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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر أبريــل 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. 

فــي الملــف االجتماعــي فــي أبريــل، نبــدأ مــع توجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود - حفظــه هللا - بصــرف أكثــر مــن مليــاري لاير )معونــة شــهر رمضــان( للمســتفيدين مــن الضمان 

االجتماعــي بمبلــغ 1000 لاير للعائــل و500 لاير للتابــع.
فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، كان علــى رأس موضوعاتــه تصنيــف 25 اســًما وكياًنــا متورطيــن فــي 
أنشــطة تســهيل عمليــات تمويــل ميليشــيا »الحوثــي« اإلرهابيــة بدعــم مــن فيلــق القــدس التابــع للحــرس 

ــن. ــي اليم ــتقرار ف ــة االس ــى زعزع ــدف إل ــة ته ــبكة دولي ــون كش ــي، يعمل ــوري اإليران الث
الملــف االقتصــادي لشــهر أبريــل 2022، يتصــدره تحقيــق موانــئ الســعودية خــالل الربــع األول للعــام 2022م، 
ــا.  ــع 74.014.217 طًن ــت 7.18%، بواق ــادة بلغ ــبة زي ــة، بنس ــع المناول ــان البضائ ــي أطن ــي إجمال ــًيا ف ــا قياس ارتفاًع
وســجلت ارتفاًعــا فــي أعــداد حاويــات المســافنة بنســبة زيــادة بلغــت 5.91%، بعــدد 1.371.164 حاويــة قياســية، 
وذلــك مقارنــة بالمــدة المماثلــة مــن العــام الماضــي، ممــا يؤكــد كفــاءة الخدمــات اللوجســتية التــي تتميــز بهــا 

الموانــئ الســعودية.
ــا الملــف السياســي فــي أبريــل، فــكان الحــدث األبــرز هــو ذكــرى بيعــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد  أمَّ
بــن ســلمان - حفظــه هللا - فــي ظــلِّ عــدد كبيــر مــن اإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا المملكــة، والتــي كان 
لولــي العهــد الســعودب دور أساســي فيهــا، وفــي طليعتهــا إطــالق »رؤيــة المملكــة 2030« بمــا تحملــه مــن 
ــاد  ــدرة االقتص ــز ق ــتوى تعزي ــى مس ــا عل ــي ثماره ــة تجن ــدأت المملك ــدة ب ــة رائ ــروعات نوعي ــادرات ومش مب

الوطنــي وتنويــع مصــادره.

امللخص التنفيذي
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 )QS( قــت الجامعــات الســعودية تقدًمــا فــي المؤشــر العــام لتصنيــف فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، حقَّ
للجامعــات علــى المســتوى العالمــي، وذلــك بوجــود 14 جامعــة ســعودية فــي تصنيــف هــذا العــام 2022، بــداًل 
ــعيها  ــم، وس ــود وزارة التعلي ــاف لجه ــد يض ــي جدي ــز وطن ــي منج ــك ف ــام 2019، وذل ــي الع ــات ف ــن 9 جامع م

لتجويــد المخرجــات التعليميــة، وتحقيــق مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030«.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر أبريــل، فــكان الحــدث األبــرز هــو إطــالق هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة جملــة  أمَّ
ــة إلــى  ــارك، إذ تســعى الهيئ ــادرات واألنشــطة ضمــن برنامجهــا لشــهر رمضــان المب ــات والمب مــن الفعالي
تعميــق مشــاركتها المجتمعيــة مــن خــالل تفاعلهــا مــع المجتمــع المحلــي للدرعيــة مواكبــًة ألجــواء الشــهر 

الكريــم.



فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر أبريــل 2022، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف

امللف االجتماعي
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وفــرت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي أكبــر محطــة تبريــد فــي العالــم لتنقيــة 
ــت هللا  ــدي بي ــة قاص ــك لراح ــا، وذل ــواء وتبريده ــف األج ــي تلطي ــهم ف ــرام، إذ تس ــجد الح ــي المس ــواء ف اله

الحــرام، بحيــث يقضــون مناســكهم بــكل يســر وســهولة.
وتقــوم الرئاســة بتنقيــة هــواء التكييــف داخــل المســجد الحــرام تســع مــرات يومًيــا، وتعقيمــه باألشــعة فــوق 
البنفســجية قبــل إخراجــه إلــى أرجــاء البيــت العتيــق، بواســطة أجهــزة تكييــف خاصــة تمــد منظومــة المســجد 

الحــرام بالهــواء البــارد مــع تنقيــة الهــواء مــن الجراثيــم بنســبة )%100(.
ــن  ــي م ــواء الطبيع ــحب اله ــي: س ــل، وه ــالث مراح ــالل ث ــن خ ــبة 100%، م ــواء بنس ــة اله ــة تنقي ــون عملي وتك
ســطح المســجد الحــرام بواســطة مــراوح الســحب، حيــث يكــون توجيــه الهــواء للفالتــر لتنقيهــا، والتــي يكون 
تنظيفهــا يومًيــا، ثــم يصــل إلــى وحــدات التبريــد وهــي عبــارة عــن مرحلــة تبريــد أوليــة بعمليــة التبــادل الحــراري 
ــي  ــن منطقت ــرام م ــجد الح ــى المس ــل إل ــاء تص ــات للم ــالل مضخ ــن خ ــد م ــاء للتبري ــتخدم الم ــي تس ــا، الت فيه

الشــامية وأجيــاد، وتكــون تنقيــة الهــواء قبــل دخولــه لعمليــة التبريــد مــن خــالل ثالثــة فالتــر أخــرى. 
ويوجــد بالحــرم محطتــان للتبريــد مــن أكبــر محطــات التبريــد فــي العالــم، األولــى: محطــة أجيــاد وتنتــج )35300( 
طــن مــن التبريــد، يســتخدم منهــا نحــو )24500( طــن مــن التبريــد. والثانيــة: المحطــة المركزيــة الجديــدة، وتنتــج 
)120( ألــف طــن مــن التبريــد، تغــذي حالًيــا التوســعة الســعودية الثالثــة، إضافــة إلــى نصــف المســعى، علــى أن 
ــات المســجد الحــرام ومرافقــه. كمــا توفــر الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد  ــع جنب تغــذي مســتقباًل جمي
ــات  ــى درج ــة عل ــة للمحافظ ــات الرئيس ــب المحط ــة بجان ــد احتياطي ــات تبري ــوي محط ــجد النب ــرام والمس الح

الحــرارة المعينــة فــي حــال تعطــل إحــدى المحطــات، وضمــان نقــاء الهــواء المــوزع داخــل البيــت العتيــق. 
ــع حالهــا بشــكل مســتمر، مــع مراعــاة  ــر، إذ ُيتاب ــة بالتكيــف مــن خــالل تنظيــف الفالت وتقــوم اإلدارة بالعناي
ــة، إذ ُيؤخــذ  ــد الثاني ــة التبري ــدأ بعدهــا مرحل ــات تفريــغ الهــواء وإخراجــه مــن داخــل المســجد الحــرام؛ لتب عملي
د فــي المرحلــة األولــى إلــى مجموعــة مــن الفالتــر مكونــة مــن ثــالث مراحــل، لضمــان هــواء  الهــواء الــذي ُبــرِّ
ع الهــواء المبــرد عــن طريــق شــبكة مــن مجــاري الهــواء إلــى أرجــاء جنبــات الحــرم،  نقــي 100% ثــم تبريــده، وُيــوزَّ

وقــد ســاعدت التصاميــم الهندســية فــي البنــاء علــى ذلــك. 
ويتــم التبريــد عــن طريــق مبــادالت حراريــة ضخمــة )وحــدات مناولــة الهــواء( وعددهــا )344( وحــدة موزعــة 
ضمــن غــرف خاصــة، وهــي بصــدد تبريــد المطــاف حالًيــا، وتزويــده مــن محطــة أجياد بـــ)5500( طــن مــن التبريد، 
ويتــم تنظيــف فالتــر تنقيــة الهــواء داخــل غــرف التكييــف بشــكل يومــي طــوال أيــام الســنة، وتســتبدل عنــد 
الحاجــة، وتخضــع لعمليــات صيانــة وتنظيــف دقيقــة مــن خــالل كــوادر هندســية وفنيــة مؤهلــة تأهيــاًل عالًيــا، 
ــات  ــة متَبعــة باســتخدام أحــدث التقني ــذ وفــق أصــول فني يشــرفون علــى هــذه األعمــال للتأكــد مــن التنفي
ــا فــي موســمي رمضــان والحــج فيــزداد عــدد العامليــن بنســبة )25%(، لســرعة التعامــل مــع  العاليــة. أمَّ

الحــاالت الطارئــة، لضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات.

تلطيف أجواء الحرم بأكبر محطتي تبريد يف 
العالم
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عــة فــي أنحــاء مكــة المكرمــة، تســهياًل للحركــة المروريــة  ــأت أمانــة العاصمــة المقدســة ســتين نفًقــا موزَّ هيَّ
خــالل موســم رمضــان المبــارك، وتفادًيــا لالزدحامــات التــي قــد تحــدث.

ــان  ــزوار، وضم ــن وال ــود المعتمري ــتقبال وف ــاق، الس ــة األنف ــة جاهزي ــة لمتابع ــا فني ــة فرًق ــكلت األمان وش
ــة  ــبكات الكهربائي ــة الش ــرق صيان ــك الف ــع تل ــة؛ إذ تتاب ــام المبارك ــذه األي ــالل ه ــم خ ــير مركباته ــيابية س انس
ــد عناصــر الشــبكة وجميــع مكوناتهــا مــن إضــاءة وأنظمــة  والمصابيــح وأجهــزة اإلنــذار والحريــق، وتتفقَّ

ــا. ــالمة وغيره ــائل س ــاء ووس ــة وإطف تهوي
وأوضــح م. هــزاع الشــريف، وكيــل أميــن العاصمــة المقدســة للتشــغيل والصيانــة، أن األمانــة حريصــة علــى 
ــة لهــم، وتســهيل حركــة  ــة والطمأنين ــر ســبل الراح ــت هللا الحــرام وتوفي ــات لــزوار بي تهيئــة كافــة الخدم

ــم. تنقله

ل حركة املعتمرين 60 نفًقا ُتسهِّ

بتوجيهات خادم الحرمين.. مليارا ريال معونة شهر 
رمضان ملستفيدي الضمان االجتماعي

وجــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - بصــرف أكثــر مــن 
ــل و500  ــغ 1000 لاير للعائ ــي بمبل ــان االجتماع ــن الضم ــتفيدين م ــان( للمس ــهر رمض ــة ش ــاري لاير )معون ملي

لاير للتابــع.
ورفــع معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، شــكره 
وتقديــره لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - علــى هــذه البــادرة الكريمــة وغيــر المســتغربة، داعًيــا 

هللا أن يمتعــه بالصحــة والعافيــة، وأن يجعــل مــا يقدمــه فــي ميــزان حســناته.
ــة  ــابات البنكي ــي الحس ــة ف ــغ المعون ــداع مبال ــة أن إي ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــت وزارة الم وأوضح

ــر. ــكل مباش ــيتم بش ــتفيدين س للمس
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أكــدت د. نــورة العمــرو، عضــو مجلــس هيئــة حقــوق اإلنســان بالمملكــة، وعضــو اللجنــة االستشــارية 
ــن  ــا بحفــظ حــق الصحــة للمواطنيــن والمقيمي ــز المملكــة عالمًي بمجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف، تميُّ

ــا. ــة كورون ــالل جائح ــا خ ــى أرضه عل
ــي  ــا الت ــة كورون ــر: إن أزم ــد بالخب ــذي عق ــاء الـــ74 ال ــة األطب ــاء ديواني ــاركتها بلق ــي مش ــرو« ف ــت »العم وقال
ألقــت بظاللهــا علــى العالــم أجمــع، كشــفت عــن إنســانية المملكــة، وإعمالهــا حــق الصحــة وكافــة حقــوق 
اإلنســان مــع المواطنيــن والمقيميــن وحتــى مخالفــي نظــام اإلقامــة، حيــث قدمــت لهــم الرعايــة الصحيــة 
واللقاحــات المجانيــة، مــع احتــرام ســرية وخصوصيــة األفــراد عبــر تطبيــق »توكلنــا«، الــذي نالــت المملكــة بــه 

ــا. ــًدا عــن اإلعــالم المناهــض للمملكــة خارجًي أعلــى التصنيفــات الدوليــة بعي
وأضافــت: »تعــد المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي نــص عــدد مــن مــواد نظامهــا األساســي فــي الحكــم علــى 
حــق الصحــة الشــمولي، وصادقــت علــى عــدد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل الحــق فــي 
ــرأة،  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــى أش ــاء عل ــة القض ــا اتفاقي ــة، ومنه ــا خاص ــر ضعًف ــات األكث ــة، وللفئ ــة عام الصح
واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري«. وتحدثــت »العمــرو« عــن جهــود هيئــة حقــوق اإلنســان فــي تقديــم الدعــم لفئــة 
المعنفــات بالمملكــة، وتوفيــر الســكن والعمــل لهــن خــارج الــدور االجتماعيــة، بالتنســيق مــع وزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وذلــك مــن مبــدأ إعمــال الحــق فــي الصحــة ومقوماتهــا األساســية.

اململكة تميَّزت بحفظ حق الصحة خالل »كورونا«

ال توجــد بقعــة فــي العالــم ينخرط فيهــا ألوف مؤلفة مــن القيادات والمنســوبين والموظفيــن والموظفات 
فــي العمــل اللحظــي وعلــى مــدار الثانيــة مثــل منظومــة العمــل فــي المســجد الحــرام، وخصوًصــا فــي العشــر 
األواخــر مــن شــهر رمضــان، حيــث اإلقبــال الهائــل المنقطــع النظيــر للقاصديــن والمعتمريــن والمصليــن 

الذيــن يتحــرون ليلــة القــدر التــي هــي خيــر مــن ألــف شــهر.
ــد  ــديس، أك ــن الس ــور عبدالرحم ــيخ الدكت ــوي، الش ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــؤون المس ــام لش ــس الع الرئي
خــالل االجتمــاع الــذي عقــده مــع قيــادات الرئاســة، أن رئاســة الحرميــن وضعــت كل ثقلهــا وطاقاتهــا 
البشــرية والخدميــة والتشــغيلية والتقنيــة لتحقيــق االنســيابية الكاملــة، وتوفيــر الخدمــات الشــاملة مــع 

استعدادات ضخمة للعشر األواخر يف الحرمين

ويبلــغ إجمالــي عــدد األنفــاق التــي تشــرف األمانــة علــى صيانتهــا بمكــة المكرمــة 60 نفًقــا تبلــغ أطوالهــا 
اإلجماليــة أكثــر مــن 30 كيلــو متــًرا، وتحتــوي علــى 66935 وحــدة إنــارة، و599 مروحــة نفاثــة، و42 مولــًدا 

احتياطًيــا، ومضخــات للميــاه وشــبكات إلطفــاء الحريــق.
ــص  ــي متخص ــاز فن ــالل جه ــن خ ــبكة، م ــذه الش ــر ه ــع عناص ــة جمي ــغيل وصيان ــى تش ــة عل ــرف األمان وتش
ــة  ــاريع الخاص ــن المش ــد م ــت العدي ــذا أبرم ــن؛ ول ــن متخصصي ــرفين وفنيي ــين ومش ــن مهندس ــون م مك
بصيانــة وتشــغيل شــبكات األنفــاق، مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات لــزوار وقاصــدي المســجد الحــرام.
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توقعــات الزيــادة الهائلــة والكبيــرة فــي األيــام المقبلــة التــي تعتبــر ذروة لتدفــق المصليــن والمعتمريــن 
والقاصديــن، مؤكــًدا التناغــم والتنســيق مــع كافــة شــركاء النجــاح فــي المنظومــة وتبــادل اآلراء ومعالجــة أي 

ــر. ــه بــال تأخي خلــل - إذا حصــل - فــي حين
قطاعــات الرئاســة متأهبــة وفــي جاهزيــة كاملــة لخدمــة زوار وقاصــدي بيــت هللا الحــرام، وكل موقــع داخــل 
الحــرم يحظــى بأقصــى اهتمــام، إال أن تنظيــف ســجاد المســجد الحــرام ذو أولويــة عظمــى لــدى الرئاســة 
العامــة بســبب اإلجــراءات االحترازيــة، حيــث أنشــأت فــي كــدي بمكــة المكرمــة مغســلة مخصصــة لغســيل 
وتنظيــف ســجاد المســجد الحــرام، مجهــزة بأحــدث الوســائل والمعــدات المتخصصــة فــي مجــال التنظيــف 
ــد  ــجاد الجدي ــن الس ــجادة م ــف س ــرش 25 أل ــة بف ــت الرئاس ــة. وقام ــة عالي ــرش بتقني ــة الف ــيل وصيان وغس
الفاخــر الســتقبال المصليــن والزائريــن منــذ بدايــة شــهر رمضــان ليــؤدي المصلــون عباداتهــم بــكل خشــوع 

ــة. وطمأنين



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 الجريمة 

والفســاد.

امللف األمني
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فــي إطــار اســتهداف التنظيمــات اإلرهابيــة والمنتميــن والمموليــن ومقدمي التســهيالت لتلــك التنظيمات، 
ــق مــع الواليــات  تقــوم المملكــة العربيــة الســعودية ممثلــة فــي رئاســة أمــن الدولــة بشــكل ُمنفــرد وُمنسَّ
المتحــدة األميركيــة ممثلــة فــي )وزارة الخزانــة األميركيــة - مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة(، بتصنيــف )25( 
ــن  ــم م ــة بدع ــي« اإلرهابي ــيا »الحوث ــل ميليش ــات تموي ــهيل عملي ــطة تس ــي أنش ــن ف ــا متورطي ــًما وكياًن اس
فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي، يعملــون كشــبكة دوليــة تهــدف إلــى زعزعــة االســتقرار فــي 

اليمــن، وهــم علــى النحــو اآلتــي:
أواًل: األفراد 

1- شيرانجيف كومار سينج »CHIRANJEEV KUMAR SINGH«، هندي الجنسية.
2- عبده عبدهللا دائل أحمد »ABDO ABDULLAH DAEL AHMED«، يمني الجنسية.

3- كونستانتينوس ستافريديس »KONSTANTINOS STAVRIDIS«، يوناني الجنسية.
4- سعيد أحمد محمد الجمل »SA›ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL«، يمني الجنسية.

5- مانوج صبهاروال »MANOJ SABHARWAL«، هندي الجنسية.
6- جامي علي محمد »JAMI ALI MUHAMMED«، صومالي الجنسية.

7- هاني عبدالمجيد محمد أسعد »HANI ABD-AL-MAJID MUHAMMAD AS›AD«، يمني الجنسية.
8- عبدي ناصر علي محمود »ABDI NASIR ALI MAHAMUD«، بريطاني الجنسية.

9- طالب علي حسين األحمد الراوي »TALIB› ALI HUSAYN AL-AHMED AL-RAWI«، سوري الجنسية.
10- عبدالجليل مالح »ABDUL JALIL MALLAH«، سوري الجنسية.

ثانًيا: الكيانات 
.»AURUM SHIP MANAGEMENT FZC« 1- شركة أورم شيب ما نجمنت

 PERIDOT SHIPPING & TRADING « 2- شــركة بيريــدوت للتجــارة والشــحن ذات المســؤولية المحــدودة
.»LLC

 JJO GENERAL TRADING GIDA »3- شــركة مســاهمة »جــي جــي« أو«لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة
.SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

 GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, « الخارجيــة  الذهــب والمجوهــرات  لتجــارة  4- شــركة غرانتــي 
.»MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

.».ALFOULK TRADING CO. L.L.C« 5- شركة الُفلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة
 AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR « 6- شــركة إكســبرس العالميــة للصرافــة والتحويــالت

.»EXCHANGE & REMITTANCE
.»AL-HADHA EXCHANGE COMPANY« 7- شركة الحظاء للصرافة

 ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE « 8- شــركة أدون لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة
.« TICARET ANONIM

.»SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO« 9- شركة سويد وأوالده للصرافة

تصنيف 25 اسًما وكياًنا متورطين يف تمويل 
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التشــغيلية  الســيبراني لألنظمــة  األمــن  الســيبراني »وثيقــة ضوابــط  الوطنيــة لألمــن  الهيئــة  أصــدرت 
)OTCC-1:2022(«، الهادفــة إلــى تبنــي أفضــل المعاييــر والممارســات فــي مجــال األمــن الســيبراني لألنظمــة 

ــة. ــة والخاص ــات الحكومي ــدى الجه ــة ل ــة الحساس ــق الصناعي ــة بالمراف ــغيلية المرتبط التش
ــي  ــة ف ــا المتمثل ــغيلية وأهدافه ــة التش ــدة لألنظم ــط المعتم ــدد الضواب ــة تح ــة أن الوثيق ــت الهيئ وأوضح
التقليــل مــن المخاطــر الســيبرانية علــى المرافــق الصناعيــة الحساســة التــي تســتخدم األنظمــة التشــغيلية 
لرفــع مســتوى األمــن الســيبراني، وتمكيــن الجهــات المعنيــة مــن تطبيــق الحــد األدنــى مــن متطلبــات 
الحمايــة. كمــا تتضمــن نطــاق العمــل وآليــة المتابعــة وااللتــزام بهــا، حيــث تعــد امتــداًدا للضوابــط األساســية 

ــيبراني. ــن الس لألم

إصدار وثيقة ضوابط األمن السيبراني لألنظمة 
التشغيلية

.».ADOON GENERAL TRADING L.L.C« 10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة
 MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND « 11- مؤسســة معــاذ عبــدهللا دائــل لالســتيراد والتصديــر

.»EXPORT
.»FANI OIL TRADING FZE« 12- مؤسسة فاني لتجارة النفط

.»ADOON GENERAL TRADING FZE« 13- مؤسسة أدون للتجارة العامة
.»9167148 MOI« رقم المنظمة البحرية ،»TRIPLE SUCCESS« 14- سفينة تريبل سكسيس

.»9109550 MOI« رقم المنظمة البحرية ،»LIGHT MOON« 15- سفينة اليت مون
ــخ 12 / 2 /  ــم )أ/21( وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــه، الص ــاب وتمويل ــم اإلره ــة جرائ ــام مكافح ــتناًدا لنظ واس
1439هـــ، واآلليــات التنفيذيــة لقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة بمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه، ومنهــا 
مــي الدعــم  قــرار مجلــس األمــن رقــم 1373 )2001(، الــذي يســتهدف مــن يقــوم باألعمــال اإلرهابيــة أو مقدِّ
ــر  ــا ُيحظ ــاله. كم ــة أع ــماء المصنف ــة لألس ــول التابع ــوال واألص ــع األم ــد جمي ــب تجمي ــه يج ــن، فإن لإلرهابيي
القيــام بــأي تعامــالت مباشــرة أو غيــر مباشــرة معهــم أو لصالحهــم أو نيابــة عنهــم، مــن قبــل المؤسســات 
ــُتتخذ  ــن، وس ــن والطبيعيي ــخاص االعتباريي ــة األش ــددة وكاف ــة المح ــر المالي ــال غي ــن واألعم ــة والمه المالي

ــاله. ــماؤهم أع ــة أس ــات الموضح ــراد والكيان ــه باألف ــت عالقت ــن تثب ــق كل م ــة بح ــراءات النظامي اإلج
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كشــفت وزارة العــدل عــن إجــراء أكثــر مــن 1.8 مليــون عمليــة توثيــق عبــر بوابــة« ناجــز« )Najiz.sa( خــالل الربــع 
األول مــن العام الجــاري 2022.

رت القائمــة بأكثــر مــن 1.3 مليــون عمليــة، ثــم فســخ  وأوضحــت الــوزارة أن الــوكاالت واإلقــرارات تصــدَّ
الــوكاالت بـــ284 ألــف عمليــة، ثــم توثيــق الحــاالت االجتماعيــة بـــ66 ألــف عمليــة، فــي حيــن بلــغ عــدد عمليــات 

عقــود الشــركات 9 آالف عمليــة.
وكانــت وزارة العــدل قــد أعلنــت مباشــرة اإلســناد المركــزي للتوثيــق تدقيــق ومصادقــة نحــو 256 ألــف طلــب 
ــة  ــف خدم ــن 17 أل ــر م ــد زواج، وأكث ــف عق ــو 55 أل ــا نح ــن بينه ــاري 2022، م ــام الج ــن الع ــع األول م ــالل الرب خ

لتســجيل حســاب المنشــآت.
ــات  ــل الخدم ــي لكام ــول الرقم ــم التح ــى دع ــدف إل ــق يه ــزي للتوثي ــناد المرك ــى أن اإلس ــوزارة إل ــارت ال وأش
التوثيقيــة، وإيجــاد مركــز موحــد لعمليــات التوثيــق، باتبــاع منهجيــة موحــدة لجميــع الخدمــات التوثيقيــة 
ــي التقنيــات الداعمــة لألنظمــة الذكيــة التوثيقيــة، وحوكمة اإلجــراءات المتبعة فــي الخدمات  اإللكترونيــة، وتبنِّ

ــة. ــة اإللكتروني التوثيقي

1.8 مليون عملية توثيق عبر »ناجز«

ويأتــي إصــدار هــذه الضوابــط ضمــن اختصاصــات الهيئــة فــي وضــع السياســات وآليــات الحوكمــة واألطــر 
والمعاييــر والضوابــط واإلرشــادات المتعلقــة باألمــن الســيبراني فــي المملكــة، وانطالًقــا مــن دورهــا فــي 
تنظيــم وحمايــة الفضــاء الســيبراني، والســعي إلــى تعزيــز وحمايــة المصالــح الحيويــة والُبنــى التحتيــة الوطنيــة 

الحساســة مــن خــالل تعزيــز األمــن الســيبراني لألنظمــة التشــغيلية علــى المســتوى الوطنــي.
ويأتــي إعــداد واعتمــاد الوثيقــة عقــب اســتطالع مرئيــات العمــوم حيــال مــا ورد بهــا مــن تفاصيــل مــع مراعــاة 
مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بأصحــاب المصلحــة والجهــات ذات العالقــة، ويمكــن االطــالع علــى الوثيقــة 

مــن خــالل موقــع الهيئــة اإللكترونــي.



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

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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ــع  ــان البضائ ــي أطن ــي إجمال ــًيا ف ــا قياس ــام 2022م، ارتفاًع ــع األول للع ــالل الرب ــعودية خ ــئ الس ــت موان حقق
المناولــة، بنســبة زيــادة بلغــت 7.18%، بواقــع 74.014.217 طًنــا، وســجلت ارتفاًعــا فــي أعــداد حاويــات المســافنة، 
ــام  ــن الع ــة م ــدة المماثل ــة بالم ــك مقارن ــية، وذل ــة قياس ــع 1.371.164 حاوي ــت 5.91%، بواق ــادة بلغ ــبة زي بنس

الماضــي، ممــا يؤكــد كفــاءة الخدمــات اللوجســتية التــي تتميــز بهــا الموانــئ الســعودية. 
ووفًقــا لألرقــام اإلحصائيــة الصــادرة عــن »موانــئ«، حققــت الموانــئ الســعودية ارتفاًعــا فــي أعداد الســيارات 
ــا فــي أعــداد الــركاب بنســبة  بنســبة زيــادة بلغــت 12.85%، بواقــع 219.488 ســيارة. كمــا حققــت ارتفاًعــا الفًت
ــا. فــي حيــن بلغــت أعــداد الســفن التــي اســتقبلتها الموانــئ 3.186  زيــادة بلغــت 61.70%، بواقــع 258.076 راكًب
ســفينة بنســبة زيــادة 0.28%. فــي المقابــل ســجلت الموانــئ الســعودية انخفاًضــا فــي أعــداد الحاويــات 
المناولــة بنســبة 1.27%، بواقــع 2.487.117 حاويــة. وكمــا ســجلت انخفاًضــا فــي أعــداد المواشــي المســتوردة 
بنســبة 57.75%، بواقــع 336.581 مــن الماشــية. وســجلت أيًضــا انخفاًضــا فــي أطنــان المــواد الغذائيــة بنســبة 

ــا.  ــع 5.196.759 طًن 11.49%، بواق
وســجلت موانــئ الســعودية خــالل شــهر مــارس لعــام 2022م ارتفاًعــا فــي حجــم األطنــان المناولــة بنســبة 
0.09% بإجمالــي بلــغ نحــو 25 مليــون طــن، وأعــداد الحاويــات المناولــة بنســبة 2.5% بإجمالــي بلــغ نحــو 865 ألــف 

حاويــة، وذلــك مقارنــة بالمــدة ذاتهــا مــن العــام 2021.
ــي  ــا ف ــا ارتفاًع ــعودية أيًض ــئ الس ــجلت موان ــد س ــئ«، فق ــن »موان ــادرة ع ــة الص ــام اإلحصائي ــب األرق وبحس
عــدد مــن المؤشــرات التشــغيلية األخــرى، منهــا ارتفــاع أعــداد حاويــات المســافنة بنســبة 17% بإجمالــي بلــغ 
نحــو 503 آالف حاويــة، وارتفــاع أعــداد الــركاب بنســبة 84.2% بواقــع 98 ألــف راكــب، وارتفــاع أعــداد الســيارات 

بنســبة 15.5% بإجمالــي بلــغ أكثــر مــن 78 ألــف ســيارة.
وفــي المقابــل ســجلت موانــئ الســعودية انخفاًضــا فــي أعــداد المواشــي المســتوردة بنســبة 73.4% بواقــع 
نحــو 105 آالف رأس مــن الماشــية، وكذلــك انخفــاض فــي أعــداد الســفن بنســبة 1.27% بإجمالــي بلــغ 1.091 
ســفينة، وذلــك نتيجــة للعــرض والطلــب فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه النقــل البحــري وسالســل اإلمــداد 

العالمــي.
وتأتــي هــذه الزيــادة مواكبــة لمتطلبــات التنميــة واالقتصــاد الوطنــي والحركــة التجاريــة فــي المملكــة، 
وبالشــراكات االســتراتيجية مــع كبــرى الخطــوط المالحيــة العالميــة، بمــا يســهم فــي تعزيــز قــوة ربــط موانئ 

ــات المناولــة فــي الموانــئ. ــادة كمي المملكــة مــع موانــئ الشــرق والغــرب وزي

موانئ السعودية تحقق ارتفاًعا قياسيا يف 
املسافنة

ــن مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل مــن  بلغــت القيمــة الســوقية لإلبــل فــي المملكــة 50 مليــار لاير، إثــر تمكُّ
خلــق حــراك كبيــر فــي أســواقها، ودعــم اقتصاداتهــا، إضافــة إلــى إيجــاده فــرص ســانحة لالســتثمار فــي هــذا 

القطاع.

قيمة اإلبل السوقية تصل 50 مليار ريال
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زراعة مليون شتلة يف » وجهة البحر األحمر«
ــذه،  ــدء تنفي ــذ ب ــدة من ــنة واح ــد س ــة بع ــتلة زراعي ــون ش ــارب ملي ــا يق ــر م ــر األحم ــة البح ــتل  وجه ــج مش أنت
ــر،  ويهــدف المشــتل إلــى إنتــاج 25 مليــون شــتلة لتغطيــة الوجهــة ومرافقهــا الســياحية بغطــاء نباتــي كبي

ــعودية. ــاريع الس ــق مش وف
ويشار إلى أن هذا المشتل سيوفر 15 مليون شتلة زراعية بحلول عام 2030.

وتعد شركة البحر األحمر للتطوير، الُمنفذ ألحد أكثر مشاريع السياحة طموًحا في العالم. 
وســيعمل المشــتل الــذي ســيكون أحــد أكبــر مشــاتل المنطقــة مــن حيــث المســاحة علــى توفيــر مالييــن 

الشــتالت التــي ستســهم فــي اســتزراع الغطــاء النباتــي للمشــروع.
ــج  ــة أمل ــى مدين ــمااًل حت ــه ش ــة الوج ــن مدين ــدوده م ــد ح ــي، ويمت ــاحل الغرب ــي الس ــروع ف ــذا المش ــع ه ويق

ــدة. ــمال ج ــن ش ــم ع ــافة 500 ك ــد مس ــا، ويبع جنوًب
وســيتم االعتمــاد علــى أنــواع مختلفــة مــن النباتــات المســتزرعة محلًيــا نتيجة قدرتهــا على التكيــف مع ظروف 
المنــاخ الســائدة فــي المنطقــة. وســيتم اســتزراع أنــواع مختلفــة مــن النباتــات الصحراويــة المســتوردة مــن 

بيئــات خارجيــة بعــد التأكــد مــن مالءمتهــا للظــروف الطبيعيــة التــي تتســم بهــا منطقــة المشــروع.
وســيتم اتبــاع أقصــى درجــات التحكــم فــي عمليــة الــري لترشــيد اســتهالك الميــاه مــن خــالل اتبــاع أفضــل 
ــادة  ــي وإع ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــا معالج ــرى، منه ــادن األخ ــالح والمع ــن األم ــاه م ــة المي ــات تنقي ممارس
اســتخدامها فــي أغــراض الــري التــي تعــد أحــد الخيــارات التــي سُتســتخدم عنــد االنتهاء مــن األعمــال التمكينية 

للمشــروع. 

ــار  ــي إط ــق، ف ــن المناط ــالق مزاي ــد إط ــن موع ــل ع ــادي اإلب ــالن ن ــغ، إلع ــغف بال ــل بش ــالك اإلب ــع م ويتطل
ــل. ــم األصي ــل ولموروثه ــالك اإلب ــادي لم ــه الن ــذي يولي ــم ال الدع

وأكــد الشــيخ فهــد بــن حثليــن، رئيــس نــادي اإلبــل، قــرب إطــالق مزاينــات اإلبــل فــي مناطــق المملكــة بعــد 
إكمــال التنظيمــات الالزمــة، داعًيــا مــالك اإلبــل إلــى التمســك بإبلهــم »فالخيــر قــادم فــي هــذه المهرجانــات 

التــي تدعــم الســوق وترفــع مــن قيــم االســتثمار فــي اإلبــل«.
ــك  ــان المل ــام مهرج ــن أرق ــا م ــت جانًب ــرة عكس ــازات كبي ــًرا، إنج ــق، مؤخ ــاع حق ــل أن القط ــادي اإلب ــن ن وأعل
عبدالعزيــز لإلبــل، بتنافــس أكثــر مــن 40 ألــف متــن مــن نــوادر اإلبــل، ومشــاركة ألفــي مالــك فــي المنافســة 
علــى جوائــز المهرجــان البالغــة 250 مليــون لاير. وزار المديــر التنفيــذي لنــادي اإلبــل، م. بنــدر القحطانــي، عــدًدا 
مــن مناطــق المملكــة والتقــى أصحــاب الســمو األمــراء لبحــث التعــاون وتنظيــم المزاينــات المناطقيــة، 

ــز الشــراكة لدعــم اقتصــادات اإلبــل فــي هــذه المناطــق. وتعزي
ويتطلــع نــادي اإلبــل فــي المجــال الدولــي إلــى خيــارات أوســع مــن العمــل مــع الجانــب األوروبــي والتعــاون 
وتبــادل الخبــرات واألفــكار، وتوظيــف أحــدث النظــم والتقنيــات والتجــارب فــي ســبيل االرتقــاء بهــذا القطــاع 
الحيــوي. كمــا فتــح النــادي والمنظمــة الدوليــة لإلبل آفــاق االســتثمار لمجموعة من رجــال األعمــال األوربيين، 

واســتعرض أمامهــم فــي الريــاض الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي قطــاع اإلبــل.



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

امللف السياسي
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دشــنت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، ممثلــة فــي الملحقيــة الدينيــة فــي ســفارة المملكــة 
ــه هللا -  ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــي خ ــي، برنامج بنيودله
لتفطيــر الصائميــن وتوزيــع التمــور لعــام 1443هـــ، فــي جمهوريــة الهنــد وعــدد مــن الــدول المجــاورة لهــا 

تشــمل النيبــال وســيريالنكا والمالديــف.
واســتهدف برنامــج التفطيــر توزيــع 4500 ســلة رمضانيــة، وبرنامًجا لتوزيع التمــور الفاخرة وفــق البروتوكوالت 

الصحيــة المعمــول بهــا، وبالتنســيق مــع عدد مــن الجمعيات الرســمية بتلــك الدول.
ودشــنت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - لتفطيــر الصائميــن فــي إندونيســيا وجيبوتــي والصومــال.
ــن البرنامــج فــي إندونيســيا توزيــع 2500 ســلة رمضانيــة، و15 طًنــا مــن التمــور الفاخــرة، إلــى جانــب توزيــع  وتضمَّ
200 ألــف مصحــف مــن إصــدارات مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، وترجمــة القــرآن الكريــم 

باللغــة اإلندونيســية، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الدينيــة اإلندونيســية.
وعلــى ذات الصعيــد، أطلقــت الــوزارة ممثلــة فــي الملحقيــة الدينيــة بســفارة المملكــة فــي جيبوتــي، برنامــج 
خــادم الحرميــن الشــريفين لتفطيــر الصائميــن بالجمهوريــة خــالل شــهر رمضــان هــذا العــام 1443هـــ، 

ــفارة. ــال الس ــم بأعم ــور القائ بحض
وهدف البرنامج إلى توزيع 415 سلة غذائية، ليستفيد منها 2500 شخص خالل شهر رمضان المبارك.

وعبــر مســتفيدون مــن البرنامــج عــن شــكرهم وتقديرهــم لخــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــى عهــده 
األميــن - حفظهمــا هللا - علــى جهودهــم الحثيثــة والكبيــرة المقدمــة لجميــع المســلمين فــي أنحــاء العالــم، 

ما فــي الشــهر الكريــم. وتلمــس احتياجاتهــم، وال ســيَّ
كذلــك دشــنت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لتفطيــر 
الصائميــن فــي جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة لعــام 1443هـــ، بحضــور نائــب ســفير المملكــة لــدى الصومال، 

عبدالعزيــز الفريــح، وإمــام جامــع التضامــن بالعاصمــة مقديشــو، وعــدد مــن العلمــاء والدعــاة.
وهــدف البرنامــج إلــى توزيــع 450 ســلة غذائيــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك. ويأتــي البرنامــج فــي إطــار جهود 

المملكــة المســتمرة فــي المجــال الخيــري واإلنســاني في جميــع أنحــاء العالم.

تدشين برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يف 
آسيا وإفريقيا
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رأس صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخليــة، فــي جــدة، 
االجتمــاع الســنوي التاســع والعشــرين ألصحــاب الســمو أمــراء المناطــق. وفــي بدايــة االجتمــاع رفــع األميــر 
عبدالعزيــز بــن ســعود، وأصحــاب الســمو أمــراء المناطــق أســمى آيــات الشــكر لخــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
ــام  ــن اهتم ــا هللا - م ــه - حفظهم ــا يوليان ــى م ــاع، عل ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد، نائ ــي العه ول
بالــغ ودعــم متواصــل لــوزارة الداخليــة وإمــارات المناطــق ومختلــف الجهــات الحكوميــة. وأكــد ســمو وزيــر 
الداخليــة، أن رعايــة القيــادة الحكيمــة أســهمت فــي تحقيــق مكتســبات وطنيــة فــي مجــال مكافحــة جائحــة 
كورونــا، ودعــم جهــود التنســيق والتكامــل بيــن مختلــف الجهــات للســيطرة علــى الوضــع الوبائــي للجائحــة. 
وجــرى خــالل االجتمــاع اســتعراض عــدد مــن التقاريــر الدوريــة وأوراق العمــل المدرجــة علــى جــدول األعمــال، 
شــملت عــدًدا مــن الموضوعــات التــي تهــدف إلــى تمكيــن إمــارات المناطــق مــن أداء مهامهــا وتعزيــز 
قدراتهــا لتحقيــق اإلنجــازات التنمويــة فــي كافــة المناطــق وفــق مســتهدفات وبرامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، 

التــي مــن ضمنهــا مبــادرات االرتقــاء بمســتوى الســالمة المروريــة.
ــًدا لرفعهــا إلــى مقــام خــادم  ــات تمهي ــام االجتمــاع توصــل أصحــاب الســمو إلــى عــدد مــن التوصي وفــي خت

ــه هللا. ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي

تمكين إمارات املناطق من أداء مهامها وتعزيز 
قدراتها

اململكة تهنئ مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أعربــت وزارة الخارجيــة عــن تهنئــة المملكــة العربيــة الســعودية لفخامــة رئيــس وأعضــاء مجلــس القيــادة 

الرئاســي اليمنــي، بمناســبة أدائهــم اليميــن الدســتورية فــي عــدن.
وعبــرت الــوزارة عــن تطلــع المملكــة الستشــعار كافــة المكونــات اليمنيــة للمســؤولية الوطنيــة لبنــاء يمــٍن 
ســعيد يســمو بالعــزة والشــموخ، وينعــم باألمــن واألمــان ضمــن منظومتــه الخليجيــة العربيــة، وينتقــل مــن 

الفرقــة واالختــالف والحــرب إلــى الســالم واألمــن والتنميــة واالزدهــار.
وجــددت الــوزارة تأكيــد المملكــة دعمهــا الكامــل لفخامــة رئيــس ومجلــس القيــادة الرئاســي والكيانــات 
المســاندة لــه لتمكينــه مــن ممارســة مهامــه فــي تنفيــذ سياســات ومبــادرات فعالــة مــن شــأنها تحقيــق 
األمــن واالســتقرار فــي الجمهوريــة اليمنيــة وخدمــة الشــعب اليمنــي الشــقيق وتحقيــق آمالــه وطموحاتــه.
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ذكرى بيعة ولي العهد السعودي.. تاريخ يتجدد 
ر ملجد ُيسطَّ

ــا  ــو 2017م، بقصــر الصفــا فــي مكــة المكرمــة، يوًم لــم يكــن يــوم 26 رمضــان عــام 1438هـــ، الموافــق 21 يوني
عادًيــا فــي حيــاة الشــعب الســعودي وســكان المملكــة بشــكل عــام، عندمــا اعتبــروه يوًمــا لفجر جديــد وميالد 
ســعيد للمملكــة فــي مرحلــة التغييــر والتطــور والنمــاء، وذلــك عندمــا ظهــر فيــه رجــل متســع أفقــه ال يرضــى 
بالفكــر التقليــدي، مرتكــز فــي منهــج فكــره علــى اإلبــداع واالبتــكار ولغــة األرقــام، رجــل المهمــات الصعبــة 
والطموحــات الالمحــدودة والمســتقبل المشــرق للمملكــة العربيــة الســعودية؛ بالتأكيــد هــو يــوم ال ينســاه 
الســعوديون، عندمــا ظهــر فيــه اإلجمــاع علــى شــخص ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 

عبدالعزيــز - حفظــه هللا - ومبايعتــه ولًيــا للعهــد.
وكانــت الثقــة التــي أوالهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - أعطــت 
اب المجــد، االنطــالق بــكل ثقــه وشــغف نحــو بنــاء مجــد عظيــم وازدهــار فــي التنميــة واالقتصــاد، لتصنــع  لعــرَّ
مــن المملكــة قــوة اســتراتيجية اقتصاديــة وسياســية وعســكرية علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، 
والقيــام بالعديــد مــن اإلصالحــات التــي اختصــرت الزمــن وحققــت العديــد مــن اإلنجــازات خــالل فتــرة وجيــزة 

شــعر بهــا كل مــن ينظــر إلــى اســم المملكــة فــي المحافــل الدوليــة واإلقليميــة.
وظهــرت شــخصية ســمو ولــي العهــد الســعودي بقــوة علــى العالــم، مــن خــالل إنجازاتــه، ومواقفــه 
المتجــددة والمتعــددة، وذلــك ليــس بغريــب عندمــا نــدرك بأنــه ترعــرع فــي كنــف رجــل الحكمــة والمعرفــة 

ــر.  ــي كل أم ــدة ف ــرة البعي ــزم والنظ ــه اإلرادة والع ــتمد من ــذي اس ــز، ال ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س المل
وتأتــي ذكــرى بيعــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه هللا - فــي ظــلِّ عــدد كبيــر مــن 
اإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا المملكــة، والتــي كان لولــي العهــد الســعودي دور أساســي فيهــا، وفــي 
طليعتهــا إطــالق »رؤيــة المملكــة 2030« بمــا تحملــه مــن مبــادرات ومشــروعات نوعيــة رائــدة بــدأت المملكــة 

تجنــي ثمارهــا علــى مســتوى تعزيــز قــدرة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادره. 
ــة  ــد التعليمي ُع ــف الصُّ ــى مختل ــازات عل ــة باإلنج ــات، مليئ ــف الجه ــى مختل ــًرا عل ــوًرا كبي ــة تط ــهد المملك وتش
والثقافيــة واالجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة. فقــد شــهدت هــذه الســنوات تحــوالت نوعيــة أكــدت مــن 
خاللهــا أن ســمو ولــي العهــد الســعودي ربــح الرهــان عندمــا اعتمــد علــى أبنــاء هــذا الوطــن فــي تحقيقــه 
أهــداف رؤيتــه الشــاملة، التــي حملــت الخيــر الكثيــر لســماء المملكــة فــي أحلــك الظــروف التــي تعيشــها دول 

العالــم مــن حــروب ووبــاء.
وبعــد مبايعــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه هللا - بــدأت مســيرة التنميــة تتوالــى 
فــي المملكــة برســم خارطــة التحــول االقتصــادي فــي »رؤيــة المملكــة 2030« وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، 
اللذيــن يقودهمــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة ورؤيــة ســموه؛ ممــا أســهم فــي احتفــاظ 
ــن  ــن الميادي ــر م ــرى فــي الكثي ــدول الكب ــدول، ومنافســتها لل ــاف ال ــة بيــن مص المملكــة بمكانتهــا المتقدم
االقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة، وصــارت المملكــة قبلــة لكبــار القــادة والسياســة وأهــل المــال واالقتصــاد 
وعمالقــة الثقافــة والفنــون، واســتعدت المملكــة ببنيــة تحتيــة لتكــون مــن أكبــر المراكــز االقتصاديــة 
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والثقافيــة والســياحية فــي العالــم بمشــروعات عمالقــة تحولهــا مــن االعتمــاد علــى النفــط إلــى تنــوع مصــادر 
الدخــل، وتفتــح آفاًقــا واســعة مــن العمــل والتوظيــف ألبنــاء الوطــن. 

ونتــج عــن رؤيــة ســمو ولــي العهد الســعودي بنــاء مؤسســاتي لمختلــف الجهــات الحكومية، ووقف بنفســه 
ــات  ــي مؤسس ــة ف ــة نوعي ــق نقل ــة لتحقي ــتراتيجيات ملهم ــط واس ــن خط ــراتها، ضم ــج مؤش ــهد نتائ ليش
ــر  ــا للتطوي ــة نموذًج ــن المملك ــع م ــذي صن ــول ال ــذا التح ــود ه ــة تق ــة مؤهل ــوادر وطني ــة بك ــة المختلف الدول

والبنــاء المتــوازن فــي تنفيــذ خططــه المســتقبلية، واســتثمار المــوارد االســتثمار األمثــل. 
ــا  ــه هللا - ولًي ــز - حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــسمو الملـ ــب الـ ــة صاح ــت بيع وانعكس
ــاريع  ــوطني، ومش ــتحول الـ ــج الـ ــط وبرام ــات لخط ــة بانطالق ــي المملك ــي ف ــهد الداخل ــى المش ــد عل للعه
ــر مســبوقة للمــرأة الســعودية التــي تمكنــت ألول مــرة فــي  ــة وتنمويــة، وكذلــك فــرص تمكيــن غي صناعي
ــل  ــك بفض ــا، وذل ــهدها تاريخه ــم يش ــة لـ ــب قيادي ــى مناص ــل إل ــك أن تص ــيارة، وكذل ــود الس ــخ أن تق التاري
الحنكــة والدقــة والرؤيــة واســعة األفــق والقــدرة علــى استشــراف المســتقبل، التــي كانــت العنــوان الرئيــس 

ُعــد.  لـــقرارات ســموه علـــى كافــة الصُّ
ويشــارك الوطــن والمواطنــون والمقيمــون بهــذه الذكــرى بقلــوب ملؤهــا الحــب واألمــن واالطمئنــان فــي 
ظــل تحديــث أجهــزة ومؤسســات الدولــة ومواصلــة تنفيــذ المشــروعات بمختلــف القطاعــات االقتصاديــة 
والتعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة والنقــل والمواصــالت والصناعــة والكهربــاء والميــاه والزراعــة فــي 
مختلــف أنحــاء المملكــة؛ لتوفيــر الخيــر والرفاهيــة للمواطــن الــذي يبــادل قيادتــه الحــب والــوالء فــي صــورة 

تجســد أســمى معانــي التالحــم وااللتفــاف.
ــن  ــم، وم ــباب وأحالمه ــات الش ــن طموح ــر م ــل الكثي ــه هللا - يمث ــلمان - حفظ ــن س ــد ب ــر محم وألن األمي
محبتهــم لــه واقتناعهــم بفكــره، شــارك شــباب الوطــن بتنفيــذ رؤيــة ســموه، مــن خــالل االلتحــاق فــي برامــج 
االبتعــاث، ليحققــوا النجــاح فــي مراكــز متقدمــة فــي مختلــف المجــاالت التعليميــة، وهــذا يــدل علــى الدعــم 
ــن  ــع م ــاء المجتم ــن أبن ــس لتمكي ــي والنفي ــذل الغال ــي ب ــعودي، ف ــد الس ــي العه ــمو ول ــن س ــدود م الالمح
أن يكــون محــل التقديــر العالمــي واإلشــادة الدوليــة فــي الشــأن التعليمــي والبحثــي، حتــى أصبحــت إنجــازات 

ــا فــي الجامعــات العالميــة.  المبتعثيــن رقًمــا صعًب
وأحدثــت مبادراتــه ومشــاريعه وإنجازاتــه فــي مجــال التعليــم، تطــورات شــاملة طالــت آثارهــا اإليجابيــة 
ونتائجهــا بالمنظومــة التعليميــة ألقصــى أفــق يمكــن اســتدراكه. ونحــن نعيــش فــي ذكــرى البيعــة المباركــة 
لســمو ولــي العهــد الســعودي، نتذكــر أن المملكــة تســير بخطــوات ســريعة ومتزنــة نحــو الهــدف المنشــود 
باختصــار المســافات نحــو تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« لصنــع تاريــخ مجيــد حافــل باإلنجــازات التــي قفــزت 
بالســعودية، لتصبــح رقًمــا صعًبــا بيــن األمــم والشــعوب ال يمكــن تجــاوزه فــي المياديــن االقتصاديــة 

ــة. ــل السياس ــادة وأه ــار الق ــة لكب ــون وجه ــة لتك ــة والثقافي والعلمي
ــن  ــر م ــد، الكثي ــة العه ــلمان والي ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــى تول ــرت عل ــي م ــة الت ــوام الماضي ــهدت األع وش
اإلنجــازات الكبيــرة والمتعــددة، التــي منهــا اإلنجــازات الدبلوماســية التــي عــززت مــن حضــور المملكــة علــى 
ــعودي  ــد الس ــي العه ــمو ولـ ــن س ــة. وتمك ــي المنطق ــر ف ــاور الش ــت أي دور لمح م ــة وحجَّ ــة الدولي الخارط
مــن تطويــر عالقــات وشــراكات المملكــة، إقليمًيــا ودولًيــا عبــر جــوالت كان نتاجهــا العديــد مــن االتفاقيــات 
ــتقبلين  ــي المس ــة ف ــيرة التنمي ــي مس ــي ف ــى المض ــة عل ــدرة المملك ــن ق ــي تضم ــتركة، الت ــط المش والخط
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القريــب والبعيــد علــى حــد ســواء. وامتــاز ســمو ولــي العهــد األمير محمــد بــن ســلمان بالواقعيــة والمنطقية 
والثقــة بالنفــس فــي أحاديثــه اإلعالميــة ومخاطبــة المواطنيــن، ويرتكــز فــي كلماتــه علــى لغــة األرقــام التــي 
تترجــم اإلنجــازات مــن خــالل مــا تحققــه مســيرة البنــاء والتنميــة الشــاملة فــي المملكــة، وهــذه اللغــة يطمئن 

لهــا المتلقــي ســواء المواطــن والمختصــون بالشــأن الدولــي.

رئيس كوسوفو األسبق: امللك سلمان رمز مؤثر 
عاملًيا

ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــي، أن خ ــت باكول ــيد بهج ــبق، الس ــوفا األس ــة كوس ــس جمهوري ــد رئي أك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - رمــز مؤثــر فــي العالــم، أســهم فــي خدمــة البشــرية أجمــع، 
مشــيًدا بالمواقــف التاريخيــة للمملكــة، التــي ظلــت داعمــة للحكومــة والشــعب الكوســوفي خــالل ســنوات 

طويلــة، مضيًفــا: »لــن ننســى مواقفهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة«.
مــن  الكثيــر  وقدمــت  كوســوفا،  باســتقالل  اعترفــت  دولــة  أول  هــي  الســعودية  أن  »باكولــي«  ــن  وبيَّ
المســاعدات وســاهمت فــي اعتــراف دول العالــم ببــالده، مســتذكًرا موقًفــا تاريخًيــا مــع أحــد ملــوك العــرب 
خــالل لقائــه بــه فــي أميــركا عندمــا طلــب منــه االعتــراف بكوســوفا، إذ أكــد لــه أنــه إذا اعترفــت الســعودية 

ــك. ــق ذل ــل تحق ــنعترف، وبالفع ــرة فس ــم مباش بك
وأضــاف: »أنــا كرئيــس وزراء ســابق كان لــي الشــرف بلقــاء القيــادة الســعودية، واآلن أنــا كرجــل أعمــال 
أطمــح لالســتثمار فــي الســعودية التــي تعــد مــالًذا آمًنــا لالســتثمار الناجــح والمميــز، فهــي بلــد جميــل فيهــا 
الحرمــان الشــريفان، والحجــاج والمعتمــرون يحظــون باهتمــام ومتابعــة مــن القيــادة الرشــيدة التــي توفــر 

ــادة بــكل يســر وطمأنينــة«. كل األســباب لجعــل الجميــع يــؤدون شــعائر العب
ونــوه »باكولــي« بمــا تشــهده المملكــة مــن تطــور كبيــر بفضــل »رؤيــة المملكــة 2030« التــي أطلقهــا ولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان، والــذي جعــل الســعودية فــي مكانتهــا العاليــة، 

وكقائــد ملهــم فــي العالــم اإلســالمي، جعــل بــالده مؤثــًرا جــًدا فــي االقتصــاد والسياســة الدوليــة.
واقتــرح الرئيــس الكوســوفي األســبق إنشــاء مجلس لرجــال األعمــال الســعوديين والكوســوفيين، للتعاون 

وبنــاء شــراكة اســتراتيجية بيــن البلديــن فــي المجــاالت االقتصاديــة والتجارية.
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رئيس تركيا يؤدي مناسك العمرة.. ويغادر اململكة
ى الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، رئيــس جمهوريــة تركيــا، مناســك العمــرة. وكان فــي اســتقبال فخامتــه  أدَّ
لــدى وصولــه المســجد الحــرام عــدد مــن المســؤولين بالرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد 

النبــوي.
وغــادر الرئيــس »أردوغــان« المملكــة بعــد زيــارة رســمية، وكان فــي وداعــه بمطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي 
بجــدة صاحــب الســمو الملــي األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، 
ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي الدكتــور مســاعد بــن محمــد العيبــان 
ــي  ــال ف ــم باألعم ــريك، والقائ ــي الت ــن عل ــح ب ــتاذ صال ــدة األس ــة ج ــن محافظ ــي أمي ــق(، ومعال ــر المراف )الوزي
ــور،  ــز الدولــي عصــام ن ــر مطــار الملــك عبدالعزي ســفارة المملكــة بأنقــرة محمــد بــن يوســف الحربــي، ومدي

ومديــر مكتــب المراســم الملكيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة أحمــد عبــدهللا بــن ظافــر.



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

امللف الثقايف
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أعلنــت مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« عــن ترشــيح 17 ألــف طالــب 
ــج  ــن البرنام ــددة، ضم ــة المتع ــدرات العقلي ــة للق ــاس موهب ــي مقي ــجلوا ف ــا س ــل 43 ألًف ــن أص ــة م وطالب
الوطنــي للكشــف عــن الموهوبيــن، الــذي تنظمــه موهبــة ســنوًيا، بشــراكة اســتراتيجية مــع كل مــن وزارة 

ــاس. ــي للقي ــز الوطن ــي المرك ــة ف ــب، ممثل ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــم، وهيئ التعلي
ــة، الدكتــور ســعود بــن ســعيد المتحمــي، نتائــج العــام، خــالل حفــل رســمي،  ودشــن األميــن العــام لموهب
ــي  ــز الوطن ــذي للمرك ــر التنفي ــل، والمدي ــد المقب ــور محم ــام الدكت ــم الع ــم للتعلي ــل وزارة التعلي ــور وكي بحض
ــي  ــور إعالم ــعودية، وبحض ــق الس ــم المناط ــري تعلي ــن مدي ــدد م ــي، وع ــدهللا القاطع ــور عب ــاس الدكت للقي

ــي. وتعليم
ــعودية  ــر الس ــو بجواه ــوم ه ــي الي ــال الحقيق ــي إن االحتف ــر الصحف ــالل المؤتم ــي خ ــور المتحم ــال الدكت وق
وموهوبيهــا الذيــن هــم وقــود »رؤيــة المملكــة 2030«، مؤكــًدا أن البرنامــج الوطنــي للكشــف عــن الموهوبين 
قصــة ســعودية ناجحــة بامتيــاز، يجــب إبرازهــا باعتبارهــا نموذًجــا ناجًحــا فــي الفكــرة والمناهــج والنتائــج بيــن 
ــا فــي المجتمــع الســعودي لتحقيــق »رؤيــة  موهبــة  ووزارة التعليــم ومركــز قيــاس، وأنــه أحــدث حــراًكا نوعًي

ــة 2030«. المملك
ــت  ــا أصبح ــدودة، ولكنه ــة ومح ــي متواضع ــج الوطن ــي البرنام ــام ف ــت األرق ــة كان ــي البداي ــه ف ــى أن ــار إل وأش
اآلن بعشــرات اآلالف مــن الطــالب الموهوبيــن المكتشــفين، وتحديــًدا أكثــر مــن 161 ألًفــا، فــي حيــن تجــاوزت 
ــراكة  ــذه الش ــاح ه ــة نج ــى تجرب ــوء عل ــليط الض ــا بتس ــات اآلالف، مطالًب ــن مئ ــجلين والمتقدمي ــداد المس أع
إذا أردنــا أن تنجــح شــراكات مماثلــة فــي المســتقبل. ولفــت معاليــه إلــى أن المواهــب ســابًقا كانــت علميــة 
ومعرفــة، ولكــن مــع وجــود ودعــم وزارة الثقافــة، أصبحــت مواهــب ثقافيــة وفنيــة وأدبيــة، فــي حــراك 

ــة المملكــة 2030«. ــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق »رؤي تشــهده المملكــة العربي
ــاة  ــه للحي ــر نظرت ــوب، وتغي ــه موه ــى أن ــف عل ــذي صن ــرد ال ــخصية الف ــر ش ــاف تغي ــة االكتش ــر أن عملي وذك
ومســتقبله، مؤكــًدا أن االكتشــاف يســبق الرعايــة فــي األهميــة، وكاشــًفا عن قرب إطــالق أكاديميــة موهبة 

برعايــة وتمكيــن موهوبــي الوطــن، بمنظومــة متكاملــة تشــمل المعلــم والمناهــج والبيئــة المدرســية.
ــر  ــج األكث ــة النه ــي صاحب ــاملة، وه ــة ش ــج رعاي ــل برنام ــك أفض ــعودية تمل ــي أن الس ــور المتحم ــد الدكت وأك
شــمواًل الكتشــاف ورعايــة الموهبــة فــي العالــم، بشــهادة الخبــراء الدولييــن، والبحــوث العلميــة المنشــورة 

فــي مجــالت عالميــة مختصــة ورصينــة.
وأوضــح أن المملكــة حصــدت 465 جائــزة فــي األولمبيــادات الدوليــة، وهــي مســابقات ليســت مفتوحــة 
لألعــداد، وإنمــا تتطلــب عــدًدا محــدوًدا مــن الطــالب المشــاركين باســم كل دولــة، يتــراوح بيــن 3 أو 4 طــالب 
فقــط، مشــيًرا إلــى أن عــدد جوائــز الســعودية قبــل أن تتســلم موهبــة الملــف كان محــدوًدا جــًدا، لكــن اآلن 
أصبحــت المملكــة فــي مقدمــة الــدول فيمــا يتعلــق باإلنجــاز، وتحتــل المرتبة التاســعة في مســابقة »آيســف« 

مــن بيــن 160 دولــة.

اململكة تحصد 465 جائزة يف األوملبيادات 
الدولية
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قــت الجامعــات الســعودية تقدًمــا فــي المؤشــر العــام لتصنيــف )QS( للجامعــات علــى المســتوى  حقَّ
العالمــي، وذلــك بوجــود 14 جامعــة ســعودية فــي تصنيــف هــذا العــام 2022، بــداًل مــن 9 جامعــات فــي العــام 
2019، وذلــك فــي منجــز وطنــي جديــد يضــاف لجهــود وزارة التعليــم، وســعيها لتجويــد المخرجــات التعليميــة، 

ــة 2030«. ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــق مس وتحقي
ــة  ــي )جامع ــام 2022، وه ــة للع ــات الجامعي ــي للتخصص ــف )QS( العالم ــي تصني ــات ف ــالث جامع ــت ث م وتقدَّ
ــى  ــت عل ــادن(، إذ حصل ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــعود، وجامع ــك س ــة المل ــز، وجامع ــك عبدالعزي المل
مراكــز متقدمــة بيــن الترتيــب 51 و319 عالمًيــا فــي مجــاالت الهندســة والتقنيــة، والعلــوم الطبيعيــة، وعلــوم 
ــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز  الحيــاة والطــب، وكذلــك التخصــص النظــري للعلــوم االجتماعيــة واإلدارة. وحلَّ
ضمــن أفضــل 100 جامعــة عالميــة فــي مجــال الهندســة والتقنيــة، إذ جــاءت فــي المرتبــة 51 عالمًيا متقدمــًة 125  
قــت المركــز 132 عالمًيــا فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة؛ بتقدمهــا 78 مركــًزا  مرتبــة عــن تصنيــف 2019. كمــا حقَّ
عــن نفــس الفتــرة، بينمــا احتلــت المرتبــة 109 عالمًيــا فــي مجــال علــوم الحيــاة والطــب؛ لتتقــدم 94 مركــًزا عــن 
تصنيــف 2019، وكذلــك المرتبــة 104 فــي العلــوم االجتماعيــة واإلدارة؛ متقدمــًةمرتبــة عن نفــس التصنيف،   245 

  إضافــة إلــى التقــدم  عالمًيــا.   مركــز فــي العلــوم اإلنســانية واآلداب لتحــل فــي المرتبــة271   102            
وحصلــت جامعــة الملــك ســعود علــى المرتبــة 185 عالمًيــا فــي مجــال الهندســة والتقنيــة؛ بالتقــدم 80 مرتبــة 
عــن 2019، وعلــى الترتيــب 295 عالمًيــا فــي العلــوم الطبيعيــة؛ محققــًةمراكــز إلــى أعلــى القائمــة عــن ترتيــب   106 
مــة 83 مركــًزا، إلــى جانــب حصولهــا علــى  ــا فــي علــوم الحيــاة والطــب؛ متقدِّ قــت المركــز 171 عالمًي 2019. وحقَّ

  .الترتيــب 319 عالمًيــا فــي العلــوم االجتماعيــة واإلدارة؛ بتقدمهــا 57 مرتبــة عــن العــام 2019   
ونالــت جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن المركــز 87 بقائمــة أفضــل 100 جامعــة عالمًيــا فــي الهندســة 
مــت الجامعــة مرتبــة فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة   119  والتقنيــة؛ متقدمــًة 83 مرتبــة عــن تصنيــف2019. وتقدَّ

قــة المركــز 281 عالمًيــا فــي التصنيــف     .مقارنــة بترتيبهــا عــام 2019؛ محقِّ
ُيذكــر أن تصنيــف )QS( العالمــي للتخصصــات الجامعيــة هــو أفضــل للجامعــات ويعتمــد علــى معاييــر التطــور 
واالبتــكار فــي 1300 جامعــة علــى مســتوى العالــم، وكذلــك جهودهــا البحثيــة للتأثيــر فــي البيئــة المحليــة 
والدوليــة، إضافــة إلــى تقديــر أصحــاب األعمــال للجهــود األكاديميــة فــي تعليــم الطلبــة وإعدادهــم بأفضــل 

شــكل يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل.

14 جامعة سعودية يف تصنيف )Qs( للعام 2022م
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أطلقــت جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( مبــادرة التعلــم المســتمر )LLI(، وهــي سلســلة 
ــي  ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــات المملك ــم أولوي ــة لدع ــة المصمم ــة العملي ــة التعليمي ــدورات التدريبي ــن ال م
ــادرة  ــي المب ــاص. وتأت ــة والخ ــن الحكوم ــر القطاعي ــل عب ــوق العم ــر س ــية، وتطوي ــة الرئيس ــاالت التنمي مج
ــيبراني،  ــن الس ــل: األم ــاالت مث ــي مج ــت« ف ــن »كاوس ــة م ــرات عالمي ــا خب ــرة، تقدمه ــورة دورات مصغ بص
واألمــن الغذائــي، وتقنيــة أشــباه الموصــالت. وســتكون هــذه الــدورات متاحــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي 
ــن  ــال والمديري ــي األعم ــن ف ــى المتخصصي ــدد إل ــن ج ــن خريجي ــم، م ــم وخبراته ــف مهاراته ــة بمختل المملك

التنفيذييــن فــي الشــركات.
ــن  ــك الذي ــة ألولئ ــتكون موجه ــي )AI(، وس ــذكاء االصطناع ــوع ال ــى موض ــة عل ــدورات االفتتاحي ــتركز ال وس
ــذكاء  ــال ال ــي مج ــم ف ــر معرفته ــن بتطوي ــية والمهتمي ــفير األساس ــة والتش ــي البرمج ــارات ف ــم مه لديه
االصطناعــي. وسيشــمل الفصــل األول انطــالق معســكر التدريــب علــى تقنيــة تعليــم اآللــة، فــي الفتــرة مــن 
10 إلــى 12 مايــو 2022 فــي الريــاض. ســيتعلم المشــاركون فــي هــذه الــدورة المفاهيــم األساســية فــي تقنيــة 
تعليــم اآللــة والشــبكات العصبيــة العميقــة، وسيكتســبون المهــارات الالزمــة فــي مجــاالت مثــل هندســة 
الشــبكات والتحليــل التصويــري للبيانــات، وســتختتم الــدورة بتقديــم مشــروع شــامل فــي تقنيــة تعليــم اآللــة 
باســتخدام أدوات مثــل )Scikit-Learn( و)PyTorch(. وســيتم إضافــة دورات إضافيــة في الــذكاء االصطناعي 
ــم  ــع أنحــاء المملكــة. ت وموضوعــات أخــرى فــي تواريــخ الحقــة فــي »كاوســت« ومواقــع مختلفــة فــي جمي
ــراكة  ــت« )AII( بالش ــي »كاوس ــي ف ــذكاء االصطناع ــادرة ال ــراف مب ــي بإش ــذكاء االصطناع ــج ال ــر مناه تطوي
ــة أنشــئت بأمــر ملــي  ــة حكومي ــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا(، وهــي هيئ ــة الســعودية للبيان مــع الهيئ
فــي 30 أغســطس 2019 إلنشــاء حكومــة واقتصــاد قائميــن علــى البيانــات ومدعوميــن بالــذكاء االصطناعــي. 
ــم المســتمر.  ــر البرامــج والتدريــب والتعلي ــة فــي مجــاالت البحــث وتطوي وتوفــر )ســدايا( المــوارد ذات الصل
ويســتفيد برنامــج مبــادرة الــذكاء االصطناعــي فــي »كاوســت«، الــذي يديــره مكتــب وكيــل الجامعــة ويرأســه 
البروفيســور »يورغــن شــميدهوبر«، المعــروف »بــأب الــذكاء االصطناعــي«، مــن شــبكة مــن خبــراء الــذكاء 
االصطناعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم تهــدف إلــى النهــوض بالتعليــم متعــدد التخصصــات، وتطويــر فــرص 

ــا. ــا وعالمًي التواصــل والمشــاركة محلًي

»كاوست« تطلق مبادرة التعلم املستمر



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 أبريــل، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن، والحفــاظ 

ــاة البريــة والطبيعــة. علــى الحي

امللف الترفيهي
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اختتمــت فعاليــات النســخة األولــى مــن موســم »لحظــات العــال« الــذي انطلــق فــي ديســمبر الماضــي 
ــي  ــي تحتف ــات الت ــن الفعالي ــزة م ــة متمي م مجموع ــدَّ ــي، إذ ق ــام الحال ــن الع ــارس م ــة م ــى نهاي ــتمر حت واس
بــاإلرث التاريخــي والثقافــي لمحافظــة العــال، وكونهــا نقطــة التقــاء الحضــارات القديمــة علــى مــرِّ العصــور.
وتحــت شــعار »احتفــل بــكل لحظــة مــع لحظــات العــال« جــاء تحــت مظلــة الموســم هــذا العــام أربــع 
مهرجانــات مميــزة هــي: مهرجــان »شــتاء طنطــورة«، ومهرجــان »فنــون العــال«، ومهرجــان »ســماء العــال«، 

ومهرجــان »العــال لالســتجمام واالســترخاء«.
ــات 109.000  ــف الفعالي ــة لمختل ــر الَمِبيَع ــدد التذاك ــغ ع ــًرا، إذ بل ــا باه ــال« نجاًح ــات الع ــم »لحظ ــق موس ــد حق وق
ــا أحياهــا مجموعــة مميــزة مــن  م الموســم خــالل عطــل نهايــة األســبوع أحــَد عشــَر حفــاًل فنًي تذكــرة. وقــدَّ

ــز، وليونيــل ريتشــي. ــا العالمــي منهــم أليشــيا كي الفنانيــن العالمييــن علــى مســرح مراي
ــة مــن مــدن الريــاض  ــادة الرحــالت المحلي ــرة فــي عــدد المســافرين مــع زي ــادة كبي وشــهد مطــار العــال زي

ــي. ــس ودب ــن باري ــرة م ــالت مباش ــاح رح ــام، وافتت ــدة والدم وج
وشــمل الموســم العديــد مــن الفعاليــات المميــزة التــي أُقيمــت فــي المواقــع األثريــة كحفــل »كالســيكيات 
علــى ضــوء الشــموع« فــي الحجــر، وعــرض أزيــاء الفرســان فــي جبــل عكمــة مــع دولشــي أنــد غابانــا، وحفــل 
ــت  ــم تح ــذي أُقي ــوم« ال ــت النج ــيمفونية تح ــل »س ــة، وحف ــل عكم ــي جب ــة ف ــور القديم ــي العص ــيقا ف الموس

صخــرة القــوس الشــهيرة بالعــال.
ومــن أبــرز الفعاليــات الرياضيــة التــي قدمهــا الموســم كذلــك كأس خــادم الحرميــن الشــريفين للقــدرة 
الدولــي  ِقبــل االتحــاد  ــف فــي فئــة نجمتيــن مــن  ــل 2022، وهــو ســباق دولــي للفروســية مصنَّ والتحمُّ
ــي مســاحة 120 كــم، تمتــد علــى أربــع حلقــات عبــر جبــال العــال؛ وبطولــة ريتشــارد ميــل العــال  للفروســية، وُيغطِّ
ــتمتاع  ــل باالس ــو الخي ــو ومحب ــة البول ــو لعب ــاُق ومحب ــن عش ــال، إذ تمك ــي الع ــة ف ــرة الثاني ــراء للم ــو الصح لبول
بمشــاهدة بطولــة البولــو المنظمــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تقــام فــي الصحــراء، وتنافــس فــي البطولــة 

ــهير. ــا الش ــق الدولفين ــن فري ــن م ــن دوليي ــة العبي ــد أربع ــا أح ــق منه ــاد كل فري ــرق، ق ــة ف أربع
اف الســعودية للدراجــات، وســباق إيكوتريــل للجــري فــي الهــواء الطلق،  كذلــك اســتضافت العــال ســباق طــوَّ
إذ شــارك أكثــر مــن 950 متســابًقا فــي ســباقات الـــ80، و50، و25، و10 كلــم، وســباق غــروب الشــمس بطــول 5 

كــم مــع ســباق خــاص لألطفــال ألول مــرة.
وشــهد الموســم أيًضــا إطــالق أول نســخة لمهرجــان ســماء العــال الــذي شــمل أكبــر عــرض للمناطيــد 
ــذي روى  ــنز ال ــرض كونستليش ــية، وع ــام القياس ــس لألرق ــل غيني ــن قب ــف م ــم، المصن ــي العال ــاءة ف المض
حكايــة النجــوم والفلــك بطريقــة عاليــة التقنيــة مــع أكثــر مــن ألفــي طائــرة »درون«. كمــا تمتــع الــزوار بجوالت 

فــي المناطيــد فــوق أراضــي العــال الخالبــة.
وفــر  إذ  األولــى،  للمــرة  العــال  لحظــات  موســم  ضمــن  واالســترخاء  لالســتجمام  العــال  مهرجــان  وأُدِرَج 
المهرجــان أكثــر مــن فعاليــة مميــزة، منهــا منتجــع الحــواس الخمــس »فايــف ِسنســس سانكشــواري« الــذي 
ــي  ــا الت ــص اليوغ ــوارات وحص ــات والح ــف العالج ــزوار مختل ــر لل ــال، ووف ــي الع ــال ف ــق البرتق ــى طري ــم عل أقي
قدمــت مــن ِقَبــل بعــض أفضــل مدربــي اليوغــا فــي العالــم. كمــا أطلــق منتجــع هابيتــاس العــال مركــز ثريــا 

ــال. ــة الع ــي واح ــيقا« ف ــة والموس ــة »الرياض ــدة تجرب ــن ج ــس« م ــتوديو »بال ــم اس ــي، ونظَّ الصح
وشــهد مهرجــان فنــون العــال انطــالق معــرض صحــراء X العــال 2022 فــي نســخته الثانيــة، الــذي ضــمَّ أعمــااًل 
فنيــة مميــزة لفنانيــن عالمييــن وإقليمييــن ومحلييــن. وجــرى عــرض أول أعمــال برنامــج اإلقامــة الفنيــة 

ختام ناجح ملوسم »لحظات العال«
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أطلقــت هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة جملــة مــن الفعاليــات والمبــادرات واألنشــطة ضمــن برنامجهــا لشــهر 
رمضــان المبــارك، إذ تســعى الهيئــة إلــى تعميــق مشــاركتها المجتمعيــة مــن خــالل تفاعلهــا مــع المجتمــع 

المحلــي للدرعيــة مواكبــًة ألجــواء الشــهر الكريــم.
ومــن هــذه المبــادرات والفعاليــات التــي تقــوم بهــا الهيئــة: ســالل رمضان، يتــم فيهــا توزيع ســالل رمضانية 
ألكثــر مــن ألــف مســتفيد علــى جمعيــات الدرعيــة الخيريــة، وكذلــك أذان الدرعيــة وهــي مبــادرة ســنوية تقــام 
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي شــهر رمضــان المبــارك حيــث يرفــع فيهــا األذان المحلــي لصــالة المغــرب 
بتوقيــت الدرعيــة مــن خــالل 30 شــاًبا مــن طــالب مــدارس محافظــة الدرعيــة بأصواتهــم المميــزة طيلــة أيــام 
شــهر رمضــان المبــارك؛ إذ يمثــل أذان الدرعيــة موروًثــا ثقافًيــا عــرف عــن أهالــي الدرعيــة علــى مــدار عقــود، 
ــادرة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى هــذا المــوروث وتوارثــه مــن جيــل إلــى جيــل. وتأتــي  ومــن خــالل هــذه المب

هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع مكتــب التعليــم بالدرعيــة.
كذلــك أطلقــت الهيئــة مســابقة تحــت مســمى »أبنشــدك عــن« بنســختها الثانيــة التــي تهــدف إلــى التوعيــة 
بالمعالــم التاريخيــة والتــراث اإلنســاني والثقافــي العريــق فــي »جوهــرة المملكــة« للتثقيــف والتعريــف بتاريــخ 

الدولــة الســعودية الممتــد مــن ثالثــة قــرون.
ــر منصــات التواصــل  ــة« التــي تبــث عب ــادرة مجلــس الدرعي وفــي جانــب آخــر أطلقــت الهيئــة ألول مــرة »مب
االجتماعــي والتــي تتضمــن إجــراء لقــاءات مرئيــة مــع شــخصيات محوريــة كان لهــا دور كبيــر فــي إعــادة إحيــاء 
وتأهيــل الدرعيــة التاريخيــة، وإبــراز أهــم القصــص والروايــات خــالل مســيرة عملهــم وتســليط الضــوء علــى 
أحــداث جديــدة لــم يســبق اســتعراضها مــن قبــل. كمــا قامــت الهيئــة بحملــة تحســين المســاجد التاريخيــة في 
منطقــة الدرعيــة والتــي شــملت هــذا العــام أربعــة مســاجد بهــدف تجهيزهــا بكافــة االحتياجــات األساســية 

تتنــوع بيــن توفيــر أجهــزة للتكيــف وعمليــات الصيانــة األساســية للمرافــق

فعاليات بوابة الدرعية خالل شهر رمضان

ــة حكايــة عالقــة اإلنســان بالطبيعــة. وأتــى معــرض  ــرزان الحي فــي العــال فــي مبيتــي العــال، وروت حدائــق ب
»كورتونــا اون ذا مــوف« للتصويــر المعاصــر الــذي أقيــم بيــن جــدران قريــة الجديــدة بحــوارات وعــروض فنيــة 
ــا معــرض »مــا يبقــى فــي األعمــاق«، فقــد عــرض لمقتنيــة األعمــال الفنيــة الســعودية  فريــدة مــن نوعهــا. أمَّ

بســمة الســليمان، مجموعــة مميــزة مــن أعمالهــا الفنيــة داخــل مبنــى مرايــا الشــهير بالعــال.
ــارب  ــرة، إذ شــملت تج ــي المغام ــدة لمحب ــارب جدي ــة، وتج ــة والمحلي ــم العالمي ــة المطاع ــت تجرب َم ــا ُقدِّ كم
المغامــرات الجديــدة التســلق الجبلــي، ومســارات المشــي االستكشــافية، وجولــة استكشــاف الــوادي، 
ومســارات االستكشــاف بالدراجــات الهوائيــة، وزيباليــن العــال، وتجربــة عربــة الجاذبيــة، والجــوالت بالســيارات 
الرمليــة. وشــملت المطاعــم الجديــدة مطعــم »أوكتــو« اليونانــي، ومطعــم »تامــا« فــي هابيتــاس العــال، 
»ســيركولو«  ومطعــم  النباتيــة،  للمأكــوالت  شــيل«  »مــون  ومطعــم  الفرنســي،  »الماشــو«  ومطعــم 

اإليطالــي، ومطعــم »ســالت« المعــروف عالمًيــا.
َمــت فعاليــات مســرحية جديــدة كمســرحية ابــن بطوطــة ومســيرة الخيــل التــي وفــرت طرًقــا جديــدة  وُقدِّ
للتفاعــل مــع تــراث العــال المميــز، وستســتمر لحظــات العــال فــي دمــج تجــارب تفاعليــة جديــدة فــي المواســم 

المقبلــة لتكويــن وجهــة فريــدة مــن نوعهــا فــي المنطقــة.
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