly/3ixZnKf - 35 - انتخاب المملكة لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو للمرة األولى

https://bit. - 36 - الراجحــي يؤكــد خــالل اجتمــاع وزراء التوظيــف والعمــل فــي مجموعــة العشــرين علــى دعــم الشــباب
ly/3jwgkWY

https://bit.ly/33xf3cI - ”37 - المملكة تستعرض استجابة مجموعة العشرين للتداعيات االقتصادية “لكورونا
https://bit.ly/2F83Yp2 - ”38 - ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني “وسط الرياض

https://bit.ly/2GIDbzK - 39 - وزارة الحج: برنامج متكامل للمعتمر لزيارة أي مدينة وحضور الفعاليات
40 - “الكيميائيــة الســعودية” توقــع مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق االســتثمار المباشــر الروســي بشــأن لقــاح كورونــا - 

https://bit.ly/3d4789U
https://bit.ly/3d47kGa - 41 - توقيع اتفاقية لمكافحة الجريمة بين األمن العام والجمارك

https://bit.ly/2GDkQnQ - 90 42 - 60 طائرة عسكرية تشارك في احتفالية “هيئة الترفيه” باليوم الوطني الـ
https://bit.ly/3ivqPbK - 43 - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر )227( قضية جنائية

https://bit.ly/2SrfOgK - 44 - الراجحي يوافق على تأسيس جمعية اإلعالميين السعوديين األهلية
https://bit.ly/2Svj76G - )45 - وزارة اإلعالم تطلق الفيلم الوثائقي السعودي )مرحلة صعبة

https://bit.ly/36x4CaH - 46 - أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار
https://bit. - 47 - مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة تحتفــي باليــوم الوطنــي الـــ90 بإصــدارات وعــروض فنيــة ومرئيــة

ly/33yuRLW
https://bit.ly/2GAMNwL - 48 - خالد بن سلمان: نسعى لسالم شامل في اليمن وعودته لمحيطه

https://bit.ly/33uJOi8 - 49 - المملكة تدين انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا
https://bit.ly/36CZEt5 - 50 - خالد بن سلمان: اليوم الوطني يجدد الفخر بماضينا ويفتح الطموح لمستقبلنا

https://bit.ly/2I1USvb - 51 - الملك سلمان: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء
https://bit.ly/3dcdWlX - 52 - 190 دراًجا يشاركون في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني

https://bit.ly/2HXZpi6 - 53 - أكثر من 300 ألف علم تزيِّن شوارع المملكة احتفااًل باليوم الوطني
https://bit.ly/3nk6HwU - 54 - برعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء االصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر

55 - اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران باتجــاه المملكــة 
https://bit.ly/33ugit4 -

https:// - 56 - تحــت رعايــة خــادم الحرميــن.. المؤتمــر العالمــي األول للموهبــة واإلبــداع يفتتــح فــي 8 نوفمبــر المقبــل
bit.ly/2HQifHI

https://bit.ly/3d7m- - 2020 57 - قمــة قــادة مجموعــة العشــرين ُتعقــد افتراضًيــا تحــت رئاســة المملكــة فــي نوفمبــر
HgT

https://bit.ly/2SvE3dX - 58 - “رئاسة أمن الدولة”: اإلطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 عناصر
https:// - 59 - القبــض علــى عصابــة مكونــة مــن 6 وافديــن تورطــوا بجمــع وتحويــل أمــوال مجهولــة المصــدر بالريــاض

bit.ly/3nk8vWI
https://bit.ly/36xnmqy - 60 - الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة آل الصباح والشعب الكويتي

https://bit.ly/30vkEyb - 61 - الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء الهند الفرص المشتركة لتنمية العالقات
https://bit.ly/3ni7ka4 - 62 خادم الحرمين يعزي هاتفًيا أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم-

https://bit.ly/2SukouM - 63 - ولي العهد يعزي هاتفًيا أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح األحمد الصباح
https://bit.ly/2SGyycB - 64 - الملك سلمان للشيخ نواف: السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد

https://bit.ly/36z70Oo - 65 - ولي العهد للشيخ نواف: الشيخ صباح مثااًل في الحكمة والسالم   يحتذى به
https://bit.ly/3d87iwY - 66 - أداء صالة الغائب في الحرمين الشريفين على الشيخ صباح األحمد

https://bit.ly/33xtfT2 - 67 - خادم الحرمين يوجه بإقامة صالة الميت الغائب على الشيخ صباح األحمد الصباح
https://bit.ly/3jEgdsw - 68 - متحدث الصحة: انخفاض حاالت كورونا الحرجة إلى ما دون األلف حالة
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