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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر مــارس 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 مــارس، البدايــة مــع جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة المؤكــدة 
ــا 5.255  ــاالت منه ــارس، 390.007 ح ــوم 31 م ــى ي ــة، حت ــي المملك ــد - 19( ف ــا )كوفي ــروس كورون ــة بفي باإلصاب
حالــة نشــطة وجميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 693 حالــة فــي العنايــة الحرجــة، وبلــغ عــدد حــاالت التعافــي 

378.083 حالــة، فيمــا بلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 6.669 حالــة. 
وكشــف الدكتــور توفيــق الربيعــة، وزيــر الصحــة، أن الــوزارة ســتوفر اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا 

ــا داخــل المملكــة. المســتجد فــي الصيدليــات المجتمعيــة مجاًن
وفــي ســياق آخــر، رفــع مواطنــو المملكــة أســمى آيــات التهنئــة والتبريــكات لمقــام خــادم الحرمين الشــريفين 
ــز - حفظــه هللا - بمناســبة مغــادرة ولــي العهــد لمستشــفى الملــك فيصــل  الملــك ســلمان بــن عبدالعزي

بالريــاض ســليًما معافــى بفضــل مــن هللا تعالــى ومّنــة.
ــا فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، فيمكــن أن نطلــق علــى هــذا الشــهر »شــهر المنــاورات العســكرية«،  أمَّ
حيــث شــاركت المملكــة بقواتهــا المختلفــة فــي أكثــر مــن منــاورة، كمنــاورات التنيــن الجويــة مــع الواليــات 

المتحــدة، ومنــاورات التمريــن البحــري المشــترك )التصــدي 4(.
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علــى الجانــب اآلخــر، واصلــت قــوات المملكــة المســلحة التصــدي إلرهــاب ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة، 
ــا أن  ــتراتيجي، كم ــي واس ــر تكتي ــا بصب ــعودية تميزه ــة الس ــة العربي ــادة المملك ــف بقي ــوات التحال ــت ق وأثبت
ــا،  ــى أهدافه ــول إل ــل الوص ــة قب ــيرات المفخخ ــقاط المس ــي إس ــت ف ــعودية نجح ــلحة الس ــوات المس الق
ــة  ــى حماي ــدرة عل ــا الق ــا لديه ــة، كم ــة الصاروخي ــدات الجوي ــراض التهدي ــل واعت ــي التعام ــدرة ف ــك الق وتمل

منشــآتها االقتصاديــة مــن خــالل قــوة ردع كبيــرة تملكهــا ضــد أي تهديــد ومهمــا كان المصــدر.
فــي الملــف االقتصــادي لشــهر مــارس، نرصــد إعــالن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان عــن 
ــا،  ــا قريًب ــيجري إطالقهم ــن س ــر« اللتي ــط األخض ــرق األوس ــادرة الش ــراء«، و«مب ــعودية الخض ــادرة الس »مب
مؤكــًدا أنهمــا سترســمان توجــه المملكــة والمنطقــة فــي حمايــة األرض والطبيعــة ووضعهــا فــي خارطــة 
طريــق ذات معالــم واضحــة وطموحــة، وستســهمان بشــكل قــوي فــي تحقيــق المســتهدفات العالميــة.
المخصــص  الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  تعزيــز  برنامــج  الســعودي  العهــد  ولــي  ســمو  دشــن  كمــا 
للشــركات المحليــة، بهــدف تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وتســريع تحقيــق األهــداف 

ــتدام. ــو المس ــار والنم ــم االزده ــاد ودع ــة االقتص ــادة مرون ــي زي ــة ف ــتراتيجية المتمثل االس
ــمو  ــب الس ــف لصاح ــاط المكث ــها النش ــى رأس ــداث، عل ــًرا باألح ــارس 2021، كان زاخ ــي م ــي ف ــف السياس المل
الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، بمجموعــة كبيــرة مــن االتصــاالت الهاتفيــة 
ــك  ــين، مل ــن الحس ــي ب ــدهللا الثان ــك عب ــل المل ــم مث ــاء العال ــع زعم ــا م ــي أجراه ــات الت ــاءات واالجتماع واللق
الروســي  الخارجيــة  ووزيــر  ياســين،  الديــن  محــي  ماليزيــا  وزراء  ورئيــس  الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة 
ســيرجي الفــروف، والمبعــوث الخــاص لفخامــة الرئيــس الروســي لشــؤون التســوية الســورية »ألكســندر 
الفرينتيــف«، ووزيــر خارجيــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية »وانــغ يي«، والشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
ــي. ــى الكاظم ــي مصطف ــوزراء العراق ــس ال ــان، ورئي ــران خ ــتاني عم ــوزراء الباكس ــس ال ــي، ورئي ــد أبوظب عه

وفتحــت المملكــة نافــذة جديــدة للســالم، وهــي التــي لــم تغلــق مبــدأ تغليــب مصلحــة الشــعب اليمنــي منــذ 
الطلــب منهــا التدخــل مــن قبــل الحكومــة الشــرعية لليمــن، وتحديــًدا مــن رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة عبــد 
ربــه منصــور هــادي، ويأتــي إعــالن المملكــة مبــادرة للســالم فــي اليمــن بإشــراف األمــم المتحــدة متضمنــة 
ــالء  ــة إلع ــن الفرص ــح الحوثيي ــي ومن ــعب اليمن ــاة الش ــع معان ــن لرف ــي اليم ــامل ف ــار الش ــالق الن ــف إط وق

مصالــح اليمــن وشــعبه الكريــم علــى األطمــاع اإليرانيــة.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، رصدنــا إطــالق الجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى التــراث »نحــن تراثنــا« 
مســابقتها الوطنيــة »حــرك صــورة ثبــت هويــة« للعــام 2021م، وذلــك تحــت شــعار »«حــرك ثبــت«، بعــد نجــاح 
نســختها األولــى عــام 2015م، والموجهــة للمواطنيــن والمقيميــن، بهــدف اســتثمار مواهبهــم وإبداعاتهــم 

فــي مجــال التصويــر لخدمــة اإلرث الســعودي وتوثيقــه.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر مــارس، فهنــاك تشــديد شــركة أرامكــو الســعودية علــى أهمية المبــادرات  أمَّ
البيئيــة التــي تســتمر فــي التوســع فيهــا، مؤكــدة أن محميــة »الحيــاة الفطريــة« فــي منطقــة الشــيبة بالربــع 
ــك  ــح تل ــا يمن ــة، م ــزالن الرملي ــي والغ ــا العرب ــن للمه ــر موط ــدُّ أكب ــر تع ــو مت ــاحتها 600 كيل ــغ مس ــي البال الخال
األنــواع فرصــة جديــدة للحيــاة، مشــيرة إلــى أن المســيرة تتواصــل لحمايــة المواطن البريــة والبحرية لســالحف 

منقــار البحــر المهــددة باالنقــراض.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر مــارس 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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حــذرت وزارة الصحــة مــن التهــاون فــي تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة، وحثــت الجميــع علــى أهميــة اســتمرار 
التقيــد بهــا حتــى يصــل المجتمــع إلــى بــر األمــان.

ــا« فــي المملكــة تضمنــت تســجيل  ــة جديــدة لمســتجدات »كورون ــوزارة، يــوم 31 مــارس، إحصائي وأعلنــت ال
)585( حالــة مؤكــدة، وتعافــي )369( حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الحــاالت النشــطة )5.255( حالــة منهــا )693( حالــة 
حرجــة، وبلــغ إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي المملكــة )390007( حــاالت، وبلــغ عــدد حــاالت التعافــي )378.083( 
ــا مــا يخــص عــدد الوفيــات فقــد تــم تســجيل )6( حــاالت، وبذلــك يصــل إجمالــي عــدد الوفيــات فــي  حالــة، أمَّ

ــا جديــًدا. المملكــة )6.669( حالــة، كمــا أجــري )60.732( فحًصــا مخبريًّ
ونصحــت وزارة الصحــة الجميــع بالتواصــل مــع مركــز )937( لالستشــارات واالستفســارات علــى مــدار 
الســاعة، والحصــول علــى المعلومــات الصحيــة والخدمــات ومعرفــة مســتجدات فيــروس »كورونــا«.  

390.007 إصابات بـ»كورونا«..
والصحة تحذر من التهاون 

خدمات ذكية للمزارعين
دشــن نائــب وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، المهنــدس منصــور بــن هــالل المشــيطي، فــي ديــوان الــوزارة، 
تطبيــق مرشــدك الزراعــي المطــور فــي مرحلتــه الثانيــة، بعــد أن تــمَّ تطويــره وإضافــة العديــد مــن الخدمــات 
الذكيــة لــه، التــي ستســهم فــي اســتخدام التطبيــق بيســر مــع الوصــول للمعلومــة الصحيحــة بشــكل أســرع.
ومــن أهــم أهــداف التطبيــق تســهيل وصــول المزارعيــن بجميــع مناطــق المملكــة لحــل مــا قــد يواجههــم 
ــر  ــال المباش ــة أو االتص ــة النصي ــق الكتاب ــن طري ــبة، ع ــيلة المناس ــالل الوس ــن خ ــر، م ــكل يس ــات ب ــن عقب م
المرئــي بالمختصيــن لإلجابــة عــن استفســاراتهم، مــع توفيــر خدمــات ذكيــة مــن أجــل زراعــة ناجحــة للوصــول 

إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي.
ــم  ــي تت ــن الت ــجار الب ــراض أش ــى أم ــذيك عل ــرف ال ــق؛ التع ــا التطبي ــي يتضمنه ــة الت ــات الذكي ــرز الخدم ــن أب وم
باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، وخدمــة إجــراء التحاليــل الزراعيــة التــي تتيــح للمــزارع جلــب عيناتــه لتحليلهــا، 
ثــم الحصــول علــى نتائــج التحاليــل علــى التطبيــق دون الحاجــة لحضــور المــزارع للمركــز مــرة أخــرى، مــع توفيــر 
خدمــة المرشــد الــذيك التــي تتيــح للمــزارع التواصــل مــع مرشــد آلــي ذيك يتولــى اإلجابــة عــن أســئلته وتزويــده 

بمــواد إرشــادية دون الحاجــة النتقــال المــزارع مــن مكانــه.
كمــا يقــدم التطبيــق »خدمــة نباتــات« وتتيــح للمــزارع البحــث والســؤال عــن نبــات معيــن أو آفــة نباتيــة مــع 
ــذه  ــن ه ــة ع ــدون اإلجاب ــون المعتم ــون والمزارع ــدون الزراعي ــى المرش ــث يتول ــؤال، حي ــورة للس ــاق ص إرف
ــي  ــاع الزراع ــي القط ــة ف ــارب الناجح ــهر التج ــى أش ــزارع عل ــالع الم ــة إط ــى إتاح ــة إل ــا، إضاف ــئلة وتقييمه األس

مــن خــالل خدمــة التجــارب الناجحــة داخــل التطبيــق.
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ــا  ــروس كورون ــادة لفي ــات المض ــتوفر اللقاح ــوزارة س ــة، أن ال ــر الصح ــة، وزي ــق الربيع ــور توفي ــف الدكت كش
ــة. ــل المملك ــا داخ ــة مجاًن ــات المجتمعي ــي الصيدلي ــتجد ف المس

وقــال الربيعــة إن وزارة الصحــة توســعت فــي التوزيــع ابتــداء مــن مراكــز اللقاحــات، ثــم المستشــفيات 
ــول  ــؤاله ح ــة. وبس ــات المجتمعي ــي الصيدلي ــع ف ــة، ونتوس ــفيات الخاص ــا المستش ــة، وأيًض ــز الصحي والمراك

ــا«. ــة دائًم ــي مجاني ــي، وه ــب للمتلق ــكان قري ــي م ــات ف ــنوفر اللقاح ــة: »س ــال الربيع ــاح، ق ــة اللق مجاني
ــا، بتقييــم عــدد مــن اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا،  وتقــوم هيئــة الغــذاء والــدواء فــي المملكــة حالًي
مؤكــدة االســتعداد للتوســع الســريع فــي عمليــة التطعيــم فــي مختلــف مناطــق الســعودية والتــي تســير 

بوتيــرة عاليــة.

لقاح كورونا يف الصيدليات..
مجاًنا

رفــع مواطنــو المملكــة أســمى آيــات التهنئــة والتبريــكات لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - بمناســبة مغــادرة ولــي العهــد لمستشــفى الملــك فيصــل بالريــاض ســليًما 

معافــى بفضــل مــن هللا تعالــى ومّنــة. 
وهنــأ رئيــس جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، د. عبــدهللا الربيــش، نيابــة عــن الجامعــة ومنســوبيها، 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان عبدالعزيــز، وصاحــب السمــــو المــــلي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - واألســرة المالكــة 
الكريمــة، وشــعب المملكــة، بمناســبة نجــاح العمليــة الجراحيــة التــي أُجريــت لولــي العهــد - حفظــه هللا ورعــاه 
- داعًيــا الـــمولى - عــزَّ وجــلَّ - أن يديـــم علــى ســمو ولــي العهــد مـــوفور الصحـــة والعافيــة، وأن يمد فــي عمره، 
ويســدد خــطـــاه، وأن يديــم علينــا نعمــة األمــن واألمــان والرخــــاء والتطـــور فــي ظــل قيـــادتنا الرشــيدة، وأن 

يحفــظ بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية وســائر بــالد المســلمين والعالــم أجمــع مــن كل مكــروه. 

مشاعر عفوية ومحـبة لشفـاء ولي العهـد 
السعودي
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صــدرت موافقــة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي علــى بــدء اســتقبال الرحــالت الدوليــة فــي مطــار األميــر 
عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز بالعــال، وذلــك بعــد اســتيفاء كافــة المتطلبــات التشــغيلية وفــق المعاييــر الدوليــة 

بمــا يتناســب مــع احتياجــات الجهــات المختصــة العاملــة فــي المطــار.
وشــهد مطــار العــال الدولــي منــذ أغســطس 2019 عــدًدا مــن المشــروعات التطويريــة التــي نفذتهــا الهيئــة 
العامــة للطيــران المدنــي بالتعــاون مــع الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال، لمواكبــة النمــو المتوقــع للحركــة 
الجويــة فــي المنطقــة، بوصفهــا وجهــة عالميــة، وبمــا ينســجم مــع أهــداف »رؤيــة المملكــة 2030«، ويتناســب 

مــع هويــة المحافظــة بهــدف إبــراز الجوانــب الحضاريــة والثقافيــة والبيئيــة.
وشــملت أعمــال التطويــر مضاعفــة الطاقــة االســتيعابية مــن 100 ألــف إلــى 400 ألــف مســافر ســنوًيا، فيمــا 

وصلــت المســاحة اإلجماليــة للمطــار إلــى نحــو مليونيــن و400 ألــف متــر مربــع.
ــر  ــدث المعايي ــا ألح ــت وفًق ــي ُصمم ــة الت ــة التنفيذي ــا الصال ــات، منه ــق وخدم ــدة مراف ــار ع ــن المط وتضم
العالميــة وبتقنيــات متطــورة، وبنيــة تحتيــة تواكــب البيئــة المتفــردة، باإلضافــة إلــى مقــر المشــروع األمنــي 
ــق،  ــات والمراف ــع الخدم ــر جمي ــى توف ــة إل ــار، باإلضاف ــي المط ــة ف ــروعات التطويري ــدث المش ــدُّ أح ــذي يع ال
والبيئــة االســتثمارية، وزيــادة إمكانيــات ســاحة الطيــران لتكــون ضمــن أكبــر 10 مطــارات بالمملكــة بمســاحة 

تصــل إلــى 49000 متــر مربــع تتســع لـــ15 طائــرة تجاريــة فــي وقــت واحــد.

مطار العال يبدأ استقبال الرحالت الدولية

ــل  ــة، إن ردود الفع ــا الفكري ــة والقضاي ــؤون األمني ــي الش ــار ف ــث والمستش ــدالء، الباح ــد اله ــال د. محم وق
الطبيعيــة التــي قابــل بهــا الشــعب ولــي العهــد - حفظــه هللا - بعــد خروجــه مــن مستشــفى الملــك فيصــل، 
هــي تعبيــر وفــاء، ووالء، ومحبــة، ومشــاعر عفويــة، تقتضيهــا مقابلــة الحــب بالحــب، لمــن اســتطاع أن 
يهــئ لشــعبه أســباب العيــش الكريــم، وأن يحقــق لوطنــه مــن اإلنجــازات الكبيــرة والملموســة؛ ممــا جعــل 
ــس  ــوم نلم ــن الي ــا نح ــش. وه ــد العي ــتقرار ورغ ــن واالس ــي األم ــل ف ــرب المث ــد - مض ــه الحم ــة - ولل المملك
فرحــة غامــرة تعــم أرجــاء البــالد بمناســبة خــروج ولــي العهــد ســليًما معافــى، حيــث فاضــت مشــاعر الحــب 
لســمو ولــي العهــد عبــر مظاهــر الفــرح التــي تواصلــت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي آالف التغريــدات 
التــي رصــدت فرحــة الشــعب بشــفاء ولــي العهــد، وجســد عمــق الحــب الــذي يحملــه أبنــاء الشــعب للقيــادة 
ويكــون مغادرتــه المستشــفى يوًمــا ســعيًدا عاشــه الوطــن بأكملــه، وتناغــم معــه المواطنــون فرًحــا وحمــًدا 
للــه أن يديــم الصحــة والعافيــة علــى ســمو ولــي عهــده األميــن، وال شــك أن نجــاح العمليــة وســالمته هــي 

فرحــة وطــن بأكملــه.
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دّشــن وزيــر الصحــة، رئيــس المجلــس الصحــي الســعودي، د. توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، »منصــة الســجالت 
الصحيــة الوطنيــة«. وتهــدف المنصــة إلــى تحديــد أنمــاط اإلصابــة باألمــراض فــي المملكــة، وطــرق العــالج 
ــجالت  ــات الس ــتخدام بيان ــة باس ــة الصحي ــز الرعاي ــة، وتعزي ــة الصحي ــي الرعاي ــن مقدم ــة بي ــا المقارن ونتائجه
ــات  ــع تطلع ــق م ــا يتواف ــة بم ــج الرعاي ــا، ونتائ ــة وكفاءته ــة المقدم ــات الصحي ــتوى الخدم ــين مس ــي تحس ف

المرضــى، باإلضافــة إلــى اســتخدام بيانــات الســجالت فــي التخطيــط للرعايــة الصحيــة فــي المملكــة. 
منصــة »الســجالت الصحيــة الوطنيــة« تــمَّ تخصيصهــا ألغلــب األمــراض المنتشــرة وذات األولويــة والمؤثــرة 
علــى النظــام الصحــي، والتــي سُتســاهم - بــإذن هللا - فــي اقتــراح الخطــط واالســتراتيجيات الصحيــة، وإنشــاء 
البرامــج الوقائيــة والعالجيــة لتحســين نوعيــة وكفــاءة وجــودة الرعايــة الصحيــة وتقييــم الوضــع الصحــي 

الراهــن، وتقديــم المزيــد مــن الرعايــة لرفــع مســتوى الصحــة العامــة.
اســتراتيجية »الســجالت الصحيــة الوطنيــة« أعدهــا المجلــس ممثــاًل بالمركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة 
باالســتعانة بجهــة استشــارية ذات خبــرة فــي مجــال الســجالت الصحيــة، بحيــث يتــم تحليــل الوضــع الراهــن 
لــإلدارة والســجالت الصحيــة بالمملكــة، وتقديــم أفضــل الحلــول بنــاًء علــى األســس العلميــة والتجــارب 

المتميــزة فــي الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال.

إطالق منصة »السجالت الصحية الوطنية«

تزامًنــا مــع اليــوم العالمــي للمــرأة، ســلطت نــدوة أقامهــا مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي بعنــوان: 
»المــرأة فــي القيــادة«، الضــوء علــى دور المــرأة فــي القيــادة وفًقــا لـ«رؤيــة المملكــة 2030«، وأشــارت النــدوة 
ــات،  ــعوديات متعلم ــن الس ــا، و91% م ــرة عالمًي ــا والعاش ــا عربًي ــر تعليًم ــي األكث ــعودية ه ــرأة الس ــى أن الم إل
كمــا أن نســبة المنشــآت المملوكــة للنســاء بلغــت 32%، ونســبة خريجــات التخصصــات التــي ترتبــط بالعلــوم 

والتكنولوجيــا بلغــت 58% ويعتبــر هــذا رقًمــا مرتفًعــا بالنســبة للعالــم. 
وأوضحــت وكيلــة وزارة العمــل والمــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، د. هنــد الزاهــد، أنــه تــمَّ تعديــل أبــرز 
األنظمــة المرتبطــة بســوق العمــل ولهــا ارتبــاط بالمــرأة، وهــي تعديــل المــادة الثالثــة مــن نظام العمــل التي 
أصبحــت تنــص علــى تســاوي المواطنيــن فــي حــق العمــل دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس أو اإلعاقــة. 
كمــا أن الــوزارة تعمــل علــى سياســة وطنيــة ضــد التمييــز، وهــي األولــى فــي المنطقــة، وســوف تعلــن عنهــا 
قريًبــا. فيمــا تطرقــت د. لجيــن الحقيــل، إلــى قــدرة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار وكيفيــة تجــاوز الصعوبــات 
ــاد  ــي االقتص ــر ف ــكل أكب ــل بش ــرأة تدخ ــن، والم ــي التمكي ــهم ف ــة يس ــب قيادي ــا لمرات ــل ووصوله ــي العم ف
مــن خــالل األســر المنتجــة، كمــا أنهــا تتولــى مســؤولية رعايــة األطفــال وكبــار الســن. والمــرأة خــالل جائحــة 

كورونــا أســهمت فــي الحلــول لعــالج تلــك اآلثــار الســلبية التــي خلفتهــا تلــك الجائحــة.  
ــة  ــي كاف ــن ف ــن تمكي ــوم م ــعودية الي ــرأة الس ــه الم ــا حققت ــورون بم ــن فخ ــي، نح ــارة الخمش ــت د. س وقال
المجــاالت وذلــك بشــهادة المنظمــات العالميــة، ونحتــاج أن يكــون القطــاع الخــاص أكثــر فاعليــة واتجاًهــا 

ــا. ــب وغيره ــاالت التدري ــي مج ــرأة ف ــم الم ــروعات تدع ــج ومش ــم برام لتقدي

املرأة السعودية األكثر تعليًما عربًيا
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تصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية، الــدول العربيــة، فــي تقريــر الســعادة العالمــي لعــام 2021م، الصــادر 
عــن شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة، إذ جــاءت المملكــة فــي المرتبــة األولــى عربًيــا، 
ــا علــى  ــر تداعيــات جائحــة فيــروس كورون ــا فــي مؤشــرات عــام 2020م، التــي تركــز علــى قيــاس تأثي و21 عالمًي

مقومــات الســعادة وجــودة الحيــاة عالمًيــا.
ويصــدر تقريــر الســعادة العالمــي بصــورة ســنوية منــذ 10 ســنوات، ويقيــس مؤشــرات الســعادة فــي نحــو 
ــام  ــدول لع ــات ال ــر بيان ــى التقري ــون عل ــدر القائم ــام 2020م أص ــتثنائية ع ــبب اس ــم. وبس ــول العال ــة ح 150 دول
2020م بصــورة منفــردة، إضافــة إلــى متوســط الثــالث الســنوات الســابقة التــي ُتقــرأ عــادة، والتــي حققــت مــن 

ــا. خاللهــا المملكــة أيًضــا تقدًمــا مهًمــا مــن المرتبــة 27 إلــى 26 عالمًي
واعتمــد تقريــر 2021م علــى قيــاس تأثيــرات جائحــة فيــروس كورونــا علــى الــدول، إضافــة إلــى قيــاس اســتجابة 
الــدول والمؤسســات الرســمية لتداعيــات الجائحــة وطــرق الســيطرة عليهــا، ســواء التداعيــات الصحيــة 
أو االقتصاديــة أو النفســية. ويشــير التقريــر إلــى وجــود عالقــة بيــن الثقــة بمؤسســات الدولــة وكيفيــة 

ــات. ــعادة المجتمع ــدى س ــة وم ــا للجائح مواجهته
ومــن المجــاالت التــي اعتمــد عليهــا التقريــر، قيــاس أثــر الجائحــة علــى بيئــة العمــل، وطبيعــة العالقــات 
االجتماعيــة، والصحــة العقليــة لألفــراد، والثقــة باإلجــراءات الحكوميــة، وقابليــة الــدول لتجــاوز تداعيــات 
الجائحــة، بوصفهــا مــن أبــرز المجــاالت التــي ُتقــرأ مــن خاللهــا ســعادة الــدول، إضافــة إلــى هــذه المجــاالت، 
ــا، ونتائــج عــدم المســاواة،  اعتمــد التقريــر فــي قياســه للســعادة علــى نســب البطالــة بفعــل جائحــة كورون

ــدة. ــي الوح ــى تفش ــة إل إضاف
وقــد تميــزت المملكــة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والدعــم االجتماعــي، ومتوســط العمــر الصحي 
م المملكــة فــي  ــاة، وإضافــة إلــى الكــرم ومواجهــة الفســاد. تقــدُّ المتوقــع، والحريــة فــي اتخــاذ قــرارات الحي
تقريــر الســعادة العالمــي لعــام 2021م، يأتــي نتيجــة الهتمــام القيــادة بجــودة الحيــاة فــي المملكــة، وســعادة 

ما فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا. ورفــاه المواطنيــن والمقيميــن، وال ســيَّ

اململكة األولى عربًيا يف السعادة



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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ــوات  ــعودية والق ــة الس ــة الملكي ــوات الجوي ــن الق ــترك بي ــن( المش ــن )التني ــاورات تمري ــة من ــرت المملك أج
الجويــة األميركيــة بالمنطقــة الغربيــة. 

ويهــدف التمريــن إلــى التدريــب علــى االعتــراض التكتيــي والتدريــب القتالــي والهجــوم الجــوي المضــاد، وقمــع 
الدفاعــات الجويــة للعــدو، كمــا يســهم التمريــن فــي تحقيــق التوافــق والتكامــل العملياتــي، ويعــدُّ اســتمراًرا 

للتعــاون المشــترك بيــن القوتيــن الجويتيــن للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة.

مناورات التنين العسكرية

أوضــح المتحــدث اإلعالمــي لمديريــة الدفــاع المدنــي بمنطقــة جــازان، العقيــد محمــد بــن يحــى الغامــدي، أن 
الدفــاع المدنــي تلقــى بالًغــا عــن ســقوط مقــذوف عســكري أطلقتــه عناصــر الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة 

المدعومــة مــن إيــران مــن داخــل األراضــي اليمنيــة تجــاه إحــدى القــرى الحدوديــة بمنطقــة جــازان. 
وبمباشــرة جهــات االختصــاص للموقــع اتضــح ســقوط المقــذوف العســكري فــي أحــد الشــوارع العامــة، 
مــا نتــج عنــه إصابــة )5( مدنييــن، منهــم )3( مواطنيــن، و)2( مــن المقيميــن مــن الجنســية اليمنيــة، بإصابــات 
متوســطة نتيجــة تطايــر الشــظايا، وتــمَّ نقلهــم للمستشــفى لتلقــي الرعايــة الطبيــة المناســبة، كذلــك تضــرر 
منــزالن ومحــل تموينــات و)3( مركبــات مدنيــة بعــدة أضــرار ماديــة إثــر الشــظايا المتطايــرة، وتمــت مباشــرة 

تنفيــذ اإلجــراءات المعتمــدة فــي مثــل هــذه الحــاالت.

إرهاب الحوثي..
إصابة 5 مدنيين بجازان 

قوة الحق تشتت الحلم اإليراني الحوثي
أكــد المتحــدث الرســمي باســم تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، تــريك المالــي، أن قــوات التحالــف بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية تتميــز بصبــر تكتيــي واســتراتيجي، وكشــف عــن ضربــات موجعــة قادمــة 
للميليشــيا الحوثيــة، وأن القــوات المســلحة الســعودية نجحــت فــي إســقاط المســيرات المفخخــة قبــل 
الوصــول إلــى أهدافهــا، وتملــك القــدرة فــي التعامــل واعتــراض التهديــدات الجويــة الصاروخيــة، كمــا لديهــا 
القــدرة علــى حمايــة منشــآتها االقتصاديــة مــن خــالل قــوة ردع كبيــرة تملكهــا ضــد أي تهديــد ومهمــا كان 
المصــدر. وتحــدث المالــي عــن »مســاندة الســعودية للجيــش الوطنــي اليمنــي ودعــم تقدمــه علــى األرض 
والحفــاظ علــى مكتســباته«، مــع العمــل فــي خــط مــواز »مــع المنظمــات الدوليــة إلغاثــة الشــعب اليمنــي«، 
ونــوه المالــي إلــى أنــه ال توجــد دولــة فــي العالــم اســتطاعت مواجهــة هــذه المســيرات مثــل الســعودية.

وأوضــح أن وزارة الدفــاع ســتتخذ اإلجــراءات الالزمــة والرادعــة لحمايــة مقدراتهــا ومكتســباتها الوطنيــة بمــا 
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يحفــظ أمــن الطاقــة العالمــي، ووقــف مثــل هــذه االعتــداءات اإلرهابيــة لضمــان اســتقرار إمــدادات الطاقــة، 
وأمــن الصــادرات البتروليــة، وضمــان حركــة المالحــة البحريــة والتجــارة العالميــة.

واتهــم المالــي »الميليشــيا الحوثيــة بتهديــد المالحــة فــي البحــر األحمــر«، مضيًفــا أن »الميليشــيا تســير علــى 
نهــج القاعــدة« فــي هــذا االتجــاه. وحــول هجــوم الحوثييــن علــى مــأرب حــذر العميــد المالــي مــن أن هجمــات 
ــاعي  ــض المس ــاول تقوي ــأرب يح ــي م ــي ف ــد الحوث ــاف أن التصعي ــن، وأض ــكان المدنيي ــدد الس ــن ته الحوثيي

األمميــة للحــل فــي اليمــن.
ولقــد أصابــت هســتيريا الميليشــيا الحوثيــة بعــد خســائرها علــى األرض فــي حربهــا علــى جبهــات محافظــة 
»مــأرب« وتعــز وجبهــات أخــرى، وخســارتها اآلالف مــن قوتهــا البشــرية، ممــا وضعهــا فــي موقــف محــرج 
أمــام القبائــل اليمنيــة التــي جنــدت أبناءهــا، ومحاولــة لذر الرمــاد في عيــون الجميع وعيــون القبائــل، وخصوًصا 
أمــام القبائــل الذيــن تعدهــم الخصــم اللــدود لهــا، وتبديــد األوهــام الخرافيــة عــن ســطوتها وســيطرتها علــى 
األراضــي اليمنيــة التــي تقــع تحــت ســيطرتها، ولذلــك لجــأت إلــى القيــام باســتهداف أجــواء المملكــة بصواريــخ 
وطائــرات مفخخــة، بعــد أن أوحــى لهــا شــيطانها اإليرانــي بــأن رفــع اســمها مــن قائمــة اإلرهــاب الدولــي 
ــهر  ــة أش ــدة ثالث ــتهدافها لم ــن اس ــف ع ــوات التحال ــة لق ــوات الجوي ــف الق ــي، وتوق ــاء الدول ــا الغط يمنحه
ــأن هــذا يمنحهــا الوقــت الكافــي  ــا إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن، متوقعــة ب ــة مكاًن ــح الدبلوماســية الدولي لمن
ــعب  ــا والش ــع أتباعه ــة تقن ــارات وهمي ــق انتص ــة لخل ــي محاول ــة، ف ــد المملك ــة ض ــا اإلرهابي ــه أعماله لتوجي
اليمنــي بأنهــا قــوة قاهــرة تســتطيع أن تحقــق كل مــا تريــده فــي تحقيــق اختــراق عســكري ذي قيمــة فعليــة 
علــى األرض، واالســتماتة فــي بلــوغ هــذا الهــدف فــي كل الجبهــات، لذلــك تكثــف الهجمــات فــي كل اتجــاه 
فــي الداخــل اليمنــي وباتجــاه المملكــة، ومحاولــة إيصــال رســالة بأنهــا ال تــزال تملــك القــوة والســطوة 
ــي  ــر، ف ــر األحم ــدة والبح ــن صع ــررة م ــق المح ــأرب، والمناط ــب م ــعودية، وقل ــى الس ــول إل ــة للوص والهيمن
محاولــة إليهــام المواطــن اليمنــي والمجتمــع الدولــي بقوتهــا التــي ال تملــك منهــا شــيًئا فــي الواقــع علــى 

األرض.
وتبخــر هــذا الوهــم مــن االنتصــارات الــذي صنعــه خيــال الحوثــي خــالل وقــت قصيــر، والــذي كان لــه بالمرصــاد 
ــع  ــى مواق ــن عل ــي اليم ــارة ف ــرين غ ــن عش ــر م ــا ألكث ــن بتنفيذه ــرعية باليم ــة للش ــف الداعم ــوات التحال ق

حوثيــة كانــت تطلــق الصواريــخ البالســتية وتصنــع الطائــرات المفخخــة.
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توجهــت طائــرات القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية المقاتلــة مــن طــراز )ف -15 ســي( مــع كامــل 
ــي  ــاركة ف ــة للمش ــت اليوناني ــرة كري ــة بجزي ــودا الجوي ــدة س ــى قاع ــاندة إل ــة والمس ــة والفني ــا الجوي أطقمه
منــاورات تمريــن )عيــن الصقــر 1(. ونفــذت القــوات الجويــة الســعودية واليونانيــة طلعاتهــا الجويــة وتمارينها 

ــط. ــض المتوس ــر األبي ــماء البح ــي س ــتركة ف المش
ــة  وكان فــي اســتقبال مجموعــة القــوات الجويــة ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين فــي العاصمــة اليوناني
ــن،  ــي التمري ــاركة ف ــة المش ــوات الجوي ــة الق ــد مجموع ــار، وقائ ــن العم ــن عبدالرحم ــعد ب ــور س ــا، الدكت أثين
العقيــد الطيــار الركــن عبدالرحمــن بــن ســعيد الشــهري، وضابــط االتصــال العســكري بســفارة خــادم 

ــودي.  ــز العب ــن عبدالعزي ــد ب ــن راش ــار الرك ــدم الطي ــا، المق ــي أثين ــريفين ف ــن الش الحرمي
ــا  ــة لقواتن ــة القتالي ــع الجاهزي ــة ورف ــة والفني ــم الجوي ــارات األطق ــر مه ــل وتطوي ــى صق ــدف إل ــن يه التمري

ــة. ــات الجوي ــط العملي ــذ وتخطي ــال تنفي ــي مج ــكرية ف ــرات العس ــادل الخب ــى تب ــة إل ــة،  إضاف الجوي

طائرات F-15 السعودية فوق البحر املتوسط

ــة  ــة«، وذلــك ضمــن جهــود وزارة الداخلي ــم الرقمي ــة مقي ــة العامــة للجــوازات خدمــة »هوي أطلقــت المديري
المتســارعة، وخطواتهــا الحثيثــة، فــي تطويــع التقنيــة لخدمــة المواطــن والمقيــم، داخــل وخــارج المملكــة، 

وتســهيل الحصــول علــى خدمــات الــوزارة بــكل يســر وســهولة.
ووفــرت الجــوازات مــن خــالل تطبيــق »أبشــر أفــراد« نســخة رقميــة مــن »هويــة مقيــم« قابلــة الســتعراضها 
فــي أي وقــت ومــن دون الحاجــة إلــى االتصــال باإلنترنــت، بعــد تحميلهــا المــرة األولــى، كمــا ســتكون كافيــة 

الســتخدامها فــي إجــراءات اإلثبــات لــدى الجهــات األمنيــة فــي حــال عــدم حمــل أصــل الهويــة.
نســخة »هويــة مقيــم الرقميــة« تحتــوي علــى كافــة بيانــات المقيــم، وبيانــات صاحــب العمــل، وتاريــخ انتهــاء 
اإلقامــة. ويمكــن اســتعراضها فــي أي وقــت ومــكان مــن دون الحاجــة لالتصــال باإلنترنــت، وهــي كافيــة فــي 

إجــراءات إثبــات الشــخصية لــدى أي جهــة أمنيــة حــال عــدم حمــل أصــل هويــة مقيــم المطبوعــة.
الهــدف مــن الهويــة الرقميــة هــو اســتكمال التحــول الرقمــي ألعمــال المديريــة العامــة للجــوازات بالتعــاون 
مــع مركــز المعلومــات الوطنــي، وفــق اســتراتيجية وزارة الداخليــة لتحديــث نمــاذج العمــل بمــا يواكــب 
التطــورات التكنولوجيــة الحاصلــة فــي مملكتنــا الحبيبــة، مــا يعــزز كفــاءة العمليــات وتخفيــض األخطــاء 

ــوازات. ــات الج ــن خدم ــتفيدين م ــة المس ــا ورفاهي ــول لرض للوص
وعــن كيفيــة تمكــن رجــال األمــن التحقــق مــن شــخصية حاملهــا، فهــي مصممــة لتحــايك إبــراز الهويــة 
البالســتيكية مــن ناحيــة الموثوقيــة أو البيانــات المتوفــرة بهــا أو إمكانيــة اطــالع الطــرف اآلخــر علــى بياناتهــا. 
ــة التحقــق مــن  ــدان« التــي تمكــن مــن خــالل تطبيقهــا لألجهــزة الذكي كمــا وفــر لرجــال األمــن منصــة »مي

ــم. ــجلة عليه ــة مس ــود أمني ــخاص أو أي قي ــة األش هوي

إطالق هوية مقيم الرقمية
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ح الُمتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العميــد الركــن تــريك  صــرَّ
ــر  ــراض وتدمي ــن اعت ــارس، م ــق 15 م ــن المواف ــاح االثني ــت صب ــتركة تمكن ــف المش ــوات التحال ــي، أن ق المال
طائــرة بــدون طيــار »مفخخــة« أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران بطريقــة 

ــيط. ــس مش ــة خمي ــي مدين ــة ف ــان المدني ــن واألعي ــتهداف المدنيي ــدة الس ــة ومتعم ممنهج
وأوضــح العميــد المالــي، أن محــاوالت الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة باالعتــداء علــى المدنييــن واألعيــان 
ــف  ــتركة للتحال ــوات المش ــادة الق ــًدا أن قي ــرب، مؤك ــم ح ــل جرائ ــة تمث ــدة وممنهج ــة متعم ــة بطريق المدني
ــون  ــع القان ــق م ــا يتواف ــة بم ــان المدني ــن واألعي ــة المدنيي ــة لحماي ــة الالزم ــراءات العملياتي ــذ اإلج ــذ وتنف تتخ

ــة. ــده العرفي ــاني وقواع ــي اإلنس الدول
كمــا صــرح العميــد المالــي أن قــوات التحالــف المشــتركة تمكنــت يــوم األحــد الموافــق 28 مــارس، مــن 
اعتــراض وتدميــر طائــرة مــن دون طيــار »مفخخــة« أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن 
إيــران بطريقــة ممنهجــة ومتعمــدة الســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة باتجــاه مدينــة خميــس مشــيط، 
مؤكــًدا علــى أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف تتخــذ وتنفــذ اإلجــراءات العملياتيــة الالزمــة لحمايــة 

ــة بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــده العرفيــة. ــان المدني المدنييــن واألعي

الحوثي مستمر يف استهداف املدنيين

أجريــت منــاورات التمريــن البحــري المشــترك )التصــدي 4( الــذي تنفــذه القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية 
ــة  ــي المنطق ــدود ف ــرس الح ــي ح ــة ف ــة ممثل ــرقي، ووزارة الداخلي ــطول الش ــن األس ــدات م ــاركة وح بمش
ــو  ــركة أرامك ــعودية، وش ــو الس ــركة أرامك ــي ش ــة ف ــة ممثل ــة، ووزارة الطاق ــن الدول ــة أم ــرقية، ورئاس الش
ــى  ــدي 4( إل ــن )التص ــدف تمري ــل. ويه ــي الجبي ــة ف ــز البحري ــك عبدالعزي ــدة المل ــك بقاع ــج، وذل ــال الخلي ألعم
رفــع الجاهزيــة واالســتعداد لجميــع الوحــدات المشــاركة للتصــدي للعمليــات اإلرهابيــة علــى المنشــآت 
البتروليــة، وتعزيــز توحيــد مفهــوم العمــل المشــترك بيــن الوحــدات المشــاركة، باإلضافــة إلــى رفــع مســتوى 
التنســيق وتبــادل المعلومــات. كمــا يهــدف التمريــن إلــى توحيــد مفهــوم القيــادة واالتصــاالت بيــن الوحــدات 
المشــاركة أثنــاء تنفيــذ الخطــة، والتدريــب علــى تمريــر البالغــات والمعلومــات، وإيصالهــا لمركــز العمليــات.

مناورات »التصدي 4« يف الخليج العربي
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ــة  ــف( الجوي ــدة )مصح ــي قاع ــوي 2021( ف ــوق الج ــز التف ــط )مرك ــوي المختل ــن الج ــاورات التمري ــت من انطلق
بجمهوريــة باكســتان اإلســالمية، بمشــاركة القــوات الجويــة الملكية الســعودية والقــوات الجويــة األميركية 
ــواء  ــالمية، الل ــتان اإلس ــة باكس ــدى جمهوري ــكري ل ــق العس ــور الملح ــتانية، وحض ــة الباكس ــوات الجوي والق
الطيــار الركــن عــوض بــن عبــدهللا الزهرانــي، ومســاعد قائــد القــوات الجويــة الباكســتانية للعمليــات، اللــواء 

الطيــار وقــاص ســولهري.
ــة، مــن نــوع )تورنيــدو( بكامــل  ــة الســعودية بعــدد مــن الطائــرات المقاتل وتشــارك القــوات الجويــة الملكي

ــاندة. ــة والمس ــة والفني ــا الجوي أطقمھ
وأوضــح ركــن عمليــات مجموعــة القــوات الجويــة المشــاركة فــي التمريــن، المقــدم الطيــار الركــن حمــد بــن 
محمــد الهاجــري، أن التمريــن ســُينّفذ علــى مراحــل مختلفــة تشــمل تخطيــط وتنفيــذ العديــد مــن الطلعــات 
الجويــة التدريبيــة والعمليــات المضــادة، الدفاعيــة والهجوميــة، وفــق »ســيناريوهات« الحــرب المختلفــة، 
إضافــة إلــى التــدرب علــى إتقــان تنفيــذ العمليــات الجويــة فــي بيئــة مغايــرة لبيئــة المملكــة العربية الســعودية. 
مــن جانــب آخــر، بيــن ركــن إمــداد وتمويــن مجموعــة القــوات الجويــة المشــاركة فــي التمريــن، النقيــب 
المهنــدس عبدالرحمــن بــن ضيــف هللا العمــري، أنــه مــن خــالل العمــل فــي بيئــة مختلفــة تقــوم األطقــم 
ــالمة؛  ــراءات الس ــع إج ــاع جمي ــودة وباتب ــر الج ــى معايي ــى أعل ــرات عل ــليح الطائ ــز وتس ــة وتجهي ــة بصيان الفني

ــة. ــة القتالي ــن الجاهزي ــع م ــة والرف ــة العملياتي ــة للحاج تلبي

مناورات التفوق الجوي 2021



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

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي

تقارير سعودية
19 التقرير الخامس عشر - مارس 2021



تقارير سعودية
التقرير الخامس عشر - مارس 202021

عقــدت لجنــة االقتصــاد والطاقــة فــي مجلــس الشــورى اجتماًعــا عبــر االتصــال المرئي  ترأســه عضــو المجلس 
رئيــس اللجنــة، الدكتــور فيصــل آل فاضــل، وبمشــاركة أعضــاء المجلس أعضــاء اللجنة.    

واســتعرضت اللجنــة خــالل االجتمــاع آراء وملحوظــات أعضــاء المجلــس علــى التقريــر الســنوي للهيئــة 
العامــة لإلحصــاء الســعودي للعــام المالــي 1440/ 1441هـــ، الــذي تمــت مناقشــته فــي الفتــرة الماضيــة، بهــدف 
دراســة توصيــات تســهم فــي تمكيــن العمــل اإلحصائــي بالشــكل المطلــوب وتحقيــق أفضــل الممارســات 

اإلحصائيــة العالميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وناقــش أعضــاء اللجنــة، خــالل االجتمــاع، دعــم العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة فــي الجوانــب التقنيــة، وآليــات 
إصــدار اإلحصــاءات مــن خــالل المصــدر الثالــث للبيانــات )البيانــات الضخمــة(، وبنــاء القــدرات اإلحصائيــة فــي 

منظومــة العمــل اإلحصائــي.
وكذلــك ناقشــت اللجنــة آراء ومالحظــات أعضــاء المجلــس حيال التقرير الســنوي لصنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي للعــام المالــي 1440/ 1441هـــ، الــذي طــرح تحــت قبــة المجلــس فــي الفتــرة الماضيــة، للمســاهمة 

فــي زيــادة التنميــة الصناعيــة فــي المملكــة إلــى أعلــى المســتويات.
وأكــد أعضــاء اللجنــة فــي االجتمــاع أهميــة دراســة الصنــدوق لتمويــل األصــول غيــر الملموســة بهــدف 
توطيــن ونقــل التقنيــة لدعــم االقتصــاد وتبنــي سياســات لإلقــراض بحيــث تمنــح مزايــا إضافيــة للمنشــآت 
الصناعيــة التــي توظــف الكــوادر الوطنيــة، وإمكانيــة تخصيــص جزء مــن القــروض لتمويل تكاليف اســتقطاب 

وتوظيــف الســعوديين فــي القطــاع الصناعــي.

دعم العمل اإلحصائي وتوطين التقنية لدعم 
االقتصاد
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رفــع صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وزير الطاقــة، رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة تنظيــم الميــاه والكهربــاء، ومعالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، المهنــدس عبــدهللا بــن عامــر الســواحة، الشــكر واالمتنــان لخــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا -  بمناســبة صــدور 
قــرار مجلــس الــوزراء الموّقــر بالموافقــة علــى تعريفــة اســتهالك الكهربــاء الخاصــة بالشــركات العاملــة فــي 
نشــاط الحوســبة الســحابية فــي المملكــة، منوهيــن بمــا يعكســه هــذا القــرار مــن اهتمــام قيــادة وحكومــة 
المملكــة بتطويــر ودعــم قطــاع تقنيــة المعلومــات، وتنميــة االســتثمارات فيــه، تجســيًدا لتوجهــات »رؤيــة 

المملكــة 2030« وتحقيًقــا لمســتهدفات برامجهــا التنفيذيــة المتعلقــة بالتحــّول الرقمــي.
ويجســد هــذا الدعــم لألنشــطة التــي تتطلــب اســتخداًما نوعًيــا للطاقــة الكهربائيــة، اهتمــام وتمكيــن القيــادة 

- أيدهــا هللا - لألنشــطة ذات األثــر االجتماعــي واالقتصــادي العالــي والمهــم فــي المملكــة.
وأّكــد ســمو وزيــر الطاقــة، فــي تصريــٍح لــه بهــذه المناســبة، أن التعريفــة التــي تــمَّ إقرارهــا، وهــي 18 هللــة 
لــكل كيلووات/ســاعة، ســتكون ُمحّفــزة لالســتثمار فــي مجــال الحوســبة الســحابية الحيــوي، الــذي ُيعــدُّ مــن 
نــات األســاس إلرســاء قواعــد التحــّول الرقمــي فــي المملكــة، ودعــم تطويــر وتطبيــق التقنيــات  أهــم الُمَمكِّ
المتقدمــة فــي مجــاالت األعمــال كافــة، ُمشــيًرا إلــى أن هــذا القــرار ُيجّســد الــدور المحــوري والتكاملــي، الــذي 

ينهــض بــه قطــاع الكهربــاء وشــركاؤه فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
وأوضــح ســموه أن الجهــات التــي ستســتفيد مــن هــذه التعريفــة تشــمل الشــركات العاملــة فــي نشــاط 
الحوســبة الســحابية الُمرخصــة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والقائمــة حالًيــا، وكذلك الشــركات 

الجديــدة التــي تتقــدم بطلــب إيصــال التيــار الكهربائــي إليهــا قبــل نهايــة عــام 2023م.
ولفــت ســموه إلــى أن هيئــة تنظيــم الميــاه والكهربــاء ســتقوم بإصــدار قواعــد وإجــراءات تطبيــق التعريفــة، 
التــي ســتوضح آليــة تقديــم طلبــات الحصــول علــى التعريفــة واالســتفادة منهــا، وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بصفتهــا المنظــم لنشــاط الحوســبة الســحابية فــي المملكــة.

تعريفة الكهرباء ُمحّفزة لالستثمار

بتوجيهــات مــن مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، رئيــس مجلــس هيئــة 
تطويــر المنطقــة، صاحــب الســمو الملــي األميــر خالد الفيصــل، وبمتابعــة نائبه صاحب الســمو الملــي األمير 

بــدر بــن ســلطان، تنفــذ هيئــة تطويــر المنطقــة 14 مشــروًعا تنموًيــا وتطويرًيــا فــي العاصمــة المقدســة.
ويأتــي فــي طليعــة المشــروعات النقــل العــام بمكــة المكرمــة، حيــث يجــري تنفيــذ المرحلــة األولــى للمشــروع 
الــذي يتكــون مــن 12 مســاًرا، منهــا 7 مســارات للحافــالت المحليــة بطــول 172 كلــم و347 محطــة، و5 
مســارات للحافــالت الســريعة بطــول 103 كلــم و103 محطــات، ويبلــغ إجمالــي عــدد حافــالت مشــروع النقــل 

العــام بمكــة المكرمــة 400 حافلــة.

14 مشروًعا يف العاصمة املقدسة واملشاعر
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وتحــوي مرافــق المشــروع أربــع محطــات مركزيــة، وســبعة جســور و11 تقاطًعــا ذكًيــا و455 محطــة توقــف، 
ــر  ــر مربــع، منهــا 116 ألــف مت وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمخطــط الشــامل لمبيــت الحافــالت 320 ألــف مت
مربــع مخصصــة لمرافــق تشــغيل الحافــالت، وتتكــون مــن مبنــى التحكــم، ومبنــى إدارة الســائقين، ومحطــة 

وقــود، وورشــة الصيانــة الخفيفــة، وورشــة الصيانــة الثقيلــة، والمقــر الرئيــس للمشــروع.

»شاهين سات«..
اململكة توطن صناعات الفضاء

عندمــا أطلقــت المملكــة القمــر الصناعــي الســـــعودي الســابع عشــر »شــاهين ســات« مــن قاعــدة بايكونور 
فــي جمهوريــة كازاخســتان علــى متــن الصــاروخ الروســي »Soyouz2« الــذي وصــل إلــى مــداره، أثبتــت أنهــا 
تســير فــي الطريــق الصحيــح لتحقيــق رؤيــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه هللا - بــأن 
تكــون المملكــة ُممكنــة فــي عالــم الفضــاء وتوطيــن صناعــة الصواريــخ، بعــد أن احتلــت مراكــز متقدمــة فــي 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى مســتوى دول مجموعــة العشــرين، حيــث يعــدُّ المجــال الفضائــي حالًيــا 
مــن أهــم المجــاالت التــي تضمنتهــا »رؤيــة المملكــة 2030«، مــن خــالل تدشــين برنامــج »فضائــي ســعودي«. 
ــل  ــبكات الجي ــي ش ــا ف ــع عالمًي ــس، والراب ــل الخام ــرعات الجي ــط س ــي متوس ــى ف ــة األول ــت المملك وأصبح
ــالث  ــل ث ــة قب ــب المملك ــل، وترتي ــت المتنق ــرعة اإلنترن ــي س ــم ف ــي العال ــر ف ــدول العش ــن ال ــس، وم الخام
ســنوات كان 105 وانتقلــت إلــى المرتبــة الســابعة حالًيــا، حيــث يصــل حجــم ســوق إنترنــت األشــياء إلــى 11.6 مليار 
لاير بحلــول العــام 2023 والــذي ســيمكن كثيــًرا مــن القطاعــات مــن اســتخدام تقنيــة الحوســبة الســحابية. 
والقمــر الــذي تــمَّ إطالقه »شــاهين ســات« تتمثـــــل مهمته بالتصوير األرضـــــي بدقــة فائقة وتتبع الســـــفن 
البحريـــــة عبــر توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة. وقــد بذلــت المملكــة جهــًدا مضاعًفــا 
منــذ تأســيس هيئــة الفضــاء الســعودية الــذي يتــرأس مجلــس إدارتهــا صاحــب الســمو الملــي األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، كأول عربــي يســافر إلــى الفضــاء فــي عــام 1985، وجــاء ذلــك التأســيس 

تتويًجــا لجهــود المملكــة فــي مجــال الفضــاء منــذ تأســيس مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة.
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السعودية تتصدر العالم بمؤشر إيدملان 2021

»إس آند بي«: نظرة مستقبلية مستقرة 
للسعودية

للعــام الثانــي حافظــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى مســتويات ثقــة عاليــة دولًيــا، ولكــن هــذه 
المــرة تصــّدرت قائمــة بـــ28 دولــة حــول العالم وفــق نتائج مؤشــر إيدلمــان للثقــة 2021م. وارتفعت مســتويات 
الثقــة فــي أداء حكومــة المملكــة مــن 78% فــي ينايــر 2020 إلــى 82% ينايــر 2021م، مضيفــة إلــى رصيدهــا 4 نقــاط 
مئويــة أهلتهــا لتكــون فــي صــدارة الــدول التــي شــملها المؤشــر كأعلــى حكومــة فــي العالــم ثقــة فــي أدائهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر يشــمل )الحكومــة، والشــركات، والمنظمــات غيــر الحكومية، ووســائل اإلعالم(، 
فــإن أيٍّ مــن الفئــات األخــرى لــم تتفــوق علــى الحكومــة مــن حيــث مســتويات الثقــة. وتبقــى الحكومــة فــي 
المملكــة المؤسســة األكثــر ثقــة بشــكل عــام، متفوقــًة علــى الشــركات التــي ســجلت الثقــة بهــا ارتفاًعــا مــن 
عــدة نقــاط بلغــت نســبته 73%، فالمنظمــات غيــر الحكوميــة 61%، وأخيــًرا وســائل اإلعــالم 60%. وبالمجمــل، 
فــإن المشــاركين فــي اســتطالع مؤشــر الثقــة بالنســبة إلــى المملكــة ينظــرون إلــى أن الحكومــة والشــركات 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل اإلعــالم يتمتــع جميعهــا بالكفــاءة واألخالقيــات.
وكانــت الحكومــة فــي المملكــة صاحبــة الكعــب األعلــى دولًيــا فــي ســياق معالجتهــا ألكبــر تحــٍد صحــي 
ــد – 19«، مــن خــالل توفيرهــا الرعايــة الطبيــة وأجهــزة الكشــف  ــاًل فــي جائحــة »كوفي يشــهده العالــم، متمث
عــن »كورونــا« واللقاحــات للمواطنيــن والمقيميــن بالمّجــان، فضــاًل عــن قيادتهــا لجهــود المجتمــع الدولــي 
فــي مســألة تطويــر اللقاحــات ودعــم األبحــاث الطبيــة والتجــارب الســريرية خــالل عــام رئاســتها مجموعــة 

ــرين. العش
وكشــف مؤشــر إيدلمــان للثقــة 2021م، أنــه علــى الرغــم مــن أن جائحــة »كوفيــد – 19« فاقمــت المخــاوف 
الشــخصية والمجتمعيــة، فــإن القلــق بشــأن فقــدان الوظائــف وتغيــر المنــاخ تجــاوز القلــق بشــأن اإلصابــة 
بفيــروس كورونــا. وتكّيــف المشــاركون فــي االســتطالع فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل جيــد مــع 
العمــل مــن المنــزل، حيــث فّضــل ثالثــة مــن كل خمســة مشــاركين تقريًبــا )59%( هــذا الخيــار علــى العــودة 
إلــى المكتــب، ويعــود ذلــك إلــى حــد كبيــر للمخــاوف المتعلقــة باإلصابــة بـ«كوفيــد – 19« أثنــاء التنّقــل أو فــي 

مــكان العمــل.

أكــدت وكالــة التصنيــف االئتمانــي »إس آنــد بــي« تصنيفهــا االئتمانــي للســعودية عنــد )A –( مــع نظــرة 
مســتقبلية مســتقرة، وقالــت فــي بيــان لهــا إنــه بعــد االنكمــاش فــي العــام 2020م، مــن المتوقــع أن يعــود 
االقتصــاد الســعودي إلــى النمــو اإليجابــي فــي 2021م، كمــا تتوقــع أيًضــا عــودة مســتوى الحســاب الجــاري إلــى 
ــي  ــاد الكل ــروف االقتص ــن ظ ــاس تحس ــى أس ــة، عل ــة العام ــي المالي ــز ف ــب العج ــص نس ــع تقلي ــض م الفائ

ــم الخــروج مــن الجائحــة. ــدء العال العالمــي وانتعــاش أســعار النفــط مــع ب
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هــذا، وقــد قامــت الوكالــة فــي وقــت ســابق برفــع توقعاتهــا ألســعار النفــط للعــام الحالــي مــن 50 دوالًرا 
للبرميــل إلــى 60 دوالًرا للبرميــل. وذكــرت الوكالــة أن الحكومــة مســتمرة فــي تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« 
ــازات  ــن اإلنج ــد م ــق العدي ــمَّ تحقي ــه ت ــى أن ــيرًة إل ــام 2016م، مش ــي الع ــا ف ــالن عنه ــمَّ اإلع ــي ت ــة الت الطموح

ــرأة. ــوق الم ــادة حق ــة وزي ــات االجتماعي ــق باإلصالح ــا يتعل ــة فيم المهم
وتشــير النظــرة المســتقبلية المســتقرة إلــى أن الوكالــة تتوقــع أن يظــل المركــز المالــي وصافــي األصــول 
ــا بمــا يكفــي لدعــم التصنيــف االئتمانــي، وأشــارت الوكالــة فــي  الخارجيــة علــى مــدى العاميــن المقبليــن قوًي

تقريرهــا إلــى أن المملكــة ال تــزال تمتلــك أصــواًل ســيادية قويــة.
وذكــرت أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تحتفــظ بقــدرة كبيــرة علــى 
تصديــر النفــط الفائــض، وبالتالــي فهــي قــادرة علــى زيــادة )أو خفــض( اإلنتــاج بنحــو مليونــي برميــل فــي اليوم 
فــي غضــون أيــام. إلــى جانــب قدرتهــا اإلنتاجيــة الكبيــرة ودورهــا الريــادي فــي أســواق النفــط ومنظمــة أوبــك، 
ــي  ــر لمنتج ــي ال تتوف ــة الت ــة المالي ــرض والمرون ــب الع ــن جان ــعير م ــوة التس ــض ق ــا بع ــر له ــذا يوف ــإن ه ف

النفــط اآلخريــن.
وعلــى صعيــد الماليــة العامــة، فقــد خفضــت الوكالــة تقديراتهــا بشــأن العجــز فــي ميزانيــة عــام 2020م مــن 
ــدر  ــبتمبر 2020م، وتق ــي س ــي ف ــا الماض ــن تقريره ــي ع ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــى )11.2%( كنس )14.1%( إل

ــة للعــام المالــي 2021م إلــى حوالــي )%5(. الوكالــة أن يصــل العجــز فــي الميزاني
وأشــارت الوكالــة كذلــك إلــى أن المملكــة واحــدة مــن الــدول القليلــة فــي المنطقــة التــي طبقــت إصالحــات 
هيكليــة قويــة علــى صعيــد الماليــة العامــة بمــا فــي ذلــك تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث ســاهمت 
بشــكل كبيــر فــي نمــو اإليــرادات غيــر النفطيــة، التــي وصلــت إلــى حوالــي نصــف إجمالــي اإليــرادات فــي العــام 
2020م. وراجعــت الوكالــة تقديراتهــا بشــأن عجــز الحســاب الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للعــام 
المالــي 2020م ليصــل )2.3%( مقارنــة بـــ)8.7%( فــي تقريرهــا الســابق. وتقــدر الوكالــة أن يحقق الحســاب الجاري 
ــة تقديراتهــا  ــي 2021م، فيمــا خفضــت الوكال ــي للعــام المال ــي اإلجمال ــج المحل ــي )4.8%( مــن النات فائًضــا بحوال
لحجــم الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للعــام 2021م إلــى )30.2%( مقارنــة بـــ)38.2%( فــي 

تقريرهــا األخيــر فــي ســبتمبر 2020م، وتقــدر الوكالــة أن يصــل إلــى حوالــي )41%( بحلــول العــام 2024م.
وتتوقــع الوكالــة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي القتصــاد المملكــة بحوالــي )2%( للعــام المالــي الحالــي 
ــع  ــن المتوق ــه م ــى أن ــك إل ــاه كذل ــة االنتب ــت الوكال ــي )4.1%(. ولفت ــام 2020م بحوال ــي الع ــاش ف ــة بانكم مقارن
ــدوق  ــق صن ــن طري ــرى ع ــاريع الكب ــل المش ــة وتموي ــمالية المحلي ــات الرأس ــم النفق ــة بدع ــوم الحكوم أن تق
ــه  ــن امتالك ــة ع ــتثمارات العام ــدوق االس ه صن ــوَّ ــث ن ــي، حي ــة الوطن ــدوق التنمي ــة وصن ــتثمارات العام االس
ألصــول بقيمــة 400 مليــار دوالر ويخطــط لنموهــا إلــى 1.1 تريليــون دوالر بحلــول عــام 2025م، كمــا يهــدف إلــى 

اســتثمار مــا ال يقــل عــن 40 مليــار دوالر ســنوًيا فــي االقتصــاد المحلــي.
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ولي العهد السعودي يعلن »مبادرة السعودية 
الخضراء«

ــب  ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح أعل
ــن  ــر« اللتي ــط األخض ــرق األوس ــادرة الش ــراء«، و«مب ــعودية الخض ــادرة الس ــوزراء، أن »مب ــس ال ــس مجل رئي
ســيجري إطالقهمــا قريًبــا، سترســمان توجــه المملكــة والمنطقــة فــي حمايــة األرض والطبيعــة ووضعهــا 
فــي خارطــة طريــق ذات معالــم واضحــة وطموحــة وستســهمان بشــكل قــوي فــي تحقيــق المســتهدفات 

العالميــة.
وقــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: إنــه بصفتنــا منتًجــا عالمًيــا رائــًدا للنفــط نــدرك تماًمــا نصيبنــا مــن 
المســؤولية فــي دفــع عجلــة مكافحــة أزمــة المنــاخ، وأنــه مثــل مــا تمثــل دورنــا الريــادي فــي اســتقرار أســواق 

ــة الخضــراء القادمــة. ــادة الحقب ــا ســنعمل لقي الطاقــة خــالل عصــر النفــط والغــاز، فإنن
ــة،  ــات البيئي ــن التحدي ــر م ــان الكثي ــة تواجه ــة والمنطق ــعودي: إن المملك ــد الس ــي العه ــمو ول ــاف س وأض
مثــل التصحــر، األمــر الــذي يشــكل تهديــًدا اقتصادًيــا للمنطقــة )حيــث يقــدر أن 13 مليــار دوالر تســتنزف مــن 
العواصــف الرمليــة فــي المنطقــة كل ســنة(، كمــا أن تلــوث الهــواء مــن غــازات االحتبــاس الحــراري يقــدر أنــه 
قلــص متوســط عمــر المواطنيــن بمعــدل ســنة ونصــف الســنة، وســنعمل مــن خــالل »مبــادرة الســعودية 
ــي،  ــور األراض ــوث، وتده ــة التل ــون، ومكافح ــات الكرب ــل انبعاث ــي، وتقلي ــاء النبات ــع الغط ــى رف ــراء« عل الخض

والحفــاظ علــى الحيــاة البحريــة.
ــن ســموه أنهــا ســتتضمن عــدًدا مــن المبــادرات الطموحــة مــن أبرزهــا زراعــة 10 مليــارات شــجرة داخــل  وبيَّ
المملكــة العربيــة الســعودية خــالل العقــود القادمــة، مــا يعــادل إعــادة تأهيــل حوالــي 40 مليــون هكتــار مــن 
األراضــي المتدهــورة، مــا يعنــي زيــادة فــي المســاحة المغطــاة باألشــجار الحاليــة إلــى 12 ضعًفــا، تمثل إســهام 
المملكــة بأكثــر مــن 4% فــي تحقيــق مســتهدفات المبــادرة العالميــة للحــد مــن تدهــور األراضــي والموائــل 

الفطريــة، و1% مــن المســتهدف العالمــي لزراعــة ترليــون شــجرة.
كمــا ســتعمل علــى رفــع نســبة المناطــق المحميــة إلــى أكثــر مــن 30% مــن مســاحة أراضيهــا التــي تقدر بـــ)600( 
ــة، إضافــة إلــى  ــر مربــع، لتتجــاوز المســتهدف العالمــي الحالــي بحمايــة 17% مــن أراضــي كل دول ألــف كيلومت

عــدد مــن المبــادرات لحمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية. 
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»املساحة« تقر املرجع املكاني الوطني
برئاســة صاحــب الســمو الملــي ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظــه هللا - وافــق 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمســاحة والمعلومــات الجيومكانيــة علــى تعميــم اســتخدام المرجــع المكانــي 

الوطنــي )SANSRS( فــي األعمــال المســاحية والبيانــات الجيومكانيــة.
وأوضحــت الهيئــة العامــة للمســاحة والمعلومــات الجيومكانيــة أن هــذا القــرار يأتــي امتــداًدا لمــا يحظــى بــه 
ــك  ــة؛ وذل ــادة الحكيم ــن القي ــتمرين م ــة مس ــم وعناي ــن دع ــة م ــات الجيومكاني ــاحة والمعلوم ــاع المس قط
ألهميــة توحيــد المعاييــر للبيانــات الجيومكانيــة وتنظيــم األعمــال المســاحية علــى المســتوى الوطنــي مــن 

ــة بيــن الجهــات. ــات الجيومكاني ــادل البيان أجــل االســتخدام األمثــل للمــوارد وتكامــل وتب
نــت الهيئــة أنهــا بنــاًء علــى تنظيمهــا الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )90( وتاريــخ 1442/2/5هـــ، تعمــل  وبيَّ
ــاء  ــة، واالرتق ــي المملك ــه ف ــق ب ــر المتعل ــة والتصوي ــات الجيومكاني ــاحة والمعلوم ــاع المس ــم قط ــى تنظي عل
ــة  ــر البني ــاد وتطوي ــوم باعتم ــا تق ــين األداء، كم ــودة وتحس ــق الج ــا يحق ــه بم ــه، ومراقبت ــراف علي ــه، واإلش ب
التحتيــة الجيومكانيــة الوطنيــة والمرجــع الجيوديســي الوطنــي، ووضــع المعاييــر والضوابــط األساســية 
 )SANSRS( ــي ــي الوطن ــع المكان ــاء المرج ــة بإنش ــت الهيئ ــث قام ــاع، حي ــة بالقط ــادية المتعلق واالسترش

ــة. ــات ذات العالق ــن الجه ــدد م ــع ع ــاون م ــي بالتع ــي الوطن ــع الجيوديس ــاب المرج ــك بحس وذل
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ولي العهد السعودي يدشن برنامج »شريك«
ــن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس  دشَّ
الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، برنامــج تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
المخصــص للشــركات المحليــة، بهــدف تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وتســريع 
ــة االقتصــاد ودعــم االزدهــار والنمــو المســتدام. ــادة مرون ــة فــي زي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المتمثل
وأكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي، خــالل تدشــينه برنامــج »شــريك« أثنــاء اجتمــاع افتراضــي ترأســه ســموه 
ــار رجــال األعمــال ورؤســاء شــركات كبــرى فــي  بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء، إلــى جانــب كب
ــن  ــه م ــا يمثل ــة، لم ــة للمملك ــات الوطني ــن األولوي ــدُّ م ــر يع ــوي ومزده ــاص حي ــاع خ ــاء قط ــة، أن بن المملك
ــه  ــل أداء مهام ــة، ليواص ــاد المملك ــور اقتص ــار وتط ــي ازده ــا ف ــريًكا رئيًس ــه ش ــوي، بصفت ــة ودور حي أهمي

ــة 2030«. ــة المملك ــا »رؤي ــي حددته ــة الت ــات الوطني ــق الطموح ــة، لتحقي الداعم
وقــال ســموه: »وإذ يعــدُّ بنــاء قطــاع خــاص حيــوي ومزدهــر مــن األولويــات الوطنيــة بالنســبة للمملكــة، فإننا 
ندّشــن اليــوم حقبــة جديــدة أكثــر قــوة مــن حيــث التعــاون والشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، 
بإعالننــا عــن برنامــج تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص )شــريك(، بهــدف دعــم الشــركات المحليــة، 

ــة عــام 2030«. ــة تصــل إلــى خمســة تريليونــات لاير بنهاي وتمكينهــا للوصــول إلــى حجــم اســتثمارات محلي
وأضــاف ســموه: »أن المملكــة ستشــهد خــالل الســنوات المقبلــة قفــزة فــي االســتثمارات، بواقــع ثالثــة 
تريليونــات لاير، يقــوم بضخهــا صنــدوق االســتثمارات العامــة حتــى عــام 2030، كمــا أعلــن مطلــع العــام 
الجــاري، باإلضافــة إلــى أربعــة تريليونــات لاير ســيتم ضخهــا تحــت مظلــة االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار، 
ــاد  ــي االقتص ــا ف ــيتم ضخه ــي س ــتثمارات الت ــوع االس ــون مجم ــك يك ــا. وبذل ــا قريًب ــن تفاصيله ــيعلن ع وس
ــات لاير  ــدر بـــ10 تريليون ــي المق ــاق الحكوم ــمل اإلنف ــذا ال يش ــام 2030، وه ــى ع ــون لاير حت ــي 12 تريلي الوطن
خــالل العشــر الســنوات القادمــة، واإلنفــاق االســتهاليك الخــاص المتوقــع أن يصــل إلــى 5 تريليونــات لاير 
حتــى 2030، ليصبــح مجمــوع مــا ســوف ينفــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية 27 تريليــون لاير، )7 تريليونــات 

ــة«. ــنوات القادم ــر الس ــالل العش دوالر( ، خ
وأوضــح ولــي العهــد الســعودي، أن االســتثمارات التــي ســيقوم بضخهــا القطــاع الخــاص مدعوًمــا ببرنامــج 
»شــريك« ســتوفر مئــات اآلالف مــن الوظائــف الجديــدة، كمــا ســتزيد مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج 
ــة المملكــة 2030«،  المحلــي اإلجمالــي، وصــواًل إلــى تحقيــق الهــدف المرســوم لــه ضمــن مســتهدفات »رؤي

التــي تســعى لرفــع مســاهمة هــذا القطــاع إلــى 65% بحلــول 2030.
وأشــار ســموه إلــى »أن أهميــة برنامــج شــريك ال تقتصر على تعزيــز دور القطــاع الخاص في النمو المســتدام 
لالقتصــاد الوطنــي فحســب، بــل نراهــا اســتثماًرا طويــل األجــل فــي مســتقبل المملكــة وازدهارهــا، يقــوم 

علــى العالقــة التشــاركية بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص«.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر مــارس 2021.

امللف السياسي
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تلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا، مــن ســمو الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح، ولــي العهــد بدولــة 

الكويــت.
واطمــأن ســمو ولــي عهــد دولــة الكويــت خــالل االتصــال، علــى صحــة ســمو ولــي العهــد الســعودي، متمنًيــا 
لســموه دوام الصحــة والعافيــة. فيمــا عبــر ســمو ولــي العهــد الســعودي، عــن شــكره وتقديــره لســمو ولــي 

عهــد دولــة الكويــت، علــى مــا أبــداه مــن مشــاعر أخويــة صادقــة.
كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان، اتصــااًل هاتفًيــا، مــن الرئيــس محمــد ولــد الشــيخ 
محمــد أحمــد الغزوانــي، رئيــس الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة. وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض 

العالقــات الثنائيــة، وبحــث مجــاالت التعــاون المشــترك بيــن البلديــن.
وأجــرى ســمو ولــي العهــد الســعودي، اتصــااًل هاتفًيــا، برئيــس مجلــس الــوزراء فــي جمهوريــة العــراق 
ــا  ــن عنه ــي أعل ــر« الت ــط األخض ــرق األوس ــادرة »الش ــث مب ــال بح ــالل االتص ــرى خ ــي. وج ــى الكاظم مصطف
ســمو ولــي العهــد الســعودي، والتــي تهــدف بالشــراكة مــع دول المنطقــة إلــى زراعــة 50 مليــار شــجرة كأكبــر 
برنامــج إعــادة تشــجير فــي العالــم، وأهميــة رفــع كفــاءة إنتــاج عمليــات إنتــاج النفــط واالســتفادة مــن ريــادة 

المملكــة العربيــة الســعودية فــي ذلــك.
كمــا جــرى اســتعراض فوائــد المشــروع للمنطقــة والعالــم، وأهمهــا مواجهــة التحديــات البيئيــة وتحســين 
جــودة الحيــاة بهــا، إضافــة إلــى تحقيــق خفــض فــي معــدالت الكربــون العالميــة. وقــد بــارك رئيــس الــوزراء 
العراقــي هــذه المبــادرة، مؤكــًدا العمــل مــع المملكــة ودعــم بــالده لــكل مــا يحقــق لهــذه المبــادرة أهدافهــا.
ــاح  ــق أول عبدالفت ــا، بالفري ــااًل هاتفًي ــلمان، اتص ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــرى صاح ــك أج كذل
برهــان، رئيــس المجلــس الســيادي االنتقالــي فــي جمهوريــة الســودان. وجــرى خــالل االتصــال بحــث اإلعــالن 
عــن كل مــن »مبــادرة الســعودية الخضــراء« و«مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر«. وقــد بــارك الفريــق أول 
عبدالفتــاح برهــان، هــذه المبــادرة التــي ســتعود بالنفــع علــى المنطقــة والعالــم، ُمبدًيــا اســتعداد الســودان 

للعمــل مــع المملكــة إلنجــاح هــذه المبــادرة وتحقيــق أهدافهــا.
ــا، بصاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي،  كمــا أجــرى ســمو ولــي العهــد الســعودي، اتصــااًل هاتفًي
أميــر دولــة قطــر. االتصــال اســتعرض إعــالن ســمو ولــي العهــد الســعودي عــن »مبــادرة الســعودية 
الخضــراء« و«مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر«، ومــا تضمنتــه مــن أهميــة العمــل المشــترك فــي المنطقــة 
لمواجهــة التحديــات البيئيــة التــي تمــر بهــا المنطقــة منــذ عقــود، ووضــع خارطــة طريــق إقليميــة طموحــة 
وواضحــة المعالــم للتصــدي لهــا مــن كافــة النواحــي، بمــا يشــمل الطاقــة النظيفــة والتشــجير والمحميــات 
ــز  ــي وتعزي ــوع األحيائ ــى التن ــة عل ــة والمحافظ ــات الكربوني ــي االنبعاث ــًرا ف ــا كبي ــق تخفيًض ــا يحق ــة، بم الطبيعي
الصحــة العامــة وجــودة الحيــاة. وقــدم ســمو أميــر دولــة قطــر خــالل االتصــال تقديــره لهــذه المبــادرة ودعــم 

دولــة قطــر لكافــة الجهــود التــي تحقــق أهدافهــا.
ــا، بجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى  وأجــرى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان، اتصــااًل هاتفًي
آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن. وجــرى خــالل االتصــال بحــث مــا تضمنــه إعــالن ســمو ولــي العهــد 

اتصاالت مكثفة لولي العهد السعودي 
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الســعودي، حــول قــرب إطــالق المملكــة لــكل مــن مبادرتــي »الســعودية الخضــراء« و »الشــرق األوســط 
األخضــر« لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المرتبطــة بالوضــع البيئــي فــي المنطقــة والعالــم، 
وأهميــة المبادرتيــن فــي التصــدي لهــا مــن خــالل أضخــم برنامــج تشــجير فــي العالــم، ورفــع نســبة مســاهمة 
الطاقــة النظيفــة والمحميــات الطبيعيــة، بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة وُيعــزز 
مــن مســتوى جــودة حيــاة الســكان. وقــدم جاللــة ملــك البحريــن خــالل االتصــال شــكره لســمو ولــي العهــد 

الســعودي علــى مبادرتــه واســتعداد البحريــن لدعــم كافــة الجهــود لتحقــق المبــادرة أهدافهــا.
ــا، بدولــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان.  أيًضــا، أجــرى ســمو ولــي العهــد الســعودي، اتصــااًل هاتفًي
واطمــأن ســموه خــالل االتصــال علــى صحــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني، متمنًيــا لــه الشــفاء العاجــل، فيمــا 
عبــر دولتــه عــن الشــكر لســمو ولــي العهــد الســعودي علــى مشــاعره األخويــة الطيبــة. كمــا قــدم رئيــس 
التهنئــة لســمو ولــي العهــد الســعودي بإطــالق مبادرتــي »الســعودية الخضــراء«  الباكســتاني  الــوزراء 

ــكانها. ــة وس ــى المنطق ــم عل ــا العظي ــيًدا بأثره ــر«، مش ــط األخض ــرق األوس و«الش
كمــا أجــرى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان، اتصــااًل هاتفًيــا، بجاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي 
بــن الحســين، ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية. وجــرى خــالل االتصــال بحــث »مبــادرة الشــرق األوســط 
األخضــر« التــي أعلــن عنهــا ســمو ولــي العهــد الســعودي. وقــد رحــب جاللتــه بمبــادرات ســمو ولــي العهــد، 

مؤكــًدا اســتعداد األردن للتعــاون مــع المملكــة لــكل مــا يحقــق لهــذه المبــادرات أهدافهــا.
ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــا، بصاح ــااًل هاتفًي ــعودي، اتص ــد الس ــي العه ــمو ول ــرى س ــك، أج كذل
نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
االتصــال اســتعرض »مبــادرة الســعودية الخضــراء« و«مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر« اللتيــن أعلــن 
عنهمــا ســمو ولــي العهــد الســعودي. وقــد بــارك الشــيخ محمــد بــن زايــد مــن جهتــه، الجهــود المبذولــة مــن 
ســمو ولــي العهــد الســعودي فــي هــذا الصــدد وتقديــره للمبــادرة واســتعداد دولــة اإلمــارات العمــل مــع 

ــادرة. المملكــة بمــا يحقــق أهــداف المب
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عقــد صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فــي العاصمــة الريــاض، اجتماًعــا مــع جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بــن الحســين ملــك 

المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
وجــرى خــالل االجتمــاع اســتعراض العالقــات األخويــة بيــن البلديــن، وأوجــه التعــاون المشــترك فــي مختلــف 
والشــعبين  للبلديــن  المشــتركة  المصالــح  يخــدم  بمــا  تطويــره  لمواصلــة  الواعــدة  والفــرص  المجــاالت 
الشــقيقين. كمــا تــمَّ خــالل االجتمــاع بحــث عدد مــن القضايــا العربيــة واإلقليميــة والجهــود المبذولة بشــأنها.

حضــر االجتمــاع صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، ومعالــي وزيــر الدولــة 
ــد العيســى. فيمــا حضــر االجتمــاع مــن الجانــب األردنــي صاحــب الســمو  عضــو مجلــس الــوزراء األســتاذ خال

الملــي األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي ولــي العهــد.
كمــا عقــد ســمو ولــي العهــد الســعودي اجتماًعــا فــي الريــاض، مــع رئيــس وزراء ماليزيــا محــي الديــن 
ياســين. وجــرى خــالل االجتمــاع، اســتعراض العالقــات الثنائيــة، وأوجــه التعــاون وفــرص تعزيــزه فــي مختلــف 

ــة. ــي المنطق ــاع ف ــورات األوض ــث تط ــب بح ــى جان ــاالت، إل المج
وعقــب االجتمــاع شــهد ســمو ولــي العهــد الســعودي ودولــة رئيــس الــوزراء الماليــزي، التوقيــع علــى 
ــر فيصــل بــن فرحــان بــن  ــات بيــن البلديــن وقعهــا مــن الجانــب الســعودي صاحــب الســمو األمي 3 اتفاقي
عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، فيمــا وقــع مــن الجانــب الماليــزي معالــي وزيــر الخارجيــة هشــام الديــن بــن حســين.
كذلــك اجتمــع صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان، فــي الريــاض، مــع معالــي وزيــر الخارجيــة 

الروســي ســيرجي الفــروف.
وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب ســمو ولــي العهــد الســعودي بمعالــي وزيــر الخارجيــة الروســي فــي زيارتــه 
ــة  ــيا االتحادي ــس روس ــن، رئي ــر بوتي ــس فالديمي ــة الرئي ــر فخام ــات وتقدي ــه تحي ــل معالي ــا نق ــة، بينم للمملك
ــه  ــذي حمل ــد ال ــي العه ــمو ول ــعود، وس ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي لخ

تحيــات خــادم الحرميــن الشــريفين وســموه لفخامتــه.
وجــرى خــالل االجتمــاع اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقيــن، ومجــاالت التعــاون المشــترك 
وســبل دعمــه وتطويــره فــي مختلــف المجــاالت. كمــا تــمَّ خــالل االجتمــاع بحــث مســتجدات األوضــاع 
اإلقليميــة والدوليــة وتنســيق الجهــود المبذولــة تجاههــا بمــا يعــزز األمــن واالســتقرار فيهــا، باإلضافــة إلــى 

بحــث عــدد مــن المســائل ذات االهتمــام المشــترك.
والتقــى ســمو ولــي العهــد الســعودي، فــي الريــاض، المبعــوث الخــاص لفخامــة الرئيــس الروســي لشــؤون 
التســوية الســورية »ألكســندر الفرينتيــف«. وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، 

ومســتجدات األوضــاع علــى الســاحة الســورية.
حضــر اللقــاء، صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة، 
وصاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
الــوزراء الدكتــور مســاعد بــن محمــد العيبــان. كمــا حضــر من الجانب الروســي الســفير لــدى المملكة »ســيرجي 

كوزلــوف«، ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة بــوزارة الدفــاع اللــواء »ســيرغي إفاناســييف«.

لقاءات متعددة لولي العهد السعودي 
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جــدد مجلــس الشــورى رفضــه واســتنكاره الشــديدين لمــا ورد فــي التقريــر الــذي ُزوَد الكونجــرس األميــريك به 
مؤخــًرا، حــول قضيــة مقتــل المواطــن جمــال خاشــقجي - رحمــه هللا - ومــا تضمنــه التقريــر مــن اســتنتاجات 
مســيئة ومعلومــات غيــر صحيحــة عــن قيــادة المملكــة ال يمكــن قبولهــا بــأي حــال مــن األحــوال. جــاء ذلــك 
فــي بيــان لمجلــس الشــورى فــي مســتهل أعمــال جلســته العاديــة العشــرين مــن أعمــال الســنة األولــى 
للــدورة الثامنــة التــي عقدهــا )عبــر االتصــال المرئــي( برئاســة رئيــس المجلــس الشــيخ د. عبــدهللا بــن محمــد 

بــن إبراهيــم آل الشــيخ.

التقرير األميركي ال يستند ىلع وقائع أو حقائق

ــي  ــوزراء ف ــس ال ــي رئي ــى الكاظم ــلمان، ومصطف ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــد صاح ــا عق فيم
ــا  ــدرا بياًن ــمية، وأص ــات رس ــة مباحث ــاض، جلس ــة بالري ــر اليمام ــي بقص ــوان المل ــي الدي ــراق، ف ــة الع جمهوري

ــترًكا. مش
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــعودي ورئي ــد الس ــي العه ــمو ول ــن س ــات بي ــة مباحث ــد جلس ــم عق ــان، ت ــب البي وبحس
العراقــي تناولــت آفــاق التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن الشــقيقين وســبل تعزيزهــا فــي كافــة المجــاالت، كمــا 
تــمَّ تبــادل وجهــات النظــر حــول المســائل والقضايــا التــي تهــم البلديــن علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة 

بمــا يســهم فــي دعــم وتعزيــز األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة والعالــم.
واجتمــع صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــعبية  ــن الش ــة الصي ــة جمهوري ــر خارجي ــة وزي ــار الدول ــي مستش ــع معال ــوم، م ــي ني ــاع، ف ــر الدف ــوزراء، وزي ال

»وانــغ يي«.
وفــي بدايــة االجتمــاع، رّحــب ســمو ولــي العهــد الســعودي بمعالــي وزيــر الخارجيــة الصينــي فــي زيارتــه 
للمملكــة، كمــا نقــل معاليــه تحيــات فخامــة الرئيــس »شــي جيــن بينــغ« رئيــس جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
لســمو ولــي العهــد، فيمــا حّملــه ســموه تحياتــه لفخامتــه. وجــرى خــالل االجتمــاع اســتعراض أوجــه العالقات 

الســعودية الصينيــة، ومجــاالت التعــاون الثنائــي والفــرص الواعــدة لتطويــره فــي مختلــف القطاعــات.
ــزز  ــا يع ــأنها بم ــة بش ــود المبذول ــة والجه ــة والدولي ــداث اإلقليمي ــورات األح ــث تط ــاع بح ــاول االجتم ــا تن كم
األمــن واالســتقرار، باإلضافــة إلــى بحــث عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك. حضــر االجتمــاع 
صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
الــوزراء الدكتــور مســاعد بــن محمــد العيبــان. فيمــا حضــر االجتمــاع مــن الجانــب الصيني الســفير لــدى المملكة 

»تشــن ويتشــينغ«، ومســاعد وزيــر الخارجيــة »دنــغ لــي«.



تقارير سعودية
33 التقرير الخامس عشر - مارس 2021

وأعــرب المجلــس فــي بيانــه الــذي تــاله أميــن عــام مجلــس الشــورى محمــد بــن داخــل المطيــري عــن أســفه 
البالــغ لصــدور مثــل هــذه التقاريــر غيــر المبــررة، والتــي ال تســتند علــى وقائــع أو حقائــق، وإنمــا تمثــل انتقائيــة 
واضحــة تهــدف إلــى اإلســاءة والتشــويه وُتخــِرج قضايــا حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا عــن ســياقها النبيــل، 

مشــيًرا إلــى أن المملكــة دانــت فــي حينــه هــذه الجريمــة البشــعة، واتخــذت بشــأنها اإلجــراءات الالزمــة.
وشــدد مجلــس الشــورى علــى أنــه إذ يديــن كل أشــكال التجــاوز علــى حقــوق األفــراد والكيانــات، فإنــه يرفــض 
ــًيا،  ــا سياس ــا توظيًف ــا وتوظيفه ــتغالل القضاي ــا، واس ــدول وحقوقه ــيادة ال ــاس بس ــا المس ــا قاطًع رفًض
مؤكــًدا علــى أن العالقــاِت بيــن الــدول يجــب أن تكــون مبنيــة علــى عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة أو 

اإلســاءة إلــى مؤسســات الدولــة وســالمة إجراءاتهــا بشــكل ال ينســجم مــع طبيعــة هــذه العالقــات.
وأكــد مجلــس الشــورى أن المملكــة تحــت قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
ــى  ــظ عل ــادئ تحاف ــى مب ــز عل ــم يرتك ــج قوي ــى نه ــير عل ــا هللا - تس ــاع - يحفظهم ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل
قيمــة اإلنســان وكرامتــه، وبــذل الجهــود علــى كافــة المســتويات إقليمًيــا ودولًيــا لترســيخ مفاهيــم العــدل 
وحقــوق اإلنســان والوســطية واالعتــدال، وحمايــة البشــرية ومكافحــة التطــرف والكراهيــة واإلرهــاب، 
والســعي إلحــالل االســتقرار والســالم فــي العالــم. وأشــاد المجلــس فــي هــذا الصــدد بمــا تتمتــع بــه المملكــة 
مــن قضــاء عــادل ومســتقل وأنظمــة تراعــي حقــوق اإلنســان وتكفــل حمايتــه، مؤيــًدا بشــكل تــام مــا صــدر 
عــن وزارة الخارجيــة حــول مــا ورد فــي التقريــر الــذي ُزود الكونغــرس األميــريك بــه، مجــدًدا تأييــده لمــا تتخــذه 

المملكــة مــن إجــراءات تحفــظ حقوقهــا ومكتســباتها.
واختتــم مجلــس الشــورى بيانــه بالتأكيــد علــى أن المملكــة فــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة مســتمرة فــي طريــق 
اإلصــالح والتقــدم وتحقيــق رؤيتهــا الطموحــة 2030 التــي يقودهــا ســمو ولــي العهــد الســعودي - يحفظــه 
هللا - للوصــول إلــى مراتــب متقدمــة بيــن دول العالــم، وأن المجلــس ســيظل بعــون هللا ســنًدا داعًمــا 

ــن. ــات المواط ــادة وطموح ــات القي لتطلع

نظــم مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بالشــراكة مــع هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد 
عبــر االتصــال المرئــي، االجتمــاع األول ألعمــال فريــق الخبــراء المعنــي بأعمــال إنشــاء شــبكة »مبــادرة 
الريــاض« الراميــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي بيــن ســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد حــول 
العالــم، بحضــور ممثليــن عــن الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وأكثــر مــن 25 

منظمــة دوليــة ذات صلــة بمكافحــة الفســاد.
ناقــش فريــق الخبــراء المشــاركون عــدًدا مــن الموضوعــات ووضــع اآلليــات لتنفيــذ محــاور »مبــادرة الريــاض« 
التــي مــن أبرزهــا: إنشــاء شــبكة عالميــة لســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد تحــت مظلــة 
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، وإنشــاء منصــة عالميــة آمنــة لتســهيل تبــادل 

األمم املتحدة تنفذ »مبادرة الرياض« ملكافحة 
الفساد
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جــددت المملكــة العربيــة الســعودية تأكيــد اســتمرار حرصهــا علــى االلتــزام باتفاقيــة »التغيــر المناخــي« 
وتنفيــذ بنودهــا، األمــر الــذي يعكــس الــدور المحــوري للمملكــة فــي تلــك االتفاقيــة العالميــة، ويؤكــد علــى أن 

ــعودية 2030«. ــة الس ــتهدفات »رؤي ــع مس ــق م ــا يتواف مضمونه
وفــي هــذا الشــأن، تــرى المملكــة أن التعامــل مــع االنبعاثــات التــي تؤثــر علــى المنــاخ والبيئــة يجــب أن يأخــذ 
فــي االعتبــار جميــع مصــادر االنبعاثــات علــى قــدم المســاواة، وأن يرتكــز علــى الحلــول التطويريــة التقنيــة التــي 
تدفــع باتجــاه رفــع كفــاءة اســتهالك المــواد الهيدروكربونيــة، وتقليــل االنبعاثــات الصــادرة عنهــا، وتطويــر 

الحلــول التــي ُتســهم فــي تنقيــة الهــواء والتقــاط الكربــون ومعالجتــه.
وســعت المملكــة منــذ وقــت طويــل، لحمايــة وتعزيــز مصالحهــا االقتصاديــة، المتمثلــة فيمــا أنعــم هللا 
عليهــا بــه مــن مصــادر الطاقــة، ولكنهــا، فــي الوقــت نفســه، كانــت داعمــة ومؤيــدة لكثيــر مــن االتفاقيــات 
البيئيــة والمناخيــة المتوازنــة والمنطقيــة، ألنهــا رأت فيهــا مــا يضمــن اســتدامة مــوارد اقتصادهــا، مــن جهــة، 

والمحافظــة علــى البيئــة ومواردهــا مــن جهــة أخــرى.

اململكة تجدد االلتزام بـ»التغير املناخي«

المعلومــات بيــن ســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وإطــالق برنامــج لبنــاء القــدرات داخــل 
ما فــي الــدول الناميــة. الشــبكة لمنتســبي ســلطات مكافحــة الفســاد، ال ســيَّ

ــة  ــون المختص ــاذ القان ــات إنف ــن جه ــي بي ــاون الدول ــز التع ــاض« لتعزي ــادرة الري ــًذا لـ«مب ــاع تنفي ــي االجتم ويأت
بمكافحــة الفســاد، التــي رحــب بهــا قــادة دول مجموعــة العشــرين، في بيــان الريــاض لقــادة دول المجموعة 
الــذي عقــد برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود - حفظــه هللا. ورحب 
بهــا أيًضــا وزراء دول مجموعــة العشــرين المعنييــن بمكافحــة الفســاد برئاســة معالــي رئيــس هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد األســتاذ مــازن بــن إبراهيــم الكهمــوس، خــالل االجتمــاع الــوزاري األول مــن نوعــه لــدول 
ــة  ــد مــن كافــة المنظمــات الدولي ــادرة بدعــم وتأيي ــر 2020م. كمــا تحظــى المب مجموعــة العشــرين فــي أكتوب
ــدات  ــف(، ووح ــي )فات ــل المال ــة العم ــول، ومجموع ــك اإلنترب ــي ذل ــا ف ــاد بم ــة الفس ــة بمكافح ذات العالق

االســتخبارات الماليــة )مجموعــة إيغمونــت(، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
وخــالل االجتمــاع رحبــت الــدول بـ«مبــادرة الريــاض« مثمنة لقيــادة المملكــة، ولمكتــب األمم المتحــدة المعني 
بالمخــدرات والجريمــة، إطــالق هــذه المبــادرة، واعتبرتهــا نقطــة تحــول تاريخــي فــي مكافحــة الفســاد علــى 

الســاحة الدوليــة.
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ــذ  ــدأ تغليــب مصلحــة الشــعب اليمــن من فتحــت المملكــة نافــذة جديــدة للســالم، وهــي التــي لــم تغلــق مب
الطلــب منهــا التدخــل مــن قبــل الحكومــة الشــرعية لليمــن، وتحديــًدا مــن رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة عبــد 
ربــه منصــور هــادي، ويأتــي إعــالن المملكــة مبــادرة للســالم فــي اليمــن بإشــراف األمــم المتحــدة متضمنــة 
ــالء  ــة إلع ــن الفرص ــح الحوثيي ــي، ومن ــعب اليمن ــاة الش ــع معان ــن لرف ــي اليم ــامل ف ــار الش ــالق الن ــف إط وق

مصالــح اليمــن وشــعبه الكريــم علــى األطمــاع اإليرانيــة.
وأكــدت المملكــة علــى لســان نائــب وزيــر الدفــاع األميــر خالــد بــن ســلمان، التزامهــا بتنفيــذ مبــادرة المملكــة 
للســالم فــي اليمــن حــال قبــول الحوثييــن بهــا، وأن مــا تــمَّ اإلعــالن عنــه يأتــي ضمــن مبــادرات ســابقة منــذ 

المبــادرة الخليجيــة. 
ويأتــي إطــالق مبــادرة المملكــة للســالم فــي اليمــن لتؤكــد مجــدًدا مقولــة األميــر ســعود الفيصــل - رحمــه 
ــا إذا ُقرعــت طبولهــا فنحــن جاهــزون لهــا«، ولتعــود بنــا الذاكــرة، أن المملكــة  هللا: »إننــا لســنا دعــاة حــرب، أمَّ
أول مــن بــادر بتحقيــق االنتقــال الســلمي فــي اليمــن فــي العــام 2011، إلــى جانــب المبــادرة الخليجيــة، والحــوار 
الوطنــي، فالمبــادرة الســعودية ســبقتها خطــوات عســكرية دمــر مــن خاللهــا التحالــف العربــي بقيــادة 
الســعودية عــدًدا مــن األهــداف العســكرية للحوثــي وأدخلــه فــي حالــة مــن اإلنهــاك النفســي والعســكري، 

وبالتالــي ســيجد الحوثــي نفســه مجبــًرا علــى القبــول بالمبــادرة والتســوية السياســية.

اململكة تفتح نافذة األمل للشعب اليمني
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تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - ونيابــة عنــه 
- أيــده هللا - افتتــح معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبــد المحســن الفضلــي، 
ــة  ــي - جامع ــال المرئ ــر االتص ــه - عب ــذي تنظم ــة ال ــة الجاف ــة والبيئ ــوارد المائي ــع للم ــي التاس ــر الدول المؤتم
الملــك ســعود ممثلــة فــي معهــد األميــر ســلطان ألبحــاث البيئــة والميــاه والصحــراء، ومؤسســة 
ــك  ــة، وذل ــاه والزراع ــة والمي ــة، ووزارة البيئ ــعود الخيري ــز آل س ــن عبدالعزي ــلطان ب س

بحضــور معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر.
وتضمــن الحفــل كلمــة ألقاهــا رئيــس اللجنــة اإلشــرافية العليــا للمؤتمــر 
والميــاه  البيئــة  ألبحــاث  ســلطان  األميــر  معهــد  علــى  والمشــرف 
بــن عبدالعزيــز  العــام لجائــزة األميــر ســلطان  والصحــراء واألميــن 
العالميــة للميــاه، الدكتــور عبدالملــك بــن عبدالرحمــن آل الشــيخ، 
أكــد فيهــا أن أهميــة هــذا المؤتمــر تنبــع مــن تطابــق محــاوره مــع 
االهتمامــات الدوليــة التــي يتــم تناولهــا علــى صعيــد المنظمــات 
والجمعيــات ومراكــز األبحــاث فــي معظــم دول العالــم وأهمهــا 
المــوارد المائيــة، والتنميــة المســتدامة، وإنتــاج الغــذاء، وســالمة 

ــي. ــر المناخ ــة والتغي ــم البيئي النظ
وقــدم نبــذة عــن جائــزة األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز العالميــة 
ــاه التــي نجحــت فــي اســتقطاب الباحثيــن مــن جميــع أنحــاء  للمي
ــاء  ــار العلم ــن كب ــدد م ــا ع ــاز به ــا، وف ــح له ــدم للترش ــم للتق العال
ــاد  ــي إيج ــل ف ــكل فاع ــهمت بش ــة أس ــال إبداعي ــم بأعم ــي العال ف

ــاه. حلــول شــاملة ومبتكــرة فــي مجــال المي
وأبــرز دور معهــد األميــر ســلطان ألبحاث البيئــة والميــاه والصحراء في 
جامعــة الملــك ســعود، فــي تصميــم وإجــراء البحــوث العلميــة والمشــاريع 
ــي  ــيول ف ــار والس ــاه األمط ــزن مي ــد وخ ــال حص ــي مج ــة ف ــة، وخاص التطبيقي

المملكــة، والتشــجير، وإنتــاج األطالــس العلميــة.
إثــر ذلــك تــمَّ اســتعراض الفائزيــن بالجائــزة فــي دورتهــا التاســعة التــي أقيــم حفــل 
تســليمها افتراضًيــا فــي نيويــورك يــوم 22 مــارس 2021 بالتزامــن مــع االجتمــاع عالــي المســتوى للجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة لمناقشــة تنفيــذ األهــداف والغايــات المتعلقــة بالميــاه ألجنــدة عــام 2030.

املؤتمر الدولي التاسع للموارد املائية والبيئة 
الجافة



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

امللف الثقايف
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ضمــن اســتراتيجيته للمســؤولية االجتماعيــة »بكــرة«، وقــع بنــك الريــاض اتفاقيــة شــراكة مــع »مــداك« 
ــب  ــى جان ــات إل ــاًل للروبوت ــوم، ومعم ــتوديو للعل ــم أس ــي يض ــل أكاديم ــاء معم ــى إنش ــدف إل ــة، ته التعليمي
أســتوديو متخصــص، ســيتم تجهيــزه بأحــدث المعــدات التقنيــة وأكثرهــا تطــوًرا، لتقــّدم تعليًمــا نوعًيــا ألكثــر 
ــن، وذات  ــن والمبدعي ــة للمتميزي ــون جاذب ــا لتك ــتصمم خصوًص ــة س ــي بيئ ــنوًيا ف ــة س ــب وطالب ــن 1000 طال م
نمــوذج ابتــكاري يؤهــل المعلميــن ويبنــي الطــالب والطالبــات ليكونــوا قــادة يســاهمون بفعاليــة فــي تنميــة 

ــع. المجتم
ــر  ــز أمي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــل ب ــر فيص ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح ــة، كلٌّ م ــع االتفاقي ــام بتوقي ق
ــاض  ــك الري ــس إدارة بن ــس مجل ــداك«، ورئي ــة »م ــاء أكاديمي ــس أمن ــس مجل ــورة، رئي ــة المن ــة المدين منطق

ــن. ــؤولي الجهتي ــن مس ــدد م ــور ع ــى، وبحض ــد العيس ــن محم ــدهللا ب ــدس عب المهن

إنشاء معمل بنك الرياض األكاديمي

أطلقــت الجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى التــراث »نحــن تراثنــا« مســابقتها الوطنيــة »حــرك صــورة ثبــت 
هويــة« للعــام 2021م، وذلــك تحــت شــعار »«حــرك ثبــت«، بعــد نجــاح نســختها األولــى عــام 2015م، والموجهــة 
اإلرث  لخدمــة  التصويــر  مجــال  فــي  وإبداعاتهــم  مواهبهــم  اســتثمار  بهــدف  والمقيميــن،  للمواطنيــن 

ــه. ــعودي وتوثيق الس
وتســعى الجمعيــة مــن خــالل هــذه المســابقة إلى توثيــق تــراث المملكة بأنواعــه كافــة، وتعزيــز دور المجتمع 
الســعودي مــن خــالل اســتثمار المواهــب لتغذيــة الموســوعة اإللكترونيــة للجمعيــة التــي ســتكون أرشــيًفا 
وطنًيــا يتضمــن عناصــر التــراث الثقافــي، ومرجًعــا للمهتميــن فــي مجــال التــراث، وشــاهًدا ورافــًدا علــى رصيــد 

المملكــة التاريخي والســياحي.
وأهابــت الجمعيــة بجميــع المهتميــن والمبدعيــن الراغبيــن فــي المشــاركة بزيــارة الموقــع اإللكترونــي 

للمســابقة وتقديــم المشــاركات الخاصــة بهــم.

»حرك ثبت«..
مسابقة لتوثيق اإلرث السعودي
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ــة،  ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــة بمكتب ــة للترجم ــز العالمي ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــك عب ــزة المل ــة جائ ــت أمان أعلن
عــن إقفــال بــاب الترشــيح لدورتهــا العاشــرة للعــام 2020-2021 فــي فروعهــا الســتة: جائــزة الترجمــة لجهــود 
المؤسســات والهيئــات، وجائــزة الترجمــة لجهــود األفــراد، وجائــزة الترجمــة فــي العلــوم اإلنســانية مــن 
اللغــات األخــرى إلــى اللغــة العربيــة، وجائــزة الترجمــة فــي العلــوم اإلنســانية مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــات 
األخــرى، وجائــزة الترجمــة فــي العلــوم الطبيعيــة مــن اللغــات األخــرى إلــى اللغــة العربيــة، وجائــزة الترجمــة فــي 

العلــوم الطبيعيــة مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــات األخــرى. 
وقــد بلــغ عــدد الترشــيحات المتقدمــة للجائــزة فــي هــذه الــدورة )120( ترشــيًحا تتــراوح بيــن العلــوم اإلنســانية 
والعلــوم الطبيعيــة، وكتبــت جميعهــا بلغــات عــدة بلغــت تســع لغــات عالميــة، وكانــت اللغــة العربيــة 
واإلنجليزيــة األوفــر مــن حيــث عــدد األعمــال المرشــحة للمنافســة علــى نيــل الجائــزة، فيمــا بلــغ عــدد الــدول 

الــوارد منهــا الترشــيحات )18( دولــة.

120 ترشيًحا لجائزة امللك عبداهلل العاملية للترجمة
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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 ــارس، وجه ــهر م ش

امللف الترفيهي
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نظــم نــادي اإلبــل رحلــة لزيــارة بعــض المعالــم الجغرافيــة المختلفــة فــي الســاحل الغربــي للملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن األماكــن التراثيــة واألثريــة ذات األبعــاد الضاربــة فــي التاريخ البشــري 
والطبيعــي. وأطلــق نــادي اإلبــل علــى الرحلــة اســم »خفــاف« وهــو أحــد المشــاريع الرائــدة التــي تعمــل علــى 
تحقيــق المــوروث وإحيــاء التــراث الوطنــي وفــق ركائــز »رؤيــة الســعودية 2030«، وتســليط الضــوء علــى إرثهــا 
العريــق ودورهــا الفاعــل وموقعهــا البــارز علــى خريطــة الحضــارات اإلنســانية فــي هــذا اإلقليــم الجغرافــي 

الثــري. 
و«ِخفــاف« هــو جمــع لكلمــة »خــف« وهــو خــف اإلبــل أو مــا يقابــل القــدم عنــد اإلنســان، واســُتحضرت رمزيــة 
ــٌر عــن روح الرحلــة، واالنســجام مــع بيئتهــا التــي  ــاز بــه مــن مكانــة كبيــرة ومميــزة، وهــو تعبي اإلبــل لمــا تمت

بإمكانهــا ابتــداع وســائل تعبيريــة تعكــس هــذا االهتمــام المتأصــل بجماليــات الطبيعــة الســعودية.
ــة التــي تتبــدى فــي أهــداف الرحلــة هــي تســليط  وكشــف منظمــو رحلــة »خفــاف« عــن أنَّ القيمــة اإلضافي
الضــوء علــى مناطــق ســياحية علــى الســاحل الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية، وإثــراء المحتــوى المرئــي 
ومحــركات البحــث بصــور اإلبــل، باإلضافــة إلــى عيــش تجربــة حقيقيــة فــي تفقــد معالــم المملكــة الجغرافيــة 
عبــر أحــد أهــم الموروثــات الثقافيــة للمملكــة. وكذلــك إبــراز المواقــع الطبيعيــة البكــر التــي لــم تجــِر العــادة 
ــا، وإبــراز هويــة اإلبل  ــا وتاريخيًّ علــى زيارتهــا. كمــا تشــمل األهــداف استكشــاف تنــوع مناطــق المملكــة جغرافيًّ
ــز صورتهــا  ــص الــدور والمهمــة التــي تؤديهــا اإلبــل، ومــا يتضــح مــن تعزي ــه األجــداد ممــا يلخِّ ومــا كان علي

وســيرتها التــي ُتضــاء بكثيــٍر مــن المعانــي وتكشــف القنــاع عــن حالــة تعلــٍق وهيــام بهــا. 
ــر عنــه الجمهــور الُمســتهدف برصــد تأثيــر جماليــات  ر يعبَّ كمــا أشــار نــادي اإلبــل إلــى أنَّ هــذا االهتمــام الُمتجــذِّ
المــكان علــى الذاكــرة ومــا ينتــج عنــه، ويضــم الجمهــور المتابعيــن مــن داخــل وخــارج المملكــة، وصنــاع 

ــياح. ــار، والس ــفي اآلث ــرات، ومستكش ــالت والمغام ــواة الرح ــاهير، وه ــوى والمش المحت

نادي اإلبل ينظم رحلة »خفاف«

شــددت شــركة أرامكــو الســعودية علــى أهميــة المبــادرات البيئيــة التــي تســتمر فــي التوســع فيهــا، مؤكــدة 
أن محميــة »الحيــاة الفطريــة« فــي منطقــة الشــيبة بالربــع الخالــي البالــغ مســاحتها 600 كيلــو متــر تعــدُّ أكبــر 
ــى أن  ــيرة إل ــاة، مش ــدة للحي ــة جدي ــواع فرص ــك األن ــح تل ــا يمن ــة، م ــزالن الرملي ــي والغ ــا العرب ــن للمه موط

المســيرة تتواصــل لحمايــة المواطــن البريــة والبحريــة لســالحف منقــار البحــر المهــددة باالنقــراض.
وذكــرت الشــركة أنهــا قامــت بتطويــر نحــو 40 موقًعــا بحرًيــا للشــعب المرجانيــة االصطناعيــة الضخمــة 
بهــدف تعزيــز التنــوع الحيــوي ودعــم اإلنتاجيــة فــي أماكــن صيــد األســماك، مشــيرة إلــى أن المبــادرات البيئيــة 
ســاهمت فــي غــرس المالييــن مــن شــتالت المانجــروف، مــع الســعي لزراعــة المالييــن منهــا فــي كل عــام، 
وأنهــا تعمــل علــى حمايــة واســتعادة التنــوع الحيــوي مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات البيئيــة، إذ تــمَّ إنشــاء 

املها والغزالن..
فرصة جديدة للحياة



تقارير سعودية
التقرير الخامس عشر - مارس 422021

وصــف صاحــب الســمو الملــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
القصيــم، مشــروع المتحــف اإلقليمــي بأنــه سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي صناعــة المتاحــف، لمــا تتمتــع بــه مــن 
نمــط جديــد يليــق بتطلعــات القيــادة الرشــيدة، ومــا يتأملــه أهالــي المنطقــة لرؤيــة متحــف حضــاري متميــز 

علــى مســتوى عــاٍل يعكــس تاريــخ المنطقــة ومقتنياتهــا وحضارتهــا.
وأشــار أميــر القصيــم إلــى أن متحــف القصيــم اإلقليمــي ســيكون ضمــن المتاحــف الســبعة فــي المملكــة التــي 
ــة المتاحــف وبإشــراف وزارة الثقافــة، لتكريــس وجمــع تــراث المناطــق فــي مثــل  تحظــى بمتابعــة مــن هيئ

هــذه المتاحــف حرًصــا علــى حفــظ التاريــخ ومــا يحفــظ فيــه للمناطــق.
وأكــد األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل أن منطقــة القصيــم تحتــوي علــى تاريــخ كبيــر وكل مــا مــر عليهــا 
مــن الحقــب التاريخيــة الماضيــة، ورأينــا مؤخــًرا اكتشــاف بعــض اآلثــار القديمــة والشــواهد التــي تعطــي فعــاًل 

هــذه المقتنيــات أثــًرا وبعــًدا تاريخًيــا.

متحف القصيم اإلقليمي..
معلم جديد

المحميــات الخاصــة بالتنــوع الحيــوي بمســاحة إجماليــة بلغــت نحــو 1000 كيلــو متــر مربــع، مــا يوفــر الحمايــة لـــ500 
نــوع مــن الحيوانــات والنباتــات.

ــؤولية  ــن مس ــع م ــادرات تنب ــذه المب ــركة، وأن ه ــا الش ــوم به ــة تق ــادرات بيئي ــاك مب ــى أن هن ــددت عل وش
الشــركة فــي حمايــة بيئتنــا الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا لألجيــال القادمــة، مؤكــدة علــى توســع المبــادرات 
ــى  ــيرة إل ــم، مش ــا العال ــد عليه ــي يعتم ــات الت ــة والكيميائي ــاالت الطاق ــي مج ــركة ف ــال الش ــع أعم ــع توس م
ــالل  ــن خ ــعى م ــركة تس ــرت أن الش ــة، وذك ــر الطاق ــة بتوفي ــال الخاص ــك األعم ــى تل ــر عل ــدور ال يقتص أن ال

ــه. ــد حمايــة الكوكــب الــذي نعيــش في ــر دائــم علــى صعي ــادرات لضمــان تــرك أث المب
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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 - حفظــه هللا - رعــى صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، 
ــن  ــز ب ــك عبدالعزي ــس المل ــى كأس المؤس ــر عل ــنوي الكبي ــل الس ــباق الخي ــل س ــاض، حف ــة الري ــر منطق أمي
عبدالرحمــن آل ســعود - طيــب هللا ثــراه - لخيــل اإلنتــاج المحلــي بميــدان الملــك عبدالعزيــز للفروســية 

بالجنادريــة.
ولــدى وصــول ســموه للميــدان كان فــي اســتقباله األميــر متعــب بــن عبــدهللا، واألميــر بنــدر الفيصــل، 
المستشــار بالديــوان الملــي، رئيــس هيئــة الفروســية، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ســباقات الخيــل، بجانــب 
األميــر عبــدهللا بــن متعــب، واألميــر محمــد بــن ســلطان، واألمير عبــدهللا بن فهــد، رئيــس االتحاد الســعودي 

للفروســية، واألميــر مشــهور بــن عبــدهللا بــن عبدالعزيــز، واألميــر محمــد بــن فيصــل بــن محمــد.
وبعــد نهايــة الشــوط الـــ11 واألخيــر تــوج األميــر فيصــل بــن بنــدر األميــر ســعود بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
ــم  ــوالت الموس ــر بط ــي آخ ــز األول ف ــز( بالمرك ــر الناري ــل )جوه ــواده البط ــوز ج ــد ف ــس بع ــكأس المؤس ب

ــام. ــذا الع ــرى له ــي الكب الفروس
إنجــاز األميــر ســعود بــن ســلمان المذهــل لــم يكــن عادًيــا فــي تاريــخ هــذه المســابقة، إذ ســجل اســم ســموه 
بــكل فخــر واعتــزاز كثانــي مالــك يمتلــك كأســها باحتــكاره لقــب أغلــى البطــوالت الســعودية علــى اإلطــالق 
)كأس المؤســس( للموســم الثالــث علــى التوالــي، إذ ســبق لــه الفــوز بهــذه البطولــة فــي العاميــن الماضيين 
بواســطة فرســه )مجتاحــه( وحصانــه )ولــد أخيــل(، وطبًقــا لالئحــة هــذه المســابقة يمتلــك الــكأس مــن يفــوز 

بهــا ثــالث مــرات متتاليــة.

سباق كأس امللك عبدالعزيز

وكشــف أميــر القصيــم عــن تشــكيل فريــق لإلعــداد لمــا يحتويــه هــذا المتحــف، وتهيئــة المقتنيــات التاريخيــة 
للمتحــف، مقــدًرا ســموه الجهــود المبذولــة مــن هيئــة المتاحــف، ودعــم معالــي وزيــر الثقافــة، متمنًيــا ســموه 

أن تكلــل الجهــود بالتوفيــق لرؤيــة المشــروع منجــًزا خــالل األشــهر القليلــة القادمــة.
وكان صاحــب الســمو الملــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
القصيــم، قــد تفقــد مشــروع متحــف القصيــم اإلقليمــي بمدينــة بريــدة الــذي يعــدُّ أحــد المعالــم الجديــدة فــي 
القصيــم، وتبلــغ تكلفتــه اإلجماليــة أكثــر مــن 73 مليــون لاير، علــى مســاحة 10 آالف م2، بحضــور وكيــل إمــارة 
ــيقح،  ــم المش ــم إبراهي ــياحة بالقصي ــرع وزارة الس ــر ف ــوزان، ومدي ــن ال ــور عبدالرحم ــم الدكت ــة القصي منطق

ومستشــار إمــارة القصيــم الدكتــور خليفــة المســعود، وأعضــاء فريــق عمــل متحــف القصيــم اإلقليمــي. 
واســتمع أميــر القصيــم إلــى شــرح مفصــل خــالل جولتــه علــى المتحــف عــن أبــرز مكونــات المشــروع الــذي 
ــل  ــا قب ــرة م ــور فت ــة عص ــي، وقاع ــا الطبيع ــة وتاريخه ــة المنطق ــة بيئ ــا قاع ــات منه ــن القاع ــدًدا م ــم ع يض
ــف  ــرز المتح ــعودي. ويب ــش الس ــة عي ــث، وقاع ــخ الحدي ــة التاري ــالمية، وقاع ــرة اإلس ــة الفت ــالم، وقاع اإلس
التصميــم المعمــاري األصيــل لمنطقــة القصيــم مــن خــالل الواجهــات الخارجيــة واألبنيــة الداخلية، واســتخدام 
المــواد المحليــة فــي التشــطيبات، وفلســفة تنســيق الموقــع، والتحكــم بالمنــاخ الطبيعــي داخــل وخــارج مبنى 

المتحــف.
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