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547,134 إصابة بـ»كورونا«.. وعدد اللقاحات تجاوز 42 مليون جرعة
المناطق »األكثر تحصيًنا« بجرعتين من اللقاح 

فئات محددة تحتاج إلى جرعة ثالثة منشطة
ختام فعالية سوق المزارعين 

شؤون الحرمين: جاهزون الستقبال 70 ألف معتمر يومًيا
62% نسبة السعوديين في كوادر التمريض

24.6% تأثروا سلًبا من اإلنترنت
تأهيل 1000 مواطن في إدارة المرافق

هكذا احتفى السعوديون باليوم الوطني الـ91
دعم التوظيف والتوطين في قطاع الترفيه

امللف األمني

»AGT1500« توطين تطوير محركات
أول دفعة للكادر النسائي للقوات المسلحة

جاهزية عالية للقوات الجوية
إيقاف تعليق القدوم من اإلمارات 

إحباط تهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون
 ختام مناورات »النجم الساطع« 

»الدفاع« تعقد ملتقى التواصل االستراتيجي األول
إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين

»الداخلية« في اليوم الوطني.. عروض ومسيرات ومعارض
امللف االقتصادي

تجاوز مستهدفات 2020 إلى %28
برعاية الملك.. تدشين »صوامع ينبع«

ولي العهد السعودي ُيطلق برنامج تنمية القدرات البشرية
المملكة تشارك في معرض DSEI لندن 

»زراعة العشرين«: نجاح تجربة المملكة في التنمية الريفية المستدامة
»قمم وشيم«.. ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية تطوير عسير 

تمديد تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة 
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امللف السياسي

المملكة وُعمان في االتجاه التنموي الصحيح
دعم حوكمة البيانات الجيومكانية
اتفاقية للنقل البحري مع العراق

تعديل قرارات السفر
رسالة من خادم الحرمين لرئيس الجزائر

إقرار تطوير العشوائيات وخصخصة عقود النظافة
ختام »دراية« للمشاركة بالمحافل الدولية

»هي لنا دار«.. سر شعار اليوم الوطني الـ91
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني في اليوم الوطني

وزير الخارجية يشارك في اجتماع »ترويكا«
»الشورى« يفتتح عامه الثاني بالخطاب المليك

امللف الثقايف

15 جامعة تتقدم في مؤشر »التايمز«
انخفاض األمية في المملكة لـ%3.7

زيادة نسبة معلمات البنين لـ%45
ختـام أكبـر رحلـة استكشافيـة لمسـح الشعـاب المرجـانيـة

تحقيق 5 مستهدفات مع بداية الدراسة
بدء التسجيل في آرتاثون الذكاء االصطناعي 2021

امللف الترفيهي

مبيعات بمليوني لاير في ختام مزاد إنتاج الصقور
جزيرة المرجان.. وجهة سياحية وخطط تطويرية

هجن تريك بن محمد تحقق سيف ولي العهد
أول محمية طبيعية سعودية تسجل باليونسكو
منافسة جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

اليوم الوطني 91.. هذه أبرز الفعاليات
املراجع
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــال شــهر ســبتمبر 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 خــال الشــهر، علــى المســتوى 

المحلــي فــي كافــة المجــاالت. 
فــي الملــف االجتماعــي فــي ســبتمبر، نبــدأ مــع جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة المؤكــدة 
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، حتــى يــوم 30 ســبتمبر، 547.134 حالــة، منهــا 212 حالــة 
فــي العنايــة الحرجــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت التعافــي 536.178 حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 8.716 حالة. 
ــي  ــا ف ــاح كورون ــن لق ــن م ــى جرعتي ــول عل ــبة الحص ــن نس ــة، ع ــفت وزارة الصح ــل، كش ــياق متص ــي س وف
كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة. وتصــدرت منطقــة الباحــة أعلــى نســبة تحصيــن ضــد فيــروس كورونــا 

ــة. ــبة 68.1 بالمئ ــك بنس ــة، وذل بالمملك
وتزامًنــا مــع االســتعدادات الرســمية لاحتفــال باليــوم الوطني الـــ91، شــهدت تطبيقات التواصــل االجتماعي 

بــآالف عبــارات التهنئــة واالحتفــال باليــوم الوطني الســعودي الـ91.
فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، وإنفــاًذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، ولــي العهــد نائــب، رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظــه هللا - القاضيــة بالوقــوف علــى 
ــن  ــلمان ب ــن س ــد ب ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــف صاح ــلحة، وق ــوات المس ــرع الق ــة ألف ــة القتالي الجاهزي
عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، علــى جاهزيــة القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية، خــال زيــارة تفقديــة قــام 

بهــا ســموه لمقــر قيادتهــا فــي الريــاض.

امللخص التنفيذي
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كمــا شــاركت وزارة الداخليــة فــي احتفــاالت اليــوم الوطنــي الـــ91، بعــدد مــن الفعاليــات فــي واجهــة الريــاض، 
ــًدا فــي كورنيــش جــدة،  وكذلــك فــي الدرعيــة فــي البجيــري وقصــر ســلوى، وفــي المنطقــة الغربيــة، وتحدي
وأيًضــا فــي المنطقــة الشــرقية فــي كورنيــش الخبــر. كمــا شــاركت القطاعــات األمنيــة كالشــرطة والدوريات 
األمنيــة والمــرور وأمــن الطــرق وغيرهــا مــن القطاعــات في تنظيــم وضبط النظــام في مناطــق ومحافظات 

المملكــة والمشــاركة فــي فرحــة الوطــن.
الملــف االقتصــادي لشــهر ســبتمبر، شــهد إطــاق صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، 
اســتراتيجية تطويــر منطقــة عســير تحــت شــعار »قمــم وشــيم«، التــي تهــدف إلــى تحقيــق نهضــة تنمويــة 
شــاملة وغيــر مســبوقة للمنطقــة، بضــخ 50 مليــار لاير عبــر اســتثمارات متنوعــة لتمويــل المشــروعات 

ــة. الحيوي
كذلــك أطلــق صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمد بــن ســلمان، رئيس لجنــة برنامج تنميــة القدرات البشــرية، 
برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، أحــد برامــج تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«، والــذي يمثــل اســتراتيجية وطنيــة 
ــة  ــدة الناتج ــرص الواع ــام الف ــا، باغتن ــا وعالمًي ــة، محلًي ــرية الوطني ــدرات البش ــية الق ــز تنافس ــتهدف تعزي تس

عــن االحتياجــات الُمتجــددة والُمتســارعة.
الملــف السياســي فــي ســبتمبر 2021، كان أهــم أحداثــه اليــوم الوطنــي الـــ91، إذ تلقى خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - وصاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، برقيــات تهــاٍن مــن زعمــاء وقــادة العديــد مــن الــدول بمناســبة اليــوم 

الوطني الـــ91 للمملكة.
وقــد أعــرب الجميــع عــن خالــص تهانيهــم بهــذه المناســبة الوطنيــة، مشــيدين بمــا حققتــه المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن إنجــازات حضاريــة شــملت مختلــف المياديــن.
ــاع  ــي االجتم ــة، ف ــر الخارجي ــدهللا، وزي ــن عب ــان ب ــن فرح ــل ب ــر فيص ــمو األمي ــب الس ــارك صاح ــن ش ــي حي ف
الــوزاري بيــن »ترويــكا« دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومعالــي وزيــر خارجيــة الواليــات المتحدة 

األميركيــة »أنتونــي بلينكــن«.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، أعلنــت وزارة التعليــم تحقيقهــا خمســة مســتهدفات رئيســة مــع بدايــة 
العــام الدراســي الجديــد، تضّمنــت رفــع نســبة التحصيــن بين منســوبيها، وانتظــام العمليــة التعليميــة حضورًيا 
مــع تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة، واســتكمال متطلبــات البيئــة التعليميــة وجاهزيتهــا فــي المــدارس، 
ــارات  ــة االختب ــي منص ــارات ف ــز المه ــارات تعزي ــم اختب ــال تنظي ــن خ ــة م ــل الطلب ــتوى تحصي ــاس مس وقي
المركزيــة، وتعميــق الشــراكة مــع األســر وأوليــاء األمــور لإلســهام فــي الرحلــة التعليميــة ألبنائهــم وبناتهــم.
وأعلنــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( بــدء التســجيل فــي النســخة الثانيــة مــن 
المســابقة العالميــة آلرتاثــون الــذكاء االصطناعــي 2021م، وذلــك عبــر الموقــع اإللكترونــي للفعاليــة حتــى 26 

ســبتمبر 2021م.
ــا فــي الملــف الترفيهــي لشــهر ســبتمبر، فقــد نظمــت الهيئــة العامــة للترفيــه فــي الســعودية، وبالتعــاون  أمَّ
ــات  ــة والفعالي ــروض التفاعلي ــن الع ــد م ــر العدي ــي 91، بتحضي ــوم الوطن ــااًل بالي ــق، احتف ــات المناط ــع أمان م

الجماهيريــة فــي مــدن عــدة تحــت شــعار #هي_لنــا_دار.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــال شــهر ســبتمبر 2021، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف
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امللف االجتماعي
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ــم  ــة التطعي ــذ بــدء حمل ــا تجــاوز 42 مليــون جرعــة من أعلنــت وزارة الصحــة أن عــدد لقاحــات فيــروس كورون
حتــى يــوم 30 ســبتمبر.

وأعلنــت الــوزارة، يــوم 30 ســبتمبر، آخــر إحصائيــة لمســتجدات كورونــا فــي المملكــة، تضمنــت تســجيل )44( 
حالــة مؤكــدة، وتعافــي )53( حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد الحــاالت الحرجــة )212( حالــة.

نــت اإلحصائيــة أن إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي المملكــة بلــغ )547.134( حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت التعافــي  وبيَّ
ــا مــا يخــص الوفيــات، فقــد تــم تســجيل )3( حــاالت، حيــث وصــل إجمالــي عــدد الوفيــات  )536.178( حالــة. أمَّ

فــي المملكــة )8.716( حالــة.
ونصحــت الجميــع بالتواصــل مــع مركــز )937( لاستشــارات واالستفســارات علــى مــدار الســاعة، والحصــول 

علــى المعلومــات الصحيــة والخدمــات ومعرفــة مســتجدات فيــروس )كورونــا(.  

547.134 إصابة بـ»كورونا«..
وعدد اللقاحات تجاوز 42 مليون جرعة

املناطق »األكثر تحصيًنا« بجرعتين من اللقاح
كشــفت وزارة الصحــة عــن نســبة الحصــول علــى جرعتيــن مــن لقــاح كورونــا فــي كل منطقــة مــن مناطــق 

المملكــة، وذلــك حتــى يــوم 30 ســبتمبر 2021.
تصــدرت منطقــة الباحــة أعلــى نســبة تحصيــن ضــد فيــروس كورونــا بالمملكــة، وذلــك بنســبة 68.1 بالمئــة، 

وفًقــا لبيانــات وزارة الصحــة.
وجــاءت منطقــة الريــاض فــي المركــز التالــي بنســبة تحصيــن بلغــت 67.5 بالمئــة، ثــم الشــرقية 66.4 بالمئــة، 
ومكــة المكرمــة 59.4 بالمئــة، وعســير 57.4 بالمئــة، والقصيــم 56.9 بالمئــة، وجــازان وتبــوك 55.2 بالمئــة لــكلٍّ 
منهــا، وحائــل 52.7 بالمئــة، والحــدود الشــمالية 52.1 بالمئــة، والمدينــة المنــورة 51.7 بالمئــة، والجــوف 50.6 

بالمئــة، ونجــران 50.4 بالمئــة.
وكانــت وزارة الصحــة أوضحــت، فــي وقــت ســابق، أن مــن فوائــد الجرعــة الثانيــة للقــاح كورونــا، مــا يلــي: %95 
تنخفــض احتماليــة اإلصابــة بالفيــروس، وتقليــل أو انعــدام األعــراض عنــد اإلصابــة بالفيــروس، وتقليــل 
فــرص تكــرار اإلصابــة بالعــدوى، وتقليــل فــرص اإلصابــة بمتحــور دلتــا، وتحفيــز الغــدد الليمفاويــة واألنســجة 

للتفاعــل مــع اللقــاح.
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أكــد المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة الدكتــور محمــد العبدالعالــي، أن المملكــة تســير فــي اتجاهــات إيجابيــة 
ــا، مشــيًرا إلــى أن تحســن المؤشــرات يأتــي نتيجــة لوعــي المجتمــع  وتقتــرب مــن الخــروج مــن جائحــة كورون
ــتمرار  ــي اس ــه ف ــن أمل ــا ع ــاح، معرًب ــى اللق ــول عل ــات الحص ــارع عملي ــة وتس ــراءات االحترازي ــه باإلج والتزام

التــزام جميــع أفــراد المجتمــع باإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة فــي مناشــط العمــل والحيــاة كافــة. 
ــات  ــون لمضاعف ــد – 19« يتعرض ــة بـ«كوفي ــن اإلصاب ــون م ــن يتعاف ــن 10% – 30% مم ــا بي ــن أن م ــف ع وكش
كوفيــد طويــل األمــد، وهــي عبــارة عــن مشــكات صحيــة تســتمر لفتــرات طويلــة، مشــيًرا إلــى أن الدراســات 
ــة الحصــول علــى جرعتيــن مــن التطعيمــات للحــد مــن هــذه المضاعفــات.  العلميــة واألبحــاث أكــدت أهمي

وأضــاف: تســاهم الجرعتــان فــي الحــد مــن تلــك المضاعفــات بنســبة تصــل لـــ%50.
وقــال الدكتــور العبدالعالــي: إن الدالئــل العلميــة تثبــت يوًمــا بعــد يــوم مأمونيــة اللقاحــات، وخاصــة المعتمدة 

فــي المملكــة، مشــيًدا باآلثــار اإليجابيــة التــي حققتهــا اللقاحــات علــى مســتوى صحــة الفــرد والمجتمع.
وأوضــح أن الدراســات العلميــة أشــارت إلــى حاجــة بعــض الفئــات لجرعــة ثالثــة منشــطة، ومــن هــذه الفئــات: 
المصابــون بالفشــل الكلــوي ومــن لديهــم زراعــة أعضــاء، مشــيًرا إلــى أن الدراســات مســتمرة حــول بقيــة 
الفئــات. وأضــاف: بالنســبة للفئــات األقــل عمــًرا مــن 12 ســنة هنــاك دراســات قائمة حــول إمكانيــة حصولهم 

علــى اللقاحــات، ولــم يبــت فيهــا حتــى اآلن. 
وقــال الدكتــور العبدالعالــي: إن »كوفيــد - 19« شــهد ظهــور آالف مــن المتحــورات منهــا مــا هــو مثيــر 
لاهتمــام، ومنهــا مــا هــو مثيــر للقلــق، مشــيًرا إلــى أن المتحــور »مــو« ال يــزال مثيــًرا لاهتمــام ونشــرت حولــه 
عــدة دراســات ولــم يصــل لمرحلــة المثيــر للقلــق. وأضــاف: ال يــزال هــذا المتحــور قيــد المتابعــة والدراســات 
ــة  ــراءات االحترازي ــزام باإلج ــة االلت ــات ومواصل ــى اللقاح ــول عل ــة الحص ــى أهمي ــدًدا عل ــه، مش ــتمرة حول مس

حتــى الخــروج مــن هــذه الجائحــة. 

فئات محددة تحتاج إلى جرعة ثالثة منشطة

احتضــن متنــزه الــردف فــي مدينــة الطائف، غــرب الســعودية، النســخة الثانية مــن فعالية »ســوق المزارعين« 
التــي ترعاهــا هيئــة فنــون الطهــي بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، دعًمــا للمزارعيــن المحلييــن 

وزيــادة فــرص اســتثمارهم فــي المنتجــات.
والخضــار  والعســل  العضويــة  المنتجــات  مــن  المزارعيــن  منتجــات  لعــرض  منصــات  الســوق  وتضمــن 
لتعليــم  لألطفــال  ركــن  مثــل  ُمصاحبــة  مجتمعيــة  أنشــطة  تفعيــل  جانــب  إلــى  والفواكــه،  والورقيــات 
أساســيات الزراعــة التقليديــة، وتوفيــر خدمــة الرســم علــى الوجــه، وجنــاح للتصويــر، وركــن للصقــور، وركــن 

لعــرض طــرق تحضيــر القهــوة، إضافــة إلــى عــزف حــي علــى آلــة العــود، وركــن لفــن الخــط العربــي.

ختام فعالية سوق املزارعين
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أكــد مســاعد الرئيــس العــام المكلــف وكيــل شــؤون المســجد الحــرام، الدكتــور ســعد بــن محمــد المحيميد، أن 
رفــع الطاقــة االســتيعابية إلــى 70 ألــف معتمــر فــي اليــوم مــع التقيــد باإلجــراءات االحترازيــة، يجســد اهتمــام 
القيــادة الرشــيدة - أيدهــا هللا - بقاصــدي الحرميــن الشــريفين وتهيئــة األجــواء الصحيــة ألداء شــعيرة تعبديــة 

آمنة.
ــا  ــف وكاالته ــوي بمختل ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــؤون المس ــة لش ــة العام ــة الرئاس ــد جاهزي ــاف: نؤك وأض
الســتقبال ضيــوف الرحمــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، واالســتعداد التــام لتقديــم منظومــة متكاملــة 
مــن الخدمــات، وتســخير كافــة إمكانــات وكاالت الرئاســة وإداراتهــا المختلفــة واســتعداداتها البشــرية 
والتشــغيلية بصفــة دائمــة مــع اتبــاع كافــة اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة التــي تمكــن المعتمريــن والزائرين 

مــن أداء مناســكهم بــكل يســر وســهولة.
وأشــار إلــى أّنــه جــرى تهيئــة جميــع أروقــة المســجد الحــرام وصحــن المطــاف والســاحات وجاهزيتهــا قبــل 
ــيتم  ــه س ــرام، وأن ــجد الح ــة بالمس ــادات الميداني ــع القي ــتعداد جمي ــه باس ــا فضيلت ــن، منوًه ــد المعتمري تواف
متابعــة وتقويــم أداء الخطــط التشــغيلية مــن قبــل القيــادات لحظــة بلحظــة لتحقيــق األهــداف وتوفيــر بيئــة 

آمنــة وســليمة لتمكيــن ضيــوف الرحمــن مــن أداء عباداتهــم بــكل يســر وســهولة.

شؤون الحرمين: جاهزون الستقبال 70 ألف معتمر 
يومًيا



تقارير سعودية
11 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021

تواصــل وزارة الصحــة ممثلــة فــي اإلدارة العامــة لشــؤون التمريــض، بــذل جهودهــا لرفــع مســتوى جــودة 
ــي  ــل ف ــي الفاع ــكادر التمريض ــدور ال ــًرا ل ــك نظ ــة، وذل ــا الصحي ــي مرافقه ــة ف ــة المقدم ــات التمريضي الخدم
ــة  ــة المملك ــق »رؤي ــي لتحقي ــول الوطن ــة التح ــن خط ــي ضم ــاع الصح ــتراتيجية للقط ــداف االس ــق األه تحقي

.»2030
وفــي هــذا الســياق تعتــزم الــوزارة إطــاق حملــة #كلنا_التمريــض، التــي يتــم فيهــا تكريــم الــكادر التمريضــي 
المميــز فــي منشــآتها الصحيــة خــال العــام المنصــرم 1442هـــ، وفــق معاييــر واشــتراطات محــددة، وذلــك 

ــًرا لعطائهــم المميــز. حرًصــا منهــا علــى اســتمرار إنتاجيتهــم وتقدي
ــذت حملــة #كلنا_التمريــض، وهــي إحــدى مبــادرات االعتــزاز بمهنــة  تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصحــة ســبق أن نفَّ
التمريــض التــي تأتــي ضمــن برنامــج التحــول للقطــاع الصحــي بهــدف تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« للنهــوض 

بالقطاع. 
إذ تهــدف »الصحــة« مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى التعريــف بــدور الممــرض كمحــور القطــاع الصحــي واالعتزاز 
ــدى  ــى م ــز عل ــع، والتركي ــرد والمجتم ــة الف ــي خدم ــة ف ــة والمهاري ــة الفني ــب المهن ــة جوان ــار كاف ــه وإظه ب
ــي  ــة والتفان ــم واالحترافي ــتلزم العل ــي تس ــا الت ــة ومتطلباته ــة الصحي ــة الرعاي ــي منظوم ــة ف ــة المهن جوهري
وااللتــزام. وُيذكــر أن إجمالــي عــدد القــوى العاملــة التمريضيــة فــي وزارة الصحــة يتجــاوز 107 آالف كادر، حيــث 

يمثــل الســعوديون منهــم أكثــر مــن 67 ألــف كادر وبنســبة تتجــاوز %62.

62% نسبة السعوديين يف كوادر التمريض

أصــدرت جمعيــة المــودة للتنميــة األســرية فــي منطقــة مكــة المكرمــة ضمــن حملتهــا »اســتخدمها ال 
تدمنهــا«، دراســة بعنــوان »واقــع اإلدمــان علــى اإلنترنــت وأثــره االجتماعــي واالقتصــادي فــي المملكــة 

.Social Impact Corporation UK مــع  بالتعــاون  2021م  الســعودية  العربيــة 
ــر العــام لجمعيــة المــودة، األســتاذ محمــد آل رضــي، أن الجمعيــة وضمــن حملتهــا التوعويــة  وأوضــح المدي
التــي أطلقتهــا تحــت عنــوان »اســتخدمها ال تدمنهــا« هدفــت إلــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي بمخاطــر إدمــان 
التقنيــة وســبل عاجــه وتقديــم استشــارات طــرق العــاج مــن اإلدمــان التقنــي، مضيًفــا أن الجمعيــة أعــدت 
دراســة عــن واقــع اإلدمــان علــى اإلنترنــت وأثــره االجتماعــي واالقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
2021م، ونفذهــا فريــق علمــي بمشــاركة الدكتــور معــن التنجــي، رائــد األعمــال فــي البيانــات واألثــر االجتماعــي، 

و«تانيــا غوبتــا« التــي تحمــل درجــة الماجســتير فــي علــم اجتمــاع اإلنترنــت مــن جامعــة أكســفورد.
ــن آل رضــي أن 1237 شــاركوا فــي الدراســة، نســبة الذكــور منهــم 57.2% واإلنــاث 42.8%، وتــم اســتخدام  وبيَّ
االســتبيان الرقمــي والرســائل القصيــرة المباشــرة وعبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي، مشــيًرا إلــى أن 
الدراســة خلصــت لعــدة نتائــج أبرزهــا أن المعــدل اليومــي الســتخدام الفــرد لإلنترنــت فــي المملكــة بلــغ 3.9 
ســاعات، بينمــا بلــغ المعــدل الســنوي الســتخدام الفــرد لإلنترنــت فــي المملكــة 1400 ســاعة، فــي حيــن بلــغ 

24.6% تأثروا سلًبا من اإلنترنت
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ــادرة توطيــن عقــود التشــغيل والصيانــة بالجهــات العامــة والشــركات التــي تســاهم الدولــة  ســاهمت مب
بنســبة ال تقــل عــن 51% مــن رأس مالهــا، فــي تدريــب وتأهيــل أكثــر مــن 1000 مواطــن ومواطنــة عــن طريــق 
أكثــر مــن 35 دورة تدريبيــة فنيــة ومتخصصــة فــي إدارة المرافــق، وذلــك منــذ انطــاق المبــادرة فــي أكتوبــر 

2019م حتــى نهايــة يوليــو 2021م، بحســب بيانــات وتقاريــر المبــادرة.
وتســتهدف الجهــات الحكوميــة الشــريكة فــي تنفيــذ المبــادرة، إطــاق عــدة دورات تدريبيــة متطــورة وفــي 
ــاء وبنــات الوطــن ورفــع  تخصصــات نوعيــة فــي قطــاع التشــغيل والصيانــة، مــن أجــل تمكيــن وتأهيــل أبن

قدراتهــم فــي مجــال التشــغيل والصيانــة.
ــة  ــن اإلداري ــي المه ــات ف ــن والمواطن ــة للمواطني ــل جاذب ــرص عم ــر ف ــى توفي ــادرة إل ــدف المب ــك ته كذل
ــتقطاب  ــاع الس ــي القط ــل ف ــة العم ــين بيئ ــاع، وتحس ــة بالقط ــة والحرفي ــرافية والفني ــية واإلش والهندس
الكــوادر الوطنيــة، وكذلــك تحفيــز نمــو القطــاع وتعزيــز دوره ومشــاركته فــي التنميــة االقتصاديــة، باإلضافــة 
إلــى المســاهمة فــي تحقيــق مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030« فــي رفــع مســتوى مشــاركة الســعوديين 

فــي ســوق العمــل.
ــة،  ــة االجتماعي ــادرة، وهــي: وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــذ المب ــة علــى تنفي وتعمــل ســت جهــات حكومي
ووزارة الماليــة، وهيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هدف(، 
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة؛ إذ تقــدم 
عــدة برامــج لدعــم تأهيــل وتمكيــن المواطنيــن والمواطنــات مــن فــرص العمــل فــي القطــاع. كمــا تقــدم 
ــي  ــعه ف ــوه وتوس ــم نم ــاع، ودع ــي القط ــل ف ــة العم ــين بيئ ــر وتحس ــي تطوي ــاهمة ف ــزات للمس ــدة محف ع

اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة.
ــر  ــة، عب ــغيل والصيان ــود التش ــن لعق ــل التوطي ــى دلي ــاع عل ــة، االط ــغيل والصيان ــآت التش ــن لمنش وُيمك
الرابــط https://hrsd.gov.sa، إذ يهــدف الدليــل إلــى توحيــد آليــات تطبيــق متطلبــات التوطيــن وكفاءتــه فــي 

تلــك العقــود، وتزويــد الجهــات العامــة بكافــة اإلجــراءات والمتطلبــات الازمــة.
كذلــك يمكنهــا اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة فــي القطــاع عبــر البوابــة الوطنيــة للعمــل )طاقــات(، عبــر 

.www.taqat.sa :رابــط البوابــة

تأهيل 1000 مواطن يف إدارة املرافق
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تزامًنــا مــع االســتعدادات الرســمية لاحتفــال باليــوم الوطنــي الـــ91، شــهدت تطبيقــات التواصــل االجتماعــي 
آالف عبــارات التهنئــة واالحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي الـــ91.

وتشــهد الســعودية فــي يــوم 23 ســبتمبر مــن كل عــام مراســم االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي الــذي 
ــك  ــس المل ــن المؤس ــادر م ــوم الص ــب المرس ــة بموج ــيس المملك ــرى الـــ91 لتأس ــام الذك ــذا الع ــادف ه يص

عبدالعزيــز آل ســعود فــي مثــل هــذا اليــوم عــام 1932.
ــذه  ــة به ــارات التهنئ ــرز عب ــتخدمين أب ــن المس ــر م ــارك كثي ــعودي الـــ91، ش ــي الس ــوم الوطن ــبة الي وبمناس
ــارات  ــرز عب ــن أب ــعوديات، وم ــات الس ــعوديين والمواطن ــن الس ــوب كل المواطني ــى قل ــة عل ــرى الغالي الذك

ــة: التهنئ
- كل عــام ووطنــي الحبيــب بألــف خيــر.. دام عــزك يــا وطــن، للفخــر، للمجــد، للعليــاء نرفــع بهمــة راياتــك 

الخضــراء.
- اليوم الوطني السعودي.. يوم نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا.

- تمتلئ أنفسنا عزًة وفخًرا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني، لنقف جميًعا بصوت واحد ألجل الوطن.
- دمت عزيًزا يا وطن، وسلمت من كل المحن، وبقيت رمًزا للشموخ على مر الزمن.

- سارعي للمجد والعلياء، رددي لخالق السماء، دام عّزك يا وطني، كّل عام وأنت بألف خير.
- عيدك سعيد يا وطني، وكل عام وأنت أغلى األوطان إلى قلوبنا.

- أحبك يا وطني وحبك بالقلب ال ُيضاهيه أي حب.
- فــي ذكــرى اليــوم الوطنــي نحتفــي جميًعــا بالعــزة والكرامــة والماضــي العريــق والمســتقبل المشــرق علــى 

أرضنــا أرض الرخــاء والفخــر.
- دمت يا وطني منبع الفخر والتقدم والعطاء واألمان.

هكذا احتفى السعوديون باليوم الوطني الـ91

بحضــور وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
ــه،  ــة للترفي ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــي رئي ــي، ومعال ــليمان الراجح ــن س ــد ب ــدس أحم ــدف(، المهن )ه
ــع مديــر عــام الصنــدوق، تــريك بــن عبــدهللا الجعوينــي، مذكــرة  األســتاذ تــريك بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، وقَّ

تفاهــم مــع الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للترفيــه، المهنــدس فيصــل بافــرط.
وتهــدف مذكــرة التفاهــم بمدينــة الريــاض، إلــى دراســة االحتياجــات التدريبيــة والوظيفيــة فــي قطــاع الترفيه، 
وتصميــم البرامــج المناســبة لدعــم التوظيــف ورفــع نســب التوطيــن فــي القطــاع، وكذلــك توعيــة الجهــات 
العاملــة مــع الهيئــة بتلــك البرامــج وتمكينهــا مــن االســتفادة منهــا، بمــا يخــدم دعــم تدريــب وتوظيــف أبنــاء 

وبنــات الوطــن فــي قطــاع الترفيــه.
ــرة الماضيــة مــع عــدد مــن  ــات التــي وقعهــا الصنــدوق خــال الفت ــداًدا لاتفاقي وتأتــي مذكــرة التفاهــم امت
الجهــات الحكوميــة والخاصــة لتمكيــن الكــوادر الوطنيــة مــن الفــرص الوظيفيــة فــي ســوق العمــل، وتنميــة 

وتطويــر رأس المــال البشــري ورفــع قــدرات أبنــاء وبنــات الوطــن وتنافســهم فــي ســوق العمــل.

دعم التوظيف والتوطين يف قطاع الترفيه



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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أعلنــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية توقيــع اتفاقيــة توطيــن وتطويــر قــدراٍت بيــن شــركة الشــرق 
األوســط لمحــركات الطائــرات المحــدودة وشــركة هانيويــل األميركيــة، والتــي تهــدف إلــى توطيــن قــدرات 

.)AGT1500( اإلصــاح والصيانــة والعمــرة لمحــركات
وقــد شــهد توقيــع االتفاقيــة نائــب محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية لقطــاع الصناعــات 
العســكرية، م. قاســم بــن عبدالغنــي الميمنــي، والرئيــس التنفيــذي لشــركة الشــرق األوســط، م. عبــدهللا بــن 

ــد القحطانــي. ــي الُعمــري، وممثــل شــركة هانيويــل الســعودية، يزي عل
االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركتين تهــدف إلى توطين ونقــل قدرات اإلصــاح والصيانة والعمــرة لمحركات 
)AGT1500(، مــا سيســاهم فــي رفــع جاهزيــة المنظومــة وزيــادة اســتجابة الخدمــة الميدانيــة والدعــم الفنــي 
وخلــق فــرص وظيفيــة عاليــة المهــارات للكفــاءات الســعودية، وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن القــدرات 
المحليــة وتطويرهــا، مضيًفــا أن االتفاقيــة ستســهم فــي خلــق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة فــي مجــاالت 
اإلصــاح والصيانــة والعمــرة لتلــك المحــركات. ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن نقــل وتوطيــن قــدرات 

إصــاح وصيانــة وعمــرة هــذا المحــرك بنهايــة العــام 2023. 
االتفاقيــة تأتــي ضمــن إطار تحفيــز توطين الصناعات العســكرية فــي المملكة، ودعــم اســتراتيجيتها الهادفة 
إلــى توطيــن القطــاع بمــا يزيــد علــى 50% مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى المعــدات والخدمــات العســكرية بحلــول 

العــام 2030م لبنــاء قطــاع صناعات عســكرية محلي ومســتدام.

»AGT1500« توطين تطوير محركات

رعــى رئيــس هيئــة األركان العامــة، الفريــق األول الركــن فيــاض بــن حامــد الرويلــي، حفــل تخريــج أول دفعــة 
ــز.  ــي المرك ــي ف ــرد األساس ــن دورة الف ــد إتمامه ــلحة بع ــوات المس ــائي للق ــكادر النس ــب ال ــز تدري ــن مرك م
الــدورة بــدأت فــي 18 مــن شــوال 1442هـــ بمركــز تدريــب الــكادر النســائي للقــوات المســلحة واســتمرت 14 

أســبوًعا.
وألقــى رئيــس هيئــة تعليــم وتدريــب القــوات المســلحة، اللــواء الركــن عــادل بــن محمــد البلــوي، كلمــة أكــد 
فيهــا أن المركــز يهــدف إلــى تقديــم خدمــات تدريبيــة مميــزة للمعينــات بــوزارة الدفــاع بكفــاءة واحترافيــة فــي 

المجــاالت الوظيفيــة التــي تحتاجهــا الــوزارة.
وأضــاف أن للمركــز رســالة مهمــة وهــي توفيــر برامــج ومناهــج تدريبيــة مميــزة وبيئــة تعليميــة مثاليــة، وفًقــا 
لمقاييــس عالميــة الجــودة تلبــي احتياجــات القــوات المســلحة مــن الــكادر النســائي بهــدف الوصــول إلــى أداء 

أفضــل يســاعد علــى تحقيــق أهــداف الــوزارة مســتقبًا.
ــكره  ــن ش ــا ع ــر فيه ــز، عبَّ ــذكاري للمرك ــجل الت ــي الس ــًة ف ــة كلم ــة األركان العام ــس هيئ ــي رئي ن معال ودوَّ
ــا  ــزة دعًم ــال ممي ــن أعم ــه م ــا يقدمون ــى م ــه عل ــات في ــات العام ــز والزمي ــى المرك ــن عل ــاء القائمي للزم

ــز. ــة المرك لمهم

أول دفعة للكادر النسائي للقوات املسلحة
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ح مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة أنــه إشــارة إلــى مــا ســبق إعانــه بشــأن تعليــق الســفر إلــى عــدد  صــرَّ
مــن دول العالــم والقــدوم منهــا، وبنــاًء علــى المتابعــة المســتمرة للوضــع الوبائــي محلًيــا وعالمًيــا، ومــا يتعلــق 

بــأي مخاطــر وبائيــة فــي أٍي مــن الــدول.
وبنــاًء علــى مــا رفعتــه الجهــات الصحيــة المختصــة عــن تطــورات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيد – 
19«، ومــدى اســتقرار الوضــع الوبائــي فــي جميــع دول العالــم، فقــد تقــرر إيقــاف تعليــق القــدوم إلــى المملكــة 
عبــر المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة، ابتــداء مــن الســاعة 11:00 مــن صبــاح األربعــاء 1 صفــر 1443هـــ، الموافــق 

8 ســبتمبر 2021م، وذلــك مــن الــدول الثــاث اآلتيــة:
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جمهورية جنوب إفريقيا.
جمهورية األرجنتين.

والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.
وأكــد المصــدر أهميــة االلتــزام بجميــع اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المعتمــدة. وأوضــح أن جميــع 
اإلجــراءات والتدابيــر تخضــع للتقييــم المســتمر مــن قبــل الجهــات الصحيــة المختصــة فــي المملكــة، وذلــك 

حســب تطــورات الوضــع الوبائــي فــي العالــم.

إيقاف تعليق القدوم من اإلمارات

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 ــاًذا لتوجيه إنف
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع - حفظــه هللا - القاضيــة بالوقــوف علــى الجاهزيــة القتاليــة ألفــرع 
القــوات المســلحة، وقــف صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، 
علــى جاهزيــة القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية، خــال زيــارة تفقديــة قــام بهــا ســموه لمقــر قيادتهــا فــي 

الريــاض.
وخــال الزيــارة أشــاد ســمو األميــر خالــد بــن ســلمان بالجاهزيــة العاليــة للقــوات الجويــة الملكيــة الســعودية، 
ومــا تحظــى بــه ُمقاتاتهــا الدفاعيــة والهجوميــة ومنظومــة الُمراقبــة الجويــة وطائــرات التــزود بالوقــود مــن 
تجهيــزات عاليــة المســتوى؛ لتعزيــز أدوارهــا فــي حمايــة الوطــن ومكتســباته، والحفــاظ علــى أمــن وســامة 

المملكــة وصيانــة أراضيهــا تجــاه مختلــف التحديــات ومواجهــة جميــع التهديــدات.

جاهزية عالية للقوات الجوية
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ــون،  ــة كبتاج ــب 1.121.722 حب ــاوالت لتهري ــع مح ــاط أرب ــن إحب ــارك م ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــت هيئ ن تمكَّ
وذلــك بعــد العثــور عليهــا ُمخبــأة فــي إرســاليات وردت إلــى المملكــة عبــر عــدٍد مــن المنافــذ الجمركيــة البريــة 

والجويــة والبحريــة. 
وأوضحــت الهيئــة أن محاولــة التهريــب األولــى كانــت فــي جمــرك مطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض، حيــث 
ُعِثــر علــى 112.810 حبــة كبتاجــون كانــت مخبــأة بطريقــة فنيــة فــي إرســالية عبــارة عــن )عّجانــات منزليــة( وردت 
ــه. كمــا  ــر المطــار، حيــث جــرى إخفــاء المضبوطــات أســفل الوعــاء الــذي يوضــع العجيــن بداخل للمملكــة عب
تمّكــن الجمــرك مــن إحبــاط محاولــة أخــرى لتهريــب 80.000 حبــة كبتاجــون، بعــد العثــور عليهــا ُمخبــأة فــي »طــرد 

بريــدي« يحتــوي علــى »فاتــر لتنقيــة الميــاه«. 
ــن مــن إحبــاط محاولــة لتهريــب 917.636 حبــة كبتاجــون، فــي  وأضافــت الهيئــة أن جمــرك مينــاء ضبــاء تمكَّ
ــن جمــرك جســر الملــك فهــد مــن إحبــاط محاولــة أخــرى لتهريــب 11.276 حبــة، كانــت مخبــأًة فــي  حيــن تمكَّ
إحــدى المركبــات القادمــة للمملكــة عبــر المنفــذ، بحيــث جــرى إخفــاء المضبوطــات بطريقــة فنيــة فــي أجــزاء 

متفرقــة مــن المركبــة. 
وأكــدت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك أنهــا ماضيــة فــي إحــكام الرقابــة الجمركيــة علــى واردات المملكــة، 
ــة فــي أمــن  ــا ألحــد أبــرز مهامهــا المتمثل وتقــف بالمرصــاد أمــام محــاوالت أربــاب التهريــب، وذلــك تحقيًق

وحمايــة المجتمــع مــن هــذه اآلفــات.

إحباط تهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون

ُختمــت فــي قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية بجمهوريــة مصــر العربيــة، منــاورات تمريــن »النجــم الســاطع 
ــام  ــر الخت ــد زيك. وحض ــق األول محم ــي، الفري ــاج الحرب ــري واإلنت ــاع المص ــر الدف ــور وزي ــترك بحض 2021« المش
مــن الجانــب الســعودي نيابــة عــن رئيــس هيئــة األركان العامــة قائــد القــوات البريــة الملكيــة الســعودية، 
ــق  ــن والملح ــاركة بالتمري ــدات المش ــلحة الوح ــادة أس ــه ق ــر، يرافق ــدهللا المطي ــن عب ــد ب ــن فه ــق الرك الفري

ــرة. ــي القاه ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــفارة المملك ــكري بس العس
ــان واألردن  ــا واليون ــركا وبريطاني ــة وأمي ــة والمملك ــر العربي ــة مص ــن: جمهوري ــن كلٌّ م ــي التمري ــارك ف وش

ــب. ــة مراق ــرى بصف ــة أخ ــرص، و13 دول ــتان وقب ــة باكس وجمهوري
ــذت  ــث نف ــن، حي ــي التمري ــت ف ــي تم ــة الت ــيناريوهات القتالي ــن الس ــدد م ــق ع ــن تطبي ــام التمري ــهد خت وش
المروحيــات القتاليــة عمليــات اإلنــزال الجــوي لعناصــر القــوات الخاصــة، وقامــت اآلليــات المصفحــة بعمليــات 

الدعــم والمســاندة باســتخدام الذخيــرة الحيــة، وعمليــات اإلنــزال المظلــي.
ــا لــكل مــا نفــذوه  وأظهــر المشــاركون مــن القــوات الســعودية فــي التمريــن جاهزيــة قتاليــة عاليــة وإتقاًن
مــن عمليــات أثنــاء التمريــن. وتأتــي مشــاركة القــوات المســلحة الســعودية فــي »تمريــن النجــم الســاطع« 
وغيرهــا مــن التماريــن وفــق نهــج علمــي مــدروس لرفــع الجاهزيــة القتاليــة، وتبــادل الخبــرات للضبــاط 

ختام مناورات »النجم الساطع«
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انعقــد الملتقــى الســنوي األول للتواصــل االســتراتيجي فــي وزارة الدفــاع، برعايــة مســاعد وزيــر الدفــاع 
ــؤون  ــاع للش ــل وزارة الدف ــن: وكي ــور كلٍّ م ــاري، وبحض ــين البي ــن حس ــد ب ــور خال ــة، الدكت ــؤون التنفيذي للش
االســتراتيجية أحمــد بــن علــي عســيري، ووكيــل الــوزارة للمشــتريات والتســليح إبراهيــم الســويد، وكبيــر 

الموظفيــن التنفيذييــن بــوزارة الدفــاع محمــد بــن فيصــل المعمــر.
وحضــر الملتقــى عــدد مــن القيــادات والمتخصصيــن فــي مجــال التواصــل واإلعــام مــن منســوبي الــوزارة 
فــي القــوات المســلحة وأفــرع القــوات فــي جميــع المناطــق والخدمــات الصحيــة بالــوزارة وقيــادة القــوات 
ــط  ــل والتخطي ــام، والتواص ــي اإلع ــة ف ــل المتخصص ــن ورش العم ــدًدا م ــى ع ــن الملتق ــتركة. وتضم المش
م الــورش عــدد  للحمــات االتصاليــة، وصناعــة المحتــوى والتقاريــر المرئيــة، وإدارة وتنظيــم الفعاليــات. وقــدَّ

مــن الخبــراء بالتعــاون مــع أكاديميــة األميــر أحمــد بــن ســلمان لإلعــام التطبيقــي.
وتحــدث مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون التنفيذيــة خــال الملتقــى عــن نظــرة وزارة الدفــاع للتواصــل 
االســتراتيجي ومــدى أهميتــه فــي تحقيــق النجــاح فــي المشــروعات، وقــال فــي معــرض كلمتــه إن »إضافــة 
ــن  ــة م ــة متقدم ــى مرحل ــة إل ــوزارة االتصالي ــة ال ــل تجرب ــي ينق ــل اإلعام ــى العم ــتراتيجي إل ــوم االس المفه
ناحيــة التخطيــط«، مضيًفــا: »أن التقــدم التقنــي اليــوم يحتــم علــى جميــع الجهــات وليــس فقــط وزارة الدفــاع 

ــتراتيجي«. ــكل اس ــام بش ــع اإلع ــل م التعام
ــادل المعرفــة بيــن منســوبي الــوزارة فــي كافــة  وهدفــت وزارة الدفــاع مــن إقامــة الملتقــى إلــى نشــر وتب
ــوزارة، ومناقشــة خطــة التواصــل االســتراتيجي، وتوثيــق  قطاعاتهــا حــول النمــوذج التشــغيلي المعتمــد لل
العاقــات المهنيــة بيــن المشــتغلين فــي الــوزارة علــى صناعــة التواصــل بكافــة أشــكاله مــن أجــل تحقيــق 
الموجهــة  واإلعاميــة  االتصاليــة  العمليــة  تطويــر  األهــداف  وشــملت  االســتراتيجية.  الــوزارة  أهــداف 

للجمهوريــن الداخلــي والخارجــي.

»الدفاع« تعقد ملتقى التواصل االستراتيجي األول

وضبــاط الصــف. ويعــدُّ »تمريــن النجــم الســاطع« مــن التماريــن المهمــة فــي المنطقــة، وذلــك لتنــوع القوات 
المشــاركة، وتنــوع طبيعــة التضاريــس التــي تمــت فيهــا التماريــن.
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أصــدرت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي تعميًمــا إلــى جميــع شــركات الطيــران العاملــة بمطــارات المملكــة 
بمــا يشــمل الطيــران الخــاص، بشــأن إجــراءات التحقــق مــن حالــة تحصيــن المقيميــن قبــل صعودهــم 

ــة. ــى المملك ــادرة إل ــرة المغ للطائ
ــا بإبــراز  ونــص التعميــم علــى اعتمــاد إحــدى الوســيلتين للتحقــق مــن أهليــة المســافر المقيــم، وهــي: إمَّ
حالــة التحصيــن فــي تطبيــق »توكلنــا«، أو تقديــم تقريــر إثبــات التحصيــن فــي المملكــة عبــر منصــة »قــدوم«. 
وشــددت الهيئــة علــى أهميــة التعاميــم الصــادرة، مؤكــدة علــى اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بحــق المخالفيــن، 

ــى ذلــك. ــة عل وتحملهــم المســؤوليات المترتب

شــاركت وزارة الداخليــة فــي احتفــاالت اليــوم الوطني الـــ91، بعدد مــن الفعاليات في واجهــة الرياض، وكذلك 
فــي الدرعيــة فــي البجيــري وقصــر ســلوى، وفــي المنطقــة الغربيــة، وتحديــًدا فــي كورنيــش جــدة، وأيًضــا فــي 
المنطقــة الشــرقية فــي كورنيــش الخبــر. كمــا شــاركت القطاعــات األمنيــة كالشــرطة والدوريــات األمنيــة 
ــات  ــق ومحافظ ــي مناط ــام ف ــط النظ ــم وضب ــي تنظي ــات ف ــن القطاع ــا م ــرق وغيره ــن الط ــرور وأم والم

المملكــة والمشــاركة فــي فرحــة الوطــن.
وفــي واجهــة الريــاض جــرى عــرض عســكري بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للترفيــه، لمــدة ســاعة شــاركت 
فيــه المــرأة الســعودية بالــزي الرســمي للمــرة األولــى. وأقامــت وزارة الداخليــة متحًفــا ألبــرز المقتنيــات مــن 

قطاعــات الــوزارة.
ــة  ــر بواب ــة تطوي ــع هيئ ــاون م ــات بالتع ــم الفعالي ــي تنظي ــر ف ــة أكب ــور وزارة الداخلي ــة كان حض ــي الدرعي وف
ــي  ــوم الوطن ــات الي ــين فعالي ــي تدش ــارز ف ــا الب ــيقية وحضوره ــة الموس ــور الفرق ــاهد الحض ــة، فش الدرعي
الســعودي بعــزف الســام الملــيك الوطنــي فــي الدرعيــة، عاصمــة الدولــة الســعودية األولــى، ومهــد الملوك 
واألبطــال؛ ممــا شــكل ُبعــًدا تاريخًيــا وثقافًيــا ووطنًيــا عظيًمــا. كمــا جابــت فرقتــا الخيالــة والهجانــة، التابعتــان 
لــوزارة الداخليــة، أنحــاء الدرعيــة فــي مســيرتين منفصلتيــن، حاملــًة أعــام المملكــة والجهــة المشــاركة 

ــة. والمنظم
ــة  ــهداء وزارة الداخلي ــور لش ــا لص ــي عرًض ــف التاريخ ــي طري ــي ح ــامخ ف ــلوى الش ــر س ــدران قص ــت ج وضم
تخليــًدا لذكراهــم، وتكريًمــا للشــهداء ودورهــم البطولــي فــي الــذود عــن الديــن والوطــن، وســجل شــهداء 
الوطــن األبطــال ملحمــة مــن ماحــم البطولــة والفــداء واإلخــاص والتضحيــة إلعــاء كلمــة هللا، ثــم الحفاظ 
علــى أمــن هــذا الوطــن العظيــم والدفــاع عــن حــدوده ضــد أي اعتــداء بتصديهــم بــكل شــجاعة ومســؤولية 
وإخــاص وشــجاعة لألعــداء، مقدميــن أرواحهــم الطاهــرة فــداء لــه، كاتبيــن بدمائهــم الزكيــة تاريًخــا ودرًســا 
ــيرة  ــم مس ــي، ث ــات الهارل ــيرة دباب ــك مس ــا ذل ــة. وت ــه الحكيم ــن وقيادت ــذا الوط ــب ه ــي ح ــة ف ــي التضحي ف

الموكــب األمنــي التــي شــاركت فيــه عــدد مــن القطاعــات األمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة.

إجراءات جديدة للتحقق من تحصين املقيمين

»الداخلية« يف اليوم الوطني.. عروض ومسيرات 
ومعارض
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ــث  ــي، حي ــرس الوطن ــة للح ــة العام ــه المديري ــاركت في ــًا ش ــا جمي ــة عرًض ــت وزارة الداخلي ــدة نظم ــي ج وف
اســتعرضت باآلليــات البريــة والبحريــة علــى كورنيــش جــدة، كمــا شــاركت أيًضــا بعــروض مماثلــة فــي 
المنطقــة الشــرقية وتحديــًدا فــي كورنيــش الخبــر. مشــاركة وزارة الداخليــة فــي اليــوم الوطنــي تركــت انطباًعا 
ــور  ــاركة الحض ــي المش ــرز ف ــل، وكان األب ــم والتفاع ــاركة والتنظي ــن المش ــت بي ــث تنوع ــور، حي ــًا للحض جمي
ــخ القطاعــات العســكرية وتطورهــا وحضورهــا الفعــال  ــى تاري العســكري للمــرأة الســعودية، باإلضافــة إل

ــة. ــا الغالي ــي بادن ــبات ف ــي كل المناس ف



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــال 
شــهر ســبتمبر 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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ــث ازداد  ــام 2016، حي ــن الع ــبة 40% ع ــًوا بنس ــام 2020م نم ــي الع ــطة ف ــرة والمتوس ــآت الصغي ــهدت المنش ش
عــدد المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن 447 ألــف منشــأة فــي العــام 2016، إلــى مــا يزيــد علــى 626 ألــف 
منشــأة بنهايــة العــام 2020. وصعــد مؤشــر »نســبة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج 

المحلــي« مــن 21.9% إلــى أكثــر مــن 28% فــي 2018 متجــاوًزا مســتهدف 2020 وهــو %23.
والتزاًمــا بتحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«، وانطاًقــا مــن مكامن القــوة االســتثمارية في المملكــة ألداء دورها 
الريــادي، ولتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة، وســعًيا لدفــع لعجلــة التنميــة االقتصاديــة، ســاهم »برنامــج 
التحــول الوطنــي« فــي معالجــة عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه رواد األعمــال وأصحــاب المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، وتذليــل العقبــات نحــو تحقيــق األهــداف المنشــودة فــي تعزيــز الممكنــات االقتصاديــة 
الوطنيــة، باإلضافــة إلــى اســتحداث أنظمــة وبرامــج ومراكــز وهيئــات، تســهم فــي تحقيــق التزامــات »رؤيــة 
نهــا مــن المســاهمة الفعالة في  المملكــة 2030« وتعطــي دوًرا أكبــر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وتمكِّ
االقتصــاد مــن خــال خلــق الوظائــف ودعــم االبتــكار وتعزيــز الصــادرات، لتحقيــق اقتصــاد مزدهــر، والوصــول 

إلــى »رؤيــة المملكــة 2030«.
وحــرص »برنامــج التحــول الوطنــي« مــن خــال منظومــة التجــارة علــى تأســيس بنيــة اقتصاديــة صلبــة، 
دعــم  إلــى  إضافــًة  المملكــة،  فــي  االقتصــاد  لتحفيــز  الازمــة  والتجاريــة  االســتثمارية  األدوات  وتطويــر 
رّواد ورائــدات األعمــال وتنميــة القــدرات البشــرية فــي المملكــة، وزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة فــي االقتصــاد.

تجاوز مستهدفات 2020 إلى %28

ــن  ــه هللا - دش ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــت رعاي تح
وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للحبــوب، المهنــدس عبدالرحمــن بــن 

عبدالمحســن الفضلــي، مشــروع فــرع المؤسســة العامــة للحبــوب بمحافظــة ينبــع.
ــزازه  ــن اعت ــا ع ــر خاله ــة عّب ــارس، كلم ــد الف ــدس أحم ــة، المهن ــظ المؤسس ــى محاف ــبة ألق ــذه المناس وبه
وجميــع منســوبي المؤسســة برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - افتتــاح فــرع المؤسســة بينبــع، 
مقدًمــا شــكره لوزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة علــى تدشــينه المشــروع، الــذي ســيلبي احتياجــات المواطنيــن 

والمقيميــن والقطاعــات األخــرى المتعلقــة بالصناعــات الغذائيــة فــي المملكــة.
وأشــار المهنــدس الفــارس إلــى أن الدولــة أنشــأت هذه المؤسســة فــي العام 1392هـــ، إدراًكا منهــا ألهمية 
ــا أنــه بافتتــاح الفــرع الخامــس  هــذا القطــاع الــذي بــدأ بفــرع وحيــد وبطاقــة تخزينيــة وإنتاجيــة محــدودة، مبيًن

عشــر للمؤسســة ســيصل إجمالــي طاقاتهــا التخزينيــة إلــى حــدود )3.5( ماييــن طــن.
وأوضــح أن المشــروع بلغــت تكلفــة إنشــائه أكثــر مــن 364 مليــون لاير، ويعــدُّ إحــدى مبــادرات برامــج التحول 
الوطنــي المتمثــل فــي تطويــر نظــام اإلنــذار المبكــر لألغذيــة وحــاالت الطــوارئ وإدارة الخــزن اإلســتراتيجي، 

برعاية امللك..
تدشين »صوامع ينبع«
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ولي العهد السعودي ُيطلق برنامج تنمية القدرات 
البشرية

أطلــق صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، رئيــس لجنــة برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، أحــد برامــج تحقيــق 
»رؤيــة المملكــة 2030«، والــذي يمثــل اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تعزيــز تنافســية القــدرات البشــرية 

ــام الفــرص الواعــدة الناتجــة عــن االحتياجــات الُمتجــددة والُمتســارعة. ــا، باغتن ــا وعالمًي الوطنيــة محلًي
وقــال ولــي العهــد الســعودي: »يمثــل برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 
ــا. ليكــون  ــا وعالمًي 2030م، اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تعزيــز تنافســية القــدرات البشــرية الوطنيــة محلًي
ــن  ــك م ــم. وذل ــس العال ــوح يناف ــدرات وطم ــتقبلي بق ــي والمس ــل الحال ــوق العم ــتعًدا لس ــن مس المواط

ــة«. ــة المعرف ــتقبل، وتنمي ــارات المس ــية ومه ــارات األساس ــر المه ــم، وتطوي ــز القي ــال: تعزي خ
وأضــاف ســموه: »ولثقتــي بقــدرات كل مواطــن، فقــد تــم تطويــر هــذا البرنامــج ليلبــي احتياجــات وطمــوح 
جميــع شــرائح المجتمــع، مــن خــال تطويــر رحلــة تنميــة القــدرات البشــرية بدايــة مــن مرحلــة الطفولة، مــروًرا 
ــن  ــداد مواط ــدف إع ــل، به ــوق العم ــى س ــواًل إل ــة، وص ــة والمهني ــد التقني ــات والمعاه ــات والكلي بالجامع
طمــوح يمتلــك المهــارات والمعرفــة، ويواكــب المتغيــرات المتجــددة لســوق العمــل، ممــا يســاهم فــي بنــاء 

اقتصــاد متيــن قائــم علــى المهــارات والمعرفــة وأساســه رأس المــال البشــري«.
وتابــع ســمو ولــي العهــد الســعودي: »وتتضمــن خطــة البرنامــج 89 ُمبــادرة بهــدف تحقيــق 16 هدًفــا 
ــي  ــة وه ــز رئيس ــاث ركائ ــج ث ــتراتيجية البرنام ــتمل اس ــة 2030م، وتش ــة المملك ــداف رؤي ــن أه ــتراتيجًيا م اس

الــذي يهــدف إلــى تعزيــز المخــزون االســتراتيجي مــن القمــح وتعزيــز طاقــات اســتقبال الحبــوب، مفيــًدا بــأن 
ــدات  ــري، ومع ــن مت ــف ط ــغ 120 أل ــة تبل ــعة إجمالي ــال بس ــن الغ ــانية لتخزي ــع خرس ــم صوام ــروع يض المش
لتفريــغ الســفن علــى رصيــف المينــاء بطاقــة 1000 طــن/ الســاعة، وبــرج تشــغيل بكامــل معداتــه لنقــل 
الغــال وتوزيعــه داخــل الصوامــع إضافــة إلــى المختبــرات، وأنظمــة التحكــم اآللــي، وكامــل خطــوط المرافــق، 
وشــبكات متكاملــة لصــرف األمطــار، وأنظمــة إنــذار ومكافحــة الحريــق، ومحطــة احتياطيــة لتوليــد الكهربــاء، 

إلــى جانــب المبانــي الخدميــة واإلداريــة األخــرى.
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اململكة تشارك يف معرض DSEI لندن
شــاركت المملكــة فــي معــرض معــدات الدفــاع واألمــن الدولــي )DSEI(، الــذي أقيــم علــى مــدار أربعــة أيــام 

فــي مركــز »اكســيل لنــدن« بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن.
ــع  ــام واس ــكرية باهتم ــات العس ــة للصناع ــة العام ــه الهيئ ــه ونظمت ــذي قادت ــعودي ال ــاح الس ــي الجن وحظ
مــن قبــل الــزوار والمختصيــن فــي المجــاالت العســكرية للتعــرف علــى آخــر المســتجدات والتطــورات التــي 
ــة  ــدرات محلي ــن ق ــاع م ــه القط ــر ب ــا يزخ ــة، وم ــة بالمملك ــكرية والدفاعي ــات العس ــاع الصناع ــهدها قط يش
تلبــي االحتياجــات المعلوماتيــة لألجهــزة العســكرية، حيــث شــهد الجنــاح الــذي حمــل شــعار »اســتثمر فــي 
الســعودية« مشــاركة وزارة االســتثمار والشــركة الســعودية للصناعات العســكرية »الشــريك االســتراتيجي 

لمعــرض الدفــاع العالمــي«، باإلضافــة إلــى مشــاركة معــرض الدفــاع العالمــي.
واســتقبل جنــاح المملكــة خــال أيــام الحــدث عــدًدا مــن كبــار الشــخصيات والمســؤولين ومــن قــادة الصناعة 
والمســتثمرين فــي مجــاالت الصناعــات العســكرية واألمنيــة والدفاعيــة، وأهمهــا زيــارة ســفير خــادم 
الحرميــن الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن بنــدر بــن ســلطان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، حيــث وقــف ســموه علــى أجنحــة الجهــات المشــاركة، وتعــّرف علــى أبــرز مــا توصــل 
ــكرية  ــات العس ــن الصناع ــد توطي ــى صعي ــارعة عل ــورات متس ــن تط ــكرية م ــات العس ــاع الصناع ــه قط إلي

ــة. ــة ونقــل التقني والدفاعي

تطويــر أســاس تعليمــي متيــن ومــرن للجميــع، واإلعــداد لســوق العمــل المســتقبلي محلًيــا وعالمًيــا، وإتاحــة 
ــاة«. ــدى الحي ــم م ــرص التعل ف

وتشــمل مبــادرات البرنامــج الموزعــة علــى ثــاث ركائــز: مبــادرة تعزيــز التوســع فــي ريــاض األطفــال التــي 
ستســهم فــي تنميــة قــدرات األطفــال منــذ ســن مبكــرة، إضافــة إلــى تنميــة مهاراتهــم الشــخصية، ومبــادرة 
التوجيــه واإلرشــاد المهنــي للطــاب لالتحــاق بســوق العمــل التــي تهــدف إلــى تمكيــن الطــاب مــن تحديــد 
توجهاتهــم المهنيــة مــن خــال تزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات لرســم خطــة التنميــة الشــخصية الخاصــة 
بهــم، والتــي ســيكون لهــا أثــر فــي إعدادهــم لســوق العمــل المســتقبلي محلًيــا وعالمًيــا، باإلضافــة إلــى عــدد 
مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تطويــر وتأهيــل المهــارات مــن خــال المســاهمة فــي إتاحــة فــرص التعلــم 
مــدى الحيــاة لزيــادة معــدالت التوظيــف للمواطنيــن وتمكيــن المبدعيــن ورواد األعمــال مــن أجــل بنــاء 

مواطــن يمتلــك القــدرات والمهــارات الازمــة لســوق العمــل الحالــي والمســتقبلي محلًيــا وعالمًيــا.
ويركــز برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية علــى إعــداد وتأهيــل القــدرات البشــرية فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتطويــر منظومــة تنميــة القــدرات البشــرية منــذ مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى التعلــم مــدى 
الحيــاة، وتطويــر مخرجــات التعليــم لمواءمتهــا مــع احتياجــات ســوق العمــل الحالــي والمســتقبلي، وتوطيــن 
الوظائــف عاليــة المهــارات مــن خــال تأهيــل وتدريــب المواطنيــن، إضافــة إلــى تفعيــل أكبــر للشــراكة مــع 
ــر الربحــي؛ إذ يســعى البرنامــج فــي هــذه الجوانــب إلــى تحقيــق مســتهدفات عــدة،  القطاعيــن الخــاص وغي
مــن بينهــا: زيــادة فــرص االلتحــاق بريــاض األطفــال مــن 23% إلــى 90%، ودخــول جامعتيــن ســعوديتين 

ــا. ــة عالمًي ــة المملك ــزز مكان ــا يع ــام 2030م بم ــول ع ــم بحل ــي العال ــة ف ــل 100 جامع ــن أفض ضم
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»زراعة العشرين«: نجاح تجربة اململكة يف التنمية 
الريفية املستدامة

أوضــح وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي، خــال مشــاركته 
فــي اجتمــاع وزراء الزراعــة لمجموعــة العشــرين فــي مدينــة فلورنســا اإليطاليــة، نجــاح تجربــة المملكــة فــي 
برنامــج التنميــة الزراعيــة الريفيــة المســتدامة، الــذي أطلقــه خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظــه هللا - حيــث 
ــذا  ــاده له ــم اعتم ــا ت ــغ م ــة، إذ بل ــل الدول ــن قب ــن م ــار المزارعي ــة صغ ــه فئ ــى ب ــذي تحظ ــام ال ــد االهتم يجس

ــار دوالر. ــج 3.2 ملي البرنام
ــة نمــت خــال األربــع  ــة الزراعي ــة فــي المملكــة الممولــة مــن صنــدوق التنمي ــن أن االســتثمارات الزراعي وبيَّ

ــاء نظــام غذائــي مــرن ومســتدام. الســنوات الماضيــة بنحــو 400%؛ ممــا أســهم فــي بن
ــهامات  ــداًدا إلس ــه امت ــى أن ــي إل ــدس الفضل ــار المهن ــوع، أش ــة الج ــي مكافح ــة ف ــد دور المملك ــى صعي وعل
ــات  ــع المنظم ــاون م ــانية بالتع ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل ــوم مرك ــانية، يق ــة اإلنس المملك

ــة. ــى اآلن 50 دول ــا حت ــاوز عدده ــي تج ــدول الت ــن ال ــدد م ــاعدات لع ــم المس ــة بتقدي ــج العالمي والبرام
ث عــن تحــول المملكــة إلــى األســاليب التقنيــة الحديثــة فــي مجــال اإلرشــاد الزراعــي، وذلــك مــن خــال  وتحــدَّ
الوســائل وقنــوات التواصــل اإللكترونيــة؛ بهــدف الوصــول ألكبــر شــريحة مــن المزارعيــن بطريقــة أســرع 

وأكفــأ.

»قمم وشيم«..
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية تطوير 

عسير
أطلــق صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــر منطقــة عســير تحــت شــعار  ــة، اســتراتيجية تطوي ــة والتنمي الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصادي
»قمــم وشــيم«، التــي تهــدف إلــى تحقيــق نهضــة تنمويــة شــاملة وغيــر مســبوقة للمنطقــة، بضــخ 50 مليــار 
لاير عبــر اســتثمارات متنوعــة؛ لتمويــل المشــروعات الحيويــة، وتطويــر مناطــق الجــذب الســياحي علــى قمــم 
عســير الشــامخة؛ لتكــون عســير وجهــة عالميــة طــوال العــام، معتمــدة فــي ذلــك علــى مكامــن قوتهــا مــن 
ثقافــة وطبيعــة تجمــع بيــن األصالــة والحداثــة، وتســهم فــي دفــع عجلــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي فــي 

المنطقــة.
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تمديد تأجيل الدفعات للمنشآت املتأثرة
أعلــن البنــك المركــزي الســعودي تمديــد فتــرة برنامــج تأجيــل الدفعــاتDeferred Payment Program، أحــد 
برامــج البنــك المركــزي لدعــم تمويــل القطــاع الخــاص، مــدة ثاثــة أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ 1 أكتوبــر 2021م 
إلــى 31 ديســمبر 2021م؛ وذلــك دعًمــا للمنشــآت المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، التــي مــا زالــت 
متأثــرة مــن اإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا وفًقــا لتقييــم جهــات التمويــل.

جديــر بالذكــر أن عــدد العقــود المســتفيدة مــن برنامــج تأجيــل الدفعــات منــذ انطاقــه فــي 14 مــارس 2020م 
ــو 174  ــود نح ــك العق ــة لتل ــات المؤجل ــة الدفع ــت قيم ــن بلغ ــي حي ــد، ف ــاوز 107 آالف عق ــد تج ــه ق ــى تاريخ حت
مليــار لاير. وتجــاوز عــدد العقــود المســتفيدة مــن برنامــج التمويــل المضمــون 6 آالف عقــد، بقيمــة تمويــل 
إجماليــة تجــاوزت 11 مليــار لاير. وتأتــي هــذه البرامــج دعًمــا للقطــاع الخــاص ولمســتويات الســيولة فــي النظام 
المالــي، حيــث تســاهم فــي تمكيــن جهــات التمويــل مــن القيــام بدورهــا فــي دعــم وتمويــل القطــاع الخــاص، 

وتخفيــف اآلثــار االقتصاديــة والماليــة علــى قطــاع المنشــآت المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خال شــهر ســبتمبر 2021.

امللف السياسي
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العمانييــن فــي تعزيــز  الفالــح، حــرص ورغبــة األشــقاء  المهنــدس خالــد  أكــد معالــي وزيــر االســتثمار، 
العاقــات التــي تربــط البلديــن الشــقيقين، مــن خــال دعــم العاقــات االســتثمارية المتبادلــة، وتنميــة 

الجانبيــن. كا  لــدى  الُمتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
وأوضــح معاليــه فــي تصريــح صحفــي فــي ختــام الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا، لســلطنة عمــان، علــى رئاســة 
وفــد ســعودي ضــم فــي عضويتــه عــدًدا مــن المســؤولين فــي القطاعــات الحكوميــة األخــرى، والمســؤولين 
ــام  ــي ق ــارات الت ــعودي، أن الزي ــاص الس ــاع الخ ــات القط ــركات ومؤسس ــن الش ــد م ــي العدي ــن ف التنفيذيي
ــم  ــة الدق ــة ومنطق ــيل الصناعي ــة الرس ــي مدين ــة ف ــق االقتصادي ــآت والمراف ــعودي للمنش ــد الس ــا الوف به
االقتصاديــة الخاصــة وغيرهــا، جعلتنــا نشــعر بالفخــر واالطمئنــان أننــا نســير مًعــا فــي نفــس االتجــاه التنمــوي 

الصحيــح، لُتحقيــق طموحــات وتوجيهــات قيــادة البلديــن وآمــال الشــعبين الشــقيقين.
وكان معالــي الوزيــر خالــد الفالــح، قــد أعلــن فــي ُمســتهل الزيــارة، أن الهــدف الرئيــس مــن هــذه الزيــارة هــو 
مواصلــة البنــاء علــى مــا تحقــق أثنــاء اللقــاء التاريخــي، الــذي جمــع خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن، بجالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق ســلطان عمــان، 
أثنــاء زيــارة الدولــة التــي قــام بهــا جالتــه للمملكــة العربيــة الســعودية فــي شــهر يوليــو الماضــي، مؤّكــًدا أن 
جهــود الوفــد كانــت منصبــًة علــى ترســيخ وتوســعة قاعــدة العاقــات االقتصاديــة واالســتثمارات المتبادلــة 

بيــن البلديــن الشــقيقين.
وشــهدت الزيــارة عقــد االجتمــاع الثانــي لمجلــس األعمــال الســعودي العمانــي، كمــا ُعقــد منتــدى االســتثمار 
الســعودي العمانــي، وتوقيــع مذكــرة تفاهــم، بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان، للتعــاون 

فــي مجــال تعزيــز وتشــجيع االســتثمار المشــترك بيــن البلديــن.

اململكة وُعمان يف االتجاه التنموي الصحيح

قامــت الهيئــة العامــة للمســاحة والمعلومــات الجيومكانيــة بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمواصفــات 
والمقاييــس والجــودة )SASO( بتســجيل المرجــع المكانــي الوطنــي للمملكــة )SANSRS( فــي الســجل 
الخــاص بالمراجــع الجيوديســية )ISO Geodetic Registry( التابــع للجنــة الفنيــة للمعلومــات الجغرافيــة 
المراجــع  إطــارات  بتســجيل  والمختصــة   )ISO/TC211( للمعاييــر  الدوليــة  المنظمــة  فــي  الجيوماتكــس 

الجيوديســية المعتمــدة فــي كل دولــة.
ــة  ــة التحتي ــر البيئ ــة لتحقيــق أهدافهــا فــي اعتمــاد وتطوي ويأتــي ذلــك فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الهيئ
ــي  ــن الدول ــى النطاقي ــع عل ــف بالمرج ــك التعري ــي، وكذل ــي الوطن ــع الجيوديس ــة والمرج ــة الوطني الجيومكاني
بغــرض النشــر واالعتمــاد فــي المنصــات الدوليــة، وأيًضــا علــى المســتوى المحلــي لضمــان ســهولة وصــول 
ــة فــي المملكــة وتكامــل األعمــال واالســتثمارات  ــات الجيومكاني ــه، ولدعــم حوكمــة البيان المســتخدمين إلي

ــة. ــات الجيومكاني ــة بالمعلوم المتعلق

دعم حوكمة البيانات الجيومكانية
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اتفاقية للنقل البحري مع العراق
ــع معالــي وزيــر النقــل والخدمــات اللوجســتية، رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل، المهنــدس صالــح بــن ناصــر  وقَّ
ــراق،  ــة الع ــة وجمهوري ــة المملك ــن حكوم ــري بي ــل البح ــال النق ــي مج ــترك ف ــاون مش ــة تع ــر، اتفاقي الجاس
ــل وزيــر النقــل العراقــي الكابتــن ناصــر الشــبلي  ــل الجاســر الجانــب الســعودي فــي االتفاقيــة، ومثَّ حيــث مثَّ

الجانــب العراقــي.
ــعودي -  ــيقي الس ــس التنس ــا المجل ــوم به ــي يق ــال الت ــن األعم ــلة م ــن سلس ــة ضم ــذه االتفاقي ــي ه وتأت
العراقــي لتعزيــز العاقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة العــراق الشــقيقة علــى المســتوى 

االســتراتيجي وفتــح آفــاق جديــدة للتعــاون فــي مختلــف المجــاالت.
وتهــدف االتفاقيــة إلــى دعــم قطــاع النقــل البحــري الــذي يعــدُّ إحــدى ركائــز التنميــة االقتصاديــة فــي العالــم 
ممــا يســتوجب تنميــة وتطويــر الماحــة البحريــة التجاريــة والســعي إلــى رفــع حركــة مــرور الســفن التجاريــة 
ــى  ــول إل ــراءات الوص ــات وإج ــهيل متطلب ــاري وتس ــادل التج ــجيع التب ــم وتش ــع، ودع ــركاب والبضائ ــل ال لنق
موانــئ كا البلديــن بســفنهما، وكذلــك تعزيــز تبــادل الخبــرات والتقنيــات بيــن الشــركات والمؤسســات 

والمعاهــد البحريــة فــي هــذا المجــال.
وتضمنــت االتفاقيــة كذلــك معاملــة الســفن الخاصــة بالبلديــن فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى موانئهمــا 
ومكوثهــا ومغادرتهــا، وكذلــك فــي حــاالت الطــوارئ والحــوادث البحريــة فــي الميــاه اإلقليميــة. كمــا تهــدف 
االتفاقيــة إلــى تقديــم التســهيات لشــركات النقــل البحــري وســفنها وأطقــم الســفن، إضافــة إلــى االعتراف 
المتبــادل بوثائــق الســفن والبحــارة التابعــة لــكا البلديــن، وتنســيق مواقــف البلديــن فــي المؤتمــرات البحريــة 

الدوليــة.
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رسالة من خادم الحرمين لرئيس الجزائر
بعــث خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - رســالة شــفوية، 
تتعلــق  الشــعبية،  الديمقراطيــة  الجزائريــة  الجمهوريــة  رئيــس  تبــون،  عبدالمجيــد  الرئيــس  فخامــة  إلــى 

بالعاقــات األخويــة التاريخيــة بيــن البلديــن الشــقيقين وســبل تعزيــز التعــاون المشــترك.
قــام بنقــل الرســالة صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، خــال اســتقبال 

فخامــة الرئيــس الجزائــري لــه فــي القصــر الرئاســي بالعاصمــة الجزائريــة.
ونقــل ســمو وزيــر الخارجيــة خــال االســتقبال، تحيــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
ــد،  ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــعود، وصاح ــز آل س عبدالعزي
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - لفخامتــه ولحكومــة وشــعب الجزائــر الشــقيق، 
فيمــا حملــه فخامتــه تحياتــه وتقديــره لخــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي العهــد، وحكومــة وشــعب 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

تعديل قرارات السفر
وافــق مجلــس الــوزراء علــى تعديــل نظــام وثائــق الســفر بالمرســوم الملــيك رقــم )م/24( لتكــون الغرامــة ال 
تزيــد علــى مئــة ألــف لاير أو بالمنــع مــن الســفر مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات أو بهمــا مًعــا، بــداًل مــن 
النظــام الســابق الــواردة فــي المــادة العاشــرة، والــذي ينــص علــى أن تكــون الغرامــة ال تزيــد علــى خمســة 

آالف لاير أو بالمنــع مــن الســفر مــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بهمــا مًعــا. 
ونشرت صحيفة أم القرى تفاصيل القرار.

وقــرر المجلــس الموافقــة علــى تعديــل نظــام وثائــق الســفر – الصــادر بالمرســوم الملــيك رقــم )م/24( وتاريخ 
28 /5 /1421هـــ - علــى النحــو اآلتي:

1- تعديــل عبــارة »يعاقــب بغرامــة ال تزيــد علــى خمســة آالف لاير أو بالمنــع مــن الســفر مــدة ال تزيــد علــى 
ثــاث ســنوات أو بهمــا مًعــا« الــواردة فــي المــادة )العاشــرة(، لتكــون بالنــص اآلتــي: »يعاقــب بغرامــة ال تزيــد 

علــى مئــة ألــف لاير أو بالمنــع مــن الســفر مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات أو بهمــا مًعــا«.
2- إضافة مادة ترتيبها )العاشرة مكرر( بالنص اآلتي:

ــا ال  ــة بم ــكل مخالف ــات ل ــة، والعقوب ــام والائح ــكام النظ ــات ألح ــف المخالف ــة تصني ــة التنفيذي ــدد الائح »تح
يتجــاوز العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )العاشــرة( مــن هــذا النظــام، ويراعــى فــي ذلــك: طبيعــة 

ــا«. ــاالت تكراره ــا، وح ــة له ــددة والمخفف ــروف المش ــامتها، والظ ــة، وجس كل مخالف
3- تعديل الفقرة )3( من المادة )الحادية عشرة( لتكون بالنص اآلتي:

»3- تحــال المخالفــات التــي تســتوجب عقوبــة أشــد تنــص عليهــا األنظمــة األخــرى أو التــي ترتبــط بنــواح أمنية 
– بعــد اســتكمال الجهــة المختصــة فــي وزارة الداخليــة اإلجــراءات النظاميــة – إلــى النيابــة العامــة، الســتكمال 

مــا يلــزم مــن إجــراءات نظاميــة فــي هــذا الشــأن«.
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والشــعبين  البلديــن  تربــط  التــي  الراســخة  التاريخيــة  العاقــات  اســتعراض  االســتقبال  خــال  وجــرى 
كافــة. المجــاالت  فــي  تطويرهــا  وســبل  الشــقيقين 

وتطــرق الجانبــان إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك فــي العديــد مــن الجوانــب، ومنهــا التعــاون السياســي 
الثنائــي الداعــم ألمــن واســتقرار المنطقــة، باإلضافــة إلــى بحــث مســتجدات األحــداث اإلقليميــة والدوليــة، 

والموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك.
ــفير  ــح، وس ــامي الصال ــور س ــفير الدكت ــة، الس ــدول اإلفريقي ــؤون ال ــة لش ــر الدول ــاعد وزي ــاء مس ــر اللق حض
خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة الجزائــر، الدكتــور عبــدهللا بــن ناصــر البصيــري، ومديــر عــام مكتــب 

ســمو وزيــر الخارجيــة، عبدالرحمــن بــن أركان الــداود.

إقرار تطوير العشوائيات وخصخصة عقود النظافة

وافــق مجلــس الشــورى علــى توصيــات لجنــة اإلســكان والخدمات، وطالــب المجلــس وزارة الشــؤون البلدية 
والقرويــة واإلســكان بمراجعــة سياســات معالجــة وتطويــر العشــوائيات بمشــاركة القطــاع الخــاص وفــق 
ــاركة  ــة والمش ــن التوعي ــق، وأن تتضم ــدن والمناط ــر الم ــات تطوي ــع هيئ ــة م ــة واضح ــيق وحوكم ــة تنس آلي
المجتمعيــة، ودعــا الــوزارة إلــى التأكيــد علــى جميــع الجهــات العاملــة فــي أي مدينــة التحقــق عنــد تنفيــذ 
ــددة  ــة ُمح ــج زمني ــق برام ــذ وف ــروع والتنفي ــال للمش ــاق األعم ــال نط ــن اكتم ــرق م ــي الط ــروعات ف المش
ُتراعــي تقليــل األثــر علــى الحركــة المروريــة واألحيــاء الســكنية واألنشــطة التجاريــة المحيطــة بالمشــروع. كمــا 
طالبهــا بوضــع ضوابــط ُتحّمــل الجهــة الُمنّفــذة للخدمــة مســؤولية أي هبوطــات ُمســتقبلية تحــدث فــي 

الطــرق بســبب مشــاريع تمديــدات المرافــق العامــة وتطبيــق الغرامــات المناســبة لذلــك.
ــاد  ــتكمال واعتم ــي اس ــراع ف ــكان باإلس ــة واإلس ــة والقروي ــؤون البلدي ــورى وزارة الش ــس الش ــا مجل ودع
اســتراتيجية القطــاع البلــدي لارتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة فــي المــدن الســعودية وتحســين المشــهد 
الحضــري. وللمحافظــة علــى جــودة واســتدامة أعمــال الرصــف والســفلتة فــي الطــرق داخــل المــدن طالــب 
الشــورى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان أن ُتضّمــن ضوابــط واشــتراطات إعــداد مخططــات 

األراضــي إيصــال كافــة الخدمــات )ميــاه، كهربــاء، صــرف صحــي، اتصــاالت( إلــى داخــل حــدود القطعــة. 
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ختام »دراية« للمشاركة باملحافل الدولية
ختــم مشــروع ســام للتواصــل الحضــاري البرنامــج الوطنــي لمشــاركة الوفــود فــي المحافــل الدوليــة »درايــة« 
فــي نســخته الثالثــة، والــذي امتــدَّ لثاثــة أيــام متواصلــة وبمشــاركة عــدد مــن منســوبي الجهــات الحكوميــة 

المكلفيــن بتمثيــل المملكــة دولًيــا. 
ــة  ــل المملك ــة بتمثي ــات الحكومي ــوبي الجه ــن منس ــن م ــة المكلفي ــخته الحالي ــي نس ــج ف ــتهدف البرنام ويس
ــي  ــرين ف ــة العش ــك قم ــي 2020م«، وكذل ــبو دب ــرض »إكس ــي مع ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــاح المملك ــي جن ف

ــاركة.  ــات المش ــض الجه ــة لبع ــة التخصصي ــرات الدولي ــض المؤتم ــا وبع إيطالي
وشــارك فــي البرنامــج عــدد مــن المتخصصيــن والخبــراء فــي مجــاالت الصــورة الذهنيــة والتواصــل الحضــاري، 
ــة  ــة اإليجابي ــورة الذهني ــراز الص ــي إب ــهام ف ــة لإلس ــارات الازم ــارف والمه ــاركين بالمع ــد المش ــدف تزوي به

عــن المملكــة، وتقديــم صورتهــا الحقيقيــة والتعريــف بمنجزاتهــا الحضاريــة للعالــم.
ــع  ــب م ــا يتناس ــور بم ــي والظه ــام الدول ــائل اإلع ــع وس ــل م ــة التعام ــتعراًضا لكيفي ــج اس ــهد البرنام وش
ــا ومناقشــة مفاهيــم الصــورة الذهنيــة وتطبيقاتهــا وأبــرز اآلثــار اإليجابيــة التــي ينتــج  مكانــة المملكــة عالمًي
عنهــا وكيفيــة االســتفادة منهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالصــورة الذهنيــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
وآليــات تطويرهــا. كمــا ناقــش البرنامــج أبــرز األســئلة واألجوبــة التــي يتعــرض لهــا ممثلــو المملكــة بالخــارج 
مــن خــال »الحقيبــة الدبلوماســية« التــي تتنــاول أبــرز القضايــا واألســئلة المثــارة عــن المملكــة وكيفيــة 
اإلجابــة عنهــا. وتنــاول برنامــج »درايــة« خــال الثاثــة األيــام التعــرف علــى تطبيقــات اإلتيكيــت والبروتوكــول 

ــة.  ــات الدولي ــات التعامــل مــع اإلعــام فــي الملتقي وآلي

»هي لنا دار«..
سر شعار اليوم الوطني الـ91

ــا دار« احتفلــت الســعودية بيومهــا الوطنــي الـــ91، الــذي يوافــق 23 ســبتمبر مــن كل  تحــت شــعار »هــي لن
عــام.

ــى  ــم عل ــد صم ــي، وق ــر فن ــا دار«، واآلخ ــي لن ــارة »ه ــل عب ــي ويحم ــن: األول لفظ ــى جزأي ــعار إل ــم الش وينقس
ــا دار« بخــط الثلــث،  ــة الســعودية، ووضــع عليهــا الشــعار اللفظــي »هــي لن شــكل خريطــة المملكــة العربي

ــي. ــر والبرتقال ــر واألصف ــر واألزرق واألحم ــي األخض ــوان ه ــن األل ــة م ــط مجموع ــا وس ــا مًع ليمتزج
لكن ما سر اختيار ذلك الشعار؟ ولماذا كتب بخط الثلث؟ وما هي داللة األلوان المستخدمة به؟

يحمــل الشــعار العديــد مــن الــدالالت والمعانــي واألبعــاد، تربــط تلــك المناســبة التاريخيــة بإنجــازات الحاضــر 
وطموحــات المســتقبل فــي إطــار »رؤيــة المملكــة 2030«.

ويوافــق اليــوم الوطنــي، ذكــرى اليــوم الــذي أعلــن فيــه الملــك المؤســس عبدالعزيــز آل ســعود - رحمــه هللا 
- توحيــد البــاد تحــت مســمى المملكــة العربيــة الســعودية للمــرة األولــى فــي التاريــخ، وتوحيــد رؤيتهــا تحــت 
ــه إال هللا محمــد رســول هللا« يــوم الخميــس 23 ســبتمبر 1932، الموافــق 21  ــة اإلســام وشــهادة »ال إل راي

جمــادى األولــى 1351هـ.



تقارير سعودية
33 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني يف 
اليوم الوطني

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - برقيــة تهنئــة مــن 
أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمناســبة 

اليــوم الوطنــي الـــ91 للمملكة.
وتلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين، برقيتــي تهنئــة بهــذه المناســبة، مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم دبــي؛ وصاحب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبــو ظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة.
ــة  ــة تهنئ ــز آل ســعود - حفظــه هللا - برقي وتلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر دولــة قطــر، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ91 

ــة. للمملك
وتلقــى الملــك المفــدى - أيــده هللا - برقيتــي تهنئــة مــن ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل ثانــي، نائــب أميــر 
دولــة قطــر؛ ومعالــي الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبدالعزيــز آل ثانــي، رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة 

بدولــة قطــر، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ91 للمملكــة.
مــن جهــة أخــرى، أعــرب دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة باكســتان اإلســامية، عمــران خان، عــن التهنئــة لخادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، بمناســبة اليــوم الوطنــي 

الحــادي والتســعين للمملكــة.
وقــال دولتــه: »نيابــة عــن حكومتــي وشــعب باكســتان، أهنــئ خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب 
ــم  ــى له ــة، ونتمن ــي الـــ91 للمملك ــوم الوطن ــعودي بالي ــعب الس ــاع، والش ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل رئي

دوام التقــدم فــي ظــل القيــادة الحكيمــة«.
كمــا تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - برقيــة تهنئة، 

مــن جالــة الملــك محمــد الســادس ملــك المملكــة المغربية الشــقيقة، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـ91.
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وأعــرب جالتــه عــن أحــر التهانــي لخــادم الحرميــن الشــريفين - رعــاه هللا - مشــيًدا بمــا تشــهده المملكــة مــن 
ــة والتضامــن  ــم الســام والمحب ــز قي نهضــة تنمويــة فــي مختلــف المجــاالت، وبــدوره - أيــده هللا - فــي تعزي

واإلخــاء.
وجــدد الملــك محمــد الســادس تقديــره للعاقــات األخويــة المتميــزة القائمــة بيــن البلديــن الشــقيقين، 
مؤكــًدا الحــرص علــى مواصلــة العمــل المشــترك لتعزيــز هــذه العاقــات وتطويرهــا فــي مختلــف المجــاالت، 

ــا لخــادم الحرميــن الشــريفين موفــور الصحــة، والمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للشــعب الســعودي. راجًي
وتلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - برقيــات تهــاٍن 
مــن كلٍّ مــن: صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم الشــارقة؛ وصاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم عجمــان؛ 
وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم الفجيــرة؛ وصاحب الســمو 
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم رأس الخيمــة؛ وصاحــب الســمو الشــيخ 
ســعود بــن راشــد المعــا، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم أم القيوين، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ91 للمملكة.
وتلقــى - أيــده هللا - بهــذه المناســبة، برقيــات تهــاٍن، مــن كل مــن: ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن 
ــلطان  ــن س ــالم ب ــن س ــدهللا ب ــيخ عب ــمو الش ــارقة؛ وس ــم الش ــب حاك ــد ونائ ــي عه ــمي، ول ــلطان القاس س
القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة؛ وســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم 
ــد  ــن راش ــر ب ــيخ ناص ــمو الش ــان؛ وس ــد عجم ــي عه ــي، ول ــد النعيم ــن حمي ــار ب ــيخ عم ــمو الش ــارقة؛ وس الش
ــرة؛  ــد الفجي ــي عه ــرقي، ول ــد الش ــن محم ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــان؛ وس ــم عجم ــب حاك ــي، نائ النعيم
وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر القاســمي، ولــي عهــد رأس الخيمــة؛ وســمو الشــيخ راشــد بــن 

ســعود بــن راشــد المعــا، ولــي عهــد أم القيويــن.
مــن جهــة أخــرى، تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر دفــاع، برقيــات تهنئــة، مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي؛ وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبــو ظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ91 

للمملكــة.
وتلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــة، تضمنــت التهانــي  ــة، مــن جالــة ملــك المملكــة المغربي ــة تهنئ ــر الدفــاع - حفظــه هللا - برقي الــوزراء، وزي

لســموه بمناســبة اليــوم الوطنــي الحــادي والتســعين.
ــب  ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــى صاح وتلق
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، برقيــات تهــاٍن مــن كلٍّ مــن: صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم الشــارقة؛ وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
ــرة؛ وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي،  ــى، حاكــم الفجي الشــرقي، عضــو المجلــس األعل
ــو  ــا، عض ــد المع ــن راش ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس ــة؛ وصاح ــم رأس الخيم ــى، حاك ــس األعل ــو المجل عض

المجلــس األعلــى، حاكــم أم القيويــن، بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ91 للمملكــة.
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وتلقــى ســمو ولــي العهــد الســعودي، بهــذه المناســبة برقيــات تهــاٍن مــن كلٍّ مــن: ســمو الشــيخ ســلطان 
بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي، ولــي عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة؛ وســمو الشــيخ عبــدهللا بــن ســالم 
بــن ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة؛ وســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي، 
نائــب حاكــم الشــارقة؛ وســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي، ولــي عهــد عجمــان؛ وســمو الشــيخ ناصــر 
بــن راشــد النعيمــي، نائــب حاكــم عجمــان؛ وســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي، ولــي عهــد 
الفجيــرة؛ وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر القاســمي، ولــي عهــد رأس الخيمــة؛ وســمو الشــيخ 

راشــد بــن ســعود بــن راشــد المعــا، ولــي عهــد أم القيويــن.
وقــد أعــرب الجميــع عــن خالــص تهانيهــم بهــذه المناســبة الوطنيــة، مشــيدين بمــا حققتــه المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن إنجــازات حضاريــة شــملت مختلــف المياديــن.
ونوهــوا بالعاقــات األخويــة العميقــة والراســخة التــي تربــط البلديــن الشــقيقين، راجيــن للمملكــة، قيــادة 

وشــعًبا، مواصلــة مســيرة النهضــة والتطــور واالزدهــار.

وزير الخارجية يشارك يف اجتماع »ترويكا«
شــارك صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، فــي االجتمــاع الــوزاري بيــن 
»ترويــكا« دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومعالــي وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األميركيــة 

»أنتونــي بلينكــن«.
وجــرى خــال االجتمــاع بحــث الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك، وذلــك علــى هامــش أعمــال الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا السادســة والســبعين فــي نيويــورك.
حضــر االجتمــاع صاحبــة الســمو الملــيك األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، ســفيرة خــادم 

الحرميــن الشــريفين لــدى الواليــات المتحــدة األميركيــة.
مــن جانــب آخــر، التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــر 
خارجيــة كوريــا الجنوبيــة، »تشــونج إيــوي يونــج«، وذلــك علــى هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

فــي دورتهــا السادســة والســبعين بنيويــورك.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا، إضافــة إلــى اســتعراض 

الموضوعــات اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
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»الشورى« يفتتح عامه الثاني بالخطاب امللكي
ــا  ــمية أعضائه ــك تس ــا، وكذل ــمياتها واختصاصاته ــة ومس ــه المتخصص ــن لجان ــورى تكوي ــس الش ــاد مجل أع
ورؤســائها ونوابهــم ألعمــال الســنة الشــورية الثانيــة مــن الــدورة الثامنــة فــي جلســته العاديــة السادســة 
واألربعيــن مــن أعمــال الســنة األولــى للــدورة الثامنــة التــي عقدهــا برئاســة الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد آل 
الشــيخ، وذلــك طبًقــا لنظــام مجلــس الشــورى فــي مادتــه )19( التــي تنــص علــى أن المجلــس يّكــون مــن بيــن 
أعضائــه اللجــان المتخصصــة الازمــة لممارســته اختصاصاتــه ولــه أن يؤلــف لجاًنــا خاصــة مــن أعضائــه لبحــث 
أي مســألة مدرجــة بجــدول أعمالــه، وعمــًا بالمادتيــن )21،22( مــن الئحــة المجلــس الداخليــة، والمادتيــن 

)47،48( مــن قواعــد عمــل المجلــس واللجــان المتخصصــة.
واســتعرض المجلــس تقريــر األمانــة العامــة للمجلــس بشــأن إعــادة تكويــن اللجــان ومســمياتها وتســمية 
أعضــاء كل لجنــة ورئيســها ونائبــه والتــي تبــدأ أعمالهــا فــي الســنة الشــورية القادمــة فــي الثالــث مــن ربيــع 
ــت الرغبــة  األول المقبــل، والتــي بلغــت 15 لجنــة متخصصــة، موضًحــا التقريــر أن آليــة إعــادة تكويــن اللجــان لبَّ

األولــى مــن رغبــات األعضــاء فــي اختيــار اللجــان بنســبة %85.
وصــّوت المجلــس بالموافقــة – باألغلبيــة - علــى إعــادة تكويــن لجانــه المتخصصــة وتســمية أعضائهــا 
ورؤســائها ونوابهــم، لتكــون اللجــان علــى النحــو اآلتــي: لجنــة الشــؤون اإلســامية والقضائيــة، ولجنــة التجــارة 
ــة،  ــة الشــؤون الخارجي ــة والعســكرية، ولجن ــة الشــؤون األمني ــة الطاقــة والصناعــة، ولجن واالســتثمار، ولجن
ــة الثقافــة والرياضــة  ــم والبحــث العلمــي، ولجن ــة التعلي ــة، ولجن ــة االجتماعي ــة المــوارد البشــرية والتنمي ولجن
والســياحة، ولجنــة اإلعــام، واللجنــة الماليــة واالقتصاديــة، واللجنــة الصحيــة، ولجنــة النقــل واالتصــاالت 

والتقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــر خارجيــة 
ــة العامــة  ــة باكســتان اإلســامية »شــاه محمــود قريشــي«، وذلــك علــى هامــش أعمــال الجمعي جمهوري

لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا السادســة والســبعين فــي نيويــورك.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا، إضافــة إلــى اســتعراض 

الموضوعــات اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
كمــا التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــر الخارجيــة فــي 
جمهوريــة إيرلنــدا »ســيمون كوفينــي«، وذلــك علــى هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 

دورتهــا السادســة والســبعين بنيويــورك.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقيــن، وســبل دعمهــا وتعزيزهــا بمــا يخــدم 
المصالــح المشــتركة، إضافــة إلــى تبــادل وجهــات النظــر حيــال القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام 

المشــترك.
ــي،  ــى المعلم ــن يح ــدهللا ب ــفير عب ــدة، الس ــم المتح ــدى األم ــم ل ــة الدائ ــدوب المملك ــي من ــاء معال ــر اللق حض
ووكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة المتعــددة، الدكتــور عبدالرحمــن الرســي، ومديــر عــام مكتــب ســمو 

وزيــر الخارجيــة، عبدالرحمــن بــن أركان الــداود.
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وتقنيــة المعلومــات، ولجنــة حقــوق اإلنســان، ولجنــة الحــج واإلســكان والخدمــات، ولجنــة الميــاه والزراعــة 
ــة. والبيئ

ــر  ــة، واختي ــامية والقضائي ــؤون اإلس ــة الش ــة لجن ــي رئاس ــي ف ــي الفيف ــن عل ــليمان ب ــور س ــتمر الدكت واس
الدكتــور حســين بــن ناصــر الشــريف نائًبــا لــه، ويــرأس اللجنــة الجديــدة » التجــارة واالســتثمار« فهــد بــن 
ســليمان التخيفــي، وتنوبــه حنــان بنــت عبــدهللا الســماري، وأصبــح المهنــدس علــي بــن عايــض القرنــي رئيًســا 
للجنــة الطاقــة والصناعــة، والمهنــدس إبراهيــم بــن محمــد آل دغريــر نائًبــا لــه، وأضيفت الشــؤون العســكرية 
للجنــة األمنيــة وتــم اختيــار اللــواء الطيــار علــي بــن محمــد العســيري رئيًســا لهــا، واللــواء منصــور بــن ســلطان 
التــريك نائًبــا للجنــة، وتــرأس لجنــة الشــؤون الخارجيــة الدكتــور فايــز بــن عبــدهللا الشــهري، واســتمرت هــدى 
بنــت عبدالرحمــن الحليســي فــي منصــب النيابــة، واختــار أعضــاء لجنــة اإلدارة والمــوارد البشــرية العضــو 
عبــدهللا بــن أحمــد آل طــاوي رئيًســا لهــا، والدكتــور عاصــم بــن محمــد مدخلــي نائًبــا بعــد تغييــر مســماها إلــى 
لجنــة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، واســتمر الدكتــور ناصــر بــن علــي الموســى فــي رئاســة لجنــة 
التعليــم والبحــث العلمــي، وأصبحــت الدكتــورة عائشــة بنــت حســن زكــري نائًبــا لــه، ورشــحت الدكتــورة إيمــان 
ــا  بنــت عبدالعزيــز الجبريــن رئيًســا للجنــة الثقافــة والرياضــة والســياحة، والدكتــور علــي بــن ســعد العلــي نائًب
ــورة  ــا، والدكت ــا له ــبيتي رئيًس ــود الس ــن حم ــا ب ــو عط ــدة« العض ــام« الجدي ــة اإلع ــاء لجن ــار أعض ــة، واخت للجن
ــا لــه، وتجــدد اختيــار صالــح بــن منيــع الخليــوي رئيًســا للجنــة الماليــة بعــد أن  ســامية بنــت عبــدهللا بخــاري نائًب
ضــم لهــا االقتصــاد، وإبراهيــم بــن محمــد المفلــح نائًبــا لــه، وعــادت الدكتــورة منــى عبدهللا آل مشــيط لرئاســة 
اللجنــة الصحيــة وتــم اختيــار الدكتــور حســن بــن ســالم آل مصلــوم نائًبــا لهــا، كمــا اســتمر العضــو هــزاع بــن بكــر 
القحطانــي فــي رئاســة لجنــة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والدكتــور متعــب بــن عايــد المطيــري 
نائًبــا لهــا، وحذفــت » الهيئــات الرقابيــة« مــن لجنــة حقــوق اإلنســان واســتمر الدكتــور هــادي بــن علــي اليامــي 
فــي رئاســتها، والدكتــور خالــد بــن عبدالمحســن المحيســن نائًبــا لهــا، وبقــي الدكتــور أيمــن بــن صالــح فاضــل 
ــاه  ــا أعضــاء لجنــة المي رئيًســا للجنــة الحــج واإلســكان والخدمــات وفــي نيابتهــا محمــد بــن حمــود المزيــد. أمَّ
ــر رئيًســا، والدكتــورة عائشــة بنــت علــي عريشــي  ــد بــن محمــود زبي ــور خال ــة، فرشــحوا الدكت والزراعــة والبيئ

نائًبــا.
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ــس  ــام مجل ــب نظ ــع األول، وحس ــن ربي ــث م ــي الثال ــدأ ف ــة تب ــدورة الثامن ــة لل ــورى الثاني ــنة الش ــر أن س ُيذك
الشــورى ونــص مادتــه 14 يلقــي الملــك أو مــن ينيبــه، فــي مجلــس الشــورى، كل ســنة خطاًبــا ملكًيــا، يتضمــن 
سياســة الدولــة الداخليــة والخارجيــة. وحســب المــادة 15 يبــدي مجلــس الشــورى الــرأي فــي السياســات 
ــه مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، ولــه علــى وجــه الخصــوص مناقشــة الخطــة  ــة التــي تحــال إلي العامــة للدول
العامــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإبــداء الــرأي نحوهــا، ودراســة األنظمــة واللوائــح والمعاهــدات 
واالتفاقيــات الدوليــة واالمتيــازات، واقتــراح مــا يــراه بشــأنها، إضافــة إلى تفســير األنظمــة ومناقشــة التقارير 
الســنوية التــي تقدمهــا الــوزارات، واألجهــزة الحكوميــة األخــرى، واقتــراح مــا يــراه حيالهــا. كمــا ترفــع قــرارات 
مجلــس الشــورى - حســب المــادة 17 - إلــى الملــك، ويقــرر مــا يحــال منهــا إلــى مجلــس الــوزراء، وإذا اتفقــت 
ــا إذا تباينــت  وجهــات نظــر مجلســي الــوزراء والشــورى تصــدر القــرارات بعــد موافقــة الملــك عليهــا، أمَّ
وجهــات نظــر المجلســين فيعــاد الموضــوع إلــى مجلــس الشــورى ليبــدي مــا يــراه بشــأنه ويرفعــه إلــى الملــك 

التخــاذ مــا يــراه.



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

امللف الثقايف

تقارير سعودية
39 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021



تقارير سعودية
التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 402021

ــز«  ــف »التايم ــق تصني ــة وف ــات العالمي ــن الجامع ــا ضم ــا بتقدمه ــاًزا وطنًي ــعودية إنج ــة س ــت 15 جامع حقق
الصــادر فــي ســبتمبر لعــام 2022م، بنســبة تجــاوزت 50% عــن التصنيــف العــام الماضــي 2021، والــذي حققــت 

ــا فــي التصنيــف. ــه 10 جامعــات تقدًم في
ــي،  ــام الماض ــي الع ــا ف ــن مراكزه ــعودية ع ــات الس ــن الجامع ــة م ــدم 11 جامع ــف تق ــج التصني ــرت نتائ وأظه

ــة. ــة العالمي ــة النخب ــن قائم ــز 190 ضم ــي المرك ــز ف ــك عبدالعزي ــة المل ــاءت جامع ــث ج حي
ــا الملــك ســعود والملــك فهــد للبتــرول والمعــادن عــن مركزيهمــا فــي التصنيــف للعــام  وتقدمــت جامعت
الماضــي لتحتــا المرتبــة 351. كمــا كشــف التصنيــف وللمــرة األولــى عــن دخــول جامعتــي حائــل ضمــن أفضــل 

400 جامعــة، وتبــوك ضمــن أفضــل 500 جامعــة.
وأكــدت مؤشــرات التصنيــف أن الســعودية بمنظومتهــا الجديــدة للبحــث واالبتــكار تعــدُّ األولــى عالمًيــا مــن 
حيــث تحّســن االستشــهاد بمخرجاتهــا البحثيــة بنســبة 35%، وهــو مــا انعكــس إيجاًبــا علــى تصنيــف جامعاتها؛ 
ممــا أدى إلــى تحّســن كبيــر فــي مراكزهــا، حيــث ُتعــدُّ الزيــادة فــي المنشــورات البحثيــة للجامعــات الســعودية 
وارتفــاع جودتهــا وتأثيرهــا خــال األعــوام األخيــرة أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيــق هــذه النجاحــات.
وُيعــدُّ تصنيــف »التايمــز« أحــد أهــم أربعــة تصنيفــات عالميــة حققــت فيها الجامعــات الســعودية نتائــج مميزة 
ــز  ــك عبدالعزي ــا المل ــا جامعت ــن بينه ــعودية، م ــات س ــاءت 6 جامع ــنغهاي ج ــف ش ــي تصني ــام، فف ــذا الع له

والملــك ســعود ضمــن أفضــل 150 جامعــة عالميــة.

15 جامعة تتقدم يف مؤشر »التايمز«
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ــة  ــة الطفول ــي مرحل ــن ف ــس البني ــناد تدري ــبة إس ــد نس ــي الجدي ــام الدراس ــال الع ــم خ ــت وزارة التعلي رفع
المبكــرة للمعلمــات إلــى 45% لتشــمل كافــة مناطــق ومحافظــات المملكــة؛ بهــدف تحقيــق مســتهدفات 
ــم مــدى  »رؤيــة المملكــة 2030«، والمســاهمة فــي التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل، وتعزيــز فــرص التعّل

ــاة للجميــع. الحي
واشــتملت عمليــة التوّســع فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لعــام 1443هـــ علــى زيــادة الفصــول الســتيعاب 
الطــاب والطالبــات، حيــث بلــغ عــدد األطفــال المقبوليــن فــي الروضــات )حكومــي - أهلــي - أجنبــي( 300.329 
ــة  ــة فــي مــدارس الطفول ــة ريــاض األطفــال، ووصــل عــدد الطلب طفــًا بإجمالــي 16.926 فصــًا فــي مرحل
المبكــرة إلــى )233784( طفــًا فــي الصفــوف األوليــة بإجمالــي )9122( فصــًا، إلــى جانــب توفيــر مقاعــد 
لألطفــال مــن 4-6 ســنوات؛ بهــدف رفــع نســبة مؤشــر االلتحــاق فــي ريــاض األطفــال، والتوســع فــي 
افتتــاح مــدارس الطفولــة المبكــرة، التــي تســتهدف زيــادة نســبة إســناد تدريــس البنيــن إلــى المعلمــات فــي 

ــة. الصفــوف األولي
وســعت وزارة التعليــم خــال العــام الدراســي الحالــي إلــى تطويــر طــرق التدريــس والمناهــج المبتكــرة، وبنــاء 

زيادة نسبة معلمات البنين لـ%45

تواصــل المملكــة جهودهــا المســتمرة لخفــض نســبة األميــة ضمــن خطــط تنفذهــا وزارة التعليــم تهــدف 
إلــى الوصــول بنســبة األميــة فــي العــام 2030م إلــى صفــر%، وخــال الســنوات الســبع الماضيــة تمكنــت 
المملكــة ونتيجــة لتلــك الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت مــن خفــض نســبة األميــة مــن 8% فــي العــام 2016م إلــى 
3.7%، وشــاركت المملكــة دول العالــم فــي االحتفــاء باليــوم العالمــي لمحــو األميــة الــذي أقرته اليونســكو في 
كل عــام؛ لخفــض نســبة األميــة فــي العالــم، والوصــول لمجتمعــات أكثــر اســتدامة وأكثــر إلماًمــا بمهــارات 

القــراءة والكتابــة.
وكشــفت وزارة التعليــم عــن برامــج خدمــات التعليــم المســتمر التــي تقــدم لكبــار الســن، والتــي بلغــت 1314 
ــر مــن 90 ألــف مســتفيد ومســتفيدة فــي مراكــز  ــا لمحــو األميــة عــن ُبعــد، اســتفاد منهــا أكث ــا تدريبًي برنامًج

األحيــاء.
وأتاحــت وزارة التعليــم مــع بدايــة العــام الدراســي الجــاري 1443هـ، برامــج نوعيــة تعليمية وتدريبيــة تتوافق مع 
خصائــص الكبــار وتتــاءم مــع احتياجــات الســوق. كمــا طــّورت معاييــر مناهــج وبرامــج مجتمــع بــا أميــة، إلــى 
جانــب تطويــر الخطــط الدراســية ومناهــج التعليــم المســتمر لتتناســب ونظــام الفصــول الدراســية الثاثــة 
ــم  ــة وتعلي ــو األمي ــة بمح ــة الخاص ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــذت العدي ــا نف ــار. كم ــص الكب ــع خصائ ــق م وتتواف
الكبــار خــال الجائحــة عــن ُبعــد، وإطــاق قنــاة التعليــم المســتمر ضمــن قنــوات عيــن التعليميــة، إلــى جانــب 
ــات( فــي كل المناطــق  ــم المســتمر )بنيــن - بن ــة وانتظامهــا فــي مــدارس التعلي ــة التعليمي اســتمرار العملي

والمحافظــات، وتحديــث اإلطــار التنظيمــي لبرنامــج الحمــات الصيفيــة للتوعيــة ومحــو األميــة.

انخفاض األمية يف اململكة لـ%3.7
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ــال،  ــاض األطف ــوبات ري ــة لمنس ــر متزامن ــة غي ــة نوعي ــج تدريبي ــل، وبرام ــة للطف ــم متكامل ــة تقوي منظوم
ــات  ــتراطات وتنظيم ــر اش ــال، وتطوي ــاض األطف ــة ري ــي مرحل ــتراطات ف ــح واالش ــر اللوائ ــب تطوي ــى جان إل
الصفــوف األوليــة فــي مــدارس الطفولــة المبكــرة، وكذلــك بنــاء روضــات مســتقلة، وبنــاء فصــول لريــاض 
أطفــال فــي مــدارس قائمــة، وتأهيــل مبانــي بنــات لتصبــح مــدارس طفولــة مبكــرة، باإلضافــة إلــى تأهيــل 

مبانــي بنيــن لتصبــح مــدارس طفولــة مبكــرة.

ــة  ــام رحل ــمًيا خت ــعود، رس ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلطان ب ــن س ــد ب ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــف صاح كش
استكشــاف الشــعاب المرجانيــة حــول العالــم، وهــي رحلــة بحثيــة اســتغرقت 10 ســنوات، نظمتهــا مؤسســة 
األميــر خالــد بــن ســلطان للمحيطــات الحيــة، بهــدف تقييــم الوضــع والوقــوف علــى التهديــدات الرئيســة التــي 
تتعــرض لهــا الشــعاب المرجانيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم باســتخدام النهــج ثاثــي األبعــاد القائــم علــى العلــم 

والتثقيــف والتوعيــة.
ــي  ــط الت ــمت الخرائ ــوح، ورس ــرت المس ــث أج ــم، حي ــات العال ــاء محيط ــافية أرج ــة االستكش ــت الرحل وطاف
تغطــي أكثــر مــن 1000 موطــن مــن مواطــن الشــعاب المرجانيــة فــي 16 بلــًدا عبــر المحيــط األطلســي والمحيط 

الهــادئ والمحيــط الهنــدي وكذلــك البحــر األحمــر.
ــم  ــة، وتعلي ــوص علمي ــة غ ــن 12000 رحل ــر م ــراء أكث ــر، وإج ــن 50000 كيلومت ــر م ــت أكث ــة قطع ــد رحل واآلن، وبع
ــاف  ــة استكش ــًرا رحل ــت أخي ــع، ختم ــادة المجتم ــن وق ــاب المحليي ــن الط ــخص م ــن 6000 ش ــر م ــف أكث وتثقي

ــم. ــول العال ــة ح ــعاب المرجاني الش

ختام أكبر رحلة استكشافية ملسح الشعـاب 
املرجانية
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حققــت وزارة التعليــم خمســة مســتهدفات رئيســة مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد، تضّمنــت رفــع 
ــا مــع تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة،  نســبة التحصيــن بيــن منســوبيها، وانتظــام العمليــة التعليميــة حضورًي
واســتكمال متطلبــات البيئــة التعليميــة وجاهزيتهــا فــي المــدارس، وقيــاس مســتوى تحصيــل الطلبــة مــن 
ــر  ــع األس ــراكة م ــق الش ــة، وتعمي ــارات المركزي ــة االختب ــي منص ــارات ف ــز المه ــارات تعزي ــم اختب ــال تنظي خ

ــم. ــم وبناته ــة ألبنائه ــة التعليمي ــي الرحل ــهام ف ــور لإلس ــاء األم وأولي
ــت وزارة  ــد، رفع ــي الجدي ــام الدراس ــع للع ــبوع الراب ــة األس ــع بداي ــعودية م ــاء الس ــة األنب ــر لوكال ــي تقري وف
التعليــم نســبة التحصيــن بيــن منســوبيها مــن المعلميــن والمعلمــات والموظفيــن إلــى 96.92%، والطــاب 
ــا، بمــا يعــزز مــن العــودة اآلمنــة للتعليــم الحضــوري،  والطالبــات إلــى 90.50%، ممــن تتجــاوز أعمارهــم 12 عاًم

وإســهام قطــاع التعليــم فــي تحقيــق الحصانــة المجتمعيــة، والتكامــل مــع الجهــود الوطنيــة فــي ذلــك.

تحقيق 5 مستهدفات مع بداية الدراسة

وقــال ســمو األميــر خالــد بــن ســلطان فــي المؤتمــر الدولــي لحفــظ الطبيعــة التابــع لاتحــاد الدولــي لحفــظ 
ــة  ــة حــول العالــم للمســاعدة فــي تكويــن حقب ــة استكشــاف الشــعاب المرجاني الطبيعــة: »لقــد جــاءت رحل
جديــدة مــن المعرفــة بشــأن الشــعاب المرجانيــة، والوقــوف علــى التحديــات التــي تواجههــا، لقــد كنــت 
أعلــم أن هــذا األمــر ســيتطلب نقــًا هائــًا للمــوارد، والتكنولوجيــا المتطــورة، كمــا يتطلــب جلــب الخبــرة إلــى 
حيــث توجــد الشــعاب المرجانيــة التــي تقــع فــي أبعــد األماكــن حــول العالــم، لقــد كنــت أدرك تماًمــا أن هــذه 
ــذا  ــم ه ــد ُترج ــًدا، لق ــي أب ــم يبارحن ــة ل ــذه المهم ــق ه ــي تحقي ــي ف ــن أمل ــق، لك ــهلة التحقي ــة س ــت مهم ليس
الجهــد الدولــي الهائــل فــي صــورة أكبــر بعثــة استكشــافية فــي التاريــخ لمســح الشــعاب المرجانيــة ورســم 
خرائطهــا، حيــث اســتجابت المؤسســة لطلبــات تقدمــت بهــا بلــدان عديــدة لدراســة الشــعاب المرجانيــة«.
وضمــت رحلــة استكشــاف الشــعاب المرجانيــة حــول العالــم فريًقــا يتألــف مــن أكثــر مــن 200 عالــم ومشــارك 
ــرات  ــراء عش ــب إلج ــى جن ــا إل ــوا جنًب ــن عمل ــراء محليي ــن، وخب ــؤولين حكوميي ــة، ومس ــة البيئ ــاة حماي ــن دع م
اآلالف مــن المســوحات تحــت الميــاه للشــعاب المرجانيــة ومجتمعــات األســماك التــي تتخــذ مــن الشــعاب 
المرجانيــة موئــًا لهــا. كمــا ابتكــر العلمــاء خــال الرحلــة االستكشــافية طرًقــا جديــدة لرســم خرائــط للشــعاب 
المرجانيــة مــن خــال الجمــع بيــن صــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة والوضــوح والبيانــات التــي تــم جمعهــا 
ميدانًيــا، وتمكنــوا مــن إنتــاج أكثــر مــن 65000 كيلومتــر مربــع مــن خرائــط بيئــات الشــعاب المرجانيــة، وتشــكل 
هــذه الخرائــط والمســوحات مًعــا مجموعــة البيانــات المعياريــة األكثــر شــمواًل التــي تــم جمعهــا حتــى اآلن 

للشــعاب المرجانيــة.
ومــن جانــب آخــر، قــال »ســام بوركيــس«، كبيــر العلمــاء فــي مؤسســة خالــد بــن ســلطان للمحيطــات الحيــة 
وأســتاذ ورئيــس قســم الجيولوجيــا البحريــة فــي مدرســة روزنســتيل للعلــوم البحريــة والجويــة بجامعــة 
ميامــي: »لقــد كانــت رحلــة استكشــاف الشــعاب المرجانيــة حــول العالــم إنجــاًزا تاريخًيــا هائــًا، ويعــود الفضــل 
فــي نجاحهــا إلــى التخطيــط الــذيك والرؤيــة التــي اشــترك فيهــا مجموعــة واســعة مــن العلمــاء والمديريــن 
والتربوييــن مــن ذوي التفكيــر المســتقبلي، وليــس لدي أدنى شــك فــي أن المعلومــات األساســية المرجعية 

التــي وضعتهــا الرحلــة االستكشــافية للشــعاب المرجانيــة حــول العالــم ســتظل مرجًعــا لقــرون مقبلــة.
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أعلنــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( بــدء التســجيل فــي النســخة الثانيــة مــن 
المســابقة العالميــة آلرتاثــون الــذكاء االصطناعــي 2021م، وذلــك عبــر الموقــع اإللكترونــي للفعاليــة حتــى 26 
ــذكاء  ــة لل ــة العالمي ــة للقم ــادرات المهم ــدى المب ــد إح ــي تع ــابقة الت ــتهدف المس ــث تس ــبتمبر 2021م؛ حي س
االصطناعــي، تجمــع المهتميــن بالموســيقا والفــن التفاعلــي، والرســم، وفــن المجســمات، مع خبــراء البيانات 
والــذكاء االصطناعــي؛ للتنافــس وابتــكار أفضــل األعمــال الفنيــة وفــق المســارات المحــددة فــي المســابقة 

باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي.
ويشــتمل اآلرتاثــون )4( مســارات قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي، وهــي: مســار الفنــون التفاعليــة، ومســار 
اللوحــات الفنيــة، وفــن المجســمات، ومســار الموســيقا، الــذي ســيقام خــال الفتــرة مــن 28 ســبتمبر إلــى 1 

أكتوبــر 2021م؛ حيــث ســُتعرض األفــكار الفنيــة المقدمــة مــن قبــل المشــاركين.
بعــد ذلــك يجــري اختيــار )20( فريًقــا للدخــول فــي معســكر تدريبــي لمــدة )8( أســابيع ابتــداًء مــن تاريــخ 3 أكتوبر 
ــة إلــى رفــع مهاراتهــم.  ــة الرامي ــة الريــاض، يتخللــه عــدد مــن ورش العمــل والجلســات التدريبي 2021م بمدين
كمــا ُيتيــح لهــذه الفــرق الفرصــة إلنجــاز النســخ النهائيــة مــن أعمالهــا الفنيــة التــي ســُيختار أفضــل )15( عمــًا 
ــذكاء  ــة لل ــة العالمي ــات القم ــال فعالي ــرض خ ــذا الغ ــص له ــي مخص ــرض فن ــي مع ــرض ف ــا لتع ــا منه فنًي
االصطناعــي، وســتتوج خــال فعاليــات القمــة ثاثــة أعمــال فائــزة بجوائــز نقديــة تصــل قيمتهــا إلــى نصــف 

مليــون لاير.

بدء التسجيل يف آرتاثون الذكاء االصطناعي 2021



ــال  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 ــبتمبر، وجه ــهر س ش

امللف الترفيهي
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شــهدت الليلــة األخيــرة للمــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور، الــذي نظمــه نــادي الصقــور الســعودي علــى 
مــدار شــهر بمقــره بملهــم شــمال الريــاض بمشــاركة أفضــل المــزارع فــي العالــم، بيــع أغلــى صقــر »جيــر« 

فــي العالــم بمبلــغ مليــون و750 ألــف لاير.
ويعــد صقــر »جيــر« األغلــى فــي العالــم، وهــو مــن نــوع قرموشــة جيــر »ألتــرا وايــت« مــن مزرعــة »باســيفيك 
نــورث ويســت« األميركيــة، ويبلــغ عرضــه مثــل طولــه 16.50 إنًشــا، ووزنــه 980 جراًمــا، وكانــت المنافســة مثيــرة 

علــى الصقــر وســط تفاعــل وحمــاس كبيــر مــن قبــل الحضــور.
وكانــت الليلــة الختاميــة للمــزاد شــهدت المزايــدة علــى ثاثــة صقــور ِبيَعــت بمبلــغ مليــون وتســع مئــة 
وتســعين ألــف لاير، اثنــان منهــا تابعــان لمزرعــة »باســيفك نــورث« األميركيــة، وبعــد بيــع الـ«جيــر« األغلــى 
جــاء الــدور علــى الصقــر الثانــي وهــو مــن نــوع قرموشــة جيــر »ســوبر وايــت«، وبيــع بمبلــغ 150 ألــف لاير، ثــم 
جــاء الــدور علــى الصقــر الثالــث واألخيــر فــي الليلــة الختاميــة وهــو مــن نــوع »حــر مــن حــر« مــن مزرعــة »راينــر 
ــَع بمبلــغ 90 ألــف لاير، ليصبــح إجمالــي المبيعــات علــى منصــة المــزاد 4.386.000 لاير. ــة وِبي فالكونــز« األلماني
ومــر المــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور بلحظــات مثيــرة، حيــث شــهد فــي الليلــة الثانيــة بيــع صقــر »حــر مــن 
حــر« لمزرعــة العــرادي الســعودية بمبلــغ 270 ألــف لاير، ليســتمر الرقــم لمــدة ســتة أيــام قبــل أن يأتــي صقــر 
جيــر بيــور »ســوبر وايــت« مــن مزرعــة »جيــم ويلســون فالكونــز« الكنديــة ويحطــم رقــم العــرادي فــي الليلــة 
الثامنــة للمــزاد، إْذ ِبيــَع بـــ350 ألــف لاير، ليحافــظ علــى لقــب الصقــر األغلــى فــي المــزاد حتــى الليلــة األخيــرة 
التــي جــاء فيهــا الصقــر األميــريك صاحــب اللــون »ألتــرا وايــت« الــذي ُعــرض ألول مــرة فــي المــزاد وحطــم كل 

األرقــام.
ــى 5  ــطس إل ــن 5 أغس ــرة م ــال الفت ــرة خ ــعودي ألول م ــور الس ــادي الصق ــه ن ــذي نظم ــزاد ال ــهد الم وش
ــارض  ــى مع ــزاد عل ــتمل الم ــة، واش ــن 14 دول ــم م ــي العال ــزارع ف ــل الم ــن أفض ــة م ــاركة نخب ــبتمبر، مش س
مصاحبــة لــكل المــزارع المشــاركة، وضــم العديــد مــن األجنحــة الخاصة بمنتجــات الصقــور وأغذيتهــا وأدويتها.

مبيعات بمليوني ريال يف ختام مزاد إنتاج الصقور

ــي  ــياح وأهال ــي، الس ــج العرب ــاه الخلي ــط مي ــراء وس ــجارها الخض ــطحاتها وأش ــان بمس ــرة المرج ــذب جزي تج
المنطقــة الشــرقية، خصوًصــا مــع اعتــدال األجــواء، حتــى أصبحــت مــع مــرور الوقــت معلًمــا بــارًزا، ووجهــة 

ــام. ــة الدم ــي مدين ــة ف ــياحية وترفيهي س
ــام  ــييدها ع ــرى تش ــي ج ــياحية الت ــة الس ــرة االصطناعي ــذه الجزي ــة له ــوات التطويري ــة الخط ــارع عملي وتتس
1991م، لتطــال مرافقهــا المتنوعــة، حيــث يجــري العمــل علــى دراســة طرحهــا لاســتثمار مــن قبــل وكالــة 
االســتثمارات وتنميــة اإليــرادات بأمانــة المنطقــة الشــرقية، بنســبة ال تتجــاوز 5% مــن المســاحة اإلجماليــة، 

ــا. ــدم مرتاديه ــي تخ ــات الت ــتطور بالخدم ــة س ــاحة المتبقي ــن المس و95% م

جزيرة املرجان..
وجهة سياحية وخطط تطويرية
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حققــت هجــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر تــريك بــن محمــد بــن فهــد، وزيــر الدولــة، عضــو مجلــس الــوزراء، 
ــن  ــت الهج ــث حصل ــة، حي ــخته الثالث ــي نس ــن ف ــد للهج ــي العه ــان ول ــاركتها بمهرج ــي مش ــة ف ــج نخبوي نتائ

الجــوف علــى ســيف ولــي العهــد فــي الشــوط الختامــي للمهرجــان.
وســلم الجوائــز للفائزيــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، 
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، حيــث ســلم ســموه ســيف ولــي العهــد للمشــرف علــى هجــن األميــر تــريك بــن 

محمــد، الســيد جابــر بــن قرينيــس المــري. 
وقــد عبــر المــري عــن تقديــره وامتنانــه لصاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد، علــى 
ــة فــي المملكــة  ــة عالي ــغ مكان ــى بل ــة وثقافــة الوطــن حت دعمــه لهــذا المــوروث العريــق الــذي يحمــل أصال
والخليــج، وأصبــح المهرجــان األول فــي المنطقــة بفضــل هللا، ثــم بدعــم ولــي العهــد الســعودي الــذي 
خصــص الجوائــز الضخمــة وهيــأ الموقــع المناســب والمياديــن العالميــة التــي ُيفتخــر بهــا، كمــا ثمــن تشــريف 
األميــر خالــد الفيصــل وتكريمــه للفائزيــن والعمــل المميــز لرئيــس اتحــاد الهجــن األميــر فهــد بــن عبدالعزيــز 

بــن جلــوي وطاقمــه العامــل معــه حتــى تحقــق النجــاح لفعاليــات المهرجــان وبــكل تميــز. 
ــن أن ســمو األميــر تــريك بــن محمــد محــب لهــذه الرياضــة األصيلــة ومــن مــاك الهجــن األصيلــة التــي لها  وبيَّ
اســمها المؤثــر فــي العالــم ويقتنــي الســاالت الطيبــة، لذلــك حقــق نتائــج الفتــة فــي كل المحافــل الرياضيــة 

التــي شــارك بهــا وحصــل علــى النواميــس واإلنجــازات برؤيتــه ومتابعتــه لكافــة تفاصيــل الهجــن وشــؤونها. 
ــر مــن البشــائر والدعــم مــن ســمو ولــي العهــد  وقــال المــري: إن مســتقبل ســباقات الهجــن يحمــل الكثي
الســعودي، وهــذا لــه مــردود إيجابــي علــى مــاك الهجــن ومحبيهــا، حيــث أصبحــت أســعارها فــي الســقف 

األعلــى بفضــل هــذا الدعــم.

هجن تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد

ــان،  ــرة المرج ــات، وجزي ــة والكورنيش ــات البحري ــر الواجه ــا تطوي ــي خططه ــرقية ف ــة الش ــتهدف أمان وتس
ــرقية. ــر الش ــة تطوي ــاص، وهيئ ــاع الخ ــات والقط ــف الجه ــع مختل ــاون م ــك بالتع وذل

وتقــع الجزيــرة التــي يتوســطها بــرج بارتفــاع 30 متــًرا علــى غــرار األبــراج اإلســامية، مــع وجــود المســطحات 
الخضــراء، وأنــواع األشــجار والنخيــل والزهــور، علــى مســاحة تقــدر بـــ53 ألــف متــر مربع، علــى امتــداد كورنيش 
الدمــام، يربطهــا طريــق جســر، علــى جانبيــه حمايــة حجريــة، حيــث تتــوزع بالجزيــرة 25 مظلــة خرســانية ذات 

طابــع معمــاري مميــز، بمســاحة 2000 متــر مربــع، إضافــًة إلــى مقاعــد جلــوس.
وتضــم الجزيــرة التــي يحيطهــا ســور مــن الحديــد بطابــع جمالــي متصــل بأعمــدة خرســانية بطــول 2500 متــر، 
مرســى لقــوارب التنــزه، وألعــاب األطفــال المتنوعــة، ومواقــع لتقديــم األطعمــة، ومواقــف مخصصــة 
ــا أعمــال تطويــر وتجميــل وإعــادة تأهيــل  للســيارات بمســاحة تتجــاوز ثمانيــة آالف متــر مربــع، إذ يجــري حالًي

ــات. ــات والجلس ــم المظ ــرات وترمي المم



تقارير سعودية
التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 482021

رفــع صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة جــازان 
بالنيابــة - باســمه وباســم أهالــي المنطقــة - الشــكر والتهنئــة لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وإلــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ولــي العهــد األميــن، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظهمــا هللا - بمناســبة نجــاح المملكــة فــي تســجيل 

»جــزر فرســان« بمنطقــة جــازان ضمــن برنامــج اإلنســان والمحيــط الحيــوي فــي )اليونســكو(.
وأكــد ســموه فــي تصريــح صحفــي أن هــذا اإلنجــاز دليــل علــى العنايــة واالهتمــام والدعــم مــن لــدن القيــادة 
ــا مــن حضــارات وثقافــات مواقــع ســياحية وطبيعــة، الــذي  ــه بادن ــراز مــا تزخــر ب الرشــيدة - أيدهــا هللا - إلب
يظهــر جلًيــا فيمــا تشــهده المملكــة مــن قفــزات ثقافيــة واجتماعيــة فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030« 

ــة. ــة والثاقب الحكيم
وأشــار ســموه إلــى أن اإلعــان عــن تســجيل جــزر فرســان  بمنطقــة جــازان  كأول موقــع فــي المملكــة ضمــن 
برنامــج »اإلنســان والمحيــط الحيــوي« التابــع لمنظمــة اليونســكو  سيســهم فــي الحفــاظ علــى البيئــة وحمايــة 

ــوع األحيائي. التن
جــزر فرســان تضــم عــدة جــزر ذات طابــع اســتثنائي يحمــل عوامــل ثقافيــة وســياحية وبيئــة نــادرة، وهــي تعــدُّ 
مــن المواقــع الفريــدة والســاحرة علــى البحــر األحمــر وتحظــى بإقبــال مــن قبــل أهالــي المنطقــة وزوارهــا 
ــة لتعزيــز التنميــة  وعشــاق الطبيعــة، فــي المحافظــة عليهــا وإبرازهــا، وتمثــل محميــة وبيئــة بحريــة جاذب

ــة. ــة بالمنطق ــة واالقتصادي ــياحية والفطري ــة والس ــة الثقافي ــرية والحرك البش
وأعــرب ســمو أميــر جــازان بالنيابــة عــن شــكره لســمو وزيــر الثقافــة، وللقائميــن علــى إنجــاز ملــف محميــة 
جــزر فرســان مــن خــال المركــز الوطنــي لمحميــة الحيــاة الفطريــة بالشــراكة مــع الجمعيــة الســعودية 

ــكو«. ــة »اليونس ــمي لمنظم ــريك الرس ــراث الش ــى الت ــة عل للمحافظ
ــن متابعتهــم مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو، وصــواًل إلــى تســجيل  وثمَّ
موقــع جــزر فرســان ضمــن برنامــج اإلنســان والمحيــط الحيــوي فــي »اليونســكو« بوصفهــا موقًعــا ثقافًيــا ذا 

قيمــة عالميــة اســتثنائية للتــراث اإلنســاني والبيئــي.
وكانــت اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى التــراث »نحــن 
تراثنــا« قــد كشــفت عــن تســجيل محميــة جــزر فرســان فــي برنامــج اإلنســان والمحيــط الحيــوي )المــاب(، أحــد 

البرامــج التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم »اليونســكو«.

أول محمية طبيعية سعودية تسجل باليونسكو



تقارير سعودية
49 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021

أعلــن فهــد بــن حثليــن، رئيــس نــادي اإلبــل، عــن اســتحداث منافســة جديــدة فــي مهرجــان الملــك عبدالعزيــز 
لإلبــل فــي نســخته السادســة، وهــي جمــع النقــاط للمشــاركين الفائزيــن.

وقــال بــن حثليــن عبــر حســابه فــي »تويتــر«: اســتحدثنا منافســة جديــدة فــي #مهرجــان الملــك عبدالعزيــز _ 
لإلبــل 6 وهــي )جمــع النقــاط( لألكثــر مشــاركة واألقــرب للمراكــز األولــى، وتتويجــه بطــًا للنســخة. 

وأضــاف: قررنــا تســمية جائــزة »تجميــع النقــاط« بمســمى تنافســي وهــو »راعــي الشــداد« فــي النســخة 
الحاليــة، وبعــد تتويــج البطــل يتــم ضــم اســم المنقيــة إليــه، فيتغيــر اســم الجائــزة إلــى »شــداد + اســم المنقية«، 
علــى أن يعــود الرمــز فــي كل نســخة إلــى أن يتــم المحافظــة عليــه 3 مــرات علــى التوالــي، ويصبــح ملــًكا لــه 

بشــكل نهائــي.

منافسة جديدة بمهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل

نظمــت الهيئــة العامــة للترفيــه فــي الســعودية، وبالتعــاون مــع أمانــات المناطــق، احتفــااًل باليــوم الوطنــي 
91، بتحضيــر العديــد مــن العــروض التفاعليــة والفعاليــات الجماهيريــة فــي مــدن عــدة تحــت شــعار #هي_لنــا_

دار.
وشــهدت ســماء العاصمــة الريــاض عروًضــا جويــة، يقدمهــا فريــق الصقــور الســعودية والمقاتــات 
ــم الســعودي،  ــة العل ــة حامل ــة تشــكيات فني ــرات العمودي ــران المدنــي، إذ قدمــت الطائ الســعودية والطي

ــاض. ــمال بالري ــة الش ــى صناعي ــن مبن ــرب م ــاعة، بالق ــدة س ولم
وشــهدت ســماء محافظــة جــدة عروًضــا جويــة بعــدد مــن التشــكيات لطائــرات القــوات الجويــة الملكيــة 

الســعودية، وبمشــاركة فريــق الصقــور الســعودية.
وقامــت مجموعــة مــن الطائــرات المقاتلــة المتوشــحة باللونيــن األخضــر واألبيــض وبالعلــم الســعودي 
 F15S، F15C،( باالســتعراض أمــام الحضــور بالكورنيــش الشــمالي والواجهــة البحريــة بطائــرات مــن نــوع

F15K، تورنيــدو، تايفــون( وطائــرة )MRTT( المخصصــة للتــزود بالوقــود.
كمــا أطلقــت األلعــاب الناريــة فــوق 13 مدينــة فــي أنحــاء المملكــة، ابتــداء مــن الســاعة التاســعة مســاًء فــي 
عــدة مواقــع. وتزينــت شــوارع الســعودية باألعــام واإلضــاءات الخضــراء، واهتمــت أمانــات المناطــق بتزييــن 

األماكــن العامــة والتراثيــة والتاريخيــة احتفــاًء بهــذه المناســبة.
فــي مــوازاة ذلــك، انطلقــت العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة الغنائيــة، بمشــاركة أبــرز نجــوم الغنــاء على مســرح 
الملــك فهــد الثقافــي بالريــاض، باإلضافــة إلــى فعاليــات مســرحية وتراثيــة ومعــارض للوحــات وطنيــة فــي 

عــدد مــن مناطــق الســعودية.
ــي  ــكرًيا ف ــا عس ــه، عرًض ــة للترفي ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــعودية، بالتع ــة الس ــت وزارة الداخلي ــك، نظم ــى ذل إل

ــه وللمــرة األولــى مشــاركة المــرأة فــي العــرض. واجهــة الريــاض لمــدة ســاعة، يتخلل

اليوم الوطني 91..
هذه أبرز الفعاليات
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وشمل العرض إقامة متحف ألبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية.
واســتعرضت قــوات الحــرس الملــيك بمســيرة للفــرق الخاصــة بهــا، وعــرض للســيارات القديمــة التــي كانــت 

تواكــب ملــوك الســعودية، إضافــة إلــى عــروض الخيــل والفــرق الموســيقية.
ســكان وزوار جــدة علــى مــدى يوميــن، كانــوا علــى موعــد مــع عــروض الفنــون الشــعبية ومســابقات 
األطفــال والدمــى المتجولــة بمركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي. كمــا احتضــن ميــدان الســارية جداريــة الفــن 

ــي. ــوم الوطن ــة الي ــا لهوي ــة وفًق ــة وطني ــم لوح ــن تصمي ــارة ع ــي عب ــكيلي، وه التش
وأقيمــت مبــاراة اســتعراضية بملعــب »الفايــر بــول« علــى شــارع األميــر ســلطان، بمشــاركة مجموعــة مــن 
ــق  ــن فري ــة م ــا ودراج ــاركة 50 دراًج ــة بمش ــات الهوائي ــة الدراج ــى فعالي ــة إل ــة، باإلضاف ــن والرياض ــوم الف نج
ــارع  ــطين وش ــارع فلس ــط وش ــش األوس ــروًرا بالكورني ــة م ــارع األمان ــن ش ــداًء م ــات، ابت ــجاعة للدراج الش

األندلــس، ثــم العــودة إلــى شــارع األمانــة.
الفعاليــات تضمنــت إطــاق مبادرتيــن للتشــجير وزيــادة المســطحات الخضــراء، بالتعــاون مــع جمعيــة البــر 
ــى  ــف وممش ــر ناي ــارع األمي ــل وش ــة النخي ــة وحديق ــى اليمام ــي ممش ــك ف ــة، وذل ــركات التجاري ــدى الش وإح

األميــر فيصــل بــن فهــد.



تقارير سعودية
51 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021

املراجع 

تقارير سعودية
51 التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 2021



تقارير سعودية
التقرير الحادي والعشرون - سبتمبر 522021

AGT1500” - https://bit.ly/3oxeU3T” 1 - اتفاقية توطين وتعزيز القدرات المحلية لتطوير محركات
https://bit.ly/3BgBbGk - 2 - الفالح: المملكة وُعمان تسيران في االتجاه التنموي الصحيح
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https://bit.ly/2Y6D61I - 5 - المملكة والعراق يوقعان اتفاقية في النقل البحري
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https://bit.ly/3A41uOE - 9 - برعاية الملك.. وزير البيئة والمياه والزراعة يدّشن مشروع صوامع ينبع
https://bit.ly/3osTLHK - 10 - فئات محددة تحتاج لجرعة ثالثة منشطة
https://bit.ly/2ZVD6Tj - 11 - ختام فعالية سوق المزارعين في الطائف

https://bit.ly/3B52X- - 12 - مبيعــات بمليونــي لاير فــي الليلــة الختاميــة للمــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور
FX

https://bit.ly/3B6hxgr - 13 - نائب وزير الدفاع: جاهزية عالية للقوات الجوية
https://bit.ly/3a1PzX3 - 14 - ”الداخلية”: إيقاف تعليق القدوم من اإلمارات وجنوب إفريقيا واألرجنتين

https://bit.ly/2Yk522z - 15 - شؤون الحرمين تؤكد الجاهزية الستقبال 70 ألف معتمر يومًيا
https://bit.ly/2Yg63Zi - 3.7%16 - انخفاض األمية في المملكة لـ

https://bit.ly/3uBhtmw - 17 - %62 نسبة السعوديين في الكوادر التمريضية بالصحة
https://bit.ly/3owE8PF - 18 - إحباط أربع محاوالت لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون

https://bit.ly/3A3ChnF - 19 - ”جزيرة المرجان”.. وجهة سياحية وخطط تطويرية
https://bit. - 45% زيــادة إســناد تدريــس البنيــن فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة للمعلمــات إلــى  20-

ly/3zYHzAV
https://bit.ly/2Yol5MG - 21 - هجن تريك بن محمد تحقق سيف ولي العهد في مهرجان الهجن

https://bit.ly/3Fe4YSI - 22 - %24.6 من مستخدمي اإلنترنت في المملكة تأثرت حياتهم سلبًيا
https://bit.ly/3otCONE - 23 - تأهيل 1000 مواطن ومواطنة في إدارة المرافق

https://bit.ly/3mcppqo - 24 - خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر
https://bit.ly/3a3oVNH - 25 - ختـام أكبـر رحلـة استكشافيـة لمسـح الشعـاب المرجـانيـة

https://bit.ly/3mhW9P4 - 26 - ”الشورى” يقر توصيات تطوير العشوائيات وخصخصة عقود النظافة
https://bit.ly/3D7bqJf - 27 - األمير محمد بن سلمان: أثق بقدرات كل مواطن

https://bit.ly/3mhWEbU - 28 - ”جزر فرسان” أول محمية طبيعية سعودية تسجل في اليونسكو
https://bit.ly/3l3l4GL - 29 - ختام مناورات تمرين ”النجم الساطع” المشترك بجمهورية مصر

https://bit.  - الدولييــن  المســتثمرين  بلقــاء  لنــدن   DSEI تختــم مشــاركتها فــي معــرض  المملكــة   -  30
 ly/3uACZaN
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https://bit.ly/2YdwEGl - 31 - ختام البرنامج الوطني ”دراية” لمشاركة الوفود في المحافل الدولية
https://bit.ly/3Fdbs47 - 32 - استحداث منافسة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

https://bit.ly/2YcXLRz - 33 - وزارة الدفاع تعقد ملتقى التواصل االستراتيجي األول
ــن  ــبة تحصي ــاع نس ــي.. وارتف ــام الدراس ــة الع ــع بداي ــة م ــتهدفات رئيس ــة مس ــق خمس ــم” تحق 34 - ”التعلي

https://bit.ly/39WJ9st  -  90% الطلبــة 
https://bit.ly/3D4GYPP - 35 -  نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة

https://bit.ly/3Bh- - ــة ــى المملك ــم إل ــل قدومه ــن قب ــن المقيمي ــن تحصي ــق م ــدة للتحق ــراءات جدي 36 - إج
6WPy

https://bit.ly/3miF0Vx - 37 - بدء التسجيل في آرتاثون الذكاء االصطناعي 2021م
https://bit.ly/3l3J5NH - 38 - الصقور السعودية تحلق في سماء العروس

https://bit.ly/3l0xWgO - 2021 39 - دام عزك يا وطن 91.. أبرز عبارات اليوم الوطني السعودي
https://bit.ly/39Ya1Z5 - 9140 - ”هي لنا دار”.. سر شعار اليوم الوطني السعودي الـ

https://ara.tv/j8t26 - 41 - اليوم الوطني 91 في السعودية.. هذه أبرز الفعاليات
https://bit. - 42 - خــادم الحرميــن وســمو ولــي العهــد يتلقيــان مزيــًدا مــن التهانــي بمناســبة اليــوم الوطنــي

ly/3Dlzk43
43 - وزيــر الخارجيــة يشــارك فــي اجتمــاع ترويــكا.. ويســتقبل وزراء خارجيــة كوريــا الجنوبيــة وباكســتان وإيرلنــدا 

https://bit.ly/3a6GwnH -
https://bit.ly/3BjqQtD - 44 - ”الداخلية” في اليوم الوطني.. عروض ومسيرات ومعارض

https://ara. - ”45 - ولــي العهــد الســعودي يطلــق اســتراتيجية جــذب 10 ماييــن ســائح لـ”مشــروع عســير
 tv/55brg

https:// - 46 - اســتراتيجية عســير.. منهجيــة عمــل انطلقــت مــن المجتمــع المحلــي لتضع أســس المســتقبل
 bit.ly/3l0B6Bc

https://bit.ly/3uA92aW - 47 - دعم تدريب وتوظيف أبناء الوطن في قطاع الترفيه
https://bit.ly/3B4cQ6Q - 48 - تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة لثاثة أشهر

https://bit.  - الملــيك  بالخطــاب  الثانــي  عامــه  ويفتتــح  المتخصصــة  لجانــه  تكويــن  يعيــد  الشــورى   -  49
ly/3a14P6A

https://bit.ly/3l3w5b3 - 50 - الباحة والرياض والشرقية تتصدر أعلى نسبة تحصين ضد كورونا
https://bit.ly/3ux- - ــا: 44 إصابــة و3 حــاالت وفــاة و53 حالــة تعافــي 51 - ”الصحــة” تعلــن مســتجدات كورون

ue16
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