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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

مؤشرات »كورونا« تقترب من الوضع المستقر
المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل المهني

تعزيز قدرات المجتمع المدني إلعداد التقارير الموازية
العقد األول لتشغيل مشروع وسط العوامية

تكثيف اإلجراءات االحترازية في األقسام النسائية بالمسجد النبوي
ارتـفــاع عــدد المحــامـيــات %66

رعاية خادم الحرمين غيرت واقع ذوي اإلعاقة
أربــعـة لقــاحات جـــديـدة تحــت الدراســة

مشاعر الفرح والحب والوالء تتوالى بسالمة ولي العهد السعودي 
امللف األمني

 حصر تصاريح السفر على 3 فئات
ختام تمرين »رماح النصر 1« 

تخريج الدفعة 99 في كلية الملك فيصل الجوية
جريمة حـرب حوثية على مطار أبـها 

جهود استثنائية للسجون في مواجهة »كورونا«
43 ألف م  خالفة لإلجراءات االحترازية في أسبوع

إرهاب الحوثي يتمادى ودفاعات المملكة تردعه 
امللف االقتصادي

توصيات لسعودة الوظائف ودعم الجمعيات األهلية
أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر

Prestige BioPharmaاتفاقية شراكة بين تبوك الدوائية و
برامج طموحة لريادة الفضاء واالستثمار فيه

التأمينات االجتماعية: 27 مليون عملية إلكترونية في 2020
امللف السياسي

 انتزاع 1.419 لغًما في اليمن
مذكرة تشاور سياسي بين المملكة وغانا

ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
تطبيق الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية

المملكة تستعرض تجربة مواجهة »كورونا« أمام األمم المتحدة
»الغذاء والدواء« تجيز استخدام »أسترازينيكا«
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المملكة ترفض تقرير الكونجرس بشأن جريمة مقتل خاشقجي
»العالم اإلسالمي« تؤكد تأييدها الكامل لبيان الخارجية السعودية 

امللف الثقايف

تدشين الملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة
فتح القبول في برامج التعليم عن ُبعد

تجارب سريرية ألول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا«
استمرار الدراسة عن ُبعد حتى نهاية العام

امللف الترفيهي

ولي العهد السعودي يرعى حفل سباق »كأس السعودية« 
املراجع
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر فبرايــر 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 فبرايــر 2021، البدايــة مــع جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة 
المؤكــدة باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، حتــى يــوم 28 فبرايــر، 377383 حالــة، منهــا 
ــغ عــدد حــاالت  ــة الحرجــة، فيمــا بل ــة فــي العناي ــدة باســتثناء 481 حال ــة نشــطة جميعهــا بصحــة جي 2584 حال

ــة.  ــاة 6494 حال ــاالت الوف ــدد ح ــغ ع ــة، وبل ــي 368305 حال التعاف
وكشــف المتحــدث الرســمي لهيئــة الغــذاء والــدواء، تيســير المفــرج، عــن دراســة تقــوم بهــا الهيئــة ألربعــة 
لقاحــات جديــدة، مؤكــًدا أن أي لقــاح ســتتم الموافقــة عليــه وإجازتــه ســُيعلن عنــه وســيتم العمــل بــه مــع 

اللقاحيــن المعتمديــن فــي المملكــة وهمــا: لقــاح فايــزر، ولقــاح أســترازينيكا.
وفــي ســياق آخــر، تواصلــت مشــاعر الفــرح والحــب والــوالء عقــب إعــالن بيــان الديــوان الملــي نجــاح العمليــة 
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 ــا صاح ــي أجراه الت
ــه الحمــد بالنجــاح، وأن ســموه  ــر الدفــاع - حفظــه هللا - مستبشــرين بأنهــا تكللــت ولل ــوزراء، وزي مجلــس ال
غــادر المستشــفى عقــب إجرائــه العمليــة الجراحيــة التــي تمــت بالمنظــار الســتئصال التهــاب الزائــدة الدوديــة 

فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض، داعيــن هللا – عــز وجــل - لــه بالصحــة والعافيــة.
ــا فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، فاســتمر مسلســل إرهــاب الحوثــي، باســتهداف األعيــان المدنيــة فــي  أمَّ
المملكــة بأســلحته اإليرانيــة، فــي محاولــة لصناعــة انتصــارات وهميــة أمــام أتباعــه وتغطيــة هزائمــه المتكــررة 

فــي اليمــن.
اســتهداف المملكــة بهــذا الشــكل المتواصــل ناتــج عــن اإلحبــاط الــذي تعانــي منــه الميليشــيا الحوثيــة بعــد 
هزيمتهــا فــي »مــأرب« باليمــن، حيــث تكبــدت خســائر كبيــرة أدت إلــى مقتــل أكثــر مــن 3 آالف قتيــل بعــد 

امللخص التنفيذي
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محاولــة الهجــوم علــى مــأرب.
ــد  ــن رص ــلهوب، ع ــالل الش ــدم ط ــة، المق ــوزارة الداخلي ــي ل ــدث األمن ــف المتح ــف، كش ــياق مختل ــي س وف
ــر، منهــا 17789 فــي الريــاض،  ــر مــن شــهر فبراي 43.428 مخالفــة لإلجــراءات الوقائيــة خــالل األســبوع األخي

ــة. ــران 155 مخالف ــي نج ــت ف ــات فكان ــل المخالف ــا أق ــرقية، أمَّ ــي الش ــة، و4819 ف ــة المكرم ــي مك و10388 ف
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، نرصــد إعــالن صاحــب الســمو الملــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للفضــاء، عــن إكمــال الهيئــة لجميــع مراحــل تأسيســها، 
بعــد أن أكملــت بناءهــا المؤسســي وعقــدت الكثيــر مــن الشــراكات واالتفاقيــات، محلًيــا ودولًيا، علــى مختلف 

الصعــد، وأصبحــت جاهــزة لتنفيــذ المهــام المكلفــة بهــا مــن قيــادة هــذه الدولــة المباركــة.
ــرق  ــي الش ــدة ف ــة الرائ ــات الدوائي ــركات الصناع ــر ش ــدى أكب ــة، إح ــات الدوائي ــوك للصناع ــركة تب ــت ش وأبرم
 Prestige بيوفارمــا«  »برســتيج  مــع  حصريــة  وتوزيــع  ترخيــص  اتفاقيــة  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
BioPharma، وهــي شــركة عامــة مدرجــة فــي البورصــة الكوريــة ومقرهــا فــي ســنغافورة، وتركــز أنشــطتها 
علــى المرحلــة األخيــرة مــن التطويــر الســريري لعالجــات األجســام المضــادة الجديــدة والبدائــل الحيويــة. 
ــع  ــي تس ــك ف ــوي لـــ«Trastuzumab«، وذل ــل الحي ــار Tuznue️™، البدي ــويق عق ــى تس ــة إل ــدف االتفاقي وته
دول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، إذ ســتكون »تبــوك الدوائيــة« مســؤولة عــن تســجيل 

.™️Tuznue وتســويق 
الملــف السياســي فــي فبرايــر 2021، كان زاخــًرا باألحــداث، علــى رأســها إعــالن صاحــب الســمو الملــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد - حفظــه هللا - أن المملكــة العربيــة الســعودية تســير وفــق 
خطــوات جــاّدة فــي الســنوات األخيــرة نحــو تطويــر البيئــة التشــريعية، مــن خالل اســتحداث وإصــالح األنظمة 
ــخ مبــادئ العدالــة والشــفافية، وحمايــة حقــوق اإلنســان، وتحّقــق التنميــة  التــي تحفــظ الحقــوق وُترسِّ
ــا مــن خــالل مرجعيــاٍت مؤسســيٍة إجرائيــٍة وموضوعيــٍة واضحــٍة  الشــاملة، وتعــّزز تنافســية المملكــة عالمًي

ومحــددٍة.
ــأن  ــرس بش ــه الكونج د ب ــذي زوِّ ــر ال ــأن التقري ــه بش ــمَّ تداول ــا ت ــة م ــت وزارة الخارجي ــر، تابع ــد آخ ــى صعي وعل
ــا  ــض رفًض ــة ترف ــة المملك ــى أن حكوم ــارت إل ــه هللا. وأش ــقجي - رحم ــال خاش ــن جم ــل المواط ــة مقت جريم
قاطًعــا مــا ورد فــي التقريــر مــن اســتنتاجات مســيئة وغيــر صحيحــة عــن قيــادة المملكــة وال يمكــن قبولهــا 
بــأي حــال مــن األحــوال. كمــا أن التقريــر تضمــن جملــة مــن المعلومــات واالســتنتاجات األخــرى غيــر الصحيحة.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، رصدنــا بــدء جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، المرحلــة األولــى مــن 
التجــارب الســريرية المدعومــة مــن وزارة التعليــم إلنتــاج لقــاح »كوفيــد – 19« بعــد أن أنهــت التجــارب المخبرية 
وأثبتــت فعاليتهــا، بمــا يعكــس إســهام الجامعــات الســعودية وتكاملهمــا مــع الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى 

الوصــول إلــى أول لقــاح ســعودي مضــاد لفيــروس كورونــا.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر فبرايــر، فنيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن  أمَّ
عبدالعزيــز آل ســعود، الرئيــس الفخــري لنــادي ســباقات الخيــل، رعــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، حفــل ســباق »كأس 
الســعودية« فــي نســخته الثانيــة الــذي يعــدُّ األغلــى فــي تاريــخ الســباقات العالميــة للخيــول، وذلــك بميــدان 

ــاض. ــي الري ــية ف ــز للفروس ــك عبدالعزي المل
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر فبرايــر 2021، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة.  المختلف
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أعلــن المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة، د. محمــد العبدالعالــي، أن عــدد الحــاالت المســجلة المؤكــدة 
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة بلــغ حتــى يــوم 28 فبرايــر، 377383 حالــة، منهــا 2584 
حالــة نشــطة جميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 481 حالــة فــي العنايــة الحرجــة، فيمــا بلــغ عــدد حــاالت التعافــي 

368305 حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 6494 حالــة. 
وقــال د. العبدالعالــي: بلــغ عــدد الفحــوص المخبريــة أكثــر مــن 13.6 مليــون فحــص، وبلــغ عــدد المســتفيدين 
مــن خدمــات مراكــز »تأكــد« 7.5 مالييــن، وفــي عيــادات »تطمــن« أكثــر مــن مليونيــن، وأكثــر مــن 28 مليــون 
استشــارة واستفســار عبــر 937. وأضــاف د. العبدالعالــي: نتابــع باســتمرار منحنيــات الحــاالت المؤكــدة 
ــا، ووصــول هــذه المنحنيــات للوضــع المســتقر والمطمئــن يتطلــب المزيــد مــن  والحرجــة وهــي تتجــه إيجاًب
الحــذر واليقظــة والتقيــد باالحتــرازات واإلجــراءات الوقائيــة والمداومــة علــى لبــس الكمامــة وتطبيــق التباعــد 
االجتماعــي وغســل اليديــن باســتمرار، مشــيًرا إلــى أن أي تــراٍخ أو إهمــال سيســبب المزيــد مــن الحــاالت 

الجديــدة.
وأكــد متحــدث الصحــة علــى أهميــة اللقاحــات ودورهــا فــي المســاهمة فــي عمليــة التصــدي للجائحــة 
وتجاوزهــا، مشــيًرا إلــى أن عــدد اللقاحــات المعطــاة بلــغ 780667 جرعــة، داعًيــا الجميــع إلى ســرعة المبــادرة في 
التســجيل والحصــول علــى اللقاحــات، ومؤكــًدا أن جميــع اللقاحــات آمنــة وفعالــة وال تؤثــر علــى هبــوط فــي 
المناعــة كمــا يثيــر البعــض فــي األيــام األولــى مــن الحصــول عليهــا. وأشــار د. العبدالعالــي إلــى أن الدراســات 
العلميــة واألبحــاث تؤكــد أن يكــون الحصــول علــى الجرعتيــن مــن نفــس نــوع اللقــاح المعطــى، موضًحــا أن 

المــدة الزمنيــة المحــددة بيــن الجرعتيــن تكــون وفــق توصيــات المراكــز العلميــة والبحثيــة.

مؤشرات »كورونا« تقترب من الوضع املستقر
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املرأة السعودية أثبتت قدرتها ىلع العمل املهني

تعزيز قدرات املجتمع املدني إلعداد التقارير املوازية

كــرم صاحــب الســمو الملــي األميــر الدكتــور فيصــل 
ــز، أميــر منطقــة  بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزي
ــم«  ــادرة »ترامي ــى مب ــن عل ــه، القائمي ــي مكتب ــم، ف القصي
مظلــة  تحــت  التطوعــي  ســخاء  فريــق  ينفذهــا  التــي 

جمعيــة اإلســكان األهليــة بالقصيــم.
واســتمع ســموه مــن قبــل قائــدة مبــادرة »تراميــم« 
وفريــق ســخاء التطوعــي، أفنــان الدبيخــي، علــى مــا جــرى 
إنجــازه وتحقيقــه مــن خــالل مبــادرة »تراميــم« التــي ُتعنى 
بمســاعدة األســر المتعففــة بترميــم وتجهيــز منازلهــم 

وتوفيــر االحتياجــات األساســية فيهــا، وعــن أنشــطة وأعمــال المتطوعيــن والمتطوعــات ومــا يقدمــه أبنــاء 
وبنــات المنطقــة مــن جهــود تطوعيــة لخدمــة مجتمعهــم، مقدمــة شــكرها الجزيــل باســمها ونيابــة عــن 
جميــع المشــاركين المتطوعيــن والمتطوعــات فــي المبــادرة لســمو أميــر منطقــة القصيــم علــى دعمــه غيــر 

المحــدود لهــم، وتقديــم المســاندة والمتابعــة لهــم عبــر هــذه المبــادرة التطوعيــة واإلنســانية.
وأشــاد ســمو أميــر القصيــم بهــذه المبــادرة التطوعيــة الفريــدة مــن نوعهــا لترميــم منــازل المحتاجيــن 
بالتعــاون مــع جمعيــة اإلســكان األهليــة وأهــل الخيــر الداعميــن مــن خــالل فريــق ســخاء التطوعــي ومبــادرة 
»تراميــم«، الفًتــا االنتبــاه إلــى أنــه رأينــا فــي هــذه المبــادرة كيــف أثبتــت المــرأة الســعودية قدرتهــا علــى العمــل 

المهنــي، وليــس كمــا يتصــوره البعــض فــي األعمــال المكتبيــة فقــط.
ــا أن نفتخــر فــي هــذه البــالد وهــذه المنطقــة بوجــود فــرق تطوعيــة أصبحــت  وقــال ســموه: »كــم يحــق لن
ــا  ــر أيًض ــا أن نفخ ــق لن ــر، ويح ــل الخي ــي عم ــع ف ــة المجتم ــي حاج ــة تلب ــادرات نوعي ــهامات ومب ــن إس ــث ع تبح
بهــذه المنظومــة الثالثيــة بيــن فريــق ســخاء التطوعــي وجمعيــة اإلســكان األهليــة والداعميــن الذيــن أبدعوا 

فــي فكــرة ومبــادرة تراميــم الخيريــة التــي هــي األولــى مــن نوعهــا بالمنطقــة«.

ختمــت هيئــة حقــوق اإلنســان، ورشــة بعنــوان: »تفاعــل المجتمــع المدنــي مــع آليات حقــوق اإلنســان وإعداد 
وكتابــة التقاريــر الموازيــة )تقاريــر الظــل(«، التــي تأتــي فــي إطــار برنامــج التعــاون الفنــي مــع مفوضيــة األمــم 
ــع  ــات المجتم ــوادر مؤسس ــدرات ك ــز ق ــة تعزي ــتهدفت الورش ــان، واس ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس المتح
ــان  ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــة ف ــات الدولي ــق االتفاقي ــول تطبي ــة ح ــة مهني ــر موازي ــداد تقاري ــي إع ــي ف المدن
التــي صادقــت عليهــا المملكــة، وتعريفهــم بآليــات األمــم المتحــدة فــي هــذا اإلطــار، وكيفيــة التنســيق علــى 

المســتوى الوطنــي وبنــاء التحالفــات إلعــداد التقاريــر الموازيــة. 
وتناولــت جلســات الورشــة التــي أقيمــت علــى مــدى يوميــن آليــات حقــوق اإلنســان التعاهديــة وغيــر 
ــر الموازيــة وهيكلهــا، وكيفيــة تقديــم البيانــات المكتوبــة، وآليــة الحصــول علــى  التعاهديــة، وأهميــة التقاري
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اعتمــد وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، ماجــد بــن عبــد هللا الحقيــل، ترســية أول عقــد اســتثماري 
لتشــغيل مشــروع وســط العواميــة فــي محافظــة القطيف.

ــا علــى إنهــاء  ذكــر ذلــك أميــن المنطقــة الشــرقية، م. فهــد بــن محمــد الجبيــر، وقــال: إن األمانــة تجــري حالًي
كافــة اإلجــراءات لترســية عقــد المشــروع علــى إحــدى الشــركات الوطنيــة، بالتعــاون مــع هيئــة تطويــر 
المنطقــة الشــرقية، والــذي يأتــي امتــداًدا لجهــود األمانــة فــي تنشــيط الحركــة االقتصاديــة بالمنطقــة مــن 

ــتثماراتها. ــة اس ــاء بجاذبي ــال واالرتق ــتثمرين ورواد األعم ــم المس ــالل دع خ
وســيتضمن العقــد مجموعــة مــن الخدمــات والمراكــز التجاريــة والمقاهــي متعــددة األنشــطة، باإلضافــة 
ــرقية  ــة الش ــي المنطق ــي ألهال ــس اإلرث الثقاف ــي تعك ــة الت ــة والتراثي ــق الحرفي ــن المراف ــة م ــى مجموع إل
بمــا يســاهم فــي تنميــة المنطقــة ورفــع مســتوى الرضــا لــدى الســكان والــزوار، وتعزيــز عناصــر جــودة 
الحيــاة، ويتماشــى مــع »رؤيــة المملكــة 2030« فــي تطويــر منظومــة االســتثمارات ورفــع اإليــرادات وجــذب 

االســتثمارات النوعيــة.

كثفــت وكالــة الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد النبــوي أعمــال اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة فــي 
األقســام النســائية لتشــديد الحمايــة للمصليــات مــن فيــروس كورونــا.

وتنفــذ الفــرق الميدانيــة النســائية علــى مــدار الســاعة برامــج التنظيــف والتطهيــر لألرضيــات والســجاد داخــل 
المصليــات والســاحات النســائية بمعقمــات ومنظفــات صديقــة للبيئــة خاضعــة الشــتراطات ومواصفــات 
عاليــة ال تؤثــر فــي الصحــة العامــة لحيــاة اإلنســان، إلــى جانــب مواقــع الوضــوء قبــل وبعــد الصلــوات بمعــدل 
عشــر مــرات يومًيــا، إضافــة إلــى تطهيــر المكاتــب النســائية والســاللم المؤديــة إليهــا وإلــزام جميــع العامــالت 
بالوكالــة باتبــاع وســائل الحمايــة الشــخصية والمحافظــة عليهــا مــن خــالل ارتــداء القفــازات الوقائيــة لضمــان 

الســالمة للجميــع.
كمــا شــملت اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي اتخذتهــا الوكالــة النســائية، رفــع حافظــات مــاء زمــزم مــن 
األقســام النســائية واســتبدالها بعبــوات زمــزم لتوزيعهــا علــى الزائــرات، وحثهــن ونصحهــن بعــدم إحضــار 
األطفــال، والبعــد عــن التجمعــات النســائية داخــل المســجد وســاحاته، والمباعــدة بيــن صفــوف المصليــات 

حرًصــا علــى ســالمتهن.

العقد األول لتشغيل مشروع وسط العوامية

تكثيف اإلجراءات االحترازية يف األقسام 
النسائية باملسجد النبوي

الصفــة االستشــارية، واإلجــراءات الخاصــة، وعمــل أجهــزة هيئــات المعاهــدات، وطــرق تقديــم التقاريــر مــن 
ــات  ــتعرضت الجلس ــا اس ــدات. كم ــات المعاه ــع هيئ ــي م ــع المدن ــل المجتم ــراف، وتفاع ــدول األط ــل ال قب
أدوات بنـــاء التحالفـــات فــي إعــداد التقاريــر الموازيــة، ســواًء فيمــا بيـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميــة، ٔاو مــع 

المؤسســات الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص.
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شــهدت وزارة العــدل تمكيًنــا متنامًيــا للمــرأة 
فــي أروقــة الــوزارة، إذ تنوعــت مجــاالت عمل 
وقانونيــة،  شــرعية،  كباحثــة  فيهــا،  المــرأة 
إداريــة،  مســاعدة  إلــى  إضافــة  واجتماعيــة، 
عــدل.  وكاتبــة  أولــى،  برامــج  ومطــورة 
العــدل  لــوزارة  الجديــد  الهيــكل  وتضمــن 
الــوزارة  لســلم  النســائي  العنصــر  دخــول 
بشــكل رســمي، عبر اســتحداث إدارة نســائية 

للمــرة األولــى فــي تاريــخ الــوزارة.
وأوضحــت مديــرة اإلدارة النســائية فــي وزارة 
العــدل، نــورة الغنيــم، أن عــدد الموظفــات 

بلــغ 1814 موظفــة، يعملــن فــي القطاعــات العدليــة المختلفــة، مشــيرة إلــى تقديمهــن الخدمــات ألكثــر مــن 
30500 مســتفيد ومســتفيدة، خــالل العــام المنصــرم 2020، مبّينــة أن تمكيــن المــرأة فــي وزارة العــدل انعكــس 
ز ســرعة األداء، ورفــع ســقف إنجــاز  إيجاًبــا علــى خدمــة المســتفيدين والمســتفيدات، والتيســير عليهــم، وعــزَّ

األعمــال.
وفــي هــذا الســياق، ارتفــع عــدد المحاميــات المرخــص لهــن فــي المملكــة خــالل العــام الماضــي بنســبة %66 
مقارنــة بعــام 2019، إذ كان عددهــن 618 محاميــة، ليرتفــع إلــى 1029 محاميــة بنهايــة العــام 2020، فــي حيــن ارتفــع 

عــدد المحاميــن فــي الفتــرة نفســها بنســبة %30.

ــز  ــاء مرك ــس أمن ــس مجل ــز، رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو المل ــب الس ــاد صاح أش
الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، بحــرص وزارة 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة علــى تطبيــق المعاييــر الشــاملة لضمــان حصــول ذوي اإلعاقــة علــى 
حقوقهــم واندماجهــم فــي ســوق العمــل والمجتمــع، مؤكــًدا أن ذلــك هــو نتــاج الرعايــة الكريمــة التــي يحظى 
بهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز – حفظــه 
ــة  ــم وتلبي ــى حقوقه ــة عل ــول ذوي اإلعاق ــده هللا - بحص ــخصية - أي ــه الش ــنوات، وعنايت ــدى س ــى م هللا - عل

ــم. احتياجاته
ــس  ــة، رئي ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــر الم ــي وزي ــم معال ــلمان تعمي ــن س ــلطان ب ــر س ــن األمي وثّم
مجلــس إدارة هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، للجهــات 

ارتـفــاع عــدد املحــامـيــات 66%

رعاية خادم الحرمين غيرت واقع ذوي اإلعاقة
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الحكوميــة، والــذي يقضــي بتطبيــق أدلــة الوصــول الشــامل، ومنــح الجهــات الحكوميــة مهلــة 6 أشــهر 
ــي  ــامل الت ــول الش ــادرة الوص ــر مب ــن أق ــز، كان أول م ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــا أن المل ــه، موضًح لتفعيل
ــًرا لمنطقــة الريــاض  أطلقهــا مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، وأعلــن - حفظــه هللا - حيــن كان أمي
وكمؤســس لمركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، أن الريــاض أول مدينــة صديقــة للمعوقيــن علــى 
مســتوى المملكــة والعالــم العربــي، ووقــع كذلــك - حفظــه هللا - دليــل معاييــر برنامــج الوصــول الشــامل 
ــا عالمًيــا ومرجًعــا رئيًســا لخدمــة الجميــع عموًمــا، ولــذوي اإلعاقــة  التــي أعدهــا المركــز ليكــون دســتوًرا علمًي

ــا. خصوًص
وقــال ســموه: إن مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة فــي 2 جمــادى اآلخــرة 1431هـــ، الموافــق 16 مايــو 
ــامل،  ــول الش ــهولة الوص ــج س ــل برنام ــة لتفعي ــات حكومي ــدة جه ــع ع ــة م ــن )11( اتفاقي ــر م ــد أكث 2010، عق
إضافــة إلــى تدشــين موقــع إلكترونــي خــاص بالبرنامــج لتفعيــل هــذا اإلعــالن الــذي ينفــذه المركــز بدعــم مــن 
عــدة وزارات فــي قفــزة نوعيــة لمســيرة التطويــر الحضــري والعمرانــي التــي تعيشــها المملكــة، مبيًنــا أن ذلــك 
ســاهم بفاعليــة فــي اســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي أوجــه الحيــاة العامــة ومســاندتهم فــي جميــع 

المجــاالت لــي يتمكنــوا مــن ممارســة حياتهــم وتحقيــق طموحاتهــم.

كشــف المتحــدث الرســمي لهيئــة الغــذاء والــدواء، تيســير المفــرج، عــن دراســة تقــوم بهــا الهيئــة ألربعــة 
لقاحــات جديــدة، مؤكــًدا أن أي لقــاح ســتتم الموافقــة عليــه وإجازتــه ســُيعلن عنــه وســيتم العمــل بــه مــع 

اللقاحيــن المعتمديــن فــي المملكــة وهمــا: لقــاح فايــزر، ولقــاح أســترازينيكا.
وأكــد المفــرج أن الهيئــة تعمــل ضمــن منظومــة علميــة لدراســة كل مــا يتعلــق باللقاحــات والتواصــل مــع 
ــارات ميدانيــة  الشــركات المصنعــة، مشــيًرا إلــى أن الفريــق العلمــي المشــّكل لدراســة اللقاحــات يقــوم بزي
للمصانــع المصنعــة للقاحــات، ويــدرس الجــودة والفاعليــة وكافــة الخــواص الدوائيــة فــي أي لقــاح، ومــن ثــمَّ 
يتــم رفــع نتائــج الدراســة للجــان العلميــة المعنيــة باعتمــاد اللقــاح، وبنــاء علــى تلــك الدراســات يتــم الفســح أو 

رفــض اللقــاح.
وكشــف المفــرج عــن جــوالت رقابيــة تقــوم بهــا الهيئــة علــى المنشــآت الدوائيــة والغذائيــة، مشــيًرا 
ــزام  ــدم االلت ــة لع ــر 368 مخالف ــة، وتحري ــة الماضي ــهر الثالث ــالل األش ــآت خ ــى 13403 منش ــوف عل ــى الوق إل

الوقائيــة. واالحتــرازات  باإلجــراءات 
ودعــا المفــرج كافــة أفــراد المجتمــع لعــدم االنجــراف خلــف الشــائعات، الفًتــا إلــى أن الهيئــة تتابــع كافــة اآلثــار 

الجانبيــة للقاحــات، داعًيــا كل مــن يتعــرض ألي أثــر التواصــل مــع الهيئــة أو وزارة الصحــة.

أربعـة لقــاحات جـــديـدة تحــت الدراســة
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ــا  ــي أجراه ــة الت ــاح العملي ــي نج ــوان المل ــان الدي ــالن بي ــب إع ــوالء عق ــب وال ــرح والح ــاعر الف ــت مش تواصل
صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وزيــر الدفــاع - حفظــه هللا - مستبشــرين بأنهــا تكللــت وللــه الحمــد بالنجــاح، وأن ســموه غــادر المستشــفى 
عقــب إجرائــه العمليــة الجراحيــة التــي تمــت بالمنظــار الســتئصال التهــاب الزائــدة الدوديــة فــي مستشــفى 

الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض، داعيــن هللا – عــز وجــل - لــه بالصحــة والعافيــة.
ــذي  ــو ال ــع الفيدي ــداول مقط ــب ت ــرح عق ــة بالف ــوات الممزوج ــي بالدع ــل االجتماع ــائل التواص ــت وس وضجَّ
ظهــر فيــه ســمو ولــي العهــد الســعودي خارًجــا مــن المستشــفى بالســالمة، معبريــن خاللها عــن فرحتهم، 

داعيــن لــه بالصحــة والســالمة الدائمــة.
ــن  ــن ع ــل، معبري ــع التواص ــف مواق ــر مختل ــا وعب ــة وخارجه ــل المملك ــن داخ ــموه م ــي لس ــت التهان وتوال
ــن. ــن والمواطني ــًرا للوط ــه ذخ ــموه ويديم ــظ س ــن هللا أن يحف ــة، داعي ــة الجراحي ــاح العملي ــعادتهم بنج س

مشاعر الفرح والحب والوالء تتوالى بسالمة ولي 
العهد السعودي



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
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حســابها  عبــر  للجــوازات،  العامــة  المديريــة  أوضحــت 
الرســمي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، عــدًدا 
مــن الضوابــط والشــروط ذات الصلــة بإصــدار تصاريــح 
الســفر للفئــات المســتثناة الخاصــة بهــا أثنــاء فتــرة تعليــق 
الرحــالت الدوليــة خــالل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
للخدمــات  أبشــر  منصــة  عبــر  وذلــك   ،»19  – »كوفيــد 

اإللكترونيــة.
األولــى  بالفئــة  الخاصــة  والشــروط  للضوابــط  ووفًقــا 
والعســكريين  المدنييــن  الحكومييــن  )الموظفيــن 
ــة  ــذر تأدي ــترط أن يتع ــمية(، يش ــات رس ــن بمهم المكلفي
المهمــة الرســمية عــن ُبعــد، وأالَّ تكــون المهمــة مرتبطــة 
ــق  ــي أضي ــاركة ف ــون المش ــه، وأن تك ــن تأجيل ــد يمك بموع

نطــاق، وللحصــول علــى تصريــح الســفر يشــترط إرفــاق خطــاب مــن المســؤول األول فــي الجهــة، وتحديــد 
أســماء المكلفيــن، والمهمــة، ومقرهــا، ومدتهــا، ومــا يفيــد اســتيفاء الشــروط المشــار إليهــا.

وفيمــا يخــص الفئــة الثانيــة )المواطنيــن ممــن لديهــم حــاالت إنســانية(، وبخاصــة حــاالت لــم شــمل األســرة 
للمواطــن أو المواطنــة مــع ذويهــم المقيميــن خــارج المملكــة، أو حــاالت وفــاة الــزوج أو الزوجــة أو أحــد 
األبويــن أو أحــد األبنــاء أو البنــات خــارج المملكــة، وكذلــك مــا يخــص لــم شــمل األســرة للمواطــن أو المواطنــة 
مــع ذويهــم المقيميــن خــارج المملكــة، أوضحــت الضوابــط ضــرورة إثبــات صلــة القرابــة )زوج، زوجــة، أب، أم( 
للمقيــم خــارج المملكــة، وإثبــات اإلقامــة فــي البلــد المطلــوب الســفر إليــه للطــرف اآلخــر، إلــى جانــب تعــذر 
قــدوم أحــد الزوجيــن أو األبويــن أو األبنــاء أو البنــات إلــى المملكــة، باإلضافــة إلثبــات مقــر دراســة األبنــاء خــارج 
ــال  ــي ح ــه، ف ــفر إلي ــراد الس ــد الم ــي البل ــة ف ــات المملك ــدى ممثلي ــم أو إح ــن وزارة التعلي ــا م ــة مصدًق المملك
ــا مــا يخــص حــاالت وفــاة الــزوج أو الزوجــة أو أحــد األبويــن أو أحــد األبنــاء  وجــود أبنــاء فــي عمــر الدراســة. أمَّ

خــارج المملكــة، فتتطلــب تقديــم شــهادة الوفــاة، وإثبــات صلــة القرابــة.
ــت  ــا يثب ــم م ــن لديه ــم(، الذي ــة ومرافقوه ــارج المملك ــون خ ــون المقيم ــم )المواطن ــة، وه ــة الثالث ــا الفئ وأمَّ
إقامتهــم خــارج المملكــة، فــإن الضوابــط والشــروط تتضمــن أن يتــم تقديــم المســتندات التاليــة إلثبــات 
ــه )وثيقــة أو صــك(، وتملــك عقــار أو عقــد  ــد المــراد الســفر إلي ــات اإلقامــة فــي البل اإلقامــة فــي الخــارج: إثب
إيجــار ســاري المفعــول قبــل صــدور هــذه الضوابــط، وبطاقــة إقامــة فــي البلــد المطلوب الســفر إليه ســارية 
المفعــول )دائمــة أو شــبه دائمــة(، وتقديــم مــا يثبــت أن صاحــب الطلــب كان يقضــي فتــرات خــارج المملكــة ال 

تقــل فــي مجموعهــا عــن )6( أشــهر فــي الســنة خــالل الثــالث الســنوات الســابقة.

حصر تصاريح السفر ىلع 3 فئات
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ختام تمرين »رماح النصر 1« 

تخريج الدفعة 99 يف كلية امللك فيصل الجوية

ــة  ــة الملكي ــوات الجوي ــد الق ــز، قائ ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــريك ب ــن ت ــق الرك ــي الفري ــمو المل ــب الس ــى صاح رع
الســعودية، فعاليــات اليــوم الختامــي لتمريــن )رمــاح النصــر 1(، الــذي أقيــم فــي مركــز الحــرب الجــوي بقاعــدة 
الملــك عبدالعزيــز الجويــة بالقطــاع الشــرقي. وشــهدت الفعاليــات تطبيــق العديــد مــن التكتيــكات الجويــة، 
ــي  ــة ف ــن الجاهزي ــاٍل م ــتوى ع ــن مس ــة ع ــاركة، معلن ــوات المش ــرع الق ــن أف ــزة م ــاركة ممي ــيق ومش بتنس
التخطيــط واإلعــداد والتنفيــذ، ومحققــة نقلــة كبيــرة فــي أســلوب العمل الجــوي والبحــري والبري المشــترك، 
بيــن جميــع أفــرع القــوات المســلحة المشــاركة. وأظهــرت القــوات المشــاركة فــي التمريــن قــدرات نوعيــة 

عاليــة ومميــزة، ومــدى االحترافيــة العاليــة للقــوات المســلحة وكفاءتهــا لمواجهــة التحديــات.
ا التمريــن   وعّبــر ســمو قائــد القــوات الجويــة عــن ســعادته بمــا شــاهده خــالل مرحلــة اختتــام التمريــن، عــادًّ
 الــذي ينفــذ تحــت مظلــة مركــز الحــرب الجــوي التمريــن األول  وســوف يبنــى عليــه تماريــن الحقــة - إن شــاء 
ــرة  ــات الكثي ــى الرغــم مــن ورود الطلب هللا. وأضــاف أن التمريــن نفــذ بمشــاركة أفــرع القــوات المســلحة  عل
مــن عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة للمشــاركة فــي هــذا التمريــن،  إال أن التوصيــة صــدرت باختصــار 
ــي  ــاح ف ــذا النج ــى ه ــى عل ــوف يبن ــط،  وس ــعودية فق ــلحة الس ــوات المس ــاركة الق ــى مش ــن  عل ــذا التمري ه
التماريــن القادمــة، مبيًنــا أن التمريــن اشــتمل علــى ثــالث مراحــل، وبفضــل مــن هللا حققــت أهــداف جميــع 
المراحــل بنجــاح، كمــا جــرى التركيــز علــى  اســتخدام المنظومــات واألســلحة  الحديثــة التــي  انضمــت، مؤخــًرا، إلــى 
القــوات الجويــة، والتركيــز فــي هــذا التمريــن علــى  العمليــات التقليديــة وغيــر التقليديــة، وبحمــد للــه وفضلــه 

تــمَّ  التعامــل معهــا جميًعــا بــكل  احترافيــة.
وأشــار إلــى أنــه ســوف يتــم االنتقــال إلــى مركــز الحــرب الجــوي النهائــي - إن شــاء هللا - خــالل الربــع األخيــر مــن 
العــام الحالــي، إذ اكتملــت العديــد مــن المنشــآت التــي ترتبــط بمركــز الحــرب الجــوي، ومنهــا: ميــدان الرمايــة، 
وميــدان الحــرب اإللكترونيــة. ونــّوه ســموه بالدعــم والتوجيــه الــذي تجــده القــوات الجويــة مــن القيــادة 

الحكيمــة - أيدهــا هللا - إليصالهــا إلــى أعلــى مســتويات القــدرة القتاليــة والجاهزيــة.

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 ــن صاح ــة ع نياب
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، رعــى معالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة، الفريــق األول الركــن فيــاض بــن 
ــي  ــاض. وكان ف ــي الري ــة ف ــل الجوي ــك فيص ــة المل ــة كلي ــن طلب ــدورة 99 م ــج ال ــل تخري ــي، حف ــد الرويل حام
ــن  ــدر ب ــن بن ــريك ب ــن ت ــق الرك ــي الفري ــمو المل ــب الس ــل، صاح ــر الحف ــه مق ــدى وصول ــه، ل ــتقبال معالي اس

ــعودية. ــة الس ــة الملكي ــوات الجوي ــد الق ــز، قائ عبدالعزي
وألقــى قائــد كليــة الملــك فيصــل الجويــة، اللــواء الطيــار الركــن حــازم بــن عبدالرحمــن بــن غشــيان، كلمة خالل 
ــوا  ــة أمض ــة الكلي ــن طلب ــعين م ــعة والتس ــة التاس ــا أن الدفع ــح فيه ــبة، أوض ــذه المناس ــد به ــل المع الحف
ــة  ــات المتعلق ــا كل المتطلب ــوا به ــة، أكمل ــد الدراس ــب ومقاع ــن التدري ــي ميادي ــنوات ف ــالث س ــن ث ــر م أكث
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ــداء اإلرهابــي الســتهداف  ــد تــريك المالــي، »أن االعت أكــد المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف، العمي
مطــار أبهــا الدولــي مــن الميليشــيا الحوثيــة، والــذي تســبب بتعــرض طائــرة مدنيــة علــى أرض المطــار لحريــق 
تمــت الســيطرة عليــه فــي حينــه، هــو ناتــج عــن طائــرة مفخخــة وهــي نســخة مــن المســيرة اإليرانيــة أبابيــل، 

وهــذه العمليــة اإلرهابيــة عمــل جبــان ويصنــف كجريمــة حــرب«.
ومــن هــذه الجريمــة النكــراء أصبــح مكشــوًفا للعالــم أجمــع مــا تقــوم بــه الميليشــيا الحوثيــة بتصعيــد 
ــة »قــم« فــي  ــي تحمــل أوامــر مــن مدين ــة الت ــدة اإليراني ــذ األجن ــا بعــد يــوم تجــاه المملكــة لتنفي إرهابهــا يوًم
إيــران باســتهداف األعيــان المدنيــة وتهديــد أمــن وســيادة المملكــة بطريقــة ممنهجــة ومتعمــدة النتهــاك 
األعــراف والقوانيــن الدوليــة، التــي تجــرم اســتهداف المنشــآت المدنيــة فــي أوقــات الحــروب، فــي محاولــة 

ــا. ــات عنه ــف العقوب ــران وتخفي ــى إي ــي عل ــط الدول ــف الضغ لتخفي
ــة  ــلحة النوعي ــن األس ــد م ــى المزي ــه عل ــم حصول ــف للعال ــة يكش ــال إرهابي ــن أعم ــي م ــه الحوث ــوم ب ــا يق وم
ــات  ــتمرار عملي ــالل اس ــن خ ــدود م ــر للح ــي العاب ــله اإلرهاب ــتمر مسلس ــران، ليس ــن إي ــة م ــدة المختلف الجدي

التهريــب، وانتهــاك قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة، ومنهــا: القــرار2216، والقــرار 2231.
وفــي كل مــرة يســتهدف الحوثيــون المملكــة تفشــل مخططاتهــم بفضــل يقظــة الدفاعــات الجويــة بتدمير 
كل جســم غريــب يقتــرب مــن ســماء المملكــة ومــا ينتــج عنــه مــن إصابــات ألجســام الطائــرات أو المواقــع 
المدنيــة، ناتــج عــن تدميــر الطائــرات المســيرة والصواريــخ فــي الجــو، ودائًمــا ســيكون الــرد شــديًدا مــن قــوات 
التحالــف، وهــذا مــا يحصــل فــي كل مــرة، عندمــا يحــاول الحوثــي اســتهداف المملكــة بصواريخــه وطائراتــه 

اإليرانيــة المســيرة.
وقــد أكــدت المملكــة فــي كل مــرة أن مــا تقــوم بــه الميليشــيا الحوثيــة مــن محــاوالت اســتهداف للمواقــع 
ــك  ــة وبذل ــراف الدولي ــف كل األع ــد يخال ــاب متعم ــو إره ــاه، ه ــة للمي ــع تحلي ــارات ومواق ــن مط ــة م المدني
ــران  ــن إي ــة م ــيا المدعوم ــدرات الميليش ــم ق ــًبا لتحجي ــون مناس ــراه يك ــذي ت ــلوب ال ــرد باألس ــق بال ــك الح تمل

ــي. ــا اإلرهاب ــف خطره ووق

جريمة حـرب حوثية ىلع مطار أبـها 

بالتأهيــل العســكري والتأهيــل األكاديمــي والتدريــب العملــي، وأصبحــوا مؤهليــن لالنضمــام لزمالئهــم فــي 
وحــدات القــوات الجويــة.

ــقيقة،  ــت الش ــة الكوي ــن دول ــن م ــقيقة، وآخري ــن الش ــة البحري ــن مملك ــن م ــم طالبي ــدورة تض ــن أن ال وبّي
انضمــوا إلــى مــن ســبقهم مــن زمالئهــم، ليصبحــوا جميًعــا جاهزيــن لالنطــالق إلــى مياديــن العــزة والكرامــة.
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ــة  ــة الرقابي ــوالت الميداني ــف الج ــب، بتكثي ــدهللا المعج ــن عب ــعود ب ــيخ س ــام الش ــب الع ــه النائ ــاًذا لتوجي إنف
والتفتيشــية علــى الســجون ودور التوقيــف للتأكــد مــن توافر اإلجــراءات االحترازيــة المعتمدة من الســلطات 
المختصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، قامــت »دوائــر الرقابــة علــى الســجون ودور التوقيــف« بجــوالت متفرقــة 
علــى الســجون ودور التوقيــف فــي مختلــف مناطــق المملكــة، ووقفــت علــى جــودة التدابيــر االحترازيــة 
وســالمة اإلجــراءات المتخــذة مــن »إدارات الســجون ودور التوقيــف« فــي مواجهــة فيــروس كورونــا، والتــي 

ســاهمت بتوفيــق هللا فــي حمايــة الســجناء والموقوفيــن مــن هــذه الجائحــة.
وقــال وكيــل النيابــة العامــة المســاعد للرقابــة علــى الســجون ودور التوقيــف واإلشــراف على تنفيــذ األحكام، 
الشــيخ فهــد بــن محمــد الرشــود: إن مديريــة الســجون تقــوم بدورهــا علــى أكمــل وجــه، مشــيًدا بالجهــود 

الوقائيــة التــي تبذلهــا فــي هــذا الجانــب.
ووجــه الرشــود أعضــاء الرقابــة بالمتابعــة والتنســيق المســتمرين مــع مديــري الســجون ودور التوقيــف حيال 

وجــود أيــة مالحظــات والرفــع عنهــا فــوًرا التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة.

كشــف المتحــدث األمنــي لــوزارة الداخليــة، المقــدم طــالل الشــلهوب، عــن رصــد 43.428 مخالفــة لإلجراءات 
الوقائيــة خــالل األســبوع األخيــر مــن شــهر فبرايــر، منهــا: 17789 فــي الريــاض، و10388 فــي مكــة المكرمــة، 

ــا أقــل المخالفــات فكانــت فــي نجــران 155 مخالفــة. و4819 فــي الشــرقية، أمَّ
ســيتم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  المســتمرة،  للمراقبــة  تخضــع  للجائحــة  الصحيــة  األوضــاع  أن  الشــلهوب  وأكــد 
تطبيــق تدابيــر إضافيــة فــي أي مدينــة أو منطقــة أو نشــاط يظهــر فيــه عــدم االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة 
ــا الجميــع للتعــاون وااللتــزام ومواصلــة لبــس الكمامــة حتــى زوال الجائحــة. والبروتوكــوالت المحــددة، داعًي
الستشــعار  الجميــع  داعًيــا  الكمامــة،  لبــس  يســتلزم  التفتيــش  نقــاط  أمــام  الوقــوف  أن  إلــى  وأشــار 
ــر  ــوم بنش ــن يق ــة وم ــراءات الوقائي ــف لإلج ــق كل مخال ــات بح ــق العقوب ــى تطبي ــًدا عل ــؤوليتهم، ومؤك مس

التواصــل االجتماعــي. المخالفــات علــى وســائل 

جهود استثنائية للسجون يف مواجهة »كورونا«

43 ألف مخالفة لإلجراءات االحترازية يف أسبوع



تقارير سعودية
19 التقرير الرابع عشر - فبراير 2021

يســتمر مسلســل إرهــاب الحوثــي، باســتهداف األعيــان المدنيــة في المملكــة بأســلحته اإليرانية، فــي محاولة 
ــدث  ــف المتح ــد كش ــن، فق ــي اليم ــررة ف ــه المتك ــة هزائم ــه وتغطي ــام أتباع ــة أم ــارات وهمي ــة انتص لصناع
الرســمي للمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي، المقــدم محمــد الحمــادي، أن فــرق الدفــاع المدنــي بمدينــة 
ــمَّ  ــتي ت ــاروخ بالس ــظايا ص ــقوط ش ــة س ــر 2021م( حادث ــق )27 فبراي ــبت المواف ــاء الس ــرت مس ــاض باش الري
إطالقــه باتجــاه العاصمــة الريــاض مــن قبــل عناصــر الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران مــن 
داخــل األراضــي اليمنيــة وتــمَّ اعتراضــه وتدميــره، وقــد تناثــرت الشــظايا علــى عــدة أحيــاء ســكنية فــي مواقــع 
ــرية أو  ــات بش ــوع إصاب ــازل دون وق ــد المن ــة بأح ــرار مادي ــظايا أض ــدى الش ــقوط إح ــن س ــج ع ــة، ونت متفرق
وفيــات - وللــه الحمــد - وقــد تــمَّ التعامــل مــع الحــادث وفــق اإلجــراءات المعتمــدة والخطــط المعــدة لذلــك.
وكان المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العميــد الركــن تــريك 

إرهاب الحوثي يتمادى ودفاعات اململكة تردعه
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المالــي، صــرح أن قــوات التحالــف المشــتركة تمكنت مســاء )الســبت( وصباح األحــد الموافــق )27 - 28 فبراير 
2021م( مــن اعتــراض وتدميــر صــاروخ بالســتي »واحــد« أطلقتــه الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن 
إيــران تجــاه مدينــة )الريــاض(، و)6( طائــرات دون طيــار »مفخخــة« تجــاه المملكــة الســتهداف المدنييــن 
ــة  ــازان، ومدين ــة ج ــك مدين ــة، وكذل ــة الجنوبي ــي المنطق ــدة ف ــة ومتعم ــة ممنهج ــة بطريق ــان المدني واألعي

خميــس مشــيط.
كمــا تمكنــت قــوات التحالــف المشــتركة مســاء األحــد )14 فبرايــر( مــن اعتــراض وتدميــر طائرتيــن مــن دون 
طيــار »مفخختيــن« أطلقتهمــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران بطريقــة ممنهجــة 

ــيط(. ــس مش ــة )خمي ــي مدين ــة ف ــان المدني ــن واألعي ــتهداف المدنيي ــدة الس ومتعم
وأضــاف العميــد المالــي أن الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة تتعمــد التصعيــد العدائــي واإلرهابــي الســتهداف 

المدنييــن واألعيــان المدنيــة باســتخدام الصواريــخ البالســتية والطائــرات دون طيــار »المفخخــة«.
وبّيــن العميــد المالــي أن كفــاءة قــوات الدفــاع الجــوي الملــي الســعودي والقــوات الجويــة الملكيــة 
الســعودية، تصــدت وأحبطــت هــذه التهديــدات برصدهــا عنــد إطالقهــا مــن داخــل مناطــق ســيطرة 

الميليشــيا الحوثيــة ومــن ثــم متابعتهــا وتدميرهــا.
وأكــد العميــد المالــي أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف تتخــذ كافــة اإلجــراءات الضروريــة لحمايــة 
المدنييــن واألعيــان المدنيــة، وتتخــذ اإلجــراءات العملياتيــة الالزمــة لوقــف هــذه االعتــداءات واألعمــال 
اإلرهابيــة والتعامــل مــع مصــادر التهديــد بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــده العرفيــة.
ــا باليســتًيا، وهــذا مــا  ــرة مســيرة، و347 صاروًخ ــة، فــي المملكــة لـــ532 طائ ولقــد تصــدت الدفاعــات الجوي
يؤكــد القــوة القتاليــة للدفاعــات الجويــة فــي المملكــة وتعاملهــا الســريع واالحترافــي مــع أي هجــوم إرهابــي 

يســتهدف المملكــة.
ورأى محللــون أن اســتهداف المملكــة بهــذا الشــكل المتواصــل ناتــج عــن اإلحبــاط الــذي تعانــي منــه 
ــر  ــل أكث ــى مقت ــرة أدت إل ــائر كبي ــدوا خس ــث تكب ــن، حي ــأرب« باليم ــي »م ــا ف ــد هزيمته ــة بع ــيا الحوثي الميليش

مــن 3 آالف قتيــل بعــد محاولــة الهجــوم علــى مــأرب.
وبالرغــم مــن أن المملكــة اُســتهدفت بعــدد مــن الصواريــخ والطائــرات المســيرة بكميــة لــم يســبق لدولــة 
أخــرى اســتهدافها، ومــع هــذا الهجــوم الكثيــف الممنهــج، بحمــد هللا لــم تصــل إلــى أهدافهــا ولــم تشــكل 
أي ضــرر أو تعطــل الحيــاة المدنيــة، ويعــود ذلــك إلــى تطــور األســلحة الدفاعيــة التــي تملكهــا المملكــة 
واســتعداد جنودهــا البواســل لمواجهــة الخطــر فــي كل وقــت ومــكان، أمــام صمــت مجلــس األمــن 
والمنظمــات األمميــة الحقوقيــة، ممــا يثيــر عالمــات اســتفهام وتعجــب كثيــرة أمــام أفعــال جماعــة إرهابيــة 
ــاة المدنييــن فــي اليمــن واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا، وتمــارس  ــة فــي معان تســببت لســنوات طويل
بحقهــم جميــع أنــواع القتــل والتهجيــر القســري، وتجنيــد األطفــال، واســتهداف األعيــان المدنيــة بالمملكــة.



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
شــهر فبرايــر 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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وافــق مجلــس الشــورى علــى تعديــل نظــام الحمايــة مــن اإليــذاء، ونظــام حمايــة الطفــل، وأقــر فــي شــأن 
ــز  ــح حواف ــة من ــة ودراس ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــوزارة الم ــنوي ل ــر الس ــى التقري ــات عل ــر توصي آخ
وتســهيالت لمنشــآت القطــاع الخــاص األعلــى نســًبا فــي االســتثمار فــي رأس المــال البشــري الســعودي، 
والمناطــق األقــل نمــًوا، وفــي توطيــن الوظائــف القياديــة والتنفيذيــة، وذلــك بالتعاون مــع الــوزارات المعنية 
بــكل قطــاع، إضافــًة إلــى توضيــح خطتهــا باألرقــام لإلســهام فــي مكافحــة البطالــة، وطالبهــا بالتنســيق مــع 
الجهــات ذات العالقــة القيــام بمــا يكفــل توفيــر الحمايــة لألطفــال حديثــي الــوالدة )مجهولــي الهويــة( مــن 
أي خطــر قــد يتعرضــون لــه، وهــي توصيــة إضافيــة لعضــو المجلــس حســين الشــريف أخــذت لجنــة اإلدارة 

بمضمونهــا.
ودعــا المجلــس وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة إلــى إحــالل الحاصليــن علــى مؤهــالت القانــون 
ــة  ــة إضافي ــي توصي ــاص، وه ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــب ف ــن األجان ــل المتعاقدي ــة مح ــوق واألنظم والحق
ــان  ــدة أبوني ــو رائ ــة للعض ــرار توصي ــح إق ــس لصال ــاء المجل ــوت أعض ــي، وص ــح البقم ــو ناص ــا العض ــدم به تق
طالبــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بدراســة حســاب العامليــن بنظــام العمــل المــرن فــي 
نســب التوطيــن المحتســبة فــي برنامــج نطاقــات لــدى أكثــر مــن كيــان )منشــأة( فــي نفــس الوقــت وذلــك 

تشــجيًعا للقطــاع الخــاص علــى توظيــف الســعوديين بهــذا النظــام.
كمــا أكــد الشــورى ضــرورة قيــام وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتقييــم فعاليــة األداء للقطــاع 
غيــر الربحــي وفــق خطــة محــددة، ودعاهــا إلــى توضيــح خطــة ومســتهدفات صنــدوق دعــم الجمعيــات 
لتمكيــن ودعــم الجمعيــات األهليــة وتطويــر أعمالهــا، ودعــم برامجهــا لخدمــة الفئــات المســتفيدة منهــا فــي 

ضــوء التوســع المســتقبلي المتوقــع فــي هــذا القطــاع.
ــي 1440  ــام المال ــة للع ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــوزارة الم ــنوي ل ــر الس ــأن التقري ــر بش ــرار آخ ــي ق وف
-1441هـــ، طالــب المجلــس الــوزارة بتقديــم خطــٍة محــددٍة مــن حيــث الزمــان والعــدد بخصــوص شــغل 
خدمــات  مــن  المملكــة  لمناطــق  الفعلــي  االحتيــاج  وتقييــم  الســعوديين،  بغيــر  المشــغولة  الوظائــف 
قطــاع التنميــة مقارنــًة بالخدمــات الفعليــة التــي تقدمهــا الــوزارة، إضافــة إلــى إيجــاد برامــج مكثفــة لتوعيــة 
المواطنيــن بالخدمــات التــي تقدمهــا وســبل الحصــول عليهــا، وتقييــم مــدى وصــول هــذه الخدمــات لكافــة 

مناطــق المملكــة.
ــتراتيجية  ــر اس ــي تطوي ــراع ف ــى اإلس ــة عل ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــورى وزارة الم ــرار للش ــث ق وح
لقطــاع التنميــة االجتماعيــة ترتكــز علــى مــا أنجــز ســابًقا فــي القطــاع وهيكلــة الجهــات ذات العالقــة بقطــاع 
التنميــة االجتماعيــة والتشــاركية بيــن األجهــزة الحكوميــة، بمــا ينســجم مــع »رؤيــة المملكــة 2030« وبرامجهــا 
مــن جهــة، وبمــا يدعــم ويمكــن األســر المســتفيدة مــن خدمــات التنميــة االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، وهــي 

توصيــة لعضــو المجلــس فهــد التخيفــي.

توصيات لسعودة الوظائف ودعم الجمعيات األهلية
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ــي إدارة  ــص ف ــعودي متخص ــرة س ــت خب ــام، أول بي ــل بالدم ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــنت جامع دش
المخاطــر والتعافــي مــن األزمــات برئاســة أســتاذ إدارة المخاطــر بكليــة إدارة األعمــال، الدكتــور عــادل 
العريفــي، وذلــك ضمــن خدمــات بيــوت الخبــرة المقدمة من قبــل معهد الدراســات والخدمات االستشــارية 

ــة. بالجامع
وذكــر عميــد المعهــد، الدكتــور عبدالكريــم الهويــش، أن الجامعــة تهــدف مــن إنشــاء بيــت خبــرة إلدارة 
المخاطــر والتعافــي مــن األزمــات إلــى أخــذ زمــام المبــادرة نحــو رفــع مســتوى الخدمــات االستشــارية 
ــيس  ــأن تأس ــا ب ــي، منوًه ــوق المحل ــات الس ــة احتياج ــر وتلبي ــال إدارة المخاط ــي مج ــة ف ــة والتدريبي واإلداري
ــات  ــم توجه ــي دع ــول ف ــوي المأم ــا التنم ــى أداء دوره ــة عل ــرص الجامع ــن ح ــا م ــاء انطالًق ــرة ج ــت الخب بي
الدولــة - حفظهــا هللا - نحــو تعزيــز منظومــة إدارة المخاطــر والتعافــي مــن األزمــات فــي كافــة القطاعــات 
ــق  ــالل تطبي ــن خ ــز م ــة والتمي ــق الفاعلي ــي تحقي ــة ف ــداف الجامع ــع أه ــق م ــا يتواف ــة، بم ــة والخاص الحكومي
أحــدث األســاليب العلميــة والمهنيــة وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة، بمــا يكفــل تعزيــز قــدرات القطاعــات 
العاملــة فــي الدولــة وتحقيــق تطلعاتهــا وفــق »رؤيــة المملكــة 2030«. ويقــوم علــى بيــت الخبــرة مجموعــة 

ــة. ــرة الدولي ــوت الخب ــن بي ــن م ــراء متعاوني ــى خب ــة إل ــعوديين، إضاف ــراء الس ــن والخب ــن المختصي م
مــن جانــب آخــر، أكــد رئيــس بيــت الخبــرة، الدكتــور عــادل العريفــي، أن إنشــاء بيــت خبــرة إدارة المخاطــر 
ــا هللا  ــة - حفظه ــود الدول ــم جه ــل دع ــن أج ــة م ــن إدارة الجامع ــتجابة م ــاء اس ــات، ج ــن األزم ــي م والتعاف
ــت  ــدم بي ــة، ويق ــل المملك ــة داخ ــات العامل ــة القطاع ــي كاف ــر ف ــود إدارة المخاط ــم جه ــز وتنظي ــي تعزي - ف
الخبــرة خدماتــه لجميــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة مــن أجــل مســاعدتها فــي بنــاء وتطبيــق منظومــة 
وبرامــج إدارة المخاطــر ودمجهــا فــي هيــاكل المنظمــات وتطويــر وحــدات تصنيــف المخاطــر، بمــا يتوافــق 
ــات  ــك القطاع ــي تل ــؤولين ف ــن والمس ــن العاملي ــة وتمكي ــى تهيئ ــل عل ــة والعم ــات التنظيمي ــع المتطلب م
مــن التطبيــق األمثــل واإلدارة الفعالــة وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر حزمــة مــن 

ــة. ــة والتدريبي ــارية واإلداري ــات االستش الخدم
الخدمــات  مــن  القطاعــات  مختلــف  احتياجــات  توفيــر  علــى  يعمــل  الخبــرة  بيــت  أن  العريفــي  وأضــاف 
ــر  ــر األعمــال فــي مجــال المخاطــر والتعافــي مــن األزمــات، وتطوي االستشــارية واإلداريــة وخدمــات تطوي
ــي إدارة  ــة ف ــات عالمي ــدة بمواصف ــة معتم ــج تدريبي ــم برام ــد، وتقدي ــات والمعاه ــة للجامع ــج التعليمي البرام
المخاطــر واألزمــات، وتأهيــل وتمكيــن الموظفيــن الحالييــن فــي القطــاع الحكومــي والخــاص مــن العمــل 
فــي إدارات ووحــدات إدارة المخاطــر واألزمــات مــن خــالل برامــج إرشــاد مهنــي وإجــراء الدراســات وخدمــات 
األبحــاث والتطويــر ذات العالقــة لتحقيــق رؤيــة البيــت نحــو التميــز فــي مجــال خدمــات إدارة المخاطــر 
والتعافــي مــن األزمــات علــى المســتوى الوطنــي وإيصــال رســالته؛ وهــي تمكيــن المؤسســات الحكوميــة 
ــن  ــي م ــر والتعاف ــي إدارة المخاط ــة ف ــرق العالمي ــر والط ــل المعايي ــق أفض ــة وتطبي ــن ممارس ــة م والخاص

ــتدامة. ــة المس ــز التنمي ــة 2030« وتعزي ــة المملك ــق »رؤي ــم تحقي ــا يدع ــات بم األزم

أول بيت خبرة سعودي يف إدارة املخاطر
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ــرق  ــي الش ــدة ف ــة الرائ ــات الدوائي ــركات الصناع ــر ش ــدى أكب ــة، إح ــات الدوائي ــوك للصناع ــركة تب ــت ش أبرم
 ،Prestige BioPharma »األوســط وشــمال إفريقيــا، اتفاقيــة ترخيص وتوزيع حصرية مع »برســتيج بيوفارمــا
وهــي شــركة عامــة مدرجــة فــي البورصــة الكوريــة ومقرهــا فــي ســنغافورة، وتركــز أنشــطتها علــى المرحلــة 
األخيــرة مــن التطويــر الســريري لعالجــات األجســام المضــادة الجديــدة والبدائــل الحيويــة. وتهــدف االتفاقيــة 
إلــى تســويق عقــار Tuznue️™، البديــل الحيــوي لـــ«Trastuzumab«، وذلــك فــي تســع دول فــي منطقــة 
.™️Tuznue الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، إذ ســتكون تبــوك الدوائيــة مســؤولة عن تســجيل وتســويق
ــرطان  ــدة وس ــرطان المع ــدي وس ــرطان الث ــن س ــون م ــن يعان ــى الذي ــالج المرض ــتخدم Tuznue️™ لع يس
 )EMA( المــريء، وقــد تــمَّ قبــول طلــب ترخيــص التســويق الخــاص بــه مــن قبــل وكالــة األدويــة األوروبيــة
للمراجعــة، وذلــك اســتناًدا إلــى النتائــج اإليجابيــة التــي تــمَّ الحصــول عليهــا مــن التجــارب الســريرية العالميــة.
تشــكل هــذه الشــراكة تطــوًرا مهًمــا لشــركة تبــوك الدوائيــة، وتؤكــد دخولهــا مجــال البدائــل الحيويــة وعــالج 
األورام مــن خــالل إضافــة بديــل حيــوي متخصص إلــى قائمة منتجاتهــا، إذ إن اتفاقيــة الترخيص تمنح الشــركة 

الحــق فــي توزيــع وتســويق وبيــع Tuznue️™ فــي العديــد من دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.

 Prestigeاتفاقية شراكة بين تبوك الدوائية و
BioPharma
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التأمينات االجتماعية: 27 مليون عملية إلكترونية 
يف 2020

ــام  ــالل الع ــا خ ــي نفذته ــة الت ــات اإللكتروني ــن العملي ــة ع ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــفت المؤسس كش
المنصــرم 2020، مــن خــالل خدماتهــا اإللكترونيــة وتســهيل إجــراءات عمالئهــا، إذ بلــغ إجمالــي العمليــات 

ــة. ــف عملي ــون و855 أل ــن 27 ملي ــر م ــزة أكث ــة المنج اإللكتروني
وأوضــح مســاعد محافــظ المؤسســة لتقنيــة المعلومــات، أحمــد بن محمــد العمــران، أن المؤسســة تمكنت 
عبــر قنواتهــا اإللكترونيــة المختلفــة خــالل العــام 2020 مــن تنفيــذ أكثــر مــن 27 مليــون عمليــة، فــي حيــن بلغــت 
ــا إلــى أن عــدد العمليــات  نســبة اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة مقارنــة بجميــع الخدمــات نحــو 99.41%، الفًت
ــة، فــي حيــن عــدد  ــر مــن 10 مالييــن و276 ألــف عملي ــي تمــت عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي بلغــت أكث الت
العمليــات التــي تمــت عــن طريــق تطبيــق »تأميناتــي« قــدرت بأكثــر مــن 4 مالييــن و820 ألــف عمليــة، وبلغــت 

عــدد العمليــات التــي تمــت اســتباقًيا أكثــر مــن 3 مالييــن و600 ألــف عمليــة.
وأشــار العمــران إلــى أن المؤسســة أطلقــت فــي الربــع األول مــن عــام 2020، الفــرع اإللكترونــي الــذي ســاهم 
فــي تحويــل الخدمــات واالستفســارات التــي تقــدم عــن طريــق المكاتــب بنســبة 2% مــن خدمــات المؤسســة 
إلــى خدمــات إلكترونيــة إجرائيــة، إذ بلــغ عــدد العمليــات التــي تــمَّ تنفيذهــا عبــر الفــرع اإللكترونــي )بديــل 
المكتــب االفتراضــي( خــالل فتــرة الحظــر بســبب جائحــة كورونــا أكثــر مــن 380 ألــف عمليــة، وبالتالــي تمكنــت 
ــتهدفت  ــع، واس ــة للجمي ــة متاح ــوات إلكتروني ــر قن ــبة 100% عب ــا بنس ــع خدماته ــم جمي ــن تقدي ــة م المؤسس

هــذه الخدمــات عمــالء المؤسســة مــن مختلــف الفئــات، ســواء كانــوا أصحــاب عمــل، أو مشــتركين.
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا، خــالل شــهر فبرايــر 2021.

امللف السياسي
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تمّكــن مشــروع مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية »مســام لتطهيــر األراضــي اليمنيــة مــن 
األلغــام«، خــالل األســبوع الرابــع مــن شــهر ينايــر 2021م، مــن انتــزاع 1.419 لغًمــا، منهــا: 7 ألغــام مضــادة لألفراد، 
و259 لغًمــا مضــاًدا للدبابــات، و1.143 ذخيــرة غيــر متفجــرة، و10 عبــوات ناســفة، وبلــغ إجمالــي مــا تــمَّ نزعــه منــذ 
بدايــة المشــروع حتــى اآلن 214.437 لغًمــا زرعتهــا الميليشــيات الحوثيــة االنقالبيــة فــي األراضــي والمــدارس 

والمنــازل فــي اليمــن، راح ضحيتهــا عــدد كبيــر مــن األبريــاء فــي مختلــف األعمــار.
ــا مضــاًدا للدبابــات، و8  ــار بمحافظــة أبيــن، ونــزع 84 لغًم ــر متفجــرة فــي مدينــة زنجب وجــرى نــزع 111 ذخيــرة غي
عبــوات ناســفة فــي مدينــة خــب الشــعف بمحافظــة الجــوف، ونــزع 3 ألغــام مضــادة للدبابــات، و6 ذخائــر غيــر 

متفجــرة بمدينــة الخوخــة فــي محافظــة الحديــدة، ونــزع 783 ذخيــرة غيــر متفجــرة فــي محافظــة مــأرب.
ــزع  ــبوة، ون ــة ش ــن بمحافظ ــة عي ــي مدين ــرة ف ــر متفج ــرة غي ــات، و220 ذخي ــاًدا للدباب ــا مض ــزع 53 لغًم ــمَّ ن وت
ــي  ــفتين ف ــن ناس ــرة، وعبوتي ــر متفج ــرة غي ــات، و23 ذخي ــاًدا للدباب ــا مض ــراد، و119 لغًم ــادة لألف ــام مض 7 ألغ

ــز. ــة تع ــا بمحافظ ــة المخ مدين
ــيات  ــا الميليش ــي زرعته ــام الت ــن األلغ ــة م ــي اليمني ــر األراض ــز لتطهي ــروع المرك ــار مش ــي إط ــك ف ــي ذل يأت

الحوثيــة بعشــوائية فــي مختلــف األراضــي اليمنيــة.

انتزاع 1.419 لغًما يف اليمن
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برامج طموحة لريادة الفضاء واالستثمار فيه

ــة  ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــز، رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح أعل
ــي  ــا المؤسس ــت بناءه ــد أن أكمل ــها، بع ــل تأسيس ــع مراح ــة لجمي ــال الهيئ ــن إكم ــاء، ع ــعودية للفض الس
وعقــدت الكثيــر مــن الشــراكات واالتفاقيــات، محلًيــا ودولًيــا، علــى مختلــف الصعــد، وأصبحــت جاهــزة لتنفيــذ 

ــادة هــذه الدولــة المباركــة. المهــام المكلفــة بهــا مــن قي
ورفــع ســموه لــدى ترؤســه االجتمــاع الرابــع لمجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للفضــاء عبــر االتصــال المرئــي، 
الشــكر والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، علــى مــا لقيتــه الهيئــة 
منــذ تأسيســها مــن دعــم وتوجيــه مــن مقامــه الكريــم لتنطلــق الهيئــة بســرعة، وتبقــى المملكــة فــي مكانها 
الرائــد فــي مجــال الفضــاء، مشــدًدا ســموه علــى أن المملكــة قــادرة علــى المحافظــة علــى الريــادة معتمــدة 

علــى ســواعد أبنائهــا المتعلميــن والمؤهليــن وتحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات علــى مختلــف الصعــد.
وبّيــن ســموه أن خــادم الحرميــن الشــريفين عاصــر رحلــة المملكــة التاريخيــة الرائــدة إلــى الفضــاء، التــي 
ــت  ــاح وألهم ــن النج ــر م ــت الكثي ــعودًيا، وحقق ــا س ــن 30 عالًم ــر م ــاركة أكث ــام 1985م بمش ــي ع ــت ف انطلق

الكثيــر مــن دول المنطقــة والعالــم لريــادة الفضــاء واســتثماره لصالــح اإلنســانية.
ــوادر  ــاء الك ــاء وبن ــادة الفض ــا ري ــي مقدمته ــج وف ــن البرام ــر م ــا الكثي ــة لديه ــن أن الهيئ ــموه ع ــف س وكش
التــي تشــارك مــن األرض إلــى الفضــاء، واالســتثمار فــي قطــاع الفضــاء بالتعــاون مــع وزارة االســتثمار 
وصنــدوق االســتثمارات العامــة، وســُيعلن خــالل األســابيع القريبــة عــن إطــالق قطــاع فــي الهيئــة مهمتــه 
تحفيــز االســتثمار فــي هــذا المجــال الحيــوي والجديــد والمهــم، وذلــك لتوفيــر التمويــل وتمكيــن المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن الدخــول فــي هــذا المجــال واالســتثمار فــي مجــال الفضــاء، وربــط المواطنيــن 

بالفــرص المحليــة والعالميــة فــي مجــال الفضــاء.
وأكــد ســموه أنــه نتيجــة لســمعة المملكــة والعمــل الجــاد التــي قامــت بــه الهيئــة، هنــاك ترحيــب دولــي مــن 
وكاالت الفضــاء الدوليــة بالتعــاون مــع المملكــة فــي هــذا المجــال، وهــو مــا يعكــس ثقــل المملكــة وقدرتهــا 
وإمكاناتهــا، متوقًعــا أن تكمــل الهيئــة الســعودية للفضــاء بنــاء فريــق متكامــل خــالل عاميــن يتعــاون مــع 
وكاالت الفضــاء الدوليــة لبنــاء رحــالت ومهمــات علميــة الستكشــاف الفضــاء والمريــخ والقمــر بــرواد فضــاء 

ألهــداف علميــة محــددة تهــم المملكــة العربيــة الســعودية وتخــدم حاضرهــا ومســتقبلها.
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صــّرح صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بن ســلمان بن عبــد العزيز ولي العهــد - حفظــه هللا - أن المملكة 
العربيــة الســعودية تســير وفــق خطــوات جــاّدة فــي الســنوات األخيــرة نحــو تطويــر البيئــة التشــريعية، مــن 
ــة  ــفافية، وحماي ــة والش ــادئ العدال ــخ مب ــوق وُترسِّ ــظ الحق ــي تحف ــة الت ــالح األنظم ــتحداث وإص ــالل اس خ
مرجعيــاٍت  خــالل  مــن  عالمًيــا  المملكــة  تنافســية  وتعــّزز  الشــاملة،  التنميــة  وتحّقــق  اإلنســان،  حقــوق 

ــددٍة. ــٍة ومح ــٍة واضح ــٍة وموضوعي ــيٍة إجرائي مؤسس
وأكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي أن مشــروع نظــام األحــوال الشــخصية الــذي يجــري اســتكمال دراســته 
ُيعــدُّ أحــد أربعــة مشــروعات أنظمــة تعمــل الجهــات ذات العالقــة علــى إعدادهــا، مبّيًنــا ســموه أنهــا ســُتحال 
ــى  ــا إل ــًدا إلحالته ــريعية؛ تمهي ــول التش ــق األص ــا وف ــتها ومراجعته ــه؛ لدراس ــوزراء وأجهزت ــس ال ــى مجل إل

مجلــس الشــورى وفًقــا لنظامــه، ومــن ثــمَّ إصدارهــا وفًقــا لألصــول النظاميــة المتبعــة فــي هــذا الشــأن.
وأعلــن ســمو ولــي العهــد الســعودي أن مشــروع نظــام األحــوال الشــخصية، ومشــروع نظــام المعامــالت 
المدنيــة، ومشــروع النظــام الجزائــي للعقوبــات التعزيريــة، ومشــروع نظــام اإلثبــات، »ســُتمثُِّل موجــة جديــدة 

ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة 
التشريعات املتخصصة

ــرة  ــع وزي ــات، م ــة مباحث ــان، جلس ــز قط ــن عبدالعزي ــد ب ــة، أحم ــدول اإلفريقي ــؤون ال ــة لش ــر الدول ــد وزي عق
ــة  ــالل الجلس ــرى خ ــواي، وج ــيرلي بوتش ــا، »ش ــة غان ــي جمهوري ــي ف ــاج اإلقليم ــة واالندم ــؤون الخارجي الش

ــاالت. ــف المج ــي مختل ــا ف ــا وتطويره ــبل تعزيزه ــن وس ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــتعراض العالق اس
عقــب ذلــك، جــرت مراســم توقيــع مذكــرة تفاهــم للتشــاور السياســي بيــن وزارة خارجيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية ووزارة خارجيــة جمهوريــة غانــا؛ للتشــاور وتبــادل اآلراء حــول مختلــف القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة 
ــز  ــن عبدالعزي ــد ب ــة، أحم ــدول اإلفريقي ــؤون ال ــة لش ــر الدول ــعودي وزي ــب الس ــن الجان ــا م ــة، وقعه والدولي
قطــان، ووقعهــا مــن جانــب جمهوريــة غانــا وزيــرة الشــؤون الخارجيــة واالندمــاج اإلقليمــي، »شــيرلي 

ــواي«. بوتش

مذكرة تشاور سياسي بين اململكة وغانا
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تطبيق الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية 
البرية

مــن اإلصالحــات، التــي سُتســهم فــي إمكانيــة التنبــؤ باألحــكام ورفــع مســتوى النزاهــة وكفــاءة أداء األجهــزة 
العدليــة وزيــادة موثوقيــة اإلجــراءات وآليــات الرقابــة، كونهــا ركيــزة أساســية لتحقيــق مبــادئ العدالــة 
التــي تفــرض وضــوَح حــدود المســؤولية، واســتقرار المرجعيــة النظاميــة بمــا يحــدُّ مــن الفرديــة فــي إصــدار 

األحــكام«.
وأشــار ســمو ولــي العهــد الســعودي إلــى أن: »عــدم وجــود هــذه التشــريعات أّدى إلــى تبايــٍن فــي األحــكام 
وعــدم وضــوح فــي القواعــد الحاكمــة للوقائــع والممارســات، مــا أّدى لطــول أمــد التقاضــي الــذي ال يســتند 
بُه ذلــك مــن عــدم وجــود إطــار قانونــي واضــح لألفــراد وقطــاع  إلــى نصــوص نظاميــة، عــالوة علــى مــا ســبَّ

األعمــال فــي بنــاء التزاماتهــم«.
ما للمــرأة، ومّكــن البعــض مــن  وأضــاف ســموه: »لقــد كان ذلــك مؤلًمــا للعديــد مــن األفــراد واألســر، ال ســيَّ
التنصــل مــن مســؤولياته، األمــر الــذي لــن يتكــرر فــي حــال إقــرار هــذه األنظمــة وفــق اإلجــراءات النظاميــة«.
وأبــان ســموه أنــه قــد أُِعــدَّ قبــل ســنوات مــا عــرف باســم )مشــروع مدونــة األحــكام القضائيــة(، واتضــح بعــد 
الدراســة أنهــا ال تفــي باحتياجــات المجتمــع وتطلعاتــه، ولــذا ُرئــي إعــداد مشــروعات تلــك األنظمــة األربعــة، 
مــع األخــذ فيهــا بأحــدث التوجهــات القانونيــة والممارســات القضائيــة الدوليــة الحديثــة، بمــا ال يتعــارض مــع 
ــت  ــي انضم ــة الت ــات الدولي ــق واالتفاقي ــصُّ المواثي ــا يخ ــة فيم ــات المملك ــي التزام ــرعية، ويراع ــكام الش األح
إليهــا، مشــيًرا ســموه إلــى أن عمليــة تطويــر المنظومــة التشــريعية مســتمرة فــي المملكــة، وســتصدر هــذه 

التشــريعات تباًعــا خــالل هــذا العــام - بــإذن هللا.
وفــي ختــام تصريحــه، رفــع صاحــب الســمو الملــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز - 
حفظــه هللا - شــكره لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - أيــده هللا - علــى 
توجيهاتــه الكريمــة وحرصــه الدائــم علــى ضمــان حقــوق المواطنيــن والمقيميــن، ورعايــة مصالــح كل مــن 

ُهــم علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية.

ــي  ــة ف ــة البري ــات الفطري ــد الكائن ــة لصي ــة التنفيذي ــذ الالئح ــدء تنفي ــة، ب ــاه والزراع ــة والمي ــت وزارة البيئ أعلن
المملكــة، وذلــك بنــاء علــى المــادة 48 مــن نظــام البيئــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم )م/165( بتاريــخ 

ــخ 16 /11 / 1441هـــ. ــم )729( بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل 1441/11/19هـــ، وق
وأوضحــت الــوزارة، أن الالئحــة تهــدف إلــى حمايــة الحيــاة الفطريــة، وباألخــص الكائنــات المهــددة باالنقــراض، 
والحــد مــن الصيــد الجائــر، وتنظيــم أنشــطة الصيــد، وإتاحــة منافــذ لهواة الصيــد لممارســة هواياتهــم بطريقة 

ســليمة وآمنــة تتيــح فرًصــا اســتثمارية للقطــاع الخــاص وال تضــر بالحيــاة الفطرية.
وأشــارت الــوزارة، إلــى أن الالئحــة التنفيذيــة حــددت جــدول الغرامــات لمخالفــات أحــكام النظــام، وتشــمل: 
ــع  ــرض وبي ــد، أو ع ــات الصي ــن وأوق ــة أماك ــص، أو مخالف ــدون ترخي ــد ب ــورة، والصي ــات المحظ ــد الحيوان صي
الكائنــات المصيــدة بــدون ترخيــص، أو اســتخدام األســلحة واألدوات المحظــورة فــي الصيــد. ولمعرفــة 

ــة. ــى الالئح ــالع عل ــي، واالط ــوزارة اإللكترون ــع ال ــى موق ــول إل ــن الدخ ــد يمك المزي
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ــد  ــدة، محم ــم المتح ــدى األم ــم ل ــعودية الدائ ــة الس ــة العربي ــد المملك ــة بوف ــة الثالث ــس اللجن ــتعرض رئي اس
خشــعان، الجهــود والسياســات واإلجــراءات المتكاملــة والشــاملة وغيــر اإلقصائيــة التــي اتخذتهــا المملكــة 

ــد – 19«. ــا المســتجد »كوفي فــي مكافحــة جائحــة فيــروس كورون
وأكــد فــي كلمتــه خــالل جلســة المناقشــة العامــة للــدورة التاســعة والخمســين للجنــة التنميــة االجتماعيــة، 
المندرجــة تحــت المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة، المنعقــدة افتراضًيــا، تأييــد وفــد المملكــة 

الدائــم لــدى األمــم المتحــدة للبيــان الــذي ألقــاه وفــد غينيــا نيابــة عــن دول مجموعــة الـــ77 والصيــن.
وأشــار إلــى أن هــذا الوبــاء الــذي يهــدد األمــن الصحــي الدولــي ألحــق أضــراًرا بليغــة باقتصــادات دول العالــم، 
إلــى أن فيــروس كورونــا جعــل  وأثبــت مــدى هشاشــة النظــام العالمــي فــي مواجهتــه، الفًتــا النظــر 
الجميــع أكثــر إدراًكا بأهميــة التعــاون والتضامــن والعمــل والتنســيق العالمــي، الــذي ســيمكن مــن مكافحــة 
ــن  ــامل، ويمك ــوازن وش ــتدام ومت ــوي ومس ــو ق ــة لنم ــس صلب ــاء أس ــة وإرس ــة العالمي ــدات الصحي التهدي

ــح. ــة الجوائ ــة لمكافح ــود العالمي ــف الجه ــي لتكثي ــل دول ــادة عم ــن قي ــدة م ــم المتح األم
وأفــاد بــأن المملكــة حرصــت علــى حمايــة صحــة وســالمة القاطنيــن فيهــا، إذ كانــت السياســات واإلجــراءات 
المعنيــة بمكافحــة هــذه الجائحــة متكاملــة وشــاملة وغيــر إقصائيــة، موضًحــا أنهــا تعاملــت مــع خطــر كورونــا 
بجديــة وأصــدرت فــي وقــت باكــر عــدة قــرارات وإجــراءات مــن أجــل إبطــاء وتيــرة تفشــيه، مشــيًرا إلى تســجيل 
أول حالــة مؤكــدة مصابــة بالفيــروس بالمملكــة بتاريــخ 2 مــارس 2020م، حيــث علقــت حكومــة المملكــة فــي 
27 فبرايــر 2020، قــدوم المعتمريــن والزائريــن إلــى الحرميــن الشــريفين، كمــا فرضــت سلســلة مــن اإلجــراءات 
ــر  ــذت حظ ــدي، ونف ــد الجس ــوم التباع ــت مفه ــا، وطبق ــن فيه ــن والمقيمي ــى المواطني ــة عل ــن الحرك لتقني
التجــول لفتــرات محــدودة، وحظــرت الســفر بيــن المحافظــات والمناطــق الحضريــة الرئيســة، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــن العام ــم واألماك ــة والمطاع ــز التجاري ــينما والمراك ــات ودور الس ــدارس والجامع ــاجد والم ــالق المس إغ
وتعليــق الرحــالت الدوليــة والمحليــة، واســتمرار تنفيــذ هــذه اإلجــراءات خــالل شــهر رمضــان الــذي يعــدُّ مــن 

اململكة تستعرض تجربة مواجهة »كورونا« أمام 
األمم املتحدة
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أهــم الشــهور اإلســالمية.
وبّيــن خشــعان أن تجربــة المملكــة فــي مكافحــة متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية )MERS( فــي عــام 
ــفيات  ــأت المستش ــا«، إذ أنش ــة »كورون ــة لمكافح ــع الجاهزي ــي رف ــهمت ف ــا، أس ــي تلته ــوام الت 2012م واألع
وحــدات عــزل منفصلــة ألمــراض الجهــاز التنفســي مــزودة بأنظمــة تهويــة متخصصــة لحمايــة األطبــاء مــن 
ــر تطبيــق »صحتــي«،  ــة يجــري حجــز موعــد فيهــا عب ــة ومتنقل العــدوى، وأنشــأت قبلهــا مراكــز للكشــف ثابت
ــاء المكتظــة بالمواطنيــن والمقيميــن واألجانــب بغــض النظــر عــن أوضاعهــم  بهــدف الوصــول إلــى األحي

القانونيــة.
الناتــج عــن إجــراءات مكافحــة الفيــروس علــى المواطنيــن  بــأن المملكــة أقــرت باألثــر الســلبي  وأفــاد 
والشــركات، لذلــك نفــذت مجموعــة واســعة مــن إجــراءات التحفيــز االقتصــادي، مقدمــة ضمانــات لتغطيــة 
ــال  ــاب األعم ــمحت ألصح ــاص، وس ــاع الخ ــي القط ــن ف ــن العاملي ــن المتضرري ــول المواطني ــن مدخ 60% م
بتأجيــل دفــع ضرائــب القيمــة المضافــة، واإلنتــاج والدخــل لمــدة ثالثــة أشــهر، إضافــة إلــى تقديــم باقــة دعــم 
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة حســب الحاجــة بلغــت 177 مليــار لاير، مــا يعــادل 47 مليــار دوالر، وضخــت 
الحكومــة لــوزارة الصحــة 47 مليــار لاير ســعودي، مــا يعــادل أكثــر مــن اثنــي عشــر مليــار دوالر، وأمــرت بتوفير 
العــالج المجانــي لجميــع المصابيــن وإجــراء فحوصــات واســعة النطــاق بيــن فئــات عشــوائية مــن الســكان 

ــا يوفــر نتائــج الفحــوص. بغيــة االكتشــاف الباكــر للحــاالت، وإطالقهــا تطبيًقــا إلكترونًي
وأكــد فــي كلمتــه أن المملكــة بذلــت المزيــد مــن الجهــود لرفــع قدرتهــا االســتيعابية، مــن بنــاء مستشــفيات 

متنقلــة جديــدة بســعة 100 ســرير لــكل منهــا، وإمكانيــة تنقلهــا عبــر البــالد حســب الحاجــة.
ــن  ــا، وم ــروس كورون ــدي لفي ــة إزاء التص ــود الدولي ــد الجه ــز وتوحي ــرورة تعزي ــق ض ــن منطل ــه م ــح أن وأوض
إذ  إنســانية،  المملكــة عــدة مســاعدات  لتنميــة مجتمعيــة مســتدامة، قدمــت  المســتمر  الســعي  أجــل 
تعهــدت باإلســهام بمبلــغ 500 مليــون دوالر لدعــم جهــود اإلغاثــة الدوليــة لمكافحــة »كورونــا«، كمــا شــملت 
إســهاماتها 150 مليــون دوالر لتحالــف ابتــكارات التأهــب الوبائــي )CEPI(، و150 مليــون دوالر للتحالــف العالمي 
للتطعيــم والتحصيــن )Gavi(، و200 مليــون دوالر للمنظمــات والبرامــج الصحيــة الدوليــة واإلقليميــة األخــرى.

ــغ 8  ــل مبل ــي تحصي ــاعدة ف ــرين للمس ــة العش ــس لمجموع ــا كرئي ــتخدمت مكانته ــة اس ــأن المملك ــاد ب وأف
ــت  ــا تبرع ــي، كم ــك الدول ــة والبن ــة العالمي ــة الصح ــه منظم ــذي حددت ــا«، ال ــة »كورون ــارات دوالر لمكافح ملي
بنحــو 30 ألــف قنــاع مــن نــوع )KN95( لفــرق اإلســعاف فــي هيوســتن األميركيــة، والتبــرع بــاألدوات الطبيــة 
للصيــن، شــملت 30 جهــاز تهويــة غيــر جراحــي، و277 جهــاًزا لمراقبــة حالــة المرضــى، و500 مضخــة تســريب، 
ــة  ــى، إضاف ــيل الكل ــزة لغس ــة أجه ــة، وثالث ــوق الصوتي ــات ف ــاًزا للموج ــان، و60 جه ــة الرجف ــاًزا إلزال و89 جه
إلــى إعــالن مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية عــن تقديــم أكثــر مــن مليونــي دوالر لدعــم 

ــا. ــاء كورون الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وغــزة فــي جهــود مكافحــة وب
ــة  ــى أن المملك ــارة إل ــه باإلش ــدة كلمت ــم المتح ــدى األم ــم ل ــة الدائ ــد المملك ــة بوف ــة الثالث ــس اللجن ــم رئي وخت
ســتعمل دائًمــا بالشــراكة مــع األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 
لحاضــر جميــل ومســتقبل مشــرق لألجيــال المقبلــة، يتمتــع فيــه الجميــع بفــرص متكافئــة، مــع الحــرص علــى 

أال ُيتــرك أحــد متخلًفــا عــن الركــب.



تقارير سعودية
33 التقرير الرابع عشر - فبراير 2021

أجــازت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء اســتخدام لقــاح شــركة »أســترازينيكا« البريطانيــة المضــاد لفيــروس 
كورونــا »كوفيــد – 19« الــذي طورتــه الشــركة بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد، وجــاءت إجــازة »الهيئــة« 
ــع  ــا بجمي ــت مراجعته ــي تم ــا، الت ــة له ــات المقدم ــى البيان ــتناًدا إل ــتيراده اس ــماح باس ــاح والس ــتخدام اللق اس
تفاصيلهــا وفــق منهجيــة علميــة دقيقــة، وبنــاًء عليــه ســتبدأ الجهــات الصحيــة فــي المملكــة بإجــراءات 
اســتخدام لقــاح »أســترازينيكا« وفــق المعاييــر والمتطلبــات الخاصــة بذلــك، كمــا ســتقوم »الهيئــة« بتحليــل 

ــتخدامه. ــل اس ــاح قب ــن اللق ــحنة واردة م ــن كل ش ــات م عين
وأشــارت »الهيئــة« إلــى أنهــا تعمــل وفــق آليــة علميــة للموافقــة علــى اســتخدام اللقاحــات، إذ تقــوم بدراســة 
ــي  ــة الت ــات العلمي ــريرية، والبيان ــات الس ــارب والدراس ــالل التج ــن خ ــات م ــودة اللقاح ــة وج ــالمة وفاعلي س
ــق  ــع بتطبي ــزام المصن ــع والت ــل التصني ــن مراح ــق م ــى التحق ــة إل ــج، إضاف ــة المنت ــع وثباتي ــودة التصني ــن ج تبّي
أســس التصنيــع الدوائــي الجيــد )GMP( حســب المعاييــر الدوليــة فــي الصناعــة الدوائيــة، إذ شــملت إجــراءات 
الهيئــة عقــد اجتماعــات عــدة مــع خبــراء وعلمــاء مختصيــن - محلييــن ودولييــن - ألخــذ مرئياتهــم، إضافــة إلــى 
االجتمــاع مــع الشــركة الُمصّنعــة وممثليهــا لإلجابــة عــن االستفســارات التــي تقدمهــا »الهيئــة« والفريــق 
العلمــي االستشــاري لألمــراض المعديــة الُمنبثــق مــن اللجنــة االستشــارية العلميــة للدراســات الســريرية.

»الغذاء والدواء« تجيز استخدام »أسترازينيكا«

د بــه الكونجــرس بشــأن جريمــة مقتــل المواطن  تابعــت وزارة الخارجيــة مــا تــمَّ تداولــه بشــأن التقريــر الــذي زوِّ
جمــال خاشــقجي - رحمــه هللا. وأشــارت إلــى أن حكومــة المملكــة ترفــض رفًضــا قاطًعــا مــا ورد فــي التقريــر 
مــن اســتنتاجات مســيئة وغيــر صحيحــة عــن قيــادة المملكــة وال يمكــن قبولهــا بــأي حــال مــن األحــوال، كمــا 

أن التقريــر تضمــن جملــة مــن المعلومــات واالســتنتاجات األخــرى غيــر الصحيحــة.
 وتؤكــد علــى مــا ســبق أن صــدر بهــذا الشــأن مــن الجهــات المختصــة فــي المملكــة مــن أن هــذه جريمــة نكراء 
ــت  ــة وخالف ــة األنظم ــاوزت كاف ــة تج ــا مجموع ــا ارتكبته ــة وقيمه ــن المملك ــا لقواني ــاًكا صارًخ ــكلت انته ش
صالحيــات األجهــزة التــي كانــوا يعملــون فيهــا، وقــد تــمَّ اتخــاذ جميــع اإلجــراءات القضائيــة الالزمــة للتحقيــق 
معهــم وتقديمهــم للعدالــة، حيــث صــدرت بحقهــم أحــكام قضائيــة نهائيــة رحبــت بهــا أســرة خاشــقجي - 

رحمــه هللا.
ــا أن يصــدر مثــل هــذا التقريــر ومــا تضمنــه مــن اســتنتاجات خاطئــة وغيــر مبــررة،  وإنــه لمــن المؤســف حًق
فــي وقــت أدانــت فيــه المملكــة هــذه الجريمــة البشــعة واتخــذت قيادتهــا الخطــوات الالزمــة لضمــان عــدم 
تكــرار مثــل هــذه الحادثــة المؤســفة مســتقباًل، كمــا ترفــض المملكــة أي أمــر مــن شــأنه المســاس بقيادتهــا 

وســيادتها واســتقالل قضائهــا.
وتؤكــد وزارة الخارجيــة أن الشــراكة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة األميركيــة، هــي 

اململكة ترفض تقرير الكونجرس بشأن جريمة مقتل 
خاشقجي
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ــرام  ــا االحت ــخة قوامه ــس راس ــى أس ــة عل ــود الماضي ــة العق ــالل الثماني ــزت خ ــة، ارتك ــة ومتين ــراكة قوي ش
المتبــادل، وتعمــل المؤسســات فــي البلديــن علــى تعزيزهــا فــي مختلــف المجــاالت، وتكثيــف التنســيق 
والتعــاون بينهمــا لتحقيــق أمــن واســتقرار المنطقــة والعالــم، ونأمــل أن تســتمر هــذه األســس الراســخة 

ــتراتيجية. ــن االس ــراكة البلدي ــا لش ــاًرا قوًي ــكلت إط ــي ش الت

أكــدت رابطــة العالــم اإلســالمي تأييدهــا الكامــل لبيــان وزارة الخارجيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الرافض 
للتقريــر الــذي تــمَّ تزويــد الكونغــرس األميــريك بــه حــول جريمــة مقتــل المواطــن جمــال خاشــقجي )رحمــه 

هللا(.
وشــدد األميــن العــام لرابطــة العالــم اإلســالمي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، الشــيخ الدكتــور محمــد 
ــى رفــض الرابطــة باســم مجالســها وهيئاتهــا ومجامعهــا لالســتنتاجات التــي  ــم العيســى، عل بــن عبدالكري
ــا  ــى م ــد عل ــذي أك ــعودية ال ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــان وزارة الخارجي ــام لبي ــد الت ــع التأيي ــر م ــا التقري تضمنه
ــا  ــاًكا صارًخ ــّكلت انته ــراء ش ــة نك ــذه جريم ــن أن ه ــة م ــن المملك ــة م ــات المختص ــن الجه ــدر م ــبق أن ص س
لقوانيــن المملكــة وقيمهــا ارتكبتهــا مجموعــة تجــاوزت كافــة األنظمــة وخالفــت صالحيــات األجهــزة التــي 
كانــوا يعملــون فيهــا، وتــمَّ اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القضائيــة الالزمــة للتحقيــق معهــم وتقديمهــم للعدالــة، 
إذ صــدرت بحقهــم أحــكام قضائيــة نهائيــة رحبــت بهــا أســرة خاشــقجي )رحمــه هللا(، ومــا اتخذتــه المملكــة 
مــن الخطــوات الالزمــة لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الحادثــة المؤســفة مســتقباًل، ورفــض أي أمــر مــن 
شــأنه المســاس بقيــادة المملكــة وســيادتها واســتقالل قضائهــا، وتأكيدهــا علــى الشــراكة االســتراتيجية 
القويــة والمتينــة بيــن المملكــة والواليــات المتحــدة التــي ارتكــزت خــالل الثمانيــة العقــود الماضيــة علــى 
أســس راســخة قوامهــا االحتــرام المتبــادل مــع عمــل المؤسســات فــي البلديــن علــى تعزيزهــا فــي مختلــف 

ــم. ــة والعال ــتقرار المنطق ــن واس ــق أم ــا لتحقي ــاون بينهم ــيق والتع ــف التنس ــاالت، وتكثي المج
وتابــع بيــان الرابطــة مؤكــًدا ثقــة العالــم اإلســالمي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية فــي كل مــا تتخــذه 
مــن إجــراءات، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بحقهــا فــي هــذا الشــأن الســيادي وغيــره، مــع الرفــض القاطــع ألي 

تدخــل مــن شــأنه المســاس بهــذا الحــق تحــت أي ذريعــة.

»العالم اإلسالمي« تؤكد تأييدها الكامل لبيان 
الخارجية السعودية



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

امللف الثقايف
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تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، دّشــن صاحــب الســمو 
الملــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، عــن بعــُد 
»الملتقــى العلمــي الـــ20 ألبحــاث الحــج والعمــرة والزيــارة«، الــذي تنظمــه جامعــة أم القــرى ممثلــة فــي معهــد 
خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة عبــر منصــة افتراضيــة، تحــت شــعار »تحســين التجربــة فــي 

رحلــة الضيــف«.
تنــاول الملتقــى علــى مــدار يوميــن ثالثــة محــاور: األول حــول تحســين وتطويــر تجربــة ضيــوف الرحمــن عبــر 
ــة  ــطة الثقافي ــل دور األنش ــارة، وتفعي ــرة والزي ــج والعم ــة الح ــي منظوم ــة ف ــق المقدم ــات والمراف الخدم
والعلميــة المختلفــة التــي يشــارك فيهــا ضيــوف الرحمــن مثــل: الرحــالت والتســوق، والفعاليــات التوعويــة 
ــي  ــج المحل ــادة النات ــة لزي ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــتدامة االقتصادي ــي االس ــور الثان ــش المح ــة. ويناق والترفيهي
ــث  ــور الثال ــا المح ــة. أمَّ ــة النظيف ــكار الطاق ــم أف ــوث ودع ــن التل ــد م ــة الح ــتهالك، ودراس ــيد االس ــع ترش م
ــاحات  ــادة المس ــالل زي ــن خ ــة، م ــى التحتي ــق والبن ــتيعابية للمراف ــة االس ــادة الطاق ــات زي ــاول دراس ــد تن فق

ــة. ــوارد المتاح ــل للم ــتخدام األمث واالس
ونوقشــت المحــاور عبــر 15 جلســة علميــة 38 موضوًعــا حــول تحســين تجربــة الحــاج والمعتمــر والزائــر، 
تتضمــن أوراًقــا علميــة ومقترحــات بحثيــة تســهم فــي تطويــر منظومــة الحــج والعمــرة وتهــدف إلــى تيســير 

ــن. ــوف الرحم ــة لضي ــات الذكي ــع الخدم ــك وتطوي المناس

تدشين امللتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة

صــدرت موافقــة المقــام الســامي الكريــم علــى إعــادة فتــح القبــول فــي برامــج التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم 
عــن ُبعــد فــي كلٍّ مــن: جامعــة الملــك عبدالعزيــز، وجامعــة الملــك ســعود، وجامعــة الملــك فيصــل، 
ــي  ــي الثان ــل الدراس ــن الفص ــداء م ــك ابت ــم، وذل ــة القصي ــن، وجامع ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي وجامع
للعــام الجامعــي 1442هـــ؛ بنــاًء علــى مــا انتهــت إليــه اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج تنميــة القدرات البشــرية برئاســة 
وزيــر التعليــم وعضويــة عــدد مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء والمســؤولين بالموافقــة علــى الخطــة التنفيذيــة 
الموحــدة إلعــادة فتــح برامــج التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد، المبنيــة علــى التوصيــات التــي تــم رفعهــا 

للمقــام الكريــم بهــذا الشــأن.
وزيــر التعليــم، د. حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، أكــد علــى تنفيــذ مــا جــاء فــي التوجيــه الكريــم بإعــادة فتــح القبــول 
فــي برامــج التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد؛ طبًقــا للموافقــة الكريمــة علــى توصيــات اللجنــة التنفيذيــة 
ــة  ــة الدائم ــتمر والعناي ــم المس ــداًدا للدع ــي امت ــرار يأت ــذا الق ــًدا أن ه ــرية، مؤك ــدرات البش ــة الق ــج تنمي لبرنام
مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي العهــد األميــن - حفظهمــا هللا - لقطــاع التعليــم بكافــة 

مســاراته، ورعايــة أبنــاء وبنــات هــذا الوطــن الكريــم.
وتضّمــن قــرار وزيــر التعليــم تقّيــد الجامعــات المعنيــة فــي القبول لهــذا العــام بمراحــل التنفيذ الثــالث الواردة 
بالخطــة التنفيذيــة بــأن يكــون قبــول الطلبــة لبرامــج التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بمــا ال يتجــاوز %100 
ــي  ــام ف ــذا الع ــول له ــون القب ــص، وأن يك ــذات التخص ــام ل ــج االنتظ ــي برام ــن ف ــة المقبولي ــدد الطلب ــن ع م

فتح القبول يف برامج التعليم عن ُبعد
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بــدأت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل المرحلــة األولــى مــن التجــارب الســريرية المدعومــة مــن وزارة 
التعليــم إلنتــاج لقــاح »كوفيــد – 19« بعــد أن أنهــت التجــارب المخبريــة وأثبتــت فعاليتهــا، بمــا يعكــس إســهام 
ــعودي  ــاح س ــى أول لق ــول إل ــى الوص ــة إل ــة الرامي ــود الوطني ــع الجه ــا م ــعودية وتكاملهم ــات الس الجامع
مضــاد لفيــروس كورونــا، وتأكيــًدا علــى مــا يحظــى بــه التعليــم والبحــث العلمــي فــي المملكــة مــن دعم ســخي 
ــي  ــة ف ــركات المتخصص ــر الش ــد أكب ــع أح ــًدا م ــة عق ــت الجامع ــا هللا. ووقع ــيدة -حفظه ــادة الرش ــن القي م
المملكــة المتحــدة ومملكــة الســويد، المميــزة بإنتــاج اللقاحــات بكميــات كبيــرة علــى مســتوى العالــم، وســبق 
ــاج اللقاحــات واألدويــة مثــل شــركة »أســترازينيكا«؛ وذلــك بهــدف  لهــا العمــل مــع شــركات رائــدة فــي إنت
ــد  ــن العق ــريرية، إذ يتضم ــارب الس ــن التج ــى م ــة األول ــي المرحل ــتخدامها ف ــبة الس ــات المناس ــة الكمي تهيئ
ــى  ــة األول ــاج الدفع ــك إنت ــا، وكذل ــة وجودته ــادة البالزميدي ــالمة الم ــر، وس ــم المخاط ــر، وتقيي ــة التخمي مرحل
مــن اللقــاح وفــق المعاييــر والممارســات العالميــة لإلنتــاج، واشــتراطات هيئــات الغــذاء والــدواء العالميــة.
كذلــك وقعــت الجامعــة عقــًدا مــع أحــد المراكــز المتخصصــة فــي إجــراء التجــارب الســريرية، وذلــك للمشــاركة 
مــع الفريــق البحثــي فــي الجامعــة فــي عمليــات اإلعــداد واإلشــراف علــى »بروتوكــول« المرحلــة الســريرية، 
وتوفيــر المتطوعيــن للمشــاركة فــي الدراســات الســريرية، وإجــراء جميــع الفحوصــات لتقييــم المناعــة 
ــذاء  ــات الغ ــن هيئ ــة م ــات الالزم ــى الموافق ــول عل ــك الحص ــن، كذل ــدى المتطوعي ــاح ل ــن اللق ــة م المطلوب
ــة  ــة والنهائي ــر المرحلي ــداد التقاري ــي إع ــة ف ــي بالجامع ــق البحث ــع الفري ــاركة م ــة، والمش ــدواء المتخصص وال

ــة. ــة أو الوصفي ــواء اإلحصائي ــروع، س للمش
وكانــت الجامعــة قــد تعاونــت مــع أحــد المكاتــب المتخصصــة فــي توثيــق وتســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة 
للمشــروع. ويواصــل الفريــق البحثــي بمعهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة فــي الجامعــة بقيــادة الدكتــورة 
إيمــان المنصــور جهــوده الســتكمال رحلتــه العلميــة فــي إنتــاج اللقــاح، وفــق مراحــل زمنيــة باســتخدام تقنيــة 

.pDNA لقاحــات الحمــض النــووي
هــذا، وقــد نجــح فريــق بحثــي مــن معهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة فــي  جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل، فــي التوصــل إلــى أول لقــاح ســعودي مضــاد لفيــروس كورونــا بقيــادة الدكتــورة إيمــان المنصــور، إذ 
تــمَّ االنتهــاء مــن الدراســات قبــل الســريرية ونشــر البحــث، وســتبدأ التجــارب الســريرية بعــد أخــذ الموافقــات 

الالزمة.  

تجارب سريرية ألول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا«

برامــج الدبلومــات فقــط للتخصصــات التاليــة: )المبيعــات - التســويق - المصرفيــة - التأميــن - اإلدارة العامــة( 
إلــى حيــن تقييــم المرحلــة الحاليــة وقيــاس األثــر.

ونــص القــرار علــى االلتــزام بــأن يتــم تقديــم برامــج التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد مــن خــالل األقســام 
ــك  ــة، كذل ــي بالمملك ــم العال ــي للتعلي ــم اإللكترون ــر التعلي ــد بمعايي ــات، والتقّي ــي الكلي ــج ف ــة للبرام األكاديمي
التقّيــد بالئحــة التراخيــص لتقديــم برامــج التعليــم والتدريب اإللكترونــي المعتمدة مــن المركز الوطنــي للتعليم 
اإللكترونــي، والعمــل بمــا ورد فــي التصنيــف الســعودي الموّحــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة، مــع 
الرفــع بتصــور لبرامــج نوعيــة مقترحــة وفــق االحتياجــات التنمويــة، التــي تفرضهــا احتياجــات ســوق العمــل 

المحلــي والعالمــي لمرحلتــي الدبلــوم والبكالوريــوس والماجســتير للجنــة المشــكلة لهــذا الشــأن.
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ــتمرار  ــى اس ــامية عل ــة الس ــدور الموافق ــن ص ــيخ، ع ــد آل الش ــن محم ــد ب ــور حم ــم الدكت ــر التعلي ــف وزي كش
ــي  ــي الحكوم ــب التقن ــي والتدري ــام والجامع ــم الع ــي التعلي ــي ف ــام الدراس ــة الع ــى نهاي ــد حت ــن ُبع ــم ع التعلي
واألهلــي؛ وفــق الضوابــط المطبقــة، مؤكــًدا أن الموافقــة الكريمــة جــاءت تأكيــدا علــى حــرص القيــادة - 
حفظهــا هللا - علــى ســالمة منتســبي التعليــم فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا، وبنــاء علــى تقييــم الوضــع 
خــالل األســابيع الماضيــة، وبنــاء علــى الموافقــة الكريمــة ستســتمر الدراســة عــن ُبعــد لجميــع مراحــل 
التعليــم العــام حتــى نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي 1442هـــ، وفًقــا لآلليــة المعمــول بهــا خالل الفصــل األول 
للمعلميــن والمعلمــات وأعضــاء هيئــة التدريــس ومكاتــب التعليم. وســتكون الدراســة في التعليــم الجامعي 
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي عــن ُبعــد للمقــررات النظريــة، وحضورًيــا للمقــررات العمليــة 
والتدريبيــة، وفًقــا لصالحيــات الجهــات والمجالــس المعنيــة، مــع اتخــاذ كافــة االحتــرازات والبرتوكــوالت 

الوقائيــة المتبعــة مــن قبــل وزارة الصحــة.
ُيذكــر أن وزارة التعليــم اعتمــدت نظــام التعليــم عــن ُبعــد بــدًءا مــن منتصــف الفصــل الدراســي الثانــي مــن 
ــة  ــات والهيئ ــالب والطالب ــالمة الط ــى س ــا عل ــا حفاًظ ــة كورون ــور جائح ــة ظه ــك نتيج ــام 1442هـــ، وذل الع
التعليميــة واإلداريــة، ومنًعــا لتفشــي الوبــاء بيــن أفــراد المجتمــع، حيــث اعتمــدت وزارة التعليــم قنــوات 

ــي. ــي الماض ــام الدراس ــة الع ــى نهاي ــم حت ــل للتعلي ــة كبدائ ــن« الفضائي »عي
ومــع مطلــع العــام الدراســي الجــاري 1442هـــ، ونتيجــة الســتمرار جائحــة كورونــا، وبنــاء علــى التوصيــات 
الصــادرة عــن وزارة الصحــة، صــدرت األوامــر الكريمــة علــى الموافقــة علــى بــدء الدراســة للفصــل الدراســي 
ــت  األول عــن ُبعــد باســتخدام بدائــل التعليــم التــي شــملت منصــة مدرســتي وقنــوات عيــن الفضائيــة التــي تمَّ
ــتمرار  ــة الس ــة، ونتيج ــن الدراس ــابيع م ــرور 10 أس ــد م ــرار بع ــم الق ــاد تقيي ــى أن يع ــاة عل ــى 23 قن ــا إل زيادته
نشــاط الجائحــة صــدرت الموافقــة علــى اســتمرار الدراســة عــن ُبعــد حتــى نهايــة العــام الدراســي، وستســتمر 
ــارك فــي 17 رمضــان 1442هـــ، فيمــا  ــد الفطــر المب ــى إجــازة عي ــي الجــاري حت الدراســة عــن ُبعــد للفصــل الثان
ــد،  ــي المعتم ــم الدراس ــا للتقوي ــوال 1442ه،، وفًق ــي 11 ش ــي الثان ــل الدراس ــارات للفص ــة االختب ــتكون بداي س

وســتكون بدايــة إجــازة نهايــة العــام الدراســي بنهايــة دوام يــوم الخميــس 22 شــوال 1442هـــ.

استمرار الدراسة عن ُبعد حتى نهاية العام



نطالــع فــي هــذا الملــف أهــم الفعاليــات الترفيهيــة والمهرجانــات األحــداث الرياضيــة الســعودية خــالل 
ــن. ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم ــر، وجه ــهر فبراي ش

امللف الترفيهي
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ــادي  ــري لن ــس الفخ ــعود، الرئي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــة ع نياب
ســباقات الخيــل، رعــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، حفــل ســباق »كأس الســعودية« فــي نســخته الثانيــة الــذي يعــدُّ األغلــى 

فــي تاريــخ الســباقات العالميــة للخيــول، وذلــك بميــدان الملــك عبدالعزيــز للفروســية فــي الريــاض.
ــمو  ــب الس ــه صاح ــباق توج ــة الس ــد نهاي ــعودية، وبع ــى كأس الس ــن عل ــوط الثام ــق الش ــك انطل ــب ذل عق
ــمو  ــب الس ــة لصاح ــا التهنئ ــليم، مقدًم ــة التس ــى منص ــز، إل ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي المل
ــعودية  ــع كأس الس ــذي رف ــرف«، ال ــواد »مش ــك الج ــل، مال ــدهللا الفيص ــن عب ــن ب ــر عبدالرحم ــي األمي المل
فائــًزا بالســباق. كمــا قــدم ســمو ولــي العهــد الســعودي التهنئــة لمــدرب الجــواد »جــون جوســدن« والخيــال 
»ديفيــد إيجــن« اللذيــن تســلما مجســم حصــان، وخــوذة الخيــال، والتقطــت الصــور التذكاريــة بهــذه المناســبة.
ــر فيصــل  ــه، صاحــب الســمو الملــي األمي وكان فــي اســتقبال ســمو ولــي العهــد الســعودي، لــدى وصول
ــل،  ــد الفيص ــن خال ــدر ب ــر بن ــي األمي ــمو المل ــب الس ــاض، وصاح ــة الري ــر منطق ــز، أمي ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ب
المستشــار بالديــوان الملــي، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الفروســية، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ســباقات 
الخيــل، وصاحــب الســمو الملــي األميــر عبــدهللا بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، ســفير خــادم الحرميــن 

الشــريفين لــدى النمســا، عضــو مجلــس إدارة نــادي ســباقات الخيــل.
ــد  ــي. بع ــالم المل ــزف الس ــة ع ــة الرئيس ــي المنص ــه ف ــعودي مكان ــد الس ــي العه ــمو ول ــذ س ــب أن أخ وعق
ذلــك تحركــت الجيــاد المشــاركة فــي الســباق مــن ســاحة التســريج إلــى ســاحة االســتعراض أمــام ســمو ولــي 
العهــد الســعودي فــي اســتعراض بدورتيــن قبيــل بــدء الســباق، كمــا ُوجــد فــي ســاحة االســتعراض جميــع 
الخيالــة المشــاركون فــي الســباق. ثــم غــادر ســمو ولــي العهــد الســعودي مقــر ميــدان الملــك عبدالعزيــز 

للفروســية مودًعــا بمثــل مــا اســتقبل بــه مــن حفــاوة.

ولي العهد السعودي يرعى حفل سباق »كأس 
السعودية«
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.https://bit.ly/3bm6Bks ،جريمــة مقتــل المواطــن جمــال خاشــقجي - رحمــه هللا
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