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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر مايــو 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. 

ــدة  ــجلة المؤك ــاالت المس ــدد الح ــغ ع ــث بل ــا، حي ــة كورون ــع جائح ــدأ م ــو، نب ــي ماي ــي ف ــف االجتماع ــي المل ف
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، حتــى يــوم 31 مايــو، 450.436 حالــة، منهــا 9.661 حالــة 
نشــطة جميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 1.438 حالــة فــي العنايــة الحرجــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت التعافــي 

433.413 حالــة، وعــدد حــاالت الوفــاة 7.362 حالــة. 
وفــي ســياق متصــل، أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الــوزارة أن عــدد الجرعــات للقــاح كورونــا يقتــرب مــن 14 

مليــون جرعــة، مؤكــًدا أهميــة المبــادرة وســرعة الحصــول علــى اللقــاح للوصــول للمناعــة المجتمعيــة.
وأدى المصلــون فــي الحرميــن الشــريفين، صــالة العشــاء والتراويــح والتهجــد، ليلــة 29 مــن شــهر رمضــان 
المبــارك، وشــهدوا ختــم القــرآن فــي هــذه الليلــة المباركــة مــن الليالــي التــي يتحــرى فيهــا ليلــة القــدر، ســائلين 
المولــى - عــزَّ وجــلَّ - أن يتقبــل منهــم صالتهــم وقيامهــم وصيامهــم، وأن يكونــوا مــن عتقــاء هــذا الشــهر 
الكريــم، وممــن أنعــم هللا عليهــم بقيــام ليلــة القــدر، وممــن غفــر لهــم فــي هــذا الشــهر المبــارك، وأن يرفــع 

هــذا الوبــاء عــن المســلمين فــي كل مــكان.

امللخص التنفيذي
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فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، تنفيــًذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع - حفظــه هللا - وتحقيًقــا ألهــداف برامــج 
»رؤيــة المملكــة 2030«، وتعزيــًزا لمقومــات الســياحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، اســتحدثت وزارة 

الداخليــة إدارة النشــاطات البحريــة بالمديريــة العامــة لحــرس الحــدود.
وتقــرر تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي المؤسســي علــى جميــع القادميــن إلــى المملكــة مــن الــدول التــي لــم 
يتــم تعليــق القــدوم منهــا. وأكــدت وزارة الداخليــة اســتمرار منــع الســفر علــى المواطنيــن، ســواء مباشــرة أو 

عــن طريــق دولــة أخــرى، إلــى بعــض الــدول دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــات المعنيــة.
فــي الملــف االقتصــادي لشــهر مايــو، عقــد أصحــاب المعالــي رؤســاء لجــان برنامــج تحقيــق »رؤيــة المملكــة 
2030«، فــي الريــاض، جلســًة حواريــًة بعنــوان »رؤيــة 2030 تصنــع فــرص المســتقبل«، لمناقشــة رحلــة الرؤيــة 

خــالل الخمســة األعــوام الماضيــة ومــا هــو قــادم مــن إنجــازات وتحديــات ومالمــح المرحلــة المقبلــة.
كمــا أكــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان، وزيــر الطاقــة، أن المملكــة دائًمــا لــن تقبــل 
أن تكــون جــزًءا مــن المشــكلة، أو جــزًءا مــن الحــل فيمــا يتعلــق بالطاقــة، ولكنهــا لــن ترضــى إال أن تكــون مــن 

األوائــل فــي تقديــم الحلــول.
ــو هــذا العــام مــع الذكــرى  ــرز هــو تزامــن شــهر ماي ــو 2021، كان الحــدث األب فــي الملــف السياســي فــي ماي
ــى  ــذ أن تولَّ ــد، فمن ــا للعه ــلمان ولًي ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــة صاح ــة لبيع ــنوية الرابع الس
ســموه المهمــة الوطنيــة تســارعت وتيــرة اإلنجــازات علــى المملكــة فــي الصعــد كافــة، الداخليــة والخارجيــة.
وفــي ســياق آخــر، أكــد ولــي العهــد الســعودي فــي كلمــة المملكــة التــي ألقاهــا عبــر االتصــال المرئــي أمــام 
»قمــة مواجهــة تحــدي نقــص تمويــل إفريقيــا« التــي عقــدت فــي باريــس، دعــم الجهــود الدوليــة فــي محاربــة 
الجماعــات اإلرهابيــة والتطــرف لــكل مــن دول الســاحل والصحــراء ومحاربــة اإلرهــاب، وتحســين القــدرات 

األمنيــة لتلــك الــدول، وأهميــة التنميــة فــي دول القــارة اإلفريقيــة وتعزيــز االســتثمار فيهــا.
وإنفــاًذا لتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه هللا - 
بــدأت المديريــة العامــة للجــوازات بتمديــد صالحيــة اإلقامــات للوافديــن الموجوديــن خــارج المملكــة، وتمديــد 
ــا مــن دون رســوم أو مقابــل مالــي إلــى  صالحيــة تأشــيرات الزيــارة، وتأشــيرات الخــروج والعــودة، وذلــك آلًي

تاريــخ 21 /10/ 1442هـــ، الموافــق 2 /6/ 2021م.
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة لخدم ــود الداعم ــكو« بالجه ــادة »اليونس ــا إش ــهر، رصدن ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
ــز آل ســعود الخيريــة. ــر مؤسســة ســلطان بــن عبدالعزي ــة الســعودية عب والمقدمــة مــن المملكــة العربي
ــم  ــم تفاصيــل الخطــط الدراســية للعــام الدراســي المقبــل 1443هـــ لمراحــل التعلي كمــا أعلنــت وزارة التعلي
ــية  ــواد الدراس ــن الم ــدد م ــية إدراج ع ــط الدراس ــملت الخط ــة، وش ــة كاف ــية الثالث ــول الدراس ــام وللفص الع

ــرى. ــواد أخ ــي م ــا ف ــواد وخفضه ــض الم ــي بع ــية ف ــص الدراس ــبي للحص ــوزن النس ــادة ال ــدة وزي الجدي
ــن  ــز ب ــر عبدالعزي ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــد صاح ــا تأكي ــد رصدن ــو، فق ــهر ماي ــي لش ــف الترفيه ــي المل ــا ف أمَّ
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخليــة، رئيــس مجلــس إدارة نــادي الصقــور الســعودي، علــى إعــادة 
الصقــور التــي غــادرت أرض المملكــة، مــن خــالل برنامــج »هــدد«، الــذي أطلقــه النــادي لتنظيــم هوايــة الصيــد 

بالصقــور والحفــاظ علــى ســالالتها وإعادتهــا لمواطنهــا.
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ــام  ــت اهتم ــرت ونال ــي أث ــداث الت ــم األح ــع أه ــو 2021، نطال ــهر ماي ــالل ش ــة خ ــي للمملك ــف االجتماع ــي المل ف
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

المختلفــة.
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امللف االجتماعي
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ــذ  ــع بأخ ــت الجمي ــة وأوص ــاالت الحرج ــدد الح ــي ع ــا ف ــا ملحوًظ ــد ارتفاًع ــزال ترص ــا ال ت ــة« إنه ــت »الصح قال
اللقــاح حمايــًة لهــم مــن اإلصابــة بالفيــروس ومضاعفاتــه، الفتــًة إلــى أن »اللقاحــات« وســيلة آمنــة وفاعلــة 

ــة. ــراض المعدي ــن األم ــص م للتخل
ــجيل  ــت تس ــة، تضمن ــي المملك ــا« ف ــتجدات »كورون ــدة لمس ــة جدي ــو، إحصائي ــوم 31 ماي ــوزارة، ي ــت ال وأعلن
)1.245( حالــة مؤكــدة وتعافــي )1275( حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد الحــاالت النشــطة )9.661(، منهــا )1.438( حالــة 
حرجــة. وبينــت اإلحصائيــة أن إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي المملكــة بلــغ )450.436( حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت 

التعافــي )433.413( حالــة.
وفيمــا يتعلــق بالوفيــات فقــد تــمَّ تســجيل )15( حالــة وفــاة، حيــث وصــل إجمالــي عــدد الوفيــات فــي المملكــة 

)7.362( حالــة - يرحمهــم هللا جميًعــا - كمــا تــمَّ إجــراء )92.458( فحًصــا مخبرًيــا.  

450.436 إصابة بـ»كورونا«..
وارتفاع الحاالت الحرجة 

رفع كفاءة الخدمات املقدمة للباحثين عن عمل
أوضــح صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( أن تنظيــم إعانــة البحــث عــن عمــل الــذي وافــق عليــه 
مجلــس الــوزراء سيســهم فــي رفــع كفــاءة خدمــات التأهيــل والتدريــب المقدمــة مــن الصنــدوق للباحثيــن 
ــن الصنــدوق أن التنظيــم الجديــد يهــدف  والباحثــات عــن عمــل، وزيــادة جاهزيتهــم لدخــول ســوق العمــل. وبيَّ
إلــى دعــم الباحثيــن عــن عمــل وتحفيزهــم لدخــول ســوق العمــل، ورفــع كفــاءة الخدمــات وبرامــج التأهيــل 
والتدريــب المقدمــة لهــم، وتعظيــم اســتفادتهم مــن الخدمــات. كمــا يســاند التنظيــم الجديــد المســتفيدين 

منــه فــي رحلتهــم للبحــث عــن عمــل ويعــزز جاهزيتهــم وتمكينهــم مــن فــرص العمــل.
وأشــار إلــى أن تنظيــم إعانــة البحــث عــن عمــل سيســاهم فــي تقليــل اعتمــاد المســتفيدين علــى األشــخاص 
غيــر النظامييــن لتحديــث بياناتهــم إلكترونًيــا أو االطــالع علــى ســرية بياناتهــم. كمــا ُيمكــن للفئــات غيــر 
المســتفيدة مــن الدعــم المالــي للتنظيــم، االســتفادة مــن خدمــات التدريــب والتوظيــف التــي يقدمهــا 

الصنــدوق.
ووفًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء يحــل هــذا التنظيــم محــل تنظيــم إعانــة البحــث عــن عمــل الصــادر بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )353( وتاريــخ 12/25/ 1432هـــ، وتنظيــم المخصــص المالــي لصعوبــة الحصــول علــى 
ــرف  ــي ص ــدوق ف ــتمر الصن ــخ 01/29/ 1435هـــ. وسيس ــم )44( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادر بق ــل الص عم
اإلعانــة الماليــة للمســتفيدين الحالييــن مــن برنامجــي إعانــة البحــث عــن عمــل والمخصــص المالــي لصعوبــة 

ــن. ــات البرنامجي ــق سياس ــددة، وف ــدة المح ــاء الم ــى انته ــل، حت ــى عم ــول عل الحص
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ــن  ــا بتوطي ــراًرا وزارًي ــي، ق ــليمان الراجح ــن س ــد ب ــة م. أحم ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــر الم ــدر وزي أص
الوظائــف التعليميــة فــي منشــآت التعليــم العــام األهلــي فــي المــدارس األهليــة والمــدارس العالميــة للبنيــن 
والبنــات المرحلــة األولــى؛ وفــق عــدد مــن التخصصــات وعلــى عــدة مراحــل ُتطبــق بنســب محــددة علــى ثــالث 

ســنوات.
ويســتهدف القــرار زيــادة نســب التوطيــن فــي المــدارس األهليــة بجميــع التخصصــات وتتضمــن الرياضيــات 
والفيزيــاء واألحيــاء والعلــوم والحاســب اآللــي، وزيــادة نســب التوطيــن فــي تخصصــات اللغــة العربيــة 
ــى  ــة أول ــة كمرحل ــة البدني ــة والتربي ــة الفني ــات والتربي ــالمية واالجتماعي ــات اإلس ــة والدراس ــة الوطني والهوي

ــة. ــدارس العالمي ــي الم ف
ويهــدف القــرار إلــى توفيــر 28 ألــف وظيفــة تعليميــة ألبنــاء وبنــات الوطــن فــي التعليــم األهلــي والعالمــي 
خــالل الثــالث الســنوات المقبلــة، حيــث يأتــي هــذا القــرار منســجًما مــع خطــة الــوزارة فــي التوطيــن وزيــادة 

فــرص مشــاركة الســعوديين والســعوديات فــي ســوق العمــل ودعــم إجمالــي الناتــج المحلــي.

قرار بتوطين الوظائف التعليمية

أدى المصلــون فــي المســجد الحــرام، صــالة العشــاء والتراويــح والتهجــد، وشــهدوا ختــم القــرآن فــي هــذه 
ــة القــدر، ســائلين المولــى - عــزَّ وجــلَّ - أن يتقبــل منهــم  ــة المباركــة مــن الليالــي التــي يتحــرى فيهــا ليل الليل
صالتهــم وقيامهــم وصيامهــم، وأن يكونــوا مــن عتقــاء هــذا الشــهر الكريــم، وممــن أنعــم هللا عليهــم بقيــام 
ــاء عــن المســلمين فــي كل  ــارك، وأن يرفــع هــذا الوب ــة القــدر، وممــن غفــر لهــم فــي هــذا الشــهر المب ليل

مــكان.
ورفعــت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي مســتوى جاهزيتهــا الســتقبال 
مرتــادي بيــت هللا الحــرام ليلــة 29 مــن شــهر رمضــان المبــارك، وذلــك بحزمــة مــن اإلجــراءات الخدميــة 
التــي مــن شــأنها توفيــر بيئــة آمنــة مطمئنــة تعيــن المعتمريــن والمصليــن علــى أداء مناســكهم فــي أجــواء 

ــكينة. ــوع والس ــا الخش ــة يحفه روحاني

ختم القرآن يف الحرمين الشريفين
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أصــدر معالــي وزيــر الشــؤون اإلســالمية د. عبداللطيــف آل الشــيخ، تعميًمــا لفــروع الــوزارة كافــة ينــص علــى 
توجيــه منتســبي المســاجد بقصــر اســتعمال مكبــرات الصــوت الخارجيــة علــى رفــع األذان واإلقامــة فقــط، 
وأال يتجــاوز مســتوى ارتفــاع الصــوت فــي األجهــزة ثلــث درجــة جهــاز مكبــر الصــوت، واتخــاذ اإلجــراء النظامــي 

بحــق مــن يخالــف.
ويســتند تعميــم معالــي الوزيــر إلــى األدلــة الشــرعية منهــا قــول النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم: »إن كلكــم 
منــاٍج ربــه فــال يؤذيــن بعضكــم بعًضــا، وال يرفــع بعضكــم علــى بعــض فــي القــراءة« أو قــال: )فــي الصــالة( 
ــي  ــام ف ــوت اإلم ــغ ص ــرار(، وألن تبلي ــرر وال ض ــة )ال ض ــدة الفقهي ــاًل بالقاع ــح، وعم ــناد صحي ــد بإس رواه أحم
الصــالة خــاص بمــن هــو داخــل المســجد وليــس ثّمــة حاجــة شــرعية تدعــو لتبليغــه لمــن فــي البيــوت، إضافــة 
لمــا فــي قــراءة القــرآن فــي المكبــرات الخارجيــة مــن االمتهــان للقــرآن العظيــم عندمــا ُيقــرأ وال ُيســتمع إليــه، 
ــد  ــيخ محم ــة الش ــة العالم ــر األذان واإلقام ــي غي ــة ف ــرات الخارجي ــتخدام المكب ــدم اس ــى بع ــد أفت ــه ق ــا أن كم
بــن صالــح العثيميــن - رحمــه هللا - والعالمــة الشــيخ د. صالــح بــن فــوزان الفــوزان، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء 

وعضــو اللجنــة الدائمــة للفتــوى، وغيرهمــا مــن أهــل العلــم.

أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج نطاقــات المطــور، أحــد أهــم مرتكــزات ودعائــم 
مبــادرات التحــول االســتراتيجي للــوزارة وأبرزهــا، تماشــًيا مــع اســتراتيجية ســوق العمــل الهادفــة إلــى تطويــر 
ــادة حصــة مشــاركتهم فــي  ــات وزي ــة للمواطنيــن والمواطن ــر وظائــف الئقــة وجاذب ــه، وتوفي ورفــع كفاءت

ســوق العمــل.
ويقــدم برنامــج نطاقــات المطــور ثــالث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة 
ثــالث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص. فــي حيــن تعتمــد 
الثانيــة العالقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــالل معادلــة 
خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لــدى المنشــأة، بــداًل مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة 
المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة. والثالثــة تبســط تصميــم البرنامــج وتحســن 
تجربــة العميــل مــن خــالل دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة لتكــون بـــ32 نشــاًطا بــداًل 
مــن 85 نشــاًطا فــي نطاقــات، ويتــواءم هــذا البرنامــج مــع برامــج التوطيــن األخــرى التــي أطلقتهــا الــوزارة، إذ 

سيســهم فــي توفيــر أكثــر مــن 340 ألــف وظيفــة حتــى العــام 2024م.
ــاع  ــع القط ــة وم ــة ذات العالق ــات الحكومي ــع الجه ــراكة م ــره بالش ــمَّ تطوي ــج ت ــوزارة أن البرنام ــدت ال وأك

ــل. ــوق العم ــرارات س ــم ق ــي تصمي ــًيا ف ــريًكا أساس ــد ش ــذي يع ــاص ال الخ
يشــار إلــى أن النســخة األولــى مــن برنامــج نطاقــات أصــدرت العــام 2011م؛ لتحفيــز توطيــن الوظائــف ووضــع 
حــد أدنــى ألجــور الســعوديين بالقطــاع الخــاص، حيــث كانــت البدايــة بزيــادة الحــد األدنــى لألجــور لـــ3000 لاير، 

ثــم تــمَّ رفعهــا لـــ4000 لاير مــع بدايــة الربــع الثانــي مــن هــذا العــام.

مكبرات الصوت الخارجية لألذان واإلقامة

إطالق برنامج نطاقات املطور
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أوضحــت وكالــة المشــاريع والدراســات الهندســية اســتئناف مقــاول مشــروع التوســعة الســعودية الثالثــة 
المنظمــة  التراخيــص  وإصــدار  المعماريــة،  والتشــطيبات  والكهروميكانيكيــة  اإلنشــائية  األعمــال  لحــزم 
لتلــك األعمــال التــي بلغــت 60 ترخيًصــا، يأتــي ذلــك بعــد االســتفادة مــن مواقــع المشــروع الســتيعاب 
ــر مربــع،  ــارك بمســطح إجمالــي )528.301( مت ــام شــهر رمضــان المب أعــداد المعتمريــن والمصليــن خــالل أي
ــة  ــع الطاق ــروع رف ــه هللا - ومش ــز - رحم ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــك عب ــعة المل ــروعات توس ــا مش ــن ضمنه وم
االســتيعابية لمبنــى المطــاف. ويشــمل اســتئناف األعمــال - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - أعمــال البوابــات 
والمنــارات الرئيســة )بــاب الملــك عبدالعزيــز وبــاب العمــرة وبــاب الفتــح(، وأعمــال تركيــب األســقف المعلقة 
بــأدوار مبنــى المطــاف، واســتكمال أعمــال مشــروع ميزانــي الــدور الثانــي، باإلضافــة إلــى األعمــال والخدمــات 
المســاندة، وحــزم مشــروعات البنيــة التحتيــة بالتنســيق مــع مكتــب إدارة اإلنشــاءات التابــع لــوزارة الماليــة. 
وناقشــت الوكالــة خطــط المشــروعات وبرامــج العمــل ومراحــل التنفيــذ المختلفــة لألعمــال المتبقيــة 
ــاحات  ــة المس ــداد وتهيئ ــى إع ــود عل ــع الجه ــر جمي ــل بتضاف ــة، والعم ــة الحالي ــالل المرحل ــتهدفة خ والمس
والمناطــق المخصصــة لموســم حــج هــذا العــام 1442هـــ، وفــق المســاحات والمســارات المعتمــدة فــي 
خطــط التفويــج. وأكــدت وكالــة المشــاريع والدراســات الهندســية أن اســتكمال األعمــال لجاهزيتهــا 
واســتفادة حجــاج بيــت هللا الحــرام مــن هــذه التوســعات المباركــة وخدماتهــا خــالل موســم حــج هــذا العــام، 
وفًقــا لتوجيــه معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي فــي تســريع وتيــرة العمــل 

ــر أفضــل الخدمــات والســبل لراحــة قاصــدي بيــت هللا الحــرام. ورفــع مســتوى الجاهزيــة، ســعًيا لتوفي

60 ترخيًصا الستكمال التوسعة الثالثة باملسجد 
الحرام
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أكــد المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة د. محمــد العبدالعالــي، أن المملكــة ســتكون مــن أوائــل دول العالــم 
التــي ســتتجاوز جائحــة كورونــا - بــإذن هللا - مشــيًرا إلــى أن اإلقبــال علــى اللقاحــات وااللتــزام بإجــراءات 
االحترازيــة هــي أهــم الوســائل واألســلحة لمواجهــة )كوفيــد - 19(، الفًتــا إلــى أن ارتفــاع عــدد الحاصليــن علــى 
ــا  اللقــاح فــي المملكــة يقــود إلــى األمــان - بــإذن هللا. وقــال إن مؤشــرات »كورونــا« مــا زالــت تشــهد تذبذًب
تتــم مراقبتــه باســتمرار، مشــيًرا إلــى اســتمرار التذبــذب فــي الحــاالت الحرجــة، معرًبــا عــن أملــه فــي اســتقرار 
وانخفــاض الحــاالت الجديــدة. وأضــاف أن هــذا األمــر يســتلزم التزام جميــع أفراد المجتمــع باإلجــراءات الوقائية 

واالحترازيــة فــي كافــة مناشــط العمــل والحيــاة.
وأكــد د. العبدالعالــي أن اإلصابــة بفيــروس كورونــا خطــرة، مشــيًرا إلــى أن نســبة الوفيــات فــي العالــم بســبب 
)كوفيــد - 19( تتــراوح بيــن 5% - 10%، مضيًفــا فــي رده علــى كثيــر ممــا يثــار مــن المعلومــات الخاطئــة أن اللقاحات 
تحمــي مــن اإلصابــة بـ«كورونــا« بنســبة كبيــرة جــًدا، وفــي حــال حــدوث اإلصابــة فإنهــا تقلــل األعــراض وتمنــع 
الوفــاة بنســبة 100%، الفًتــا إلــى أهميــة حصــول المتعافيــن ممــن أصيبــوا بـ«كورونــا« بجرعــة تنشــيطية للمناعة 

بعــد 6 أشــهر مــن اإلصابــة.
وشــدد علــى أن جميــع اللقاحــات المعتمــدة فــي المملكــة آمنــة وفعالــة واجتــازت جميــع الشــروط الالزمــة، 
ــا  ــاح كورون ــات للق ــدد الجرع ــا أن ع ــة، موضًح ــات الخاطئ ــائعات والمعلوم ــداول الش ــدم ت ــع بع ــا الجمي داعًي
يقتــرب مــن 14 مليــون جرعــة، مؤكــًدا علــى أهميــة المبــادرة وســرعة الحصــول علــى اللقــاح للوصــول للمناعــة 
المجتمعيــة، مشــيًرا إلــى أن هنــاك عالقــة بيــن الحصــول علــى اللقاحــات وبيــن انخفــاض عــدد اإلصابــات فــي 

كافــة دول العالــم.
ــاح  ــن اللق ــة م ــية مفرط ــم حساس ــن لديه ــتثناء م ــع باس ــاح للجمي ــاح مت ــة« أن اللق ــدث »الصح ــن متح وبيَّ
ــاه  ــة تج ــية مفرط ــود حساس ــت وج ــة تثب ــر طبي ــم تقاري ــن لديه ــى، أو م ــة األول ــي الجرع ــد تلق ــرت بع وظه
مكونــات اللقــاح، مشــيًرا إلــى أن هــذه الحــاالت تحصــل علــى اســتثناءات مــن اشــتراط الحصــول علــى اللقــاح، 

ــة. ــاح فقــط للمواطنيــن والمقيميــن ممــن لديهــم إقامــة نظامي ــا إلــى أن اللقــاح فــي المملكــة مت الفًت

دّشــن وزيــر الصحــة، د. توفيــق الربيعــة، وثيقــة اإلفصــاح 2021، وقــال فــي كلمــة تــمَّ بثهــا عبــر التواصــل 
الداخلــي لــوزارة الصحــة: »يســعدني تدشــين وثيقــة اإلفصــاح 2021 وذلــك للعــام الثالــث علــى التوالــي وكلنــا 
فخــر فــي وزارة الصحــة أن نكــون أول القطاعــات الحكوميــة التــي بــادرت وعملــت علــى إعــداد وتنفيــذ وثيقــة 

إلكترونيــة خاصــة بإفصــاح الموظــف عــن أي حالــة لتعــارض المصالــح«.
ــة %97،  ــالق الوثيق ــن إط ــام األول( م ــي 2019 )الع ــاح ف ــبة اإلفص ــل هللا - نس ــاوزت - بفض ــد تج ــاف: »لق وأض
وفــي العــام التالــي ورغــم جائحــة كورونــا ومــا تــمَّ مواجهتــه مــن تحديــات حتمــت إطــالق وثيقــة إفصــاح 2020 
لمــدة أقــل مــن عــام، إال أن نســبة اإلفصــاح بلغــت 94% وتمثلــت فــي إنجــاز أكثــر مــن 258 ألــف وثيقــة علــى 

التطعيمات تقترب من 14 مليون جرعة

ن وثيقة اإلفصاح 2021 وزير الصحة يدشِّ
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نظــام مــوارد، ومــا كان هــذا ليتحقــق إال بفضــل هللا، ثــم بفضــل تضافــر جهــود المخلصيــن من أبطــال الصحة 
وســفراء اإلفصــاح ومــا تتميــزون بــه مــن حــس عــاٍل يعــزز الثقــة بينكــم وبيــن المتعامليــن مــع الــوزارة مــن 

المواطنيــن والمقيميــن«.
وتابــع د. الربيعــة: »وحيــث إنكــم شــركاء هــذا النجــاح، فإننــي أجدهــا فرصــة طيبــة لتوجيــه الدعــوة لكــم 
ــًدا  ــا، وتأكي لالســتمرار فــي جعــل اإلفصــاح والشــفافية ســمة تعــزز وتزيــد مــن ثقــة كل مــن يتعامــل معن
لريــادة واســتدامة الــوزارة فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية فــي العمــل الحكومــي«، مختتًمــا حديثــه بالقــول: 
ــا  ــة، متمنًي ــا الثالث ــي دورته ــة 2021 ف ــن وثيق ــح ع ــن ُيفص ــن أول م ــون م ــبة أن أك ــذه المناس ــر به ــا أفخ »كم

للجميــع دوام التوفيــق والســداد، وأن تكــون أعمالنــا خالصــة لوجــه هللا«.



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 

وحقــوق اإلنســان.

امللف األمني

تقارير سعودية
التقرير السابع عشر - مايو 142021



تقارير سعودية
15 التقرير السابع عشر - مايو 2021

ــر الداخليــة، حفــل  ــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزي رعــى صاحــب الســمو الملــيك األمي
ــن،  ــاط الجامعيي ــة )50( للضب ــدورة التأهيلي ــن ال ــة م ــد األمني ــك فه ــة المل ــة كلي ــن طلب ــا م ــج 1590 خريًج تخري
والدفعــة )62( مــن طلبــة بكالوريــوس العلــوم األمنيــة، والدفعتيــن )9( و)10( مــن طلبــة البرنامــج األكاديمــي 

األمنــي لالبتعــاث الخارجــي للعــام الدراســي 1442هـــ، وذلــك فــي مقــر الكليــة بالريــاض.
ــمَّ تمــت مراســم تســليم رايــة الكليــة مــن  بــدأ العــرض العســكري الــذي تضمــن مســيرة الخريجيــن، ومــن َث
الرقيــب الســلف إلــى الرقيــب الخلــف. عقــب ذلــك ردد الخريجــون قســم الــوالء والطاعــة بــأن يكونــوا 
ــد  ــن يري ــه كل م ــي وج ــا ف ــًدا منيًع ــوا س ــق ويقف ــة الح ــوا كلم ــن، وأن يعل ــك والوط ــم للمل ــه، ث ــن لل مخلصي

المســاس بأمــن الوطــن وأمانــه.
ــة  ــي نهاي ــي 1442هـــ. وف ــام الدراس ــة للع ــدورات التدريبي ــة، وال ــج التعليمي ــة للبرام ــة العام ــت النتيج ــم أعلن ث

ــيك. ــالم المل ــزف الس ــل ع الحف
حضــر الحفــل صاحــب الســمو األميــر الدكتــور بنــدر بــن عبــدهللا بــن مشــاري، مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون 
التقنيــة، ومعالــي رئيــس أمــن الدولــة األســتاذ عبدالعزيــز بــن محمــد الهويرينــي، ومعالــي نائــب وزيــر الداخليــة 

الدكتــور ناصــر بــن عبدالعزيــز الــداود، وعــدد مــن أصحــاب المعالــي وكبــار المســؤولين.      

 حفل تخريج كلية امللك فهد األمنية

عقــدت المحاكــم الجزائيــة علــى مســتوى المملكــة أكثــر مــن 381 ألــف جلســة مرئيــة عــن ُبعــد منــذ إطــالق 
خدمــة »التقاضــي عــن ُبعــد« فــي شــهر مــارس مــن العــام 2020 ضمــن جهــود الــوزارة الســتكمال منظومــة 
التحــول الرقمــي ودعــم ســرعة اإلنجــاز وجــودة المخرجــات، وتفعيــل وتكامــل مســار التقاضــي اإللكترونــي.  
ــام  ــالل الع ــم خ ــف حك ــغ 195 أل ــة بل ــم الجزائي ــي المحاك ــادرة ف ــكام الص ــدد األح ــدل أن ع ــفت وزارة الع وكش
ــة  ــة المكرم ــة مك ــا منطق ــا، تلته ــدارة بـــ51280 حكًم ــاض الص ــة الري ــت منطق ــاري 1442، إذ احتل ــري الج الهج
ــا. ــا، وفــي األخيــر جــاءت منطقــة الباحــة بـــ2630 حكًم ــا، ثــم المنطقــة الشــرقية بـــ25761 حكًم بـــ46549 حكًم

ــه  وكان وزيــر العــدل، رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، قــد وجَّ
بإطــالق خدمــة »التقاضــي عــن ُبعــد« وإقــرار دليلهــا اإلجرائــي فــي شــهر مــارس مــن العــام الماضــي، والتــي 
تحافــظ علــى الضمانــات القضائيــة كافــة وفــق حوكمــة تضمــن تحقيــق تلــك الضمانــات بمــا يتناســب مــع 

طبيعــة هــذا المســار.

381 ألف جلسة مرئية عن ُبعد خالل عام 



تقارير سعودية
التقرير السابع عشر - مايو 162021

عــت وزارة الدفــاع مــع أكاديميــة األميــر أحمــد بــن ســلمان لإلعــالم التطبيقــي، اتفاقيــة تعــاون مشــترك  وقَّ
فــي مجــاالت التدريــب والتطويــر والتأهيــل فــي مجــاالت اإلعــالم التطبيقــي، بحضــور مســاعد وزيــر الدفــاع 
للشــؤون التنفيذيــة، د. خالــد بــن حســين البيــاري، ووكيــل وزارة الدفــاع للشــؤون االســتراتيجية، أحمــد بن علي 
عســيري، ورئيــس مجلــس أمنــاء األكاديميــة، عبدالوهــاب بــن محمــد الفايــز. ومثَّــل وزارة الدفــاع فــي توقيــع 
االتفاقيــة، مديــر اإلدارة العامــة لإلعــالم والتواصــل االســتراتيجي، عبدالرحمــن بــن ســلطان الســلطان، 

والمديــر العــام لألكاديميــة، فيصــل بــن صالــح الغامــدي.
وأكــد د. البيــاري أن وزارة الدفــاع وضمــن برامــج تطويرهــا تســعى فــي إطــار توجيهــات صاحــب الســمو 
الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - 
حفظــه هللا - إلــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية وتطويــر األداء التنظيمــي، عبــر بنــاء شــراكات اســتراتيجية 
مــع المؤسســات والمراكــز الوطنيــة الرائــدة، ممــا يســاعد علــى رفــع القــدرات والمهــارات، وتبنــي المبــادرات 

اإلعالميــة المبتكــرة.
وتأتــي هــذه االتفاقيــة فــي إطــار خطــة الــوزارة لتأهيــل وتطويــر كوادرهــا فــي مختلــف التخصصــات، ورفــع 
قــدرات ومهــارات منتســبي إدارات وأقســام التواصــل االســتراتيجي فــي مجــاالت التخطيــط اإلعالمــي 
والرصــد والتحليــل، والتواصــل الخارجــي والداخلــي، عبــر التدريــب المتخصــص علــى أعلــى المســتويات، وتقديــم 
االستشــارات التخصصيــة فــي المجــاالت اإلعالميــة واالتصاليــة. وتتنــاول االتفاقيــة التعــاون فــي إجــراء 
الدراســات اإلعالميــة المتخصصــة، والتعــاون فــي إقامــة المنتديــات والملتقيــات والمؤتمــرات المتخصصــة 
باإلعــالم والتواصــل االســتراتيجي، وتصميــم برامــج وحقائــب تدريبيــة وتعليميــة مهنيــة واحترافيــة، باإلضافــة 

إلــى العمــل علــى تنفيــذ برامــج ومشــروعات مشــتركة.

ــب  ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــات صاح ــًذا لتوجيه تنفي
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظــه هللا -  وتحقيًقــا ألهــداف برامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، وتعزيــًزا 
لمقومــات الســياحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، اســتحدثت وزارة الداخليــة إدارة النشــاطات البحريــة 
بالمديريــة العامــة لحــرس الحــدود، مــن خــالل التعــاون والتنســيق عبــر الربــط اإللكترونــي مــع الجهــات ذات 
ــوص،  ــة، والغ ــات البحري ــمل الرياض ــي تش ــة، الت ــات البحري ــاطات والفعالي ــم النش ــص وتنظي ــة بترخي العالق
ــة  ــا، والتوعي ــالمة لمزاولته ــن والس ــات األم ــط وتعليم ــع خط ــة، ووض ــياحة البحري ــه، والس ــة والترفي والنزه

بالســالمة البحريــة.

وزارة الدفاع توقع اتفاقية التدريب والتطوير 
اإلعالمي

استحداث إدارة للنشاطات البحرية
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ح مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة، بأنــه فــي ظــل الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا حكومــة خــادم  صــرَّ
الحرميــن الشــريفين، للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، وبنــاًء علــى مــا رفعتــه الجهــات 
الصحيــة المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد تقــرر تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي المؤسســي 

ــق القــدوم منهــا. ــم تعلي ــم يت ــي ل ــن إلــى المملكــة مــن الــدول الت ــع القادمي علــى جمي
وتســتثنى الفئــات التاليــة مــن الحجــر المؤسســي، علــى أن تطبــق عليهــم اإلجــراءات االحترازيــة التــي تعتمدها 

الصحة: وزارة 
أواًل: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحاالت التالية:

– المواطنــون والمواطنــات وزوجــة المواطــن، وزوج المواطنــة، وأبنــاء وبنــات المواطنــة، والعمالــة المنزليــة 
المرافقــة ألي مــن الفئــات المذكــورة.

– العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
– المحصنون.

– الوفود الرسمية.
– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائالتهم المقيمة معهم.

– طواقم المالحة الجوية.
– من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانًيا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحاالت التالية:
– المواطنــون والمواطنــات وزوجــة المواطــن، وزوج المواطنــة، وأبنــاء وبنــات المواطنــة، والعمالــة المنزليــة 

المرافقــة ألي مــن الفئــات المذكــورة.
– من تظهر حالته الصحية )محصن(، ومرافقوه دون سن 18 عاًما.

حجر صحي ىلع القادمين إلى اململكة

ويشــرف حــرس الحــدود الســعودي، ممثــاًل فــي إدارة النشــاطات البحريــة، علــى غرفــة عمليــات البحــر األحمــر 
بجــدة، التــي اســتحدثت، مؤخــًرا، بمشــاركة )12( وزارة وهيئــة لتســهيل إجــراءات اليخــوت وتنظيــم دخولهــا، 
ــد  ــة، أو البري ــارج المملك ــن خ ــة و)9661980+( م ــل المملك ــن داخ ــد )1980( م ــال الموح ــم االتص ــالل رق ــن خ م
اإللكترونــي )maritime_activities@moi.gov.sa(، بمــا يحقــق التنســيق والتكامــل بيــن جميــع الجهات األمنية 
والخدميــة، ويكفــل ســرعة إنجــاز التراخيــص والتصاريــح، وتجــاوز العقبــات التــي قــد تواجــه المســتفيدين مــن 

الخدمــة، إضافــة إلــى متابعــة وتطويــر ممارســة النشــاطات البحريــة.
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فتحــت المنافــذ الســعودية الســفر أمــام المواطنيــن بعــد فتــرة تعليــق امتــدت ألكثــر مــن عــام، وشــهدت 
بعــض منافــذ المملكــة الدوليــة حركــة كبيــرة مــن الذيــن ينطبق عليهم شــروط الســفر، وســط اســتعدادات 
كبيــرة مــن قبــل المديريــة العامــة للجــوازات وهيئــة الطيــران المدنــي وكذلــك وزارة الصحــة. وكان الســماح 
ــه وزارة  ــذي أعلنت ــرار ال ــر الق ــى إث ــاء عل ــد ج ــعودية، ق ــة الس ــة العربي ــارج المملك ــى خ ــفر إل ــن بالس للمواطني
ــن  ــاعة 1:00 م ــن الس ــداًء م ــة، ابت ــارج المملك ــى خ ــن إل ــفر المواطني ــق س ــع تعلي ــريان رف ــاد س ــة باعتم الداخلي

صبــاح يــوم االثنيــن 5 شــوال 1442هـــ، الموافــق 17 مايــو 2021م.
ــق  ــن طري ــرة أو ع ــواء مباش ــن، س ــى المواطني ــفر عل ــع الس ــتمرار من ــدت اس ــد أك ــة ق ــت وزارة الداخلي وكان
دولــة أخــرى، إلــى الــدول التاليــة دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــات المعنيــة، وهــي: )ليبيا، ســورية، 
لبنــان، اليمــن، إيــران، تركيــا، أرمينيــا، الصومــال، الكونغــو الديموقراطيــة، أفغانســتان، فنزويال، روســيا البيضاء، 
الهنــد(، وأي دول أخــرى لــم يتــم بعــد الســيطرة علــى الجائحــة فيهــا أو ثبــت انتشــار الســاللة المتحــورة مــن 

الفيــروس فيهــا.
وأهابــت الــوزارة بالمواطنيــن الراغبيــن فــي الســفر للــدول المســموح الســفر إليهــا توخــي الحــذر واالبتعــاد 
ــة  ــراءات االحترازي ــاع اإلج ــروس، واتب ــاًرا للفي ــهد انتش ــتقرار أو تش ــدم االس ــودها ع ــي يس ــق الت ــن المناط ع

ــا كانــت وجهتهــم. كافــة أيًّ

السماح بالسفر بدأ..
والحظر شمل 13 دولة

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائالتهم المقيمة معهم.
- طواقم السفن البحرية.

– سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.
– من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

– الحاالت المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
ــة  ــى وثيق ــول عل ــرورة الحص ــى ض ــد عل ــع التأكي ــن، م ــدا المحصني ــا ع ــم، م ــي بحقه ــر المنزل ــق الحج ــع تطبي م
ــات  ــن الجه ــدة م ــد - 19( معتم ــا )كوفي ــروس كورون ــر في ــة مخاط ــول لتغطي ــارية المفع ــي س ــن صح تأمي
ــذه  ــل به ــري العم ــن(، ويج ــر المحصني ــة )غي ــى المملك ــن إل ــع القادمي ــى جمي ــك عل ــة، وذل ــمية بالمملك الرس

ــو 2021م. ــق 20 ماي ــوال 1442هـــ، المواف ــس 8 ش ــوم الخمي ــن ي ــداء م ــراءات ابت اإلج
وشــّدد المصــدر علــى ضــرورة التــزام الجميــع باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة، وعــدم التهــاون فــي 

تطبيــق االشــتراطات الصحيــة.
الخاصــة بالســفر، تخضــع للتقييــم  الوقائيــة  وأوضــح المصــدر أن جميــع اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر 
ــتتولى  ــي، وس ــع الوبائ ــورات الوض ــب تط ــك بحس ــة(، وذل ــة )وقاي ــة العام ــة الصح ــل هيئ ــن قب ــتمر م المس

الجهــات ذات العالقــة إعــالن الضوابــط المنظمــة لذلــك.



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

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي

تقارير سعودية
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ــًة  ــًة حواري ــاض، جلس ــي الري ــة 2030«، ف ــة المملك ــق »رؤي ــج تحقي ــان برنام ــاء لج ــي رؤس ــاب المعال ــد أصح عق
بعنــوان »رؤيــة 2030 تصنــع فــرص المســتقبل«، لمناقشــة رحلــة الرؤيــة خــالل الخمســة األعــوام الماضيــة 

ومــا هــو قــادم مــن إنجــازات وتحديــات ومالمــح المرحلــة المقبلــة.
وفــي بدايــة انعقــاد الجلســة جــرى عــرض فيلــم وثائقــي لخطــط »رؤيــة المملكــة 2030« وأهدافهــا خــالل 5 

أعــوام التــي تســتهدف جميــع المجــاالت االقتصاديــة، وجــودة الحيــاة، وتطويــر قطــاع الســياحة، وغيرهــا.
وأكــد معالــي وزيــر الصحــة، الدكتــور توفيــق الربيعــة، خــالل الجلســة أن اإلنجــازات التــي تحققــت خــالل 
الخمســة األعــوام الماضيــة ضمــن »رؤيــة المملكــة 2030« بدعــم خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وبمتابعــة دقيقــة مــن ســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا. وأبــان أن 
برنامــج التحــول الصحــي يقــوم علــى تطويــر الخدمــات الصحيــة للجميــع، وحصــول مــن يعمــل فــي القطــاع 
الخــاص علــى تأميــن صحــي مغطــى مــن خــالل القطــاع الخــاص، وبقيــة المواطنيــن ســواًء مــن الموظفيــن 
الحكومييــن أو غيرهــم، وســيكون لهــم تغطيــة تأمينيــة مــن خــالل التجمعــات الصحيــة، التــي ســتقوم علــى 
تقديــم خدمــات صحيــة بتكامــل للجميــع. وأضــاف أن كل مواطــن ســيكون مرتبًطــا بتجمــع صحــي مســؤول 
مســؤولية كاملــة عــن تنفيــذ الخدمــة الصحيــة للمواطــن بــكل ســهولة، مــن خــالل االتصــال، لضمــان إبقــاء 
اإلنســان بصحــة جيــدة، مشــيًرا إلــى أن البرنامــج الصحــي يقــدم خدمــة صحيــة اســتباقية لتشــمل جميــع 

ــن. المواطني
مــن جانــب آخــر، أكــد معالــي وزيــر الســياحة، رئيــس برنامــج جــودة الحيــاة، األســتاذ أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، 
أن ســمو ولــي العهــد الســعودي أشــار إلــى أهميــة وجــود برنامــج يهتــم بمــدن المملكــة لتكــون مــن أفضــل 
المــدن للعيــش فــي العالــم، لذلــك جــرى دراســة عــدة جوانــب تخــص االهتمــام بالحيــاة بيــن المــدن العالميــة 
األفضــل فــي العيــش وبيــن مــدن المملكــة المختلفــة. كمــا جــرت دراســة البنيــة التحتيــة لتكــون جيــدة 
والخدمــات المختلفــة مــن االتصــاالت والقطــاع الصحــي والتعليمــي ونمــط الحيــاة، فُســمي البرنامــج باســم 
»جــودة الحيــاة«، مؤكــًدا أن »مشــروع الريــاض الخضــراء« يقــوم علــى تحســين جــودة الحيــاة والتنــوع الثقافــي 
وتعزيــز البيئــة وغيرهــا مــن المشــاريع، الفًتــا االنتبــاه إلــى أنــه خــالل 5 ســنوات ســيتم إدراج أكثــر مــن 500 ألــف 

غرفــة فندقيــة وعــدة مشــاريع متنوعــة لزيــادة العــرض.
ــي  ــاع المال ــر القط ــج تطوي ــس برنام ــف، رئي ــط المكل ــاد والتخطي ــر االقتص ــة وزي ــر المالي ــي وزي ــرق معال وتط
وبرنامــج التخصيــص وبرنامــج االســتدامة الماليــة، األســتاذ محمــد بــن عبــدهللا الجدعــان، إلــى أبــرز اإلصالحــات 
ــر  ــان وزي ــي. وأب ــاع المال ــر القط ــا تطوي ــاد ومنه ــي االقتص ــة 2030« ف ــة المملك ــا »رؤي ــي أحدثته ــة الت الهيكلي
الماليــة أن هنــاك مــن السياســيات أهمها تخفيض نســبة البطالــة وزيادة القدرة الشــرائية لــدى المواطنين، 
وتوفيــر بيئــة تمكــن الشــباب والفتيــات مــن بــدء أعمالهــم لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، حيــث 
ــة جــًدا، جــرى  ــة توظيــف عالي ــة أعمــال للمواطنيــن، بــل بيئ ــر بيئ ــا جــًدا ليــس فقــط لتوفي ُتعــدُّ عنصــًرا مهًم
خاللهــا إنشــاء بنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بأمــر مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وتوجيــه مــن ســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا.
وأكــد أن المحــور األساســي لـ«رؤيــة المملكــة 2030« هــو المواطــن مــن خــالل توفيــر مبــادرات مباشــرة أو 
ــار  ــادرة 9 أعش ــت مب ــي أطلق ــول الوطن ــج التح ــن برنام ــزًءا م ــارة وج ــى أن وزارة التج ــا إل ــرة، الفًت ــر مباش غي

 »رؤية السعودية 2030« تناقش فرص املستقبل
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علــى الرغــم مــن تجــدد تفشــي الفيــروس، فــإن األســواق الناشــئة لــم تتضــرر بالقــدر نفســه، حيــث ُيظهــر 
تصنيــف »بلومبــرغ إيكونوميكــس« حــول 75 اقتصــاًدا، أن دول مجلــس التعــاون وشــرق آســيا حققــت أداء 

أفضــل مــن بقيــة دول الشــرق األوســط وأوروبــا الوســطى والشــرقية وأميــركا الالتينيــة.
وأظهــر التصنيــف أن دول مجلــس التعــاون )المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات وقطــر(، وآســيا 
ــرق  ــق الش ــة مناط ــح بقي ــا تكاف ــدول، بينم ــن ال ــل أداء بي ــت أفض ــوان(، حقق ــن وتاي ــة والصي ــا الجنوبي )كوري

األوســط وأوروبــا الوســطى والشــرقية وأميــركا الالتينيــة تحــت وطــأة الجائحــة.
وحلــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات وقطــر فــي صــدارة القائمــة، حيــث احتلــت المملكــة 
العربيــة الســعودية المركــز األول، بينمــا حلــت دولــة اإلمــارات فــي المركــز الثالــث فــي القائمــة، وفــي المركــز 

األول بأعلــى معــدل تطعيــم فــي العالــم.
ووفًقــا لزيــاد داود، كبيــر االقتصادييــن المتخصصيــن فــي األســواق الناشــئة فــي »بلومبــرغ إيكونوميكــس«، 
فقــد صعــدت دول مجلــس التعــاون إلــى صــدارة القائمــة فــي الثالثيــن يوًمــا الماضيــة، ويرجــع ذلــك بشــكل 
جزئــي إلــى معــدالت التطعيــم التــي تعــدُّ مــن بيــن أعلــى المعــدالت فــي العالــم: »وإضافــة إلــى ذلــك، اقتــرب 
النشــاط االقتصــادي مــن مســتويات مــا قبــل الفيــروس، وذلــك علــى الرغــم مــن التباطــؤ األخيــر الــذي تزامن 

مــع شــهر رمضــان«.

أنجع سـوق نـاشئ يف مواجهة »كورونا«

لتوفيــر فــرص لــرواد األعمــال وصغــار المســتثمرين مــن المواطنيــن للقيــام بأعمالهــم والمشــاركة الفاعلــة 
فــي االقتصــاد لتوفيــر دخــل إضافــي للمواطنيــن، مشــيًرا إلــى أن ســبب إصــدار الســندات باليــورو وعائدهــا 

الســلبي هــو ثقــة المســتثمرين.
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ويســتخدم تصنيــف »بلومبــرغ إيكونوميكــس« مجموعــة مــن المقاييــس االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك معدالت 
ــاط  ــة النش ــم، وحرك ــات التطعي ــدم عملي ــدى تق ــات، وم ــدالت الوفي ــد – 19(، ومع ــروس )كوفي ــة بفي اإلصاب
االقتصــادي والسياســات، لتقييــم الــدول األكثــر كفــاءة فــي احتــواء فيــروس )كوفيــد – 19( دون إلحــاق أضــرار 

جســيمة بجــودة حيــاة ســكانها أو اقتصادهــا.

اململكة من األوائل يف حلول الطاقة
أكــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان، وزيــر الطاقــة، أن المملكــة دائًمــا لــن تقبــل أن 
تكــون جــزًءا مــن المشــكلة أو جــزًءا مــن الحــل فيمــا يتعلــق بالطاقــة، ولكنهــا لــن ترضــى إال أن تكــون مــن 
ــات  ــن والموهوب ــتقطاب الموهوبي ــة باس ــام وزارة الطاق ــى اهتم ــدًدا عل ــول، مش ــم الحل ــي تقدي ــل ف األوائ
وتمكينهــم وتعزيــز قدراتهــم لقيــادة المســتقبل، مشــيًرا إلــى أن الــوزارة تعــول كثيــًرا فــي منظومــة الطاقــة 

علــى هــذا الجيــل واألجيــال القادمــة ودوره فــي إدارة جميــع المناحــي فــي مجــال الطاقــة.
وقــال ســمو وزيــر الطاقــة فــي حديــث للصحافييــن عقــب زيارتــه لمؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه 
ــف«  ــابقة »آيس ــي مس ــاركين ف ــة مش ــن 70 دول ــة م ــا« طلب ــه »افتراضًي ــة«، ولقائ ــداع »موهب ــة واإلب للموهب
ــادم  ــن خ ــر م ــم كبي ــابقة؛ بدع ــي المس ــارك ف ــة المش ــوم والهندس ــعودي للعل ــب الس ــه بالمنتخ 2021، ولقائ
ــة  ــس اللجن ــة، رئي ــواد الهيدروكربوني ــة الم ــا للجن ــه رئيًس ــد، بصفت ــي العه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش الحرمي
ــم  ــز قدراته ــم وتعزي ــن وتمكينه ــباب الموهوبي ــة بالش ــم وزارة الطاق ــة؛ تهت ــج الطاق ــؤون مزي ــا لش العلي
المهنيــة ليكونــوا مــن قيــادات المســتقبل، مؤكــًدا علــى أن وزارة الطاقــة يعمــل بهــا كــم كبيــر مــن الشــابات 

ــعودي. ــباب الس والش
وأشــاد األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بمشــاركة المنتخــب الســعودي للعلــوم والهندســة، مشــيًرا إلــى أن 
الفريــق الســعودي حقــق نتائــج مميــزة فــي جميــع المشــاركات الســابقة فــي »آيســف« وســيحقق هــذا العــام 
أيًضــا نتائــج مميــزة بنــاء علــى مــا شــاهدناه مــن مشــاريع مشــاركة. كمــا أشــاد ســموه بمســتوى المشــاريع 
فــي مجــال الطاقــة التــي شــاهدها فــي المعــرض االفتراضــي، مؤكــًدا أنهــا تبشــر بمســتقبل كبيــر، خاصــة 
م نصيحتــه لجميــع الطــالب بالتفكيــر مــن دون صناديــق وليــس خــارج الصندوق  االســتخدامات الرقميــة، وقــدَّ
فقــط، يك ال يحــدوا مــن طموحاتهــم ومخيالتهــم، والتفكيــر فــي التنميــة المســتدامة بطــرق شــاملة تأخــذ 

فــي االعتبــار كل المتغيــرات، مــن أجــل إيجــاد حلــول مبتكــرة للمشــكالت التــي يواجههــا العالــم والبشــرية.
م ســمو وزيــر الطاقــة شــكره لـ«موهبــة« علــى دعوتــه للحضــور والمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة  وقــدَّ
العالميــة، مؤكــًدا أن مشــاركته جــاءت اســتكمااًل لــدور وزارة الطاقــة فــي دعــم الشــباب والشــابات المقبليــن 
علــى تطويــر قدراتهــم ســواء فــي التعليــم العــام أو الجامعــي، ومــا يتبــع ذلــك مــن مراحــل التعليــم العليــا التــي 

يســعى الجميــع لتوفيرهــا لهــم.
وقــال ســموه إن الفكــرة ليســت فــي الفــوز وإنمــا فــي بنــاء المنهجيــة التــي تمكــن وتدعــم الموهــوب، وهــو 
ــتدامة  ــة المس ــات التنمي ــع تحدي ــل م ــزة للتعام ــول الممي ــه العق ــالل توجي ــن خ ــة« م ــه »موهب ــوم ب ــا تق م
ــم  ــو حج ــم ه ــا يه ــر م ــى أن أكث ــدد عل ــول. وش ــل العق ــتثمار األمث ــد االس ــا يجس ــتقبل بم ــم للمس وتهيئته
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ــم،  ــرص له ــر الف ــاندتهم وتوفي ــن مس ــدَّ م ــون، وال ب ــون وطموح ــات خالق ــالب والطالب ــأن الط ــوح ب الطم
مؤكــًدا أن برامــج »موهبــة« مهمــة وأساســية لتمكينهــم وإعطائهــم الفرصــة وتوجيهــم التوجيــه الصحيــح.
وأوضــح ســمو وزيــر الطاقــة أن بعــض المشــاريع المتعلقــة بالطاقــة التــي شــاهدها تتعلــق بموضــوع 
الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا تســعى إليــه المملكــة والــوزارة. وزاد ســموه أن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
ــي  ــات ف ــن منافس ــن ليك ــات الوط ــا لبن ــت أبوابه ــا، فتح ــاء فيه ــس األمن ــا لمجل ــاره رئيًس ــادن، باعتب والمع
كل المجــاالت المهنيــة والعمليــة التــي كانــت موصــدة أمامهــن فــي الفتــرات الســابقة، مؤكــًدا أن هنــاك 
اآلن قطاعــات وبرامــج كثيــرة فــي الجامعــة تســتقطب كل طــالب ومخرجــات »موهبــة«، وأن التعــاون 
مــع »موهبــة« يســعى لتعزيــز فــرص مــن تعتنــي بهــم المؤسســة واســتقطابهم وتوفيــر فــرص تعليميــة 
ــا إلــى أنــه اقتــرب مــن بعــض أصحــاب المشــاريع  لهــم فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، الفًت

ــة. ــاق بالجامع ــم االلتح ــب منه ــف« 2021 وطل ــي »آيس ــاركة ف المش



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

امللف السياسي
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أكــد رئيــس منتــدى علمــاء إفريقيــا، الشــيخ محمــد الحافــظ النحــوي، أن رؤيــة ولــي العهــد األميــر محمــد بــن 
ــا بمضاميــن اللقــاء التلفزيونــي مــع  ســلمان - حفظــه هللا - رؤيــة شــاملة تحمــل الخيــر لألمــة جمعــاء، مرحًب
ســموه، والــذي أبــرز مــا يتمتــع بــه ولــي العهــد الســعودي مــن حصافــة رأي وتفكيــر طمــوح، ومــا تخللــه مــن 

تمســك بالكتــاب والســنة وانفتــاح علــى العالــم ومبــادرات إلحــالل الســالم.
 وقــال: لقــد تابعــت باهتمــام كبيــر مضاميــن المقابلــة المباركــة لولــي العهــد األمير محمــد بن ســلمان، ولفت 
انتباهــي فــي المقابلــة قــدرة ســموه علــى اســتحضار األرقــام والمعطيــات، وخططــه الميمونــة لتطويــر بــالد 
الحرميــن الشــريفين وتطويــر المنطقــة بصفــة عامــة، وإن رؤيــة ســموه رؤيــة شــاملة تجمــع بيــن الجوانــب 

الدينيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وهــي تعتبــر نقلــة نوعيــة فــي تعاطــي القــادة مــع شــعوبهم.
وأضــاف: إننــا فــي التجمــع الثقافــي اإلســالمي وفــي منتــدى علمــاء إفريقيــا نشــيد بمبــادرة المملكــة لوقــف 
إطــالق النــار فــي اليمــن وإحــالل الســالم فــي ربوعــه المباركــة، وندعــو كافــة األطــراف إلــى االســتجابة 
لمبــادرة ســمو ولــي العهــد الســعودي ودعوتــه لهــم للحــوار، كمــا نرحــب بدعوتــه لدولــة إيــران ونتمنــى أن 
تتخلــى إيــران عــن دورهــا التوســعي وأن تغلــب لغــة الســالم والتعــاون علــى لغــة النــزاع والتفرقــة، فاألمــة 

ــع أبنائهــا. ــاج إلــى تعــاون جمي اإلســالمية تحت
 وتابــع: نشــيد أيًضــا برؤيــة ســمو ولــي العهــد الســعودي الميمونــة بخصــوص تمســك المملكــة بدســتورها 
الخالــد كتــاب هللا وســنة نبيــه - صلــى هللا عليــه وســلم - مــع االنفتــاح علــى االجتهــاد، وهــي رؤيــة ثاقبــة تواكب 
العصــر ومســتجداته مســتمدة مــن رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه 
هللا. لقــد كانــت مقابلــة جامعــة وأظهــرت مــا يتمتــع بــه ســموه مــن حصافــة رأي وتفكيــر طمــوح ســيحمل - 
بــإذن هللا - الخيــر لبــالد الحرميــن الشــريفين ولألمــة جمعــاء، فالمملكــة هــي قائــدة ورائــدة العمــل اإلســالمي 

والعربــي حفظهــا هللا ووفــق قادتهــا لــكل خيــر.

رؤية ولي العهد السعودي تحمل الخير لألمة

تزامــن شــهر مايــو هــذا العــام مــع الذكــرى الســنوية الرابعــة لبيعــة صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن 
ــى ســموه المهمــة الوطنيــة تســارعت وتيــرة اإلنجــازات علــى المملكــة  ــا للعهــد، فمنــذ أن تولَّ ســلمان ولًي
فــي الصعــد كافــة، الداخليــة والخارجيــة، والتــي »دائًمــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة، وأنجــح الــرؤى هــي تلــك 
التــي ُتبنــى علــى مكامــن القــوة«، هكــذا كانــت كلمــات ســمو ولــي العهــد الســعودي حافــًزا لتغييــر الواقــع، 

والمضــي ُقدًمــا نحــو مســتقبل أفضــل.
وال شــك فــي أن ولــي العهــد الســعودي، وبتوجيــه مــن خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظهمــا هللا - أظهــر 
ــتقرار  ــة باالس ــة للمملك ــة الخارجي ــمت السياس ــث اتس ــه، حي ــم إلي ــار العال ــذب أنظ ــا ج ــلوًبا لبًق ــة وأس فطن
واالنفتــاح والعمــل علــى التعــاون المشــترك مــع العديــد مــن دول العالــم، فقــام ســموه بجــوالت خارجيــة 

يف ذكرى البيعة الرابعة..
ولي العهـد السعودي أبهـر العالم



تقارير سعودية
التقرير السابع عشر - مايو 262021

ــخت مفهــوم الشــراكة االســتراتيجية كأســس لتوطيــد العالقــات السياســية، مســتغاًل حقيقــة أن  رسَّ
ــت  ــة احتل ــذه السياس ــل ه ــة، وبفض ــد كاف ــى الصع ــعودي عل ــدور الس ــن ال ــتغناء ع ــه االس ــم ال يمكن العال

ــة. ــا العالمي ــادرات والقضاي ــن المب ــد م ــي العدي ــادة ف ــة القي المملك
مســيرة ولــي العهــد الســعودي خــالل الســنوات التــي تلــت البيعــة كانــت مليئــة بالمكتســبات السياســية 
ــة،  ــعودي الخارجي ــد الس ــي العه ــمو ول ــوالت س ــالل ج ــن خ ــة م ــا المملك ــي جنته ــة الت ــة واالقتصادي واألمني
ذلــك األميــر صاحــب الرؤيــة الطموحــة، والهمــة العاليــة، والجهــد القــوي الــذي يهــز الصعــاب، والعــزم الــذي 
ال يعــرف الكســل والتوانــي، والشــجاعة التــي ال تعــرف التراجــع، حتــى ذاع صيتــه فــي ســماء المجــد، فعرفــه 

القاصــي والدانــي بالجــد واإلنجــاز، والخطــط المتنوعــة الهادفــة.
لقــد راعــى ســمو ولــي العهــد الســعودي فــي كل جوالتــه الخارجيــة، الثوابــت األساســية التــي تقــوم عليهــا 
ــرام ســيادتها،  ــة، واحت ــة، ومــن أهمهــا عــدم التدخــل فــي شــؤون الــدول الداخلي سياســة المملكــة الخارجي
إضافــة إلــى تجنــب الدخــول فــي تكتــالت مناوئــة لبعضهــا البعــض. ومــن هنــا، انطلقــت التحــركات الذكيــة 
لزيــارات ســموه لــدول مختلفــة فــي غــرب المعمــورة وشــرقها، شــملت الواليــات المتحــدة وفرنســا 
ــة وغيرهــا، ووضعــت نصــب  ــة ودواًل عربي ــا الجنوبي ــان وكوري ــا والصيــن وروســيا وباكســتان والياب وبريطاني
أعينهــا توثيــق العالقــات الســعودية بالــدول العالميــة المتطــورة، وهــو مــا يطلــق عليــه فــي علوم السياســة 

بـ)القــوة الناعمــة(.
ــة 2030، اســتخدم  وفــي ظــل الســعي الحثيــث مــن ســمو ولــي العهــد -حفظــه هللا- لتطبيــق رؤيــة المملكـ
ســموه القــوة الناعمــة كأهــم األدوات السياســية والدبلوماســية المهمــة، وذلــك لمــا للمملكــة مــن موقــع 
ــعودي  ــد الس ــي العه ــارات ول ــت زي ــث وضع ــم، حي ــتوى العال ــى مس ــر عل ــادي مؤث ــي واقتص ــي وسياس دين
مصالــح المملكــة االقتصاديــة نصــب أعينهــا مــن خــالل فتــح أســواق عالميــة للمنتجــات الســعودية، أو جــذب 

اســتثمارات عالميــة للســوق الســعودية.
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دعم سعودي - باكستاني للفلسطينيين 
واليمنيين

بدعــوة مــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، قــام دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة باكســتان اإلســالمية الســيد عمــران 
خــان، بزيــارة رســمية إلــى المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة مــن 7 - 9/ 5/ 2021م، الموافــق 25 - 27/ 

9/ 1442هـ.
ــس  ــة رئي ــاع، دول ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ــيك ول ــمو المل ــب الس ــتقبل صاح واس
الــوزراء الباكســتاني الســيد عمــران خــان، وعقــدا جلســة مباحثــات رســمية أكــدا خاللهــا علــى عمــق العالقــات 
األخويــة التاريخيــة التــي تربــط بين المملكة العربية الســعودية وجمهورية باكســتان اإلســالمية، واســتعرضا 
مجمــل القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، وبحثــا ســبل تعزيــز عالقــات البلديــن فــي جميــع المجــاالت، واتفقــا علــى 
تكثيــف االتصــاالت والتعــاون بيــن المســؤولين الحكومييــن والقطــاع الخــاص فــي البلديــن بهــدف االرتقــاء 

بالعالقــات الثنائيــة إلــى آفــاق أرحــب، بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة للبلديــن.
وأشــاد دولــة رئيــس الــوزراء الســيد عمــران خــان بالــدور القيــادي لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، فــي تعزيــز الوحــدة اإلســالمية، والــدور اإليجابــي للمملكــة فــي حــل القضايــا التــي 
ــارة  ه بالزي ــوَّ ــا ن ــي. كم ــي والدول ــن اإلقليم ــالم واألم ــل الس ــن أج ــاعيها م ــالمية ومس ــة اإلس ــا األم تواجهه
ــة  ــى جمهوري ــاع إل ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ــيك ول ــمو المل ــب الس ــة لصاح التاريخي
باكســتان اإلســالمية فــي فبرايــر 2019م، التــي أُعلــن خاللهــا عــن إطــالق مجلــس التنســيق األعلــى الســعودي 
ــه للمملكــة فــي عامــي 2018 و2019م، واللتيــن أســهمتا فــي  ــن اللتيــن قــام بهمــا دولت - الباكســتاني، والزيارتي
الدفــع بالعالقــات الثنائيــة إلــى مزيــد مــن التعــاون المشــترك المبنــي علــى الثقــة والمنافــع المتبادلــة 
ــة  ــة دول ــتمر لرؤي ــة المس ــم المملك ــعودي دع ــد الس ــي العه ــد ول ــن. وأك ــن البلدي ــتركة بي ــح المش والمصال

رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان لتحويــل باكســتان إلــى دولــة رفــاه وازدهــار وتقــدم.
وناقــش الجانبــان ســبل تقويــة وتعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن مــن خالل استكشــاف 
ــة فــي باكســتان  مجــاالت االســتثمار والفــرص المتاحــة فــي ضــوء »رؤيــة المملكــة 2030«، وأولويــات التنمي
للتحــول مــن السياســة الجغرافيــة إلــى الجغرافيــا االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى زيــادة التعــاون فــي مجــاالت 
ــا والزراعــة والثقافــة، وأكــدا علــى رضاهمــا عــن متانــة العالقــات العســكرية  الطاقــة والعلــوم والتكنولوجي

واألمنيــة الثنائيــة، واتفقــا علــى مزيــد مــن التعــاون لتحقيــق األهــداف المشــتركة بيــن البلديــن.
ــان  ــد الجانب ــث أك ــا، حي ــمَّ بحثه ــي ت ــا الت ــة القضاي ــي مقدم ــالمية ف ــة اإلس ــم األم ــي ته ــا الت ــاءت القضاي وج
ــث  ــعي الحثي ــة، والس ــذ الطائفي ــف ونب ــرف والعن ــة التط ــالمي لمواجه ــم اإلس ــود العال ــر جه ــرورة تضاف ض
ــرة  ــة ظاه ــتركة لمكافح ــود المش ــة الجه ــة مواصل ــى أهمي ــددا عل ــن، وش ــلم الدوليي ــن والس ــق األم لتحقي
ــا كان مصدرهــا. اإلرهــاب التــي ال ترتبــط بــأي ديــن أو عــرق أو لــون، والتصــدي لكافــة أشــكالها وصورهــا وأيًّ

وفــي إطــار الــروح البنــاءة التــي ســادت جلســة المباحثــات الرســمية، أكــد الجانبــان دعمهمــا الكامــل لكافــة 
المصيــر وإقامــة دولتــه  تقريــر  المشــروعة، وفــي مقدمتهــا حقــه فــي  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
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ــالم  ــادرة الس ــن مب ــا لمضامي ــرقية وفًق ــدس الش ــا الق ــام 1967م وعاصمته ــل ع ــا قب ــدود م ــتقلة بح المس
العربيــة وقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، ودعمهمــا للحلــول السياســية فــي ســورية وليبيــا، وجهــود 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــا ف ــدة ومبعوثيه ــم المتح األم
كمــا أكــد الجانبــان أهميــة دعــم الجهــود الراميــة للتوصــل إلــى حــل سياســي شــامل لألزمــة اليمنيــة اســتناًدا 
إلــى المرجعيــات الثــالث المتمثلــة فــي المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطنــي 
الشــامل، وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة بمــا فيهــا القــرار )2216(، وإدانتهمــا لمــا تقــوم بــه الجماعــات 
والميليشــيات اإلرهابيــة ومنهــا ميليشــيا الحوثــي مــن هجمــات واعتــداءات بالصواريــخ الباليســتية والطائرات 
ــن  ــا ع ــة، وأعرب ــان المدني ــة واألعي ــآت الحيوي ــعودية والمنش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــى أراض ــيرة عل المس
قلقهمــا البالــغ مــن تهديــد أمــن الصــادرات النفطيــة واســتقرار إمــدادات الطاقــة للعالــم، وأثنــى دولــة 
رئيــس الــوزراء الباكســتاني علــى مبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية إلنهــاء األزمــة فــي اليمــن التــي تهــدف 

إلــى تحقيــق أمــن واســتقرار اليمــن بمــا يعــود علــى المنطقــة وشــعوبها بالخيــر والنمــاء.
واتفــق الجانبــان علــى مواصلــة تبــادل الدعــم والتنســيق فــي المنظمــات والمحافــل الدوليــة، وشــدد الجانبــان 
علــى أهميــة التــزام جميــع الــدول بميثــاق األمــم المتحــدة ومبــادئ الشــرعية الدوليــة، وااللتــزام بمبــادئ حســن 
ــات  ــل النزاع ــعي لح ــة، والس ــؤونها الداخلي ــي ش ــل ف ــدم التدخ ــدول وع ــيادة ال ــدة وس ــرام وح ــوار واحت الج

بالطــرق الســلمية.
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كمــا هنــأ دولــة رئيــس الــوزراء حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى نجاحهــا فــي تنظيــم وعقــد 
اجتماعــات قمــة مجموعــة العشــرين ومــا تمخــض عنهــا من قــرارات إيجابيــة في كافــة المجــاالت االقتصادية 
ــب دولتــه بمبادرتــي »الســعودية الخضــراء« و«الشــرق  والتنمويــة والبيئيــة والصحيــة والطاقــة وغيرهــا. ورحَّ
األوســط األخضــر« اللتيــن أطلقهمــا صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ــة المشــتركة، ومنهــا مكافحــة  ــا الدولي ــادي للمملكــة تجــاه القضاي ــران عــن الــدور القي ســعود، واللتيــن تعبِّ

ــر المناخــي، مشــيًدا بأثرهمــا العظيــم علــى المنطقــة وســكانها. أزمــة التغي
ــن دولتــه جهــود المملكــة فــي تنظيــم موســم الحــج للعــام الماضــي 1441هـــ رغــم التحديــات التــي تســببت  وثمَّ

فيهــا جائحــة كورونــا، ومــا تبذلــه لخدمــة الحرميــن الشــريفين وقاصديهمــا مــن حجــاج ومعتمريــن وزوار.
ــارة  ــة، فقــد تــمَّ التوقيــع خــالل الزي ــًدا علــى ســعي الدولتيــن الشــقيقتين إلــى تعزيــز عالقاتهمــا الثنائي وتأكي
علــى عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم، وهــي اتفــاق إنشــاء مجلــس التنســيق األعلــى الســعودي - 
الباكســتاني، واتفــاق التعــاون فــي مجــال مكافحــة الجريمــة، واتفــاق التعــاون فــي مجــال المحكــوم عليهــم 
بعقوبــات ســالبة للحريــة، ومذكــرة تفاهــم فــي مجــال مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثرات 
ــة  ــة التحتي ــة والبني ــاالت الطاق ــي مج ــاريع ف ــل مش ــم لتموي ــرة تفاه ــة، ومذك ــالئف الكيميائي ــة والس العقلي

والنقــل والميــاه واالتصــاالت.
ــمو  ــريفين ولس ــن الش ــادم الحرمي ــره لخ ــكره وتقدي ــن ش ــوزراء ع ــس ال ــة رئي ــرب دول ــارة أع ــام الزي ــي خت وف
ولــي عهــده األميــن، عــن أطيــب تمنياتــه لهمــا بموفــور الصحــة وللشــعب الســعودي الشــقيق بالمزيــد مــن 
الرفــاه والتقــدم. كمــا أعــرب صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد 
ــوزراء،  ــس ال ــة رئي ــة لدول ــة والعافي ــه بالصح ــب تمنيات ــن أطي ــاع، ع ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ

ــقيق. ــتاني الش ــعب الباكس ــار للش ــدم واالزده وبالتق

اســتقبل معالــي وزيــر اإلعــالم المكلــف، الدكتــور ماجــد بــن عبــدهللا القصبــي، بقصــر الضيافــة بمكــة المكرمة، 
المديــر التنفيــذي لهيئــة اإلعــالم واالتصــاالت فــي جمهوريــة العــراق الشــقيقة عــادل بــن ســلمان عليــوي. 
وتــمَّ خــالل االســتقبال بحــث أوجــه التعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين فــي المجــال اإلعالمــي، والســبل 

الكفيلــة بتعزيزهــا وتطويرهــا.
وعبــر عليــوي عــن شــكره لمعالــي وزيــر اإلعــالم المكلــف علــى دعوتــه لزيــارة المملكــة ولقــاء معاليــه الــذي 
تــمَّ خاللــه مناقشــة ســبل دعــم وتوثيــق العالقــات اإلعالميــة بيــن البلديــن الشــقيقين. وأشــار إلــى أنــه تــمَّ 
خــالل االجتمــاع مناقشــة أطــر التعــاون الثنائــي بيــن الجانبيــن الســعودي والعراقــي؛ موضًحــا أن معالــي 
وزيــر اإلعــالم المكلــف أبــدى االســتعداد لتقديــم التســهيالت والتعــاون وفتــح آفــاق التطويــر بيــن الجانبيــن 

وترجمــة مــا تــمَّ االتفــاق عليــه علــى أرض الواقــع بيــن الشــعبين.
ويأتــي هــذا اللقــاء ضمــن برنامــج زيــارة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلعــالم واالتصــاالت العراقيــة إلــى المملكــة 
فــي إطــار تعزيــز العالقــات اإلعالميــة بيــن المملكــة والعــراق. وكان الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلعــالم 

ــة قــد وصــل إلــى جــدة وأدى مناســك العمــرة. واالتصــاالت العراقي

تعزيز التعاون اإلعالمي بين اململكة والعراق
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رحــب األميــن العــام لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، د. يوســف بــن أحمــد العثيميــن، بإعــالن وزارة الحــج فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية عــن عــزم المملكــة إقامــة شــعيرة الحــج للعــام الهجــري الجــاري، وذلــك وفــق 
الضوابــط والمعاييــر الصحيــة، واألمنيــة والتنظيميــة التــي تضمــن الحفــاظ علــى صحــة الحجــاج والــزوار وتأديــة 
ــن األميــن العــام الحــرص الدائــم لحكومــة المملكــة بقيــادة  مناســكهم بيســر وســهولة فــي بيئــة آمنــة. وثمَّ
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، رئيــس القمــة اإلســالمية، وســمو ولــي عهــده 
صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهمــا هللا - علــى تمكيــن ضيــوف بيــت هللا الحــرام 

وزوار المســجد النبــوي الشــريف مــن أداء مناســك الحــج والعمــرة.
وأشــاد العثيميــن بالعنايــة القصــوى التــي توليهــا المملكــة، دولــة مقــر منظمــة التعــاون اإلســالمي، لصحــة 
ضيــوف الرحمــن وســالمتهم، حيــث نجحــت فــي الحفــاظ علــى إقامــة شــعيرة الحــج فــي الموســم الماضــي 
مقدمــة العنايــة القصــوى لصحــة ضيــوف الرحمــن وســالمتهم، وذلــك ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر 
ــدأ حفــظ النفــس إحــدى الضــرورات الخمــس التــي جــاءت بهــا  ــا لمب ــا، تحقيًق ــة مــن فيــروس كورون الوقائي
ــذي  ــج ال ــن النه ــي ضم ــن تأت ــوف الرحم ــة بضي ــام أن العناي ــن الع ــد األمي ــالمية. وأك ــريعة اإلس ــد الش مقاص

»التعاون اإلسالمي« ترحب بإقامة الحج

م عليــوي شــكره لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظهــا هللا - علــى حســن الضيافــة واالســتقبال.  وقــدَّ
وقــال: مــا الحظتــه مــن دقــة فــي تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة أثنــاء أداء مناســك العمــرة واإلجــراءات 
الصحيــة المطبقــة التــي يقــوم بهــا المســؤولون بالمملكــة يشــار لهــا بالبنــان، وقــد رأيــت أدق التفاصيــل مــن 

حــرص علــى التباعــد الجســدي، وعمليــات التعقيــم بشــكل مســتمر وعلــى مســتوى عــاٍل.
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ــا، بمعالــي وزيــر  أجــرى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، اتصــااًل هاتفًي
خارجيــة الواليــات المتحــدة األميركيــة أنتونــي بلينكــن.

واســتعرض الوزيــران خــالل االتصــال، العالقــات االســتراتيجية بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات 
المتحــدة األميركيــة وُســبل تعزيزهــا فــي المجــاالت كافــة، باإلضافــة إلــى أبــرز المســتجدات وفــي مقدمتهــا 

تطــورات األوضــاع فــي فلســطين، والمســتجدات فــي المنطقــة.
كمــا تلقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، اتصــااًل هاتفًيــا مــن معالــي 

وزيــر خارجيــة جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية محمــد حنيــف أتمــر.
وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وفــرص تطويرهــا فــي شــتى المجــاالت، 
إلــى بحــث عــدد مــن قضايــا المنطقــة، وتطــورات األوضــاع فــي فلســطين، والمســتجدات  باإلضافــة 

اإلقليميــة والدوليــة.

وزير الخارجية يتصل بنظيريه األميركي واألفغاني

عكفــت حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين علــى اتباعــه منــذ منحهــا هللا شــرف خدمــة الحرميــن الشــريفين، 
مشــيًدا فــي الوقــت ذاتــه بالقــدرات الكبيــرة التــي تملكهــا المملكــة لتنظيــم شــعيرة الحــج فــي ظــل ظــرف 

وبــاء كورونــا الــذي ابتلــي العالــم بــه أجمــع.
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أكــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع، علــى الــدور الريــادي للمملكــة فــي دفــع عجلــة التنميــة بــدول القــارة اإلفريقيــة ودعمهــا 
للجهــود الدوليــة واإلقليميــة بالتعــاون مــع االتحــاد اإلفريقــي إلرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار وحــل 

النزاعــات.
ــل  ــص تموي ــدي نق ــة تح ــة مواجه ــام قم ــي أم ــال المرئ ــر االتص ــا عب ــي ألقاه ــة الت ــة المملك ــي كلم ــد ف وأك
إفريقيــا وعقــدت فــي باريــس، دعــم الجهــود الدوليــة فــي محاربــة الجماعــات اإلرهابيــة والتطــرف لــكل مــن 
دول الســاحل والصحــراء ومحاربــة اإلرهــاب وتحســين القــدرات األمنيــة لتلــك الــدول، وأهميــة التنميــة فــي 

ــز االســتثمار فيهــا. دول القــارة اإلفريقيــة وتعزي

عقد القمة السعودية اإلفريقية..
قريًبا
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ــعوبها،  ــا وش ــة ودوله ــارة اإلفريقي ــتقبل الق ــغ لمس ــام البال ــد االهتم ــق لتؤك ــة تنطل ــذه القم ــال إن ه وق
ــي  ــع مناح ــت جمي ــدوًدا ومس ــرف ح ــي ال تع ــد - 19(، والت ــا )كوفي ــروس كورون ــة في ــل جائح ــي ظ ــيما ف ال س
ــر فــي مجــال الصحــة واالقتصــاد.  ــم، وأثــرت بشــكل كبي ــة واإلنســان فــي مختلــف أرجــاء العال ــاة اليومي الحي
ولقــد كان تأثيــر الجائحــة حــاًدا فــي الــدول اإلفريقيــة منخفضــة الدخــل، حيــث أدت الجائحــة إلــى زيــادة الفجــوة 
التمويليــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــن المهــم أن نســتمر فــي بــذل الجهــود لتجــاوز 

هــذه األزمــة مــن خــالل العمــل الدولــي المشــترك.
ــا هــو ضمــان التوزيــع العالمــي الســريع والعــادل للقاحــات، وخاصــة فــي  ــر إلحاًح وأشــار إلــى أن األمــر األكث
الــدول المنخفضــة الدخــل فــي إفريقيــا وبقيــة دول العالــم، ممــا يســاهم فــي وقــف انتشــار الوبــاء وعــودة 
النشــاط االقتصــادي إلــى طبيعتــه فــي أســرع وقــت. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات 
مكافحــة فيــروس كورونــا )ومرفــق كوفاكــس( إلتاحــة اللقاحــات، يعــدان إنجــاًزا مهًمــا، والمملكــة العربيــة 
الســعودية تعــدُّ مــن الــدول الداعمــة والمتبرعــة لهــذه المبــادرة، إال أن البرنامــج مــا زال بحاجــة للمزيــد مــن 

الدعــم ليحقــق أهدافــه بشــكل فعــال.
وأوضــح ســمو ولــي العهــد الســعودي أن دول مجموعــة العشــرين تحــت رئاســة المملكــة فــي عــام 2020م، 
أدركــت ضــرورة العمــل علــى دعــم الــدول منخفضــة الدخــل فــي إفريقيــا وفــي بقيــة مناطــق العالــم للتصــدي 
للجائحــة؛ إذ يعتبــر بيــان دول مجموعــة العشــرين فــي القمــة االســتثنائية التــي عقــدت فــي مــارس 2020م، أن 
ــا يعــدُّ أساًســا لتكامــل النظــام الصحــي العالمــي، وتعهــد القــادة بتعزيــز  تعزيــز النظــام الصحــي فــي إفريقي
ــى  ــر، إل ــاًفا للمخاط ــا وانكش ــر تعرًض ــات األكث ــة للمجتمع ــة الخاص ــاعدات الفني ــم المس ــدرات وتقدي ــاء الق بن

جانــب اســتعدادهم لحشــد التمويــل اإلنمائــي واإلنســاني الــالزم لتلــك الــدول.
وأضــاف: لقــد تــمَّ تقديــم الدعــم الطــارئ للــدول المنخفضــة الدخــل، ومــن ذلــك إطــالق مبــادرة مجموعــة 
العشــرين لتعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن، حيــث وفــرت هــذه المبــادرة التاريخيــة ســيولة عاجلــة لـــ73 دولة 
مــن الــدول األشــد فقــًرا مــن ضمنهــا 38 دولــة إفريقيــة حصلــت علــى أكثــر مــن 5 مليــارات دوالر أميــريك، 
وأطلقــت مجموعــة العشــرين للمــرة األولــى فــي تاريخهــا مبــادرة إطــار العمــل المشــترك لمعالجــة الديــون 

بمــا يتجــاوز مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن.
وأعــاد ســموه التأكيــد علــى دور المملكــة الريــادي فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي دول القــارة اإلفريقيــة، 
ولــدى صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة عــدد مــن المشــاريع واألنشــطة فــي قطاعــات الطاقــة 
ــارات دوالر  ــار لاير ســعودي، أي مــا يقــارب 4 ملي والتعديــن واالتصــاالت واألغذيــة وغيرهــا بإجمالــي 15 ملي
أميــريك، موضًحــا أن صنــدوق االســتثمارات العامــة يعتــزم اســتكمال الجهــود فــي البحــث عــن فــرص 
االســتثمار فــي القــارة اإلفريقيــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي دول وقطاعــات أخــرى. كمــا أن 
م خاللهــا قروًضــا  ــذ أربعــة عقــود قــدَّ ــا من الصنــدوق الســعودي للتنميــة يعمــل بشــكل فعــال فــي إفريقي
ومنًحــا عددهــا 580 ألكثــر مــن خمســة وأربعيــن دولــة إفريقيــة بقيمة تتجــاوز 50 مليــار لاير، أي ما يقــارب 13.5 
مليــار دوالر. وأعلــن الصنــدوق عــن مبــادرة بـــ200 مليــون يورو، أي مــا يقارب مليــار لاير ســعودي لتطوير دول 
الســاحل بالمشــاركة مــع وكالــة التنميــة الفرنســية. ولــدى المملكــة العربيــة الســعودية مشــاريع وقــروض 
ومنــح مســتقبلية ســينفذها الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي الــدول الناميــة بإفريقيــا تتجــاوز قيمتهــا 3 

مليــارات لاير ســعودي، أي مــا يقــارب مليــار دوالر خــالل العــام الحالــي.
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ــدد  ــا ته ــا ألنه ــا عالمًي ــر تحدًي ــي، تعتب ــر المناخ ــرة التغي ــى أن ظاه ــعودي إل ــد الس ــي العه ــمو ول ــار س وأش
ــاًء عليــه،  ــاة للكثيــر مــن الســكان وســبل عيشــهم، ال ســيما فــي الــدول المنخفضــة الدخــل. وبن جــودة الحي
فقــد أولــت رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين أهميــة كبيــرة لحمايــة كوكــب األرض، حيــث عملــت علــى 
إطــالق عــدٍد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي ومصــادر انبعــاث الغــازات األكثــر 
ــول  ــان الوص ــون، وضم ــري للكرب ــاد الدائ ــم االقتص ــي مفاهي ــع لتبن ــا الدف ــوي، ومنه ــالف الج ــي الغ ــًرا ف تأثي
لطاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة وأيســر تكلفــة. ومــن هــذا المنطلــق، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 
عــن »مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر« التــي تهــدف إلــى زرع أكثــر مــن 50 مليــار شــجرة وتخفيــض أكثــر مــن 

10% مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي العالــم، وهــذه المبــادرة تشــمل العديــد مــن الــدول اإلفريقيــة.
ــة بالتعــاون الوثيــق مــع االتحــاد اإلفريقــي إلرســاء  ــة واإلقليمي كمــا أكــد أن المملكــة تدعــم الجهــود الدولي
دعائــم األمــن واالســتقرار وحــل النزاعــات، والتــي كان منهــا اتفــاق جــدة التاريخــي للســالم بيــن إثيوبيــا 
ــا للجهــود الدوليــة فــي محاربــة الجماعــات اإلرهابيــة والتطــرف فــي كل  ــا. كمــا تقــدم المملكــة دعًم وإريتري
ــف  ــارب نص ــا يق ــورو، أي م ــون ي ــغ 100 ملي ــا بمبل ــة دعًم ــت المملك ــث قدم ــراء، حي ــاحل، والصح ــن دول الس م
ــا مــع شــركائنا  مليــار لاير لجهــود محاربــة اإلرهــاب وتحســين القــدرات األمنيــة لتلــك الــدول. ونعمــل حالًي
فــي دول تجمــع الســاحل »ســاداك«، وفــي مقدمتهــا جنــوب إفريقيــا، علــى دعــم قــدرات قــوات األمــن فــي 
موزنبيــق لمجابهــة الجماعــات المتطرفــة لترســية دعائــم األمــن واالســتقرار والتنميــة االقتصاديــة. كمــا أن 
مواقــف المملكــة تؤكــد أهميــة التنميــة فــي دول القــارة اإلفريقيــة وتعزيــز االســتثمار فيهــا، ونتطلــع إلــى 

ــا التــي تأجلــت بســبب الجائحــة. ــة - اإلفريقيــة قريًب ــة، والقمــة العربي عقــد القمــة الســعودية - اإلفريقي
وختــم ســموه بالقــول: ومــن منطلــق مســؤوليتنا كــدول مانحــة نتطلــع إلــى أن تتوصــل هــذه القمــة 
ــى الخــروج مــن دوامــة الديــون، وتضمــن لهــذه الــدول القــدرة  إلــى حلــول مبتكــرة تســاعد دول القــارة عل
علــى اســتغالل إيراداتهــا ومقدراتهــا الذاتيــة، وتجعــل مــا نقدمــه مــن اســتثمارات مفيــدة القتصادهــا 
ــة  ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــق أهدافه ــي تحق ــتدامة الت ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــادرة عل ــا، وق ومجتمعاته

ــر. ــبة الفق ــض نس ــة وتخفي ــبة البطال ــض نس ــل خف مث
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إنفــاًذا لتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه هللا - بــدأت 
المديريــة العامــة للجــوازات بتمديــد صالحيــة اإلقامــات للوافديــن الموجوديــن خــارج المملكــة، وتمديــد 
ــا مــن دون رســوم أو مقابــل مالــي إلــى  صالحيــة تأشــيرات الزيــارة، وتأشــيرات الخــروج والعــودة، وذلــك آلًي

ــخ 21 /10/ 1442هـــ الموافــق 2 /6/ 2021م. تاري
ويأتــي هــذا التمديــد الــذي أصــدره وزيــر الماليــة، فــي إطــار الجهــود المتواصلــة التــي تتخذهــا حكومــة المملكــة 
للتعامــل مــع آثــار وتبعــات الجائحــة العالميــة )كوفيــد - 19(، وضمــن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة 
التــي تضمــن ســالمة المواطنيــن والمقيميــن - بــإذن هللا - وتســهم فــي التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة 

والماليــة.
ــا بالتعــاون مــع مركــز المعلومــات الوطنــي دون الحاجــة  وكانــت الجــوازات قــد أكــدت أن التمديــد ســيتم آلًي

إلــى مراجعــة مقــار إدارات الجــوازات، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ــي  ــة ف ــارج المملك ــن خ ــن الموجودي ــودة للمقيمي ــروج والع ــيرات الخ ــات وتأش ــة اإلقام ــد صالحي أواًل: تمدي
الــدول التــي يتــم تعليــق القــدوم منهــا نتيجــة تفشــي فيــروس كورونــا فيهــا، ليكــون إلــى تاريــخ 21 /10/ 1442هـ، 

ــق 2 /6/ 2021م. المواف
ــق  ــم تعلي ــي يت ــدول الت ــن ال ــة م ــارج المملك ــن خ ــن الموجودي ــارة للزائري ــيرات الزي ــة تأش ــد صالحي ــا: تمدي ثانًي
القــدوم منهــا نتيجــة تفشــي فيــروس كورونــا فيهــا، ليكــون إلــى تاريــخ 21 /10/ 1442هـــ، الموافــق 2 /6/ 2021م.

توجيه ملكي بتمديد صالحية اإلقامة والتأشيرات 
آلًيا دون مقابل

ــاض،  ــي الري ــاع، ف ــر الدف ــب وزي ــز نائ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــى صاح التق
المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى اليمــن الســيد مارتــن غريفيــث. وأكــد األميــر خالــد بــن 
ــار،  ــالق الن ــاف إط ــدة إليق ــم المتح ــود األم ــم جه ــى دع ــة عل ــرص المملك ــث، ح ــه غريفي ــالل لقائ ــلمان خ س
ه المبعــوث األممــي الخــاص باليمــن  والتوصــل إلــى حــٍل سياســي شــامل لألزمــة فــي اليمــن. فــي حيــن نــوَّ
بالــدور اإلنســاني الــذي تقــوم بــه المملكــة فــي إطــار ســعيها إلنهــاء األزمــة مــن خــالل مبادرتهــا الشــاملة 

التــي تحظــى بدعــم كامــل مــن األمــم المتحــدة.
حضــر اللقــاء ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى الجمهوريــة اليمنيــة محمــد ســعيد آل جابــر، ومديــر عــام 

مكتــب نائــب وزيــر الدفــاع هشــام بــن عبدالعزيــز بــن ســيف.
كمــا التقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب وزيــر الدفــاع، فــي الريــاض، 
المبعــوث األميــريك الخــاص إلــى اليمــن الســيد تيــم ليندركينــغ. وجــرى خــالل اللقــاء بحــث مســتجدات األوضاع 

خالد بن سلمان يلتقي املبعوثين األممي 
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ــالل  ــة اله ــنوي لهيئ ــر الس ــت التقري ــي درس ــة الت ــه الصحي ــات لجنت ــى توصي ــة عل ــورى« باألغلبي ــق »الش واف
األحمــر الســعودي للعــام المالــي 1441-1442، وطالــب المجلــس الهيئــة بالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم 
العالــي والفنــي لتخريــج كفــاءات يحتاجهــا الهــالل األحمــر، وتطويــر وتحســين برامجهــا بشــقيها المنهجــي 
والعملــي لرفــع قــدرات ومهــارات خريجيهــا، وتفعيــل وتطويــر تطبيقــات التواصــل المرئــي بيــن مــكان 

ــعافية.  ــرق اإلس ــول الف ــن وص ــى حي ــة إل ــه والرعاي ــعاف للتوجي ــز اإلس ــاب ومرك المص
ــي  ــة الت ــدورة الثامن ــى لل ــنة األول ــال الس ــن أعم ــن م ــة الثالثي ــته العادي ــي جلس ــورى ف ــس الش ــب مجل وطال
عقدهــا برئاســة عبــدهللا آل الشــيخ، هيئــة الهــالل األحمــر الســعودي بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للنقــل 
واإلدارة العامــة للمــرور باالســتفادة مــن أنظمــة اإلشــارات التفاعليــة ومســارات النقــل العــام فــي المــدن. 
وعرضــت هيئــة الهــالل األحمــر الســعودي فــي تقريرهــا الــذي درســته اللجنــة الصحيــة بمجلــس الشــورى 
وأخــذت بشــأنه ســتة قــرارات ســترفعها إلــى خــادم الحرميــن الشــريفين حســب نظــام المجلــس، الصعوبات 
التــي تواجههــا فــي أداء مهامهــا، ومــن أهــم الصعوبــات توفيــر مقــرات مناســبة لمراكزهــا وللفــرق 
اإلســعافية. وأشــار التقريــر إلــى كثــرة المبانــي المســتأجرة، فمــن بيــن )507( مبــاٍن تســتخدمها الهيئــة يوجــد 
)279( مبنــى مســتأجًرا بنســبة )55%(، كمــا أن مــن بيــن )496( مركــًزا إســعافًيا توجــد العديــد مــن المراكــز بدون 
مبنــى )مؤقتــة(. كمــا أشــار التقريــر إلــى ضعــف المخصصــات الماليــة لمشــاريع البنــاء، وعــدم توفــر أراٍض فــي 

المــدن الرئيســة.

6 توصيات لتجويد الهالل األحمر

علــى الســاحة اليمنيــة، باإلضافــة إلــى الجهــود المشــتركة المبذولــة لدعــم المبادرة الســعودية وجهــود األمم 
المتحــدة إليقــاف إطــالق النــار والتوصــل إلــى حــل سياســي شــامل لألزمــة اليمنيــة.

حضــر اللقــاء ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى الجمهوريــة اليمنيــة محمــد ســعيد آل جابــر، ومديــر عــام 
مكتــب نائــب وزيــر الدفــاع هشــام بــن عبدالعزيــز بــن ســيف.

كمــا التقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب وزيــر الدفــاع، فــي الريــاض، 
ــر الدفــاع للتعــاون الصناعــي الدفاعــي فــي جمهوريــة التشــيك تومــاس كوبيتنــي. وجــرى  معالــي نائــب وزي
خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن؛ خاصة فــي المجاالت العســكرية والدفاعية، وُســبل 

تعزيزهــا وتطويرهــا، باإلضافــة إلــى بحــث عــدد مــن المســائل والموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك.
حضــر اللقــاء معالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة الفريــق األول الركــن فيــاض بــن حامــد الرويلــي، ومعالــي 
مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون التنفيذيــة الدكتــور خالــد بــن حســين البيــاري، ومديــر عــام مكتــب ســمو نائــب 
وزيــر الدفــاع هشــام بــن عبدالعزيــز بــن ســيف. فيمــا حضــره مــن الجانــب التشــييك ســفير جمهوريــة التشــيك 

لــدى المملكــة يــوراي كوديلــكا، وعــدد مــن الوفــد المرافــق.



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

امللف الثقايف
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نــت »اليونســكو« الجهــود الداعمــة لخدمــة اللغــة العربيــة والمقدمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية  ثمَّ
عبــر مؤسســة ســلطان بــن عبدالعزيــز آل ســعود الخيريــة، وقالــت »اليونســكو« عبــر تغريــدة علــى حســابها 
ــوارد  ــوع الم ــر أن تن ــيبراني، غي ــال الس ــن المج ــرعة ضم ــة بس ــة العربي ــتخدام اللغ ــم اس ــزداد حج ــمي: »ي الرس
واألدوات والخدمــات المتاحــة بالعربيــة، ال يــزال محــدوًدا، اطلعــوا كيــف تنهــض اليونســكو يــًدا بيــد مــع 
مؤسســة ســلطان بــن عبدالعزيــز آل ســعود الخيريــة، بالتحــدي لتعزيــز االنتفــاع بالمعلومــات والتنــوع 

ــوي«.  اللغ
وقالــت »اليونســكو«: إنــه يجــري العمــل علــى الفصــل العربــي مــن األطلــس العالمــي للغــات بفضــل الدعــم 

الســخي مــن مؤسســة ســلطان بــن عبدالعزيــز آل ســعود الخيريــة.
ــي  ــرة الت ــود الكبي ــر الجه ــة، نظي ــعود الخيري ــز آل س ــن عبدالعزي ــلطان ب ــة س ــدور مؤسس ــادة ب ــي اإلش وتأت
تبذلهــا المؤسســة فــي تعزيــز اللغــة العربيــة فــي المحافــل الدوليــة، وذلــك عبــر العديــد مــن المســارات التــي 
يتبناهــا برنامــج األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز آل ســعود لدعــم اللغــة العربية في »اليونســكو« عبر شــراكات 
فاعلــة، حيــث تعتبــر المؤسســة شــريًكا اســتراتيجًيا مــع »اليونســكو« لدعــم االهتمــام باللغــة العربيــة كقنــاة 
لتجســير الفجــوة بيــن الثقافــات المختلفــة ومحاولــة التواصــل الحضــاري وإقامــة حــوار عقالنــي مــع اآلخريــن، 
ــا بــدور »اليونســكو« الرائــد فــي إحــالل الســالم واألمــن عــن طريــق رفــع مســتوى التعــاون بيــن دول  إيماًن
العالــم فــي مجــاالت التربيــة والتعليــم والثقافــة، وتعزيــًزا لجهودهــا الملموســة فــي إحــالل االلتــزام العالمــي 
ــا متكامــاًل  ــم العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، وفــي هــذا اإلطــار تبنــت المؤسســة برنامًج بقي
ــانية  ــة وإنس ــات ثقافي ــيوية، ومنظم ــة وآس ــة وأوروبي ــات أميركي ــع جامع ــاون م ــات تع ــرام اتفاقي ــن إب تضم

عالميــة.

»اليونسكو« تشيد بجهود دعم اللغة العربية

شــارك رئيــس هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، الدكتــور حســام بــن عبدالوهــاب زمــان، فــي االجتمــاع 
ــم  ــي التقوي ــي ف ــاب األساس ــالق »الكت ــأن إط ــًرا، بش ــي، أخي ــك الدول ــة البن ــه مجموع ــذي عقدت ــي ال االفتراض

واســع النطــاق للتحصيــل الدراســي«.
وفــي بدايــة االجتمــاع تــمَّ اســتعراض الكتــاب الجديــد الــذي أطلقــه البنــك الدولــي ويمثــل اســتجابة للطلــب 
العالمــي مــن صانعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة فــي مجــال التعليــم مــن أجــل دليــل تمهيــدي موجــز 
وســهل القــراءة حــول هــذا الموضــوع، الــذي مــن المفتــرض أن يكــون محطــة التــزود األولــى للراغبيــن فــي 
فهــم كيفيــة تصميــم وتطويــر وإدارة وتحليــل نتائــج التقويمــات ذوات النطــاق الواســع للتحصيــل العلمــي، 
وســيعمل أيًضــا علــى توفيــر التحديــث المناســب لهــذا النــوع مــن دراســات التقويــم الرئيســة التــي أجريــت 

فــي العشــر الســنوات الماضيــة.
ــال  ــي مج ــي ف ــل العالم ــن العم ــزًءا م ــا ج ــع بوصفه ــاق الواس ــات ذات النط ــدور التقويم ــرق ل ــرى التط وج

»تقويم التعليم« تشارك يف اجتماع »البنك 
الدولي«
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صــدر قــرار وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، بالموافقــة 
علــى تأســيس »جمعيــة العلــوم للجميــع« برقــم التســجيل 2063. وتســعى جمعيــة العلــوم للجميــع إلــى 
ــادرات  ــي والمب ــل العلم ــر التواص ــع، عب ــي المجتم ــا ف ــة وتطبيقاتهم ــة والتقني ــة العلمي ــي بالثقاف ــع الوع رف
والبرامــج التــي مــن شــأنها تعزيــز وصــول العلــوم والتقنيــة لكافــة فئــات المجتمــع، ويــرأس مجلــس إدارتهــا 
عبدالرحمــن بــن ســلطان الســلطان، وعضويــة علــي بــن محمــد الوابــل، وعبدالرحمــن بــن عبــدهللا الفاضــل، 

واألســتاذ الدكتــور أوس بــن إبراهيــم الشمســان، ومحمــد بــن عبدالعزيــز البهــالل.
ــلطان،  ــلطان الس ــن س ــن ب ــع، عبدالرحم ــوم للجمي ــة العل ــس إدارة جمعي ــس مجل ــس ورئي ــح مؤس وأوض
أن الجمعيــة األولــى والوحيــدة مــن نوعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطمــح أن تكــون مرجًعــا رائــًدا 
ــا أن  فــي نشــر وتبســيط العلــوم والتقنيــة للمجتمــع، وشــريًكا فــي تعزيــز مســتقبل االبتــكار واإلبــداع، مبيًن
الغايــات االســتراتيجية للجمعيــة تتوافــق مــع تطلعــات »رؤيــة المملكــة 2030« فــي دعــم التنميــة المســتدامة 

تأسيس جمعية العلوم للجميع

التعليــم المدعــوم مــن قبــل البنــك الدولــي، التــي ال شــك أنهــا ُتعــدُّ عنصــًرا حاســًما فــي تعزيــز جــودة نظــام 
ــن  ــن، وع ــن المؤلفي ــذة ع ــمل نب ــن، ش ــل المؤلفي ــن قب ــاب م ــي للكت ــرض تقديم م ع ــدِّ ــا ُق ــم. بعده التعلي
ــات  ــى التحدي ــه، إضافــة إل ــواه، ومــا الــذي سيســتنتجه القــراء من ــا لمحت ــاب، وبياًن الدافــع مــن وراء طــرح الكت
الناجمــة عــن )كوفيــد – 19( ودور التقويمــات ذات النطــاق الواســع كجــزء مــن االســتجابات التعليميــة الدوليــة 

ــاب. ــر الكت ــه الشــكر للصنــدوق االئتمانــي READ واالتحــاد الروســي لدعمهــم تطوي ــمَّ توجي ــاء. كمــا ت للوب
ــره  ــكره وتقدي ــاع، ش ــي االجتم ــاركته ف ــالل مش ــب، خ ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــس هيئ ــي رئي م معال ــدَّ وق
ــي  ــة ف ــة المملك ــتعرض تجرب ــد، واس ــاب الجدي ــالق الكت ــاع وإط ــذا االجتم ــى ه ــي عل ــك الدول ــة البن لمجموع
االختبــارات الوطنيــة والدوليــة، وأعلــن عــن مســاهمة الهيئــة بتبنيهــا ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة؛ 

ــه دول الشــرق األوســط. ــة، وحتــى تســتفيد من ــه العلمي ــة علــى أهميت فــي دالل
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ــراد  ــف أف ــوم لمختل ــم والعل ــم بالتعلي ــي المهت ــاد المعرف ــز االقتص ــك تعزي ــي، وكذل ــر الربح ــاع غي ــر القط عب
المجتمــع؛ إذ تهــدف الجمعيــة إلــى نشــر الوعــي بأهميــة العلــوم وتطبيقاتهــا، وثقافــة التعّلــم واالستكشــاف 
واإلبــداع، وتعزيــز وصــول العلــوم والتقنيــة لكافــة فئــات المجتمــع، وتنميــة التفكيــر العلمــي، وتنشــيط 
ــد  ــي، وم ــل العلم ــل التواص ــشء، وتفعي ــوم للن ــيط العل ــادرات تبس ــي مب ــة، وتبن ــوم والتقني ــة العل ممارس
الجســور بيــن الخبــراء والمهتميــن عبــر تنظيــم البرامــج والنــدوات العلميــة والمؤتمــرات للعلــوم والتقنيــات 
الحديثــة، ودعــم االبتــكار والتطــور فــي مجــال العلــوم والرياضيــات والهندســة، واألبحــاث والدراســات فــي 
ــي  ــي ف ــتثمار المجتمع ــادرات واالس ــجيع المب ــن تش ــاًل ع ــع، فض ــة للمجتم ــة الموجه ــوم والتقني ــال العل مج

ــة. ــات المتقدم ــة والتقني ــوم الحديث ــاالت العل مج
فريقهــا  ويتكــون  نوعهــا،  مــن  األولــى  األهليــة  الســعودية  الجمعيــة  هــي  للجميــع«  العلــوم  »جمعيــة 
التأسيســي مــن عــدد مــن المختصيــن والمهتميــن بمختلــف مجــاالت العلــوم، ومــن المتوقــع أن تعلــن عــن 

ــة. ــرة المقبل ــالل الفت ــة خ ــج العلمي ــة والبرام ــاريع النوعي ــن المش ــرة م ــة مبتك حزم

حققــت المملكــة ممثلــة فــي مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« ووزارة 
التعليــم، وللعــام الخامــس عشــر علــى التوالــي 5 جوائــز كبــرى، و3 جوائــز خاصــة خــالل مشــاركتها فــي 
معــرض »آيســف« الدولــي للعلــوم والهندســة Regeneron ISEF 2021 الــذي أقيــم فــي الواليــات المتحــدة 

ــو 2021م. ــى 21 ماي ــن 3 إل ــدة م ــالل الم خ
ــة:  ــال الطاق ــي مج ــي ف ــز الثان ــوزه بالمرك ــي بف ــور المرزوق ــب منص ــن: الطال ــرى كلٌّ م ــز الكب ــق الجوائ وحق
المــواد والتصميــم المســتدام عــن مشــروعه »تصميــم مكثــف كهربائــي فائــق يشــحن نفســه بوســيلة 
الضــوء«، وجــاءت الطالبــة رشــا القحطانــي فــي المركــز الثالــث فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة والســلوكية 
ــة  ــق العــام فــي مرحل ــو مبتكــرة للتشــخيص النفســي الضطــراب القل ــة فيدي ــة لعب عــن مشــروعها »خاصي
المراهقــة«، والطالبــة النــا أبــو جامــل حققــت المركــز الرابــع فــي مجــال علــم األحيــاء الحســابي والمعلوماتــي 
عــن مشــروعها »التنبــؤ الحاســوبي لقابليــة اســتخدام مركــب خــاص كمثبــط لفيــروس SARS-CoV-2 بأقــل 
أضــرار جانبيــة«، والطالــب عبــدهللا الشــنقيطي بجائــزة المركــز الرابــع فــي مجــال الطاقــة: المــواد والتصميــم 
المســتدام عــن مشــروعه » قطــب كهربائــي مــن النيــكل كوبالتايــت إلنتــاج وقــود الهيدروجيــن بســعر 
منخفــض وطريقــة متجــددة«، والطالبــة أروى نيــازي بجائــزة المركــز الرابــع فــي مجــال علــم المــواد عــن 

ــة«. ــون الكمي ــاط الكرب ــتخدام نق ــمس باس ــتجيب للش ــق يس ــف فائ ــع مكث ــروعها »تصني مش
وحققــت المملكــة 3 جوائــز خاصــة فــي مســابقة »آيســف« 2021 الدوليــة، حصدهــا كلٌّ مــن: الطالبــة روبــي 
رجــب مــن إدارة تعليــم الريــاض فــي مجــال الهندســة الطبيــة مقدمــة مــن جامعــة أريزونــا عــن مشــروعها 
ــاز  ــالل قف ــن خ ــيقى م ــاس بالموس ــمع واإلحس ــاف الس ــات ضع ــع فئ ــل م ــين أداة للتواص ــي »تحس النوع
ــي،  ــور المرزوق ــب منص ــة، والطال ــة األميركي ــن الجامع ــية م ــة دراس ــى منح ــت عل ــور«، وحصل ــي متط لمس

ــة« الخاصــة. ــز »موهب ــة الســعودية بجائزتيــن مــن جوائ ــة لمــى القحطانــي مــن المملكــة العربي والطالب

جوائز عاملية للمملكة يف معرض »آيسف«
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أعلنــت وزارة التعليــم تفاصيــل الخطــط الدراســية للعــام الدراســي المقبــل 1443هـــ لمراحــل التعليــم العــام 
وللفصــول الدراســية الثالثــة كافــة، وشــملت الخطــط الدراســية إدراج عــدد مــن المــواد الدراســية الجديــدة 
وزيــادة الــوزن النســبي للحصــص الدراســية فــي بعــض المــواد وخفضهــا فــي مــواد أخــرى. وشــملت الخطط 
المعتمــدة للمرحلــة االبتدائيــة 198 حصــة دراســية أســبوعًيا منهــا 15 حصــة للنشــاط. فيحيــن تــمَّ إدراج مــادة 
المهــارات الرقميــة للصفــوف مــن الرابــع حتــى الســادس االبتدائــي بواقــع حصتيــن أســبوعًيا، وإدراج مــادة 
اللغــة اإلنجليزيــة بــدًءا مــن الصــف األول بواقــع حصتيــن أســبوعًيا، وإدراج مــادة المهــارات الحياتية واألســرية 

بواقــع حصــة أســبوعًيا فــي الصفــوف كافــة، كمــا تمــت إضافــة 16 حصــة للتعلــم اإللكترونــي.
ــص  ــة بـــ210 حص ــة االبتدائي ــم للمرحل ــرآن الكري ــظ الق ــدارس تحفي ــي م ــبوعية ف ــص األس ــدد الحص ــدد ع وح

ــي. ــم اإللكترون ــي التعل ــة ف ــى 18 حص ــة إل ــاط، باإلضاف ــص للنش ــا 3 حص ــية منه دراس
ــة المتوســطة حــددت الخطــط الدراســية مجمــوع الحصــص األســبوعية بـــ105 حصــص منهــا  وفــي المرحل
ــن  ــع حصتي ــد بواق ــر الناق ــادة التفكي ــمَّ إدراج م ــي، وت ــم اإللكترون ــة للتعل ــة 19 حص ــاط بإضاف ــص للنش 3 حص

ــط. ــث المتوس ــف الثال ــي الص ــبوعًيا ف أس
وفــي مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم للمرحلــة المتوســطة حــددت الخطــط الدراســية عــدد الحصــص 

ــي. ــم اإللكترون ــي التعل ــة ف ــى 19 حص ــة إل ــية، باإلضاف ــص دراس ــبوعية بـــ105 حص األس
وفــي المرحلــة الثانويــة حــددت الخطــط الدراســية مجمــوع الحصــص األســبوعية للســنة المشــتركة بـــ32 
ــع 4  ــد بواق ــر الناق ــادة التفكي ــمَّ إدراج م ــا ت ــي، كم ــم اإللكترون ــة للتعل ــى 13 حص ــة إل ــية، باإلضاف ــة دراس حص
ــة  ــية كاف ــل الدراس ــي المراح ــتركة. وف ــنة المش ــن الس ــي األول م ــل الدراس ــي الفص ــبوعية ف ــص أس حص

ــتي. ــف مدرس ــظ مصح ــية لحف ــص دراس ــت حص أضيف

»التعليم« تكشف الخطط الدراسية للعام املقبل

  وبهــذا اإلنجــاز رفعــت المملكــة رصيــد جوائزهــا   فــي معــرض »آيســف« 2021 إلــى 83 جائــزة، منهــا 53 جائــزة 
كبــرى، و30 جائــزة خاصــة، حيــث بــدأت مشــاركاتها فــي المعــرض منــذ عــام 2007. كمــا حصــل جميــع أعضــاء 
المنتخــب الســعودي للعلــوم والهندســة علــى جائــزة خاصــة لــكل منهــم. وجــرت جــوالت التحكيــم للمشــاريع 
المشــاركة فــي »آيســف« 2021 عــن ُبعــد عبــر تقنيــة الفيديــو خــالل المــدة مــن 3 إلــى 6 مايــو 2021، وأقيمــت 
فعاليــات المعــرض خــالل المــدة مــن 16 إلــى 21 مايــو 2021. ونافســت المملكــة فــي الجوائــز الكبــرى لمعــرض 
»آيســف« 2021 بفريــق ضــم 30 طالًبــا وطالبــة، قدمــوا 30 مشــروًعا علمًيــا فــي عــدة مجــاالت، بزيــادة عشــرة 

مشــاريع عــن العــام الســابق.
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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 ــو، وجه ــهر ماي ش

امللف الترفيهي
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وجــد مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل الدعــم والرعايــة مــن مقــام صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد 
بــن ســلمان، ولــي العهــد، المشــرف العــام علــى نــادي اإلبــل، حتــى ظهــر بمكانــة عاليــة فــي التنظيــم وفــي 
ــة  ــياحًيا لكاف ــا وس ــًدا تراثًي ــد مقص ــره الصياه ــى إث ــت عل ــم، وأصبح ــي العال ــل ف ــالالت اإلب ــل س ــور أفض حض
ــت  ــالق، وأصبح ــى اإلط ــل عل ــل اإلب ــروض أجم ــات ع ــاهدة منافس ــان، ومش ــور المهرج ــم لحض دول العال
ــزة ال تتعــدى خمــس ســنوات  هــذه الشــهرة العالميــة حديــث العالــم، وقــد تحقــق النجــاح خــالل مــدة وجي
هــي عمــر المهرجــان بعــد إطالقــه بإشــراف ســمو ولــي العهــد الســعودي الــذي وفــر كل شــيء فــي ســبيل 
دعــم أهــل اإلبــل وتحفيزهــم بالمنافســة علــى المراكــز األولــى والحفــاظ علــى المــوروث األصيــل، حيــث تــم 
تأســيس نــادي اإلبــل للقيــام بواجبــه فــي رعايــة المهرجــان وتطويــره وفــق »رؤيــة المملكــة 2030« المباركــة.  
ومــن يــزر مقــر المهرجــان بالصياهــد ويــرى البنيــة التحتيــة لمشــروعات النــادي المتمثلــة فــي مقــار اللجــان 
ــن  ــر م ــم الكبي ــم الدع ــدرك حج ــراز، ي ــة الط ــواق العالي ــة واألس ــفيات الميداني ــة والمستش ــن الفخم والميادي
عــراب رؤيــة المملكــة ســمو ولــي العهــد الســعودي الــذي جعــل مــن صياهــد رمــاح مدينــة تشــع نــوًرا وســط 

النفــود.
وقــد شــهدت النســخة الخامســة مــن مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل، التــي أقيمــت خالل شــهر ديســمبر 
الماضــي، نجاًحــا منقطــَع النظيــر علــى المســتوى التنظيمــي واألمنــي والصحــي، برغــم كثافــة المشــاركات مــن 
مختلــف دول العالــم فــي هــذه النســخة االســتثنائية التــي نجحــت فــي ظــل التطبيقــات االحترازيــة التــي نفذت 
بــكل احترافيــة، فــي ظــل الدعــم والرعايــة المباشــرة مــن ســمو ولــي العهــد الســعودي المشــرف العــام علــى 

نــادي اإلبــل، الــذي وجــه بتوفيــر كافــة اإلمكانــات للنــادي إلنجــاح المهرجــان.
ــي  ــرة الت ــود الكبي ــت والجه ــور الالف ــى التط ــاف إل ــة، تض ــات المهم ــن المحط ــد م ــان العدي ــهد المهرج وش
ــروف  ــي ظ ــخة ف ــذه النس ــت ه ــث أقيم ــن؛ حي ــن حثلي ــالح ب ــن ف ــد ب ــيخ فه ــة الش ــل برئاس ــادي اإلب ــا ن بذله
اســتثنائية بســبب جائحــة كورونــا، وأظهــر نــادي اإلبــل قــدرة كبيــرة فــي عمليــة التنظيــم بمســاعدة شــركاء 
النجــاح مــن الجهــات األمنيــة، والصحيــة، وجميــع العامليــن، إلــى جانــب التعــاون الكبيــر مــن المــالك وجماهيــر 

ــان. المهرج

مهرجان اإلبل ظاهرة عاملية
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ــة  أكملــت بلديــة محافظــة الخبــر جاهزيــة الحدائــق والمتنزهــات والواجهــة البحريــة والكورنيــش فــي أبهــى ُحلَّ
الســتقبال عيــد الفطــر المبــارك.

وأوضــح رئيــس بلديــة محافظــة الخبــر م. ســلطان الزايــدي، أن بلديــة الخبــر ممثلــة فــي إدارة الحدائــق تحــرص 
علــى توفيــر بيئــة مالئمــة لجميــع مرتــادي الحدائــق مــن جميــع النواحــي، حيــث عملــت علــى تجهيــز الحدائــق 
البالــغ عددهــا 80 حديقــة، وغــرس أكثــر مــن 500 ألــف زهــرة موســمية فــي الشــوارع العامــة والمياديــن 
والمتنزهــات، وصيانــة األلعــاب البالــغ عددهــا 465 مجموعــة ألعــاب. وشــملت األعمــال كذلــك صيانــة 
ــوس،  ــي الجل ــر، وكراس ــة والنوافي ــمات الجمالي ــة المجس ــجار، وصيان ــيق األش ــراء، وتنس ــطحات الخض المس
والمماشــي وألعــاب األطفــال لتكــون جاهــزة الســتقبال المواطنيــن والمقيميــن والــزوار خــالل عطلــة عيــد 

ــارك. الفطــر المب
وأبــان أنــه تــمَّ تنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة فــي الكورنيــش والواجهــة البحريــة، ومنهــا تعقيــم 
وتغســيل كراســي الجلــوس وألعــاب األطفــال. كمــا أوضــح أن هنــاك الكثيــر مــن اللوحــات اإلرشــادية 
الموجــودة فــي الحدائــق والكورنيــش التــي تتضمــن التعليمــات التــي يجــب التقيــد بهــا للزائريــن، وتهــدف إلــى 

الحفــاظ علــى ســالمتهم فــي المقــام األول.

80 حديقة يف الخبر الستقبال املتنزهين بالعيد

أكــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخليــة، رئيــس 
مجلــس إدارة نــادي الصقــور الســعودي، علــى إعــادة الصقــور التــي غــادرت أرض المملكــة، مــن خــالل برنامــج 
»هــدد«، الــذي أطلقــه النــادي لتنظيــم هوايــة الصيــد بالصقــور والحفاظ علــى ســالالتها وإعادتهــا لمواطنها.
وقــال ســموه فــي مجموعــة تغريــدات علــى حســابه الشــخصي فــي »تويتــر«: »ارتبطــت بهوايــة الصقــارة منذ 
صغــري برعايــة والــدي األميــر نايــف بــن عبدالعزيــز - رحمــه هللا - وبــدأت االهتمــام بالصقــر كطائــر وبالصيــد 
كهوايــة، إال أن مــا يشــغلني ويشــغل الكثيريــن مــن الهــواة كيــف نعيــد ألرضنــا الطيــور التــي غادرتهــا، 

وبتوجيــه ومتابعــة ســمو ســيدي ولــي العهــد بدأنــا العمــل فــي نــادي الصقــور لتحقيــق ذلــك«.
وتابــع ســموه: »أطلقنــا برنامــج )هــدد( الــذي يعــدُّ األول مــن نوعــه لتنظيــم هوايــة الصيــد بالصقــور والحفاظ 
ــة  ــة بالبيئ ــة الدول ــار عناي ــي إط ــي ف ــوازن البيئ ــق الت ــى تحقي ــة إل ــا، إضاف ــا لمواطنه ــالالتها وإعادته ــى س عل
والحيــاة الفطريــة، وعمــل البرنامــج فــي المرحلــة األولــى علــى اســتقبال الصقــور وتأهيلهــا، ثــم تحديــد مناطق 
اإلطــالق ســواًء داخــل المملكــة أو خارجهــا، حيــث أُطلــق حتــى اآلن 33 صقــًرا فــي 30 موقًعــا توزعــت علــى 

ثمانــي مناطــق إداريــة، وتحظــى بالمتابعــة بوســاطة التقنيــات الحديثــة وأجهــزة التتبــع لتحليــل البيانــات«.
وختــم األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بقولــه: »أنظــر بأمــل كبيــر لمــا ســيحققه نــادي الصقــور وبرنامــج )هــدد( 
علــى وجــه الخصــوص فــي مجــال العنايــة بالصقــور وتنميــة هوايــة الصقــارة وتطويرهــا، وإعــادة الطيــور إلــى 

مواطنهــا لتبقــى المملكــة كمــا كانــت دائًمــا مركــًزا للصقــور والصقاريــن«.

بتوجيه ولي العهد السعودي..
إعادة الصقور للمملكة
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 .https://bit.ly/34SqJ9D - 1 - لجان تحقيق “رؤية 2030” تناقش فرص المستقبل
 .https://bit.ly/3imautu - 2 - المملكـة أنجـع سـوق نـاشئ في مواجهـة كورونا

 .https://bit.ly/3uZCGVw - 3 - علماء إفريقيا: رؤية ولي العهد تحمل الخير لألمة جمعاء
 .https://bit.ly/3z46MKR - 4 - وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد األمنية

 .https://bit.ly/3inv4tw - 5 - المحاكم الجزائية: 381 ألف جلسة مرئية عن بعد خالل عام
 .https://bit.ly/3geUqa1 - 6 - رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل

 .https://bit.ly/3prvmRr - 7 - “اليونسكو” تشيد بجهود المملكة في دعم اللغة العربية
https://bit. - 8 - “وزارة الدفــاع” و”أكاديميــة األميــر أحمــد بــن ســلمان” توقعــان اتفاقيــة التدريــب والتطويــر اإلعالمــي

 .ly/3v1dbTH
 .https://bit.ly/3gjkMIi - 9 - تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد.. استحداث إدارة للنشاطات البحرية

 .https://bit.ly/2TLnn65 - 10 - رئيس هيئة تقويم التعليم يشارك في اجتماع مجموعة البنك الدولي
 .https://bit.ly/3fYgI18 - 11 - قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام األهلي

 .https://bit.ly/34VF454 - 12 - ولي العهـد أبهـر العالم
 .https://bit.ly/3vY9nEg - 13 - بدعم ولي العهد.. مهرجان اإلبل أصبح ظاهرة عالمية

 .https://bit.ly/3fVMsE7 - 14 - دعم سعودي - باكستاني للفلسطينيين واليمنيين
 .https://bit.ly/3inxSH4 - 15 - تعزيز التعاون اإلعالمي بين المملكة والعراق

 .https://bit.ly/3g6xGcc - 16 - وزير الداخلية: بتوجيه ولي العهد نعمل على إعادة الصقور ألرضنا
 .https://bit.ly/2T7oyws - 17 - “التعاون اإلسالمي” ترحب بإعالن المملكة إقامة شعيرة الحج هذا العام

 .https://bit.ly/3fVQPyG - 18 - تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع القادمين إلى المملكة
 .https://bit.ly/34STrqW - 19 - جموع المصلين تشهد ختم القرآن في الحرمين الشريفين

 .https://bit.ly/3clzmhg - 20 - 80 حديقة ومتنزًها في الخبر مستعدة الستقبال المتنزهين بالعيد
 .https://bit.ly/3cml9QO - 21 - وزير الخارجية يستعرض العالقات الثنائية مع نظيريه األميريك واألفغاني

 .https://bit.ly/34ZBqHj - 22 - السماح بالسفر بدأ.. والحظر شمل 13 دولة
 .https://bit.ly/3cESHdt - 23 - ولي العهد: عقد القمة السعودية اإلفريقية.. قريًبا

 .https://bit.ly/34SAGUx - 24 - عبدالعزيز بن سلمان: المملكة من األوائل في حلول الطاقة
 .https://bit.ly/3z6rrhr - 25 - تأسيس جمعية العلوم للجميع

 .https://bit.ly/2T3tF0q - 26 - المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دواًل صناعية متقدمة في معرض آيسف
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 .https://bit.ly/3gb3cpH - 28 - إطالق برنامج نطاقات المطور
 .https://bit.ly/3uXFAtO - 29 - توجيه مليك بتمديد صالحية اإلقامة والتأشيرات آلًيا دون مقابل

ــن -  ــي اليم ــار ف ــالق الن ــف إط ــدة لوق ــم المتح ــود األم ــم جه ــى دع ــة عل ــرص المملك ــد ح ــاع يؤك ــر الدف ــب وزي 30 - نائ
 .https://bit.ly/3z98MBo

 .https://bit.ly/3iqrEGf - 31 - الشورى يرفع إلى الملك ست توصيات لصالح تجويد أداء الهالل األحمر
 .https://bit.ly/3pCEi6R - 32 - 60 ترخيًصا الستكمال التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام
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