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امللف االجتماعي

200% نسبة ارتفاع إصابات كورونا خالل يناير
بوابة رقمية للتعامالت الصحية التأمينية

حرمان األب الُمدان بجرائم الطفل من المزايا العينية
5 فئات مستثناة من لقاح كورونا

»منصة نودا« لتشخيص أطفال التوحد عن ُبعد
أول سعودية تقود مركًزا للقلب

إطالق خدمة العيادات عن ُبعد
امللف األمني

اختصار تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300
50 ألف مستفيد من »معين«

21 ورقة عمل لتحسين العمل الميداني بالدفاع المدني
77 موقًعا مخالًفا ألنظمة الملكية الفكرية

»الداخلية« تجدد تحذيرها للتجمعات
»المدافع البحري 21« يواصل السيناريوهات القتالية

تورط 7 رجال أعمال في غسل أموال مليارية
امللف االقتصادي

ولي العهد السعودي يطلق »ذا الين«
صندوق االستثمارات العامة يقرُّ استراتيجية خمسية

ولي العهد السعودي يكشف عن خطط تطوير مدينة الرياض
طرح 15 ألف قطعة أرض لالستثمار

ولي العهد السعودي في جلسة حوار ضمن المنتدى االقتصادي العالمي
امللف السياسي

بحث السياسة الوطنية لألدوية
»ديوان المحاسبة« ُيعلن برامج تدريبية لـ2021

رفع نسبة الممارسين الصحيين في »الخاص«
المملكة ترسم البسمة على محيا أطفال اليمن

وزير الصحة: حافظوا على مكتسبات تصدي »كورونا«
أمر مليك بترقية 27 قاضًيا بديوان المظالم

ضم »وزارة اإلسكان« إلى »وزارة الشؤون البلدية والقروية«
ولي العهد السعودي: سياسة المملكة قائمة على تحقيق المصالح العليا للدول 
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الشــهر األول مــن عــام 2021، مجموعــة مــن األحــداث واألخبــار 
واإلنجــازات فــي المجــاالت كافــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وترفيهيــة. فــي هــذا التقريــر، 
نطالــع أهــم مــا شــهدته المملكــة مــن أحــداث وأخبــار وفعاليــات ومؤتمــرات خــالل الشــهر علــى المســتوى 

المحلــي فــي كافــة المجــاالت. 
فــي الملــف االجتماعــي فــي شــهر ينايــر 2021، البدايــة مــع جائحــة كورونــا، حيــث بلغــت نســبة ارتفــاع الحــاالت 
المؤكــدة بــدًءا مــن األســبوع األول مــن شــهر ينايــر 200%، فــي حيــن بلغــت نســبة ارتفــاع الحــاالت الحرجــة مــن 

منتصــف ينايــر %20.
 وأكــدت »الصحــة« أن 75% مــن الحــاالت الجديــدة والمؤكــدة التــي تــم رصدهــا، مؤخــًرا، ارتبطــت بالســلوكيات 

الخاطئــة وعــدم تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة. 
ــة 368.074  ــي المملك ــد - 19( ف ــا )كوفي ــروس كورون ــة بفي ــدة باإلصاب ــجلة المؤك ــاالت المس ــدد الح ــغ ع وبل
حالــة، منهــا 2.126 حالــة نشــطة جميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 362 حالــة فــي العنايــة الحرجــة، مشــيرة إلــى 
وصــول عــدد حــاالت التعافــي إلــى 359.573 حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 6.375 حالــة، وبلــغ عــدد 
الفحــوص المخبريــة أكثــر مــن 12.2 مليــون فحــص، كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز »تأكــد« 
6.7 مالييــن، وفــي عيــادات »تطمــن« أكثــر مــن 1.8 مليــون، وأكثــر مــن 26.8 مليــون استشــارة واستفســار 

عبــر 937.
وفــي ســياق متصــل، كشــفت وزارة الصحــة عــن خمــس فئــات مســتثناة مــن لقــاح كورونــا، وتشــمل: مــن 
لديهــم حساســية عاليــة تجــاه األدويــة أو غيرهــا وتســتلزم التدخــل العالجــي والتنويــم، والمصــاب بـ«كورونــا« 
حتــى يشــفى بشــكل تــام، ومــن لديهــم حالــة مرضيــة يصاحبهــا ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، والمــرأة الحامــل، 
ومــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عاًمــا، وأن الفئتيــن األخيرتيــن مــا زالتــا محــل الدراســة والبحــث العلمــي للتأكــد 

مــن مناســبة اللقــاح لهمــا.
ــا فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، فقــد حــذَّرت وزارة الداخليــة مــن التجمعــات ومخالفــة اإلجــراءات  أمَّ

امللخص التنفيذي
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ــروس  ــة في ــة جائح ــة لمواجه ــات المعني ــن الجه ــذة م ــة المتخ ــوالت( الوقائي ــر )البروتوك ــة والتدابي االحترازي
كورونــا المســتجد، جــاء ذلــك عبــر تغريــدة مــن حســاب وزارة الداخليــة الموثق في موقــع التواصــل االجتماعي 

»تويتــر«.
وأعلنــت هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد ضبــط تشــكيل عصابــي، مكــون مــن مجموعــة مقيميــن ورجــال 
أعمــال، مقابــل إيــداع مبالــغ نقديــة تتخطــى 11 مليــار لاير مجهولــة المصــدر، وتحويلهــا إلــى خــارج المملكــة، 
وذلــك بإجــراء التحريــات الميدانيــة وتحليــل الحســابات البنكية للكيانــات التجارية وربطهــا بالــواردات الجمركية.
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، كان أهــم األحــداث االقتصاديــة إطــالق األميــر محمــد بــن ســلمان، 
ــذي  ــوم، وال ــة ني ــي منطق ــالق ف ــن« العم ــروع »ذا الي ــوم، مش ــركة ني ــس إدارة ش ــس مجل ــد، رئي ــي العه ول

ــرة«. ــه كثي ــتكون تفاصيل ــان أواًل وس ــع اإلنس ــان، تض ــة لإلنس ــورة حضري ــيكون »ث ــه س ــه بأن وصف
ووافــق مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمارات العامــة برئاســة صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة - حفظــه هللا - علــى اعتمــاد اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة لألعــوام الخمســة المقبلــة.
الملــف السياســي فــي ينايــر 2021، كان زاخــًرا باألحــداث، علــى رأســها انعقــاد قمــة المجلــس األعلــى لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه الحاديــة واألربعيــن »قمــة الســلطان قابــوس والشــيخ صبــاح«. 
وتلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًيــا، 
مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت، هنــأه فيــه بنجــاح قمــة 

دول مجلــس التعــاون التــي عقــدت فــي الُعــال.
مــن جانبــه، أكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي أن قمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، قمــة جامعة 
للكلمــة موحــدة للصــف ومعــززة لمســيرة الخيــر واالزدهــار، وتترجــم مــن خاللهــا تطلعــات خــادم الحرميــن 
الشــريفين - حفظــه هللا - وإخوانــه قــادة دول المجلــس فــي لــمِّ الشــمل والتضامــن فــي مواجهــة التحديــات 

التــي تشــهدها منطقتنــا.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، رصدنــا نجــاح فريــق بحثــي مــن معهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة 
فــي  جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالمنطقــة الشــرقية - الدمــام، بالتوصــل إلــى أول لقــاح ســعودي 

      .19-COVID مضــاد لفيــروس كورونــا
كذلــك، نفــذت وزارة التعليــم 1142 برنامًجــا تدريبًيــا عــن ُبعــد، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 29 ألــف مســتفيد 
ــعودية  ــم س ــة تعلي ــة مدين ــل الصناعي ــة الجبي ــاد مدين ــك اعتم ــم، وكذل ــي المتعّل ــز الح ــي مراك ــتفيدة ف ومس

ــم. ــدن التعّل ــة لم ــكو العالمي ــبكة اليونس ــن ش ضم
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر ينايــر، فهنــاك اختتــام فعاليــات النســخة الخامســة مــن مهرجــان الملــك  أمَّ
ــواط  ــي أش ــن ف ــالن الفائزي ــك بإع ــمبر 2020، وذل ــهر ديس ــدى ش ــى م ــتمرَّت عل ــي اس ــل، والت ــز لإلب عبدالعزي

ــة للمهرجــان.  ــات المصاحب الرمــوز فــي ســباقات الهجــن إحــدى الفعالي
واختتمــت فعاليــات مهرجــان برتقالــة حائــل فــي نســختها الثانيــة فــي مقرهــا بضاحيــة القاعــد، حيــث اســتمتع 
الــزوار علــى مــدى عشــرين يوًمــا بتنــوع الفعاليــات واألنشــطة المصاحبــة، واالطــالع علــى دور الجهــات 
المشــاركة، وأجنحــة بيــع الحمضيــات وأركان الجمعيــات الزراعيــة والمزارعيــن واألســر المنتجــة والعســل 

ــة. ــاب الترفيهي ــك األلع ــن، كذل والنحالي
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ــام  ــت اهتم ــرت ونال ــي أث ــداث الت ــم األح ــع أه ــر 2021، نطال ــهر يناي ــالل ش ــة خ ــي للمملك ــف االجتماع ــي المل ف
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

المختلفــة.
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أكــد المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة د. محمــد العبدالعالــي، أن 75% مــن الحــاالت الجديــدة والمؤكــدة التــي 
ــى أن  ــيًرا إل ــة، مش ــراءات االحترازي ــق اإلج ــدم تطبي ــة وع ــلوكيات الخاطئ ــت بالس ــًرا، ارتبط ــا، مؤخ ــم رصده ت
نســبة ارتفــاع الحــاالت المؤكــدة بــدًءا مــن األســبوع األول مــن شــهر ينايــر بلغــت 200% فــي حيــن بلغت نســبة 

ارتفــاع الحــاالت الحرجــة مــن منتصــف ينايــر %20.
وشــدد د. العبدالعالــي علــى أهميــة أخــذ الحيطــة والحــذر وااللتــزام التــام مــن جميــع أفــراد المجتمــع بتطبيــق 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي تشــمل لبــس الكمامــة، وتــرك مســافة آمنــة مــع اآلخريــن، والبعد عــن التجمعات، 
والمداومــة علــى غســل اليديــن، مؤكــًدا أن التــزام الجميــع سيســاهم فــي المحافظــة علــى المكتســبات التــي 

تحققــت للمملكــة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة.
وأضــاف: »تابعنــا جميًعــا كلمــة وزيــر الصحــة، والتــي دقــت جــرس اإلنــذار لتذكيــر المجتمــع بالعــودة لاللتــزام 
وعــدم التراخــي حتــى ال يواجــه المجتمــع مــا تواجهــه العديــد مــن الــدول فــي العالــم وفــي اإلقليــم المحيــط 
بالمملكــة مــن موجــة ثانيــة أشــد ضــراوة مــن الموجــة األولــى، والتــي أجبــرت عــدة دول للعــودة التخــاذ 
إجــراءات أكثــر صرامــة وتشــدًدا باإلغــالق والحجــر، وباتــت األنظمــة الصحيــة فيهــا علــى وشــك االنهيــار وعدم 

القــدرة علــى مواجهــة األعــداد المتزايــدة«.
وقــال د. العبدالعالــي: »فــي العالــم هنــاك ارتفــاع كبيــر جــًدا فــي الحــاالت الجديــدة والنشــطة، كمــا تســجل 
ــا أن عــدد اللقاحــات المعطــاة بلــغ 440618 جرعــة حتــى اآلن«،  ــا، موضًح أعلــى مســتويات مــن الوفيــات يومًي
مشــيًرا إلــى أن مــن ســبق إصابتهــم بالفيــروس يمكنهــم التســجيل للحصــول علــى اللقــاح بعــد 90 يوًمــا مــن 

اإلصابــة لوجــود مناعــة مكتســبة مــن التعافــي.
ــن فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده فــي آخــر أيــام شــهر ينايــر، أن عــدد الحــاالت المســجلة المؤكــدة  وبيَّ
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( فــي المملكــة بلــغ 368074 حالــة، منهــا 2126 حالــة نشــطة جميعهــا 
بصحــة جيــدة باســتثناء 362 حالــة فــي العنايــة الحرجــة، مشــيًرا إلــى وصول عــدد حــاالت التعافي إلــى 359573 
حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 6375 حالــة، وبلــغ عــدد الفحــوص المخبريــة أكثــر مــن 12.2 مليــون 
فحــص، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز »تأكــد« 6.7 مالييــن، وفــي عيــادات »تطمــن« أكثــر مــن 

1.8 مليــون، وأكثــر مــن 26.8 مليــون استشــارة واستفســار عبــر 937.
مــن جانــب آخــر، أوضــح وكيــل وزارة الصحــة للصحــة الوقائيــة، د. عبــدهللا عســيري، أن مــن أخــذ الجرعــة األولــى 
ينصــح بأخــذ الجرعــة الثانيــة خــالل 6 أســابيع، مشــيًرا إلــى أنــه فــي حــال تعــذر حصولــه علــى الجرعــة الثانيــة فــال 
يلــزم إعــادة الجرعــة األولــى، ويمكنــه أخــذ الجرعــة الثانيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، مبيًنــا أن لقــاح أكســفورد 

الــذي أقــر فــي عــدد مــن دول العالــم ال يــزال قيــد الدراســة فــي المملكــة.

200% نسبة ارتفاع إصابات كورونا خالل يناير
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بوابة رقمية للتعامالت الصحية التأمينية
دشــنت األمانــة العامــة لمجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي أولــى خطــوات اإلنجــاز والنجــاح لرحلــة البوابــة 
ــة  ــي الخدم ــن مقدم ــاح م ــركاء النج ــور ش ــس«، بحض ــة »نفي ــة التأميني ــالت الصحي ــة للتعام ــة الرقمي الوطني

وشــركات التأميــن، وذلــك فــي مقــر األمانــة بالريــاض.
جــاء ذلــك خــالل الحفــل الــذي أقامتــه األمانــة بعــد نجــاح إتمــام عــدة تعامــالت إلكترونيــة بيــن خمــس مــن 
ــوة  ــي خط ــس«، ف ــة »نفي ــة الرقمي ــة الوطني ــر المنص ــي عب ــي والصح ــن التأمين ــي القطاعي ــركات ف ــر الش أكب
تهــدف إلــى تحقيــق أحــد محــاور اســتراتيجية مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي لتمكيــن قطــاع التأميــن مــن 
تقديــم خدمــات ذات كفــاءة وجــودة عاليــة للمؤمــن لهــم وتعزيــز التحــول الرقمــي. وشــارك فــي التدشــين 

شــركة صحتــي للخدمــات المعلوماتيــة، إضافــة إلــى عــدد مــن الشــركات الكبــرى.
المجلــس يســعى إلــى تمكيــن مســتفيدي الضمــان الصحــي التعاونــي مــن الحصــول علــى الحمايــة والرعايــة 
الكاملتيــن بأعلــى كفــاءة وجــودة، إضافــة إلــى تمكيــن شــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــة مــن تقديــم أفضل 
ــي  ــن الصح ــركات التأمي ــن ش ــي بي ــط اإللكترون ــا أن الرب ــهولة. كم ــر وس ــكل يس ــم ب ــن له ــات للمؤم الخدم
ومقدمــي الخدمــة مــن خــالل منصــة »نفيــس«، سيســهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن الممارســات الخاطئــة 

ويختصــر الكثيــر مــن الوقــت واإلجــراءات.

ــن  ــرة( م ــة عش ــرة، والثالث ــة عش ــابعة، والثاني ــى، والس ــواد )األول ــل الم ــى تعدي ــورى عل ــس الش ــق مجل واف
نظــام الحمايــة مــن اإليــذاء، ورأى المجلــس فــي قــراره إلــى تمكيــن مــن تعــرض لإليــذاء أو مــن يمثلــه مــن 
دخــول مقــر إقامتــه والحصــول علــى أوراقــه الثبوتيــة وأخــذ ممتلكاتــه الشــخصية، ودعــا إلــى مراعــاة األحــكام 
الــواردة فــي نظــام اإلجــراءات الجزائيــة، وفــي حــال كان مــن تعــرض لإليــذاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ــة  ــة – متابع ــد الحاج ــوزارة – عن ــى ال ــاًء، وأن تتول ــا قض ــل فيه ــن الفص ــى حي ــة إل ــة القضي ــي متابع ــتمر ف تس

حــاالت اإليــذاء بعــد الفصــل فيهــا قضــاًء لمــدة ال تقــل عــن )6( أشــهر. 
وأقــر المجلــس تعديــل المــواد )الثانيــة عشــرة، والخامســة عشــرة، والتاســعة عشــرة، والثالثــة والعشــرين، 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــدة الت ــالت الجدي ــن التعدي ــن ضم ــل. وم ــة الطف ــام حماي ــن نظ ــرين( م ــة والعش والخامس
المــادة )الخامســة عشــرة( أنــه فــي حــال انفصــال الوالديــن لــألم الحــق فــي حضانــة أوالدهــا وال ينــزع ذلــك 
الحــق إال بحكــم نهائــي. وجــاء مضمــون التعديــل علــى المــادة )التاســعة عشــرة( بإضافــة فقــرٍة ثانيــٍة تنــص 
علــى أن تتولــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة عنــد – الحاجــة – التنســيق مــع وزارة الصحــة، 

إلخضــاع مرتكــب اإليــذاء واإلهمــال إلــى عــالج نفســي أو برامــج تأهيليــة بمــا يالئــم حالتــه. 
لــة إلــى أن تكــون عقوبــة الجريمــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة  وأشــارت المــادة )الثالثــة والعشــرون( المعدَّ
)أ( مــن هــذه المــادة الســجن مــدًة ال تقــل عــن )ســنتين( وال تزيــد علــى )خمــس( ســنوات، وغرامــة ال تقــل 
ــا يأتــي: إن كان  عــن )مئــة ألــف( لاير وال تزيــد علــى )خمســمئة ألــف( لاير، فــي حــال اقتــران الجريمــة بــأي ممَّ
مــن وقــع عليــه اإليــذاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو إن وقــع اإليــذاء فــي مــكان العمــل، أو الدراســة، أو 

حرمان األب امُلدان بجرائم الطفل من املزايا العينية
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ــية  ــم حساس ــن لديه ــمل: م ــا، وتش ــاح كورون ــن لق ــتثناة م ــات مس ــس فئ ــن خم ــة ع ــفت وزارة الصح كش
عاليــة تجــاه األدويــة أو غيرهــا وتســتلزم التدخــل العالجــي والتنويــم، والمصــاب بكورونــا حتــى يشــفى بشــكل 
تــام، ومــن لديهــم حالــة مرضيــة يصاحبهــا ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، والمــرأة الحامــل، ومــن تقــل أعمارهــم 
عــن 18 عاًمــا، وأن الفئتيــن األخيرتيــن مــا زالتــا محــل الدراســة والبحــث العلمــي للتأكــد مــن مناســبة اللقــاح 

لهمــا.
ــا لجميــع المواطنيــن والمقيميــن ممــن لديهــم رقــم إقامــة ســاري المفعــول، وُيعطــى  م مجاًن اللقــاح ُيقــدَّ
وفــق األولويــة المحــددة مــن وزارة الصحــة، والتــي تشــمل فــي المرحلــة األولــى كبــار الســن والعامليــن فــي 

قطاعــات مواجهــة الجمهــور، ومــن لديهــم أمــراض مزمنــة، أو مــن الفئــات األكثــر خطــورة عنــد اإلصابــة.

5 فئات مستثناة من لقاح كورونا

الرعايــة، أو العبــادة، أو إن وقــع اإليــذاء ممــن ينــاط بهــم تطبيــق أحــكام هــذا النظــام، أو كان أحــد الوالديــن أو 
مــن لــه الواليــة أو الوصايــة أو المســؤول عــن مالحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه، أو إن وقــع اإليــذاء 
مقروًنــا باســتخدام أحــد األســلحة، أو إن تعــددت أفعــال اإليــذاء فــي الواقعــة، وتضاعــف العقوبــة الموقعــة 

فــي حــال العــود. 
لــة وتنــص علــى أن يحــرم  وأضــاف مجلــس الشــورى فقــرًة جديــدًة علــى المــادة )الثالثــة والعشــرين( المعدَّ
ــي  ــم نهائ ــه حك ــدر بحق ــة إذا ص ــا الدول ــي تمنحه ــة الت ــا العيني ــة المزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــي رعاي األب متول

ــام. ــذا النظ ــي ه ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــه بجريم بإدانت
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يقــدم برنامــج األميــر محمــد بــن ســلمان للتوحــد واضطرابــات النمــو، خدمــات الكشــف والتأهيــل والتدخــل 
ــل  ــن أج ــاع، م ــوبي وزارة الدف ــة لمنس ــة النهاري ــة الرعاي ــب خدم ــى جان ــد إل ــف التوح ــات طي ــر الضطراب المبك
ــار  ــي إط ــك ف ــن، وذل ــى اآلخري ــم عل ــل اعتماده ــع وتقلي ــي المجتم ــاج ف ــن االندم ــد م ــال التوح ــن أطف تمكي
ســعي اإلدارة العامــة للخدمــات الصحيــة بــوزارة الدفــاع نحــو تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية التــي مــن 
ــة،  ــات الصحي ــى الخدم ــول عل ــهيل الحص ــه وتس ــاء بتجربت ــر االرتق ــض، عب ــة المري ــي تجرب ــز ف ــا التمي ضمنه

ــب. ــخيص والتدري ــي التش ــز ف ــى، والتمي ــل المرض ــادة تأهي ــات إع ــة خدم ــتوى فعالي ــع مس ورف
ــات  ــدث الممارس ــق أح ــة وف ــة متقدم ــة عالجي ــم خدم ــائل تقدي ــم وس ــدى أه ــو إح ــي ه ــث العلم وألن البح
والبراهيــن، شــارك المركــز فــي عــدة أبحــاث مــن أهمهــا تدشــين »منصــة نــودا« لتشــخيص أطفــال التوحــد 
عــن ُبعــد بطريقــة المســح والتشــخيص، وهــو مــا مــن شــأنه توفيــر الجهــد والوقــت لألســر، وتحقيــق 
ــق  ــرى تتعل ــاث أخ ــي أبح ــاركة ف ــى المش ــة إل ــن، باإلضاف ــراء دوليي ــع خب ــاون م ــرع بالتع ــخيص أدق وأس تش

ــن. ــة العي ــح حرك ــالل مس ــن خ ــد م ــة بالتوح ــبة اإلصاب ــة لنس ــج فوري ــدد نتائ ــاز يح ــتخدام جه باس
يتلقــى المواطنــون والمقيمــون، علــى حــد ســواء، الخدمــات التأهيليــة الالزمــة علــى أرض الوطــن مــن قبــل 
الكــوادر المختصــة المؤهلــة، بفضــل هللا، ثــم بدعــم حكومتنــا الرشــيدة، حيــث أصبحــت تلــك الخدمــات متاحــة 
علــى أرض الوطــن بعــد أن كانــت بعــض األســر تســافر للخــارج بحًثــا عــن التأهيــل والرعايــة الالزمتيــن. 
ــبعة  ــن س ــام 1438هـــ، ضم ــو ع ــات النم ــد واضطراب ــلمان للتوح ــن س ــد ب ــر محم ــج األمي ــئ برنام ــد أنش وق
مراكــز للتوحــد شــاملة وموزعــة جغرافًيــا علــى مســتوى المملكــة تهــدف إلــى التميــز بريادتهــا فــي مجــاالت 

ــب. ــل والتدري ــخيص والتأهي التش

»منصة نودا« لتشخيص أطفال التوحد عن ُبعد

أصــدر معالــي رئيــس جامعــة الملــك ســعود الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر، قــراًرا بتكليــف الدكتــورة 
نــوف بنــت عبدالعزيــز العنــزي، مديــًرا لمركــز الملــك فهــد لطــب وجراحــة القلــب.

تعــدُّ الدكتــورة العنــزي مــن الكــوادر الوطنيــة المميــزة فــي مجــال طب القلــب، إذ تعتبــر أول طبيبة ســعودية 
تقــود مركــًزا للقلــب، وشــغلت عــدًدا مــن المناصــب منهــا رئيــس وحــدة الجــودة فــي مركــز الملــك فهــد 

لطــب وجراحــة القلــب، وإدارة برنامــج زمالــة األشــعة التداخليــة للقلــب.
ُيذكــر أن الدكتــورة العنــزي حاصلــة علــى بكالوريــوس الطــب والجراحــة مــن جامعــة الملــك ســعود، والبــورد 
الســعودي فــي أمــراض الباطنــة، والبــورد الكنــدي، وزمالــة أمــراض القلــب مــن جامعــة كالجــري كنــدا، وزمالــة 

األشــعة التداخليــة وقســطرة القلــب مــن جامعــة كالجــري كنــدا.

أول سعودية تقود مركًزا للقلب
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ــادات عــن ُبعــد«، وهــي خدمــة توفرهــا  ــذ خدمــة جديــدة بمســمى »العي أعلنــت وزارة الصحــة عــن بــدء تنفي
ــر التطبيــق. ــار حضــور موعــده الطبــي عــن ُبعــد عب الــوزارة وتتيــح للمســتفيد خي

وأبانــت أن خدمــة »العيــادات عــن ُبعــد« تقوم بربــط المريــض بالطبيب عن طريــق منصتي »أنــاة« و«صحتي«، 
ــة  ــة متكامل ــى خدم ــول عل ــن الحص ــتفيد م ــن المس ــة، وتمكي ــات الصحي ــول للخدم ــهيل الوص ــك لتس وذل
عــن ُبعــد، علــى الرغــم مــن البعــد الجغرافــي، وتهــدف إلــى تقليــل معــدل زيــارات المرضــى للمستشــفيات 
للحــاالت غيــر الطارئــة، إذ تســعى الــوزارة مــن هــذه الخدمــة إلــى الحــد مــن انتشــار العــدوى، وزيــادة معــدل 

رضــا المريــض مــن خــالل تقليــل الجهــد والوقــت الالزميــن للحصــول علــى االستشــارة الطبيــة. 

إطالق خدمة العيادات عن ُبعد



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

امللف األمني

تقارير سعودية
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ــن  ــك م ــم، وذل ــواع المحاك ــف أن ــف بمختل ــى 300 تصني ــن 1300 إل ــاوى م ــف الدع ــدل تصاني ــرت وزارة الع اختص
خــالل خدمــة صحيفــة الدعــوى بشــكلها الجديــد عبــر بوابــة ناجــز najiz.sa. ويأتــي هــذا اإلجــراء فــي إطــار توجــه 
الــوزارة نحــو تحســين خدماتهــا بشــكل مســتمر والتســهيل علــى المســتفيدين، ولربــط التصانيــف مــع 

ــكل أدق. ــم بش ــات المحاك اختصاص
وشــملت التصانيــف أكثــر مــن 50 تصنيًفــا فــي المحاكــم العامــة، و40 تصنيًفــا فــي محاكــم األحــوال الشــخصية، 
و110 تصانيــف فــي المحاكــم الجزائيــة، و40 تصنيًفــا فــي المحاكــم التجاريــة، و40 تصنيًفــا فــي المحاكــم العماليــة، 

و20 تصنيًفــا فــي محاكــم التنفيــذ.
ُيشــار إلــى أن مشــروع المحكمــة النموذجيــة يســتهدف ترســيخ البنــاء المؤسســي للقضــاء عبــر تطبيــق 
السياســات اإلداريــة واألنظمــة العدليــة، والمبــادرات التحوليــة، والبرامــج التشــغيلية المرتبطــة بالمؤشــرات، 
وإيجــاد قنــوات تقديــم خدمــة متنوعــة ومتطــورة تلبــي احتياجــات العمــوم، وتســهل عمليــات التواصــل 
ــاء علــى األداء الفعلــي للمحاكــم، لتصبــح خدمــات تعتمــد علــى  ــر بن ــات تطوي معهــم، واتخــاذ قــرارات وعملي
ــي  ــاهم ف ــة تس ــاب المصلح ــع أصح ــع جمي ــرة م ــة ومثم ــة فاعل ــات، وعالق ــي للخدم ــاج الفعل ــق االحتي تحقي

ــتمرة. ــورة مس ــاء بص ــر القض تطوي

اختصار تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300

ــا مــن محاكــم ديــوان المظالــم، أكثــر  اســتفاد مــن خدمــة اســتالم نســخة الحكــم التنفيذيــة الصــادر إلكترونًي
مــن 50 ألــف مســتفيد عبــر منصــة »معيــن« اإللكترونيــة، منــذ إطــالق الخدمــة فــي تاريــخ 1442/2/3هـــ، وهــي 
ــا وعبــر قيــاس  مــن الخدمــات التــي وفرهــا الديــوان لعمــوم المســتفيدين لمتابعــة مســار الدعــوى إلكترونًي
العمــل التقنــي لألعمــال القضائيــة بالمحاكــم. وتتيــح الخدمــة للمســتفيد إمكانيــة اســتالم نســخة الحكــم بعــد 
تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة أو بالصيغــة النهائيــة، كمــا يمكــن ألطــراف الدعــوى التحقــق مــن صحــة نســخة 

الحكــم الُمســَتَلمة بطريقــة إلكترونيــة وفــق معاييــر دقيقــة وعاليــة الجــودة.
وتوفــر منصــة »معيــن« متابعــة حالــة الطلــب للخدمــة عبــر أيقونــة طلباتــي، إلــى جانــب تقديــم إشــعاٍر لمقــدم 
الطلــب بشــكل آلــي ومباشــر فــي حــال الموافقــة عليــه أو رفضــه. وتتيــح المنصــة أيًضــا تنفيــذ جميــع إجــراءات 
التســليم لنســخ األحــكام بشــكل إلكترونــي متكامــل. ُيذكــر أن منصــة »معيــن« وفــرت خدماتهــا حرًصــا علــى 
تحقيــق مســتهدفات ديــوان المظالــم وفــق رؤاه وتوجهاتــه التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن المقــام 
ــة للتطبيــق، وتعــزز مــن  الســامي، والتــي تهــدف إلــى التحــول الرقمــي المتكامــل مــن خــالل مخرجــات قابل

بيئــة العمــل القضائــي نحــو التقــدم والتكامــل اإللكترونــي.

50 ألف مستفيد من »معين« 
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قامــت الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة بالتعــاون مــع األمــن العــام بحمالت تفتيشــية اســتهدفت عدًدا 
مــن مناطــق المملكــة بغــرض ضبــط المحــال التجاريــة المخالفــة ألنظمــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، إذ تــمَّ 
ضبــط 11620 مــادة منتهكــة للحقــوق اإلبداعيــة شــملت اإللكترونيــات، وبرامــج الحاســب اآللــي، والتســجيالت 

الصوتيــة، والمصنفــات المطبوعــة )خدمــات الطالــب( خــالل شــهر ينايــر 2021م.
ــوق  ــن المتس ــارة م ــن 440 زي ــر م ــراء أكث ــة بإج ــح األولي ــات المس ــراء عملي ــالل إج ــن خ ــة م ــت الحمل وانطلق
الخفــي للمناطــق المســتهدفة، وتــم تحديــد المنشــآت التــي مــن شــأنها انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة 
ــا لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي  والمصنفــات التــي ُيحظــر بيعهــا أو اســتغاللها بــأي شــكل وفًق

ــة. المملك
وفــي الســياق ذاتــه، قامــت الهيئــة بحملــة موازيــة تســتهدف تفتيــش المواقــع اإللكترونيــة للتحقــق مــن 
مــدى التزامهــا بأنظمــة الملكيــة الفكريــة وعــدم انتهــاك الحقــوق، واتخــذت فــي حــق المواقــع اإللكترونيــة 
المنتهكــة اإلجــراءات النظاميــة التــي تصــل إلــى حجــب تلــك المواقــع. ونتــج عــن هــذه الحملــة زيــارة أكثــر مــن 
355 موقًعــا إلكترونًيــا، ثبــت انتهــاك 77 موقًعــا منهــا ألنظمــة الملكيــة الفكريــة، وتــمَّ بنــاء علــى ذلــك حجــب 

تلــك المواقــع.

21 ورقـة عمـل لتـحسين العمل امليداني بـالـدفاع 
املدني

77 موقًعا مخالًفا ألنظمة امللكية الفكرية

رعــى مديــر عــام الدفــاع المدنــي الفريــق ســليمان بــن عبــدهللا، عبــر االتصــال المرئــي، انطــالق أعمــال الملتقــى 
األول للعمليــات الــذي اســتمر ثالثــة أيــام، بمشــاركة نخبــة مــن المختصيــن فــي مجــال العمليــات مــن ضبــاط 

المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي.
ويهــدف الملتقــى إلــى االرتقــاء بمســتوى العمــل الميدانــي بمديريــات الدفــاع المدنــي بالمناطــق فــي مختلــف 
المجــاالت مــن خــالل تقديــم عــدد مــن األوراق العلميــة ومناقشــة الموضوعــات التخصصيــة التــي مــن 
شــأنها تحســين جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا الدفــاع المدنــي لحمايــة األرواح والممتلــكات؛ للوقــوف علــى 
ــول  ــا والوص ــى معالجته ــل عل ــة والعم ــات كاف ــات والتحدي ــل الصعوب ــات وتذلي ــارب والممارس ــل التج أفض

م مــن خاللهــا 21 ورقــة عمــل، قدمهــا عــدد مــن المتخصصيــن. لنتائــج إيجابيــة تخــدم العمــل الميدانــي، ُقــدِّ
وناقشــت أوراق العمــل المقدمــة الموضوعــات التاليــة: )حصــر وتوحيــد إجــراءات ســير العمــل فــي الجانــب 
الميدانــي وتوثيقهــا، مراكــز التدخــل فــي حــوادث المــواد الخطــرة، المســتجدات فــي تحليــل المخاطــر والعمــل 

التطوعــي(.
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ــة  ــوالت( الوقائي ــر )البروتوك ــة والتدابي ــراءات االحترازي ــة اإلج ــات ومخالف ــن التجمع ــة م ــذَّرت وزارة الداخلي ح
ــا المســتجد، جــاء ذلــك عبــر تغريــدة مــن  المتخــذة مــن الجهــات المعنيــة لمواجهــة جائحــة فيــروس كورون

ــر«. ــي »تويت ــل االجتماع ــع التواص ــي موق ــق ف ــة الموث ــاب وزارة الداخلي حس
ــل  ــال داخ ــة العم ــن فئ ــع م ــمل أي تجم ــي تش ــة الت ــات العمالي ــات التجمع ــة أن عقوب ــدت وزارة الداخلي وأك
المنــازل أو المبانــي تحــت اإلنشــاء، أو االســتراحات أو المــزارع ونحوهــا، خــالف مســاكنهم، يتكــون مــن »5« 
أشــخاص فأكثــر فــي حيــز واحــد ومحــدد وال يربطهــم عالقــة ســكنية واحــدة، يعاقــب المســؤول أو صاحــب 
المنشــأة بالغرامــة ومقدارهــا )50.000( لاير فــي المــرة األولــى، فــي حيــن يعاقــب كل مــن حضر أو قــدم الدعوة 

للحضــور أو مــن تســبب فــي ذلــك بالغرامــة وقدرهــا ) 5000( لاير.
ــا  ــة وقدره ــأة بالغرام ــب المنش ــؤول أو صاح ــب المس ــة يعاق ــرة الثاني ــررت للم ــال تك ــي ح ــه ف ــت أن وأوضح
)100.000( لاير، فــي حيــن يعاقــب كل مــن حضــر أو قــدم الدعــوة للحضــور أو مــن تســبب فــي ذلــك بالغرامــة 
)10.000( لاير، وإذا تكــررت للمــرة الثالثــة يتــم مضاعفــة العقوبــة وإحالــة المســؤول للنيابــة العامــة، كذلــك يحــال 
للنيابــة العامــة كل مــن حضــر أو قــدم الدعــوة. وفــي حــال كانــت المنشــأة تابعــة للقطــاع الخــاص وتــمَّ تكــرار 
ــالق  ــيتم إغ ــة س ــرة الثاني ــررت للم ــال تك ــي ح ــهر، وف ــة أش ــدة ثالث ــا لم ــم إغالقه ــى يت ــرة األول ــة للم المخالف
ــع  ــة، ومن ــن المملك ــاده ع ــم إبع ــة يت ــي المملك ــن ف ــن المقيمي ــف م ــهر، وإذا كان المخال ــتة أش ــأة س المنش

ــا إليهــا بعــد تنفيــذ العقوبــة الموقعــة فــي حقــه. دخولــه نهائًي
وتتابــع الجهــات األمنيــة بمناطــق ومــدن المملكــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة مــن فيــروس كورونــا، 
وذلــك فــي المنشــآت والقصــور واالســتراحات وفــي المياديــن العامــة والطرقــات، والتأكــد مــن التــزام 
جميــع المواطنيــن والمقيميــن بمــا أصدرتــه الجهــات الرســمية مــن التعليمــات للوقايــة والحــد مــن اإلصابــة 

بفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد – 19«.

»الداخلية« تجدد تحذيرها للتجمعات

أجــرت القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية مــع نظيرتهــا البحريــة األميركيــة وقانصــة األلغــام البريطانيــة في 
األســطول الشــرقي بالجبيــل، فعاليــات التمريــن البحــري المختلــط »المدافــع البحــري 21«، وشــهد التمريــن 
عــدًدا مــن الســيناريوهات القتاليــة كالتعامــل مــع األهــداف المعاديــة بالذخيــرة الحيــة، والتشــكيالت للقطــع 

البحريــة، واإلنقــاذ البحــري، والدفــاع عــن الموانــئ.
تمريــن المدافــع البحــري المختلــط 21 نفــذ العديــد مــن الفرضيــات والتشــكيالت للقطــع البحريــة، وبمشــاركة 
ــة  ــى الرماي ــات عل ــة وتدريب ــة الخاص ــن البحري ــدات األم ــة ووح ــاة البحري ــة ومش ــوات البحري ــران الق ــن طي م
بالذخيــرة الحيــة. ويهــدف هــذا التمريــن إلــى رفــع الجاهزيــة القتاليــة وتوســيع التعــاون األمنــي البحــري بيــن 

القوتيــن، مــن خــالل تعزيــز األمــن البحــري وتأميــن حمايــة الميــاه اإلقليميــة وتبــادل الخبــرات القتاليــة.

»املـدافـع البحـري 21« يـواصـل السينـاريـوهات 
القتالية
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ح مصــدر مســؤول فــي هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، أن الهيئــة باشــرت بالتعــاون مــع البنــك  صــرَّ
المركــزي الســعودي إجراءاتهــا حيــال المعلومــات المتوفــرة لديهــا عــن تــورط عــدد مــن موظفــي البنــوك 
فــي تلقــي رشــاوى مــن تشــكيل عصابــي، مكــون مــن مجموعــة مقيميــن ورجــال أعمــال، مقابــل إيــداع مبالــغ 
ــابات  ــل الحس ــة وتحلي ــات الميداني ــراء التحري ــة، وبإج ــارج المملك ــى خ ــا إل ــدر، وتحويله ــة المص ــة مجهول نقدي
البنكيــة للكيانــات التجاريــة وربطهــا بالــواردات الجمركيــة، اتضــح أن المبالــغ النقديــة مجهولــة المصــدر 
المودعــة بحســابات تلــك الكيانــات التجاريــة بلغــت )11,590,209,169( أحــد عشــر مليــاًرا وخمــس مئــة وتســعين 
لــت إلــى خــارج المملكــة، وعليــه فقــد ُقبــض  مليوًنــا ومئتيــن وتســعة آالف ومئــة وتســعة وســتين ريــااًل ُحوِّ
علــى )5( مقيميــن أثنــاء توجههــم ألحــد البنــوك إليــداع مبلــغ )9.784.268( تســعة ماليين وســبع مئــة وأربعة 

وثمانيــن ألًفــا ومئتيــن وثمانيــة وســتين ريــااًل نقــًدا كان بحوزتهــم.
ــق، و)5(  ــدى المناط ــرطة إح ــف بش ــط ص ــك، وضاب ــف بن ــال، و)12( موظ ــال أعم ــى )7( رج ــض عل ــك ُقب كذل
ــي  ــي ف ــم الوظيف ــتغالل نفوذه ــر، واس ــوة، والتزوي ــم الرش ــي جرائ ــم ف ــن، لتورطه ــن، و)2( مقيمي مواطني

ــوال. ــل األم ــاري، وغس ــتر التج ــروع، والتس ــر المش ــي غي ــب المال الكس

تورط 7 رجال أعمال يف غسل أموال مليارية

وأوضــح مديــر التمريــن العميــد البحــري الركــن عــوض بن رشــيد العنــزي، أن تمريــن »المدافع البحــري« يهدف 
ــكري،  ــاون العس ــز التع ــئ، وتعزي ــواحل والموان ــة والس ــاه اإلقليمي ــة المي ــري وحماي ــن البح ــز األم ــى تعزي إل
وتبــادل الخبــرات القتاليــة بيــن القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية والبحريتيــن األميركيــة والبريطانيــة، 
ــة المقدمــة مــن المشــاركين. مشــيًرا إلــى أن التمريــن يشــمل العديــد مــن المحاضــرات والتماريــن التدريبي



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
شــهر ينايــر 2021، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للمضــي ُقدًمــا نحــو 

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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أطلــق األميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس إدارة شــركة نيــوم، مشــروع »ذا اليــن« 
ــان أواًل  ــع اإلنس ــان، تض ــة لإلنس ــورة حضري ــيكون »ث ــه س ــه بأن ــذي وصف ــوم، وال ــة ني ــي منطق ــالق ف العم
وســتكون تفاصيلــه كثيــرة«. وتســاءل األميــر محمــد بــن ســلمان، لمــاذا نضحــي فــي الطبيعــة فــي ســبيل 
التنميــة، متحدًثــا عــن مفهــوم المــدن المســتدامة، والحفــاظ علــى البيئــة، وتعزيــز الــذكاء االصطناعــي، ضمــن 

بيئــة بــال ضوضــاء وال تلــوث.
ــززة  ــة والمع ــة المترابط ــات اإلدراكي ــن المجتمع ــلة م ــرى وسلس ــة كب ــة ذكي ــو مدين ــالق ه ــروع العم المش
بالــذكاء االصطناعــي، وخاليــة مــن االنبعاثــات الكربونيــة، وبــال ضوضــاء أو تلــوث، أو مركبــات وشــوارع، تمتــد 
بطــول 170 كيلومتــًرا مــن ســاحل نيــوم علــى البحــر األحمــر شــمال غــرب المملكــة وتمــرُّ بجبــال وصحــراء نيــوم 

شــرًقا.
وسُتشــكل مجتمعــات »ذا اليــن« اإلدراكيــة التــي ســتضم أكثــر مــن مليــون شــخص مــن جميــع أنحــاء 
العالــم منصــة لالبتــكار واألعمــال التجاريــة المزدهــرة لمواجهــة بعــض التحديــات األكثــر إلحاًحــا فــي العالــم. 
وســيكون مشــروع »ذا اليــن« أساًســا متيًنــا لبنــاء اقتصــاد المعرفــة الحتضــان الكفــاءات، والعقــول العلمية، 

والمهــارات مــن مختلــف المجــاالت لخدمــة البشــرية. 
وسُيســهم »ذا اليــن« فــي نيــوم بإضافــة 180 مليــار لاير إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول 2030، وســيوفر 
ل مشــروع »ذا اليــن« باســتخدام الطاقــة المتجــددة بنســبة  380 ألــف فرصــة عمــل بحلــول عــام 2030. وُيشــغَّ
ــزز  ــي تع ــة الت ــريعية واألنظم ــن التش ــن القواني ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــى البيئ ــاظ عل ــؤولية الحف ــون مس 100% لتك

ُعــد. الممارســات المســتدامة علــى كافــة الصُّ

ولي العهد السعودي يطلق »ذا الين«
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وافــق مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمارات العامــة برئاســة صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة - حفظــه هللا - علــى اعتمــاد اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة لألعــوام الخمســة المقبلــة.
وقــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: »تأتــي االســتراتيجية الجديــدة لتمثــل مرتكــًزا رئيســًيا فــي تحقيــق 
طموحــات وطننــا الغالــي نحــو النمــو االقتصــادي، ورفــع جــودة الحيــاة، وتحقيــق مفهــوم التنميــة الشــاملة 
والمســتدامة فــي مختلــف القطاعــات التقليديــة والحديثــة، حيــث ســيعمل الصنــدوق خــالل الســنوات 
ــاد  ــي االقتص ــل ف ــى األق ــنوًيا عل ــار لاير س ــخ 150 ملي ــا؛ ض ــن أهمه ــدة م ــتهدفات عدي ــى مس ــة عل القادم
المحلــي علــى نحــو متزايــد حتــى عــام 2025، والمســاهمة مــن خــالل شــركاته التابعــة لــه فــي الناتـــج المحلــي 
اإلجمالــي غيــر النفطــي بقيمــة 1.2 تريليــون لاير ســعودي بشــكل تراكمــي. كمــا ويســتهدف الصنــدوق 
ــم األصــول 4 تريليونــات لاير، واســتحداث 1.8 مليــون وظيفــة بشــكل مباشــر  بنهايــة 2025 بــأن يتجــاوز حجـ

ــر«. ــر مباش وغي
ووفــق برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة 2021 - 2025، ســيعمل الصنــدوق علــى ضــخ اســتثمارات محليــة 
فــي مشــاريع جديــدة مــن خــالل التركيــز علــى 13 قطاًعــا حيوًيــا واســتراتيجًيا، ممــا يســهم فــي رفــع مســتوى 
ــرادات،  ــادر اإلي ــع مص ــود تنوي ــزز جه ــه، ويع ــة ل ــركات التابع ــدوق والش ــي الصن ــى 60% ف ــي إل ــوى المحل المحت
واالســتفادة مــن إمكانــات المــوارد، وتحســين جــودة الحيــاة، فضــاًل عــن تمكيــن القطــاع الخــاص المحلــي، 

واســتحداث الوظائــف.
وكمحــرك أســاس فــي تعزيــز نمــو االقتصــاد الســعودي وتنويــع مصــادر الدخــل، تســتمر جهــود الصنــدوق 
فــي إطــالق قطاعــات جديــدة، وتوطيــن التقنيــات والمعــارف المتقدمــة، وبنــاء الشــراكات االقتصاديــة 
االســتراتيجية، وذلــك ســعًيا لتحقيــق مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030« لتنويــع اقتصــاد المملكــة وتعميــق 
ــر  ــد أكب ــون أح ــدوق ليك ــل الصن ــة يعم ــى ثابت ــي. وبخط ــي والعالم ــهد اإلقليم ــي المش ــة ف ــر ودور المملك أث
الصناديــق الســيادية فــي العالــم، حيــث يســتهدف أن تتجــاوز أصولــه 7.5 تريليونــات لاير ســعودي فــي عــام 

.2030

صـنـدوق االستثمارات العـامة يقـرُّ استـراتيجـية 
خمسية

ــة  ــز، ولــي العهــد، إن المملكــة العربي ــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي قــال صاحــب الســمو الملــيك األمي
الســعودية ســتعلن عــن اســتراتيجية لتطويــر مدينــة الريــاض كجــزء مــن خططهــا لتنويــع مصــادر الدخــل 

ونمــو االقتصــاد.
وأضــاف ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان، خــالل حديثــه مــع الســيناتور »ماتيــو رينــزي«، رئيــس الــوزراء 
ــي  ــاركته ف ــاء مش ــادرة مســتقبل االســتثمار، أثن ــاء بمؤسســة مب ــي الســابق، وعضــو مجلــس األمن اإليطال

ولـي العهد السعـودي يكشف عـن خطط تطـوير 
مدينة الرياض
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ــاًل: »كل  ــادرة مســتقبل االســتثمار فــي جلســة حــوار بعنــوان »مســتقبل الريــاض«، قائ الــدورة الرابعــة لمب
الخصائــص التــي تمتلكهــا الريــاض تعطــي ممّكنــات لخلــق وظائــف ونمــو فــي االقتصــاد واســتثمارات، 

ــار«. ــن االعتب ــاض بعي ــر للري ــك ننظ ــرص، لذل ــن الف ــد م ــى العدي ــة إل باإلضاف
وأضــاف: »لذلــك نســتهدف أن تكــون الريــاض مــن أكبــر عشــر مــدن اقتصاديــة فــي العالــم، اليــوم هــي رقــم 
أربعيــن، مــن أكبــر أربعيــن اقتصــاد فــي العالــم كمدينــة، نســتهدف فــي الريــاض أن نصــل مــن 7.5 مالييــن 
نســمة إلــى مــا بيــن 15 و20 مليــون نســمة فــي 2030. وبمــا أن المــدن تشــكل 85% مــن اقتصــاد العالــم، فلذلــك 
التنميــة الحقيقيــة تبــدأ مــن المــدن ســواء فــي الصناعــة أو االبتــكار أو فــي التعليــم أو فــي الخدمــات أو فــي 
الســياحة وغيرهــا مــن القطاعــات«. وأضــاف: »بــال شــك االقتصاديــات العالميــة ليســت قائمــة علــى الــدول 

بــل هــي قائمــة علــى المــدن«.
وأضــاف: »اليــوم مدينــة الريــاض تشــكل مــا يقــارب 50% مــن االقتصــاد غيــر النفطــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، تكلفــة خلــق الوظيفــة فيهــا أقــل 30% مــن بقيــة مــدن المملكــة العربيــة الســعودية. وتكلفــة 
تطويــر الُبنــى التحتيــة والتطويــر العقــاري فيهــا أقــل بـــ29% مــن بقيــة مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، 
والبنيــة التحتيــة فــي الريــاض رائعــة جــًدا بســبب مــا قــام بــه الملــك ســلمان فيمــا يزيــد عــن 55 ســنة بــإدارة 

مدينــة الريــاض والتخطيــط لهــا«.
وبحســب تصريــح ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، تخطــط المملكــة إلقامــة برنامــج الريــاض 
الخضــراء لتشــجير مالييــن األشــجار فــي مدينــة الريــاض ممــا ســوف يقلــل مــن درجــة الحــرارة وكذلــك 
ــع  ــين الوض ــاض لتحس ــة الري ــي مدين ــة حوال ــات ضخم ــاء محمي ــا إلنش ــط أيًض ــاك خط ــار. وهن ــتوى الغب مس
البيئــي للمدينــة، باإلضافــة إلــى مشــاريع بيئيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســوف يتــم اإلعــالن عنهــا 

ــا. الحًق
وقــال ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان: إن هنــاك طروحــات ألســهم أرامكــو قــد تحــدث فــي 
الســنوات القادمــة، كجــزء مــن خطتهــا لتحويــل األمــوال لصنــدوق االســتثمارات العامــة، ليعــاد ضخــه داخــل 

وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية لمصلحــة المواطنيــن الســعوديين.
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ولـي العـهد السعـودي فـي جـلسة حـوار ضـمن 
املنتدى االقتصادي العاملي

شــارك صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فــي جلســة حــوار اســتراتيجية ضمــن فعاليــات المنتــدى االقتصــادي العالمــي، بحضــور 

أكثــر مــن 160 مــن قــادة ورواد األعمــال المؤثريــن الدولييــن مثلــوا 28 قطاًعــا و36 دولــة.
وخــالل الجلســة الحواريــة، تطــرق ســمو ولــي العهــد الســعودي للفــرص االســتثمارية الكبــرى فــي المملكــة، 
التــي تصــل قيمتهــا إلــى 6 تريليونــات دوالر خــالل الســنوات العشــر المقبلــة، منهــا 3 تريليونــات دوالر 
اســتثمارات فــي مشــاريع جديــدة، فــي إطــار مــا توفــره »رؤيــة المملكــة 2030« مــن فــرص إلطــالق قــدرات 

المملكــة غيــر المســتغلة وتأســيس قطاعــات نمــو جديــدة وواعــدة.
وأوضــح ســمو ولــي العهــد الســعودي أنــه ســيتم تمويــل 85% مــن هــذا البرنامــج االقتصــادي الضخــم مــن 
قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة والقطــاع الخــاص الســعودي، فــي حيــن ســتكون النســبة المتبقيــة مــن 
خــالل تحفيــز رأس المــال األجنبــي مــن دول الخليــج وكافــة دول العالــم، للدخــول فــي اســتثمارات القطاعات 
الواعــدة والقطاعــات التقليديــة ذات الكفــاءة، فــي ظــل اعتــزام المملكــة االرتقــاء لموقــع الريــادة فــي 

طرح 15 ألف قطعة أرض لالستثمار
ــة  ــة العام ــاركة الهيئ ــاف، ومش ــة لألوق ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــة بالتع ــاه والزراع ــة والمي ــت وزارة البيئ م نظَّ
التجاريــة،  الغــرف  الزراعيــة، ومجلــس  التنميــة  الصغيــرة والمتوســطة )منشــآت(، وصنــدوق  للمنشــآت 
ــي  ــزء الجنوب ــي الج ــاف ف ــي األوق ــتثمار أراض ــرص اس ــول ف ــل ح ــة عم ــة، ورش ــات التعاوني ــس الجمعي ومجل

ــة. ــن المملك ــي م الغرب
جــاء ذلــك بحضــور وكيــل الــوزارة للزراعــة المهنــدس أحمــد بــن صالــح العيــادة، ونائب محافــظ الهيئــة العامة 
لألوقــاف والمصــارف وخدمــات األوقــاف عبدالرحمــن العقيــل. وهدفــت الورشــة إلــى التعــاون المشــترك 
مــع الجهــات ذات العالقــة لتطويــر البنيــة التحتيــة، وتحقيــق أهداف التنميــة المســتدامة، إضافة إلــى التعريف 

بالفــرص االســتثمارية فــي قطــاع الزراعــة، وتحفيــز المســتثمرين مــن خــالل تبســيط اإلجــراءات الروتينيــة.
واســتعرضت الــوزارة مــع عــدد مــن الجهــات المشــاركة بالورشــة بيانــات 15 ألــف قطعــة أرض وقــف زراعيــة 
متاحــة لالســتثمار والفــرص والمؤشــرات االقتصاديــة وآليــة االســتثمار، باإلضافــة إلــى برامــج التمويــل 
المخصصــة لتطويــر األراضــي الزراعيــة. وتضمنــت الورشــة تعريًفــا بجهــود وكالــة الــوزارة فــي تنميــة الجــزء 
الجنوبــي الغربــي للمملكــة، كمــا بينــت دور صنــدوق التنميــة الزراعيــة فــي دعــم المشــروعات الزراعيــة، 
وكذلــك دور الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي دعــم المشــروعات الزراعيــة. وشــملت 
الورشــة الحديــث عــن دور إدارة الجمعيــات التعاونيــة فــي مجــال التنميــة الزراعيــة فــي المملكــة، باإلضافــة 
إلــى التعريــف بالفــرص المتاحــة لالســتثمار فــي أراضــي األوقــاف الزراعيــة وآليتهــا ودور القطــاع الخــاص فــي 

فــرص االســتثمار.
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الطاقــة المتجــددة والثــورة الصناعيــة الرابعــة والســياحة والنقــل والترفيــه والرياضــة، انطالًقــا ممــا تمتلكــه 
مــن مقومــات ومــا تزخــر بــه مــن مكتســبات، مقــدًرا دور الشــركاء الجاديــن والفاعليــن الذيــن يقدمــون قيمة 

مضافــة فــي نقــل وتوطيــن المعرفــة والتقنيــة وتعزيــز المواهــب داخــل المملكــة.
واســتعرض ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان، خــالل جلســة الحــوار االســتراتيجي المنعقــدة فــي إطــار 
فعاليــات منتــدى االقتصــاد العالمــي، اإلنجــازات التــي حققتهــا المملكــة منــذ اإلعــالن عــن »رؤيــة المملكــة 
2030«، لناحيــة تضاعــف اإليــرادات غيــر النفطيــة، وتمكيــن المرأة في ســوق العمل، ورفع مســتوى التنافســية 
فــي بيئــة األعمــال، وتفعيــل دور صنــدوق االســتثمارات العامــة، والتحســن الكبيــر المحــرز فــي حمايــة البيئــة، 
ــي أقرتهــا قمــة مجموعــة العشــرين برئاســة  ــادرة المملكــة بخصــوص االقتصــاد الدائــري للكربــون الت ومب

المملكــة.
ــن ســمو ولــي العهــد الســعودي أن اإلنجــازات الســابقة التــي حققتهــا المملكــة وفــق »رؤيــة المملكــة  وبيَّ
2030« جــاءت فــي إطــار تحــول وإصالحــات متســارعة فــي الســنوات األربــع الماضيــة، وأن تلــك اإلصالحــات 

ســتتضاعف فــي العشــر الســنوات المقبلــة.
وأكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي أن عــام 2020 كان مليًئــا بالتحديــات وأن المملكــة كانــت جاهــزة لذلــك، إذ 
إن رحلــة التحــول التــي أطلقــت قبــل بضعــة أعــوام، أخــذت كل محــاور الدولــة ألبعــاد جديــدة، فــي الجوانــب 
االقتصاديــة والعمــل الحكومــي والنواحــي االجتماعيــة، وخلقــت فرًصــا اســتثمارية نوعيــة، مبيًنــا أنــه انطالًقــا 
مــن دور المملكــة القيــادي فــي االقتصــاد العالمــي، فإنهــا تبقــى حريصــة علــى التعــاون الدولــي مــع الشــركاء 
واألصدقــاء فــي مجتمــع األعمــال ومشــاركتهم هــذه الفــرص االســتثمارية الواعــدة، ألن ازدهــار المملكــة 

يــؤدي إلــى تنميــة المنطقــة والعالــم.
وشــدد ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان، علــى الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه المملكــة فــي إطــار تعزيــز التنميــة 
ودعــم اســتقرار المنطقــة والحفــاظ علــى ســوق إمــدادات الطاقــة، مؤكــًدا علــى مواصلــة ذلــك الــدور لمــا 

فيــه مصلحــة المنطقــة، وإحــالل األمــن والســالم، وتعزيــز التعــاون االقتصــادي.
ُيذكــر أن المنتــدى االقتصــادي العالمــي أســس عــام 1971م فــي مدينــة جنيــف السويســرية كمنظمــة دوليــة 
غيــر حكوميــة، ويهــدف إلــى تحســين حالــة العالــم عبــر تعزيــز التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
ويســعى المنتــدى إلشــراك أبــرز قــادة السياســة والقطــاع الخــاص بهــدف تشــكيل أجنــدات دوليــة وإقليمية 
وصناعيــة، ويحــرص علــى إشــراك عــدد مــن أصحــاب االختصــاص مــن القــادة والسياســيين وصنــاع القــرار، 

وقــادة القطــاع الخــاص والمؤسســات التعليميــة ودور الفكــر.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا، خــالل شــهر ينايــر 2021.

امللف السياسي
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الربيعــة، االجتمــاع 92  بــن فــوزان  المجلــس الصحــي الســعودي، د. توفيــق  رأس وزيــر الصحــة، رئيــس 
الــذي عقــد عبــر الشــبكة االفتراضيــة، وتمــت خاللــه مناقشــة السياســة الوطنيــة لألدويــة  للمجلــس، 
إليجــاد إطــار يضــم جميــع اإلجــراءات واألنشــطة فــي القطــاع الدوائــي فــي المملكــة، وذلــك بإشــراك جميــع 
ــات  ــات للقطاع ــة البيان ــة حوكم ــى خط ــس عل ــع المجل ــاص. اّطل ــي والخ ــن الحكوم ــي القطاعي ــن ف العاملي
الصحيــة التــي قدمهــا المركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة، باإلضافــة إلــى وضــع القواعــد واآلليــات الالزمــة 
لتبــادل البيانــات بيــن الجهــات ذات العالقــة؛ وفًقــا ألنظمــة فنيــة وتقنيــة تتيــح توفيــر المعلومــات الصحيــة 

ــا. ــا بينه ــي فيم ــي اآلل ــط المعلومات ــهيل الرب وتس
وجــرى خــالل االجتمــاع االّطــالع علــى المقتــرح المقــدم مــن مركــز البحــوث والدراســات الصحيــة بالمجلــس 
الصحــي الســعودي بشــأن القواعــد المنظمــة لمشــاركة البيانــات البحثيــة والعينــات الحيويــة واســتخدامها 
فــي األغــراض البحثيــة وإتاحــة الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، وهــو تحفيــز لعمليــة االبتــكار والتطويــر البحثــي 

للقطــاع الصحــي تماشــًيا مــع األهــداف الطموحــة لـ«رؤيــة المملكــة 2030«.
كذلــك تــمَّ االطــالع علــى مقتــرح مشــروع ســجل التطعيمــات كقاعــدة بيانــات موحــدة لرصــد جميــع 
ــمية،  ــات الموس ــمل التطعيم ــي تش ــة، الت ــي المملك ــة ف ــق الصحي ــع المراف ــي جمي ــة ف ــات المقدم التطعيم
ــة  ــتراتيجية الوطني ــس االس ــتعرض المجل ــد اس ــار. وق ــات الكب ــى تطعيم ــة إل ــد، باإلضاف ــات الموالي وتطعيم
لصحــة كبــار الســن وخططهــا التنفيذيــة التــي أعدتهــا وزارة الصحــة بالمشــاركة مــع عــدد مــن الجهــات 

المعنيــة، تمهيــًدا للموافقــة عليهــا.

بحث السياسة الوطنية لألدوية
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وافــق مجلــس الشــورى بأغلبيــة األصــوات علــى ســبع توصيــات علــى التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة للعــام 
ــع  ــة، لرف ــات ذات العالق ــع الجه ــيق م ــز بالتنس ــرار الحواف ــادرات وإق ــي المب ــب بتبن ــي 1440 - 1441، وطال المال
نســبة الممارســين الصحييــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص وفــق خطــة زمنيــة دقيقــة وواضحــة وذات 
أولويــات محــددة. ودعــا المجلــس الــوزارة إلــى زيــادة عــدد أســرة التنويــم المخصصــة للتأهيــل الطبــي والرعاية 
المديــدة، وتفعيــل مبــادرات المشــاركة مــع القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال. وأكــد علــى خفــض معــدالت 
ــة مــن خــالل تبنــي نظــام صحــي فعــال بالتنســيق مــع الجهــات ذات  ــة والمعدي ــة باألمــراض المزمن اإلصاب

العالقــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة ضــد المخاطــر الصحيــة.
ــة  ــة لخدم ــة اإللكتروني ــم الصح ــة لنظ ــة التحتي ــال البني ــي إكم ــراع ف ــى اإلس ــس عل ــرارات المجل ــددت ق وش
الرعايــة الصحيــة األوليــة، واألنظمــة والتشــريعات الداعمــة لهــا، وربطهــا بالمنشــآت الصحيــة والبرامــج 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــعوديين الذي ــة الس ــة األولي ــاريي الرعاي ــف استش ــة تكلي ــة إمكاني ــة، ودراس ــرى الداعم األخ
المستشــفيات للعمــل فــي المراكــز الصحيــة بعيــادات دوريــة وبحوافــز مناســبة، لمعالجــة النقــص فــي هــذه 
المراكــز. ودعــا المجلــس وزارة الصحــة إلــى اإلســراع فــي تنفيــذ واســتالم مشــاريع تطويــر المراكــز الصحيــة، 

رفع نسبة املمارسين الصحيين يف »الخاص«

أعلــن الديــوان العــام للمحاســبة ممثــاًل فــي المركــز الســعودي للمراجعــة الماليــة والرقابــة علــى األداء، إطالق 
برامجــه التدريبيــة لهــذا العــام 2021م لمنســوبي الجهــات الحكوميــة المشــمولة برقابته.

البرامــج التدريبيــة المزمــع تقديمهــا تشــمل )39( برنامًجــا تدريبًيــا فــي المجــاالت المتعلقــة بمهنــة المحاســبة 
الداخليــة،  »المراجعــة  التدريبيــة:  البرامــج  وتشــمل  وأعمــال،  مهــام  مــن  بهمــا  يتصــل  ومــا  والمراجعــة 
والمحاســبة الحكوميــة، والرقابــة علــى األداء، واإلدارة الماليــة، والتدقيــق المبنــي علــى المخاطــر، والمراجعــة 
باســتخدام برنامــج اآليديــا، والمحاســبة لغيــر المحاســبين، والمشــتريات والمنافســات الحكوميــة«، الهادفــة 
إلــى تنميــة قــدرات الموظفيــن الحكومييــن فــي اإلدارات الماليــة وإدارات المراجعــة الداخليــة فــي تلــك 
الجهــات، وإكســابهم المعــارف والمهــارات الالزمــة للرفــع مــن كفــاءة أدائهــم المحاســبي والمالــي المهنــي 

ــة المــال العــام وترشــيده. ــة لحماي ــة الفاعل ــز مقومــات الرقاب لتعزي
التســجيل فــي هــذه البرامــج موزعــة علــى أربــع مراحــل خــالل العــام، والتســجيل فــي المرحلــة األولــى يبــدأ 
مــن يــوم األحــد 6/4 /1442هـــ، الموافــق 17 / 1 / 2021م، مــن خــالل موقــع الديــوان اإللكترونــي. وتســتهدف تلك 
البرامــج منســوبي الجهــات الحكوميــة المشــمولة برقابــة الديــوان )الرجــال والنســاء( علــى حــٍد ســواء، الذيــن 
تتصــل وظائفهــم بمجــاالت التدريــب المذكــورة. اســتمرار المركــز فــي تقديــم البرامــج التدريبيــة فــي كل عــام، 
ــة  ــة مضاف ــق قيم ــل وتحقي ــراكة والتكام ــز الش ــبة بتعزي ــام للمحاس ــوان الع ــام الدي ــن اهتم ــا م ــي انطالًق يأت
للجهــات المشــمولة برقابتــه، بمــا ُيســاهم فــي الرفــع مــن مســتوى جــودة أداء األجهــزة الحكوميــة، وترســيخ 

مبــادئ الشــفافية والحوكمــة.

»ديوان املحاسبة« ُيعلن برامج تدريبية لـ2021
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ورفــع مســتوى الرقابــة واإلشــراف والحوكمــة فــي إدارتهــا وفــق معاييــر االعتمــاد الوطنيــة ومعايير ســالمة 
المرضــى )ســيباهي(، والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لوضــع الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة للقــوى 

العاملــة الصحيــة، لمواكبــة »رؤيــة المملكــة 2030«.

دعــا وزيــر الصحــة د. توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، الجميــع إلــى المحافظــة علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي 
ــا، مؤكــًدا أن ذلــك مــا كان ليتحقــق إال بفضــل هللا، ثــم بالتزامهــم وبدعــم متواصــل  التصــدي لجائحــة كورون
وبــذل ســخي مــن القيــادة الحكيمــة التــي جعلــت صحــة المواطــن وســالمته أواًل وقبــل كل شــيء. وقــال 
ــر  ــكل أكب ــة، وبش ــن الجائح ــة م ــة الثاني ــش الموج ــم تعي ــن دول العال ــًرا م ــون أن كثي ــه: »تالحظ ــة ل ــي كلم ف
مــن األولــى، ونحــن لســنا بمنــأى مــن ذلــك، لــذا يجــب علينــا التعامــل مــع هــذا الفيــروس بــكل جديــة وعــدم 

التهــاون فــي اتخــاذ االحتــرازات كافــة التــي تكفــل - بــإذن هللا - مواجهتــه والتصــدي لــه«.
وأضــاف د. الربيعــة: لقــد رصدنــا ولألســف خــالل األيــام الماضيــة زيــادة ملحوظــة وارتفاًعا مســتمًرا فــي أعداد 
ــر  ــة بالفيــروس، ومــن أهــم أســباب هــذا االرتفــاع التجمعــات بأنواعهــا والتراخــي فــي تطبيــق التدابي اإلصاب
الوقائيــة، وهــذا أمــر خطيــر، وال نرغــب فــي حــدوث تفشــيات مــرًة أخــرى ال قــدر هللا. إن االلتــزام والتعــاون 
منــا جميًعــا يســهم فــي دعــم الجهــود التــي تقــوم بهــا كافــة قطاعــات الدولــة للتصــدي لهــذه الجائحــة، وبــال 

شــك فــإن عــدم االلتــزام ســوف يجعلنــا نضطــر التخــاذ إجــراءات احترازيــة لحمايــة المجتمــع.
وخاطــب وزيــر الصحــة الجميــع، قائــاًل: »مــن القلــب أتحــدث لكــم وأجدهــا فرصــة أن أرجــو مــن الجميــع 
المحافظــة علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي التصــدي لجائحــة كورونــا، ومــا كان ذلــك ليتحقــق إال بفضــل 
هللا، ثــم بالتزامكــم وبدعــم متواصــل وبــذل ســخي مــن قيــادة حكيمــة جعلــت صحــة المواطــن وســالمته أواًل 

وقبــل كل شــيء«.
وتابــع قائــاًل: »نحــن فــي المملكــة لســنا بعيديــن عّمــا يحصــل فــي الــدول األخــرى، وقــد يحــدث لدينــا، ال ســمح 
ــر  ــدم توف ــي وع ــام الصح ــار للنظ ــروس وانهي ــٍش للفي ــن تف ــدول، م ــن ال ــر م ــي كثي ــدث ف ــا ح ــل م هللا، مث
الخدمــة الصحيــة«. ووصــف د. الربيعــة هــذه الفتــرة بأنهــا صعبــة جــًدا يتحتــم علــى الجميــع التعامــل بجديــة 
ــرازات الصحيــة، وباألخــص لبــس الكمامــة، والتباعــد  ــزام باالحت مــع مســتجدات الجائحــة والحــرص علــى االلت
االجتماعــي، ونظافــة اليديــن، وعــدم المصافحــة، التــي جميعهــا تســهم - بــإذن هللا - وبشــكل كبيــر فــي 
ــة،  ــع كاف ــراد المجتم ــالمة أف ــة وس ــى صح ــاظ عل ــاره للحف ــن انتش ــد م ــا والح ــروس كورون ــن في ــة م الوقاي

ــة. ــة والعافي ــة الصح ــم نعم ــم عليه ــع ويدي ــظ الجمي ــائاًل هللا أن يحف س

وزيــر الصحـة: حـافظوا عـلى مكـتسبات تصـدي 
»كورونا«
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ــالب  ــية لط ــة المدرس ــع الحقيب ــروع توزي ــانية، مش ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل ــن مرك دش
المــدارس فــي محافظــة مــأرب. ويســتهدف المشــروع توزيــع 5.085 حقيبــة ومســتلزماتها المدرســية فــي 

ــة وصــرواح. ــات حريــب والجوب مديري
وأشــاد مديــر مكتــب التربيــة والتعليــم بالمحافظــة، عبدالعزيــز الباكــري، بهــذه اللفتــة اإلنســانية مــن المملكــة 
ممثلــة فــي المركــز، مثمًنــا دعــم المركــز لقطــاع التعليــم فــي مختلــف مديريــات المحافظــة الــذي مــن شــأنه 
اإلســهام فــي تمكيــن وتعزيــز التعليــم لــدى الطــالب والطالبــات فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا 
ــي  ــز ف ــه المرك ــذي يقدم ــل ال ــي المتواص ــاني واإلغاث ــم اإلنس ــار الدع ــي إط ــروع ف ــذا المش ــي ه ــن. ويأت اليم

مختلــف المحافظــات اليمنيــة.
مــن جهــة أخــرى، عبــرت منفــذ الوديعــة الحــدودي 16 شــاحنة إغاثيــة خــالل الفتــرة مــن 24 حتــى 27 ديســمبر 
2020م، تحمــل علــى متنهــا 48.500 كرتــون مــن التمــور تــزن 384 طًنا تســتهدف مناطــق )المهــرة، وحضرموت، 
وتعــز، ومــأرب، وشــبوة(، وتأتــي هــذه المســاعدات امتــداًدا للجهــود اإلغاثيــة واإلنســانية التــي تقدمهــا 

المملكــة مــن خــالل المركــز لجميــع المحافظــات اليمنيــة مــن دون تمييــز.
ــن  ــام اليمنيي ــن األيت ــروع تمكي ــانية، مش ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل ــن مرك ــك دش ــى ذل إل
وتعزيــز صمودهــم فــي محافظــة مــأرب. ويأتــي ذلــك فــي إطــار المشــاريع اإلنســانية المقدمــة مــن مركــز 

ــية. ــم المعيش ــين ظروفه ــم وتحس ــن ورعايته ــام اليمنيي ــة األيت ــة لحماي ــلمان لإلغاث ــك س المل

اململكة ترسم البسمة ىلع محيا أطفال اليمن
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ــا بترقيــة  أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - أيــده هللا - أمــًرا ملكًي
ــا بديــوان المظالــم. ســبعة وعشــرين قاضًي

صــرح بذلــك معالــي رئيــس ديــوان المظالــم، رئيــس مجلــس القضــاء اإلداري، الشــيخ الدكتــور خالد بــن محمد 
ــا أن األمــر الملــيك تضمــن ترقيــة ســبعة قضــاة مــن درجــة )رئيــس محكمــة/ب( إلــى درجــة  اليوســف، مبيًن
ــة/ب(،  ــس محكم ــة )رئي ــى درج ــة/أ( إل ــل محكم ــة )وكي ــن درج ــاة م ــرة قض ــة عش ــة/أ(، وترقي ــس محكم )رئي
وترقيــة ثالثــة قضــاة مــن درجــة )قاضــي/أ( إلــى درجــة )وكيــل محكمــة/ب(، وترقيــة خمســة قضــاة مــن درجــة 

)قاضــي/ب( إلــى درجــة )قاضــي/أ(، وتعييــن قاضييــن علــى درجــة )قاضــي/ب(.
ــي  ــأن، يأت ــذا الش ــي ه ــة ف ــة كريم ــر ملكي ــن أوام ــبقه م ــا س ــم وم ــيك الكري ــر المل ــذا األم ــه أن ه ــد معالي وأك
امتــداًدا لمــا توليــه القيــادة الرشــيدة - حفظهــا هللا - مــن اهتمــام بمرفــق قضــاء ديــوان المظالــم، مــن خــالل 

دعمــه بالكــوادر القضائيــة؛ لتقديــم المزيــد مــن البــذل، ومــن ثــم الوصــول إلــى التطلعــات الســامية.

أمر ملكي بترقية 27 قاضًيا بديوان املظالم

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا -  مجموعــة مــن 
األوامــر الملكيــة الكريمــة، جــاءت نصوصهــا كالتالــي:

ليكــون »وزارة  البلديــة والقرويــة«، وُيعــدل اســمها  إلــى وزارة »الشــؤون  أواًل: ُتضــم وزارة »اإلســكان« 
واإلســكان«. والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 

ثانًيــا: تقــوم هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء - بالتنســيق مــع مــن تــراه مــن الجهــات ذوات العالقــة - وخــالل 
مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريخــه باآلتــي:

1ـ  اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة إلنفــاذ مقتضــى أمرنــا هذا بما فــي ذلك نقل وتحديــد االختصاصات 
واألجهــزة والموظفين والوظائف والممتلــكات والبنود واالعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعــة األنظمــة والتنظيمــات واألوامــر والمراســيم الملكيــة والقــرارات وغيرهــا التــي تأثــرت بمــا ورد فــي 
أمرنــا هــذا، واقتــراح مــا يلــزم بشــأنها، الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة.

ثالًثا: ُيعين معالي األستاذ ماجد بن عبدهللا بن حمد الحقيل، وزيًرا للشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
ــس  ــو مجل ــة، وعض ــر الدول ــارك، وزي ــف المب ــن عبداللطي ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــور فه ــي الدكت ــى معال ــا: ُيعف رابًع

ــه. ــن منصب ــوزراء، م ال
ــن  ــعودي، م ــزي الس ــك المرك ــظ البن ــي، محاف ــم الخليف ــن عبدالكري ــد ب ــور أحم ــي الدكت ــى معال ــا: ُيعف خامًس

ــه. منصب
سادًســا: ُيعيــن معالــي الدكتــور فهــد بــن عبــدهللا بــن عبداللطيــف المبــارك، محافًظــا للبنــك المركــزي 

الســعودي بمرتبــة وزيــر.
سابًعا: ُيعين معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مستشاًرا بالديوان المليك بمرتبة وزير.

ثامًنا: ُيرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحىي )مدير عام الجوازات( إلى رتبة فريق.

ضـم »وزارة اإلسكان« إلـى »وزارة الشؤون البلدية 
والقروية«
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ح صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس  صــرَّ
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، أن سياســة المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - قائمــة علــى نهــج راســخ قوامــه تحقيــق المصالــح العليــا 
ــق  ــا يحق ــعوبها وبم ــر ش ــه خي ــا في ــا لم ــة جهوده ــخير كاف ــة، وتس ــدول العربي ــاون وال ــس التع ــدول مجل ل

أمنهــا واســتقرارها.
وأكــد ســموه - حفظــه هللا - أن قمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، قمــة جامعــة للكلمــة، موحــدة 
للصــف، ومعــززة لمســيرة الخيــر واالزدهــار، وتترجــم مــن خاللهــا تطلعــات خــادم الحرميــن الشــريفين 
- حفظــه هللا - وإخوانــه قــادة دول المجلــس فــي لــمِّ الشــمل والتضامــن فــي مواجهــة التحديــات التــي 

ــا. ــهدها منطقتن تش
وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتالحم شعوبها.

ولي العهد السعودي: سياسة اململكة قائمة ىلع 
تحقيق املصالح العليا للدول العربية

ــا،  تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - اتصــااًل هاتفًي
مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت، هنــأه فيــه بنجــاح قمــة 

دول مجلــس التعــاون التــي عقــدت فــي الُعــال.
وأثنــى ســموه خــالل االتصــال، علــى حرص خــادم الحرميــن الشــريفين علــى تعزيز العمــل الخليجي المشــترك، 
ــا ســُيعزز وحــدة الصــف الخليجــي  ــا وعربًي ه إنجــاًزا خليجًي ــال، وعــدَّ ــا بمــا تحقــق مــن نجــاح فــي قمــة الُع منوًه

والعربــي وتماســكه.
وقــد بــادل خــادم الحرميــن الشــريفين، ســمو أميــر دولــة الكويــت، التهنئــة بمــا تحقــق مــن نجــاح فــي قمــة 

العــال، معبــًرا عــن شــكره لســموه علــى مشــاعره األخويــة الصادقــة.

خادم الحرمين يتلقى اتصااًل هاتفًيا من أمير الكويت
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صــدر عــن المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه الحاديــة واألربعيــن »قمــة 
الســلطان قابــوس والشــيخ صبــاح« البيــان الختامــي، جــاء فيــه:

تلبيــة لدعــوة كريمــة مــن خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، ملــك المملكة 
ــي  ــن ف ــة واألربعي ــه الحادي ــى دورت ــس األعل ــد المجل ــه هللا - عق ــعودية - حفظ ــة الس العربي
ــر 2021م، برئاســة  ــاء 21 جمــادى األولــى 1442هـــ، الموافــق 5 يناي العــال، فــي يــوم الثالث
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس صاح
ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، ومشــاركة أصحــاب الســمو: صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــس دول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ب
رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى، 
رئيــس مجلــس الــوزراء بمملكــة البحريــن، وصاحــب الســمو الســيد 
فهــد بــن محمــود آل ســعيد، نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلــس 
ــم بــن حمــد  الــوزراء بســلطنة عمــان، وصاحــب الســمو الشــيخ تمي
آل ثانــي، أميــر دولــة قطــر، وصاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد 
ــالح  ــف ف ــور ناي ــي الدكت ــت، ومعال ــة الكوي ــر دول ــاح، أمي ــر الصب الجاب
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  الحجــرف،  مبــارك 

ــة. العربي
أكــد المجلــس األعلــى حرصــه علــى قــوة وتماســك مجلــس التعــاون، 
ووحــدة الصــف بيــن أعضائــه، لمــا يربــط بينهــا مــن عالقــات خاصــة وســمات 
مشــتركة أساســها العقيــدة اإلســالمية والثقافــة العربيــة، والمصيــر المشــترك 
ووحــدة الهــدف التــي تجمــع بيــن شــعوبها، ورغبتهــا فــي تحقيــق المزيــد من التنســيق 
والتكامــل والترابــط بينهــا فــي جميــع المياديــن مــن خــالل المســيرة الخيــرة لمجلــس التعــاون، 
بمــا يحقــق تطلعــات مواطنــي دول المجلــس. وكذلــك أكــد المجلــس وقــوف دولــه صًفــا واحًدا فــي مواجهة 

أي تهديــد تتعــرض لــه أي مــن دول المجلــس.
رحــب المجلــس بالتوقيــع علــى »بيــان العــال« الــذي يهــدف إلــى تعزيــز وحــدة الصــف والتماســك بيــن 
ــن  ــى األم ــاظ عل ــي، والحف ــاره الطبيع ــى مس ــترك إل ــي المش ــل الخليج ــودة العم ــاون وع ــس التع دول مجل

واالســتقرار فــي المنطقــة.
ــي  ــام 2020م، والت ــرين لع ــة العش ــة مجموع ــاح قم ــعودية بنج ــة الس ــة العربي ــى المملك ــس األعل ــأ المجل هن
ــه  ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــا برئاس ــدت افتراضًي عق

البيان الخـتامي لقـمة السلطان قابـوس والشيخ 
صباح
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ــن المجلــس الجهــود االســتثنائية التــي بذلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية خــالل فتــرة رئاســتها  هللا - وثمَّ
لمجموعــة العشــرين، حيــث أثبتــت دورها القيــادي والمحوري في التحضيــر وإدارة أعمال القمــة واالجتماعات 
التــي انعقــدت علــى كافــة المســتويات، علــى الرغــم مــن الظــروف الصحيــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس 
كورونــا، ونتجــت عنهــا قــرارات مهمــة فــي المجــاالت الصحيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، األمــر 
الــذي ســينعكس إيجاًبــا علــى دعــم وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي مواجهــة األزمــات والعمــل علــى مســتقبل 

أفضــل للجميــع.
اســتعرض المجلــس األعلــى تطــورات القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، مؤكــًدا حــرص دول المجلــس علــى 
الحفــاظ علــى االســتقرار واألمــن فــي المنطقــة ودعــم رخــاء شــعوبها، وعلــى تعزيــز عالقــات المجلــس مــع 
الــدول الشــقيقة والصديقــة، والعمــل مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة للحفــاظ علــى األمــن والســلم 
العالمييــن، وتعزيــز دور المجلــس فــي تحقيــق الســالم والتنميــة المســتدامة وخدمــة التطلعــات الســامية 

لألمتيــن العربيــة واإلســالمية.
أكــد المجلــس األعلــى علــى مواقــف مجلــس التعــاون الرافضــة للتدخــالت األجنبيــة فــي الشــؤون الداخليــة 
للــدول العربيــة مــن أي جهــة كانــت، وضــرورة الكــف عــن األعمــال االســتفزازية عبــر إذكاء الصراعــات 
والفتــن، والتأكيــد علــى احتــرام مبــادئ الســيادة وعــدم التدخــل واحتــرام خصوصيــة الــدول اســتناًدا للمواثيــق 
واألعــراف والقوانيــن الدوليــة التــي تنظــم العالقــات بيــن الــدول، وأن أمــن دول المجلــس هــو رافد أساســي 
مــن روافــد األمــن القومــي العربــي، وفًقــا لميثــاق جامعــة الــدول العربيــة. كمــا أكــد المجلــس علــى مواقفــه 
الرافضــة ألي تهديــد تتعــرض لــه أي دولــة عضــو ويشــدد علــى أن أمــن دول المجلــس كل ال يتجــزأ وعلــى 
مبــدأ الدفــاع المشــترك ومفهــوم األمــن الجماعــي، اســتناًدا للنظــام األساســي لمجلــس التعــاون واتفاقيــة 

الدفــاع المشــترك.



نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة، وأهــم أخبــار المــدارس والجامعــات، 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت فــي المملكــة خــالل شــهر ينايــر. 

امللف الثقايف
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ــي  ــي ف ــة الثقاف ــى مك ــع ملتق ــاون م ــت«، بالتع ــة »كاوس ــوم والتقني ــدهللا للعل ــك عب ــة المل ــت جامع أطلق
ــك  ــة المل ــدي )جامع ــي؟«، تح ــم الرقم ــي العال ــدوة ف ــون ق ــف نك ــعار »كي ــل ش ــذي يحم ــة، وال ــه الحالي دورت
ــة  ــود الرامي ــم الجه ــذي يدع ــرة(، وال ــج والعم ــة الح ــر منظوم ــكار لتطوي ــاد أف ــة إليج ــوم والتقني ــدهللا للعل عب
ــز  ــن الجوائ ــة م ــا، وباق ــون لاير له ــة ملي ــز بقيم ــد جوائ ــم رص ــة، وت ــة ذكي ــى مدين ــة إل ــة المكرم ــل مك لتحوي

ــرى. األخ
ــركاء  ــم ش ــل باعتباره ــن للعم ــوف الرحم ــة ضي ــج خدم ــرة، وبرنام ــج والعم ــى وزارة الح ــي الملتق ــارك ف ويش
ــى  ــدي عل ــز التح ــام 2030. ويرّك ــا لع ــة ورؤيته ــة للمملك ــات الوطني ــع األولوي ــًيا م ــك تماش ــتراتيجيين وذل اس
االرتقــاء بتجربــة الحــج والعمــرة التــي يخوضهــا الحجــاج والمعتمــرون مــن جميــع أنحــاء العالــم، وكذلــك علــى 
دفــع عجلــة الجهــود الراميــة إلــى تحويــل مّكــة المكرمــة إلــى مدينــة ذكيــة. ويســتهدف التحــدي دفــع عجلــة 
ــادرات  ــن المب ــدد م ــالل ع ــن خ ــك م ــة، وذل ــي المملك ــي ف ــار المجتمع ــز االزده ــة، وتعزي ــة االقتصادي التنمي
ُعــد المحليــة، والعالميــة لطــرح أفكارهــم وتقديــم  الجماعيــة الجديــدة التــي تدعــو المواهــب علــى مختلــف الصُّ

ــة. ــة والتقني حلولهــم العلمي
ويتمحــور التحــدي حــول ثالثــة موضوعــات، وهــي: الرعايــة الصحيــة، والنقــل والمواصــالت، وإدارة األفــواج. 
ــركاء  ــم ش ــن باعتباره ــوف الرحم ــة ضي ــج خدم ــرة، وبرنام ــج والعم ــي، ووزارة الح ــة الثقاف ــى مك ــرر ملتق وق
اســتراتيجيين ضمــن تحــدي جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة، إرســال مندوبيــن عنهــم ليكونــوا ضمن 
لجنــة التحكيــم المســتقلة التــي ســتتولى تقييــم المقترحــات المقدمــة، واختيــار األفــكار والحلــول الفائــزة لــكل 
موضــوع، باإلضافــة إلــى تحديــد الفائــز العــام بالتحــدي فــي نســخته األولــى؛ حيــث يتنافــس المشــاركون فــي 

التحــدي علــى جائــزة نقديــة قيمتهــا مليــون لاير ســعودي، باإلضافــة إلــى باقــة مــن الجوائــز األخــرى.

إطـالق تـحـدي تـطـوير منظـومة ذكـية للحـج 
والعمرة

ــان  ــكر والعرف ــات الش ــمى آي ــة، أس ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــدهللا ب ــن عب ــدر ب ــر ب ــمو األمي ــب الس ــع صاح رف
ــر  ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــعود، ولصاح ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي لخ
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا 
- علــى دعمهمــا الدائــم للقطاعــات الثقافيــة، مثمًنــا لمجلــس الــوزراء الموافقــة علــى إنشــاء صنــدوق التنميــة 

الثقافــي.
وأكــد ســموه أن صنــدوق التنميــة الثقافــي ســيعزز اإلنتــاج الثقافــي الســعودي، وســيوفر فرًصــا اقتصاديــة 
ــى  ــا عل ــس إيجاًب ــا ينعك ــة، بم ــة المختلف ــات الثقافي ــي القطاع ــة ف ــدرات الوطني ــن الق ــم وتمكي ــة لدع تنموي
ــة  ــدوق التنمي ــا بصن ــط إدارًي ــذي يرتب ــدوق ال ــموه أن الصن ــن س ــن. وبيَّ ــيء بالمبدعي ــي المل ــهد الثقاف المش

ن  صنـدوق التنـمية الثقايف يـعزز اإلنـتاج ويـمكِّ
اإلبداع
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نفــذت وزارة التعليــم 1.142 برنامًجــا تدريبًيــا عــن ُبعــد، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 29 ألــف مســتفيد ومســتفيدة 
فــي مراكــز الحــي المتعّلــم، وكذلــك اعتمــاد مدينــة الجبيــل الصناعيــة مدينــة تعليــم ســعودية ضمــن شــبكة 

اليونســكو العالميــة لمــدن التعّلــم.
وقدمــت الــوزارة خــالل جائحــة كورونــا برامــج ومبــادرات بإطــالق قنــاة التعليــم المســتمر ضمــن قنــوات عيــن 
التعليميــة، وتطويــر معاييــر مقــررات المرحلــة االبتدائيــة ومناهــج برنامــج مجتمــع بــال أميــة، وتحديــث اإلطــار 

التنظيمــي لبرنامــج الحمــالت الصيفيــة للتوعيــة ومحــو األميــة، والتكامــل بيــن الجهــات المنفــذة للحمــالت.
وأكــدت الدكتــورة مهــا بنــت عبــدهللا الســليمان، وكيــل وزارة التعليــم للبرامــج التعليميــة، علــى أن مشــاركة 
ــة، فــي الثامــن مــن شــهر  ــة فــي االحتفــاء بمناســبة اليــوم العربــي لمحــو األمي المملكــة مــع الــدول العربي
ينايــر، يأتــي لمحــو أنــواع األميــة كافــة، والتركيــز علــى األميــة القرائيــة لتجديــد االلتــزام بمحاربــة هــذه الظاهــرة 
والحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى حيــاة األفــراد، ورقــي األوطــان، وذلــك بالعمــل علــى تأميــن فــرص التعّلــم 
الجيــد للتمّكــن مــن مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب، واســتخدام التقنيــات الحديثــة وصــواًل إلــى المــوارد 

المعرفيــة المفتوحــة؛ مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة وفــق »رؤيــة المملكــة 2030«.

1.142 برنامًجا تدريبًيا عن ُبعد ملحو األمية

ــق  ــتدامتها وف ــا واس ــة به ــاالت المتصل ــة والمج ــة الثقافي ــم التنمي ــي دع ــهام ف ــى اإلس ــدف إل ــي يه الوطن
ــأن. ــذا الش ــي ه ــدة ف ــتراتيجيات المعتم االس

وقــال ســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا: »ســيكون للصنــدوق صالحيــة اإلقــراض والتمويــل بكافــة أنواعــه 
للمنشــآت أو الجمعيــات أو المؤسســات األهليــة التــي تعمــل فــي مجــال الثقافــة أو فــي دعــم الممارســين 
ــة  ــة التحتي ــة بالبني ــروعات المتعلق ــي المش ــة ف ــر التقني ــي تطوي ــا أو ف ــاندة له ــات المس ــي الخدم ــا أو ف فيه
التــي تخدمهــا، وفًقــا لسياســاته؛ باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة لجميــع الجهــات 
واألفــراد العامليــن فــي المجــاالت الثقافيــة المختلفــة«. وأضــاف أن صنــدوق التنميــة الثقافــي يأتــي ضمــن 
مبــادرات برنامــج جــودة الحيــاة، أحــد برامــج تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«، ومــن بيــن حزمــة المبــادرات الـــ27 

األولــى، التــي أعلنتهــا الــوزارة عنــد تدشــين رؤيتهــا وتوجهاتهــا.
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أطلقــت هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب منصــة إلكترونيــة الختبــارات المكفوفيــن - تجريبًيــا - عبــر المقــرات 
المحوســبة، تمكــن المكفــوف مــن التحكــم فــي أداء االختبــار، وذلــك بحضــور رئيــس الهيئــة معالــي د. 
ــق  ــي والتطبي ــول الرقم ــتراتيجية للتح ــارات االس ــن الخي ــة ضم ــي المنص ــان، وتأت ــاب زم ــن عبدالوه ــام ب حس
اإللكترونــي لالختبــارات والتقويــم، وتحقيــق أهــداف الهيئــة ومســؤولياتها فــي خدمــة جميــع المســتفيدين 

ــارات.  ــس واالختب ــن المقايي ــتفيدات م والمس

منصة إلكترونية الختبارات املكفوفين

بحضــور حــرم ســمو أميــر منطقــة الريــاض، صاحبــة الســمو األميــرة نــورة بنــت محمــد بــن ســعود، وحضــور 
نخبــة مــن الفنانيــن التشــكيليين والمهتميــن وجمــع مــن اإلعالمييــن، تــمَّ افتتــاح معــرض »هــنَّ وهــم ونحن« 
فــي نايــال غاليــري. وتجــول الحضــور فــي أرجــاء المعــرض الــذي شــاركت فيــه 14 فنانــة تشــكيلية بلوحاتهــن 
المتفــردة بالجمــال والتميــز، لتأتــي بإعــالن لبدايــة مشــوار 14 فنانــة تشــكيلية جــاءت أعمالهــن نتيجــة الشــغف 
والتعلــم واكتشــاف جميــع التقنيــات التشــكيلية فــي الفــن التشــكيلي، ليظهــر أســلوب الفنانــات بعــد 

اختيارهــن لموضوعــات متنوعــة تتنــاول التــراث والمعاصــرة بفكــر إبداعــي متفــرد.
وأوضحــت صاحبــة الســمو األميــرة مهــا بنــت عبدالعزيــز بــن عبــدهللا آل ســعود، رئيــس مجلــس 
اإلدارة، والمديــر العــام لمؤسســة »هــنَّ وهــم ونحــن«: أننــا نحــرص دائًمــا علــى أن يكــون 
لــدى المــرأة هــدف تصــل إليــه بعدمــا قضــت عمــًرا طويــاًل بتربيــة أبنائهــا، واآلن 
حــان وقتهــا لالنشــغال بهوايــة تحبهــا. وتضيــف: »هــي المشــاركة األولــى لهــن، 
وعددهــن 14 مشــاركة، تنوعــت أعمالهــن بعــد أن درســوا الفــن وخطــوط 
الرســم والتلويــن، فــكل منهــن اتجهــت إلــى مدرســة مختلفــة لتحديــد هويــة 
لوحاتهــا، حيــث نــرى الفــرق بيــن اللوحــات وبيــن خطوطهــا، فقــد أجــدن 
ــا لهــن أمنياتهــن بإقامــة هــذا المعــرض  وأبدعــن، ونحــن ندعمهــن وحققن
األول لهــن، برعايــة صاحبــة الســمو األميــرة نــورة بنــت محمــد بــن ســعود بن 
عبدالرحمــن آل ســعود، وســموها تعــدُّ الداعمــة األولــى للفنــون والتــراث«.

وتواصــل ســموها: »هدفنــا كمجموعــة )هــنَّ وهــم ونحــن( أن نواصــل دعــم 
المــرأة لتحقيــق أهدافهــا، وأيًضــا ندعــم األعمــار كافــة إلتاحــة الفــرص لهــن مــن 
فــن وتــراث وهوايــات مختلفــة، مــن منطلــق النهــج الــذي يواكــب أهــداف ولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي رســم 
ــذه  ــب ه ــي تواك ــرأة، الت ــا الم ــة ومنه ــع كاف ــات المجتم ــر لفئ ــرق ومزده ــتقبل مش مس

األيــام دعــوة للجميــع للعمــل واإلنجــاز للتوجــه لرؤيــة 2030«.

انطالق »هـنَّ وهـم ونحـن« بمشاركـة 14 فنانـة 
تشكيلية
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نجــح فريــق بحثــي مــن معهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة فــي  جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
بالمنطقــة الشــرقية - الدمــام، بالتوصــل إلــى أول لقاح ســعودي مضاد لفيــروس كورونــا COVID-19، بقيادة 
الدكتــورة إيمــان المنصــور، حيــث تــمَّ االنتهــاء مــن الدراســات قبــل الســريرية ونشــر البحــث، وســتبدأ التجــارب 
ــش،  ــد الربي ــدهللا محم ــور عب ــة الدكت ــر الجامع ــي مدي ــال معال ــة. وق ــات الالزم ــذ الموافق ــد أخ ــريرية بع الس
ــوث  ــن البح ــي ضم ــا، تأت ــروس كورون ــاد لفي ــعودي مض ــاح س ــل ألول لق ــرة للتوص ــج المبش ــذه النتائ إن ه
ــام  ــة اإلم ــن جامع ــعودي م ــي الس ــق البحث ــى أن الفري ــا إل ــم، الفًت ــن وزارة التعلي ــة م ــتراتيجية المدعوم االس
عبدالرحمــن بــن فيصــل نجــح بالتوصــل إلــى لقــاح لفيــروس كورونــا COVID-19، مؤكــًدا أن نتائــج المرحلــة مــا 

قبــل الســريرية واعــدة ومبشــرة.     
وعــن الدراســة البحثيــة، ذكــرت الدكتــورة إيمــان المنصــور )أســتاذ مســاعد(، وهــي حاصلــة علــى الدكتــوراه 
فــي الهندســة الطبيــة الحيويــة والتقنيــة الحيويــة مــن جامعــة ماساشوســتس، أنــه تــمَّ تطويــر لقــاح 
ســارس-كوف-2، المســبب لكوفيــد - 19، باســتخدام تقنيــة لقاحــات الحمــض النــووي pDNA توفــر لقاحــات 
DNA عــدة مزايــا، منهــا قدرتهــا علــى تحفيــز المناعــة الخلطيــة والخلويــة، وكذلــك ســهولة نقلهــا وتخزينهــا، 

ــه تحــت درجــة حــرارة منخفضــة جــًدا. واســتقرارها العالــي، إذ ال يتطلــب نقل
 S وأشــارت د. المنصــور الــى أن اللقــاح مكــون مــن تصنيــع تسلســل جينــي محســن للبروتيــن الشــويك
للفيــروس بتركيبــات مختلفــة، حيــث يتــم إعطــاء اللقــاح للجســم لنســخ وبنــاء بروتيــن S داخــل الخاليــا، والــذي 
بــدوره يحفــز الجســم إلنتــاج مناعــة خاصــة بالمســتضد S، كمــا أظهــرت الدراســة قبــل الســريرية إنتــاج 
األجســام المضــادة واألجســام المضــادة المحيــدة ضــد المســتضد S، إضافــة إلــى إنتــاج الســيتوكين كمؤشــر 
للمناعــة الخلويــة. مؤكــدة أن هــذه الدراســة تعتبــر ضمــن أحــد المشــاريع االســتراتيجية واألبحــاث العلميــة 

بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل المدعومــة مــن وكالــة البحــث واالبتــكار بــوزارة التعليــم.

أول لقاح سعودي لفيروس كورونا

خاصــة  خدماتهــا،  علــى  للحصــول  المســتفيدين  لجميــع  الفرصــة  إتاحــة  علــى  حرصهــا  الهيئــة  وأكــدت 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل المنصــة الخاصــة بهــم. وألن اإلعاقــات التــي تصــاب بهــا هــذه الفئــة 
متعــددة ومختلفــة الدرجــات؛ فقــد عملــت الهيئــة علــى خدمــة كل منهــا بالطريقــة التــي تناســب إمكاناتهــا. 
وأضافــت: إن العمــل يبــدأ مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل معرفــة نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا؛ وبنــاء 

ــه. ــبة ل ــار واألدوات المناس ــم االختب ــار، فُيصم ــا لالختب ــار أخذه ــدد مس ــا يح عليه
ــن  ــة م ــا، بداي ــل عليه ــت تعم ــا زال ــة وم ــات ذوي اإلعاق ــع متطلب ــى جمي ــت عل ــا عمل ــة أنه ــت الهيئ وأوضح
تكييــف االختبــارات وانتهــاًء بتهيئــة المــكان لهــم، حيــث يجــد ذوو اإلعاقــة مــا يحتاجونــه مــن عنايــة فــي 
مراكــز اختبــارات الهيئــة المحوســبة المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة، ســواء كانــت إعاقتهــم حركيــة أم حســية. 
وأشــارت إلــى أنهــا وفــرت لــذوي اإلعاقــة الحركيــة مســارات لتنقلهــم باســتخدام الكراســي المتحركــة وأماكن 
ألخــذ االختبــارات فــي المقــرات المحوســبة. كمــا وفــرت حاســبات وشاشــات وأدوات يمكــن التحكــم فيهــا 
ــا  ــم، بم ــا له ــر خدماته ــم لتطوي ــتمرار معه ــل باس ــا تتواص ــا أنه ــة، علًم ــن ذوي اإلعاق ــة م ــب كل فئ لتناس

ــم. ــتفيدين ومتطلباته ــات المس ــع حاج ــب م يتناس
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االتصــال تحــت المــاء ليــس ســهاًل بمقــدار ســهولته فوقهــا، فشــبكة اإلنترنــت الالســلكية القياســية تعتمد 
ــًدا  ــًدا ج ــل بعي ــة ال تنتق ــرددات الراديوي ــن الت ــاء، ولك ــوق الم ــار ف ــعة االنتش ــة واس ــاالت الراديوي ــى اإلرس عل
تحــت المــاء دون أن تتالشــى كلًيــا، وُتعــدُّ اإلشــارات الصوتيــة )الســونار( حالًيــا الطريقــة المفضلــة للتواصــل 
تحــت المــاء ألنهــا تنتقــل بعيــًدا ولكــن بســرعة بيانــات محــدودة جــًدا، ويعتقــد الباحثــون فــي جامعــة الملــك 
عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة »كاوســت« أنهــم قــد وجــدوا حــاًل لهــذه المشــكلة، واي فــاي )Wi-Fi( تحــت المــاء.

وأنشــأ األســتاذ المشــارك فــي علــوم الحاســب اآللــي فــي »كاوســت« باســم شــحادة وفريقــه، نظاًمــا 
Aqua-( الســلكًيا تحــت المــاء. وتجمــع هــذه الشــبكة الالســلكية تحــت المــاء، التــي أطلــق عليهــا أكــوا فــاي
ــزة  ــاه لألجه ــة االتج ــلكية ثنائي ــة الس ــاء وصل ــرف إلنش ــى ال ــزة عل ــات جاه ــزر ومكون ــتخدام اللي ــن اس Fi(، بي
ــى  ــلكية إل ــارة الس ــاًل( أواًل إش ــف ذيك مث ــاء )هات ــت الم ــل تح ــاز يعم ــل جه ــاء، ويرس ــت الم ــل تح ــي تعم الت
مــودم خــاص تحــت المــاء يحولهــا إلــى إشــارة بصريــة ُتوجــه بعــد ذلــك إلــى عوامــة ســطحية ترحلهــا إلــى قمــر 
صناعــي، لتكــون بذلــك سلســلة معقــدة مــن اإلشــارات الراديويــة والبصريــة التــي تواجــه تحديــات عديــدة، 
فحتــى الميــاه معتدلــة االضطــراب يمكنهــا مثــاًل أن تزيــح حزمــة الليــزر عــن مســارها وتمنعهــا مــن الوصــول 
إلــى المســتقِبل، وهــي مشــكلة يعمــل باحثــو »كاوســت« علــى حلهــا، ولكــن الجوانــب اإليجابيــة واعــدة، فقــد 
تمكنــت )Aqua-Fi( حتــى اآلن مــن بلــوغ ســرعات قصــوى لنقــل البيانــات تبلــغ 2.11 ميغــا بايــت فــي الثانيــة، 

ونقــل ملفــات، بــل إجــراء مكالمــات ســكايب )Skype( أيًضــا.
واألكيــد أن تطبيقــات )Aqua-Fi( المحتملــة ال تعــد وال تحصــى، حيــث يمكنهــا أن تمهــد الســبيل أمــام تغييــر 
ــعاب  ــة والش ــاة البحري ــد الحي ــن رص ــاء م ــن العلم ــق تمكي ــن طري ــة ع ــى البيئ ــاظ عل ــود الحف ــي جه ــذري ف ج
ــرات  ــة الدقــة تجمــع وترســل عــن طريــق كامي ــة عــن ُبعــد؛ باســتخدام مقاطــع فيديــو وصــور عالي المرجاني
الســلكية تعمــل تحــت ســطح البحــر، ويمكــن أيًضــا اســتخدام )Aqua-Fi( فــي إرســال بيانــات النشــاط 
الزلزالــي ورصــد أنابيــب النفــط، وقــد تكــون مناســبة لشــركات التقنيــة كمايكروســوفت التــي تعمــل علــى 

ــى الطاقــة المتجــددة. ــات تحــت المــاء تعمــل عل ــار مراكــز بيان اختب

تقنية واي فاي )Wi-Fi( تحت املاء



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 ــر، وجه ــهر يناي ش

امللف الترفيهي
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افتتــح محافــظ الخــرج مســاعد بــن عبــدهللا الماضــي، فعاليــات مهرجــان شــتاء الخــرج، الــذي نظمتــه لجنــة 
التنميــة الســياحية فــي الخــرج بالتعــاون مــع البلديــة وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة، وذلــك بمقــر المهرجــان 

فــي الســاحة المجــاورة لقصــر الملــك عبدالعزيــز التاريخــي فــي الخــرج.
وتجــول محافــظ الخــرج فــي أجنحــة وأركان المهرجــان، مســتمًعا إلــى شــرح مــن اللجنــة المنظمــة وممثلــي 

الجهــات الحكوميــة.
ــة،  ــر المنتج ــا األس ــج، ومنه ــات والبرام ــن الفعالي ــد م ــام، العدي ــبعة أي ــتمر س ــذي اس ــان ال ــمل المهرج وش
والبرامــج التراثيــة والثقافيــة والترفيهيــة. المهرجــان ضــم خيمــة للضيافــة الســتقبال الوفــود والــزوار، وأركاًنــا 
للتوعيــة الصحيــة التــي شــكلت دوًرا مهًمــا فــي اإلجــراءات االحترازيــة الوقائية من فيــروس كورونا بمشــاركة 
مستشــفى الملــك خالــد ومركــز األميــر ســلطان للخدمــات الصحيــة فــي الخــرج والهــالل األحمــر الســعودي.

افتتاح مهرجان شتاء الخرج

اختتمــت فعاليــات النســخة الخامســة مــن مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل، والتــي اســتمرَّت علــى مــدى 
شــهر ديســمبر 2020، وذلــك بإعــالن الفائزيــن فــي أشــواط الرمــوز فــي ســباقات الهجــن إحــدى الفعاليــات 
المصاحبــة للمهرجــان، وتســليمهم الجوائــز مــن األميــر فهــد بــن جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد، رئيــس 
مجلــس إدارة االتحــاد الســعودي لســباقات الهجــن، ومحمــد المســحل، نائــب المشــرف العــام علــى مهرجان 

ــة الملكيــة لميــدان ســباقات الهجــن فــي رمــاح. الملــك عبدالعزيــز لإلبــل، بالمنصَّ
وشــهدت مســابقات المزايــن فــي النســخة الخامســة لمهرجــان الملــك عبدالعزيز لإلبــل، إقامة 34 شــوًطا، 
ــا، وبحرينــي، وعراقــي، وروســي،  ــا، و54 كويتيًّ شــارك فيهــا 739 مشــارًكا، منهــم 603 ســعوديين و78 إماراتيًّ
وفرنســي، وأميركيــان. فيمــا بلغــت أعــداد اإلبــل المشــاركة 6044 متًنــا، تأهــل منهــا للتحكيــم النهائــي 381، فاز 
منهــم 211، فيمــا بلغــت حــاالت العبــث 76 حالــة، منهــا 61 حالــة تمطيــط، و14 حالــة حقــن، و1 تغيــر لــون شــعر.

اختتام مهرجان اإلبل
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اختتمــت فعاليــات مهرجــان برتقالــة حائــل فــي نســختها الثانيــة فــي مقرهــا بضاحيــة القاعــد، حيــث اســتمتع 
الــزوار علــى مــدى عشــرين يوًمــا بتنــوع الفعاليــات واألنشــطة المصاحبــة واالطــالع علــى دور الجهــات 
المشــاركة، وأجنحــة بيــع الحمضيــات وأركان الجمعيــات الزراعيــة والمزارعيــن واألســر المنتجــة والعســل 

ــة. ــاب الترفيهي ــك األلع ــن، كذل والنحالي
ــاج  ــجار واإلنت ــادرة لألش ــاف الن ــى األصن ــة عل ــال المحافظ ــي مج ــة ف ــود القائم ــى الجه ــور عل ــع الحض واطل
الزراعــي فــي المنطقــة. وفــي ختــام مهرجــان برتقالــة حائــل أقيمــت فعاليــة )غداكــم علينــا(، عبــارة عــن طبــخ 
أكبــر وألــذ مقلوبــة برتقــال مــع أم عبــدهللا )مــذاق الزمن الجميــل( بحضور عــدد مــن المســؤولين والمزارعين، 

ثــم ُكــرم المســاهمون بنجــاح مهرجــان برتقالــة حائــل مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة.
وعبــر المشــرف علــى المهرجــان، عبدالكريــم العبيــداء، عــن شــكره لصاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز 
بــن ســعد بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة حائــل، وســمو نائبــه، علــى دعمهمــا مهرجانــات المنطقــة ومهرجــان 
برتقالــة حائــل، منوًهــا بالمزايــا النوعيــة لبرتقالــة حائــل التــي أصبحــت بغــزارة إنتاجهــا واألبحــاث التــي أجريــت 
عليهــا فــي مراكــز األبحــاث الزراعيــة المتخصصــة مــن أهــم األشــجار الزراعيــة فــي المنطقــة. وأشــاد بدعــم 
إمــارة منطقــة حائــل والجهــات الحكوميــة والمزارعيــن الذيــن أســهموا فــي نجــاح المهرجــان فــي نســخته 

الثانيــة، مؤكــًدا أن النســخة المقبلــة ســتكون أكبــر وأشــمل تنظيًمــا.

ختام ناجح ملهرجان »برتقالة حائل«

واســتبعدت 27 بســبب تســنين، و16 تهجيــن، و13 لــون، و2 خــراج، و2 وســم، و2 جــروح، و18 أمــراض جلديــة، 
وبلغــت كميــة األعــالف 499 كيــس شــعير، وكميــة البرســيم 3810 لبنــات. وأقيمــت الـــ34 شــوًطا، فــي ســبع 
فئــات رئيســة، وهــي: الفحــل وإنتاجــه »جميــع األلــوان«، وكأس النــادي »جميــع األلــوان«، ومفاريــد دق/جــل 
»جميــع األلــوان«، وبيــرق المؤســس »مجاهيــم«، وكأس الملــك »مجاهيــم«، وشــلفا ولــي العهــد »مجاهيــم«، 

ونخبــة النخبــة »مجاهيــم«.
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ــه  ــاد تأهيل ــي مع ــت تاريخ ــه أول بي ــاء افتتاح ــف، أثن ــة القطي ــة محافظ ــس بلدي ــيني، رئي ــد الحس ــا م. محم دع
ــة  ــة التراثي ــة حســب الهوي ــى إعــادة تأهيــل منازلهــم التاريخي ــة إل ــاروت، مــالك البيــوت التاريخي ــرة ت فــي جزي
للمنطقــة لالســتفادة منهــا. وتجــول رئيــس البلديــة فــي البيــت التاريخــي الــذي تحــول إلــى متحــف جــاذب بعــد 

ــوًرا. أن كان مهج
وقــال م. الحســيني: »جئنــا اليــوم مــع الزمــالء فــي بلديــة محافظــة القطيــف لدعــم مثــل هــذه المشــاريع التــي 
تعيــد تأهيــل وترميــم المبانــي التاريخيــة والتراثيــة فــي محافظــة القطيــف عامــة وفــي جزيــرة تــاروت خاصــة«، 
مشــدًدا علــى تأييــد البلديــة وتشــجيعها وتحفيزهــا للجميــع علــى إعــادة تأهيــل المبانــي التاريخيــة والتراثيــة فــي 
المنطقــة واالســتفادة منهــا فــي الجــذب الســياحي للزائريــن مــن مختلــف مناطــق المملكــة، وكذلــك مــن 
دول العالــم. وأضــاف: »إن المبانــي التاريخيــة والتراثيــة ثــروة كبيــرة نعتــز بهــا جميًعــا، والمطلــوب منــا إعــادة 
تأهيلهــا وترميمهــا حســب البيئــة العمرانيــة القديمــة«. وذكــر بــأن افتتــاح البيــت التاريخــي يعــدُّ أول باكــورة 
ــة  ــز الهوي ــة وتعزي ــراث المنطق ــى ت ــة عل ــرقية للمحافظ ــة الش ــر المنطق ــة تطوي ــع هيئ ــراكة م ــال الش أعم

العمرانيــة.
د مالكــو المنــزل التاريخــي علــى أن النجــاح فــي إعــادة تأهيــل وترميــم المنــزل التاريخــي لــم يكــن ممكًنــا  وشــدَّ
لــوال دعــم البلديــة وتوجيهاتهــا، مؤكديــن أن التشــجيع يجعلهــم يســتمرون فــي هــذا التوجه، وقدموا الشــكر 
للبلديــة التــي ســاهمت فــي عمليــة التنظيــف لحــد كبيــر، إذ رفعــت األنقــاض وســاندت العامليــن علــى إعــادة 

الترميــم، كذلــك قدمــت تســهيالت كبيــرة واســتجابت لتأهيــل المنطقــة.
وتعــدُّ جزيــرة تــاروت إحــدى مناطــق محافظــة القطيــف المليئــة بالمبانــي التاريخيــة والتراثيــة، إذ يقــع فيهــا 
أول مطــار للمملكــة أُســس فــي عهــد الملــك المؤســس عبدالعزيــز آل ســعود - طيــب هللا ثــراه - وفيهــا 
قلعــة تــاروت التاريخيــة التــي يمتــد عمرهــا الزمنــي إلــى 500 قبــل الميــالد، إضافــة إلــى منطقــة المبانــي التاريخية 

والتراثيــة القديمــة التــي تقــع ضمــن نطــاق القلعــة التاريخيــة، وفيهــا قصــر الفيحانــي التراثــي بداريــن.

افتتاح أول بيت تاريخي أمام الزوار بـ»تاروت«
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نيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - رعــى صاحــب 
الســمو الملــيك األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة الريــاض، بطولة »كأســي خــادم الحرمين 
الشــريفين«، فــي نســختها السادســة والخمســين، بشــوط مخصــص لخيــل اإلنتــاج المحلي، وشــوط مفتوح 

الدرجــات، وهديــة وكــؤوس خــادم الحرميــن الشــريفين للخيالــة الســعوديين المتمرنين.
وعقــب نهايــة الشــوط التاســع ســلم ســمو أميــر منطقــة الريــاض هديــة وكــؤوس خــادم الحرميــن 
ــة الســعوديين المتمرنيــن، حيــث فــاز بالمركــز األول الجــواد »موضــون« إلســطبل ذيــب  الشــريفين للخيال
المراقيــب، وجــاء الثالثــة األوائــل الخيالــة محمــد ســليمان وأحمــد الطيــار ونــواف العنــزي. كمــا ســلم ســموه 
عقــب نهايــة الشــوط العاشــر كأس خــادم الحرميــن الشــريفين لخيــل اإلنتــاج المحلــي لســمو األميــر فيصــل 
بــن خالــد بــن عبدالعزيــز بعــد فــوز الجــواد »البذالــي« إلســطبل األميــر فيصل بــن خالــد. وعقب نهاية الشــوط 
الحــادي عشــر الــذي فــاز فيــه الجــواد »دريفــو« إلســطبل ســمو األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبدالعزيــز، ســّلم 
األميــر فيصــل بــن بنــدر كأس خــادم الحرميــن الشــريفين لشــوط مفتــوح الدرجــات لســمو األميــر فيصــل 

بــن خالــد بــن عبدالعزيــز.
وفــي ختــام الحفــل قــال األميــر فيصــل بــن بنــدر: »أتشــرف بتكليــف ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين لــي 
بــأن أنــوب عنــه - حفظــه هللا - بتســليم الكأســين وبنفــس الوقــت ســعيد أيًضــا بمشــاهدة خيالــة ســعوديين 
علــى مســتوى راٍق وأهنئهــم علــى هــذا المســتوى وأشــكر ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي 

عهــده علــى هــذا الدعــم الاّلمتناهــي للفروســية بهــذا الميــدان العريــق الــذي يحمــل اســم المؤســس«.

النسخة الـ56 لكأسي امللك للفروسية
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https://bit.ly/2YItPtO - 1 - افتتاح فعاليات مهرجان شتاء الخرج
https://bit.ly/2YGYxDz - 2 -  مهرجان اإلبل يختم فعالياته بإعالن الفائزين في أشواط الرموز

https://bit.ly/2Mni8Gt - 3 -  بحث السياسة الوطنية لألدوية في المملكة
https://bit.ly/3arCczk - 4 -  إطالق تحدي تطوير منظومة ذكية للحج والعمرة.. والجائزة مليون لاير

https://bit.ly/2YGQvKP - 300 5 -  العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى
https://bit.ly/3oHsYUR - 6 - بدر بن فرحان: صندوق التنمية الثقافي سيعزز اإلنتاج ويمكن اإلبداع

https://bit.ly/3pO8cnB - 7 -  إطالق البوابة الوطنية الرقمية للتعامالت الصحية التأمينية
https://bit.ly/39MZLng - 8 -  تنفيذ 1142 برنامًجا تدريبًيا عن ُبعد لمحو األمية

https://bit. - 9 -  بدايــة مشــوار 14 فنانــة تشــكيلية تنطلــق فــي معــرض »هــّن وهــم ونحــن« برعايــة نــورة بنــت محمــد
ly/3oPSsPM

https://bit.ly/36FrWm9 - 10 - الشورى يقر حرمان األب من المزايا العينية حال أدين بجرائم نظام حماية الطفل
https://ara.tv/vz7bz - 11 - كل ما تريد معرفته عن مشروع “ذا الين” الجديد بالسعودية

https://ara.tv/neyzp - 12 - محمد بن سلمان يطلق “ذا الين”.. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
https://bit.ly/2YHClJw - 13 - “تقويم التعليم” تطلق منصة إلكترونية الختبارات المكفوفين

https://bit.ly/3appP6I - 14 - التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا
https://bit.ly/3rhG7Wg - ”15 - 50 ألف مستفيد من منصة “معين

https://bit.ly/3oNMEpQ - 16 - خمس فئات مستثناة من لقاح كورونا
https://bit.ly/3pSPj3e - 2021 17 - “ديوان المحاسبة” ُيعلن حزمة برامج تدريبية لـ

https://bit.ly/3jfXDr2 - 18 - 21 ورقة عمل تبحث تحسين العمل الميداني في الدفاع المدني
https://bit.ly/39LMhYF - 19 - تدشين “منصة نودا” لتشخيص أطفال التوحد عن ُبعد

https://bit.ly/3aAyovw - 20 - أول طبيبة سعودية تقود مركًزا للقلب في المملكة
https://bit.ly/2Mp9QOo - ”21 - ختام ناجح لمهرجان “برتقالة حائل

https://bit.ly/3jeedaI - 22 - 77 موقًعا مخالًفا ألنظمة الملكية الفكرية
https://bit. - 23 - برئاســة ولــي العهــد.. صنــدوق االســتثمارات العامــة يقــر اســتراتيجيته لخمســة أعــوام مقبلــة

ly/3apvJ7S
https://bit.ly/2MX2di4 - 24 - “الداخلية” تجدد تحذيرها للتجمعات العمالية في المنازل أو االستراحات

https://bit.ly/2O4zzfn - 25 - “المدافع البحري 21” يواصل السيناريوهات القتالية
https://bit.ly/2YGdfum - 26 - قرار شوري لرفع نسبة الممارسين الصحيين في “الخاص”.. بالحوافز

https://bit.ly/3pQyLJ8 - 27 - المملكة ترسم البسمة على محيا أطفال اليمن
https://bit.ly/39HMGvf - 28 - سمو ولي العهد يكشف عن خطط تطوير مدينة الرياض

https://bit.ly/2LnhIPS - 29 - تورط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك في عملية غسل أموال مليارية
https://bit.ly/39LE0Ej - 30 - الصحة ُتطلق خدمة العيادات عن ُبعد

https://bit.ly/3cRpnBp - 31 - “البيئة” و”األوقاف” تطرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية لالستثمار
https://bit.ly/2LklSrG - 32 - افتتاح أول بيت تاريخي أمام الزوار بتاروت

https://bit.ly/3oLefbr - تحت الماء )Wi-Fi( 33 - علماء “كاوست” يطورون تقنية واي فاي
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https://bit.ly/3jdb0Zc - 34 - %200 نسبة ارتفاع كورونا خالل شهر يناير
https://bit.ly/3pOBkLt - 35 - وزير الصحة: يجب المحافظة على المكتسبات المتحققة في التصدي للجائحة

https://bit. - 36 - نيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر الريــاض يرعــى النســخة الـــ56 لكأســي الملــك للفروســية
ly/36Ct0qz

https://bit.ly/39LrTqH - 37 - خادم الحرمين الشريفين يصدر أمًرا بترقية )27( قاضًيا بديوان المظالم
https:// - 38 - ســمو ولــي العهــد ُيشــارك فــي جلســة حــوار اســتراتيجية ضمــن فعاليــات المنتــدى االقتصــادي العالمــي

bit.ly/3cFnyr2
https://bit.ly/3aw3S63 - 39 - صدور عدد من األوامر الملكية الكريمة

40 - ســمو ولــي العهــد: سياســة المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين قائمــة علــى نهــج راســخ قوامــه تحقيــق 
https://bit.ly/3txLOBx - المصالــح العليــا لــدول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة

https://bit.ly/3rjd70j - 41 - خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصااًل هاتفًيا من سمو أمير دولة الكويت
42 - البيــان الختامــي الصــادر عــن المجلــس األعلــى فــي دورتــه الحاديــة واألربعيــن “قمــة الســلطان قابــوس والشــيخ 

https://bit.ly/2O5BikA - ”صبــاح
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