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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء بريطانيا
خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس فلسطين

19 مليار دوالر مساعدات إنسانية وإغاثية لليمن
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر مــارس مــن عــام 2022، 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 خالل الشــهر، 
علــى المســتوى المحلــي فــي كافــة المجاالت. 

امللخص التنفيذي
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فــي الملــف االجتماعــي فــي مــارس، نبــدأ مــع جهــود المملكــة المتواصلــة لمواجهــة فيــروس كورونــا، 
فقــد أطلقــت وزارة الصحــة عيــادة مــا بعــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا، تحــت مســمى« أعــراض كورونــا 
طويلــة المــدى«، وذلــك اســتمراًرا لجهودهــا للتصــدي للجائحــة وإكمــال الخدمــة الطبيــة للمرضــى المصابيــن 

بفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد - 19«.
أيًضــا، اســتعدت وكالــة الرئاســة العامــة للخدمــات والشــؤون الميدانيــة وتحقيــق الوقايــة البيئيــة لموســم 
ــا وخدمــة تهــدف إلــى تقديــم أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن، إذ  رمضــان المبــارك بأكثــر مــن )27( برنامًج

تنوعــت البرامــج بيــن ميدانيــة وخدميــة ووقائيــة.
فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، كان علــى رأس موضوعاتــه إعــالن قيــادة القــوات المشــتركة لـ«تحالــف 
دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، وقــف العمليــات العســكرية بالداخــل اليمنــي ابتــداء مــن الســاعة السادســة من 
ــاح يــوم األربعــاء )27 شــعبان 1443هـــ(، الموافــق )30 مــارس 2022م( اســتجابة لدعــوة معالــي األميــن  صب
العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الدكتــور نايــف الحجــرف، ودعًمــا للجهــود والمســاعي الداعمــة 
للوصــول إلــى حــل سياســي شــامل ومســتدام إلنهــاء األزمــة اليمنيــة، وتحقيــق األمــن واالســتقرار لليمــن 
ــام  ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــة المبع ــة برعاي ــود الدولي ــادرات والجه ــياق المب ــي س ــي ف ــي تأت ــقيق، والت الش
لألمــم المتحــدة لليمــن والمبــادرة الســعودية إلنهــاء األزمــة اليمنيــة والوصــول إلــى حــل سياســي شــامل.
الملــف االقتصــادي لشــهر مــارس 2022، يتصــدره تحقيــق المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال )الريــاض 2022(، 
الــذي أقيــم تحــت رعايــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، علــى مــدى 4 أيــام؛ رقًمــا قياســًيا فــي 
ــادل  ــا يع ــار لاير )م ــن 51.8 ملي ــر م ــغ أكث ــتثمارية، بل ــوالت االس ــات والج ــات واإلطالق ــغ االتفاقي ــة مبال قيم
ــة  ــة المملك ــز مكان ــاالت، وتعزي ــف المج ــي مختل ــال ف ــادة األعم ــم ري ــدف دع ــريك(، به ــار دوالر أمي 13.8 ملي

كبيئــة جاذبــة للــرواد والمبتكريــن والمبدعيــن مــن أنحــاء العالــم.
ــا الملــف السياســي فــي مــارس، فــكان الحــدث األبــرز هــو الحــوار الــذي أجــراه ولــي العهــد األميــر محمــد  أمَّ
ــالم  ــائل اإلع ــدم وس ــن أق ــد م ــي تع ــك )The Atlantic(، الت ــة ذا أتالنتي ــع مجل ــز م ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب
األميركيــة، والــذي اتســم بالوضــوح والمباشــرة والواقعيــة السياســية، وتحــدث فيــه عــن عمليــات التحديــث 
ــا،  ــت عنه ــي أعلن ــرى الت ــاريع الكب ــعودية والمش ــة الس ــة العربي ــهدها المملك ــي تش ــور الت ــالح والتط واإلص
وكشــف فيــه ولــي العهــد الســعودي وجــود أطــراف تســعى إلفشــال »رؤيــة المملكــة 2030«، وطمــأن 
ــن ال  ــترضاء اآلخري ــروع، وأن اس ــذا المش ــال ه ــتطيع إفش ــم تس ــي العال ــوة ف ــد ق ــه ال توج ــعوديين بأن الس

ــا. وجــود لــه فــي قامــوس الســعوديين ُمطلًق
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، وتحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
م صاحــب الســمو الملــيك األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة  آل ســعود - حفظــه هللا - كــرَّ
ــرى  ــلطان الكب ــر س ــة األمي ــي قاع ــام 2022 ف ــذا الع ــة له ــل العالمي ــك فيص ــزة المل ــن بجائ ــاض، الفائزي الري

بفنــدق الفيصليــة.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر مــارس، فــكان الحــدث األبــرز هــو بلــوغ المنتخــب الســعودي كأس العالــم  أمَّ

2022 فــي قطــر، ليكــون أول منتخــب عربــي يصــل رســمًيا إلــى المونديــال. 
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر مــارس 2022، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف

امللف االجتماعي

تقارير سعودية
7 التقرير السابع والعشرون - مارس 2022



تقارير سعودية
التقرير السابع والعشرون - مارس 82022

ــة  ــا طويل ــا، تحــت مســمى« أعــراض كورون ــة بفيــروس كورون ــادة مــا بعــد اإلصاب أطلقــت وزارة الصحــة عي
المصابيــن  للمرضــى  الطبيــة  الخدمــة  وإكمــال  للجائحــة  للتصــدي  لجهودهــا  اســتمراًرا  وذلــك  المــدى«، 
بفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد – 19«، إذ تســتهدف هــذه العيــادة المرضــى الذيــن تســتمر لديهــم 
أعــراض بعــد شــهر مــن اإلصابــة بالفيــروس وإعــداد الخطــة العالجيــة المناســبة لهــم فــي المستشــفيات 
ــة  ــد اإلصاب ــا بع ــادات م ــي عي ــد ف ــز موع ــن حج ــات، وُيمك ــق والمحافظ ــع المناط ــي جمي ــك ف ــة وذل الرئيس
بفيــروس كورونــا المســتجد مــن خــالل االتصــال علــى 937. ُيذكــر أن خدمــة« أعــراض كورونا طويلــة المدى«، 
تســتهدف أيًضــا المتعافيــن مــن »كوفيــد - 19« بعــد شــهر مــن اإلصابــة، واســتمرت معهــم األعــراض، إذ إنــه 
قــد ُيعانــي البعــض مــن أعــراض قــد تســتمر ألســابيع قليلــة أو أكثــر وُيطلــق عليهــا اســم »أعــراض كورونــا 

ــة المــدى«. طويل
علًمــا أن لـ«كورونــا« طويلــة المــدى عالمــات وأعــراض ومــن أبرزهــا اســتمرار األعــراض بعــد اإلصابــة ألكثــر 
ــى أّي  ــراض عل ــض األع ــر بع ــد تؤث ــة، ق ــن اإلصاب ــابيع م ــد 4 أس ــدة بع ــراض جدي ــور أع ــابيع، وظه ــن 4 أس م
ــن بمــرور الوقــت، ومــع هــذا فــإن عالماتــه  مــكان مــن الجســم، إال أن المطمئــن أنَّ جميــع الحــاالت تتحسَّ
ــاق  ــس، واإلره ــق التنف ــعال، وضي ــي: الُس ــات ه ــرز المالحظ ــن أب ــر، لك ــخص آلخ ــن ش ــف م ــه تختل وأعراض
والتعــب، وألــم المفاصــل والعضــالت، ومشــاكل النــوم، وفقــدان حاســة الشــم والتــذوق، والمــزاج الســئ، 

ــف اإلدراك. ــز وضع ــدان التركي ــى فق ــة إل باإلضاف

»الصحة« ُتطلق عيادة ما بعد اإلصابة بـ«كورونا«

توقيع 3 عقود لتصريف األمطار بمكة
ــر منطقــة  ــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أمي ــر خال شــهد صاحــب الســمو الملــيك األمي
مكــة المكرمــة، فــي مقــر اإلمــارة بجــدة، توقيــع ثالثــة عقــود لمشــاريع تخفيــض منســوب الميــاه الســطحية 
ــك  ــق المل ــى طري ــة إل ــد، باإلضاف ــدى، واألجاوي ــة، واله ــق المحمدي ــن مناط ــكل م ــار ل ــاه األمط ــف مي وتصري
ــة تقــدر بنحــو 395.193.965 مليــون لاير،  ــة للمشــاريع الثالث ــر القــارات ســابًقا(، بتكلفــة إجمالي فيصــل )عاب
ضمــن المبــادرات التطويريــة ألمانــة جــدة لالرتقــاء بالخدمــات البلديــة وتحســين جــودة الحيــاة، التــي ُتعــد أحــد 

ــة المملكــة 2030«. مســتهدفات »رؤي
رت تكلفتــه بمبلــغ 195.071.215  ويهــدف مشــروع تنفيــذ حلــول ميــاه األمطــار لمنطقــة المحمديــة، الــذي ُقــدِّ
مليــون لاير، ومــدة تنفيــذ تصــل إلــى 36 شــهًرا، إلــى تصريــف ميــاه األمطــار فــي أحيــاء المحمديــة 1 و2، 
ــاء المحمديــة، ويحــد  وحلــول التصريــف لشــارع األميــر ســلطان وطريــق الملــك عبدالعزيــز المجاوريــن ألحي
المنطقــة المســتهدفة مــن الشــرق طريــق المدينــة، ومــن الغــرب طريــق الملــك عبدالعزيــز، ومــن الشــمال 

شــارع الســالم، ومــن الجنــوب حــي النعيــم.
ــدة  ــون لاير، وم ــو 114.292.313 ملي ــه بنح رت تكلفت ــدِّ ــذي ُق ــد، ال ــدى واألجاوي ــة اله ــروع منطق ــد مش وُيع
تنفيــذ تصــل إلــى 30 شــهًرا، عبــارة عــن تنفيــذ شــبكات تصريــف ميــاه األمطــار لمنطقــة الهــدى واألجاويــد 
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ــة  ــانية صندوقي ــارات خرس ــذ عب ــاء وتنفي ــمل إنش ــة، ويش ــق مك ــريع وطري ــازان الس ــق ج ــن طري ــة بي الواقع
ــاه  ــوب المي ــض منس ــول لخف ــذ حل ــى تنفي ــة إل ــرة، إضاف ــاة الخم ــة بقن ــف مربوط ــد تصري ــل ومصائ ومناهي
الســطحية لبعــض المناطــق المتضــررة. وسيشــتمل مشــروع تنفيــذ حلــول األمطــار لطريــق الملــك فيصل، 
رت تكلفتــه بنحــو 85.830.437 مليــون لاير، ومــدة تنفيــذ تصــل إلــى 24 شــهًرا، علــى منظومــة مــن  الــذي ُقــدِّ
تصريــف الميــاه للطريــق المســمى ســابًقا )عابــر القــارات(، والــذي يمــر فــي أحيــاء أبحــر الشــمالية والشــراع، 
ويتضمــن إنشــاء وتنفيــذ أنابيــب وقنــوات لتصريــف ميــاه األمطــار بطــول 10 كيلومتــرات مــزودة بالمناهــل 

ومصائــد تصريــف األمطــار.
ــن األميــر خالــد الفيصــل، النســخة الثانيــة مــن فعاليــات »أيــام مكــة« للبرمجــة والــذكاء  مــن جهــة أخــرى، دشَّ
ــوان  ــت عن ــي تح ــمه الحال ــي موس ــي ف ــة الثقاف ــى مك ــة لملتق ــادرات الريادي ــدى المب ــي إح ــي، وه االصطناع

»كيــف نكــون قــدوة فــي العالــم الرقمــي«.
وتهــدف الفعاليــة، إلــى اســتخدام البرمجــة والــذكاء االصطناعــي لصناعــة تطبيقــات نوعيــة تعــزز مفهــوم 
»مكــة الذكيــة«، وتشــمل مجــاالت تحــدي أيــام مكــة للبرمجــة علــى ثالثــة مجــاالت: األول »مجــال الحــج 
والعمــرة«، عبــر إيجــاد حلــول رقميــة لتحســين تجربــة الحــج والعمــرة مــن خــالل ابتــكارات تقنيــة وابتــكار حلــول 
رقميــة، لتســهيل المواصــالت وإدارة الحشــود وابتــكار حلــول رقميــة، ولتســهيل ترتيبــات الســفر واإلقامــة؛ 
والثانــي »مجــال مــدن المســتقبل« عبــر إيجــاد حلــول رقميــة البتــكار حلــول رقميــة تســهم فــي صناعــة مــدن 
ــا الثالــث فهــو »مجــال الســياحة  المســتقبل الذكيــة، وابتــكار حلــول رقميــة متكاملــة تعــزز جــودة الحيــاة؛ أمَّ
والترفيــه« عبــر إيجــاد حلــول رقميــة لتطويــر تطبيقــات الســياحة المخصصــة للهواتــف المحمولــة واألجهــزة 

الذكيــة وتوفيــر الخدمــات والحلــول اإللكترونيــة للســياح والزائريــن.
وشــهد أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، مراســم توقيــع مذكــرة تعــاون بين النــادي األهلــي الرياضي الســعودي 

وجمعيــة البيئــة الســعودية، لتنفيذ مبــادرة الســعودية الخضراء.
وتنــص االتفاقيــة التــي وقعهــا عــن النــادي األهلــي، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيــذي للنــادي 
ــى تضافــر جهــود الطرفيــن  ــو راس، عل ــة رئيــس مجلــس إدارتهــا د. ماجــدة أب ــي، وعــن الجمعي محمــد الدين
والعمــل الموحــد لتنفيــذ مبــادرة الســعودية الخضــراء مــن خــالل برنامــج الرياضــة والبيئــة والمســاهمة فــي 
تحقيــق الهــدف الصحــي والتطوعــي للنــادي األهلــي، واالســتفادة المثلــى مــن إعــادة التدويــر ورفــع مســتوى 
الوعــي البيئــي بيــن أفــراد المجتمــع، إلــى جانــب تنميــة البيئــة الســعودية والعمــل علــى تحســين أوضــاع ســكان 

المناطــق والمحافظــات التــي تعانــي مشــكالت بيئيــة بالعمــل علــى إيجــاد برامــج تنميــة مســتدامة.
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انطلقــت فــي المدينــة المنــورة جلســات الملتقــى العلمــي الـــ21 ألبحــاث الحــج والعمــرة والزيــارة األول، 
ــز  ــرة، بمرك ــج والعم ــاث الح ــريفين ألبح ــن الش ــادم الحرمي ــد خ ــة بمعه ــرى ممثل ــة أم الق ــن جامع ــم م بتنظي
الملــك ســلمان الدولــي للمؤتمــرات بالمدينــة المنــورة، تحــت شــعار »التحــول الرقمــي فــي منظومــة الحــج 

ــن. ــدة يومي ــه لم ــتمرت أعمال ــارة«، واس ــرة والزي والعم
وناقشــت الجلســة األولــى التــي رأســها وكيــل جامعــة أم القــرى للشــؤون التعليميــة د. عامــر الزايــدي، محــور 
»حوكمــة التحــول الرقمــي«. وتناولــت ورقــة عمــل قدمهــا رئيــس مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة د. طــارق 
ــي  ــارة(. ف ــرة والزي ــج والعم ــة الح ــي منظوم ــي ف ــول الرقم ــن التح ــات لتمكي ــة وإدارة البيان ــدي، )حوكم الش
حيــن تطــرق نائــب محافــظ هيئــة الحوكمــة الرقميــة للتنظيــم والثقــة الرقميــة إلــى )التشــريعات واألنظمــة 

لتمكيــن التحــول الرقمــي فــي منظومــة الحــج والعمــرة والزيــارة(.
وتنــاول الرئيــس التنفيــذي لشــركة رؤيــة الخبــراء االستشــارية د. باســم ظفــر فــي ورقــة عمــل قدمهــا، )إطار 
ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــي وزارة الش ــرار ف ــم الق ــات ودع ــار البيان ــرق مستش ــج(. وتط ــي للح ــول الرقم التح

واإلســكان إلــى )مخاطــر وفــرص التحــول الرقمــي(.
ل الرقمــي فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن«، تحــدث فيهــا وزيــر الحــج  وانعقــدت جلســة رئيســة بعنــوان »التحــوُّ
والعمــرة عضــو اللجنــة اإلشــرافية علــى معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة د. توفيــق 
الربيعــة عــن )جهــود وزارة الحــج والعمــرة فــي التحــول الرقمــي لخدمــة ضيــوف الرحمــن(. فــي حيــن بحثــت 
الجلســة الثانيــة )توظيــف التحــول الرقمــي لخدمــة ضيــوف الرحمــن(، ورأســها نائــب وزيــر الحــج والعمــرة د. 

عبدالفتــاح مشــاط.
وتحــدث فــي الجلســة الثانيــة الرئيس العام لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبــوي الشــيخ د. عبدالرحمن 
الســديس بورقــة عمــل عــن )التحــول الرقمــي فــي الحرميــن الشــريفين(، وقــدم مستشــار رئيــس الهيئــة 
العامــة للطيــران المدنــي للحوكمــة والمشــاريع التنفيذيــة م. ســليمان البســام ورقــة عمــل عــن )توظيــف 

التحــول الرقمــي فــي اســتقبال ضيــوف الرحمــن(.
الــذكاء  )مســتقبل  التويجــري،  ماجــد  د.  االصطناعــي  للــذكاء  الوطنــي  المركــز  علــى  المشــرف  وتنــاول 
ــارة(. فــي حيــن اختتمــت الجلســة بمشــاركة  االصطناعــي وأثــره فــي تطويــر منظومــة الحــج والعمــرة والزي
نائــب الرئيــس التنفيــذي لتجربــة الضيــف فــي برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن م. هانــي دهــان، عــن )توظيــف 
ــة الحــج والعمــرة، وتســهيل الوصــول إلــى الحرميــن  التحــول الرقمــي إلشــراك ضيــوف الرحمــن خــالل رحل
ــة  الشــريفين والمشــاعر المقدســة(. واســتلهم الملتقــى خــالل األعــوام الســابقة أهدافــه ومحــاوره العلميَّ
ــة المكرمــة والمدينــة الُمنــورة، وتفعيــل األبحــاث بمــا يتوافــق  مــن رؤيــة المملكــة؛ بالتركيــز علــى مدينتــي مكَّ
مة  حمــن؛ مســتثمًرا أفــكار الباحثيــن لالرتقــاء بالخدمــات الُمقدَّ ة لخدمــة ضيــوف الرَّ هــات المســتقبليَّ مــع التَّوجُّ

ســة. ــة والمدينــة والمشــاعر المقدَّ خــالل رحلتهــم فــي مكَّ
والتجــارب  األبحــاث  لمناقشــة  المســؤولين،  وكبــار  القــرار  أصحــاب  مــن  العديــد  الملتقــى  واســتضاف 
واالقتراحــات مــن قبــل الباحثيــن فــي الجامعــات الســعودية، وكذلــك المهتمــون فــي مجــال الحــج والعمــرة 
ــي  ــه هللا - ف ــريفين - حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــتقبلية لخ ــرؤى المس ــي ال ــى تبن ــى إل ــدف الملتق ــارة.  ويه والزي

ل الرقمي يف خدمة ضيوف الرحمن التحوُّ
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تطويــر منظومــة الحــج والعمــرة، باالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة والبحــوث العلميــة في شــتى المجاالت، 
ــن. ــوف الرحم ــك لضي ــهيل أداء النس لتس

ــات  ــة للغ ــي اإلدارة العام ــة ف ــوي، ممثل ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــؤون المس ــة لش ــة العام ــنت الرئاس دّش
والترجمــة، البطاقــة التعريفيــة لتســهيل الوصــول للعديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة، لبــث ترجمــة الخطــب 

والــدروس المباشــرة والبرامــج اإلذاعيــة والكتــب الصوتيــة عبــر منصــة منــارة الحرميــن.
ــة تحتــوي علــى  ــر عــام اإلدارة العامــة للغــات والترجمــة، أحمــد الجميعــي، أن البطاقــة التعريفي وأوضــح مدي
خرائــط تفاعليــة لخدمــة اإلرشــاد المكانــي، مشــيًرا إلــى أن الوكالــة تحــرص علــى تقديــم كافــة الخدمــات 
وبأفضــل الوســائل وأحــدث التقنيــات التــي تعيــن قاصــدي الحرميــن الشــريفين علــى تأديــة عباداتهــم بــكل 

ــهولة. ــر وس يس

بطاقة إلكترونية لخدمات املسجد الحرام

ــذ  ــة ونب ــدي للعنصري ــل التص ــن أج ــوار م ــى )الح ــوء عل ــي الض ــوار الوطن ــز للح ــك عبدالعزي ــز المل ــلط مرك س
الخــالف(، إذ يأتــي هــذا اللقــاء تزامًنــا مــع اليــوم الدولــي للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، وذلــك بمقــر المركــز 
ــة  ــاوي، األكاديمي ــداء الفيف ــزازان، و د. غي ــدهللا ال ــب د. عب ــن الكات ــاء كاًل م ــتضاف اللق ــاض. واس ــة الري بمدين

ــرأي.  ــرأي، وأدار اللقــاء د. خليــل بــن عبــدهللا الخليــل األكاديمــي وكاتــب ال ــة ال وكاتب

اململكة األقل عنصرية بين دول العالم
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كشــفت وكالــة الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد النبــوي، عــن خدمــة إلكترونيــة جديــدة لموائــد اإلفطــار، 
ــدار  ــن إص ــم م ــى تمكينه ــة إل ــا، إضاف ــة إلكترونًي ــركات اإلعاش ــن بش ــار الصائمي ــد إفط ــي موائ ــط مقدم ترب
التصاريــح الخاصــة بتقديــم الخدمــة عبــر منصــة رقميــة، وذلــك ضمــن االســتعدادات لشــهر رمضــان المبارك.
وقــال الوكيــل المســاعد للشــؤون التقنيــة والتحــوالت الرقمية والــذكاء االصطناعــي بوكالة الرئاســة العامة 
ــهر  ــة بش ــة الخاص ــات اإللكتروني ــع الخدم ــي، إن جمي ــان الجهن ــن رديف ــان ب ــوي جمع ــجد النب ــؤون المس لش
رمضــان، تــم تهيئتهــا وتجهيزهــا بأعلــى معاييــر الجــودة؛ لتســهم فــي ضمــان اســتدامة األعمــال واألنظمــة 
والخدمــات التقنيــة، وتقديــم الدعــم التقنــي الكامــل وفــق خطــة العمــل المعــدة للشــهر الفضيــل. وأوضــح 
الجهنــي أن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيتم العمــل بهــا خــالل شــهر رمضــان، تشــمل إعــداد خدمــة طلــب 
االعتــكاف، لتمكيــن المعتكفيــن مــن تقديــم طلــب تصريــح االعتــكاف بالمســجد النبــوي خــالل شــهر رمضــان 
المبــارك، وخدمــة إشــغال المصليــات التــي تمكــن الزائــر مــن االطــالع على أماكــن االزدحــام بالمســجد النبوي، 

مشــيًرا إلــى أن جميــع الخدمــات متوفــرة عبــر تطبيــق »زائــرون« تســهياًل للمصليــن بالمســجد النبــوي.

رقمنة االعتكاف وموائد اإلفطار باملسجد النبوي

اســتعدت وكالــة الرئاســة العامــة للخدمــات والشــؤون الميدانيــة وتحقيــق الوقايــة البيئيــة لموســم رمضــان 
ــا وخدمــة تهــدف إلــى تقديــم أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن، إذ تنوعــت  ــر مــن )27( برنامًج ــارك بأكث المب

البرامــج بيــن ميدانيــة وخدميــة ووقائيــة.
وأكــد وكيــل الرئيــس العــام بالمســجد الحرام للشــؤون التنفيذيــة والتطويرية، وكيــل الرئيس العــام للخدمات 
والشــؤون الميدانيــة وتحقيــق الوقايــة البيئيــة محمــد بــن مصلــح الجابــري، أن البرامــج والخدمــات التــي تعمــد 
ــي  ــة، والت ــة للوكال ــن اإلدارات التابع ــدد م ــر ع ــادات عب ــك والعب ــرام للنس ــجد الح ــدي المس ــير أداء قاص لتيس
ــه والة  ــع إلي ــا يتطل ــم م ــة؛ لتقدي ــق الرئاس ــاحاته ومراف ــرام وس ــجد الح ــات المس ــي جنب ــا ف ــوزع موظفوه يت

أمرنــا المياميــن مــن جــودة وإتقــان فــي منظومــة العمــل الميدانــي داخــل المســجد الحــرام. 
وبيــن الجابــري أن الوكالــة وبتوجيــه مــن معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي 
الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس، عمــدت عبــر إدارة تطهير وســجاد المســجد الحــرام إلى 
غســل األرضيــات عشــر مــرات يومًيــا لضمــان ســالمة قاصديــه، وتطهيــر األماكــن وتعطيرهــا، واســتخدام 
ــات والمعــدات خــالل وردياتهــم التــي تغطــي اليــوم علــى مــدار الســاعة واإلشــراف  العمالــة عشــرات اآللي

علــى ســفر إفطــار الصائميــن بالمســجد الحــرام.

شؤون الحرمين تستعد لرمضان بـ27 خدمة 
وبرنامًجا
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وأشــار إلــى أن إدارة ســقيا زمــزم تعمــل لتهيئــة وتجهيــز الســقاية للمصليــن ومتابعــة ومراقبــة ســير 
األعمــال علــى الوجــه األكمــل واألمثــل واإلشــراف علــى تهيئــة وتجهيــز مــاء زمــزم، وعمــل جــوالت ميدانيــة 
علــى مواقــع التوزيــع للتأكــد مــن جاهزيتهــا باســتمرار مــع المحافظــة علــى نظافــة تلــك الحقائــب، إضافــة 

ــات. ــة الحافظ ــى تعبئ ــراف عل ــى اإلش إل
وفيمــا يخــص إدارة األبــواب وهــي اإلدارة التــي تعــد الواجهــة التــي تســتقبل الــزوار والمعتمريــن عنــد 
ــواب،  ــة لألب ــات الالزم ــت الحراس ــروج، وضع ــول والخ ــة الدخ ــط عملي ــوم بضب ــيك، وتق ــرم الم ــم للح قدومه
ويتمثــل عمــل إدارة الســاحات فــي توجيــه المصليــن إلــى المصليــات المخصصــة لهــم ومنــع مزاولــة مهنــة 
ــع التدخيــن، ومتابعــة المتســولين داخــل الســاحات والتنســيق مــع الجهــات ذات  البيــع فــي الســاحات ومن
العالقــة، وكذلــك تقــوم علــى خدمــة تنظيــم الســاحات والممــرات مــن كل مــا يخــل براحــة الــزوار والمصليــن. 
ــات،  ــعي بالعرب ــواف والس ــدور األول للط ــن بال ــص دور الميزاني ــى تخصي ــل عل ــات التنق ــل إدارة خدم وتعم
والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن أربعــة مداخــل للمســجد الحــرام وهــي: )مدخــل الشــبيكة عبــر جســر 
الشــبيكة، وســلم األرقــم، والمــروة فــوق ســطح دورات القشاشــية وســلم بــاب أجيــاد وجســر أجيــاد(، كذلــك 
ــة  ــن خدم ــتفادة م ــن لالس ــن المعتمري ــرام م ــجد الح ــدي المس ــى قاص ــهيل عل ــل( للتس ــق )تنق ــر تطبي عب

ــرام. ــجد الح ــدي المس ــن وقاص ــن المعتمري ــا م ــات لمحتاجيه العرب
وتقــوم اإلدارة العامــة للوقايــة البيئيــة ومكافحــة األوبئــة علــى توفيــر عمليــات التعقيــم علــى مــدار الســاعة 
ــة  ــات الذكي ــل الربوت ــات وتفعي ــر الكمام ــا بتوفي ــوم اإلدارة أيًض ــات. وتق ــطح واألرضي ــع األس ــم جمي لتعقي
ــة.  ــن األوبئ ــة م ــة خالي ــة صحي ــواء تعبدي ــق أج ــة لخل ــرات المناخي ــواء والتغي ــة األج ــر ومراقب ــزة البايوكي وأجه
ويتركــز دور إدارة تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة حــول رصــد الملحوظــات ومعالجتهــا، وذلــك بتقديــم خدماتهــم 

ــه.  ــة والمرافــق المحيطــة ب داخــل المســجد الحــرام وســاحاته الخارجي
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ــكل  ــة بش ــة بالرئاس ــات الخاص ــة المركب ــى صيان ــل عل ــتية تعم ــات اللوجس ــة والخدم ــة للحرك واإلدارة العام
دوري ويقــوم بذلــك فريــق عمــل مكــون مــن كــوادر شــباب ســعوديين ومؤهــل علــى كفــاءة عاليــة فــي 

ــة. ــر المطلوب ــق المعايي ــورة وف ــز ورش متط ــم تجهي ــث ت ــى أداء، حي ــيارات بأعل ــة الس ــال صيان مج
ــن  ــم م ــة ودع ــه ومتابع ــراف وتوجي ــم هللا - وبإش ــر - حفظه ــات والة األم ــا لتوجيه ــي تحقيًق ــك يأت وكل ذل
معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــيخ األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن بــن 

عبدالعزيــز الســديس.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن الجابــري عــن ضوابــط تقديــم خدمــة ســفر اإلفطــار خــالل شــهر رمضــان فــي 
ــي  ــا ف ــدم فرده ــَزأة وع ــر المج ــفر غي ــن الس ــدة م ــة الجي ــر النوعي ــزام بتوفي ــي االلت ــل ف ــرام تتمث ــجد الح المس
الممــرات واألماكــن غيــر المخصصــة لإلفطــار مــع توضيــح األطعمــة المســموح بهــا للدخــول خــالل شــهر 

ــان. ــز واألجب ــة كالخب ــة الجاف ــن األطعم ــارة ع ــي عب ــان وه رمض
ــا  ــر به ــع التم ــب لوض ــم المناس ــتك ذات الحج ــون البالس ــر صح ــرورة توفي ــفر ض ــؤولي الس ــى مس ــد عل وأك
الكــؤوس  يمنــع اســتخدام  للصائميــن. كذلــك  إعــداد اإلفطــار  البالســتيكية عنــد  القفــازات  واســتخدام 

البالســتيكية للمشــروبات الســاخنة وتوزيعهــا فــي الممــرات وعنــد مداخــل األبــواب.
ونبــه علــى عــدم إدخــال اآلالت الحــادة ونحوهــا ومنــع اســتخدام اللواصــق علــى رخــام أرضيــة المســجد الحــرام 
ــاء  ــاش الكهرب ــتخدام أفي ــدم اس ــار، وع ــن اإلفط ــز أماك ــرض حج ــا بغ ــف ونحوه ــالت المصاح ــع حام أو وض
الموجــودة داخــل األعمــدة ألي غــرض كان. ويمنــع أيًضــا وضــع أغــراض الســفر علــى قواعــد األعمــدة 
ــدم  ــل مق ــن قب ــا م ــن مكانه ــزم ع ــاه زم ــات مي ــك حافظ ــة أو تحري ــب األحذي ــن دوالي ــف وبي ــات التكيي وفتح
خدمــة اإلفطــار، وعلــى مقــدم الخدمــة عــدم إحضــار اإلفطــار بوقــت مبكــر وتركــه بســاحات المســجد الحــرام 

حتــى ال يتعــرض للحــرارة والتلــف تحــت أشــعة الشــمس.



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

والفســاد.

امللف األمني
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التقــى معالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة الفريــق األول الركــن فيــاض بــن حامــد الرويلــي فــي مقــر رئاســة 
ــول  ــواء »ب ــة الل ــة األميركي ــادة المركزي ــة بالقي ــاة البحري ــالح المش ــد س ــاض، قائ ــة بالري ــة األركان العام هيئ

رك«، والوفــد المرافــق لــه. 
وقــد ناقــش الجانبــان الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك، وتعزيــز ســبل التعــاون العســكري بيــن 

البلديــن.
ــري،  ــع العم ــن راف ــد ب ــن حام ــار الرك ــواء الطي ــلحة الل ــوات المس ــتركة للق ــر األركان المش ــاء مدي ــر اللق حض

ــن. ــن الجانبي ــاط م ــار الضب ــن كب ــدد م وع

رئيس األركان يلتقي قائد املارينز

أعلنــت وزارة الدفــاع عــن توقيعهــا 10 عقــود مــع شــركات محليــة وعالميــة، تعزيــًزا لقدراتهــا ورفــع كفاءتهــا 
ــذي  ــي، ال ــاع العالم ــرض الدف ــات المع ــالل فعالي ــك خ ــارات لاير، وذل ــاوز 7 ملي ــة تتج ــة إجمالي ــة، بقيم القتالي

تنظمــه الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية خــالل المــدة مــن 6 إلــى 9 مــارس 2022 بالريــاض.
ووقعــت الــوزارة عقــًدا مــع شــركة نافــال جــروب العربيــة المحــدودة لصالــح القــوات البحريــة بأكثــر مــن 800 
ــد  ــع العق ــة، إذ وق ــوات البحري ــفن الق ــدادي لس ــي واإلم ــناد الفن ــات اإلس ــم خدم ــك لتقدي ــون لاير، وذل ملي
ــذي  ــس التنفي ــاري، والرئي ــين البي ــن حس ــد ب ــور خال ــة الدكت ــؤون التنفيذي ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــي مس معال

لشــركة نافــال جــروب العربيــة »ديديــر فويلــي«.
وفــي جانــب العقــود مــع الشــركات العالميــة، وقعــت وزارة الدفــاع عقــًدا مع شــركة هانوهــا الكوريــة لصالح 
القــوات البريــة بمبلــغ يفــوق )3( مليــارات لاير، وذلــك لبنــاء قــدرات دفاعيــة شــاملة التوطيــن وسالســل 
اإلمــداد، إذ تــم توقيــع العقــد مــن قبــل معالــي مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون التنفيذيــة الدكتــور خالــد بــن 

حســين البيــاري، ورئيــس قطــاع الدفــاع فــي شــركة هانوهــا الكوريــة اللــواء المتقاعــد »يونــق كــوان«.
وشــهد اليــوم الثالــث مــن معــرض الدفــاع العالمــي توقيــع وزارة الدفــاع لثالثــة عقــود مــع شــركة الســالم 
لصناعــة الطيــران بمبلــغ يفــوق المليــار و700 مليــون لاير، وذلــك لتقديــم خدمــات عمــرة عــدد مــن طائــرات 
القــوات الجويــة، إذ وقــع العقــود معالــي مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون التنفيذيــة الدكتــور خالــد بــن حســين 

البيــاري، والرئيــس التنفيــذي لشــركة الســالم عبدالمحســن جنيــد.
ــرات،  ــة الطائ ــة وصيان ــعودية لتهيئ ــركة الس ــع الش ــًدا م ــوزارة عق ــت ال ــون لاير، أبرم ــاوز 400 ملي ــغ تج وبمبل
ــل  ــد وكي ــع العق ــرات C130، إذ وق ــة لطائ ــاندة الفني ــات المس ــم خدم ــة، لتقدي ــوات الجوي ــح الق ــك لصال وذل
ــعودية  ــركة الس ــذي للش ــس التنفي ــويد، والرئي ــد الس ــن أحم ــم ب ــليح إبراهي ــتريات والتس ــاع للمش وزارة الدف

ــش. ــد بخ ــن عبدالحمي ــر ب ــدس مني ــرات المهن ــة الطائ ــة وصيان لتهيئ
وأبرمــت وزارة الدفــاع عقــًدا مــع شــركة نورينكــو الصينيــة، وبقيمــة إجمالية تتجــاوز الـ430 مليــون لاير، لتأمين 
ذخائــر متنوعــة لصالــح اإلدارة العامــة لألســلحة والمدخــرات، إذ وقــع العقــد وكيــل وزارة الدفــاع للمشــتريات 

والتســليح إبراهيــم بــن أحمــد الســويد، ونائــب الرئيــس لشــركة نورينكــو »شــو هونــغ يو«.

وزارة الدفاع توقع 10 عقود بـ7 مليارات ريال
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اســتضافت قاعــدة الملــك فيصــل بالقطــاع الشــمالي التمريــن الثنائــي للجاهزيــة القتاليــة االســتراتيجية 
)ACE( وتكامــل الــدول الشــريكة )PNI( بيــن القــوات الجويــة الملكية الســعودية والقوات الجويــة األميركية، 
 )F18( ــرات ــرات )F16( وطائ ــعودي، وطائ ــب الس ــن الجان ــرات )C F15( م ــرات )SA F15( وطائ ــاركة طائ بمش

مــن الجانــب األميــريك.
ويهــدف التمريــن إلــى تعزيــز القتــال الســريع، وجهــود تكامــل الدول الشــريكة مع القــوات الجويــة األميركية، 
واســتمرار التعــاون المشــترك بيــن القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية والقــوات الجويــة األميركيــة للحفاظ 

علــى أمــن واســتقرار المنطقة.

مناورات سعودية أميركية للجاهزية القتالية 
االستراتيجية

عقديــن  الدفــاع  وزارة  وقعــت  والمدخــرات،  لألســلحة  العامــة  اإلدارة  لصالــح  متنوعــة  ذخائــر  ولتأميــن 
ــاع  ــل وزارة الدف ــن وكي ــع العقدي ــون لاير، إذ وق ــدر بـــ460 ملي ــغ يق ــة، بمبل ــان الكوري ــق س ــركة بون ــع ش م
للمشــتريات والتســليح إبراهيــم بــن أحمــد الســويد، ومديــر شــركة بونــق ســان »كيــون وو«، بحضــور نائــب 

ــو«. ــغ ج ــركة »يون ــس الش رئي
ووقعــت وزارة الدفــاع عقــًدا مــع شــركة أل أي جــي نيكــس وون الكوريــة بمبلــغ يفــوق الـــ250 مليــون لاير، 
ــة، إذ وقــع العقــد  وذلــك لصالــح القــوات البحريــة، لالســتحواذ علــى قــدرات دفاعيــة ومعــدات إلكتروبصري
ــة  ــم بــن أحمــد الســويد، ورئيــس قســم األعمــال العالمي وكيــل وزارة الدفــاع للمشــتريات والتســليح إبراهي
فــي شــركة أل أي جــي نيكــس وون الكوريــة »هيــون ســو لــي«، بحضــور رئيــس مجلــس إدارة الشــركة »نــون 

ســانغ كــو«.
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ح مصــدر مســؤول فــي هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد أن الهيئــة باشــرت عــدًدا مــن القضايــا الجنائيــة  َصــرَّ
خــالل الفتــرة الماضيــة، وجــاٍر اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة بحقهــا.

وكانت أبرز القضايا على النحو اآلتي:
-  إيقــاف كاتــب عــدل ســابق بإحــدى المحافظــات )يعمــل حالًيــا موظًفــا بالمحكمــة العامــة(؛ لقيامــه بالتعديل 
علــى عــدة صكــوك بطريقــة غيــر نظاميــة مقابــل حصولــه علــى مبلــغ )360.000( ثــالث مئــة وســتين ألــف لاير 
ــاب  ــد كت ــن أح ــا، وتمكي ــلها وترقيمه ــدم تسلس ــجالت، وع ــوط والس ــه الضب ــط، وإهمال ــك المخط ــن مال م
ــوره،  ــن دون حض ــد المواطني ــة ألح ــراغ منح ــه بإف ــات ووكاالت، وقيام ــن مبايع ــاء م ــا يش ــط م ــط بضب ب الضَّ
ووجــود حــواالت ماليــة مشــبوهة لحســابه البنــيك بمبلــغ وقــدره )286.000( مئتــان وســتة وثمانــون ألــف لاير.
-  إيقــاف رجــل أعمــال لتقديمــه مبلــغ )500.000( خمــس مئــة ألــف لاير مــن خــالل رجــل أعمــال آخــر )وســيط 
ــز  ــف منج ــك وق ــدار ص ــرى(؛ إلص ــة أخ ــوف بقضي ــابًقا )موق ــا س ــليمها قاضًي ــرى( لتس ــة أخ ــوف بقضي موق

ــة. ــر نظامي ــة غي ــد األول بطريق ــالك وال ألم
-  إيقــاف نائــب رئيــس مركــز ورئيــس لجنــة التعديــات - تابعيــن إلمــارة إحــدى المناطــق - ومواطنيــن اثنيــن؛ 
ــة  ــي الحكومي ــى األراض ــداء عل ــن االعت ــة م ــم عالق ــه به ــن تربط ــن المواطني ــدد م ــن ع ــام األول بتمكي لقي
بطريقــة غيــر نظاميــة مقابــل حــواالت ماليــة علــى حســاب والدتــه، وحصولــه علــى مبلــغ )13.000( ثالثــة عشــر 
ألــف لاير مقابــل التغاضــي عــن تلــك اإلحداثــات، وقيــام الثانــي بحكــم طبيعــة عملــه رئيًســا للجنــة التعديــات 
بتزويــد مواطنيــن تربطــه بهــم عالقــة بمعلومــات عــن أوقــات اإلزالــة التــي تتــم بســرية، ومعلومــات عــن 
الشــكاوى المقدمــة ضدهــم، وحصولــه مــن أحــد المســتفيدين علــى مبلــغ )100.000( مئــة ألف لاير مقابــل ذلك.
-  إيقــاف موظــف متقاعــد لقيامــه - خــالل فتــرة عملــه مديــًرا إلدارة األراضــي بأمانــة إحــدى المناطــق - ببيــع 
رة، والتالعــب فــي توزيــع  أراٍض )منــح ســامية( تعــود لمواطنيــن دون علمهــم، مســتخدًما وكاالت مــزوَّ

ــة. ــر نظامي ــة غي ــن بطريق ــا لمواطني ــدد )55( أرًض ــليم ع ــط، وتس مخط
ــب  ــه بطل ــات - لقيام ــدى المحافظ ــاع بإح ــوزارة الدف ــل ب ــكري - يعم ــى عس ــهود عل ــرم المش ــض بالج -  القب
مبلــغ )40.000( أربعيــن ألــف لاير مــن مواطــن مقابــل إعطائــه أدويــة حكوميــة غيــر مخصصــة للبيــع، وظهــور 
أطــراف آخريــن للقضيــة وهــم: مواطــن )وســيط(، وموظــف وصيدلــي يعمــالن بمستشــفى حكومــي بإحــدى 
ــاء اســتالمهم مبلــغ )68.000( ثمانيــة وســتين  المحافظــات جــرى القبــض عليهــم بالجــرم المشــهود فــي أثن

ألــف لاير مقابــل أدويــة حكوميــة غيــر مخصصــة للبيــع.
- بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ُقِبــَض بالجــرم المشــهود علــى رجــل أمــن - بــإدارة التحريــات والبحــث الجنائــي 
بإحــدى المناطــق - الســتالمه مبلــغ )35.000( خمســة وثالثيــن ألــف لاير مقابــل إنهــاء إجــراءات معاملــة 

ــة. ــر نظامي ــة بطريقــة غي مواطن
ــة إلــى  ــة الصحي ــر الحال ــة لآلخريــن مقابــل تغيي ــام اثنيــن منهــم بدفــع مبالــغ مالي - إيقــاف )4( مواطنيــن لقي

ــا. ــاح كورون ــذ لق ــن دون أخ محصَّ
-  بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة، أُوِقــَف موظــف - يعمــل بــوزارة الخارجيــة - لقيامــه بتصديــق معامــالت 

ــة. ــغ مالي ــل مبال ــة مقاب ــر نظامي ــة غي بطريق

هيئة الرقابة تباشر 15 قضية فساد



تقارير سعودية
19 التقرير السابع والعشرون - مارس 2022

ــي  ــن ف ــن الموجودي ــيرات األوكرانيي ــد تأش ــوازات تمدي ــة للج ــة العام ــت المديري ــم، أعلن ــه الكري ــاًذا للتوجي إنف
ــانية. ــارات اإلنس ــك لالعتب ــات، وذل ــوم أو غرام ــال، دون رس ــال أعم ــّياًحا أو رج ــوا س ــواًء كان ــة، س المملك

وأوضحــت »الجــوازات« أن التمديــد ســيكون آلًيــا، بالتعــاون مــع مركــز المعلومــات الوطنــي دون الحاجــة إلــى 
مراجعــة مقــار إدارات الجــوازات.

»الجوازات« تعلن تمديد تأشيرات األوكرانيين

ى علــى المــال العــام أو يســتغل الوظيفــة  ــد الهيئــة أنهــا مســتمرة فــي رصــد وضبــط كل مــن يتعــدَّ وتؤكِّ
لتحقيــق مصلحتــه الشــخصية، أو لإلضــرار بالمصلحــة العامــة، ومســاءلته حتــى بعــد انتهــاء عالقتــه بالوظيفة، 
كــون جرائــم الفســاد المالــي واإلداري ال تســقط بالتقــادم، وأن الهيئــة ماضيــة فــي تطبيــق مــا يقتضــي بــه 

النظــام بحــق المتجاوزيــن مــن دون تهــاون.

ــة  ــدة األميركي ــات المتح ــة بالوالي ــس« الجوي ــدة »نل ــي قاع ــعودية ف ــة الس ــة الملكي ــوات الجوي ــت الق اختتم
مشــاركتها فــي منــاورات تمريــن »العلــم األحمــر 2022«، إذ نفــذت األطقــم الجويــة عــدًدا مــن الســيناريوهات 
القتاليــة فــي بيئــة قتــال حقيقيــة، وأثبــت فيها الطيــارون الســعوديون كفاءتهــم القتاليــة العاليــة، وقدرتهم 

الســريعة علــى التعامــل مــع األهــداف المعاديــة وتدميرهــا. 
مــن جانــب آخــر، قــال ســمو قائــد مجموعــة القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية المشــاركة بالتمريــن، 
المقــدم الطيــار الركــن طــالل بــن عبدالعزيــز بــن بنــدر: »الحمــد للــه نختتــم تمريــن العلــم األحمــر فــي نســخته 
الثانيــة لهــذا العــام، حيــث أثبتــت قواتنــا الجويــة كالمعتــاد جدارتهــا واحترافيتهــا فــي فنــون القتــال، وهــذا غيــر 
مســتغرب مــن رجــال قواتنــا الجويــة البواســل الذيــن دائًمــا يتفوقــون فــي المياديــن القتاليــة قبــل التماريــن 
العســكرية كتكتيــكات الحــروب الحديثــة والتطــورات فــي علــم القتــال الجــوي المســتمرة التــي تتطلــب 

المشــاركة فــي مثــل هــذا النــوع مــن التماريــن«.
وأضــاف أن التمريــن انتهــى بــكل نجــاح، وبقيــت مهمــة ال تقــل أهميــة عــن التمريــن نفســه، آال وهــي إعــادة 

التحــرك، بســالم إلــى أرض الوطــن.
ُيذكــر أن هــذه المشــاركة تهــدف إلــى تعميــق أواصــر التعــاون، وتبــادل الخبــرات بيــن القــوات الجويــة لــدى 
الــدول المشــاركة، والرفــع مــن مســتوى الجاهزيــة القتاليــة، وصقــل المهــارات وتطويرهــا بــكل احترافيــة، 
ــذي  ــر ال ــعودية بالمظه ــة الس ــة الملكي ــوات الجوي ــر الق ــا ُيظه ــالمة، م ــات الس ــى درج ــى أعل ــون عل وأن تك

ــز علــى المســتوى العالمــي. ر وتميُّ يعكــس الصــورة التــي عليهــا قواتنــا المســلحة مــن تطــوُّ

ختام مناورات »العلم األحمر« بنجاح
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أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - أمــًرا ملكًيــا بترقيــة 
)42( مــن أصحــاب الفضيلــة أعضــاء النيابــة العامــة إلــى مرتبــة رئيــس دائــرة تحقيــق وادعــاء )أ(، علــى ســلك 

أعضــاء النيابــة العامــة.
ــن معالــي النائــب العــام الشــيخ ســعود بــن عبــدهللا المعجــب، صــدور األمــر الملــيك بالترقيــات، مؤكــًدا  وثمَّ
ــه يأتــي فــي إطــار دعــم خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا - للنيابــة  أن
العامــة، بمــا يعــزز مبــدأ الكفايــة الشــاملة لجميــع احتياجاتهــا، وفاعليــة الشــأن الوظيفــي للقيــام بواجباتهــا 

علــى الوجــه األكمــل.
وحــثَّ معاليــه منتســبي النيابــة العامــة علــى مضاعفــة الجهــود، وأن يكونــوا عنــد حســن ظــن القيــادة 

الرشــيدة والمجتمــع بهــم.
ســائاًل المولــى - عــز وجــل - أن يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن، وأن يديــم علــى 

وطننــا الغالــي رغــد أمنــه واســتقراره ورخــاءه فــي ظــل قيادتنا الرشــيدة.

أمر ملكي بترقية 42 عضًوا بالنيابة العامة

ح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن« العميــد الركــن تــريك  صــرَّ
المالــيك، بأنــه اســتجابًة للدعــوة المقدمــة مــن معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
الدكتــور نايــف الحجــرف بطلــب إيقــاف العمليــات العســكرية تزامًنا مع انطــالق المشــاورات اليمنيــة - اليمنية، 
وبهــدف تهيئــة الظــروف المناســبة إلنجــاح المشــاورات وخلــق بيئــة إيجابيــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك 
لصناعــة الســالم وتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي اليمــن؛ تعلــن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف وقــف 
العمليــات العســكرية بالداخــل اليمنــي ابتــداء مــن الســاعة السادســة مــن صبــاح يــوم األربعــاء )27 شــعبان 
1443هـــ(، الموافــق )30 مــارس 2022م( اســتجابة لدعــوة معاليــه ودعًمــا للجهــود والمســاعي الداعمــة 
للوصــول إلــى حــل سياســي شــامل ومســتدام إلنهــاء األزمــة اليمنيــة، وتحقيــق األمــن واالســتقرار لليمــن 
ــام  ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــة المبع ــة برعاي ــود الدولي ــادرات والجه ــياق المب ــي س ــي ف ــي تأت ــقيق، والت الش
لألمــم المتحــدة لليمــن والمبــادرة الســعودية إلنهــاء األزمــة اليمنيــة والوصــول إلــى حــل سياســي شــامل.
وأوضــح العميــد المالــيك أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف ســتلتزم بوقــف إطــالق النــار وســتتخذ كافــة 
الخطــوات واإلجــراءات إلنجــاح وقــف إطــالق النــار وتهيئــة الظــروف المناســبة وخلــق البيئــة اإليجابيــة خــالل 

شــهر رمضــان المبــارك لصنــع الســالم وإنهــاء األزمــة.
ــة  ــة اليمني ــم للحكوم ــف الداع ــتركة للتحال ــوات المش ــادة الق ــف قي ــات موق ــى ثب ــيك عل ــد المال ــد العمي وأك
القــوات  أكــد وقــوف قيــادة  الشــرعية بموقفهــا السياســي وتدابيرهــا وإجراءاتهــا العســكرية. كذلــك 
المشــتركة للتحالــف الدائــم مــع أبنــاء الشــعب اليمنــي الشــقيق لتحقيــق تطلعاتــه وبنــاء دولتــه وبمــا يحقــق 

ــاء. ــن والرخ األم

»التحالف« يوقف عملياته إلنجاح املشاورات



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

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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ــي،  ــاع العالم ــرض الدف ــن مع ــى م ــخة األول ــام النس ــن خت ــكرية ع ــات العس ــة للصناع ــة العام ــت الهيئ أعلن
الحــدث العالمــي الرائــد للدفــاع واألمــن، والمنعقــد تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ــالل  ــام خ ــدى 4 أي ــى م ــم عل ــذي أقي ــاض، وال ــة الري ــي العاصم ــه هللا –  ف ــعود – حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ب
الفتــرة مــن 6 إلــى 9 مــارس بمشــاركة 600 جهــة عارضــة، مــن 42 دولــة، وبحضــور أكثــر مــن 80 وفــًدا عســكرًيا، 

ــة. ــر يمثلــون 85 دول و65 ألــف زائ
وســجل معــرض الدفــاع العالمــي الــذي تنظمــه الهيئــة العامــة للصناعات العســكرية عقود شــراء عســكرية 
ودفاعيــة بيــن جهــات محليــة ودوليــة بقيمــة إجماليــة تقــدر بـــ29.7 مليــار لاير، مــا يعكــس مكانــة المعــرض 
ــا  كمنصــة عالميــة لصناعــة الشــراكات النوعيــة ودعــم مســاعي تطويــر الصناعــات الدفاعيــة واألمنيــة محلًي

ودولًيــا. 
ــر  ــات والذخائ ــكرية والعرب ــزات عس ــة وتجهي ــدات دفاعي ــات ومع ــة منظوم ــود صناع ــذه العق ــملت ه وش
والخدمــات المســاندة، إذ بلغــت نســبة الشــركات الوطنيــة مــن هــذه العقــود 46% مــن حيــث القيمــة 
اإلجماليــة بواقــع 10 مليــارات لاير، حيــث ستســهم هــذه العقــود فــي دفــع مســيرة توطيــن الصناعــات 

ــرية. ــة والبش ــة الفني ــدرات المحلي ــاء الق ــة وبن ــل التقني ــر نق ــة عب ــي المملك ــكرية ف العس
ــة  ــة والدولي ــركات المحلي ــن الش ــدد م ــع ع ــدرات م ــاء ق ــن وبن ــة توطي ــالن 22 اتفاقي ــرض إع ــهد المع وش
المتخصصــة فــي الصناعــات العســكرية والدفاعيــة وبقيمــة إجماليــة للمشــاركة الصناعيــة تقــدر بـــ8 مليــارات 
لاير، إذ شــملت عــدًدا مــن المجــاالت كأعمــال توطيــن مباشــرة للمنظومــات واألنظمــة العســكرية، 
وبنــاء قــدرات نوعيــة فــي المجــاالت الصناعيــة المســتهدفة كبنــاء خطــوط إنتــاج ونقــل وتوطيــن التقنيــات 
والخدمــات، باإلضافــة إلــى تدريــب الكــوادر الوطنيــة وتأهيلهــا وتمكينهــا مــن العمــل فــي مجــال الصناعــات 

ــة. ــكرية والدفاعي العس
وبلــغ عــدد العقــود التــي أبرمتهــا وزارة الدفــاع الســعودية خــالل اليــوم الثالــث والرابــع مــن فعاليــات معــرض 
ر بأكثــر مــن 20 مليــار لاير، إذ تجــاوز إجمالــي قيمــة عقــود  الدفــاع العالمــي نحــو 33 عقــًدا، بقيمــة إجماليــة تقــدَّ
اليــوم الثالــث أكثــر مــن 7 مليــارات لاير، فــي حيــن بلــغ إجمالــي قيمــة عقــود اليــوم الرابــع مــا يقــارب 13 مليــار 

لاير.
العســكرية،  للصناعــات  العامــة  الهيئــة  محافــظ  العوهلــي،  عبدالعزيــز  بــن  أحمــد  المهنــدس  وأعــرب 
ــد  ــي العه ــمو ول ــة، ولس ــه الكريم ــه هللا – لرعايت ــريفين – حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــره لخ ــكره وتقدي ــن ش ع
لتشــريفه للمعــرض ودعمهــم الالمحــدود. كمــا أبــدى ســعادته بالنجــاح الــذي حققــه المعــرض علــى كافــة 
المســتويات، مشــيًرا إلــى أن النتائــج فاقــت األهــداف المرســومة للمعــرض فــي نســخته األولــى ورســخت 
مكانــة المعــرض كأحــد أهــم معــارض الدفــاع واألمــن فــي العالــم ومنصــة محفــزة للتعــاون ودعــم االبتــكار 
ــا إلــى أن الشــراكات التــي  والتعــاون الجــاد فــي شــراكات تخــدم جميــع األطــراف والفــرص المشــتركة، الفًت
عقــدت خــالل المعــرض تبشــر بحقبــة جديــدة مــن النمــو لمنظومــة الدفــاع واألمــن فــي المملكــة بمــا 
ــى المعــدات  ــر مــن 50% مــن اإلنفــاق الحكومــي عل ــة المملكــة 2030« لتوطيــن أكث يخــدم مســتهدفات »رؤي

ــام 2030. ــول الع ــكرية بحل ــات العس والخدم

عقود بـ29.7 مليار ريال يف معرض الدفاع العاملي
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ــك  ــة المل ــه جامع ــذي رعت ــّدم« ال ــئة »تق ــركات الناش ــرعة الش ــنوي لمس ــرض الس ــات المع ــت فعالي اختتم
عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( والبنــك الســعودي البريطانــي )ســاب(، يــوم الخميــس 10 مــارس 2022 
بمشــاركة 23 شــركة ناشــئة )8 محليــة و15 دوليــة(، و58 مؤسًســا ورائــد أعمــال مــن دفعــة »تقــّدم« لعــام 
ــا حتــى اآلن، إذ ضمــت أفضــل الشــركات الناشــئة مــن  ــر دفعــات مســرعة »تقــّدم« تنوًع 2021 التــي تعــد أكث
منطقــة الشــرق األوســط وخارجهــا، واســتعرضت ابتــكارات مؤثــرة فــي مجــال التقنيــات الماليــة، والتجــارة 

ــا. ــتدامة وغيره ــة، واالس ــة، والصح اإللكتروني
ويأتــي المعــرض فــي أعقــاب برنامــج مســرعة الشــركات الناشــئة »تقــّدم« الــذي يســتمر ســتة أشــهر، 
ــى  ــادس – إل ــه الس ــي عام ــو ف ــدف - وه ــي ويه ــعودي البريطان ــك الس ــت( والبن ــن )كاوس ــم م ــة ودع برعاي
تطويــر مفاهيــم رواد األعمــال مــن الجامعــات الســعودية وخارجهــا خــالل المراحــل المبكــرة لمشــاريعهم، 

ــة. ــات عالي ــدة ذات إمكان ــركات جدي ــاء ش ــن إنش ــوا م ــم يك يتمكن ودعمه
وكان حــدث هــذا العــام بعنــوان »االنســجام مــع الغــد«، وتنــاول موضــوع الفوضــى فــي المشــهد العالمــي 
ــكارات هادفــة وواعــدة يمكنهــا  ــى ابت ــى تحويــل هــذه الفوضــى إل ــادة األعمــال وقــدرة المؤسســين عل لري
أن تغيــر العالــم. وفــي هــذا الســياق، قــال هتــان أحمــد، مديــر مركــز ريــادة األعمــال فــي )كاوســت(: »تقــود 
المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم ابتــكارات وريــادة أعمــال ال مثيــل لهــا، وهــو الــذي أكــده معــرض )تقــّدم( 
لهــذا العــام مــن خــالل مســتوى اإلبــداع والشــغف واالبتــكارات المميــزة التــي قدمتهــا الشــركات المشــاركة، 

هــؤالء المؤسســون هــم المحــرك للتغييــر والتأثيــر فــي المنطقــة والعالــم«.
وقــدم المؤسســون ورواد األعمــال خــالل الحــدث عروًضــا تقديميــة عــن مشــاريعهم مدتهــا ثــالث دقائــق 
للمســتثمرين والصحافــة وقــادة األعمــال الذيــن ُوِجــدوا حضورًيــا أو بصــورة افتراضيــة. وعقــب انتهــاء 
العــروض التقديميــة لمؤسســي الشــركات الناشــئة، تــم اختيــار 10 شــركات ناشــئة بواســطة لجنــة التحكيــم 
 Sukna( الدوليــة الخاصــة بـ«تقــّدم« التــي ضمــت مســتثمرين مــن شــركات اســتثمارية مثل ســوكنا فينتشــرز
ــاًل  ــزة تموي ــح الشــركات الناشــئة الفائ ــم من Ventures(، وفلــك لألعمــال واالســتثمار، وهــال فينتشــرز، إذ يت

ــة 100.000 دوالر. بقيم

1.1 مليون دوالر لتمويل 11 شركة ناشئة

إلــى مواصلــة  المعــرض مــن جهــات عارضــة ووفــود وزوار  المشــاركين فــي  العوهلــي  ودعــا معالــي 
المحادثــات التــي اســتهلها المعــرض حــول مســتقبل الصناعــة ودعــم االبتــكار والتعــاون الجــاد في شــراكات 
تخــدم جميــع األطــراف خــالل الفتــرة المقبلــة مرحًبــا بالجميــع فــي النســخة الثانيــة مــن المعــرض المخطــط 

ــارس 2024م.  ــن 3 و6 م ــرة بي ــي الفت ــإذن هللا - ف ــا - ب إقامته
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إنجازات سعودية يف إكسبو
فــاز جنــاح المملكــة العربيــة الســعودية المشــارك فــي »إكســبو 2020 دبــي« بجائــزة أفضــل جنــاح إلــى جانــب 
ــار مجلــة EXHIBITOR المرموقــة التــي تمنــح جوائزهــا مــع كل دورة مــن  جائزتيــن شــرفيتين بحســب اختي

ــهير. ــي الش ــرض العالم دورات المع
ــرة،  ــة الكبي ــة األجنح ــن فئ ــي« ع ــبو 2020 دب ــي »إكس ــاح ف ــل جن ــزة أفض ــى جائ ــعودي عل ــاح الس ــل الجن وحص
وحصــل علــى الجائــزة الشــرفية فــي فئــة أفضــل تصميــم خارجــي، والجائــزة الشــرفية فــي فئــة أفضــل عــرض، 
ــي  ــة ف ــهادة البالتيني ــال الش ــد ن ــاح؛ إذ كان ق ــا الجن ــي حققه ــابقة الت ــازات الس ــز لإلنج ــذه الجوائ ــاف ه لُتض
 .)USGBC( مــن مجلــس المبانــي الخضــراء األميــريك LEED نظــام الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة
ــة،  ــة تفاعلي ــر أرضيــة ضوئي وحــاز ثالثــة أرقــام قياســية فــي موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية، هــي أكب
وأطــول ســتارة مائيــة تفاعليــة يبلــغ طولهــا 32 متــًرا، وأكبــر مــرآة بشاشــة رقميــة تفاعليــة تزيــد مســاحتها 

علــى 1240 متــًرا مربًعــا.
ــا أساســًيا لمعــارض إكســبو بمســابقتها التــي تعــد األشــهر فــي العالــم،  وتعــد مجلــة EXHIBITOR ُمقّيًم
والتــي تنظمهــا منــذ أكثــر مــن ثالثيــن عاًمــا، وُتكــّرم مــن خاللهــا المعــارض األفضــل تصميًمــا، وفــق تقييــم 

لجنــة دوليــة مكونــة مــن خبــراء التصميــم والتســويق والفعاليــات.
وكان الجنــاح الســعودي قــد لفــت أنظــار زوار معــرض »إكســبو 2020 دبــي« منــذ انطالقتــه فــي أكتوبــر 
الماضــي، مقدًمــا تجربــة زائــر مميــزة تنقــل الــزوار خاللهــا إلــى ماضــي المملكــة وحاضرهــا ومســتقبلها عبــر 
رحلــة مبهــرة، امتزجــت فيهــا التقنيــة بالمعرفــة والفنــون اإلبداعيــة التــي تعكــس مــا وصلــت لــه المملكــة 
ــن  ــر م ــت أكث ــية وصل ــارات قياس ــبة زي ــك نس ــاح بذل ــد الجن ــاالت، ليحص ــة المج ــي كاف ــار ف ــو وازده ــن نم م

ــر. ــن زائ ــة ماليي أربع
ــاح الســعودي فــي تصميــم محتــواه علــى أربــع ركائــز رئيســة: هــي المجتمــع الحيــوي المرتبــط  واســتند الجن
بجــذوره، والتــراث الوطنــي العريــق، والطبيعــة الخالبــة، والفــرص. ونجــح الجنــاح علــى مــدى ســتة أشــهر فــي 
جــذب اهتمــام الــزّوار مــن خــالل فعالياتــه وأنشــطته المتنوعــة، وأســابيعه الموضوعيــة التــي تعكــس الثــراء 
اإلنســاني والمكونــات الحضاريــة والتنمويــة للمملكــة، مــع الحضــور المتألــق للحــرف الســعودية التراثيــة، 
والعــروض الفلكلوريــة الشــعبية، واألطبــاق الشــهيرة مــن مختلــف مناطــق المملكــة، فضــاًل عــن العــروض 
ــكار واالقتصــاد  ــة والشــعرية، إلــى جانــب مجموعــة الفــرص المتعــددة فــي مجــاالت االبت ــة والثقافي العائلي

والثقافــة واالســتثمار.

سرعة اإلنترنت يف اململكة تتضاعف 20 مرة
تضاعفــت ســرعة اإلنترنــت فــي المملكــة عشــرين ضعًفــا خــالل الســنوات الخمس الماضيــة، وارتفــع معدل 

نضــج الخدمــات الحكوميــة الرقميــة مــن 60% فــي 2018 ليصــل إلــى 84% بنهاية عــام 2021.
ــة  ــر الحكوم ــت لتطوي ــي تحقق ــازات الت ــن اإلنج ــدًدا م ــي ع ــول الوطن ــج التح ــن برنام ــدر ع ــر ص ــف تقري وكش
اإللكترونيــة، مــن أبرزهــا إطــالق سياســة الحكومــة الرقميــة، مــن قبــل هيئــة الحكومــة الرقميــة، لتســهيل 
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»خدمة ضيوف الرحمن« يتعاون مع 70 جهة
جســد برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن »أحــد برامــج رؤيــة الســعودية 2030 التنفيذيــة« تكاملــه وتعاونــه مــع 
70 جهــة فــي القطــاع الحكومــي والخــاص وغيــر الربحــي، وذلــك خــالل مشــاركته فــي فعاليــات مؤتمــر 
ومعــرض خدمــات الحــج والعمــرة الــذي نظمتــه وزارة الحــج والعمــرة بعنــوان »التحــول نحــو االبتــكار« تحــت 
ــة  ــر منطق ــريفين، أمي ــن الش ــادم الحرمي ــار خ ــل، مستش ــد الفيص ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــة صاح رعاي

ــام فــي »جــدة ســوبردوم«. ــة أي ــى مــدار ثالث مكــة المكرمــة، واســتمرت عل
ــوف  ــة ضي ــة خدم ــل منظوم ــداس، أن عم ــن ع ــدس عبدالرحم ــج المهن ــذي للبرنام ــس التنفي ــح الرئي وأوض
الرحمــن تكاملــي تشــاريك بيــن الجهــات، والتقنيــة فيهــا مطلــب وليســت خيــاًرا، والرقمنــة وســيلة وليســت 
غايــة لتســهيل تجربــة ضيــف الرحمــن، وقــد وجهــت القيــادة الرشــيدة بتســهيل تنقــل ضيــوف الرحمــن بيــن 

ــدم 600  ــي تق ــدة، الت ــتية الموح ــة اللوجس ــادرة المنص ــالق مب ــي، وإط ــاع الحكوم ــي القط ــي ف ــول الرقم التح
خدمــة وترتبــط بهــا 25 منصــة.

ــرعة  ــت س ــة، إذ تضاعف ــي المملك ــاالت ف ــة لالتص ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــج ف ــادرات البرنام ــهمت مب وأس
اإلنترنــت مــن 9 ميجابــت/ الثانيــة فــي 2017 إلــى نحــو 180 ميجابــت/ الثانيــة بنهايــة 2021. وتجاوزت تغطيــة النطاق 
ــر  ــى تطوي ــج عل ــادرات البرنام ــت مب ــك عمل ــى ذل ــة إل ــة 2021. إضاف ــبة 97% بنهاي ــليك 4G نس ــض الالس العري
البنيــة التشــريعية لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ومــن ذلــك موافقــة مجلــس الــوزراء علــى نظــام 

حمايــة البيانــات الشــخصية. 
وقــد توجــت جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي تفعيــل التحــول الرقمــي، مــن خــالل مبــادرات 
برنامــج التحــول الوطنــي وجهــود قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة، بحصولهــا علــى 
ــادر  ــي 2021(، الص ــدم الرقم ــية والتق ــر )التنافس ــي تقري ــرين ف ــة العش ــن دول مجموع ــن بي ــي م ــز الثان المرك
عــن المركــز األوروبــي للتنافســية الرقميــة، متقدمــًة 20 درجــة فــي المؤشــر العــام مقارنــة بالعــام الســابق. 
وفــي المؤشــرات الفرعيــة تقدمــت المملكــة 86 درجــة فــي مؤشــر النظــام البيئــي الرقمــي وتصــدرت بالمركــز 

ــث.  ــز الثال ــي المرك ــت ف ــة وحل ــدرات الرقمي ــر الق ــي مؤش ــة ف ــى 45 نقط ــت عل األول. وحصل
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منصة لوجستية متكاملة يف ميناء جدة اإلسالمي
ــا فــي مجــال  ــة مــع »CMA CGM« الشــركة الرائــدة عالمًي ــة العامــة للموانــئ »موانــئ« اتفاقي وّقعــت الهيئ
ــاء جــدة اإلســالمي تتجــاوز  ــة بمين النقــل البحــري والخدمــات اللوجســتية، إلنشــاء منصــة لوجســتية متكامل
مســاحتها 130 ألــف متــر مربــع فــي المرحلــة األوليــة وبقيمــة اســتثمارات تناهــز487 مليــون لاير فــي خطــوة 
ــن  ــّزز م ــة، وتع ــي المملك ــري ف ــل البح ــتية والنق ــات اللوجس ــة الخدم ــز صناع ــي تحفي ــا ف ــن خالله ــهم م تس

مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي عالمــي يربــط القــارات الثــالث.
وجــرى توقيــع االتفاقيــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة العامــة للموانــئ عمــر بــن طــالل حريــري، والســيد »كزافييه 
إيجلــر«، المديــر اإلقليمــي لمجموعــة »CMA CGM« فــي منطقــة الشــرق األوســط والخليــج وجــزر المحيــط 
الهنــدي وجنــوب وشــرق إفريقيــا، وذلــك بحضــور نخبــة مــن المســؤولين فــي قطــاع الشــحن البحــري 

ــارزة فــي القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة. العالمــي وعــدد مــن الشــخصيات الب
ُيذكــر أن الهيئــة العامــة للموانــئ »موانــئ« تســعى وفــق اســتراتيجيتها التطويريــة الجديــدة التــي أطلقتهــا، 
ــة  ــيخ مكان ــتية، وترس ــات اللوجس ــل والخدم ــة للنق ــتراتيجية الوطني ــتهدفات االس ــق مس ــى تحقي ــًرا، إل مؤخ
المملكــة كمركــٍز عالمــٍي للنقــل والخدمــات اللوجســتية، إضافــة إلــى تحقيــق التطلعــات فــي تطويــر منظومــة 

موانــئ فعالــة وتنافســية، تواكــب التغيــرات والتطــورات العالميــة، وتعــّزز النمــو االقتصــادي للمملكــة.
ويعتبــر مينــاء جــدة اإلســالمي، المينــاء األول لصــادرات المملكــة ووارداتهــا، ونقطــة إعــادة التصديــر األولــى 
فــي البحــر األحمــر، إذ َتــِرُد عبــره 75% مــن التجــارة البحريــة والمســاَفنة الــواردة عبــر الموانــئ الســعودية، ويحتلُّ 
المرتبــة األولــى بيــن موانــئ البحــر األحمــر، وهــو المينــاء المحــوري األول بالمنطقــة، بطاقــة اســتيعابية تصــل 

إلــى 130 مليــون طــن، و)62( رصيًفــا، و)4( محطــات.

الوجهــات التــي يرغبونهــا فــي المملكــة، للتعــرف علــى تراثهــا وحضارتهــا، وإثــراء تجربتهــم الدينيــة والثقافيــة.
ــوف  ــع ضي ــال م ــة اتص ــملت 192 نقط ــي ش ــة الت ــى الدراس ــة عل ــي جول ــر ف ــذ الزائ ــج أخ ــى أن البرنام ــار إل وأش
ــتطلع آراء  ــا اس ــر. كم ــاج والمعتم ــا الح ــر به ــة يم ــكل محط ــة ل ــات ميداني ــى دراس ــاًء عل ــددت بن ــن، ُح الرحم
ــات  ــم، والتحدي ــى تطلعاته ف عل ــرُّ ــة، للتع ــة و135 مدين ــن 20 دول ــر م ــي أكث ــلم ف ــف مس ــى 20 أل ــد عل ــا يزي م
ــع محطــات  ــة المناســك، لينتقــل بعدهــا للتعــرف علــى جمي ــارة المملكــة وتأدي ــد زي ــي قــد تواجههــم عن الت
ضيــف الرحمــن منــذ أن يبــدأ فــي التفكيــر بزيــارة المملكــة ألداء العمــرة حتــى العــودة إلــى بــالده، ابتــداء بتغيــر 
وتســهيل نظــام التأشــيرات ورقمنتهــا، مــروًرا بتطويــر المطــارات، وحتــى تنويــع خيــارات التنقــل، وصــواًل إلــى 
أداء النســك براحــة وطمأنينــة، ومــن ثــم ثــراء رحلتــه الدينيــة والثقافيــة بزيــارة المواقــع التاريخيــة اإلســالمية. 
وأكــد أن برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن يســعى إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة جديــدة فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن، 
نهــم مــن أداء المناســك بــكل يســر وســهولة، مــن خــالل تحقيــق ثالثــة أهــداف  وتوفيــر الخدمــات التــي تمكِّ
اســتراتيجية تتمثــل فــي: تيســير اســتضافة المزيــد مــن المعتمريــن، وتســهيل الوصــول إلــى الحرميــن 
ــر  ــة، مــع توفي ــة والثقافي ــراء تجربتهــم الديني الشــريفين، وتقديــم خدمــات ذات جــودة للحــاج والمعتمــر، وإث

ــات الســتدامة القطــاع. الممكن
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51.8 مليار حصيلة اتفاقيات مؤتمر ريادة األعمال
اختتمــت فعاليــات المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال )الريــاض 2022(، الــذي أقيــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو 
الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس 
ــآت«،  ــطة »منش ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة للمنش ــة العام ــم الهيئ ــة، وبتنظي ــة والتنمي ــؤون االقتصادي الش

.)GEN( بالتعــاون مــع الشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال
ــوالت  ــات والج ــات واإلطالق ــغ االتفاقي ــة مبال ــي قيم ــًيا ف ــا قياس ــام، رقًم ــدى 4 أي ــى م ــر عل ــق المؤتم وحق
االســتثمارية، بلــغ أكثــر مــن 51.8 مليــار لاير )مــا يعــادل 13.8 مليــار دوالر أميــريك(، بهــدف دعــم ريــادة 
األعمــال فــي مختلــف المجــاالت، وتعزيــز مكانــة المملكــة كبيئــة جاذبــة للــرواد والمبتكريــن والمبدعيــن مــن 

ــم. ــاء العال أنح
ــدة  ــع ع ــات م ــة اتفاقي ــة االجتماعي ــك التنمي ــع بن ــر، توقي ــالل المؤتم ــات خ ــات واإلطالق ــرز االتفاقي ــن أب وم
ــن  ــك ع ــن البن ــا أعل ــي، فيم ــال الوطن ــادة األعم ــد ري ــع، ومعه ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــا: الهيئ ــات منه جه
إطــالق عــدد مــن المنتجــات والمبــادرات لدعــم وتمكيــن رواد األعمــال بأكثــر مــن 11 مليــار لاير )مــا يقــارب 3 

ــريك(. ــارات دوالر أمي ملي
ــتثمارية  ــق االس ــن الصنادي ــدد م ــع ع ــات م ــريء SVC اتفاقي ــتثمار الج ــعودية لالس ــركة الس ــت الش ووقع
بقيمــة إجماليــة قدرهــا 2.4 مليــار لاير )أكثــر مــن 656 مليــون دوالر أميريك(، وأطلقت شــركة ســابك صندوق 
نســاند »2« مــع شــركة األهلــي الماليــة بقيمــة 750 مليــون لاير )200 مليــون دوالر( لدعــم الشــركات الناشــئة 
وتطويــر القطــاع الصناعــي. وشــملت اإلطالقــات أيًضــا إعــالن بنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
الميزانيــة المعتمــدة لتمويــل قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي بلغــت 12 مليــار لاير )3.2 

ــريك(. ــارات دوالر أمي ملي
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ووّقعــت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت«، اتفاقيــة تعــاون مــع مصــرف 
الراجحــي بقيمــة مليــاري لاير )مــا يزيــد علــى 533 مليــون دوالر أميــريك(، إلطــالق برامــج ومنتجــات تمويليــة 
ــج  ــالق برام ــة إط ــا: اتفاقي ــاون منه ــات تع ــدة اتفاقي ــي ع ــي الوطن ــك العرب ــع البن ــا م ــت أيًض ــرة. ووقع مبتك
ومنتجــات تمويليــة مبتكــرة، بقيمــة أكثــر مــن مليــار لاير )مــا يزيــد علــى 293 مليــون دوالر(، وإطــالق منتــج 
ــون دوالر  ــون لاير )13 ملي ــى 50 ملي ــل إل ــغ يص ــطة بمبل ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة للمنش ــة االئتماني البطاق

ــريك(. أمي
مــن جانــب آخــر، أعلنــت وزارة االســتثمار عــن مجموعــة مــن االســتثمارات والترخيــص للعديــد مــن الشــركات 
العالميــة للدخــول فــي الســوق الســعودي بحجــم اســتثمارات تقــدر بنحــو 3.51 مليــارات لاير )مــا يزيــد علــى 
936 مليــون دوالر أميــريك(. وتضمــن المؤتمــر إعــالن القيمــة اإلجماليــة لمبالــغ البرامــج التمويليــة المبتكــرة 
ــة.  ــة المقبل ــوام الخمس ــريك( لألع ــاري دوالر أمي ــارات لاير )ملي ــن 7.3 ملي ــر م ــت أكث ــي بلغ ــوك الت ــن البن م
ووّقــع البنــك األهلــي الســعودي اتفاقيــة تعــاون لمنتــج برامــج ومنتجــات تمويليــة مبتكــرة بقيمــة مليــار لاير 
)مــا يزيــد عــن 266 مليــون دوالر أميــريك(، واتفاقيــة تعــاون أخــرى لدعــم برنامــج االبتــكار بقيمــة 2.7 مليــون 
لاير )720 ألــف دوالر أميــريك(. ووّقــع بنــك البــالد اتفاقيــة مــع »منشــآت« لتقديــم برامــج ومنتجــات تمويليــة 

مبتكــرة بقيمــة تقــارب مليــاري لاير )520 مليــون دوالر أميــريك(.
وشــهد المؤتمــر خــالل أيامــه األربعــة تجمًعــا كبيــًرا لــرواد األعمــال مــن أكثــر مــن 180 دولــة، وأقيمــت خاللــه 
ــا،  ــى 293 متحدًث ــد عل ــا يزي ــا م ــارك فيه ــة، ش ــة حواري ــن 145 جلس ــر م ــت أكث ــات، تضمن ــن الفعالي ــد م العدي

إضافــة إلــى 39 ورشــة عمــل.
واســتضاف المؤتمــر خــالل فعالياتــه متحدثيــن مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن؛ إذ شــارك فــي الجلســات 
ــة؛  ــر الطاق ــز، وزي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــية صاح ــة الرئيس الحواري
وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر  ومعالــي  الفالــح؛  عبدالعزيــز  بــن  خالــد  المهنــدس  االســتثمار  وزيــر  ومعالــي 
ــن  ــن م ــن دوليي ــر متحدثي ــتضاف المؤتم ــك اس ــواحة. كذل ــر الس ــن عام ــدهللا ب ــدس عب ــات المهن المعلوم
ــتيف  ــل »س ــركة أب ــس لش ــريك المؤس ــع الش ــة م ــة حواري ــن جلس ــم، إذ تضم ــي العال ــال ف ــار رواد األعم كب
ووزنيــاك«، فــي حيــن اســتضاف المؤتمــر فــي جلســة أخــرى الشــريك المؤســس، الرئيــس التنفيــذي الســابق 

ــف«. ــارك راندل ــس »م ــة نتفليك لمنص
وتضمــن المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال معرًضــا مصاحًبــا أقيــم فــي فنــدق الريتزكارلتــون، وشــارك فيــه 

عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، والقطــاع الخــاص ورود أعمــال مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
ونظمــت الشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال )GEN( بالتعــاون مــع »منشــآت« علــى هامــش المؤتمــر، حفــل 
توزيــع جوائــز The Compass Award التــي ُتمنــح لألنظمــة الرياديــة العالميــة لألفــراد أو المنظمــات أو 
المجتمعــات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المســتوى الدولــي فــي تمكيــن رواد األعمــال مــن تأســيس شــركات 
ناشــئة ونموهــا حــول العالــم، وأعلنــت خاللــه فــوز ثــالث جهــات ســعودية؛ إذ فــازت وزارة التجــارة بجائــزة 
ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD، وفــازت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
بــن ســلمان  بجائــزة BRAND CHAMPION AWARD، فــي حيــن فــازت مؤسســة محمــد  »منشــآت« 

.Startup Competition of the Year مســك« بجائــزة«
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اململكة األىلع عاملًيا يف اإلنفاق الحكومي 
التقني

أوضــح معالــي محافــظ هيئــة الحكومــة الرقميــة المهنــدس أحمــد بــن محمــد الصويــان، أن المملكــة هــي 
ــة  ــبة 21.7% وبقيم ــي بنس ــي التقن ــاق الوطن ــن اإلنف ــي م ــي التقن ــاق الحكوم ــبة اإلنف ــي نس ــا ف ــى عالمًي األعل

ــى 2025. ــار لاير إل ــى 93 ملي ــل إل تص
جــاء ذلــك خــالل مشــاركته فــي المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال بالعاصمــة الريــاض تحــت رعايــة صاحــب 
الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس 
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة - حفظــه هللا - وبتنظيــم مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة »منشــآت«.
ــى  ــيًرا إل ــة، مش ــاع الرقمن ــي قط ــن ف ــز التوطي ــى تعزي ــل عل ــة تعم ــادرات الحكومي ــأن المب ــان ب ــاد الصوي وأف
أن حجــم االســتثمارات فــي هــذا الجانــب بلــغ 73% مــن إجمالــي تمويــل رأس المــال الجــريء. ولفــت إلــى أن 
ــب  ــأن الطل ــي ش ــة. وف ــة حكومي ــن 141 جه ــغ 6442 م ــا بل ــورة حالًي ــة المنش ــات المفتوح ــدد البيان ــي ع إجمال
الحكومــي توقــع الصويــان أن تســتحوذ خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات علــى 74% مــن إجمالــي الطلــب فــي 

ــة. ــات الضخم ــات، والبيان ــحابية، والبرمجي ــبة الس ــول الحوس ــي حل ــة ف ــنوات المقبل الس
وأضــاف أن الهيئــة عملــت علــى إطــالق برنامــج االســتثمار والمشــتريات الحكوميــة الرقميــة »صــدف« 
لتحســين التخطيــط المالــي وتســريع المشــتريات الرقميــة فــي الجهــات الحكوميــة وزيــادة مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي مشــاريع الحكومــة الرقميــة، ورفــع جــودة أعمال مــوردي ومشــغلي خدمــات الحكومــة الرقمية، 
وتحفيــز االســتثمار األجنبــي والمحلــي وتعزيــز المحتــوى المحلــي، مؤكــًدا أن رؤيــة الهيئــة أن يكــون )صــدف( 
بوابــة االســتثمار الرقمــي للقطــاع العــام والخــاص وصــواًل إلــى اقتصــاد رقمــي مســتدام وفــق مســتهدفات 

»رؤيــة المملكــة 2030«. 

ُيشــار إلــى أن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، نظمــت خــالل هــذا الحــدث العالمــي 
نشــاطات جانبيــة لضيــوف المؤتمــر شــملت حفــل عشــاء فــي منطقــة الدرعيــة، ورحلــة إلــى شــركة أرامكــو 

ــة. ــي المملك ــياحية ف ــات الس ــرز الجه ــد أب ــى أح ــرف عل ــال للتع ــة الُع ــعودية، ولمنطق الس



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر مــارس 2022.

امللف السياسي
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أكــد ســفير االتحــاد األوروبــي لــدى المملكــة »باتريــك ســيمونيه«، أن العالقــة بين االتحــاد األوروبــي والمملكة 
ــر  ــث وتطوي ــي تحدي ــي ف ــن تأت ــة الطرفي ــى أن مصلح ــيًرا إل ــد، مش ــة األم ــة وطويل ــتراتيجية وثيق ــة اس عالق
العالقــات والشــراكة علــى المســتوى االســتراتيجي والسياســي، ويوجــد العديــد مــن االهتمامــات المشــتركة 
منهــا محاربــة اإلرهــاب والتحــول األخضــر فــي أوروبــا و«رؤيــة المملكــة 2030«، إضافــة إلــى العالقــات التجاريــة 

واالســتثمارية.
جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد فــي مقــر ســفارة االتحــاد األوروبــي بالريــاض، بحضــور نائــب 
رئيــس مندوبيــة االتحــاد األوروبــي »يــاب أورا«، ورئيــس قســم الشــؤون التجاريــة واالقتصادية لــدى المندوبية 

»باتريــك إيلينــغ«.
وتطــرق الســفير »ســيمونيه« إلــى اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي الخاصــة بمنطقــة الخليــج التــي ســتطلق فــي 
شــهر مايــو المقبــل، ومــن أهــم ركائــز هــذه االســتراتيجية هــي التجــارة واالســتثمار، مشــيًرا إلــى أن االتحــاد 
ــة  ــة العربي ــاري للمملك ــريك تج ــر ش ــي أكب ــرة، وثان ــة المباش ــتثمارات األجنبي ــزود لالس ــر م ــو أكب ــي ه األوروب

الســعودية.
وقــال: »إن العالقــات التجاريــة بيــن االتحــاد األوروبــي والمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2020 وصلــت 
ــد  ــام جي ــن اهتم ــم ع ــك ين ــًدا أن ذل ــورو«، مؤك ــار ي ــى 20 ملي ــتثمارات إل ــت االس ــا وصل ــورو، كم ــار ي ــى 40 ملي إل
وفوائــد كبيــرة للشــركات مــن كال الجانبيــن لالســتفادة مــن تلــك المشــروعات، وأن هنــاك خطًطــا ومحــاور 

رئيســة مثــل الســياحة والثقافــة والطاقــة.

اهتمام عاملي بحوار ولي العهد السعودي مع »ذا 
أتالنتيك«
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ــة  ــاض العالمي ــادرة الري ــبكة مب ــة األول لش ــة التوجيهي ــاع اللجن ــال اجتم ــاض أعم ــة الري ــتضافت العاصم اس
»GlobE Network« لمكافحــة الفســاد، الــذي يعقــده مكتــب األمــم المتحــدة ممثلــة بمكتبهــا المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة، خــالل الفتــرة مــن 12 إلــى 13 شــعبان لعــام 1443هـــ، الموافــق مــن 15 إلــى 16 مــارس 

ــاء. ــدول األعض ــن ال ــدٍد م ــاركة ع ــاض، بمش ــة الري 2022م، بمدين
ــي  ــوس، بممثل ــم الكهم ــن إبراهي ــازن ب ــتاذ م ــاد األس ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــس هيئ ــي رئي ــب معال ورح
الــدول األعضــاء والمنظمــات ذات العالقــة، مؤكــًدا أن قيــادة المملكــة - حفظهــا هللا - تــدرك بــأن الفســاد 
العــدو األول للتنميــة واالزدهــار، إذ ال يمكــن مكافحتــه دون تعــاون دولــي وثيــق، وذلــك فــي إطــار اتفاقيــة 

األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
وأضــاف معاليــه أن تأســيس شــبكة مبــادرة الريــاض »GlobE Network« العالميــة لمكافحــة الفســاد تأتــي 
فــي الوقــت المناســب، ال ســيما مــع تطــور أنمــاط جرائــم الفســاد، واســتغالل الفاســدين مــن ضعــف 

ــم. ــول دول العال ــاد ح ــة الفس ــزة مكافح ــن أجه ــل بي ــات الحاص ــادل المعلوم ــاون، وتب التع
وفــي ختــام كلمتــه قــدم معاليــه شــكره لرئاســة الشــبكة ممثلــة فــي مملكــة إســبانيا وســكرتارية الشــبكة 
ممثلــة بمكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلــت خــالل العــام 
الماضــي فــي تأســيس الشــبكة، التــي نتــج عنهــا انعقــاد االجتمــاع األول للــدول األعضــاء بالشــبكة فــي شــهر 
ــة وأن  ــة التوجيهي ــال اللجن ــاح أعم ــى نج ــا إل ــبكة، متطّلًع ــاق الش ــاد ميث ــي واعتم ــام الماض ــن الع ــر م نوفمب

تســهم نتائجــه فــي تعزيــز الدولــي لمكافحــة الفســاد.

لجنة مبادرة الرياض العاملية ملكافحة الفساد

وبيــن أن مــن أهــم ركائــز االســتراتيجية الطاقــة ومحاربــة التغيــر المناخــي، وقــال: »نحــن نعمــل مــع المملكــة 
 2020 )26 cop( ــر ــالل مؤتم ــا خ ــن التزامه ــي ونثم ــر المناخ ــار التغي ــدة وآث ــن ح ــل م ــعودية للتقلي ــة الس العربي
وإطالقهــا مبــادرات مــن ضمنهــا مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر والســعودية الخضــراء، وأود أن نســتفيد 

مــن كل هــذه المبــادرات التــي تطلقهــا المملكــة وخطتهــا يك تصبــح أكبــر مصنــع للطاقــة النظيفــة«.
ــل  ــو العم ــتراتيجية وه ــز االس ــن ركائ ــم م ــور مه ــى مح ــة، إل ــدى المملك ــي ل ــاد األوروب ــفير االتح ــت س ولف
ســوًيا مــن أجــل زيــادة الدعــم، فيمــا يتعلــق بالمســاعدات وأعمــال اإلغاثــة اإلنســانية، مشــيًرا إلــى أن االتحــاد 

األوروبــي والمملكــة لديهمــا نفــس األفــكار والجهــات فيمــا يخــص ذلــك.
ــة  ــة والمجتمعي ــوالت االجتماعي ــاره بالتح ــن انبه ــر ع ــعوب، وعب ــن الش ــر بي ــل المباش ــن التواص ــدث ع وتح
ــادة مشــاركتها فــي قــوة العمــل، وقــال: نعتقــد أن  ــي تحــدث فــي المملكــة ومنهــا تمكيــن بالمــرأة وزي الت
المملكــة قــد حققــت أهدافــا تتخطــى »رؤيــة المملكــة 2030« فــي هــذا المجــال، وهنــا نــود أن نبحــث عن ســبل 
المســاعدة فــي تحقيــق كل هــذه األهــداف باإلضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال التعليــم العالــي، إذ لدينــا منــح 

.Erasmus Plus دراســية فــي برنامــج االتحــاد األوروبــي
وتطــرق فــي الختــام لمحــور األمــن، وقــال: »نحــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية نتشــارك نفــس القيــم 

ونفــس االهتمــام باســتتباب األمــن فــي المنطقــة والعالــم«.



تقارير سعودية
33 التقرير السابع والعشرون - مارس 2022

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء 
بريطانيا

اســتقبل صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فــي الديــوان الملــيك بقصــر اليمامــة، دولــة رئيــس الــوزراء البريطانــي الســيد »بوريــس 

جونسون«.
وقــد أجريــت لدولتــه مراســم االســتقبال الرســمية. بعــد ذلــك عقــد ســمو ولــي العهــد الســعودي ودولــة 

رئيــس الــوزراء البريطانــي جلســة مباحثــات رســمية.
وجــرى خــالل جلســة المباحثــات بحــث عالقــات الصداقــة والتعــاون الثنائــي بيــن البلديــن فــي مختلــف 
االهتمــام  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  القضايــا  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة  تطويرهــا،  وفــرص  المجــاالت 

المشــترك والجهــود المبذولــة بشــأنها، بمــا فيهــا تطــورات األوضــاع فــي أوكرانيــا.

ُيذكــر أنــه جــرى انتخــاب مملكــة إســبانيا رئيًســا للجمعيــة العامة ورئيًســا للجنــة التوجيهيــة للشــبكة، والمملكة 
العربيــة الســعودية نائًبــا لرئيــس الجمعيــة العامــة ونائًبــا لرئيــس اللجنــة التوجيهيــة للشــبكة، وبحســب ميثاق 
ــن  ــة الصي ــة، جمهوري ــدة األميركي ــات المتح ــي: )الوالي ــة وه ــن 15 دول ــة م ــة توجيهي ــكلت لجن ــبكة تش الش
الشــعبية، روســيا االتحاديــة، تشــيلي، جمهوريــة موريشــيوس، المكســيك، المملكــة المغربيــة، جمهوريــة 
نيجيريــا االتحاديــة، جمهوريــة مقدونيــا الشــمالية، جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، جمهوريــة رومانيــا، دولــة 

فلســطين، جمهوريــة زيمبابــوي(.
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بعــد ذلــك ُعقــد مجلــس الشــراكة االســتراتيجي الســعودي - البريطانــي، وتــم توقيــع مذكــرة التفاهــم بشــأن 
تشــكيل مجلــس الشــراكة االســتراتيجي بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة المملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــمالية، وقعهــا صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــي  ــوزراء البريطان ــس ال ــة رئي ــاع، ودول ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ــز ول ــن عبدالعزي ب

ــون«. ــس جونس ــيد »بوري الس
حضــر مجلــس الشــراكة االســتراتيجي صاحــب الســمو الملــيك األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
وزيــر الطاقــة، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بن بندر بن ســلطان بــن عبدالعزيز ســفير خــادم الحرمين 
الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب 
وزيــر الدفــاع، وصاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، ومعالــي وزيــر الدولــة 
ــق(،  ــر المراف ــان )الوزي ــد العيب ــن محم ــاعد ب ــور مس ــي الدكت ــن الوطن ــار األم ــوزراء مستش ــس ال ــو مجل عض
ومعالــي وزيــر التجــارة وزيــر اإلعــالم المكلــف الدكتــور ماجــد بــن عبــدهللا القصبــي، ومعالــي وزيــر االتصــاالت 

وتقنيــة المعلومــات المهنــدس عبــدهللا بــن عامــر الســواحة، والوفــد الرســمي لرئيــس وزراء بريطانيــا.
وكان قــد وصــل دولــة رئيــس الــوزراء البريطانــي »بوريــس جونســون« والوفــد المرافــق لــه إلــى الريــاض، فــي 

زيــارة رســمية للمملكة.
وكان فــي اســتقباله بمطــار الملــك خالــد الدولــي صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن 
ــن  ــلطان ب ــن س ــدر ب ــن بن ــد ب ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــاض، وصاح ــة الري ــر منطق ــب أمي ــز نائ عبدالعزي
عبدالعزيــز ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة، ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي الدكتــور مســاعد العيبــان )الوزيــر المرافــق(، وصاحــب الســمو األميــر 
ــاف أميــن منطقــة الريــاض، وســفير المملكــة المتحــدة لــدى المملكــة »نيــل  ــز بــن عّي فيصــل بــن عبدالعزي

ــري. ــد المطي ــواء فه ــاض الل ــة الري ــرطة منطق ــر ش ــون« ومدي كرومبت

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس 
فلسطين

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - برقيــة تهنئــة مــن 
رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس، بمناســبة نجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجراهــا - أيــده هللا - فــي 

مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض، وتكللــت وللــه الحمــد بالنجــاح.
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــى خ ــم عل ــل - أن يدي ــز وج ــى - ع ــقيقة المول ــطين الش ــة فلس ــس دول ــأل رئي وس

ــار. ــر وازده ــعبها بخي ــة وش ــه والمملك ــد، وأن يحفظ ــر المدي ــالمة والعم ــة والس الصح
وتلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، برقيــة تهنئــة مماثلــة بنجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجريــت لخــادم الحرميــن 

الشــريفين. 



تقارير سعودية
35 التقرير السابع والعشرون - مارس 2022

19 مليار دوالر مساعدات إنسانية وإغاثية لليمن
أوضــح معالــي المستشــار بالديــوان الملــيك المشــرف العــام علــى مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 
اإلنســانية، الدكتــور عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الربيعــة، أن المملكــة العربيــة الســعودية قدمــت خالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة مــا يربــو علــى 19.39 مليــار دوالر أميــريك كمســاعدات إنســانية وإغاثيــة وتنمويــة واقتصاديــة 

للجمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة.
المانحيــن  المملكــة فــي مؤتمــر  المرئــي ممثــاًل عــن  جــاء ذلــك خــالل مشــاركة معاليــه عبــر االتصــال 
المخصــص للجمهوريــة اليمنيــة للعــام 2022م، برعايــة األمــم المتحــدة وجمهوريــة سويســرا ومملكة الســويد 
بمدينــة جنيــف، بحضــور األميــن العــام لألمــم المتحــدة »أنطونيــو غوتيريــش«، ورئيــس االتحــاد السويســري 
»إينياتســيو كاســيس«، ومعالــي وزيــرة الخارجيــة الســويدية »آن لينــدي«، ومســاعد األميــن العــام للشــؤون 
اإلنســانية ومنســق شــؤون اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ »مارتــن جريفــث«، ومنــدوب المملكــة الدائــم لــدى 

األمــم المتحــدة فــي جنيــف الدكتــور عبدالعزيــز الواصــل.
وقــدم معاليــه شــكر المملكــة العربيــة الســعودية وتقديرهــا العميــق لألمــم المتحــدة وجمهوريــة سويســرا 
ومملكــة الســويد لحرصهــم علــى تنظيــم مؤتمــر المانحيــن لليمــن للعــام 2022م، آمــاًل بالتوصــل إلــى حلــول 

أكثــر اســتدامة وأعمــق أثــًرا؛ لرفــع المعانــاة اإلنســانية فــي اليمــن والتعامــل مــع مســبباتها.
وأضــاف أننــا نجتمــع اليــوم واليمــن يواجــه أزمــة إنســانية كبيــرة، ويزيــد مــن صعوبتها ما تقــوم به الميليشــيات 
الحوثيــة االنقالبيــة مــن تصعيــد كبيــر فــي اليمــن، بــل إنهــا تجــاوزت ذلــك لتصعــد عملهــا اإلرهابــي لتهــدد 
ــي  ــعب اليمن ــة الش ــي لحماي ــع الدول ــن المجتم ــة م ــة وصارم ــة حازم ــتوجب وقف ــا يس ــو م ــوار؛ وه دول الج
الشــقيق والوصــول إلــى حلــول مســتدامة تحقــق األمــن واالســتقرار والنمــاء لليمــن وشــعبه وللمنطقــة 

والعالــم أجمــع.
ــة الســعودية تثمــن اإلجــراء اإليجابــي لمجلــس األمــن باعتمــاده القــرار  ــه: »إن المملكــة العربي وقــال معالي
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2624 )2022( الــذي يصنــف جماعــة الحوثييــن »جماعــة إرهابيــة«، ويــدرج الحوثييــن كياًنــا تحــت حظــر الســالح«، 
ــة  ــود الرامي ــع الجه ــم جمي ــا بدع ــة، والتزامه ــن والمنطق ــتقرار اليم ــن واس ــى أم ــة عل ــرص المملك ــًدا ح مؤك
للوصــول إلــى حــل سياســي مســتدام وفــق المرجعيــات الثــالث وبمــا يضمــن المحافظــة علــى وحــدة 
وســالمة اليمــن وشــعبه الشــقيق. وبيــن الدكتــور عبــدهللا الربيعــة أنــه انطالًقــا مــن دور المملكــة اإلنســاني 
ــانية؛  ــة واإلنس ــج اإلغاثي ــن بالبرام ــم اليم ــي دع ــتمر ف ــوف تس ــقيق س ــي الش ــعب اليمن ــى الش ــا عل وحرصه

ــن. ــن والمحليي ــن والدوليي ــركاء األمميي ــع الش ــيق م ــانية بالتنس ــاة اإلنس ــع المعان لرف

ترحيب باستضافة مشاورات يمنية يف الرياض
ــدول  ــاون ل ــس التع ــا مجل ــن عنه ــي أعل ــادرة الت ــالمي بالمب ــاون اإلس ــة التع ــة لمنظم ــة العام ــت األمان رحب
الخليــج العربيــة الســتضافة مشــاورات يمنيــة - يمنيــة فــي العاصمــة الســعودية الريــاض نهايــة هــذا الشــهر.
 وكانــت األمانــة العامــة قــد دعــت إلــى دعــم الحــل السياســي لألزمــة اليمنيــة، وشــجعت علــى الحــوار بيــن 
ــدة  ــم المتح ــود األم ــة جه ــة وخاص ــود كاف ــت الجه ــاض، وثمن ــاق الري ــذ اتف ــة، وتنفي ــراف اليمني ــع األط جمي

ــية. ــة السياس ــع العملي ــار ودف ــالق الن ــف إط ــعودية لوق ــة الس ــة العربي والمملك
وأشــاد معالــي األميــن العــام للمنظمــة، حســين إبراهيــم طــه، بمبــادرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة التــي مــن شــأنها رأب الصــدع بيــن األشــقاء اليمنييــن، داعًيــا جميــع األطــراف اليمنيــة إلــى االنخــراط 
فــي هــذه المبــادرة شــديدة األهميــة لوقــف نزيــف الــدم اليمنــي والتوصــل إلــى حــل سياســي إلنهــاء الصــراع 

فــي اليمــن إعــالء لمصالــح الشــعب اليمنــي، ودعًمــا لألمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.

»العالم اإلسالمي« تدين إرهاب ميليشيا الحوثي
أدانــت رابطــة العالــم اإلســالمي الهجمــات العدائيــة للميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية، التي اســتهدفت بأســلوٍب 
ــا مدنيــة ومنشــآت اقتصاديــة حيويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا تســبب  إجرامــيٍّ ممنهــٍج أعياًن

ببعــض األضــرار الماديــة بالمنشــآت ومركبــات مدنيــة ومنــازل ســكنية.
ــور  ــيخ الدكت ــلمين، الش ــاء المس ــة علم ــس هيئ ــالمي، رئي ــم اإلس ــة العال ــام لرابط ــن الع ــي األمي ــّدد معال ون
محمــد بــن عبدالكريــم العيســى، بهــذا اإلجــرام الــذي اســتهدف بهمجيــة إرهابــه مرافــق مدنيــة حيويــة 
ــة،  ــآت المدني ــن والمنش ــتهداف المدنيي ــا باس ــتأجرة جرائمه ــة المس ــيا الحوثي ــة الميليش ــياق مواصل ــي س ف
مســتغلًة التــزام التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة، بالقيــم والمبــادئ األخالقيــة وبالقانــون واألعــراف الدولية، 
وال ســيما أن هــذا التصعيــد يأتــي بعــد المبــادرة شــديدة األهميــة التــي أعلنهــا مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، مؤخــًرا، الســتضافة مشــاورات يمنيــة - يمنيــة بيــن جميــع األطــراف.
وأكــد أن هــذا العمــل اإلرهابــي، ُيعبــر بجــالء عــن موقــف هــذه الميليشــيا المتمــردة ونهجهــا الرافــض لجميــع 
الجهــود والمبــادرات الدوليــة، ومنهــا مبــادرة المملكــة إلنهــاء األزمــة اليمنيــة والوصــول إلــى حــل سياســي 
شــامل ومســتدام، مؤكــًدا أن تلــك الميليشــيا ال تســتهدف بهــذه الجرائــم المملكــة وحدهــا، وإنمــا تســتهدف 



تقارير سعودية
37 التقرير السابع والعشرون - مارس 2022

الشورى: إنهاء أعمال هيئات تسوية الخالفات 
العمالية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة. 
ــة  ــن آلي ــابًعا م ــد س ــن البن ــرة )5( م ــل الفق ــى تعدي ــة عل ــه بالموافق ــتهل أعمال ــي مس ــس ف ــّوت المجل وص
العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء، لتصبــح بالنــص اآلتــي: »إنهــاء أعمــال هيئــات تســوية الخالفــات العماليــة، 
وإنهــاء العمــل بالئحــة المرافعــات أمــام تلــك الهيئــات، وبالبــاب )الرابــع عشــر( مــن نظــام العمــل الخــاص 
ــوية  ــات تس ــل هيئ ــى أن تعم ــه، عل ــن تاريخ ــهر م ــتة( أش ــي )س ــة؛ بمض ــات العمالي ــوية الخالف ــات تس بهيئ
الخالفــات العماليــة – خــالل المــدة المشــار إليهــا – علــى إنهــاء كافــة الدعــاوى المقيــدة لديهــا، وذلــك 

ــاء.  ــى للقض ــس األعل ــع المجل ــيق م بالتنس
ــا  ــا وفًق ــتكمال نظره ــة؛ الس ــم العمالي ــى المحاك ــد – إل ــاوى – إن وج ــن الدع ــى م ــا تبق ــك م ــد ذل ــال بع ويح

الختصاصهــا«.

زعزعــة أمــن واســتقرار إمــدادات الطاقــة فــي العالــم، واالقتصــاد العالمــي ككل، والتأثيــر علــى المالحــة 
البحريــة، وتعريــض الســواحل والميــاه اإلقليميــة لكــوارث أمنيــة وبيئيــة كبــرى.

ومجالســها  وهيئاتهــا  ومجامعهــا  اإلســالمي  العالــم  لرابطــة  العامــة  األمانــة  باســم  العيســى،  وجــّدد 
د أمنهــا واســتقرارها،  العالميــة، التضامــَن الكامــَل مــع المملكــة العربيــة الســعودية، فــي وجــه كّل مــا يهــدِّ
والوقــوف معهــا فــي جميــع مــا تتخــذه مــن إجــراءاٍت لحفــظ أمنهــا، وســالمة مواطنيهــا والمقيميــن علــى 

ــرورهم. ــع ش ــي الجمي ــم، ويق ــي نحوره ــن ف ــد اإلرهابيي ــردَّ كي ــى أن ي ــائاًل هللا تعال ــا، س أراضيه
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واتخــذ المجلــس قــراره بشــأن التعديــل بعــد اّطالعــه علــى تقريــر اللجنــة اإلســالمية والقضائيــة ومســوغاتها 
والمتضمــن رأي اللجنــة تجــاه تعديــل الفقــرة الخامســة مــن البنــد )ســابًعا( أثنــاء مناقشــة التعديــل فــي ذات 

الجلسة.
ــة  وفــي قــراٍر آخــر، صــّوت المجلــس بالموافقــة علــى مشــروع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة االتصــاالت وتقني
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  اإلســالمي  العالــم  ومنظمــة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المعلومــات 
)اإليسيســكو(، وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى تعزيــز نشــر الوعــي التقنــي وإثــراء المحتــوى التقنــي، وتطويــر 
ــة  ــا الذكي ــي والتكنولوجي ــذكاء االصطناع ــاالت ال ــي مج ــن ف ــة للعاملي ــة والتقني ــة والعملي ــارات القيادي المه
واالبتــكار والتقنيــات الناشــئة وتطويــر البحــث العلمــي فــي هــذه المجــاالت وتعزيــز سياســات التكنولوجيــا 
الذكيــة والــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة، والمشــاركة والتعــاون فــي تبــادل الخبــرات وأفضــل 
ــل  ــة النق ــر لجن ــى تقري ــس إل ــتمع المجل ــث اس ــتركة، حي ــٍة مش ــداد أوراٍق بحثي ــى إع ــل عل ــات والعم الممارس

ــم. ــرة التفاه ــال مذك ــة حي ــا رأي اللجن ــرة، متضمًن ــأن المذك ــات بش ــة المعلوم ــاالت وتقني واالتص
وأصــدر مجلــس الشــورى قــراًرا بالموافقــة علــى تحويــل مؤسســات أربــاب الطوائف إلى شــركات مســاهمة 
مقفلــة، إذ قدمــت لجنــة الحــج واإلســكان والخدمــات تقريــًرا، وذلــك بعــد أن أتّمــت اللجنــة دراســته وقّدمــت 
ــات  ــات ومرئي ــن ملحوظ ــدٍد م ــى ع ــتماعه إل ــد اس ــة بع ــه بالموافق ــس علي ــّوت المجل ــأنه، وص ــا بش تقريره

األعضــاء بعــد طرحــه للمناقشــة.
ــة  ــة المملك ــن حكوم ــم بي ــرة تفاه ــروع مذك ــى مش ــته عل ــي جلس ــورى ف ــس الش ــق مجل ــك، واف ــب ذل عق
ــي، وذلــك بعــد اســتماعه  ــة باكســتان اإلســالمية فــي المجــال البيئ ــة الســعودية وحكومــة جمهوري العربي

ــرة. ــروع المذك ــال مش ــة حي ــن رأي اللجن ــروع تضم ــأن المش ــة بش ــة والبيئ ــاه والزراع ــة المي ــر لجن ــى تقري إل
ــى  ــي أصدرهــا مجلــس الشــورى خــالل جلســته التــي عقدهــا وافــق المجلــس عل وفــي ســياق القــرارات الت
مشــروع مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال الطريــق البــري بيــن وزارة النقــل والخدمــات اللوجســتية فــي 

ــان. ــلطنة عم ــي س ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــعودية ووزارة االتص ــة الس ــة العربي المملك

لقاءات مكثفة لوزير الخارجية
التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، المبعــوث األميــريك الخــاص 

لشــؤون إيــران »روبــرت مالــي«، وذلــك علــى هامــش منتــدى الدوحــة فــي نســخته العشــرين.
وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض التعــاون الثنائــي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة 
األميركيــة بشــأن الملــف النــووي اإليرانــي والمفاوضــات الدوليــة الجاريــة بهــذا الشــأن، باإلضافــة إلــى 
مناقشــة تكثيــف الجهــود المشــتركة للتصــدي لالنتهــاكات اإليرانيــة لالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. 
ــدد  ــي ته ــة الت ــيات اإلرهابي ــي للميليش ــم اإليران ــف الدع ــترك لوق ــل المش ــز العم ــة تعزي ــاوال أهمي ــك تن كذل

أمــن واســتقرار منطقــة الشــرق األوســط والعالــم.
ــد بــن فرحــان ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى  ــر منصــور بــن خال حضــر اللقــاء صاحــب الســمو األمي

قطــر.
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والتقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــر خارجيــة ســلطنة 
ــخته  ــي نس ــة ف ــدى الدوح ــش منت ــى هام ــك عل ــعيدي، وذل ــود البوس ــن حم ــد ب ــن حم ــدر ب ــيد ب ــان الس ُعم

ــرين. العش
ــن  ــدٍد م ــي ع ــا ف ــبل تعزيزه ــخة، وس ــة الراس ــة والتاريخي ــات األخوي ــتعراض العالق ــاء اس ــالل اللق ــرى خ وج

ــن. ــن البلدي ــترك بي ــاون المش ــاالت التع مج
ــا اإلقليميــة والدوليــة والملفــات ذات االهتمــام المشــترك، ومــن  ــان الموضوعــات والقضاي وناقــش الجانب
أهمهــا تعزيــز العمــل والتنســيق المشــترك مــن أجــل إرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة 

ــة. ــة والدولي ــا اإلقليمي ــن القضاي ــد م ــال العدي ــر حي ــات النظ ــادال وجه ــا تب ــط، كم ــرق األوس ــة والش العربي
كذلــك التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــرة خارجيــة 

جمهوريــة إندونيســيا »ريتنــو مارســودي«، وذلــك علــى هامــش منتــدى الدوحــة فــي نســخته العشــرين.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا فــي المجــاالت كافــة، 

إضافــة إلــى مناقشــة عــدٍد مــن الموضوعــات التــي تهــم البلديــن الشــقيقين.
ــا، بمعالــي  ــر الخارجيــة، اتصــااًل هاتفًي كمــا أجــرى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزي

ــان«. ــة جمهوريــة فرنســا »جــان إيــف لودري ــر خارجي وزي
ــي  ــا ف ــا وتعزيزه ــبل دعمه ــن، وس ــن الصديقي ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــث العالق ــال، بح ــالل االتص ــرى خ وج
شــتى المجــاالت، باإلضافــة إلــى مناقشــة أوجــه تكثيــف التنســيق والعمــل الثنائــي فــي العديــد مــن القضايــا 
اإلقليميــة والدوليــة، وعلــى رأســها تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســط، وجهــود إرســاء 

دعائــم الســالم التــي يبذلهــا البلــدان الصديقــان فــي المنطقــة والعالــم.
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المــدارس والجامعــات،  الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة وأهــم أخبــار  نســتعرض فــي الملــف 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت فــي المملكــة خــالل شــهر مــارس. 

امللف الثقايف
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ــة  ــرة المرحل ــجِّ والُعم ــاث الح ــريفين ألبح ــن الشَّ ــادم الحرمي ــد خ ــي معه ــة ف ــرى ممثَّل ــة أُمِّ الق ــت جامع أنه
األولــى مــن هاكاثــون الحــجِّ »حجاثــون 2022«؛ المصاحــب للملتقــى العلمــّي الحــادي والعشــرين ألبحــاث الحــّج 
ــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، بحضــور صاحــب  يــارة، الــذي يرعــاه خــادم الحرميــن الشَّ والُعمــرة والزِّ
ــوان:  ــت عن رة تح ــوَّ ــة الُمن ــة المدين ــر منطق ــز أمي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــل ب ــر فيص ــيكّ األمي ــموِّ المل السُّ
يــارة( خــالل الفتــرة )5 - 7 شــعبان 1443هـــ(؛ بالمدينــة  قمــّي فــي منظومــة الحــجِّ و العمــرة و الزِّ ل الرَّ )التَّحــوُّ

رة. ــوَّ المن
واختتمــت المرحلــة األولــى مــن الهاكاثــون فــي 26 فبرايــر 2022، بمشــاركة أكثــر مــن 1000 مشــترك، بواقــع 250 

فريًقــا؛ كمــا قّدمــت 10 ورش عمــل بإشــراف 13 مرشــًدا ومرشــدة.
ــريك  ــور ت ــرى الدكت ــة أُمِّ الق ــرة بجامع ــجِّ والُعم ــاث الح ــريفين ألبح ــن الشَّ ــادم الحرمي ــد خ ــد معه ــاد عمي  وأف
ــباب، ال  ًمــا ومثمــًرا؛ لتســخير طاقــات الشَّ ــل نموذًجــا ُمتقدِّ العمــرو أنَّ إطــالق هــذا الهاكاثــون االبتــكاري ُيمثِّ
؛ مــا يعنــي أن تســتفيد شــريحة واســعة مــن القطاعــات  ســيما مــن خــالل ربطــه بحــدث عظيــم مثــل الحــجِّ
ــز. وســتبدأ المرحلــة الثَّانية  ــة التــي سيناقشــها، ويخــرج بهــا هذا الحــدث الُمتميِّ ــة بهــذه األفــكار االبتكاريَّ الحيويَّ
ــلمان  ــك س ــز المل ــارس 2022 بمرك ــى 9 م ــن 8 حت ــرة م ــي الفت رة ف ــوَّ ــة الُمن ــي المدين ــا« ف ــون »حضوريًّ لحجاث

ولــي للمؤتمــرات. الدَّ
وتأتــي هــذه الُمبــادرة فــي إطــار اهتمــام المملكــة بتحفيــز المنــاخ االبتــكاري؛ ممــا يصــّب فــي مصلحــة دعــم 

ــر الفــرص المتنوعــة لهــم. ة، وتوفي الطاقــات الشــابَّ

ألف متنافٍس بـ«هاكاثون الحج«

عــت هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة، مذكــرة تفاهــم مــع مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة  وقَّ
»كاكســت«، بهــدف إيجــاد تعــاون اســتراتيجي بيــن الطرفيــن، ورفــع مســتوى التخطيــط لألعمال المشــتركة، 

ــي. ــاق الحكوم ــاءة اإلنف ــع كف ــود ورف ــد الجه وتوحي
ووقــع مذكــرة التفاهــم معالــي رئيــس مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، الدكتــور منيــر بــن 
ــمل  ــو«، وتش ــري إنزيريل ــيد »جي ــة، الس ــة الدرعي ــر بواب ــة تطوي ــذي لهيئ ــس التنفي ــوقي، والرئي ــود الدس محم
هــذه االتفاقيــة مجــاالت التعــاون فــي حوكمــة البيانــات وتبــادل المعلومــات ذات االهتمــام المشــترك، 
وتبــادل المعرفــة والخبــرات واالستشــارات الفنيــة فــي المجــاالت المشــتركة، ودعــم األنشــطة البحثيــة بيــن 
ــال  ــال أعم ــي مج ــاون ف ــن، والتع ــات كال الطرفي ــة بمنتج ــود التعريفي ــم الجه ــي دع ــراكة ف ــن، والش الطرفي
ــى  ــة، إل ــار المدفون ــن اآلث ــف ع ــراداري للكش ــح ال ــاد والمس ــي األبع ــري ثالث ــر البص ــة والتصوي ــور الفضائي الص
جانــب التعــاون فــي مجــال تقنيــات المــواد المتقدمــة ونظــم البنــاء المؤتمتــة، بمــا يســاعد هيئــة تطويــر بوابــة 

ــرافي. ــا اإلش ــن نطاقه ــا ضم ــام بدوره ــى القي ــة عل الدرعي
ــة التعــاون فــي تقديــم خدمــات  ــو« أنــه ســيتم بموجــب االتفاقي ــة »إنزيريل وأوضــح الرئيــس التنفيــذي للهيئ
استشــارية فــي مجــال تطويــر التخصصــات األكاديميــة واألبحــاث لهيئــة تطويــر بوابــة الدرعية والمؤسســات 

تعاون للكشف عن اآلثار املدفونة
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رأس معالــي وزيــر التعليــم، رئيــس مجلــس شــؤون الجامعــات، الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، اللقــاء 
التشــاوري األول لهــذا العــام 2022 لرؤســاء الجامعــات، الــذي تســتضيفه جامعــة الملــك فيصــل باألحســاء، 

بحضــور رؤســاء الجامعــات فــي المملكــة.
وأكــد معالــي وزيــر التعليــم فــي مســتهل االجتمــاع علــى دور الجامعــات المحــوري فــي العمليــة التعليميــة 
والبحثيــة، والعمــل علــى تحســين جــودة مخرجاتهــا، داعًيــا إلــى تحســين هياكلهــا التنظيميــة بمــا يحقــق كفاءة 
اإلنفــاق ويعــّزز مــن قدراتهــا ويجعلهــا مواكبــًة للمســتجدات بصــورة تتفــق مــع مرتكــزات نظــام الجامعــات 
الجديــد، الــذي يســهم فــي تحقيــق أهــداف ومضاميــن »رؤيــة المملكــة 2030«، والمؤشــرات المحليــة والدوليــة 

فــي مجــال التعليــم الجامعــي.
وقــال إن الجامعــات تحتــاج إلــى تســريع خطواتهــا ورفــع جاهزيتهــا لتطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد، 
وفــق مــا يتطلبــه مــن فاعليــة فــي األداء، وكفــاءة فــي اإلنفــاق. وحــثَّ الجامعــات علــى العمــل علــى أتمتــة 
ــر مــن  ــة المملكــة 2030« تســتهدف وجــود أكث ــات واإلجــراءات المرتبطــة فيهــا، مشــيًرا إلــى أن »رؤي العملي
جامعــة ســعودية ضمــن أفضــل 200 جامعــة فــي التصنيفــات العالميــة، وهــو مــا يســتدعي مــن الجامعــات 

ــة. ــات التنمي ــة، واحتياج ــر العالمي ــع المعايي ــة م ــون متوائم ــا لتك ــا وبرامجه ــة خططه ــريع بمراجع التس
ــا للوقــوف علــى أداء الجامعــات، مؤكــًدا معاليــه علــى الــدور المهــم  وأضــاف أن هــذا اللقــاء ُيعــد لقــاًء مهمًّ
ــرعة  ــى س ــل عل ــه بالعم ــب معالي ــتهدفاتها، وطال ــق مس ــا يحق ــات، بم ــادة الجامع ــات لقي ــاء الجامع لرؤس
ــداث  ــي، وإح ــي والعالم ــل المحل ــوق العم ــات س ــي واحتياج ــم الجامع ــن التعلي ــوة بي ــير الفج ــتكمال تجس اس
نقلــة نوعيــة علــى مســتوى مخرجــات الجامعــات. وتطــرق معالــي الوزيــر خــالل اللقــاء للبرامــج والتخصصــات 
الجامعيــة التــي تراجعــت الحاجــة لمخرجاتهــا فــي ســوق العمــل، مؤكــًدا معاليــه علــى ترشــيد وتقنيــن القبــول 

وزير التعليم يؤكد أهمية التخصصات النوعية

التابعــة لهــا، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي المجــاالت البحثيــة التــي توائــم نطــاق عمــل ومســتهدفات الهيئــة 
ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة.

ــوقي،  ــر الدس ــور مني ــة الدكت ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل ــس مدين ــي رئي ــد معال ــر، أك ــب آخ ــن جان م
ــاء وتعزيــز الشــراكات مــع القطاعيــن الحكومــي  حــرص مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة علــى بن
والخــاص وغيــر الربحــي لتوظيــف المخرجــات العلميــة والتقنيــة وتحقيــق تطلعــات القيــادة فــي التحــول 
القتصــاد قائــم علــى االبتــكار، لخدمــة المشــاريع واألعمــال التطويريــة التــي تعمل هيئــة تطوير بوابــة الدرعية 
علــى إنجازهــا، بالشــكل الــذي يســهم فــي الحفــاظ علــى اإلرث التاريخــي والحضــاري للدرعيــة، وتطبيــق أعلــى 

معاييــر االســتدامة فــي ضــوء »رؤيــة المملكــة 2030«.
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ــق معلمــو ومعلمــات المملكــة جائزتيــن دوليتيــن فــي فئــة خبــراء مايكروســوفت للتعّلــم اإلبداعــي،  حقَّ
وجائــزة أخــرى عــن فئــة مــدارس مايكروســوفت، وذلــك فــي مؤتمــر تبــادل الخبــرات العالمــي لعــام 2022م، 

ــة. ــدة األميركي ــات المتح ــياتل بالوالي ــة س ــي مدين ــًرا، ف ــه، مؤخ ــت فعاليات ــذي اُختتم ال
لمــدارس  الكبــرى  بالجائــزة  الديــن  خيــر  إيمــان  المعلمــة  بقيــادة  العلــوم  موســوعة  مــدارس  وفــازت 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــن  األطفــال  دمــج  بمشــروع  العالــم،  مســتوى  علــى  مايكروســوفت 
المــدارس أو الفصــول العاديــة مــع أقرانهــم. وفــاز خبــراء مايكروســوفت للتعّلــم اإلبداعــي »ميمونــة 
عواجــي وجواهــر المنيــع مــن إدارة تعليــم الريــاض - محمــد المحمــادي وماجــد الجهنــي مــن إدارة تعليــم مكــة 
ــة  ــر المناخــي، بمشــروع »نحــو بيئ المكرمــة« بالمركــز األول علــى مســتوى العالــم فــي محــور مقاومــة التغيُّ
ذكيــة ومســتدامة« الــذي يتطــرق للهــدف الثالــث عشــر »العمــل المناخــي« أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة، 
إلــى جانــب حصــول المعلمــة زينــة بنــت صالــح الكثيــري مــن إدارة تعليــم جــدة علــى المركــز الثانــي عالمًيــا فــي 
المحــور ذاتــه، بمشــروع »حاضرنــا هــو مســتقبلنا« الــذي اســتهدف تعزيــز الوعــي البيئــي مــن خــالل القضايــا 

االجتماعيــة المحليــة والعالميــة.
وتأتــي مشــاركة المملكــة فــي مؤتمــر تبــادل الخبــرات العالمــي ضمــن اتفاقيــة التعــاون بيــن وزارة التعليــم 
وشــركة مايكروســوفت العربيــة، بهــدف تبــادل الخبرات حــول الحلــول التقنيــة الحديثة وأفضل الممارســات 

لتطبيقهــا، ممــا يســهم فــي تحســين مخرجــات التعليــم. 

3 جوائز دولية يف مؤتمر مايكروسوفت

ــة  ــبوع البيئ ــات أس ــش فعالي ــى هام ــة« عل ــون البيئ ــة »هاكاث ــة فعالي ــاه والزراع ــة والمي ــت وزارة البيئ أطلق
الســعودي 2022، لتشــجيع ودعــم الشــباب والمطوريــن وتحفيزهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار فــي المجــال 
البيئــي، وإيجــاد حلــول ومنصــات وتطبيقــات رقميــة ذكيــة لمعالجــة التحديــات البيئيــة، وبنــاء تكنولوجيــا 
مبتكــرة ومســتدامة، إضافــة إلــى دعــم مســتهدفات مبــادرات الســعودية الخضــراء، التــي تســعى لتحســين 

ــة. ــات الكربوني ــل االنبعاث ــراد وتقلي ــاة األف ــودة حي ج

انطالق »هاكاثون البيئة« لتحفيز االبتكارات

فــي تلــك التخصصــات، وأن تســتمر الجامعــات فــي التوّســع فــي برامــج الكليــات التطبيقيــة، وزيــادة القبــول 
فــي التخصصــات النوعيــة، التــي مــن شــأنها تحقيــق مخرجــات تنافســية عاليــة، تعــّزز مــن مكانتها وســمعتها 

محلًيــا وعالمًيــا.
ــه وزيــر التعليــم رؤســاء الجامعــات لالســتفادة مــن مبــادرة مســارات التعّلــم المــرن وتعزيــز المهــارات  ووجَّ
 FutureX ــي ــم اإللكترون ــة للتعلي ــة الوطني ــق المنص ــن طري ــك ع ــي، وذل ــي والمهن ــم الجامع ــة للتعلي المهني
بالشــراكة مــع المنصــات العالميــة المرموقــة، واالســتفادة مــن الفــرص المواتيــة التــي تقدمهــا تلــك 

ــة. ــات العالمي المنص
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تكريم الفائزين بجائزة امللك فيصل العاملية

والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  بــوزارة  الرقمــي  والتحــول  المعلومــات  لتقنيــة  العامــة  اإلدارة  مديــر  وأوضــح 
ــا يجتمــع فيــه ذوو االهتمــام والمســؤولون  ــر حدًث ــد العليــوي، أن »هاكاثــون البيئــة« يعتب الدكتــور عبدالحمي
والمختصــون فــي القطــاع البيئــي الســتعراض التوجهــات والتحديــات والفــرص واألولويــات لتطويــر قطــاع 

ــة. ــئة والحديث ــات الناش ــة والتقني ــول الرقمي ــواة الحل ــي وه ــاركة محترف ــة بمش البيئ
ــات مختلفــة مــن المشــاركين مثــل طــالب  ــة« يســتهدف فئ ــأن »هاكاثــون البيئ ــور العليــوي ب وأفــاد الدكت
الجامعــات، والمبرمجيــن، ورواد األعمــال، إضافــة إلــى هــواة التقنيــات الواعــدة، إذ يمكــن المســتفيدين 
ــات  ــل والجلس ــن ورش العم ــتفادة م ــة، واالس ــم التقني ــم ومهاراته ــراز قدراته ــم، وإب ــر أفكاره ــن تطوي م
ــة التــي تصــل إلــى  ــز المالي اإلرشــادية، باإلضافــة إلــى التنافــس فــي أجــواء محفــزة مــن خــالل تقديــم الجوائ
300.000 لاير للمراكــز األولــى، مضيًفــا أن الهاكاثــون يتيــح للمشــاركين تقديــم ابتكاراتهــم فــي عــدة مســارات 
بيئيــة مثــل الهــواء، والتلــوث، والغطــاء النباتــي، والحيــاة الفطريــة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، إضافــة 
إلــى تنظيــم ورش عمــل تســاعد علــى تبــادل الخبــرات وتطويــر مهــارات المشــاركين وإثــراء معارفهــم مــن 
خــالل مناقشــة أبــرز التقنيــات الصاعــدة والمزايــا والفــرص التــي تنتــج عــن تبنيهــا، إلى جانــب مناقشــة مختلف 

أشــكال التحديــات التــي تواجــه البيئــة واإلنســان واالســتفادة مــن الحلــول الســابقة التــي تــم تنفيذهــا.
يذكر أن التسجيل والمشاركة في »هاكاثون البيئة« متاح حتى تاريخ 7 مايو 2022.

تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - كــّرم صاحــب 
الســمو الملــيك األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض، الفائزيــن بجائــزة الملــك فيصــل 

العالميــة لهــذا العــام 2022 فــي قاعــة األميــر ســلطان الكبــرى بفنــدق الفيصلية.
وأقيــم حفــل خطابــي بهــذه المناســبة، حيــث ُعــزف الســالم الملــيك، ثــم قــرئ القــرآن الكريــم، بعدهــا ألقــى 
ــر  ــريفين، أمي ــن الش ــادم الحرمي ــار خ ــز مستش ــن عبدالعزي ــل ب ــد الفيص ــر خال ــيك األمي ــمو المل ــب الس صاح
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ــورة،  ــة المن ــة المدين ــر منطق ــز، أمي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــل ب ــر فيص ــيك األمي ــمو المل ــب الس رأس صاح
االجتمــاع األول ألعضــاء مجلــس أمنــاء مجمــع الملــك عبدالعزيــز للمكتبــات الوقفيــة لعــام 1443هـــ. وجــرى 
خــالل االجتمــاع الموافقــة علــى إنشــاء )مركــز الرقمنــة والفهرســة(،والذي ُيعنــى برقمنــة مــا يحتويــه المجمــع 
مــن: المخطوطــات والكتــب النــادرة والمقتنيــات الثمينــة وفهرســتها، وفــق المعاييــر المعتمــدة، وكذلــك 
ــات  ــى المخطوط ــة عل ــى بالمحافظ ــذي ُيعن ــد(، ال ــم والتجلي ــم والتعقي ــز الترمي ــاء )مرك ــى إنش ــة عل الموافق

والوثائــق التاريخيــة والكتــب النــادرة والمقتنيــات الثمينــة التــي يحتويهــا المجمــع.
وتضمــن االجتمــاع الموافقــة علــى إنشــاء )مجلــة مجمــع الملــك عبدالعزيــز للمكتبــات الوقفيــة(، وهــي مجلــة 

علميــة محكمــة لنشــر األبحــاث والدراســات المتخصصــة فــي مجــال المجمــع.
ــاء  ــي، أن أعض ــارك الوهب ــن مب ــد ب ــة د. فه ــات الوقفي ــز للمكتب ــك عبدالعزي ــع المل ــام مجم ــن ع ــح أمي وأوض
ــه  ــه المجمــع، وســيتاح مــن خالل المجلــس اطلعــوا علــى مشــروع )المســتودع الرقمــي( والــذي يعمــل علي
ــر  ــق معايي ــددة، وف ــكال متع ــا بأش ــول إليه ــهيل الوص ــة، وتس ــات الوقفي ــات المكتب ــى محتوي ــالع عل االط
ــة  ــة المدين ــر منطق ــمو أمي ــه لس ــكره وامتنان ــن ش ــا ع ــه، ُمعرًب ــع ورؤيت ــداف المجم ــق أه ــا يحق ــة، بم علمي
المنــورة رئيــس مجلــس أمنــاء المجمــع، علــى اهتمامــه ودعمــه ومتابعتــه المســتمرة وتوجيهاتــه الســديدة 
ــة  ــي خدم ــة ف ــود المملك ــراز جه ــورة، وإب ــة المن ــاري للمدين ــراز اإلرث الحض ــار وإب ــأنه إظه ــن ش ــا م ــكل م ل

الحرميــن الشــريفين وقاصديهمــا.

فيصل بن سلمان يرأس اجتماع املكتبات الوقفية

منطقــة مكــة المكرمــة، رئيــس هيئــة الجائــزة كلمــة قــال فيهــا: »إنهــا جائــزة الملــك فيصــل، اســمه فيصــل، 
ــذا  ــاش وهك ــذا ع ــئ، هك ــن الس ــب م ــش، والطّي ــن التوح ــال م ــل، والجم ــن الباط ــق م ــز الح ــل يمّي والفيص

مضــى ال ُيشــبه أحــًدا وال يشــبهه أحــد، رحمــك هللا يــا فيصــل ودامــت فيكــم ذكــراه«.
ــز الســبيل أســماء الفائزيــن وهــم ســبع شــخصيات  ــور عبدالعزي ــزة الدكت بعدهــا أعلــن األميــن العــام للجائ
وعلمــاء أســهموا فــي إثــراء البشــرّية بإنجازاتهــم واكتشــافاتهم المهمــة وبــرزوا فــي مجــاالت خدمــة 

اإلســالم، واللغــة العربيــة واألدب، والطــب، والعلــوم.
وكانــت جائــزة خدمــة اإلســالم لــكل مــن فخامــة الرئيــس األســبق لجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة علــي حســن 
ــن  ــكلٍّ م ــت ل ــة واألدب، فمنح ــة العربي ــزة اللغ ــا جائ ــافعي. أم ــود الش ــن محم ــور حس ــي، وللبروفيس موين

البروفيســورة ســوزان ســتيتكيفيتش، وللبروفيســور محســن الموســوي.
وجائــزة الطــّب للبروفيســور ديفيدلــو، وجائــزة العلــوم للبروفيســور مارتــن هايــرر وللبروفيســور نــادر 

المصمــودي.
حضــر الحفــل صاحــب الســمو الملــيك األميــر تــريك الفيصــل بــن عبدالعزيــز، وصاحــب الســمو األميــر فيصــل 
ــب  ــز، وصاح ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــن عب ــب ب ــر متع ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــل، وصاح ــن فيص ــز ب ــن عبدالعزي ب
الســمو األميــر بنــدر بــن ســعود بــن خالــد أميــن عــام مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة، وعــدد مــن أصحــاب 

الســمو األمــراء والفضيلــة والمعالــي، وأعضــاء مــن الســلك الدبلوماســي المعتمــدون لــدى المملكــة.
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ــالل  ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــات واألح ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــم الفعالي ــف أه ــذا المل ــي ه ــع ف نطال
شــهر مــارس، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن، والحفــاظ 

علــى الحيــاة البريــة والطبيعــة.

امللف الترفيهي
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بــدأ مــاّلك اإلبــل فــي الســعودية رحلــة توثيــق وحفــظ ســالالت اإلبــل فــي أّول مشــروع مــن نوعــه، وأقبــل 
الُمــاّلك علــى منّصــة )وّثقهــا( اإللكترونيــة العائــدة لنــادي اإلبــل.

 )DNA( وأتــاح النــادي مشــروع توثيــق جميــع المعلومــات الخاصــة باإلبــل ومــن بينهــا الحمــض النــووي
باعتبــاره واحــًدا مــن الخصائــص الحيويــة المميــزة للكائنــات الحيــة.

ويشــرف نــادي اإلبــل ومستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث علــى المنّصــة مــن الناحيتيــن 
الفنّيــة واإلكلينيكيــة، وتعمــل )وّثقهــا( فــي المرحلــة األولــى بالتوجــه نحــو اإلبــل التــي تكتســب صفــة )مزايــن( 
المشــاركة فــي مهرجانــات النــادي، بينمــا ســتكون المرحلــة الثانيــة بتوثيــق جميــع اإلبــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لحفــظ ســالالتها. وســيكون الحصــول علــى توثيــق الســاللة شــرًطا لدخــول مهرجــان الملــك 

عبدالعزيــز فــي نســخته الســابعة.
ــا فــي تنظيــم ســالالت اإلبــل  ويرتكــز نــادي اإلبــل فــي المنصــة اإللكترونيــة علــى أن يكــون هــو الرائــد عالمًي

وتوثيــق ســجالتها.
ــة  ــع الســالالت مــع بــث دراســة علمي ــوّزع فيهــا الربــط الوراثــي بيــن جمي ــات يت وبنــت )وّثقهــا( قاعــدة بيان
مقارنــة بيــن الســالالت العربيــة األصيلــة والســالالت المســتوردة بشــكل علمــي ومواءمــة الجهــود البحثيــة 

المتعلقــة باإلبــل والدعــوة لتحســينها وتهيئــة بيئــة واضحــة لهــا.
وتحتــوي المنصــة علــى بيانــات جميــع مــالك اإلبــل المســتهدفين لتمكينهــم مــن إصــدار وثيقــة إلكترونيــة 

ــا. عــن كل متــن مــن اإلبــل والدخــول علــى الوثائــق الخاصــة بإبلهــم والحصــول عليهــا إلكترونًي
ــاء المنافســات والمهرجانــات التــي يقيمهــا وينظمهــا  وتســاعد )وّثقهــا( نــادي اإلبــل علــى أداء مهامــه أثن

عبــر وجــود ســجالت واضحــة وموثقــة مــع إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين.
ــك  ــع والمال ــل البائ ــن أج ــجرتها م ــل ش ــل وتسلس ــاللة اإلب ــظ س ــة حف ــى أهمي ــدة إل ــة الجدي ــود الخدم وتق
والمحافظــة علــى الســالالت العريقــة والنــادرة مــن بيــن 11 فصيلــة DNA مختلفــة فــي اإلبــل مــع التوّســع 

فــي فصائــل أكثــر فــي مرحلــة الحقــة.
وســيمنح كل مالــك موّثــق بطاقــة للمتــن الواحــد مــن الذكــر أو األنثــى تحتــوي علــى المعلومــات الالزمــة مــع 

تفاصيــل الخصائــص وتعريــف التنّقــل.

بدء توثيق سالالت اإلبل

بلغ المنتخب السعودي كأس العالم 2022 في قطر، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى المونديال.
واســتفاد األخضــر مــن هزيمــة المنتخــب األســترالي أمــام اليابــان بهدفيــن نظيفيــن، ضمــن منافســات 

الجولــة التاســعة )قبــل األخيــرة( مــن التصفيــات اآلســيوية الحاســمة المؤهلــة للمونديــال. 
وتأهــل المنتخــب الســعودي رســمًيا إلــى المونديــال دون الحاجــة لمعرفــة بقيــة نتائجــه فــي آخــر مباراتيــن لــه 

أمــام الصيــن، أو الجولــة األخيــرة أمــام المنتخــب األســترالي. 

السعودية تتأهل إلى كأس العالم
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يتهيــأ نــادي اإلبــل للقيــام بــدوره فــي تنظيــم ســرّية الهّجانــة الملكيــة، بالتفاهــم مــع رئاســة الحــرس الملــيك، 
ــاب  ــن كت ــا م ــا لحقه ــراء وم ــة الخب ــة هيئ ــى دراس ــة عل ــوزراء المبني ــس ال ــة مجل ــدور موافق ــد ص ــك بع وذل

ــوزراء.  ــس ال ــة لمجل ــة العام ــة واللجن ــة والتنمي ــؤون االقتصادي ــس الش ــة مجل ألمان
وجــاء اعتمــاد توصيــة هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء بقيــام رئاســة الحــرس الملــيك باإلشــراف الكامــل علــى 
الســّرية، وإبــرام اتفاقيــة تعــاون مــع نــادي اإلبــل يتوّلــى بموجبهــا النــادي عــدًدا مــن األمــور والتنســيق معــه 
فيمــا يتصــل بالجوانــب الفنّيــة بــإدراج المتطّلبــات المالّيــة والوظائــف. ورفــع فهــد بن فــالح بن حثليــن، رئيس 
ــز،  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــام خ ــى مق ــكره إل ــل، ش ــادي اإلب ــس إدارة ن مجل
وولــي العهــد صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهمــا هللا - علــى مــا يحظــى بــه قطــاع 
اإلبــل مــن دعــم ورعايــة كريمــة. وقــال ابــن حثليــن: إن النــادي سيباشــر التنســيق مــع رئاســة الحــرس الملــيك 
لظهــور ســرّية الهّجانــة الملكيــة وتنفيــذ مــا صــدر بذلــك مــع تســخير كــوادر وخبــرات النــادي فــي البلــورة علــى 

أكمــل صــورة. 
ــن رئيــس مجلــس إدارة نــادي اإلبــل أن مهــام الهجانــة الملكيــة تتمثــل فــي المشــاركة فــي مراســم  وبيَّ
االســتقباالت الرســمية لضيــوف خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي العهــد - حفظهمــا هللا ورعاهمــا - 
والمشــاركة فــي المهرجانــات الوطنيــة التــي يرعاهــا خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي العهــد، وتمثيــل 
الســعودية فــي مهرجانــات اإلبــل والهجــن المحليــة والدوليــة، وتقديــم العــروض التراثيــة الســعودية.

نادي اإلبل يتهّيأ لتنظيم الهّجانة امللكية

ووصلــت الســعودية إلــى المونديــال للمــرة السادســة فــي تاريخهــا والثانيــة علــى التوالــي بعــد الخــروج مــن 
دور المجموعــات فــي كأس العالــم 2022 فــي روســيا.
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https://bit.ly/3uUhcLE - 1 - رئيس هيئة األركان يلتقي قائد سالح مشاة البحرية األميركية
https://bit.ly/3u27Oqc - ”2 - ألف متنافٍس بـ”هاكاثون الحّج

https://bit.ly/3LxFYbg - 3 - بدء توثيق سالالت اإلبل في المنصة اإللكترونية
https://bit.ly/36W9R6m - 4 - تطوير بوابة الدرعية و”كاكست” تتعاونان للكشف عن اآلثار المدفونة

5 - ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان لـــ”ذا أتالنتــك”: الســعودية تتطــور وفًقــا لمقوماتهــا االقتصاديــة 
https://bit.ly/3r0exir - والثقافيــة وشــعبها وتاريخهــا

https://ara.tv/jaxt6 - 6 - اطلع على نص المقابلة الكاملة لولي العهد السعودي
7 - األميــر محمــد بــن ســلمان: نرفــض التدخــل فــي الشــأن الســعودي... وال أحــد يمكنــه إفشــال مشــروعنا - 

https://bit.ly/3iYkBn9
8 - األميــر خالــد الفيصــل يشــهد توقيــع ثالثــة عقــود لتصريــف األمطــار ويدّشــن فعاليــة للــذكاء االصطناعي 

https://bit.ly/3u1lO3E -
https://bit.ly/3NIAtbM - 9 - وزير التعليم يؤكد أهمية زيادة القبول بالتخصصات النوعية

https://bit.ly/3Kl4Xi5 - 10 - وزارة الدفاع توقع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بسبعة مليارات لاير
https://bit.ly/3uRa1E7 - 11 - ملتقى الحج يناقش التحّول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن

https://bit.ly/3Jb- - 12 - الحجــرف: يديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف مصفــاة تكريــر البتــرول بالريــاض
jYla

https://bit.ly/3qYz6vG - 13 - ختام معرض الدفاع العالمي.. صفقات وعقود بـ29.7 مليار لاير
https://bit.ly/3DA8RAK - 14 - مناورات سعودية أميركية للجاهزية القتالية االستراتيجية

https://bit.ly/3N- - 15 - الســفير ســيمونيه: العالقــة بيــن االتحــاد األوروبــي والمملكــة وثيقــة وطويلــة األمــد
JUSwT

https://bit.ly/3tZyBn3 - 16 - كاوست وساب يقدمان 1.1 مليون دوالر لتمويل 11 شركة ناشئة
https://bit.ly/3LDgHfX - 17 - افتتاح اجتماع لجنة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد

ــا -  ــورات أوكراني ــة وتط ــة والدولي ــا اإلقليمي ــا القضاي ــس وزراء بريطاني ــع رئي ــتعرض م ــد يس ــي العه 18 - ول
https://bit.ly/3K8JrN6

https://bit.ly/3LC2ZKb - 19 - هيئة الرقابة تباشر 15 قضية فساد وتعٍد على المال العام
https://bit.ly/3J3jSvQ - 20 - خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس فلسطين

https://bit.ly/3DC2HQP - 21 - “الجوازات” تعلن تمديد تأشيرات األوكرانيين
https://bit.  - لليمــن  وإغاثيــة  إنســانية  كمســاعدات  دوالر  مليــار   19 قدمــت  المملكــة  الربيعــة:  د.   -  22

ly/3LEAVpu
23 - “التعــاون اإلســالمي” ترحــب بمبــادرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج الســتضافة مشــاورات يمنيــة فــي 

https://bit.ly/3Kl8UTX - الريــاض
https://bit.ly/35AzXLL - 24 - إنجازات سعودية في إكسبو

https://bit.ly/37aX0No - 25 - ختام مناورات “العلم األحمر” بنجاح
https://bit.ly/3r1gdZg - 26 - بطاقة إلكترونية لخدمات المسجد الحرام
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27 - رابطــة العالــم اإلســالمي تديــن اســتهداف ميليشــيا الحوثــي عــدًدا مــن المنشــآت االقتصاديــة والمدنيــة 
https://bit.ly/3qYmuVE - بالمملكة

https://bit.ly/3x1jbAP - 28 - ثالث جوائز دولية للمملكة في مؤتمر مايكروسوفت
https://bit.ly/3x1jxr9 - 29 - سرعة اإلنترنت في المملكة تتضاعف 20 مرة.. خالل خمس سنوات

https://bit.ly/3LB01FQ - 30 - نادي اإلبل يتهّيأ لتنظيم الهّجانة الملكية
https://bit.ly/3u3UYI5 - 31 - المملكة األقل عنصرية بين دول العالم

https://bit.ly/3LBY3oO - 32 - انطالق فعالية “هاكاثون البيئة” لتحفيز االبتكارات والحلول الذكية
https:// - 33 - وزيــر الخارجيــة يلتقــي نظيريــه الُعمانــي واإلندونيســي والمبعــوث األميــريك للشــؤون اإليرانيــة

bit.ly/3DyMbko
https://bit.ly/3KlbXLT - 34 - برنامج خدمة ضيوف الرحمن يجسد تعاونه مع 70 جهة حكومية وخاصة

https://bit.ly/38tRQwZ - 35 - رقمنة االعتكاف وموائد اإلفطار بالمسجد النبوي
https://bit.ly/3x1MuTQ - 36 - أمر مليك بترقية )42( من أعضاء النيابة العامة

https://bit.ly/37b5X9u - 37 - برعاية الملك.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية
https://bit.ly/3LATniT - 38 - الشورى: إنهاء أعمال هيئات تسوية الخالفات العمالية

https://bit.ly/3uUwq3g - 39 - “التحالف” يوقف عملياته إلنجاح المشاورات
https://bit.ly/37dWBd2 - 40 - فيصل بن سلمان يرأس اجتماع المكتبات الوقفية

https://bit.ly/3uOrnS9 - 41 - منصة لوجستية متكاملة في ميناء جدة اإلسالمي
https://bit.ly/37dY7Mg - 42 - اختتام المؤتمر العالمي لريادة األعمال

https://bit.ly/37b8rok - 43 - المملكة األعلى عالمًيا في اإلنفاق الحكومي التقني
https://bit.ly/3x0p8Oh - 44 - شؤون الحرمين تستعد لموسم رمضان بـ27 خدمة وبرنامًجا

https://bit.ly/3NIJAJw - ”45 - “الصحة” ُتطلق عيادة ما بعد اإلصابة بـ”كورونا
https://bit.ly/3DCB9L9 - 46 - رسمًيا.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم

47 - تأهــل الســعودية إلــى كأس العالــم فــي قطــر يثيــر ردود فعــل واســعة.. فكيــف جــاءت التعليقــات؟ - 
https://cnn.it/3LBTUkt
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