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ــداث  ــن األح ــة م ــام 2021، مجموع ــن ع ــطس م ــهر أغس ــالل ش ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــهدت المملك ش
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 أغســطس، نبــدأ مــع جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة المؤكــدة 
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، حتــى يــوم 31 أغســطس، 544.449 حالــة، منهــا 3054 
حالــة نشــطة، جميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 907 حــاالت فــي العنايــة الحرجــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت 

التعافــي 532.850 حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 8.545 حالــة. 
ــي  ــا« ف ــور »دلت ــا المتح ــروس كورون ــة بفي ــاالت إصاب ــجيل ح ــة تس ــت وزارة الصح ــل، أعلن ــياق متص ــي س وف
المملكــة، مشــيرة إلــى أن هــذا المتحــور هــو األكثــر انتشــاًرا فــي كافــة دول العالــم. وأوضحــت أهميــة 
الحصــول علــى جرعتــي اللقــاح للتصــدي للمتحــور »دلتــا«، منوهــة إلــى أن جميــع الدراســات واألبحــاث أثبتــت 

ــة. ــر كافي ــدة غي ــة الواح ــا«، وأن الجرع ــور »دلت ــة المتح ــاح لمقاوم ــي اللق ــى جرعت ــول عل ــرورة الحص ض
ــبة  ــاوزت نس ــث تج ــا، حي ــة كورون ــد جائح ــة ض ــة المجتمعي ــول للمناع ــن الوص ــة م ــت المملك ــن اقترب ــي حي ف
التطعيمــات 61% مــن ســكان المملكــة. وتشــير التوقعــات إلــى أنــه يمكــن الوصــول للمناعــة المجتمعيــة عنــد 
70% لســكان المملكــة البالــغ عددهــم أكثــر مــن 34 مليــون نســمة بعــد 55 يوًمــا إذا مــا بقيــت وتيــرة الحصــول 

علــى الجرعــات فــي المعــدل نفســه.

امللخص التنفيذي
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ــا،  ــدوم منه ــق الق ــدول الُمعل ــن ال ــن م ــودة المقيمي ــماح بع ــرر الس ــهر، تق ــذا الش ــي له ــف األمن ــي المل ف
الذيــن اســتكملوا تلقــي جرعتــي لقــاح كورونــا داخــل المملكــة قبــل مغادرتهــم لهــا، مباشــرة إلــى المملكــة 

ــة. ــات ذات العالق ــن الجه ــدة م ــة المعتم ــراءات االحترازي ــة اإلج ــق كاف ــع تطبي م
نــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي مينــاء جــدة اإلســالمي مــن إحبــاط تهريــب )8.735.000(  فيمــا تمكَّ

حبــة كبتاجــون ُعثــر عليهــا ُمخبــأًة داخــل إرســالية وردت عبــر المينــاء.
الملــف االقتصــادي لشــهر أغســطس، شــهد أكبــر إطــالق تقنــي مــن نوعــه علــى مســتوى منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، إذ أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية حزمــًة مــن المبــادرات النوعيــة والبرامــج 
التقنيــة بقيمــة إجماليــة ُتناهــز الـــ4 مليــارات لاير بالتعــاون مــع 10 مــن أهــم عمالقــة التكنولوجيــا فــي العالــم، 
تعزيــًزا للقــدرات الرقميــة وتحقيــق هــدف ُمبرمــج مــن كل 100 ســعودي بحلــول العــام 2030، وتشــجيع االبتــكار 

واإلبــداع وتحقيــق الريــادة العالميــة.
وفــي ســياق آخــر، قــال وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، المهنــدس عبــدهللا الســواحة، فــي كلمــة أمــام 
ــع  ــة تتمت ــي المملك ــة ف ــات الرقمي ــات والتنظيم ــرين، إن السياس ــة العش ــي لمجموع ــاد الرقم وزراء االقتص
بالمرونــة والســرعة الكافيــة، وأكبــر دليــل علــى ذلــك قــدرة المملكــة علــى التحــول للمدفوعــات الرقميــة فــي 

غضــون ســاعات قليلــة.
الملــف السياســي فــي أغســطس 2021، كان أهــم أحداثــه بعــث خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - رســالة شــفهية إلــى جاللــة الملــك عبــدهللا الثاني بن الحســين، ملك 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة، تتعلــق بالعالقــات األخويــة التاريخيــة بيــن المملكتيــن الشــقيقتين 

وســبل تعزيــز التعــاون المشــترك.
ــس  ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــتقبل صاح واس
ــب  ــي، نائ ــن آل ثان ــن عبدالرحم ــد ب ــيخ محم ــعادة الش ــوم«، س ــر »ني ــي قص ــاع، ف ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل

ــر. ــة قط ــي دول ــة ف ــر الخارجي ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل رئي
ــتكون  ــي 2022/2021 س ــام الدراس ــة للع ــم أن الدراس ــت وزارة التعلي ــهر، أعلن ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
ــة  ــة االبتدائي ــا المرحل ــوا علــى جرعتيــن مــن اللقــاح. أمَّ ــا للمرحلتيــن المتوســطة والثانويــة لمــن حصل حضورًي
وريــاض األطفــال، فســتكون عودتهــم الحضوريــة مرتبطــة بالوصــول للحصانــة المجتمعيــة المطلوبــة )%70( 

مــن ســكان المملكــة بجرعتيــن، أو بتاريــخ 30 /10/ 2021 أيهمــا يســبق.
وأوضحــت وزارة التعليــم أن نســبة حضــور الطــالب والطالبــات مــع انطالقــة العــام الدراســي الجديــد بلغــت 
أكثــر مــن 87% مــن طلبــة المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة. وبلــغ عــدد الزيــارات الميدانيــة مــن قبــل قيــادات 

التعليــم والمشــرفين التربوييــن فــي المــدارس أكثــر مــن 12.193 زيــارة.
ــا فــي الملــف الترفيهــي لشــهر أغســطس، فقــد انطلقــت منافســات المرحلــة التمهيديــة لمهرجــان ولــي  أمَّ

العهــد للهجــن فــي نســخته الثالثــة، الــذي يقــام علــى ميــدان محافظــة الطائــف لســباقات الهجــن.
ــادي  ــه ن م ــذي ينظِّ ــور، ال ــاج الصق ــزارع إنت ــي لم ــزاد الدول ــن الم ــى م ــخة األول ــات النس ــت فعالي ــك انطلق كذل
ــر  ــي مق ــك ف ــن، وذل ــن والمهتمي ــن والمنتجي ــن الصقاري ــعة م ــاركة واس ــط مش ــعودي، وس ــور الس الصق

ــاض. ــة الري ــمال مدين ــم ش ــادي بمله الن
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر أغســطس 2021، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت 
بفئــات  المتعلقــة  واألخبــار  المواطنيــن،  خدمــة  فــي  الحكومــة  وجهــود  الســعودي،  المجتمــع  اهتمــام 

المختلفــة. المواطنيــن 
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ــاح  ــن لق ــن م ــذ جرعتي ــة أخ ــى أهمي دت عل ــدَّ ــار وش ــريعة االنتش ــا س ــورات كورون ــة« إن متح ــت »الصح قال
كورونــا للوقايــة منهــا، وأهابــت بالجميــع اســتمرار التقيــد باإلجــراءات االحترازيــة والمبــادرة بحجــز موعــد عبــر 

ــى اللقــاح. تطبيــق »صحتــي« للحصــول عل
وأعلنــت الــوزارة، يــوم 31 أغســطس، إحصائيــة جديــدة لمســتجدات كورونــا فــي المملكــة، تضمنــت تســجيل 
)224( حالــة مؤكــدة وتعافــي )338( حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد الحــاالت النشــطة )3.054( حالــة، منهــا )907( 

حــاالت حرجــة.
نــت اإلحصائيــة أن إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي المملكــة بلــغ )544.449( حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت التعافــي  وبيَّ
ــا مــا يتعلــق بالوفيــات، فقــد تــم تســجيل )6( حــاالت، ووصــل إجمالــي عــدد الوفيــات فــي  )532.850( حالــة. أمَّ

المملكــة )8.545( حالــة.
ونصحــت الجميــع بالتواصــل مــع مركــز )937( لالستشــارات واالستفســارات علــى مــدار الســاعة، والحصــول 

علــى المعلومــات الصحيــة والخدمــات ومعرفــة مســتجدات فيــروس »كورونــا«.  

532.850 إصابة بـ»كورونا«..
وتحذير من املتحورات

تفعيل قرار إلزامية »التحصين«
فعلــت المنشــآت الحكوميــة والخاصــة قــرار وزارة الداخليــة بإلزاميــة التحصيــن المعتمــد مــن وزارة الصحــة، إذ 
لــم تقبــل اإلدارات الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة حضــور الموظفيــن غيــر المحصنيــن، باإلضافــة إلــى عــدم 

الســماح بدخــول المراجعيــن إال بعــد التأكــد مــن حالتــه فــي تطبيــق »توكلنــا«.
ــاع  ــن بالقط ــر المحصني ــع غي ــل م ــة التعام ــن آلي ــة، ع ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــفت وزارة الم وكش
العــام والقطاعيــن الخــاص وغيــر الربحــي، حيــث يشــترط التحصيــن المعتمــد مــن وزارة الصحــة عنــد دخــول 
المنشــآت والحضــور إلــى مقــرات العمــل فــي المنشــآت الحكوميــة أو الخاصــة أو غيــر الربحيــة، ســواء ألداء 
ــٍد  ــا« مــن تأكي ــر المحصنيــن بالقطــاع العــام، وفــق مــا َيظهــر فــي تطبيــق »توكلن األعمــال أو المراجعــة، لغي

لحالــة التحصيــن.
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أكــدت بــدء إلزاميــة التحصيــن المعتمــد مــن وزارة الصحــة مــن يــوم األحــد 22 مــن 

ذي الحجــة 1442هـــ، الموافــق 1 أغســطس 2021م، فــي جميــع مناطــق المملكــة.
وشــددت »الداخليــة« عبــر حســابيها فــي شــبكة التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، و«ســناب شــات«، علــى 
تطبيــق إلزاميــة التحصيــن المعتمــد مــن وزارة الصحــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا لدخــول جميــع األماكــن 
ــة.  ــي المملك ــام ف ــل الع ــائل النق ــتخدام وس ــة واس ــة والخاص ــآت الحكومي ــات والمنش ــط والفعالي والمناش
وتفاعــل حســاب الــوزارة وقطاعاتهــا األمنيــة خــالل األيــام الماضيــة مــع قــرب ســريان القــرار، بالنشــر 

والتوعيــة بـــ)7( لغــات رئيســة.



تقارير سعودية
9 التقرير العشرون - أغسطس 2021

إنفــاًذا لقــرار مجلــس الــوزراء تــم البــدء بصــرف مبالــغ المشــمولين بالقــرار مــن أســر المتوفيــن بســبب جائحــة 
فيــروس كورونــا الجديــد )COVID-19( مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي الحكومــي والخــاص، ســواًء كانــوا 
مــوا أرواحهــم فــي مواجهــة هــذه الجائحــة  مدنييــن أو عســكريين، ســعوديين أو غيــر ســعوديين، ِممــن قدَّ

حفاًظــا علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة.
ــدء  ــة: إن الب ــوزان الربيع ــن ف ــق ب ــور توفي ــعودي، الدكت ــي الس ــس الصح ــس المجل ــة، رئي ــر الصح ــال وزي وق
ــي أو  ــي الحكوم ــاع الصح ــي القط ــن ف ــن العاملي ــا م ــة كورون ــبب جائح ــن بس ــر المتوفي ــغ ألس ــرف المبال بص
الخــاص، يأتــي إنفــاًذا لقــرار مجلــس الــوزراء وامتــداًدا لمــا توليــه حكومتنــا الرشــيدة مــن اهتمــام ورعايــة 
كافــة  فــي  العاملــون  يقدمــه  مــا  مثمًنــا  الصحــي،  القطــاع  منســوبو  ومنهــم  والمقيميــن  للمواطنيــن 
القطاعــات الصحيــة فــي المملكــة مــن تضحيــات كبيــرة، وتفــاٍن وإخــالص فــي أداء عملهــم لخدمــة المرضــى 
والعنايــة بهــم خــالل جائحــة كورونــا، وعلــى رأســهم مــن ضحــوا بأنفســهم للمحافظــة علــى صحــة المواطــن 
ــه  ــا يقدم ــا م ــة عالًي ــور الربيع ــن الدكت ــم. وثمَّ ــر له ــم ويغف ــلَّ - أن يرحمه ــزَّ وج ــى - ع ــائاًل المول ــم، س والمقي
ــدود  ــم ال مح ــة ودع ــن أولوي ــا هللا - م ــن - حفظهم ــد األمي ــي العه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي خ

500 ألف ريال لذوي متوفى قطاع الصحة بسبب 
»كورونا«

ــة  ــور حال ــتراط ظه ــق اش ــوف يطب ــراده، س ــة أف ــع وصح ــالمة المجتم ــعًيا لس ــه س ــدت أن ــارة أك وزارة التج
)محصــن( فــي تطبيــق »توكلنــا« لدخــول األســواق والمراكــز التجاريــة وفــروع الــوزارة، ابتــداء مــن األحــد 22 
مــن ذي الحجــة 1442هـــ، الموافــق 1 أغســطس 2021. وحثــت »الصحــة« الجميــع على ســرعة المبــادرة للحصول 
علــى لقــاح كورونــا عبــر مراكــز اللقــاح المنتشــرة فــي مناطــق المملكــة كافــة والتســجيل مــن خــالل تطبيــق 

الــة وآمنــة. »صحتــي«، مؤكــدة أن اللقاحــات المعتمــدة فــي المملكــة فعَّ



تقارير سعودية
التقرير العشرون - أغسطس 102021

باشــرت وكالــة رئاســة المســجد الحــرام والمســجد النبــوي لشــؤون مجمــع كســوة الكعبــة المشــرفة، 
أعمــال إســدال ثــوب الكعبــة المشــرفة وتثبيتــه بحلقــات الشــاذروان. وأوضــح المستشــار وكيــل التخطيــط 
ــة  ــوب الكعب ــدال ث ــة إلس ــغيلية والفني ــة التش ــا للخط ــه وفًق ــي، أن ــعيد المال ــن س ــد ب ــودة، عبدالحمي والج
ــمَّ رفعــه مــن الثــوب  ــم إســدال الجــزء الــذي ت ــة ليت المشــرفة، باشــر الفريــق الفنــي تركيــب الحلقــات المثبت
ــا فــي منتصــف شــهر  خــالل موســم الحــج، مشــيًرا إلــى أن رفــع أجــزاء مــن الثــوب بمقــدار ثالثــة أمتــار تقريًب
ذي القعــدة كان مــن بــاب االحتــراز والحفــاظ علــى نظافــة وســالمة كســوة الكعبــة المشــرفة ومنــع العبــث 
بهــا. وأفــاد المالــي بــأن فريــق العمــل مــن الكــوادر الوطنيــة بالمجمــع قــام بتنظيــم العمــل وترتيــب أولوياتــه 
ــة  ــه صيان ــوب، ويتبع ــزال الث ــك إن ــي ذل ــل يل ــق والحب ــب الحل ــدء بتركي ــك بالب ــدة، وذل ــة المعتم ــب الخط حس
ــة  ــر الدق ــى معايي ــق أعل ــك وف ــي، وذل ــن اليمان ــود والرك ــر األس ــار الحج ــب إط ــة وتركي ــوب الكعب ــة ث ونظاف
والجــودة فــي األداء واإلنجــاز خــالل وقــت قياســي إلنهــاء المهمــة مــع الحفــاظ علــى اإلجــراءات االحترازيــة 

ــا. التــي حددتهــا الجهــات الصحيــة بالمملكــة لفيــروس كورون

إسدال ثوب الكعبة املشرفة

ــة  ــات الصحي ــودة أداء الخدم ــتوى وج ــاء بمس ــالمتهم، واالرتق ــن وس ــن والمقيمي ــة المواطني ــة صح لحماي
المقدمــة فــي المملكــة، مشــيًدا باالهتمــام الدائــم الــذي توليــه حكومتنــا الرشــيدة للقطــاع الصحــي. وأضــاف 
ــع  ــى الوض ــيطرة عل ــاء والس ــذا الوب ــواء ه ــرة الحت ــوًدا كبي ــت جه ــة بذل ــي المملك ــة ف ــات الصحي أن القطاع
والحيلولــة دون انتشــاره بــكل الســبل والطــرق العلميــة والعمليــة، فــي حيــن رصــدت الدولــة ميزانيــات 

ــي. ــاع الصح ــة القط ــز جاهزي ــة لتعزي ضخم

كشــفت الهيئــة الســعودية للمهندســين عــن تســجيل 17471 مهندًســا ســعودًيا فــي نظــام االعتمــاد 
ــجيل  ــي التس ــادة ف ــام زي ــذا الع ــهد ه ــث ش ــاري 2021م، حي ــام الج ــف األول للع ــالل النص ــة خ ــي للهيئ المهن
بنســبة 22.38% مقارنــة بالعــام الماضــي. وأوضــح المتحــدث باســم الهيئــة، المهنــدس صالــح العمــر، أن 

22.38% زيادة أعداد املهندسين السعوديين
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كشــف المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة، الدكتــور محمــد العبدالعالــي، عن تســجيل حــاالت إصابــة بفيروس 
كورونــا المتحــور »دلتــا« فــي المملكــة، مشــيًرا إلــى أن هــذا المتحــور هــو األكثــر انتشــاًرا فــي كافــة دول العالــم. 
ــاره،  ــرعة انتش ــبب س ــق بس ــارة للقل ــورات إث ــر المتح ــو أكث ــا« ه ــور »دلت ــي: إن متح ــور العبدالعال ــال الدكت وق
حيــث يبلــغ معــدل انتقالــه مــن المصــاب الواحــد إلــى ســتة وســبعة أشــخاص آخريــن، الفًتــا إلــى أن اإلصابــات 

فــي بعــض دول العالــم أصبحــت بنســبة 100% بســبب المتحــور »دلتــا«.
وأكــد متحــدث وزارة الصحــة أن المملكــة تبــذل جهــوًدا كبيــرة جــًدا لمتابعــة المتحــور »دلتــا« وتحييــد خطــره 
والســيطرة عليــه مــن خــالل تتبــع التسلســل الجينــي للمتحــور واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع 
انتشــاره، مشــدًدا علــى أن المملكــة اســتطاعت تجــاوز الكثيــر مــن المتحــورات فــي الفيــروس، بفضــل هللا، 
ــي  ــن ف ــن والمقيمي ــي المواطني ــاون ووع ــة وبتع ــة المملك ــا حكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــود واإلج ــم بالجه ث

ــة. ــدي للجائح ــال للتص ــالح فع ــاح كس ــى اللق ــول عل ــرعة الحص ــة وس ــراءات االحترازي ــزام باإلج االلت

»دلتا« يف اململكة..
وجرعتا اللقاح تلغيان خطورته

نســبة المهندســين والفنييــن الســعوديين األعلــى بيــن الجنســيات األخــرى، إذ تبلــغ مــن مجمــوع األعضــاء 
29.62%، بينمــا بلــغ عــدد الفنييــن الســعوديين واألجانــب المنتســبين لــدى الهيئــة أكثــر مــن 290 ألــف عضــو، 
مشــيًرا إلــى أن التخصصــات الهندســية األعلــى تســجياًل فــي الهيئــة شــملت تخصصــات الهندســة المدنيــة 

ــي. ــب اآلل ــات والحاس ــة واإللكتروني ــة والكهربائي والميكانيكي
بلــغ 3353 شــركة ومكتًبــا  الهيئــة  لــدى  المعتمــدة  الهندســية  الشــركات والمكاتــب  أعــداد  أن  ــن  وبيَّ
هندســًيا، بينمــا بلــغ عــدد الشــركات والمكاتــب الهندســية المســجلة فــي منصــة »تقــن« 141 شــركة ومكتًبــا 
هندســًيا التــي دشــنتها الهيئــة، مؤخــًرا، بهــدف تســهيل حصــول المســتفيد علــى االستشــارات والخدمــات 

ــية. الهندس
خــالل  مــن  وذلــك  التوعويــة،  الحمــالت  تكثيــف  فــي  مســتمر  العمــل  أن  »العمــر«  المهنــدس  وأّكــد 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــية م ــآت الهندس ــات والمنش ــارة القطاع ــل زي ــة مث ــروعات اإلعالمي المش
بهــدف التعزيــز والوصــول إلــى نســبة عاليــة مــن الوعــي »بنظــام مزاولــة المهــن الهندســية والئحتــه 
ــذت أكثــر مــن 383 جولــة رقابيــة  التنفيذيــة« لــدى العامليــن فــي القطــاع الهندســي، مفيــًدا بــأن الهيئــة نفَّ
ــالل  ــن خ ــة المه ــام مزاول ــة لنظ ــت 364 مخالف ــة، فأوقع ــات المملك ــدن ومحافظ ــف م ــي مختل ــة ف ميداني

الربــع األول والثانــي مــن العــام الحالــي.
وأشــار إلــى أن الهيئــة ُتركــز علــى تحقيــق مســتهدفاتها التــي حددتهــا لعــام 2021م، لتعزيــز أدوارهــا فــي 
الرقــي بالمهنــة أبرزهــا تدريــب وتأهيــل المهندســين والفنييــن بالبرامــج التدريبيــة الهندســية، وزيــادة فــرص 
تمكيــن الشــركات والمكاتــب الهندســية، وتطويــر الشــراكات االســتراتيجية مــع الجهــات ذات العالقــة، 
وخطــة التحــّول الرقمــي لتحقيــق التكامــل مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات الرقميــة ذات الكفــاءة العاليــة 

للمســتفيدين لتحقيــق مزيــد مــن النمــو فــي القطــاع الهندســي.
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اقتربــت المملكــة مــن الوصــول للمناعــة المجتمعيــة ضــد جائحــة كورونــا، حيــث تجــاوزت نســبة التطعيمــات 
60% مــن ســكان المملكــة.

وبلــغ عــدد المواطنيــن والمقيميــن الذيــن تــمَّ تطعيمهــم أكثــر مــن 21 مليــون مواطــن ومقيــم، منهــم 11.5 
مليــون حصلــوا علــى جرعتيــن، فــي حيــن تجــاوز عــدد الجرعــات المعطــاة 32.4 مليــون جرعــة.

وفــي الوقــت ذاتــه، تتســارع عمليــات الحصول علــى اللقاحات، حيــث بلغ عدد الجرعــات أكثر مــن 33.6 مليون 
جرعــة بمتوســط يومــي أكثــر مــن 272 ألــف جرعــة يومًيــا، وبلغــت نســبة الســكان الذيــن تــمَّ تطعيمهــم مــا 
يقــارب 61.18%، وبلــغ عــدد المواطنيــن والمقيميــن الذيــن تلقــوا اللقــاح حتــى يــوم 21 أغســطس، أكثر مــن 21.2 
مليــون مواطــن ومقيــم، مــن بينهــم نحــو 12.3 مليــون تلقــوا جرعتــي اللقــاح، يشــكلون أكثــر مــن 35% مــن 
عــدد الســكان. وتشــير التوقعــات إلــى أنــه يمكــن الوصــول للمناعــة المجتمعيــة عنــد 70% لســكان المملكــة 
البالــغ عددهــم أكثــر مــن 34 مليــون نســمة بعــد 55 يوًمــا إذا مــا بقيــت وتيــرة الحصــول علــى الجرعــات فــي 

المعــدل نفســه.
وزارة الصحــة تواصــل جهودهــا الســتكمال اللقــاح للطــالب والطالبــات مــن الفئــة العمريــة )12 – 18 عاًمــا(، 
ــر مــن 93% مــن الطــالب والطالبــات المســتهدفين  حيــث بلغــت نســبة الحاصليــن علــى جرعــة واحــدة أكث
ــتكمال  ــرعة اس ــى س ــات عل ــالب والطالب ــع الط ــت جمي ــة، وحث ــب وطالب ــون طال ــم 3.1 ملي ــغ عدده والبال

الحصــول علــى الجرعــة الثانيــة قبــل انطــالق الدراســة.
وشــددت وزارة الصحــة علــى أهميــة اللقــاح فــي ظــل التحــورات التــي يشــهدها فيــروس كورونــا المســبب 
لمــرض )كوفيــد - 19(، والتــي مــن أشــدها ضــراوة المتحــور »دلتــا«، مؤكــدة علــى أهميــة التقيد بلبــس الكمامة، 

ومواصلــة التقيــد باإلجــراءات االحترازيــة.
ودعــت وزارة الصحــة أفــراد المجتمــع إلــى التعــاون وااللتــزام وعــدم التهــاون فــي تطبيــق اإلجــراءات الوقائية، 
ــاح  ــز لق ــن 587 مرك ــر م ــالل أكث ــن خ ــاح م ــى اللق ــول عل ــجيل للحص ــرعة التس ــادرة وس ــة المب ــدة أهمي مؤك
كورونــا منتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وهــو مــا سُيســاهم - بــإذن هللا - فــي الوصــول إلــى تحقيــق 

المناعــة المجتمعيــة والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

بتطعيم %61..
اململكة تقترب من املناعة املجتمعية

ــى  ــا«، مشــيًرا إل ــي اللقــاح للتصــدي للمتحــور »دلت ــة الحصــول علــى جرعت ــور العبدالعالــي أهمي وأوضــح الدكت
أن جميــع الدراســات واألبحــاث أثبتــت ضــرورة الحصــول علــى جرعتــي اللقــاح لمقاومــة المتحــور »دلتــا«، وأن 
الجرعــة الواحــدة غيــر كافيــة، مضيًفــا أن الدراســات واألبحــاث تؤكــد أهميــة حصــول المتعافيــن مــن اإلصابــة 
ــى  ــا عل ــادرة وحده ــر ق ــي غي ــن التعاف ــكل م ــي تتش ــة الت ــة الطبيعي ــك ألن المناع ــاح، وذل ــي اللق ــى جرعت عل

مقاومــة المتحــور »دلتــا« والتصــدي لــه.
ــن أن اللقاحــات المعتمــدة فــي المملكــة، فايــزر وأســترازينيكا وموديرنــا، جميعهــا قــادرة علــى مقاومــة  وبيَّ

المتحــور »دلتــا« وفًقــا للدراســات واألبحــاث العلميــة التــي أجريــت علــى اللقاحــات.



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

اإلنســان.

امللف األمني
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نــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي مينــاء جــدة اإلســالمي مــن إحبــاط تهريــب )8.735.000( حبــة  تمكَّ
كبتاجــون ُعثــر عليهــا ُمخبــأًة داخــل إرســالية وردت عبــر المينــاء.

وأوضحــت الهيئــة أنــه وردت إرســالية عبــر مينــاء جدة اإلســالمي عبــارة عن »حبوب الــكاكاو«، وعنــد خضوعها 
لإلجــراءات الجمركيــة والكشــف عليهــا عبــر التقنيــات األمنيــة فــي المنفــذ، ُعثــر علــى تلــك الكميــة الكبيــرة مــن 

حبــوب الكبتاجــون ُمخبــأًة بطريقــة فنيــة داخــل أكيــاس »حبوب الــكاكاو«.
وأضافــت الهيئــة أنــه بعــد إحبــاط محاولــة التهريــب تمــت عمليــة التنســيق مــع المديريــة العامــة لمكافحــة 
المخــدرات لضمــان ضبــط مســتقبلي هــذه الكميــة داخــل المملكــة، وبفضــل من هللا تــم ضبطهــم وعددهم 

ثالثــة أشــخاص.

إحباط تهريب 8.7 ماليين حبة كبتاجون

اختتمــت منــاورات التمريــن البحــري الثنائــي المختلــط )المحيــط الهنــدي(، بيــن القــوات البحريــة الملكيــة 
ــذ فــي ميــاه الخليــج العربــي. الســعودية والقــوات البحريــة الهنديــة الصديقــة، وُنفِّ

ــذت منــاورات    وأوضــح قائــد األســطول الشــرقي، اللــواء البحــري الركــن ماجــد بــن هــزاع القحطانــي، أنــه نفِّ
ة، مــن ضمنهــا تدريــب حــق الزيــارة والتفتيــش، وحمايــة حقــول النفــط، وحمايــة الجــزر، وتدريــب البحــث  عــدَّ
ــا وراء  ــداف م ــب األه ــود، وتدري ــزود بالوق ــا، والت ــزوارق بأنواعه ــوم ال ــة، وهج ــرب اإللكتروني ــاذ، والح واإلنق
ــن أن التمريــن حقــق جميــع األهــداف: مــن توحيــد المفاهيــم، وتبــادل الخبــرات، وصقــل وتطويــر  األفــق. وبيَّ

المهــارات للمشــاركين باحترافيــة عاليــة، وتوثيــق أواصــر التعــاون العســكري المشــترك.

ختام تمرين بحري بين القوات السعودية والهندية

كشــفت وزارة العــدل عــن عــدد العمليــات التــي نفذهــا مركــز تدقيــق الدعــاوى، التــي بلغــت 1.4 مليــون 
عمليــة، لتدقيــق القضايــا الــواردة إلــى أكثــر مــن 180 محكمــة فــي مناطــق المملكــة كافــة، خــالل العــام الماضــي 
1442هـــ؛ مــا أســهم فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية، وســرعة الفصل فــي القضايــا، والتيســير علــى المتقاضين.
ــر  ــة لنظ ــدة الزمني ــاض الم ــي انخف ــهم ف ــدل، أس ــوزارة الع ــاوى ب ــق الدع ــز تدقي ــوزارة أن مرك ــت ال وأوضح
ــات  ــيخ تطبيق ــن ترس ــزز م ــا يع ــة، بم ــوى القضائي ــع الدع ــراءات رف ل إج ــهَّ ــات، وس ــدد الجلس ــا، وع القضاي

القضــاء المؤسســي ورفــع كفــاءة العمــل واإلنجــاز.
نــت أن المركــز يهــدف إلــى خدمــة المســتفيدين عبــر رفــع جاهزيــة ملــف القضيــة، والتأكــد مــن اكتمــال  وبيَّ
جميــع المتطلبــات األساســية للدعــوى قبــل إحالتهــا إلــى الدائــرة، حيــث يعمــل وفــق مســار يضمــن االرتقــاء 

بالعمــل العدلــي، ويوفــر الوقــت والجهــد علــى المســتفيد تحقيًقــا للعدالــة الناجــزة.
ــى  ــة إل ــة الهادف ــة النموذجي ــى للمحكم ــة األول ــالق المرحل ــن إط ــي ضم ــز يأت ــدل أن المرك ــدت وزارة الع وأك
ترســيخ البنــاء المؤسســي للقضــاء عبــر تطبيــق السياســات اإلداريــة واألنظمــة العدليــة، والمبــادرات 

التحوليــة، والبرامــج التشــغيلية المرتبطــة بالمؤشــرات.

تدقيق الدعاوى ينجز 1.4 مليون عملية
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ــى  ــدف إل ــي، ته ــذكاء االصطناع ــدة لل ــاء وح ــي، بإنش ــد الصمعان ــن محم ــد ب ــور ولي ــدل الدكت ــر الع ــه وزي وجَّ
تطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتحســين تجربــة المســتفيدين.

وأوضحــت الــوزارة أن وحــدة الــذكاء االصطناعــي، تهــدف إلــى االســتفادة مــن التجــارب والخبــرات العالميــة 
ــال  ــى األعم ــراف عل ــى اإلش ــة إل ــا، إضاف ــع كفاءته ــة ورف ــرق العامل ــم الف ــال، ودع ــذا المج ــي ه ــة ف والمحلي
المتعلقــة بتطويــر خدمــات الــوزارة، التــي تســتخدم تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، مــن خــالل بنــاء إطــار حوكمة 
ــر  ــزام بالمعايي ــتفيدين، وااللت ــة للمس ــات المقدم ــودة الخدم ــان ج ــغيلية، لضم ــة والتش ــال التطويري لألعم
والضوابــط ذات العالقــة. وأضافــت أن إنشــاء الوحــدة ســينعكس على اســتراتيجيتها في تقنيــة المعلومات، 

ممــا سيســهم فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية للمنظومــة العدليــة، وتطويــر التعامــالت اإللكترونيــة.
ــدت علــى المضــي ُقدًمــا فــي تعزيــز قدراتهــا الرقميــة فــي قطاعاتهــا المختلفــة، والخدمــات واإلجــراءات  وأكَّ

كافــة، للتيســير علــى المســتفيدين، واختصــار الوقــت والجهــد عليهــم، ورفــع ســقف األداء واإلنجــاز.

وحدة للذكاء االصطناعي بوزارة العدل

مــن ناحيــة أخــرى، اختتمــت فــي مدينــة كراتشــي بجمهوريــة باكســتان اإلســالمية أعمــال مؤتمــر التخطيــط 
النهائــي لتمريــن )نســيم البحــر 13( بيــن القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية والقــوات البحريــة الباكســتانية، 

بمشــاركة القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية.
ــات  ــذ للعملي ــط والتنفي ــال التخطي ــي مج ــن ف ــن الجانبي ــترك بي ــاون المش ــز التع ــى تعزي ــن إل ــدف التمري   ويه

ــة. ــرات المائي ــة المم ــري وحماي ــن البح ــز األم ــة، وتعزي ــتركة والمختلط المش

ح مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة بأنــه إشــارة إلــى مــا ســبق إعالنــه بشــأن تعليــق الســماح بدخــول  صــرَّ
المملكــة مؤقًتــا للقادميــن مــن عــدد مــن الــدول لغيــر المواطنيــن والدبلوماســيين والممارســين الصحييــن 
وا بــأي مــن تلــك الــدول خــالل الـــ)14(  وعائالتهــم، ويشــمل ذلــك القادميــن مــن دول أخــرى إذا كانــوا قــد مــرُّ
ــة  ــي المملك ــة ف ــة المختص ــات الصحي ــه الجه ــا رفعت ــى م ــاًء عل ــة، وبن ــول المملك ــب دخ ــابقة لطل ــا الس يوًم
العربيــة الســعودية؛ فقــد تقــرر الســماح بعــودة المقيميــن القادميــن مــن تلــك الــدول، الذيــن اســتكملوا 
تلقــي جرعتــي لقــاح كورونــا داخــل المملكــة قبــل مغادرتهــم لهــا، مباشــرة إلــى المملكــة مــع تطبيــق كافــة 

اإلجــراءات االحترازيــة المعتمــدة مــن الجهــات ذات العالقــة.

السماح للمقيمين املحصنين بالقدوم املباشر



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــي  ــة للمض ــا الحكوم ــي اتخذته ــرارات الت ــازات والق ــم اإلنج ــى أه ــوء عل ــلط الض ــطس 2021، ونس ــهر أغس ش

ُقدًمــا نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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أطلقــت إدارة خدمــات النقــل والمعــدات بالتعــاون مــع تشــغيل النفــط فــي المنطقــة الجنوبيــة والشــؤون 
الحكوميــة، وســيلة نقــل جديــدة للموظفيــن الذيــن ينتقلــون مــن األحســاء إلــى بقيــق باســتخدام القضبــان 
الحديديــة مــع رحلــة مجدولــة جديــدة، مخصصــة لموظفــي أرامكــو الســعودية، حيــث بــدأت الخدمــة فــي 25 

يوليــو 2021 وستســتمر لفتــرة تجريبيــة مدتهــا ثالثــة أشــهر.
وُتعــدُّ خدمــة النقــل بالقطــار التــي تــمَّ تقديمهــا حديًثــا، وســيلة نقــل بديلــة أكثــر موثوقيــة ومالءمــة وصديقة 
ــة لموظفــي أرامكــو فــي بقيــق. ويمكــن للموظفيــن والمقاوليــن المؤهليــن، ركــوب القطــار للتنقــل  للبيئ
ــد  ــم عن ــة به ــو الخاص ــة أرامك ــح بطاق ــالل مس ــن خ ــالت م ــة الحاف ــتخدام خدم ــق واس ــاء وبقي ــن األحس بي
مكتــب الصعــود. كمــا ســيتمكن الــركاب مــن اســتخدام منطقــة مخصصــة لوقــوف الســيارات فــي محطــة 

قطــار الهفــوف، وســيتم نقلهــم عنــد الوصــول إلــى بقيــق عبــر الحافــالت إلــى مكاتبهــم.
خدمــة القطــار تقلــل مــن رحلــة التنقــل إلــى حوالــي 35 دقيقــة ممــا يوفــر فــي المتوســط 40 إلــى 60 دقيقــة 
مــن إجمالــي وقــت التنقــل، وســوف يســتقل الــركاب القطــار مــن محطتــي القطــار الحاليتيــن فــي األحســاء 
وبقيــق، وســيتم تقديــم وجبــات خفيفــة مجانيــة لجميــع الــركاب مقدمــة مــن إدارة خدمــات األحيــاء الســكنية 

فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة.
ومــن المقــرر جمــع التعليقــات والبيانــات خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن الخدمــة لقيــاس الطلــب 
واســتخدام هــذه البيانــات لتحســين الخدمــة. كمــا تعتــزم إدارة خدمــات النقــل والمعــدات توســيع الخدمــة 

ــار. ــل بالقط ــح للنق ــتخدام الناج ــد االس ــرى عن ــق أخ ــى مناط إل

»أرامكو« تطلق خط سكة حديد األحساء - بقيق

ــن منصــة التوظيــف المجتمعــي بشــركة »نيــوم« أصحــاب الخبــرات والباحثيــن عــن عمــل مــن الوصــول  ُتمكِّ
إلــى الفــرص الوظيفيــة المتاحــة لــدى شــركائها مــن شــركات ومؤسســات أعمــال ومقــاوالت ضمــن 

ــوك. ــة تب ــوم« ومنطق ــي »ني ــة ف ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــا بالتنمي التزامه
وأوضحــت »نيــوم« أن المنصــة تضــم العديــد مــن الشــركات والمؤسســات علــى نوافــذ المنصــة التــي تقــوم 
بتحديــث وظائفهــا بصــورة مســتمرة وتعطــي األولويــة ألبنــاء وبنــات »نيــوم« ومنطقــة تبــوك وتســتخدم 
ــة  ــى المعلوم ــول إل ــح والوص ــن التصف ــى الباحثي ــهل عل ــا يس ــات، مم ــدث التقني ــل وأح ــا أفض ــي صفحاته ف
ــن المتقدميــن مــن الحصــول علــى إشــعارات تلقائيــة علــى  ومشــاركتها مــع آخريــن، إضافــة إلــى أنهــا تمكِّ

بريدهــم اإللكترونــي بــأي تحديــث علــى الوظائــف التــي تقدمــوا عليهــا.
ــارات بــدوام كامــل أو جزئــي  نــت أن المنصــة ال يقتصــر عملهــا علــى تقديــم الفــرص الوظيفيــة وإنمــا خي وبيَّ
ــركة  ــت ش ــة. ودع ــاء المنطق ــن أبن ــرج م ــي التخ ــالب وحديث ــة للط ــرص التدريبي ــى الف ــة إل ــد، إضاف ــن ُبع أو ع
https://careers-impact.neom.com/ar/ :نيــوم« الباحثيــن والباحثــات عــن عمــل إلــى الدخــول عبــر الرابــط«

ــة. ــي المنص ــجيل ف careers، والتس

فرص عمل بمنصة »نيوم« للتوظيف
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قادة االقتصاد الرقمي ملجموعة العشرين يشيدون 
بريادة اململكة

أكــد وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، المهنــدس عبــدهللا الســواحة، فــي كلمــة أمــام وزراء االقتصــاد 
الرقمــي لمجموعــة العشــرين، أن التنظيمــات فــي مجــال االبتــكار يجــب أن تتمتــع بالمرونــة والســرعة 
ــا  ــر المتســارعة المدفوعــة بالتحــول الرقمــي، مضيًف ــرة التغي ــز علــى اإلبــداع وتواكــب وتي ــة، التــي تحفِّ الكافي
ــا أن المملكــة  ــا هــو الطريــق لتحقيــق الشــمولية وازدهــار المجتمعــات، مبيًن أن ســدَّ الفجــوة الرقميــة عالمًي

تتصــدر قائمــة الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال.
وأبــرز فــي الكلمــة االفتتاحيــة فــي مدينــة تريســتي اإليطاليــة، كيــف أســهمت »رؤيــة الســعودية 2030« فــي 
جعــل المملكــة قائــًدا فاعــاًل علــى المســتوى الدولــي فــي حمايــة كوكــب األرض، عبــر جهــود عالميــة نوعيــة، 
كالمبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، المتمثلــة فــي »الســعودية الخضــراء« و«الشــرق األوســط األخضــر«، 

إضافــة إلــى االســتثمار فــي الصناعــات واألســواق الجديــدة الصديقــة للبيئــة.
وأشــار المهنــدس »الســواحة« إلــى أن مدينــة »نيــوم« هــي بمثابــة أكبر منصــة عالميــة للمبتكريــن والمبدعين، 
ــى  ــاظ عل ــات، والحف ــة للمجتمع ــق الرفاهي ــكار، لتحقي ــم واالبت ــن التنظي ــة بي ــى المواءم ــي عل ــال ح ــي مث وه

البيئــة مــن خــالل تطويــع التقنيــة واالبتــكار.
ــن أنهــا تتمتــع بالمرونــة والســرعة الكافيــة، وأكبــر  وحــول السياســات والتنظيمــات الرقميــة فــي المملكــة، بيَّ
ــا  ــة، مبدًي ــاعات قليل ــون س ــي غض ــة ف ــات الرقمي ــول للمدفوع ــى التح ــة عل ــدرة المملك ــك ق ــى ذل ــل عل دلي
فخــره بريــادة األعمــال الرقميــة فــي المملكــة، التــي تمثــل النمــوذج المثالــي علــى قــدرة الشــباب والفتيــات 
علــى اإلســهام فــي دعــم االقتصــاد وبنــاء مســتقبل مبتكــر، معتبــًرا الحلــول المبتكــرة فــي الصحــة الرقميــة 
والتعليــم عــن ُبعــد والمدفوعــات الرقميــة، وفــي الحكومــة الرقميــة، أكبــر دليــل علــى جــدوى االســتثمار فــي 

التحــول التقنــي والرقمــي.
وأعــرب وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات خــالل كلمتــه التــي ألقاهــا فــي االجتمــاع، عــن ثقتــه بــأن 
القمــة وفــي ظــل الرئاســة اإليطاليــة، ســتقدم إســهاًما بــارًزا ســيكون لــه بالــغ األثــر فــي تمكيــن اإلنســان، 
ــا  ــتدامة، الفًت ــة المس ــاء والتنمي ــق الرخ ــن تحقي ــا يضم ــدة، بم ــاق جدي ــكيل آف ــب وتش ــى الكوك ــاظ عل والحف
ــي،  ــام الماض ــرين الع ــة العش ــها لمجموع ــالل ترؤس ــة خ ــا المملك ــي بذلته ــرة الت ــود الكبي ــى الجه ــاه إل االنتب
مؤكــًدا أن الرئاســة اإليطاليــة حافظــت علــى التوجــه نفســه، الــذي خلقتــه الســعودية مــن خــالل االعتمــاد 

ــكار. ــي واالبت ــاد الرقم ــى االقتص عل
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تحويل املوانئ إلى شركات
ــارعة  ــط متس ــى خط ــري عل ــل يج ــري، أن العم ــر حري ــتاذ عم ــئ، األس ــة للموان ــة العام ــس الهيئ ــف رئي كش
لتحويــل الموانــئ إلــى شــركات وفصــل الجانــب التشــريعي عــن التشــغيلي، وتعزيــز المبــادرات مــع القطــاع 

ــاص. الخ
ــالن  ــتاذ عج ــة، األس ــس إدارة الغرف ــس مجل ــور رئي ــاض بحض ــة الري ــر غرف ــد بمق ــاء عق ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
العجــالن، ورئيــس لجنــة الخدمــات اللوجســتية بالغرفــة، األســتاذ خالــد البــواردي، وأعضــاء اللجنــة. وكان 
»حريــري« قــد أكــد خــالل اللقــاء أن الهيئــة تعمــل علــى طــرح العديــد مــن الفــرص االســتثمارية، فــي إطــار 

ــا. ــة له ــق التابع ــئ والمراف ــتية بالموان ــات اللوجس ــر الخدم ــى تطوي ــل عل العم
وأكــد أنــه يجــري العمــل اآلن كمرحلــة أوليــة علــى منطقــة الخمــرة فــي جــدة وربطهــا بمينــاء جــدة اإلســالمي 
ومنطقــة داخــل مينــاء الملــك عبدالعزيــز فــي الدمــام. ومن المبــادرات أيًضــا زيادة الحصــة الســوقية لحاويات 

المســافنة واســتهداف 45 فــي المئــة مــن الحصــة الســوقية اإلقليمية فــي 2030.

مشروعات تنموية يف تبوك بـ12.6 مليار ريال
اطلــع صاحــب الســمو الملــي األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة تبــوك، رئيــس مجلــس 
ــة  ــروعات جامعي ــملت مش ــوك، ش ــة تب ــة بمدين ــة والخدمي ــروعات التنموي ــن المش ــدد م ــى ع ــة، عل المنطق
وتعليميــة وصحيــة ومشــروعات للكهربــاء والميــاه، ومشــروعات تابعــة ألمانــة تبــوك واإلســكان والنقــل 

والبيئــة والزراعــة، تجــاوزت تكلفتهــا الـــ12 مليــاًرا و600 مليــون لاير.
وأكــد أن المواطــن انتقــل فــي الثــالث الســنوات الماضيــة إلــى مرحلــة نوعيــة، نتيجــة حــرص القيــادة الرشــيدة 
علــى تنميــة اإلنســان قبــل المــكان، وقــال: »مــا نشــاهده فــي مدينــة تبــوك اليــوم مــا هــو إال جــزء ممــا هــو 
ــا  ــاوز قيمته ــروعات تتج ــى مش ــل اآلن عل ــري العم ــث يج ــة، حي ــق المملك ــدن ومناط ــي م ــي باق ــود ف موج
ــل  ــد مث ــد تواج ــا يؤك ــو م ــن، وه ــب كل مواط ــى قل ــزة عل ــة العزي ــذه المدين ــي ه ــار لاير ف ــر ملي ــي عش االثن
ــيدة  ــة الرش ــم الحكوم ــم بدع ــل هللا، ث ــاء بفض ــق ج ــا تحق ــًدا أن م ــكان، مؤك ــي كل م ــروعات ف ــذه المش ه
بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن - 

ــاء الوطــن الذيــن يعملــون فــي هــذه الدولــة. حفظهمــا هللا - وحــرص المخلصيــن مــن أبن
وأضــاف ســموه: »نحــن أمــام قيــادة مثاليــة فــي الحــث علــى العمــل، والملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - 
ــى  ــوم عل ــس الي ــا انعك ــو م ــاض، وه ــًرا للري ــا كان أمي ــي عندم ــل الميدان ــال والعم ــد األعم ــاه هللا - كان رائ رع
ــة  ــات، إضاف ــع القطاع ــي جمي ــن ف ــكل العاملي ــا ل ــح أنموذًج ــذي أصب ــة، وال ــات كاف ــي الجه ــل ف ــع العم واق
إلــى إطــالق ســمو ولــي العهــد لرؤيــة المملكــة 2030 والمواطنــون يشــعرون فيهــا بشــكل مباشــر ويومــي 
لحظــة بلحظــة«، مشــيًرا إلــى أن المنصــف مــن خــارج المملكــة يالحــظ مــا تــمَّ مــن نقلــة نوعيــة خــالل الثــالث 

ــن. ــاء الوط ــي بن ــر ف ــة أكب ــائي بفعالي ــر النس ــاركة العنص ــيًدا بمش ــة، مش ــنوات الماضي الس
وأشــار إلــى مــا تشــهده الحيــاة االجتماعيــة فــي المملكــة مــن متغيــرات وتطــورات فــي مختلــف المجــاالت 

ــا نعمــة األمــن واألمــان. ــر أن يديــم علــى وطنن ــة، ســائال هللا العلــي القدي ــة والســياحية والرياضي الترفيهي
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إطالق »تمكين« لدعم الصناعات العسكرية
أعلنــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية عــن إطــالق مشــروع تمكيــن المســتثمر مــن خــالل سالســل 
اإلمــداد فــي قطــاع الصناعــات العســكرية بالمملكــة، بهــدف تعزيــز جهــود المملكــة الراميــة إلــى توطيــن مــا 

يزيــد علــى 50% مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى المعــدات والخدمــات العســكرية بحلــول العــام 2030.
ــرص  ــكرية والف ــات العس ــتراتيجية الصناع ــل »اس ــلة ورش عم ــًرا، سلس ــت، مؤخ ــد اختتم ــة ق ــت الهيئ وكان
المســتهدفة فــي سالســل اإلمــداد« مــع مختلــف شــركائها فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، إذ شــملت 
الجهــات العســكرية واألمنيــة والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بقطــاع الصناعــة واالســتثمار، والشــركات 
العاملــة فــي القطــاع، باإلضافــة إلــى المصّنعيــن والمســتثمرين المحلييــن مــن خــارج قطــاع الصناعــات 
العســكرية والشــركات العالميــة العاملــة فــي المملكــة، حيــث تــمَّ عقــد هــذه الــورش مــع المصنعيــن 

ــة. ــرف التجاري ــع الغ ــيق م ــدة، وبالتنس ــام وج ــاض والدم ــن: الري ــي كلٍّ م ــتثمرين ف والمس
ولتمكيــن المســتثمر مــن الوصــول إلــى فــرص التوطيــن والتعــرف علــى القــدرات الصناعيــة للمســتثمرين 
فــي القطــاع، أطلقــت الهيئــة منصــة الصناعــات العســكرية، بهــدف ربــط القطــاع مــع كافــة المســتثمرين 
المصرحيــن والمرخصيــن مــن قبــل الهيئــة والمســجلين فــي المنصــة، بحيــث يمكــن لجميــع الشــركات 
المحليــة والعالميــة المســجلة التعــرف بشــكل ميســر وســريع علــى فــرص التوطيــن التــي يوفرهــا القطــاع 
ما المصنعــون األصليــون،  حــال طرحهــا، باإلضافــة إلــى ربــط الشــركات المحليــة بالشــركات العالميــة، ال ســيَّ

.marketplace.gami.gov.sa ــة ــي للمنص ــط اإللكترون ــالل الراب ــن خ ــك م وذل
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أكبر إطالق تقني بـ4 مليارات ريال
فــي أكبــر إطــالق تقنــي مــن نوعه على مســتوى منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، أعلنــت المملكة 
العربيــة الســعودية حزمــًة مــن المبــادرات النوعيــة والبرامــج التقنيــة بقيمــة إجماليــة ُتناهــز الـــ4 مليــارات لاير 
بالتعــاون مــع 10 مــن أهــم عمالقــة التكنولوجيــا فــي العالــم، تعزيــًزا للقــدرات الرقميــة وتحقيــق هــدف ُمبرمــج 
مــن كل 100 ســعودي بحلــول العــام 2030، وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع وتحقيــق الريــادة العالميــة؛ إذ يأتــي ذلــك 
ترجمــًة لتوجيهــات ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز - 

حفظــه هللا - تحقيًقــا لمســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030« فــي اغتنــام فــرص االقتصــاد الرقمــي.
 ،»Launch« ــة ــل فعالي ــي حف ــا ف ــالل إعالنه ــًرا خ ــاًل كبي ــت تفاع ــي الق ــة الت ــادرات الضخم ــذه الُمب ــخ ه ُترسِّ
الــذي تــمَّ تنظيمــه فــي العاصمــة الريــاض، مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية؛ كمركــز تقنــي إقليمــي ألهــم 
الريادييــن والمبتكريــن والمبرمجيــن مــن المنطقــة والعالــم. كمــا تأتــي تتويًجــا للشــراكة الُمميــزة بيــن وزارة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا(، واالتحــاد 

ــز.  ــة والدرون ــيبراني والبرمج ــن الس ــعودي لألم الس
وخــالل فعاليــة »Launch« أعلنــت عــدد مــن كبــرى الشــركات التقنيــة الرائــدة فــي العالــم، تتقدمهــا )جوجــل، 
ــا  ــيكيورتي(، تعاونه ــف س ــرو، وافنس ــد مايك ــوفت، وترن ــكو، وأوراكل، ومايكروس ــازون، وIBM، وسيس وأم
ــة للكــوادر الوطنيــة  مــع المملكــة فــي »إطــالق برامجهــا التدريبيــة« ومراكــز تختــص برفــع القــدرات الرقمي

الشــابة، ومراكــز أخــرى لالبتــكار فــي ريــادة األعمــال التقنيــة. 
وكشــفت الجهــات الُمنظمــة لفعاليــة »Launch« النقــاب عــن المبــادرات الثالثــة الرئيســية )طويــق، وهمــة، 
وقمــة(، التــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى رفــع القــدرات الرقميــة للشــباب والشــابات فــي مجــاالت البرمجــة، 
وتعزيــز الثقــة بيــن الشــركات التقنيــة والجهــات التمويليــة، وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع مــن خــالل التجمعــات 

والمنصــات المركزيــة.
مــن بيــن اإلعالنــات الُمهمــة لفعاليــة »Launch«، الكشــف عــن صنــدوق eWTP Arabia Capital الســعودي 
ر بمليــار ونصــف  – الصينــي، الــذي يســعى إلــى دعــم الشــركات التقنيــة الناشــئة فــي المملكــة بــرأس مــال يقــدَّ
لاير، بشــراكة بيــن eWTp الصينيــة المدعومــة مــن قبــل شــركة علــي بابــا، وصنــدوق االســتثمارات العامــة 
وبدعــم مــن االتحــاد الســعودي لألمــن الســيبراني والبرمجــة والدرونــز، بهــدف اإلســهام فــي دعــم منظومــة 

اقتصاديــة متينــة لألعمــال الرقميــة فــي المملكــة.
ــة المعلومــات،  ــز ووزارة االتصــاالت وتقني وأطلــق االتحــاد الســعودي لألمــن الســيبراني والبرمجــة والدرون
1000« المنتهــي بالتوظيــف، ومبــادرة  أضخــم مبادرتيــن تقنيتيــن تتمثــالن فــي مبــادرة »معســكر طويــق 
ــا بـــ4  ــكًرا تدريبًي ــالل 40 معس ــن خ ــة الـــ13 م ــق المملك ــي مناط ــُتقامان ف ــن س ــتقبل«، اللتي ــارات المس »مه
مســارات هــي: األمــن الســيبراني، والبرمجــة، والــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات، وصناعــة األلعــاب 
ــة »Launch«، إطــالق »أكاديميــة ســدايا« لتســهم  ــة. ومــن بيــن اإلعالنــات التــي شــهدتها فعالي اإللكتروني
ــطر«  ــة س ــالق »منص ــات، وإط ــوم البيان ــي وعل ــذكاء االصطناع ــال ال ــي مج ــا ف ــدرات وتمكينه ــاء الق ــي بن ف
للبرمجــة بأكثــر مــن 1300 فيديــو تعليمــي، ومنصــة »كودرَهــب« أول منصــة عربيــة متخصصــة فــي التحديــات 
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ــار  ، وتدشــين منصــة الدرونــز الخاصــة لخدمــة مســتخدمي الطائــرات بــدون طّي البرمجيــة بأكثــر مــن 400 تحــدٍّ
ــز  ــد للدرون ــي معتم ــز تدريب ــة DJI أول مرك ــين أكاديمي ــى تدش ــة إل ــال، إضاف ــاع األعم ــة وقط ــل المملك داخ
 .stcالعالميــة و DJI Academy لخدمــة المتدّربيــن فــي المملكــة ومنطقــة الشــرق األوســط، وبالشــراكة مــع
باإلضافــة إلــى اإلعــالن عــن شــراكة مــع شــركة OneMT الرائــدة فــي مجــال صناعــة األلعــاب اإللكترونيــة، 
التــي ســتفتح ســتوديو لهــا بالريــاض، وإعــالن شــركة ترينــد مايكــرو إنشــاء مقرهــا اإلقليمــي فــي الريــاض، 
وبــدء التســجيل فــي أكاديميــة Apple Developer Academy األولــى مــن نوعهــا بمنطقــة الشــرق األوســط 
هــا بجامعــة األميــرة  وشــمال إفريقيــا والمخصصــة فــي مرحلتهــا األولــى للمبرمجــات والمطــورات، فــي مقرِّ
نــورة بنــت عبدالرحمــن بالريــاض. كمــا تــمَّ اإلعــالن عــن مشــروع »إربــاك« اإلعالمــي بالتعــاون مــع مجموعــة 
mbc و«ثمانيــة« للنشــر والتوزيــع برعايــة مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، بهــدف تقديــم محتــوى 

يهتــم بريــادة األعمــال فــي الوطــن العربــي.



تقارير سعودية
23 التقرير العشرون - أغسطس 2021

نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التي تتعلــق بقيــادة المملكة 
وحكومتها ودبلوماســيتها، خالل شــهر أغســطس 2021.

امللف السياسي
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بعــث خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا -  رســالة شــفهية 
إلــى جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بــن الحســين، ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة، تتعلــق 

ــترك. ــاون المش ــز التع ــبل تعزي ــقيقتين وس ــن الش ــن المملكتي ــة بي ــة التاريخي ــات األخوي بالعالق
وقــام بنقــل الرســالة صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، خــالل اســتقبال 
جاللــة ملــك األردن لــه فــي قصــر الحســينية بالعاصمــة عّمــان. ونقــل ســمو وزيــر الخارجيــة خالل االســتقبال، 
تحيــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا 
ــن  ــادم الحرمي ــره لخ ــه وتقدي ــه تحيات ــه جاللت ل ــن حمَّ ــي حي ــقيق، ف ــعب األردن الش ــة وش ــه ولحكوم - لجاللت

الشــريفين، وســمو ولــي العهــد، وحكومــة وشــعب المملكــة العربيــة الســعودية.
والشــعبين  البلديــن  تربــط  التــي  الراســخة  التاريخيــة  العالقــات  اســتعراض  االســتقبال  خــالل  وجــرى 
ــي  ــترك ف ــاون المش ــز التع ــى تعزي ــان إل ــرق الجانب ــة. وتط ــاالت كاف ــي المج ــا ف ــبل تطويره ــقيقين وس الش
العديــد مــن الجوانــب، ومنهــا التعــاون السياســي الثنائــي الداعــم ألمــن واســتقرار المنطقــة، باإلضافــة إلــى 

بحــث مســتجدات األحــداث اإلقليميــة والدوليــة، والموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك.
وناقــش الجانبــان فــرص زيــادة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن الشــقيقين، ودعــم االســتثمارات البينيــة 
فــي ضــوء »رؤيــة المملكــة 2030«، التــي توفــر العديــد مــن الفــرص الواعــدة، وخاصــة فــي التقنيــة واالبتــكار 

والطاقــة المتجــددة.

رسالة من خادم الحرمين مللك األردن



ــدُّ  ــة تع ــان، أن المملك ــر خ ــور جهانجي ــاب )UNCCT(، الدكت ــة اإلره ــدة لمكافح ــم المتح ــز األم ــر مرك ــد مدي أك
ــا  ــي تتبعه ــاتها الت ــد سياس ــرف، وُتفي ــاب والتط ــا لإلره ــة تصديه ــي طريق ــدول ف ــكل ال ــه ل ــذى ب ــااًل يحت مث
ــا القيــادة  جميــع المؤسســات العاملــة فــي مكافحــة اإلرهــاب ومنــع التطــرف العنيــف حــول العالــم، مهنًئ

ــاب. ــدي لإلره ــي التص ــا ف ــيدة بنجاحه الرش
وكشــف »خــان« خــالل مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع األميــن العــام للمركــز العالمــي لمكافحــة الفكــر 
ــة  ــدة لمواجه ــة جدي ــتراتيجية عربي ــر اس ــه لتطوي ــن توّج ــمري، ع ــور الش ــور منص ــدال«، الدكت ــرف »اعت المتط
اإلرهــاب والتطــرف، بمبــادرة تقودهــا المملكــة وبتعــاون بيــن األمــم المتحــدة ومجلــس وزراء الداخليــة 
ــز بــن ســعود بــن  ــر عبدالعزي ــر الداخليــة الســعودي صاحــب الســمو الملــي األمي العــرب الــذي يترأســه وزي

ــف. ناي
وتابــع: »بطلــب مــن مجلــس وزراء الداخليــة العــرب يعمــل مركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب، علــى 
تطويــر اســتراتيجية عربيــة جديــدة لمكافحــة اإلرهــاب، مــن شــأنها ضــم جهــود مكافحــة اإلرهــاب بمــا يتفــق 
ــق بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحــة اإلرهــاب، ونحــن نرحــب بهــذه المبــادرة  مــع قــرار األمــم المتحــدة الُمتعلِّ

التــي تترأســها المملكــة بقيــادة ســمو وزيــر الداخليــة«.
ــدد  ــع ع ــة م ــام الماضي ــة األي ــي الثالث ــازة ف ــات ممت ــت مباحث ــان«: »أجري ــال »خ ــة ق ــى المملك ــه إل ــن زيارت وع
مــن الشــركاء الرئيســيين مثــل: وزارة الخارجيــة، ورئاســة أمــن الدولــة، ومركــز التحالــف اإلســالمي لمحاربــة 
اإلرهــاب، و)اعتــدال(، إضافــة إلــى مركــز الملــك عبــدهللا للحــوار الوطنــي، ومركــز اســتهداف تمويــل اإلرهــاب، 

وعــدد مــن المؤسســات المختلفــة، وهــذا يشــكل هيــكاًل لشــراكتنا المســتقبلية«.
ــز  ــي أن أزور مرك ــر ل ــرف كبي ــه ش ــاب، فإن ــة اإلره ــدة لمكافح ــم المتح ــز األم ــًرا لمرك ــي مدي ــاف: »بصفت وأض
ــي أدت دوًرا  ــة، الت ــة المملك ــع حكوم ــات م ــدة اجتماع ــي بع ــت زيارت ــد تكلل ــبة فق ــذه المناس ــدال(، وبه )اعت
ــال  ــلمان، حي ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ــمو ول ــز، وس ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــادة المل ــت قي ــا تح هاًم

ــاب«. ــة اإلره ــي مكافح ــة وه ــة العالمي ــدي للقضي التص
ت دوًرا  وحــول جهــود المملكــة الدوليــة فــي دعــم مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، أكــد »خــان« أن المملكــة أدَّ
ــورك(  ــي )نيوي ــدة ف ــم المتح ــر األم ــي مق ــاب ف ــة اإلره ــدة لمكافح ــم المتح ــز األم ــيس مرك ــي تأس ــا ف هاًم
قبــل عشــرة أعــوام، بمســاهمة ســخية ُتقــدر بـــ110 مالييــن دوالر، والتــي بنــاًء عليهــا تأســس كمركــز عالمــي، 
وأّسســت التعاونــات الدوليــة ضــد التطــرف العنيــف واإلرهــاب، وقــد تــمَّ تســخير جهــود الـــ193 دولــة فــي 

األمــم المتحــدة فــي هــذا الخصــوص.

األمم املتحدة: مكافحة اململكة لإلرهاب ُيحتذى 
بها



ريادة سعودية يف املسـاعدات اإلنسانيـة
حققــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة الثالثــة عالمًيــا واألولــى عربًيــا مــن حيــث الــدول الكبــرى المانحــة 
للمســاعدات اإلنســانية لــدول العالــم بمبلــغ 841 مليوًنــا و393 ألًفــا و791 دوالًرا أميركًيــا، إلــى جانــب تصدرهــا 
ــا، وفــق منصــة التتبــع المالــي التابعــة  ــا و161 ألًفــا و812 دوالًرا أميركًي أكبــر الداعميــن لليمــن بمبلــغ 799 مليوًن

لألمــم المتحــدة )FTS( حتــى نهايــة شــهر يوليــو للعــام 2021م.
وأكــد المستشــار بالديــوان الملــي، المشــرف العــام علــى مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية، 
الدكتــور عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الربيعــة، فــي تصريــح لــه، أن تصــدر المملكــة للمشــهد اإلنســاني عالمًيــا جــاء 
نتيجــة الدعــم غيــر المحــدود الــذي يلقــاه العمــل اإلنســاني واإلغاثــي مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي 
العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - ويعكــس القيــم الراســخة لقيــادة 
ــخ  ــة لتاري ــي ترجم ــاز يأت ــذا اإلنج ــى أن ه ــيًرا إل ــف، مش ــالمي الحني ــا اإلس ــن دينن ــة م ــعبها النابع ــة وش المملك
ــم،  ــي العال ــة ف ــدول المحتاج ــعوب وال ــكل الش ــون ل ــد الع ــد ي ــى م ــا عل ــاء، وحرصه ــر بالعط ــة العام المملك

ــا كان وأينمــا كان. واضعــة نصــب عينيهــا حيــاة اإلنســان وكرامتــه وصحتــه أيًّ
ــى  ــتمر عل ــوف تس ــب، وس ــاء ال ينض ــر عط ــة نه ــه أن المملك ــام تصريح ــي خت ــة« ف ــور »الربيع ــح الدكت وأوض
نهجهــا فــي مســاعدة المحتاجيــن والمتضرريــن فــي كافــة بقــاع العالــم، بتوجيهــات ومتابعــة ودعــم خــادم 
ــى  ــم عل ــلَّ - أن يدي ــزَّ وج ــا هللا - ع ــا هللا - داعي ــن - حفظهم ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش الحرمي

ــيدة. ــه الرش ــه قيادت ــظ ل ــار، وأن يحف ــاء واالزده ــان والرخ ــن واألم ــة األم ــي نعم ــا الغال وطنن

جاهزية تامة الستقبال معتمري الخارج
أكــد وكيــل الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام، الدكتــور ســعد بــن محمــد المحيميــد، جاهزيــة المســجد 
الحــرام التامــة الســتقبال المعتمريــن مــن خــارج المملكــة بــدًءا مــن غــرة المحــرم للعــام الهجــري 1443هـــ، 
حيــث كثفــت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي بمختلــف وكاالتها، االســتعدادات 

الميدانيــة وهيــأت كافــة المســارات الخاصــة بتنظيــم الدخــول والخــروج والطــواف والســعي.
وأوضــح أنــه جــرى التأكــد مــن جاهزيــة اإلمكانــات البشــرية واآلليــة الســتقبال المعتمريــن مــن خــارج المملكة 
العربيــة الســعودية، وســط بيئــة صحيــة وآمنــة مســتوفية لكافــة المعاييــر الصحيــة العالميــة، ومراعيــة 

لتطلعــات القيــادة الرشــيدة - حفظهــا هللا - نحــو تقديــم أفضــل الخدمــات.
ــرام  ــجد الح ــة المس ــع أروق ــة جمي ــالل تهيئ ــن خ ــام م ــتعداد الت ــمَّ االس ــه ت ــد« أن ــور »المحيمي ــاف الدكت وأض
وصحــن المطــاف والســاحات وجاهزيتهــا قبــل توافــد المعتمريــن، منوًهــا ســعادته باســتعداد جميــع 
القيــادات الميدانيــة بالمســجد الحــرام، وأنــه ســيتم متابعــة وتقويــم أداء الخطــط التشــغيلية مــن قبــل 
القيــادات لحظــة بلحظــة لتحقيــق األهــداف وتوفيــر بيئــة آمنــة وســليمة لتمكيــن ضيــوف الرحمــن مــن أداء 

ــهولة. ــر وس ــكل يس ــم ب عباداته
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ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية قطر
اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
ــب  ــي، نائ ــن آل ثان ــن عبدالرحم ــد ب ــيخ محم ــعادة الش ــوم«، س ــر »ني ــي قص ــاع، ف ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل

ــر. ــة قط ــي دول ــة ف ــر الخارجي ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل رئي
وفــي بدايــة االســتقبال، رحــب ســمو ولــي العهــد الســعودي بوزيــر الخارجيــة القطــري، فيمــا نقــل ســعادته 
تحيــات صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر دولــة قطــر، لخــادم الحرميــن الشــريفين 
لــه ســموه تحيــات خــادم الحرميــن  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ولســمو ولــي العهــد، كمــا حمَّ

الشــريفين وتحياتــه لســمو أميــر دولــة قطــر.
وقد تسلم سمو ولي العهد السعودي خالل االستقبال رسالة من سمو أمير دولة قطر.

كمــا جــرى خــالل االســتقبال اســتعراض العالقــات الثنائيــة وأوجــه التعــاون بيــن البلديــن فــي مختلــف 
المجــاالت، إلــى جانــب بحــث التطــورات اإلقليميــة والدوليــة والمســائل ذات االهتمــام المشــترك.

ــة  ــر الدول ــز، وزي ــن عبدالعزي ــد ب ــن فه ــد ب ــن محم ــريك ب ــر ت ــي األمي ــمو المل ــب الس ــتقبال صاح ــر االس حض
عضــو مجلــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، 
ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي الدكتــور مســاعد بــن محمــد العيبــان.
وكذلــك حضــر االســتقبال مــن الجانــب القطــري مديــر مكتــب نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة 

ســعد الخرجــي.

وأشــار إلــى أن القيــام بهــذه األعمــال عبــادة ينبغــي أن نخلــص فيهــا العمــل للــه - ســبحانه وتعالــى - بالتفانــي 
فــي بــذل الجهــود والخدمــات المقدمــة لــزوار المســجد الحــرام والتحلــي باألخــالق الحميــدة والكلمــة الحســنة 

بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى إبــراز الصــورة المشــرفة للعامليــن علــى خدمــة الحرميــن الشــريفين وقاصديهمــا.
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المــدارس والجامعــات،  الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة وأهــم أخبــار  نســتعرض فــي الملــف 
المملكــة خــالل شــهر أغســطس.  مــت فــي  التــي ُنظِّ والمؤتمــرات والنــدوات 

امللف الثقايف

التقرير العشرون - أغسطس 282021

تقارير سعودية
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أعلنــت وزارة التعليــم أن الدراســة للعــام الدراســي 2022/2021 ســتكون حضوريــاً للمرحلتيــن المتوســطة 
ــا المرحلــة االبتدائيــة وريــاض األطفــال، فســتكون  والثانويــة لمــن حصلــوا علــى جرعتيــن مــن اللقــاح. أمَّ
المملكــة  ســكان  مــن   )%70( المطلوبــة  المجتمعيــة  للحصانــة  بالوصــول  مرتبطــة  الحضوريــة  عودتهــم 

بجرعتيــن، أو بتاريــخ 30 /10/ 2021 أيهمــا يســبق.
وحرًصــا علــى ســالمة الطــالب والطالبــات وأســرهم ومجتمعهــم خــالل العــودة الحضوريــة للعــام الدراســي 
1443هـــ، وفــي ضــوء مــا تمــت دراســته فــي اللجــان العليا، فقــد صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بالعمل 

وفًقــا للترتيبــات التاليــة:
أواًل: مــا يخــص التعليــم الجامعــي، والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، والتعليــم العــام للفئــات 
العمريــة )12( عاًمــا فأكثــر، ُيشــترط الحصــول علــى جرعتيــن مــن اللقــاح لحضــور أعضــاء هيئــة التدريــس 
ومنســوبي الجامعــات، والمعلميــن والمعلمــات، والطــالب والطالبــات للمرافــق التعليميــة، مــع توجيــه وزارة 
الصحــة بتوفيــر كميــات كافيــة مــن اللقاحــات، وتوفيــر اللقــاح لــكل َمــن لــم يجــده، وذلــك مــن خــالل موقــع 

يســجل فيــه لهــذا الغــرض، وأن يســتكمل ذلــك قبــل يــوم األحــد 14/1/1443هـــ، الموافــق 22/8/2021م.
ــاح  ــوا اللق ــم يتلق ــن ل ــات الذي ــالب والطالب ــا للط ــاح آلًي ــذ اللق ــد ألخ ــجيل مواعي ــة بتس ــام وزارة الصح ــا: قي ثانًي

ــر. ــا فأكث ــم )12( عاًم ــن أعماره مم
ــا، ُيشــترط الحصــول علــى جرعتيــن مــن  ــا: مــا يخــص التعليــم العــام للفئــة العمريــة األقــل مــن )12( عاًم ثالًث
اللقــاح لحضــور المعلميــن والمعلمــات والعامليــن فــي المرافــق التعليميــة، وتعــود الدراســة الحضوريــة بــدًءا 
مــن تاريــخ وصــول التغطيــة بجرعتيــن مــن اللقــاح إلــى )70%( مــن الســكان، أو تاريــخ 24/3/1443هـــ، الموافــق 

30/10/2021م، أيهمــا أســبق.
ــي  ــم والجامعــات والمؤسســة العامــة للتدريــب التقن ــغ وزارة التعلي ــة الصحــة العامــة بتبلي ــام هيئ ــا: قي رابًع
والمهنــي، بمــا تــراه مــن اإلجــراءات االحترازيــة والبروتوكــوالت الصحيــة لعودة الدراســة الحضوريــة لتطبيقها 

خــالل مــدة ال تتجــاوز )أســبوًعا.)
وســوف تقــوم وزارة التعليــم بالمتابعــة مــع كل الجهــات المعنيــة لســرعة إنفــاذ مــا قضــى بــه التوجيــه 
الكريــم. كذلــك ســتقوم وزارة التعليــم بالتعميــم علــى جميــع إدارات التعليــم بالترتيبــات الالزمــة لذلــك. وتؤكــد 
الــوزارة علــى ضــرورة المبــادرة للحصــول علــى جرعتيــن مــن اللقــاح لعــودة الدراســة حضورًيــا، وتثّمــن الــوزارة 

تعــاون الجميــع وحرصهــم علــى ســالمة أبنائنــا وبناتنــا الطلبــة وأســرهم.

التعليم حضوري للمرحلتين املتوسطة والثانوية
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كشــفت هيئــة التــراث عــن تســجيل وتوثيــق 14 موقًعــا أثرًيــا فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021م فــي كلٍّ مــن: 
ــا  ــي تحديثه ــار ف ــي لآلث ــجل الوطن ــة الس ــى قائم ــاف إل ــوف، لتض ــوك، والج ــم، وتب ــاض، والقصي ــة الري منطق

ــا كبيــًرا للمملكــة. ــا تاريخًي األخيــر الــذي يضــم عــدًدا مــن المواقــع األثريــة التاريخيــة التــي تمثــل إرًث
وتمثلــت المواقــع فــي عــدد مــن المنشــآت الحجريــة التــي تحــوي أدوات حجريــة مختلفــة، إضافــة إلــى نقــوش 
وفنــون صخريــة ووســوم يعــود تاريخهــا التقريبــي إلــى فتــرة مــا بعــد العصــر الحجــري الحديث.كمــا تضمنــت 
كتابــات إســالمية، وِكَســًرا مــن الفخــار المزجــج باللــون األخضــر يعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة اإلســالمية المبكرة، 

وأدوات حجريــة تعــود للعصــر اآلشــولي المتأخــر.
وحصلــت منطقــة القصيــم علــى النصيــب األكبــر من المواقــع المســجلة بواقــع 6 مواقع هي: جبل شــوفان، 
والســفالة، وجــال الربيعيــة الشــرقي 1، وجــال الربيعيــة الشــرقي 2، ورجــم الشــيوخ، إضافــة إلــى فنــون صخرية 
ــا بواقــع 3 مواقــع فــي كل منطقــة وهــي:  ــا الريــاض وتبــوك ثانًي بمركــز الطــراق. فــي حيــن جــاءت منطقت

تسجيل 14 موقًعا أثرًيا جديًدا

فتحــت منظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اإليسيســكو( بــاب الترشــيح لجائــزة المملكــة 
العربيــة الســعودية لــإلدارة البيئيــة فــي العالــم اإلســالمي، وينطلــق الترشــيح فــي هــذه المســابقة الدوليــة 
تحــت إشــراف وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، فــي 
ــن  ــمبر 2021م. وم ــة ديس ــى نهاي ــيح حت ــتمر الترش ــزة، ويس ــة للجائ ــة العام ــكو( األمان ــى )اإليسيس ــن تتول حي
المقــرر أن يتــم توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن خــالل الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر اإلســالمي لــوزراء البيئــة، 

الــذي ســينعقد فــي دورتــه القادمــة بمدينــة جــدة خــالل عــام 2022م.
فــروع الجائــزة األربعــة تشــمل البحــوث واإلنجــازات والممارســات الناجحــة، وفــرع الممارســات واألنشــطة 
الرياديــة لجمعيــات النفــع العــام والجمعيــات األهليــة فــي الــدول األعضــاء، وفــرع األنشــطة الرياديــة للمــرأة 
ــكو( 2021  ــة )اإليسيس ــالن منظم ــار إع ــي إط ــدورة، ف ــذه ال ــي ه ــتحداثه ف ــمَّ اس ــذي ت ــي، ال ــل البيئ ــي العم ف
عاًمــا للمــرأة، وســيكون للمــرأة ثــالث جوائــز فــي مجــاالت اإلدارة البيئيــة األساســية وهــي: جائــزة المــرأة فــي 
البحــوث واإلنجــازات والممارســات الناجحــة، وجائــزة المــرأة فــي جمعيــات النفــع العــام والجمعيــات األهليــة، 

وجائــزة المــرأة فــي الريــادة فــي مؤسســات القطــاع الخــاص أو الحكومــي. 
ــا الفــرع الرابــع مــن الجائــزة )فــرع المدينــة الخضــراء الصديقــة للبيئــة(، فيتعلــق بمنــح جائــزة تكريميــة ألفضل  أمَّ
ثــالث مــدن فــي العالــم اإلســالمي صديقــة للبيئــة، وفــق مــا دعــت إليــه الوثيقــة التوجيهيــة بشــأن المــدن 

الخضــراء ودورهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
إلــى ذلــك، أوضحــت )اإليسيســكو( عبــر موقعهــا اإللكترونــي أن بــاب الترشــيح مســتمر لهــذه الــدورة الثالثــة 
مــن الجائــزة 2021-2022، وذلــك للمهتميــن مــن داخــل العالــم اإلســالمي وخارجــه إلــى نهايــة شــهر ديســمبر 
2021، وذلــك فــي مختلــف فــروع الجائــزة، وتشــمل الجائــزة فــي دورتهــا الجديــدة أربعــة فــروع، حيــث ســتختار 

لجنــة التحكيــم ثالثــة فائزيــن فــي كل فــرع، ويبلــغ إجمالــي قيمــة الجوائــز 195 ألــف دوالر.

فتح باب الترشح لجائزة اململكة لإلدارة البيئية



تقارير سعودية
31 التقرير العشرون - أغسطس 2021

شــعيب األديغــم، وأعالــي شــعيب األديغــم، ورويغــب فــي الريــاض، وخشــم النقيــع، ونقــوش وادي قريــن 
غــزال، والمقلــع الحجــري بــوادي قريــن غــزال فــي تبــوك. وتــمَّ أيًضــا تســجيل موقعيــن فــي منطقــة الجــوف 

همــا: جبــل مركــز مريــر، والحقنــة.
ــى الربــع األول مــن هــذا العــام، ليصــل بذلــك عــدد  ــا حت ــا أثرًي ــراث قــد ســجلت 624 موقًع ــة الت وكانــت هيئ
ــق  ــف مناط ــي مختل ــا ف ــا أثرًي ــى اآلن 8176 موقًع ــي حت ــار الوطن ــجل اآلث ــي س ــجلة ف ــة المس ــع األثري المواق

ــة. المملك

تنفــذ اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض برنامًجــا صحًيــا تحــت شــعار »صحتــي فــي مدرســتي« وذلــك 
بالتعــاون مــع القطاعــات الصحيــة بالمنطقــة. يأتــي ذلــك فــي إطــار حــرص تعليــم الريــاض علــى تهيئــة أبنائهــا 

الطــالب وبناتهــا الطالبــات وتحقيــق العــودة الصحيــة اآلمنــة للعــام الدراســي الجديــد.
البرنامــج يهــدف إلــى تهيئــة المجتمــع المدرســي، وخاصــة الطلبــة وأوليــاء األمــور، لالســتعداد للعام الدراســي 
الجديــد مــن خــالل التوعيــة الصحيــة وتعريــف المجتمــع ببرامــج ومبــادرات الصحــة المدرســية وأثرهــا اإليجابــي 

فــي تعزيــز الصحــة العامــة عبــر قنــوات التواصــل اإللكترونيــة المعتمــدة.
ويتضمــن البرنامــج التوعيــة ببرامــج ومبــادرات الصحــة المدرســية كفحــص االلتحــاق بالصــف األول االبتدائــي 
»فحــص اللياقــة«، والفحــص االستكشــافي الصحــي لطلبــة المــدارس الــذي يركــز علــى تقصــي التاريــخ 
المرضــي المزمــن، إضافــة إلــى فحــص حــدة النظــر، وفحــص ضعــف الســمع، وصعوبــات التعلــم، واعوجــاج 
السلســلة الفقاريــة، وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه، إلــى جانــب اكتشــاف حــاالت ســوء التغذيــة التــي يتــم 
بموجبهــا إحالــة الحــاالت المكتشــفة إلــى المراكــز الصحيــة المتخصصــة. كمــا أن الفحــص االستكشــافي 
ــم،  ــي له ــور البدن ــو والتط ــتويات النم ــد مس ــة ورص ــة الطلب ــة لصح ــات إحصائي ــدة بيان ــاد قاع ــى إيج ــدف إل يه
وإبــالغ أوليــاء األمــور بالمشــكالت الصحيــة المكتشــفة، ويتــم ذلــك مــن خــالل آليــة خاصــة بتحديــد ولــي األمــر 

ــر تطبيــق وزارة الصحــة. موعــًدا مناســًبا ألقــرب مركــز صحــي عب
أيًضــا، البرنامــج يركــز علــى التوعيــة باإلجــراءات االحترازيــة الواجــب اتباعهــا للوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس 
ــمل  ــي تش ــة«، والت ــن »وقاي ــد م ــي المعتم ــادي الوقائ ــل اإلرش ــا للدلي ــا وفًق ــزام به ــتجد وااللت ــا المس كورون
ــل  ــاس للتقلي ــآداب العط ــزام ب ــة، وااللت ــس الكمام ــى لب ــة عل ــام، والمحافظ ــن بانتظ ــم اليدي ــل وتعقي غس
مــن العــدوى، وتتبــع الطريقــة األصــح لغســل وتعقيــم اليديــن والمحافظــة علــى النظافــة الشــخصية، مــع 

تشــديد البرنامــج علــى أخــذ كامــل جرعــات اللقــاح المقــررة للجميــع.
كذلــك يعــزز البرنامــج التوعيــة باتبــاع النمــط الصحــي لالســتعداد للمدرســة، كأهميــة تنــاول وجبــة الفطــور 

»صحتي يف مدرستي« برنامج لتهيئة الطلبة
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ــة  ــزال قائم ــا ال ت ــة كورون ــات جائح ــيخ، أن تحدي ــد آل الش ــن محم ــد ب ــور حم ــم الدكت ــر التعلي ــي وزي ــد معال أك
فــي كل فصــل ومدرســة وجامعــة، ولكــن األمــل والتفــاؤل واالســتعداد عناصــر مهمــة فــي مواجهــة تلــك 
التحديــات بدعــم واهتمــام القيــادة الرشــيدة - حفظهــا هللا - للتعليــم فــي المملكــة، واســتمرار الشــراكة مــع 

المجتمــع.
ــتمرار  ــل اس ــن أج ــل م ــى أن العم ــد إل ــي الجدي ــام الدراس ــة الع ــبة انطالق ــه بمناس ــي كلمت ــه ف ــار معالي وأش
رحلــة التعليــم هــو األهــم، »فالجميــع متشــوقون لعــودة حضوريــة آمنــة، ومتشــوقون أكثــر لعــودة الحيــاة 
ــات  ــزات ونجاح ــن منج ــق م ــا تحق ــة م ــوه بمواصل ــراتها«. ون ــم مؤش ــد أه ــم أح ــع، والتعلي ــة للمجتم الطبيعي
ــود  ــا.. وجه ــس عالمًي ــان أواًل ليناف ــت اإلنس ــة جعل ــة طموح ــة.. ورؤي ــة وممّكن ــيدة داعم ــادة رش ــم قي بدع

ــوره األول. ــد حض ــي موع ــن ف ــون الوط ــم ليك ــبي التعلي ــن منتس ــتمرة م ــة ومس مخلص
وأكــد أن وزارة التعليــم بذلــت مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد جهــوًدا كبيــرة فــي تطويــر المناهــج والخطــط 
الدراســية ومســارات الثانويــة والمنصــات الرقميــة، وتطبيــق الفصــول الثالثــة، لمواكبــة ومنافســة أفضــل 
ــا  الممارســات العالميــة، وصناعــة مســتقبل أفضــل ألبنــاء وبنــات الوطــن الذيــن يســتحقون نظاًمــا تعليمًي

يحقــق أحالمهــم وطموحاتهــم، ويســهمون مــن خاللــه فــي تنميــة وطنهــم.
وقــال الدكتــور آل الشــيخ: »هــذا العــام االســتثنائي يعــود فيــه الطــالب والطالبــات ومنتســبو التعليــم 
ــا إلــى مدارســهم ومعاهدهــم وجامعاتهــم لمــن أكمــل منهــم الحصــول علــى جرعتيــن مــن لقــاح  حضورًي

رحلة التعليم مستمرة رغم تحديات »كورونا«

ــة  ــات الخفيف ــة للوجب ــل صحي ــم بدائ ــة، وتقدي ــى المدرس ــروج إل ــل الخ ــزل وقب ــي المن ــة ف ــة المتكامل الصحي
مثــل الفواكــه والخضــروات، وشــرب الســوائل الطبيعيــة، وخاصــة المــاء لتحســين عمليــة الهضــم والذاكــرة. 
كمــا يوجــه الطلبــة بالحصــول علــى ســاعات نــوم كافيــة ألثرهــا اإليجابــي علــى التحصيــل الدراســي، ومراعــاة 

االشــتراطات الصحيــة الختيــار الحقيبــة المدرســية. 
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أوضحــت وزارة التعليــم أن نســبة حضــور الطــالب والطالبــات مــع انطالقــة العــام الدراســي الجديــد بلغــت 
أكثــر مــن 87% مــن طلبــة المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة. وبلــغ عــدد الزيــارات الميدانيــة مــن قبــل قيــادات 
ــا نســبة النمــاذج التشــغيلية  التعليــم والمشــرفين التربوييــن فــي المــدارس أكثــر مــن 12.193 زيــارة. أمَّ
للمــدارس ذات المســتوى المنخفــض، فوصلــت 49%، والمســتوى المتوســط 44%، والمســتوى العالــي %7، 

بينمــا بلغــت نســبة المســتوى العالــي جــًدا أقــل مــن 1 %.
ــع  ــة، م ــة التعليمي ــتكمال العملي ــهم الس ــا بمدارس ــى 18 عاًم ــن 12 إل ــة م ــة العمري ــي الفئ ــة ف ــم الطلب وانتظ
االلتــزام بتطبيــق كافــة اإلجــراءات واالحتــرازات الوقائيــة والبروتوكــوالت الصحيــة المعتمــدة مــن وزارة 

ــع. ــم والمجتم ــرهم ومعلميه ــالمتهم وأس ــن س ــي تضم ــة( الت ــة )وقاي ــة العام ــة الصح ــة وهيئ الصح
وشــهد اليــوم الثانــي لبدايــة العــام الدراســي الجديــد زيــادة فــي مســتوى حضــور الطــالب والطالبــات الذيــن 
عــادوا لمقاعــد الدراســة بتفــاؤل بعــام دراســي مثمــر، واالشــتياق لمدارســهم ولزمالئهــم ومعلميهــم، 
متطلعيــن للعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، وذلــك بعــد انقطــاع عــن الحضــور دام أكثــر مــن عــام ونصــف العــام 

بســبب الجائحــة.
وخصصــت وزارة التعليــم جــزًءا مــن وقــت الحصــة األولــى فــي بدايــة اليــوم الدراســي لتوعيــة وتثقيــف الطلبــة 
والطالبــات بأهميــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة مــن قبــل المعلميــن والمعلمــات، والتأكيــد علــى ضوابــط 

االســتخدام األمثــل للهواتــف الذكيــة إلبــراز حالتهــم الصحيــة مــن تطبيــق »توكلنــا«.
ــع  ــن جمي ــتفادة م ــة االس ــات بأهمي ــالب والطالب ــة الط ــات توعي ــن والمعلم ــى المعلمي ــوزارة عل ــدت ال وأك
ــد  ــن ُبع ــم ع ــات التعلي ــل آلي ــي تفعي ــتمرار ف ــوزارة، مــع االس ــا ال ــي أتاحته ــة الت ــائل التعليمي ــوات والوس القن
العــام، ومنصــة »روضتــي« للطفولــة  والتعليــم اإللكترونــي، ومنصــة »مدرســتي« وتطبيقاتهــا للتعليــم 
المبكــرة، وقنــوات »عيــن« التعليميــة. وكذلــك أدوات التعليــم اإللكترونــي والبدائــل التعليميــة واألدوات 
والبرامــج التفاعليــة للتعليــم المتزامــن وغيــر المتزامــن المناســبة لــكل مرحلــة دراســية؛ وذلــك لزيــادة 

تحصيلهــم المعرفــي.

انتظام 87% من طلبة املتوسطة والثانوية

كورونــا، الفًتــا النظــر إلــى مواصلــة وزارة التعليــم جهودهــا فــي تهيئــة بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة، وتوفيــر 
جميــع المتطلبــات لتحقيــق ذلــك، والتنســيق والتكامــل مــع وزارة الصحــة فــي توفيــر اللقاحــات، وهيئــة 
الصحــة العامــة )وقايــة( فــي اعتمــاد اإلجــراءات االحترازيــة، مــع اســتمرار الشــراكة المجتمعيــة التــي نعتــز بهــا 

ــة نفســًيا لمقاعــد الدراســة«. ــة الطلب ــاء األمــور لتهيئ ونعــول عليهــا مــع األســر وأولي
وأضــاف: »إن تحديــات جائحــة كورونــا ال تــزال قائمــة فــي كل فصــل ومدرســة وجامعــة، ولكــن األمــل 
والتفــاؤل واالســتعداد عناصــر مهمــة فــي مواجهــة تلــك التحديــات، واالحتمــاالت المتوقعــة والناجمــة 
عنهــا فــي أي وقــت وفــي أي مــكان، ويبقــى األهــم هــو اســتمرار رحلــة التعليــم، فالجميــع متشــوقون لعــودة 

ــراتها«. ــم مؤش ــد أه ــم أح ــع.. والتعلي ــة للمجتم ــاة الطبيعي ــودة الحي ــر لع ــوقون أكث ــة.. ومتش ــة آمن حضوري
ودعــا معالــي وزيــر التعليــم فــي ختــام كلمته الطــالب والطالبــات والمنتســبين فــي التعليم بأهمية اســتكمال 

الحصــول علــى جرعتيــن مــن لقــاح كورونــا، وااللتــزام بتطبيق اإلجــراءات االحترازيــة خالل يومهم الدراســي.
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ــالل  ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــات واألح ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــم الفعالي ــف أه ــذا المل ــي ه ــع ف نطال
ــن. ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم ــطس، وجه ــهر أغس ش

امللف الترفيهي
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ــك  ــان المل ــة لمهرج ــخة السادس ــن النس ــن ضم ــابقتين جديدتي ــالق مس ــن إط ــل ع ــادي اإلب ــس ن ــن رئي أعل
ــد. ــل بالصياه ــز لإلب عبدالعزي

وقــال الشــيخ فهــد بــن حثليــن، عبــر منصتــه اإلعالميــة بـ«تويتــر«: »الســتفادة أكبــر قــدر ممكــن مــن المــالك 
ــدان  ــة القع ــل 6، فئ ــز لإلب ــك عبدالعزي ــان المل ــي مهرج ــدان(، ف ــة )القع ــن لفئ ــابقتين جديدتي ــا مس اعتمدن

لســن )مفاريــد(، وفئــة القعــدان مــن ســن )حــق إلــى جــذع(، بواقــع خمــس مراكــز لــكل فئــة«.
مــن جانــب آخــر، عبــر مــالك اإلبــل عــن تقديرهــم لهــذه الخطــوة الداعمــة مــن نــادي اإلبــل. وأكــدوا أن الدعــم 
ــر  ــن التطوي ــد م ــهد المزي ــنة نش ــف، وكل س ــن، ال يتوق ــن حثلي ــد ب ــيخ فه ــادة الش ــادي بقي ــن الن ــر م الكبي
وإدخــال المزيــد مــن األشــواط التنافســية فــي اإلبــل وآخرهــا شــوطا القعــدان اللذيــن تــمَّ اإلعــالن عنهمــا 

ــادي ودعمــه المتواصــل للمهرجــان. ضمــن اهتمامــات الن

مسابقتان للقعدان بمهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل

مــه نــادي الصقــور  انطلقــت فعاليــات النســخة األولــى مــن المــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور، الــذي ينظِّ
ــادي  ــر الن ــي مق ــك ف ــن، وذل ــن والمهتمي ــن والمنتجي ــن الصقاري ــعة م ــاركة واس ــط مش ــعودي، وس الس

ــاض. ــة الري ــمال مدين ــم ش بمله
وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لنــادي الصقــور الســعودي، حســام بــن عبدالمحســن الحزيمــي، عــن شــكره 
لصاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخلية، رئيــس مجلس 
ــن  ــدم الصقاري ــذي يخ ــي، ال ــزاد الدول ــل الم ــة لتفاصي ــة والمتواصل ــه الكريم ــه ومتابعت ــادي؛ الهتمام إدارة الن
ــاج  الســعوديين وكل صقــاري المنطقــة، ويوفــر نخبــة ســالالت الصقــور القادمــة مــن أفضــل مــزارع اإلنت

ــة. العالمي
ــداد  ــق األج ــذي راف ــر ال ــا الصق ــعودي، خصوًص ــوروث الس ــم الم ــى دع ــادة عل ــرص القي ــي« ح ــد »الحزيم وأك
وكان شــريكهم فــي الحيــاة ومعيًنــا لهــم، ومصــدر رزق أيًضــا، حيــث أثبتــت اآلثــار المكتشــفة أن أبنــاء الجزيــرة 
نتــه الرســوم والنقــوش الصخريــة علــى أرض  العربيــة استأنســوا الصقــور منــذ آالف الســنين، بحســب مــا بيَّ

المملكــة، وشــارك فــي الكشــف عنهــا نخبــة مــن علمــاء التنقيــب واآلثارييــن الســعوديين والعالمييــن.

انطالق املزاد الدولي ملزارع الصقور
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ــام  ــذي يق ــة، ال ــخته الثالث ــي نس ــن ف ــد للهج ــي العه ــان ول ــة لمهرج ــة التمهيدي ــات المرحل ــت منافس انطلق
ــن. ــباقات الهج ــف لس ــة الطائ ــدان محافظ ــى مي عل

ــد  ــي العه ــيف ول ــزة س ــي جائ ــاركة ف ــن بالمش ــجيل الراغبي ــدء تس ــان، ب ــة للمهرج ــة المنظم ــت اللجن وأعلن
أكثــر نقــاط فــي منافســات  الحاصلــة علــى  الهجــن  تبلــغ جائزتهــا مليــون لاير لمالــك  للنقــاط، والتــي 
ــة  ــة المطيــة شــخصية بنســبة 100%، واشــترطت اللجن ــة، علــى أن تكــون ملكي ــة والنهائي األشــواط التمهيدي
تعبئــة االســتمارة الخاصــة بالجائــزة، وإحضــار كشــف حديــث يوضــح المطايــا المشــاركة، وصــورة مــن شــعار 
المالــك، مــع أحقيــة المالــك فــي إضافــة مــن لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى كاألب واألبنــاء، إذا كانــت 

ــه. ــعار نفس ــل الش ــا تحم المطاي
ــة المهرجــان، للتأكــد مــن نتائــج كشــف المنشــطات،  ــة أنهــا لــن تعتمــد أي نتائــج إال بعــد نهاي وأبانــت اللجن
حيــث ستســتبعد جميــع نقــاط المطايــا التــي تظهــر تحليالتهــا إيجابيــة، موضحــة أنــه فــي حــال تســاوي 

ــت. ــل توقي ــى أفض ــواًل عل ــين حص ــر المتنافس ــى أكث ــوع إل ــم الرج ــه يت ــاط، فإن ــي النق ــر ف ــن أو أكث مالكي

انطالق مهرجان ولي العهد للهجن

ــن أن المــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور، الــذي يواصــل فعالياتــه حتــى الخامــس مــن ســبتمبر المقبــل،  وبيَّ
وتنقــل فعالياتــه عبــر البــث المباشــر لمنصــات التواصــل، وكذلــك القنــوات التلفزيونيــة الراعيــة، يوفــر منصــة 
موثوقــة وفريــدة مــن نوعهــا لبيــع الصقــور، وســيكون هــذا المــزاد تنافســًيا يومًيــا للبيــع المباشــر والســريع، 

يعــزز هوايــة الصيــد بالصقــور كإرث متجــدد يحــرص النــادي علــى نقلــه لألجيــال القادمــة.
ل المــزاد فــي ليلتــه األولــى حصيلــة مبيعــات بلغــت 221 ألــف لاير، لقــاء خمســة صقــور شــهدت  وســجَّ

ــا. ــدر منه ــي تنح ــالالتها الت ــدرة س ــا، ون ــم به ــي تتس ــا الت ــك لمزاياه ــا، وذل ــر به ــا للظف ــا قوًي تنافًس
ووفــر النــادي لمــالك الصقــور مواقــع الســتضافتها، وقاعــة إلجــراء عمليــة البيــع المباشــر والمزايــدة، مهيــأة 
الســتقبال الصقاريــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، وفــق اإلجــراءات االحترازيــة والبروتوكــوالت الوقائيــة 

مــن فيــروس كورونــا التــي أقرتهــا وزارة الصحــة، وتضمــن ســالمة الحضــور والمنظميــن.
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تشــهد الواجهــة البحريــة بجــدة هــذه األيــام إقبــااًل مــن أهالــي وزاور عــروس البحــر األحمــر، خاصــة بعــد إطالق 
فعاليــة »الشــاطئ« فــي األول مــن شــهر أغســطس، ضمــن أنشــطة وفعاليــات برنامــج صيــف الســعودية، 
ــج  ــتمر البرنام ــات، ويس ــي للفعالي ــز الوطن ــع المرك ــاون م ــياحة، بالتع ــة الســعودية للس ــه الهيئ ــذي أطلقت ال

حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر 2021.
وتحتضــن فعاليــة »الشــاطئ« أكبــر جزيــرة مائيــة عائمــة فــي العالــم؛ ُســجلت مرتيــن فــي موســوعة جينيــس 
لألرقــام القياســية، بجانــب المســاحات الرمليــة وســاحات األلعــاب وعــدد مــن المرافــق المتميــزة مثــل: 
ــة  ــع األطعم ــع بي ــترخاء، ومواق ــوس واالس ــن الجل ــر، وأماك ــص للتصوي ــع المخص ــاطئ، والموق ــر الش متج

ــة. ــيقة والمتنوع ــة الش ــات البحري ــطة والرياض ــى األنش ــة إل ــروبات، إضاف والمش
وُخّصصــت منصــة )روح الســعودية( »visitsaudi.com« للراغبيــن فــي حجــز وشــراء التذاكــر، أو التعــرف 
علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الفعاليــة. كمــا يمكــن مــن خاللهــا اختيــار الباقــة المناســبة فــي وســط أو 
نهايــة األســبوع، وحجــز تذاكــر مجموعــة متنوعــة مــن األلعــاب واألنشــطة الممتعــة مثــل: »قــوارب الكايــاك، 
ــا  ــي«، علًم ــز الخلف ــاق، والقف ــر األطب ــب كس ــى جان ــب، إل ــي العل ــة، ورم ــات المائي ــف، والدراج ــوارب التجدي وق
ــى الســابعة مســاء، وخصصــت لألفــراد  ــا حت ــا مــن الســاعة الســابعة صباًح ــح أبوابهــا يومًي ــة تفت أن الفعالي
والعوائــل باســتثناء األطفــال دون ســن الثانيــة عشــرة. وتطبــق التدابيــر االحترازيــة والصحيــة بدخــول 

ــة.  ــداء الكمام ــدي وارت ــد الجس ــزام بالتباع ــط وااللت ــن فق المحصني

تشــهد محافظــة حقــل هــذه األيــام أجــواء اســتثنائية، جعلتهــا وجهــة لــكل باحــث عــن الســياحة البحريــة، فــي 
ظــل انخفــاض معــدالت الرطوبــة بهــا، كظاهــرة مناخيــة تمتــاز بهــا عــن باقــي مــدن وســواحل المملكــة. 

وأضحــت »حقــل« بمــا حباهــا هللا مــن طبيعــة وجهــة علــى خارطــة الســياحة الوطنيــة بحكــم موقعهــا 
المطــل علــى خليــج العقبــة، وبشــواطئها الرمليــة البيضــاء ومياههــا الصافيــة الكريســتالية تحتضــن الحاضنــة 
للحيــاة البحريــة، والشــعاب المرجانيــة الملونــة؛ لتقــدم للــزوار العديــد مــن تجــارب األنشــطة البحريــة المتنوعــة 
مثــل: ركــوب القــوارب، أو ممارســة رياضــة الســباحة والغــوص أو االســترخاء فــي شــاطئ القفيــف وأم عنــم 

والســبهان والحميضــة والشــريح والســلطانية وشــاطئ جزيــرة الموصــل الــذي يتميــز بجمــال الطبيعــة. 
ــي  ــل الت ــة النخي ــل«، حديق ــة »حق ــارة مدين ــط زي ــدول مخط ــى ج ــا عل ــن وضعه ــي يمك ــات الت ــن المتنزه وم
توفــر إطــالالت رائعــة علــى خليــج العقبــة والمناطــق المحيطــة بهــا، وتنتشــر فيهــا الكثيــر مــن أشــجار النخيل، 
وأماكــن للجلــوس؛ لذلــك تعــدُّ مناســبة للرحــالت العائليــة ولألطفــال، إضافــة إلــى متنــزه األميــر فهــد بــن 
ســلطان البحــري، وإطاللتــه الســاحرة؛ إذ يضــم الكثيــر مــن القنــوات المائيــة والمســطحات الخضــراء وممــرات 

المشــاة والجلســات العائليــة علــى البحــر.

ار العروس فعالية »الشاطئ« تجذب زوَّ

حقل..
تجارب سياحية وأجواء استثنائية
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