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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

خطط عمرة رمضان تمت على خير وجه
التوسعة الثالثة تستقبل 19 مليون مصلٍّ في رمضان
إزالة 120 مليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

95% من السعوديين يتعايشون مع المختلف عنهم مذهبًيا
فيصل بن سلمان: جاهزون لموسم الحج

امللف األمني

تغليظ عقوبة مؤذي الوالدين وذوي اإلعاقة والحامل
تأسيس أكاديمية وطنية للصناعات العسكرية

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع القيادة الوسطى األميركية
إطالق البوابة الوطنية لخدمات األمن السيبراني »حصين«

امللف االقتصادي

استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي واالبتكار
ألف وظيفة في ملتقى شركاء »نيوم«

»مسك« تدشن »مجلس الشباب« في المؤتمر االقتصادي العالمي
المملكة تقفز 10 مراكز في مؤشر السياحة العالمي

موانئ المملكة األكثر كفاءة عالمًيا
المملكة األولى عالمًيا في تصدير التمور

»مسك« تنظم أعمال الوحدة الدولية لبرنامج قادة 2030
بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور »حصر«

امللف السياسي

اهتمام أممي بتجربة المملكة مع كورونا
المملكة تحتل الصدارة في مواجهة تحديات التصحر

برعاية ولي العهد السعودي.. إطالق المنتدى الدولي لتقنيات التشجير
ولي العهد السعودي يقدم واجب العزاء في خليفة بن زايد

خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع األميريك
تحسين مؤشرات األمن الغذائي في المملكة

وزير الخارجية يزور جناح »مجلس شباب مسك«
أمام خادم الحرمين.. نائب أمير الشمالية يؤدي القسم
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ولي العهد السعودي يستقبل وفد أعضاء الكونغرس األميريك
وزير الخارجية يشارك في منتدى دافوس 2022

امللف الثقايف

إنجاز وطني تاريخي غير مسبوق في معرض »آيسف 2022«
84 اتفاقية بمؤتمر ومعرض التعليم

المملكة تحصد 500 جائزة دولية في المسابقات العالمية
آل الشيخ يلتقي نظيره البريطاني

إنجاز دولي جديد للطالب في الفيزياء
ولي العهد السعودي يستقبل وفد »موهبة«

امللف الترفيهي

6 فعاليات متنوعة في العاصمة احتفاء بالعيد
موسم جدة يعانق فرحة العيد بـ2800 فعالية

40 ألف زائر لمعرض المصحف الشريف بالعاصمة المقدسة
»المسرح« ُيسـدل ستــار احتفـاالت العـيـد

أطباق عالمية على مائدة مهرجان الشعوب
املراجع
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر مايــو 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 مايــو، نبــدأ مــع موســم عمــرة رمضــان، إذ هنــأ صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد 
الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة؛ 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - 

بمناســبة نجــاح خطــط العمــرة خــالل شــهر رمضــان.
وفــي ســياق متصــل، أكــد صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
المدينــة المنــورة، رئيــس لجنــة الحــج والزيــارة بالمنطقــة، أهميــة الجاهزيــة واالســتعداد المبكــر مــن جميــع 
ــي  ــة الت ــة والعناي ــتوى الرعاي ــع مس ــب م ــا يتواك ــج 1443هـــ، بم ــم الح ــال موس ــة بأعم ــات المرتبط القطاع
توليهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده 
األميــن - حفظهــم هللا - للحرميــن الشــريفين وقاصديهمــا وترجمــة ذلــك بتقديــم أفضــل الخدمــات لضيــوف 

الرحمــن زوار المســجد النبــوي الشــريف.
ــد  ــر خال ــي األمي ــمو المل ــب الس ــارة صاح ــه زي ــى رأس موضوعات ــهر، كان عل ــذا الش ــي له ــف األمن ــي المل ف
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، مقــر القيــادة الوســطى األميركيــة فــي مدينــة تامبــا بواليــة 
فلوريــدا األميركيــة. واجتمــع ســموه خــالل الزيــارة مــع قائــد القيــادة الوســطى األميركيــة، واســتعرض معــه 
العالقــات الثنائيــة التاريخيــة بيــن البلديــن الصديقيــن، وســبل تعزيزهــا فــي ظــل مــا يربــط المملكــة العربيــة 
ــال  ــي المج ــاون ف ــث التع ــى بح ــة إل ــة، باإلضاف ــة متين ــن عالق ــة م ــدة األميركي ــات المتح ــعودية والوالي الس

الدفاعــي والعســكري.

امللخص التنفيذي
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ــة،  ــة فــي إدارة المســؤولية االجتماعي ــم »نيــوم«، ممثل الملــف االقتصــادي لشــهر مايــو 2022، يتصــدره تنظي
وبالتعــاون مــع جامعــة تبــوك، ملتقــى »شــركاء نيــوم للتوظيــف 2022م« لتقديــم أكثر مــن 1000 فرصــة وظيفية 

متاحــة بمشــاركة عــدد مــن المؤسســات والشــركات المحليــة والعالميــة.
وافتتحــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان »مســك« مشــاركتها فــي المؤتمــر االقتصــادي العالمــي »دافوس« 
فــي سويســرا، وذلــك عبــر تدشــين »مجلــس الشــباب« جنــاح المؤسســة فــي المؤتمــر الــذي يقــدم جلســات 

حواريــة فــي موضوعــات الشــباب.
ــا الملــف السياســي فــي مايــو، فــكان الحــدث األبــرز هــو - بناًء علــى توجيه خــادم الحرميــن الشــريفين الملك  أمَّ
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا – قيــام صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، بعــد وصولــه لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ 
بتقديــم واجــب العــزاء والمواســاة فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان - رحمــه هللا.

ــرس  ــاء الكونغ ــن أعض ــًدا م ــلمان، وف ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ــمو ول ــتقبال س ــر اس ــد التقري ويرص
األميــريك، وهــم: النائــب »كريــس ســتوارت« جمهــوري مــن واليــة يوتــا، والنائــب »جــاي ريســكنثالر« جمهــوري 

مــن واليــة بنســلفانيا، والنائبــة »ليســا مكليــن« جمهوريــة مــن واليــة ميتشــغان.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، كانــت المملكــة علــى موعــد مــع إنجــاز تاريخــي، إذ اســتقبل ســمو ولــي 
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، وفــد مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« 
ــات  ــن والموهوب ــة الموهوبي ــزاع، والطلب ــدهللا اله ــت عب ــال بن ــورة آم ــف الدكت ــام المكل ــن الع ــة األمي برئاس
الفائزيــن فــي معــرض آيســف 2022م مــن الحاصليــن علــى الجوائــز الكبــرى والخاصــة. وعبــر ســمو ولــي العهــد 
الســعودي عــن ســعادته وفخــره بمــا حققــه الطلبــة الموهوبــون فــي المســابقة العالميــة والظهــور 

المشــرف بهــذا اإلنجــاز الرائــع المحفــز لغيرهــم مــن أبنــاء الوطــن.
ــا فــي الملــف الترفيهــي لشــهر مايــو، فرصــد التقريــر فعاليــات االحتفــال بعيــد الفطــر، منهــا اختتــام كافــة  أمَّ
ــن:  ــي كلٍّ م ــو« ف ــة »6 ماي ــاء الجمع ــد 2022، مس ــاالت العي ــج احتف ــي برنام ــة ف ــرحية الخاص ــروض المس الع
مدينــة الريــاض، جــدة، الدمــام، أبهــا، حيــث التنــوع مــا بيــن مســرحيات كوميديــة ودراميــة تســتهدف كافــة 
أفــراد العائلــة والشــباب. وانطلقــت العــروض المســرحية التــي نظمتهــا الهيئــة العامــة للترفيــه فــي برنامــج 

العيــد 2022 لمــدة 3 أيــام متتاليــة.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر مايــو 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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هنــأ صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة، رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة؛ خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 

وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - بمناســبة نجــاح خطــط العمــرة خــالل شــهر رمضــان.
ــرية  ــة وبش ــات مادي ــن إمكان ــة م ــة المملك ــه حكوم ــا وفرت ــم بم ــل هللا - ث ــاء - بفض ــاح ج ــذا النج ــال: إن ه وق
ما أن  ومشــاريع ضخمــة للتســهيل علــى ضيــوف الرحمــن، وتهيئــة الســبل للحفــاظ علــى ســالمتهم، ال ســيَّ
المســجد الحــرام وألول مــرة منــذ عاميــن شــهد كثافــة عاليــة، بعــد أن مــنَّ هللا علــى الجميــع برفــع اإلجــراءات 
االحترازيــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا، منوًهــا بــأن توجيهــات القيــادة تضــع علــى قائمــة األولويــات أهميــة 

بــذل قصــارى الجهــد لخدمــة ضيــوف الرحمــن علــى هــذه األراضــي المقدســة.
م ســموه شــكره لصاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر  وقــدَّ
الداخليــة، رئيــس لجنــة الحــج العليــا؛ علــى دعمــه ومتابعتــه واعتمــاده الخطــط األمنيــة التــي كان لهــا - بعــد 

توفيــق هللا - الــدور األكبــر فــي تحقيــق هــذا النجــاح.
م ســمو أميــر منطقــة مكــة المكرمــة شــكره وتقديــره للجهــات المشــاركة التــي تضافــرت جهودهــا  وقــدَّ
ــا بالشــكر رجــال األمــن نظيــر مــا  إلنجــاح الخطــط األمنيــة والصحيــة والوقائيــة والتنظيميــة والخدميــة، خاصًّ
بذلــوه مــن جهــود أســهمت فــي تأديــة ضيــوف الرحمــن لمناســكهم بيســر وســكينة، مثمًنــا ســموه مــا بذلــه 
المتطوعــون والمتطوعــات مــن أعمــال جليلــة ُتظهــر الشــخصية الحقيقيــة للمواطــن، الــذي لــم يدخــر جهــًدا 

فــي تقديــم الخدمــة مــن منطلــق إيمانــه بهــذه الرســالة الســامية.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن معالــي الرئيــس العام لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبــوي الشــيخ عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيــز الســديس، نجــاح الخطــة التشــغيلية التــي أعدتهــا الرئاســة لليلــة )29( مــن رمضــان 1443هـــ، 
ــرون  ــن؛ إذ أدى المعتم ــن والمصلي ــتقبال المعتمري ــوي الس ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــة المس ــك بتهيئ وذل
والمصلــون مناســك العمــرة وصــالة التراويــح وشــهدوا ختــم القــرآن الكريــم بــكل يســر وســهولة، ضمــن 

عمــل تكاملــي بتعــاون ومشــاركة الجهــات المعنيــة العاملــة فــي الحرميــن الشــريفين.
ــم  ــر وتعقي ــى تطهي ــتمر عل ــف ومس ــكل مكث ــت بش ــة عمل ــة بالرئاس ــوكاالت المعني ــه أن ال ــح معالي وأوض
وغســل وتعطيــر المســجد الحــرام والمســجد النبــوي وســاحاتهما ومرافقهمــا، باســتخدام تجهيــزات ومــواد 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــات الذكي ــر والروبوت ــر البايوكي ــة بتوفي ــخير التقني ــن تس ــة، تضمَّ ــاءة عالي ــودة وكف ذات ج
ــداد  ــي أع ــا يغط ــوي بم ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــاحات المس ــات وس ــي كل جنب ــزم ف ــاء زم ــقيا م ــر س توفي

ــن. ــن والمعتكفي ــن والمعتمري المصلي

خطط عمرة رمضان تمت ىلع خير وجه
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تمكنــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ممثلــة فــي األمانــات والبلديــات خــالل العــام الماضــي 
ــي  ــك ف ــاء، وذل ــي الفض ــن األراض ــر م ــج الحف ــدم ونوات ــاء واله ــات البن ــن مخلف ــة )120.871.162(م3 م ــن إزال م
إطــار جهودهــا المســتمرة لتنفيــذ مبــادرة »معالجــة مظاهــر التشــّوه البصــري«، التــي تتضمــن إزالــة اللوحــات 
ــن،  ــة الجائلي ــع الباع ــة وض ــام، ومعالج ــر الع ــوهة للمظه ــات المش ــات والملصق ــة والكتاب ــة المخالف الدعائي
ــة  ــى خط ــت عل ــاء. وعمل ــل األحي ــاء داخ ــي الفض ــي األراض ــودة ف ــف الموج ــر المواق ــالت وهناج ــة المظ وإزال

لمعالجــة 85 طريًقــا مؤهــاًل، وذلــك وفًقــا للتقريــر الســنوي الصــادر عــن الــوزارة عــن منجــزات العــام 2021.
ــة  ــيارات التالف ــحب الس ــا س ــي مقدمته ــي ف ــراءات، يأت ــن اإلج ــة م ــر حزم ــين وتطوي ــوزارة بتحس ــت ال وقام
بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة؛ إذ تمــت إزالــة )116.638( ســيارة خــالل العــام الماضــي. كذلــك تــم معالجــة وضــع 
ــتمرة  ــود المس ــتمراًرا للجه ــة. واس ــق المملك ــف مناط ــي مختل ــاء ف ــل األحي ــة داخ ــة نظاف )2.188.530( حاوي
فــي معالجــة عناصــر التشــوه البصــري وتحســين المشــهد الحضــري أزالــت الــوزارة )1.066.463( لوحــة دعائيــة 
مخالفــة، وأزالــت كتابــات مشــوهة للمظهــر العــام بمســاحة )2.836.447(م2، وعالجــت وضــع )58.061( متجــًرا 
متنقــاًل مخالًفــا، فضــاًل عــن تقليــم وتنســيق وزراعــة )14.528.405( شــجرات فــي الشــوارع الرئيســة والفرعيــة، 
وإزالــة )20.621( موقًعــا الســتراحات وأحــواش ماشــية وعشــش ومخيمــات منتشــرة عشــوائًيا فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة. وتــم أيًضــا عمــل إصالحــات وصيانــة لمالعــب األطفــال فــي الحدائــق واألماكــن العامــة 
بمســاحة )3.393.359(م2، وإزالــة )78.728( مظلــة وهنجــًرا وموقــف ســيارات مخالفــة داخــل األحيــاء، 
ــول )4.011.238(  ــة بط ــة متهالك ــالح أرصف ــاحة )15.946.864(م2، وإص ــة بمس ــوارع العام ــر الش ــالح حف وإص

إزالة 120 مليون متر مكعب من مخلفات البناء 
والهدم

التوسعة الثالثة تستقبل 19 مليون مصلٍّ يف 
رمضان

وصــل عــدد المصليــن داخــل التوســعة الســعودية الثالثــة بالمســجد الحــرام، خــالل شــهر رمضــان المبــارك 
 . مــا يقــارب )19( مليــون مصــلٍّ

وذكــر مديــر عــام اإلدارة العامــة للتوســعة الشــمالية المهنــدس وليــد بــن مطيــع هللا المســعودي، أن 
 ، ــلٍّ ــون مص ــاح )18.911.278( ملي ــركاء النج ــع ش ــع جمي ــاون م ــتقبلت بالتع ــة اس ــعودية الثالث ــعة الس التوس

ــد.  ــح والتهج ــي التراوي ــى صالت ــة إل ــة، إضاف ــس المفروض ــوات الخم ــع الصل لجمي
ــعة  ــى التوس ــع أدوار مبن ــى جمي ــل عل ــهر الفضي ــام الش ــوال أي ــن ط ــع المصلي ــم توزي ــعودي: ت ــال المس وق
ــمالية  ــة الش ــاحات المحيط ــرفات، والس ــن بالش ــي ميزاني ــي، والثان ــن، والثان ــي، واألول، واألول ميزاني )األرض
 )250( ، والغربيــة(. وأكــد المســعودي أن التوســعة تســتقبل فــي الســاعة مــا يزيــد علــى نصــف مليــون مصــلٍّ

ألًفــا داخــل التوســعة، وأكثــر مــن )250( ألًفــا فــي الســاحات.
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كشــفت دراســة حديثــة لمركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي، عــن اســتعداد 95 فــي المئــة مــن 
الســعوديين للتعايــش مــع المختلفيــن عنهــم مذهبًيــا، ويحبــون الخيــر للجميــع، إضافــة إلــى وفائهــم بالوعــود 

ــم. ــف معه ــر المختل ــع اآلخ ــق م ــود والمواثي والعه
وبرهنــت الدراســة التــي حملــت عنــوان »التعايــش فــي المجتمــع الســعودي«، علــى تعزيــز النقــاط المشــتركة 
ــة  ــر ثقاف ــامح ونش ــدأ التس ــق مب ــى تعمي ــة إل ــوع، إضاف ــة التن ــى إيجابي ــد عل ــع، والتأكي ــات المجتم ــن مكون بي

العيــش المشــترك التــي تســهم فــي دفــع مســيرة التنميــة.
ــدت نتائجهــا اســتعداد الســعوديين العالــي لبنــاء عالقــة تعايــش وتواصــل مــع اآلخــر المختلــف مذهبًيــا؛  وأكَّ
إذ لفــت 88% إلــى تعاملهــم بطريقــة إيجابيــة مــع اآلخــر مهمــا اختلــف معهــم فــي وجهــات النظــر. فــي حيــن 
قــال 90% إنهــم يحاولــون االبتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر الضغائــن بينهــم وبيــن المختلــف معهــم. 

وأبــدى 84% تقّبلهــم بــأن يكــون زمالؤهــم فــي العمــل مختلفيــن معهــم.
ــز المملكــة بكونهــا أرًضــا للتســامح والتعايــش بيــن أفــراد مجتمعهــا ومكوناتهــا االجتماعيــة، إذ ُعــرف  وتتميَّ
عنهــا تشــكيلها نموذًجــا للتعايــش الحضــاري الناجــح بيــن أبنــاء الطوائــف والمذاهــب الدينيــة والتيــارات 
ــري،  ــي والفك ــا المذهب ــة، وتنوعه ــة واالقتصادي ــة والديني ــا الثقافي ــالل مكانته ــن خ ــة م ــة. فالمملك الفكري
وطبيعــة عالقاتهــا الدوليــة؛ فــي موقــع المرحــب والمشــجع علــى تحقيــق االندمــاج بيــن أبنائهــا، إدراًكا 
منهــا بــأن التعايــش آليــة إلرســاء أســس االســتقرار والتنميــة والعيــش المشــترك، وكذلــك القبــول باآلخــر 

95% من السعوديين يتعايشون مع املختلف 
عنهم مذهبًيا

إلــى تســوير أراضــي فضــاء واقعــة علــى المحــاور  إنــارة، إضافــة  متــًرا طولًيــا، وإصــالح )876.018( عمــود 
الرئيســة للمــدن بطــول )278.606( متــًرا طولًيــا، وإصــالح )148.334( لوحــة لترقيــم المبانــي ومســميات 
الشــوارع. وحرصــت الــوزارة فــي جهودهــا علــى إشــراك المجتمــع المدنــي لوضــع المقترحــات والحلــول، إذ 
نفــذت اســتطالًعا للمشــهد الحضــري فــي المــدن لرصــد الخلــل فــي معالجــة التشــوه البصــري فــي المــدن 
الســعودية بمشــاركة أكثــر مــن 142 ألــف شــخص، إضافــة إلــى وضــع اآلليــات والسياســات العمرانيــة 
لتطويــر المناطــق العشــوائية. ودعــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان المواطنيــن والمقيميــن 
إلــى التعــاون معهــا لتحقيــق أهــداف المبــادرة مــن خــالل اإلبــالغ عــن المخالفيــن والمتســببين بالتشــوهات 

ــر رقــم البالغــات الموحــد 940. ــر تطبيقــات األمانــات الخاصــة أو عب البصريــة، عب
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أكــد صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيز، أميــر منطقــة المدينــة المنــورة، رئيس 
ــة  ــات المرتبط ــع القطاع ــن جمي ــر م ــتعداد المبك ــة واالس ــة الجاهزي ــة؛ أهمي ــارة بالمنطق ــج والزي ــة الح لجن
بأعمــال موســم الحــج 1443هـــ بمــا يتواكــب مــع مســتوى الرعايــة والعنايــة التــي توليهــا حكومــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهــم هللا 
- للحرميــن الشــريفين وقاصديهمــا وترجمــة ذلــك بتقديــم أفضــل الخدمــات لضيــوف الرحمــن زوار المســجد 

النبــوي الشــريف.
جــاء ذلــك خــالل تــرؤس ســموه اجتمــاع لجنــة الحــج والزيــارة، الســتعراض الخطــط والبرامــج التشــغيلية التــي 
ســتنفذها الجهــات الحكوميــة خــالل موســم حــج هــذا العــام، بعــد صــدور التوجيهــات الكريمــة برفــع عــدد 

الحجــاج لهــذا العــام 1443هـــ/ 2022م إلــى مليــون حــاج مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.
وتنــاول االجتمــاع اســتعراض مالمــح الخطــة التشــغيلية لوكالــة الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد النبــوي 
الشــريف، والتــي شــملت 9 برامــج رئيســة تتمحــور حــول تنظيــم وإدارة الحشــود، والزيــارة والصــالة فــي 
الروضــة الشــريفة، والبرامــج الخدميــة ومنظومــة التشــغيل والصيانــة والخدمــات المســاندة. فــي حيــن 
اســتعرضت أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة خطــة العمــل الموســمية التــي تعــزز مســتوى النظافــة العامــة 
وصحــة البيئــة، ومتابعــة متعهــدي اإلعاشــة والفنــادق ودور الزائريــن ومراكــز خدمــات الوقــود علــى الطــرق 

الســريعة.
وفــي الجانــب الصحــي شــرعت صحــة المدينــة المنــورة فــي تهيئــة المرافــق الصحيــة علــى مســتوى المنطقــة 
ــى  ــة إل ــزة، باإلضاف ــة مرك ــرير عناي ــى 521 س ــة إل ــم، باإلضاف ــرير تنوي ــى 3665 س ــل إل ــغيلية تص ــة تش بطاق
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة المنتشــرة ضمــن نطــاق المنطقــة المركزيــة ومراكــز النقــل اإلســعافي، إلــى 
جانــب إقــرار خطــط العمــل الوقائيــة الصحيــة فــي منافــذ الدخــول وإجــراءات مكافحــة العــدوى واألمــراض 

المعديــة.
واســتعرضت الخطــة التشــغيلية لموســم الحــج فــي مطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي، وقدمــت 
وكالــة وزارة الحــج والعمــرة لشــؤون الزيــارة بمنطقــة المدينــة المنــورة جانًبــا مــن مالمــح خطتهــا التشــغيلية 

فيصل بن سلمان: جاهزون ملوسم الحج

المختلــف الــذي يزورهــا كوجهــة عمــل مــن مختلــف الجنســيات واألديــان، وهــي فــي تواصــل مســتمر مــع 
الشــعوب العربيــة واإلســالمية، ومــع المســلمين الذيــن يزورونهــا مــن مختلــف الجنســيات، للحــج والعمــرة 

ــم . ــاربهم ومذاهبه ــالف مش ــى اخت عل
وترجمــت المملكــة هــذه الجهــود بإرســائها مبــادئ التعايــش والحــوار فــي الداخــل، إذ قامــت بتأطيــر ذلــك 
عبــر إنشــائها لمركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي الــذي يهــدف إلــى نشــر ثقافة الحــوار وتعزيــز التعايش 
ــاه  ــاح تج ــامح واالنفت ــادئ التس ــى مب ــت عل س ــة أُسِّ ــد أن المملك ــى أح ــى عل ــي؛ إذ ال يخف ــع المحل ــي المجتم ف
ــى  ــليمة عل ــة س ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــاء عالق ــي بن ــة ف ــة، رغب ــات المختلف ــعوب والثقاف الش

الصعيــد الدولــي أيًضــا.
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ــت  ــك ناقش ــزوار. كذل ــكنية لل ــات الس ــة الخدم ــة منظوم ــتقبال ومتابع ــز االس ــة مراك ــت تهيئ ــي تضمن الت
اللجنــة عــدًدا مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال واُتخــذت بشــأنها التوصيــات الالزمــة.

وفــي نهايــة االجتمــاع حــثَّ األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، الجميــع علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود 
ــة  ــات لــكل مــا مــن شــأنه تحقيــق التيســير والراحــة لضيــوف الرحمــن خــالل زيارتهــم مدين ــر اإلمكاني وتوفي
ــورة،  ــة المن ــة المدين ــر منطق ــمو أمي ــتقبل س ــرى، اس ــة أخ ــن جه ــلم. م ــه وس ــى هللا علي ــى - صل المصطف
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة لإلحصــاء؛ الدكتــور »كونــراد بيسســندورفر«، ووفــد الهيئــة المرافــق الــذي 

ــة. زار المنطق
وأشــاد ســمو أميــر المنطقــة بالجهــود التــي تقــوم بهــا الهيئــة فــي تعــداد الســعودية 2022، وإشــراك 
الجهــات الحكوميــة فــي مراحــل هــذا المشــروع الوطنــي واالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة إلنجاحــه، مثمًنــا 

ــة المنــورة مــع الباحثيــن الميدانييــن وخدمــات العــد الذاتــي. ســموه تفاعــل أهالــي منطقــة المدين
وخــالل االســتقبال، اّطلــع األميــر فيصــل بــن ســلمان، علــى أبــرز مســتجدات خطــة تعــداد الســعودية 2022، 
التــي تســتهدف تجهيــز إحصــاء كامــل ودقيــق لعــدد الســكان وتوزعهــم الديموغرافــي فــي جميــع المناطــق 
وتقديــرات الهيئــة للســكان فــي المناطــق اإلداريــة، ومــا تضمنتــه الخطــة مــن دراســة شــاملة لمتطلبــات 
ــداد  ــي إع ــاء ف ــة لإلحص ــة العام ــن دور الهيئ ــاًل ع ــداد، فض ــج التع ــن نتائ ــتفيدة م ــة المس ــات الحكومي الجه
اإلحصــاءات االقتصاديــة واالجتماعيــة والســكانية، لتمكيــن المســؤولين والمخططين وراســمي السياســات 
مــن وضــع اســتراتيجية شــاملة تســاير النهضــة العمرانيــة، وتفــي باالحتياجــات المســتقبلية للزيــادة الســكانية 
عــة، واإلســهام فــي وضــع خطــط التنميــة، وتوفيــر المزيــد مــن الخدمــات العامــة للســكان، وخدمــات  المتوقَّ
ــتهدفات »رؤيــة  ــق مس ــا يحق ــة بم ــة والتنموي ــج التطويري ــى البرام ــاتها عل ــالت، وانعكاس ــل والمواص النق

المملكــة 2030.«



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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قــرر مجلــس الــوزراء عقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى خمــس ســنوات، وغرامــة ال تقــل 
عــن 50 ألــف لاير وال تزيــد علــى 300 ألــف لاير لــكل مــن آذى ذوي اإلعاقــة، أو أحــد الوالديــن، أو ممــن تجــاوز 
ــا، أو الحامــل إذا نتــج عــن ذلــك ســقوط جنينهــا، وكذلــك إن وقــع اإليــذاء فــي مــكان العمــل،  الســتين عاًم
ــذاء  ــاط بهــم تطبيــق أحــكام هــذا النظــام؛ وإن وقــع اإلي ــذاء ممــن ين ــادة؛ وإن وقــع اإلي أو الدراســة، أو العب

مقروًنــا باســتخدام أحــد األســلحة، إضافــة إلــى تعــدد أفعــال اإليــذاء فــي الواقعــة.
ــاًل  ــب فع ــن ارتك ــذاء كلَّ م ــن اإلي ــة م ــام الحماي ــى نظ ــادة األول ــب الم ــودة حس ــال المقص ــمل األفع وتش
شــكل جريمــة مــن أفعــال اإليــذاء الــواردة فــي المــادة األولــى وهــي كل شــكل مــن أشــكال االســتغالل، 
أو إســاءة المعاملــة الجســدية أو النفســية أو الجنســية، أو التهديــد بــه، يرتكبــه شــخص تجــاه شــخص آخــر، 
متجــاوًزا بذلــك حــدود مــا لــه مــن واليــة عليــه أو ســلطة أو مســؤولية أو بســبب مــا يربطهمــا مــن عالقــة 
أســرية أو عالقــة إعالــة أو كفالــة أو وصايــة أو تبعيــة معيشــية، ويدخــل فــي إســاءة المعاملــة امتنــاع شــخص 
أو تقصيــره فــي الوفــاء بواجباتــه أو التزاماتــه فــي توفيــر الحاجــات األساســية لشــخص آخــر مــن أفــراد أســرته 
أو ممــن يترتــب عليــه شــرًعا أو نظاًمــا توفيــر تلــك الحاجــات لهــم، وللمحكمــة المختصــة إصــدار عقوبــة بديلــة 

للعقوبــات الســالبة للحريــة.
وأســند مجلــس الــوزراء لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة متابعــة قضايــا تعــرض لإليــذاء مــن 
ــام  ــي نظ ــواردة ف ــكام ال ــاة األح ــع مراع ــا - م ــاء، بينم ــا قض ــل فيه ــن الفص ــى حي ــة إل ــخاص ذوي اإلعاق األش
اإلجــراءات الجزائيــة - تتابــع الــوزارة قضايــا اإليــذاء التــي تحيلهــا إلــى جهــة الضبــط وفًقــا لمــا ورد فــي المــادة 
الحاديــة عشــرة مــن النظــام، وعلــى جهــة الضبــط إحاطــة الــوزارة بمــا انتهــت إليــه مــن إجــراءات حيــال كل 
قضيــة علــى حــدة، وتتولــى الــوزارة - عنــد الحاجــة - متابعــة حــاالت اإليــذاء بعــد الفصــل فيهــا قضــاء لمــدة ال 

تقــل عــن )6( أشــهر.
ــم  ــل الرق ــرة تحم ــة فق ــم إضاف ــذاء ت ــن اإلي ــة م ــام الحماي ــل نظ ــأن تعدي ــوزراء بش ــس ال ــرار مجل ــب ق وحس
ــذاء  ــة إي ــن حال ــا ع ــا بالًغ ــد تلقيه ــوزارة عن ــرها ال ــي تباش ــراءات الت ــة باإلج ــابعة( - الخاص ــادة )الس ــى الم )6( إل
- تنــص علــى تمكيــن مــن تعــرض لإليــذاء، أومــن يمثلــه، مــن دخــول مقــر إقامتــه، والحصــول علــى أوراقــه 
ــة  ــم إضاف ــل، ت ــة الطف ــام حماي ــوزراء لنظ ــس ال ــالت مجل ــي تعدي ــخصية. وف ــه الش ــذ ممتلكات ــة، وأخ الثبوتي
عبــارة )الســلويك أو الفكــري(، للمــادة الثانيــة عشــرة لتكــون المــادة بالنــص اآلتــي: يحظــر إنتــاج ونشــر وعــرض 
ــا  ــا بم ــه أو يثيره ــب غريزت ــل يخاط ــه للطف ــموع موج ــي أو مس ــوع أو مرئ ــف مطب ــازة أي مصن ــداول وحي وت
ــن  ــون م ــة، أو يك ــام أو اآلداب العام ــام الع ــالمية أو النظ ــريعة اإلس ــكام الش ــا ألح ــلوًكا مخالًف ــه س ــن ل يزي

ــري. ــلويك أو الفك ــراف الس ــى االنح ــجيعه عل ــأنه تش ش
ــن  ــال الوالدي ــال انفص ــي ح ــى: »ف ــص عل ــرة تن ــة فق ــرة بإضاف ــة عش ــادة الخامس ــالت الم ــملت التعدي وش
لــأم الحــق فــي حضانــة أوالدهــا، وال ينــزع هــذا الحــق إال بحكــم قضائــي«، وتعديــل المــادة التاســعة عشــرة، 
لتكــون »علــى الجهــات ذات العالقــة وضــع برامــج صحيــة وتربويــة وتعليميــة ونفســية واجتماعيــة، إلعــادة 
تأهيــل الطفــل الــذي تعــرض إلحــدى حــاالت اإليــذاء أو اإلهمــال«، وتتولــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

تغليظ عقوبة مؤذي الوالدين وذوي اإلعاقة 
والحامل
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أعلنــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية، عــن تأســيس »األكاديميــة الوطنيــة للصناعــات العســكرية« 
لتدريــب وتأهيــل وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة مــن العمــل فــي قطــاع الصناعــات العســكرية والدفاعيــة 
لإلســهام فــي تحقيــق مســتهدفات التوطيــن، وبمــا يلبــي متطلبــات خطــة سالســل اإلمــداد فــي القطــاع 
التــي أعلنــت عنهــا الهيئــة فــي منتصــف العــام 2021، وتحقيــق أحــد مخرجــات اســتراتيجية تطويــر القــوى 

ــر الماضــي. ــي جــرى اإلعــالن عنهــا فــي فبراي البشــرية فــي القطــاع الت
وحضــر حفــل اإلعــالن عــن تأســيس األكاديميــة الوطنيــة للصناعــات العســكرية الــذي أقيــم فــي مقــر 
األكاديميــة بالريــاض، أكثــر مــن 35 شــركة مــن الشــركات المحليــة والدوليــة والجهــات الحكوميــة ذات 
العالقــة؛ إذ جــرى اإلعــالن عــن تشــكيل مجلــس إدارة األكاديميــة وتســليم ترخيــص التأســيس لرئيــس 

مجلــس إدارة األكاديميــة، المهنــدس وليــد أبــو خالــد، والشــركاء المؤسســين.
وأكــد محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية، م. أحمــد العوهلــي، أن تأســيس أكاديميــة مســتقلة 
ومتخصصــة فــي قطــاع الصناعــات العســكرية والدفاعيــة التــي جــرى تشــكيل مجلــس إدارتهــا بتمثيــٍل مــن 

تأسيس أكاديمية وطنية للصناعات العسكرية

االجتماعيــة - عنــد الحاجــة - التنســيق مــع وزارة الصحــة إلخضــاع مرتكــب اإليــذاء أو اإلهمــال لعــالج نفســي أو 
برامــج تأهيليــة بمــا يالئــم حالتــه.

ووافــق مجلــس الــوزراء علــى إضافــة مــادة ترتيبهــا )الثالثــة والعشــرون مكــرر(، تنــص علــى: مــع مراعــاة مــا 
تقضــي بــه الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، ودون إخــالل بــأي عقوبــة أشــد مقــررة شــرًعا أو نظاًمــا، يعاقــب 
بالســجن مــدة ال تزيــد علــى )ســنتين( وبغرامــة ال تزيــد علــى )مئــة( ألــف لاير، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، 
ــام،  ــذا النظ ــن ه ــى( م ــادة )األول ــي الم ــواردة ف ــذاء ال ــال اإلي ــن أفع ــة م ــكل جريم ــاًل ش ــب فع ــن ارتك كل م
ــار  ــة المش ــة الجريم ــون عقوب ــة، وتك ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــة بديل ــدار عقوب ــة إص ــة المختص وللمحكم
إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة الســجن مــدة ال تقــل عــن )ســنتين( وال تزيــد علــى )خمــس( ســنوات، 
وغرامــة ال تقــل عــن )مئــة( ألــف لاير وال تزيــد علــى )خمســمائة( ألــف لاير، فــي حالــة اقتــران الجريمــة بــأن 
كان مــن وقــع عليــه اإليــذاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإذا وقــع اإليــذاء فــي مــكان العمــل أو الدراســة 
أو الرعايــة أو العبــادة، وإن وقــع اإليــذاء ممــن ينــاط بهــم تطبيــق أحــكام هــذا النظــام، وكذلــك إن وقــع اإليذاء 

مقروًنــا باســتخدام أحــد األســلحة.
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زار صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفاع، مقــر القيادة الوســطى 
األميركيــة فــي مدينــة تامبا بواليــة فلوريــدا األميركية.

وكبــار  كوريــال«،  إي  »مايــكل  األول  الفريــق  القيــادة  قائــد  وصولــه،  لــدى  ســموه  اســتقبال  فــي  وكان 
األميركيــة. الوســطى  القيــادة  فــي  األميركييــن  العســكريين  المســؤولين 

واجتمــع ســموه خــالل الزيــارة مــع قائــد القيــادة الوســطى األميركيــة، واســتعرض معــه العالقــات الثنائيــة 
التاريخيــة بيــن البلديــن الصديقيــن وســبل تعزيزهــا في ظــل ما يربــط المملكة العربيــة الســعودية والواليات 

المتحــدة األميركيــة مــن عالقــة متينــة، باإلضافــة إلــى بحــث التعــاون فــي المجــال الدفاعــي والعســكري.
ــي  ــات الت ــك التحدي ــي ذل ــا ف ــترك، بم ــام المش ــات ذات االهتم ــن الملف ــدٍد م ــث ع ــاع بح ــالل االجتم ــرى خ وج
تواجههــا المنطقــة وســبل التعامــل معهــا، باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى أهميــة العمل والتنســيق المشــترك 

بيــن البلديــن، ودورهمــا فــي حفــظ األمــن وتعزيــز االســتقرار اإلقليمــي والدولــي.
ــاض  ــن في ــق األول الرك ــة الفري ــة األركان العام ــس هيئ ــي رئي ــعودي، معال ــب الس ــن الجان ــاء م ــر اللق حض
ــدي،  ــم الغام ــن إبراهي ــدهللا ب ــن عب ــار الرك ــواء الطي ــتركة الل ــوات المش ــد الق ــب قائ ــي، ونائ ــد الرويل ــن حام ب
والمستشــار العســكري لســمو وزيــر الدفــاع اللــواء المهنــدس الركــن طــالل بــن عبــدهللا العتيبــي، ومديــر 
ــي  ــعودي ف ــكري الس ــق العس ــيف، والملح ــن س ــز ب ــن عبدالعزي ــام ب ــاع هش ــر الدف ــب وزي ــمو نائ ــب س مكت

ــواز. ــد الف ــن محم ــواز ب ــن ف ــواء الرك ــاوا الل ــنطن وأوت واش
وحضــر مــن الجانــب األميــريك، نائــب قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة األدميــرال »جيمــس مالــوي«، ورئيــس 
أركان القيــادة المركزيــة اللــواء »باتريــك فرانــك«، ومنســق األعمــال الخارجيــة في القيــادة المركزيــة األميركية 

»نيكــوالس جرانجر«.

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع 
القيادة الوسطى األميركية

ــركات  ــن الش ــي وم ــي والمهن ــب التقن ــة للتدري ــة العام ــن المؤسس ــم م ــاص وبدع ــام والخ ــن الع القطاعي
الصناعيــة؛ يأتــي امتــداًدا الســتراتيجية قطــاع الصناعــات العســكرية التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء فــي شــهر 

أبريــل مــن العــام 2021.
ــورد  ــى الم ــن عل ــي تراه ــاع الت ــتراتيجية القط ــم الس ــر داع ــتكون أكب ــة س ــذه األكاديمي ــي أن ه ــن العوهل وبيَّ
البشــري الوطنــي، الفًتــا االنتبــاه إلــى أن توطيــن التقنيــات مرتبــط بتوطيــن قــدرات المــورد البشــري الوطنــي، 
وأن الهيئــة ملتزمــة بدعــم الكــوادر البشــرية الوطنيــة، وموضًحــا أن قطــاع الصناعــات العســكرية فــي 
ــن محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات  المملكــة شــهد فــي الســنوات الخمــس األخيــرة قفــزات نوعيــة. وثمَّ
العســكرية، الرعايــة الخاصــة واالهتمــام والدعــم الكبيريــن اللذيــن يحظــى بهمــا قطــاع الصناعــات العســكرية 
ــز آل  ــة فــي المملكــة مــن قبــل حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي والدفاعي
ــتقاللية  ــز اس ــو تعزي ــة نح ــة الطموح ــيد الرؤي ــا هللا - لتجس ــن - حفظهم ــده األمي ــي عه ــمو ول ــعود، وس س

المملكــة االســتراتيجية وبنــاء قطــاع صناعــات عســكرية محلــي ومســتدام. 
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أطلقــت الهيئــة الوطنيــة لأمــن الســيبراني، البوابــة الوطنيــة لخدمــات األمــن الســيبراني »حصيــن« الهادفــة 
إلــى رفــع مســتوى األمــن الســيبراني بالمملكــة واالرتقــاء بآليــة تقديــم الخدمــات والحلــول الســيبرانية 
ــاب  ــن أصح ــة م ــور مجموع ــك بحض ــتفيدة، وذل ــة المس ــات الوطني ــل للجه ــات التواص ــم آلي ــا، ودع وإدارته

ــاض. ــون الري ــدق هيلت ــي فن ــاص ف ــي والخ ــن الحكوم ــن القطاعي ــعادة م ــي والس المعال
ــن معالــي محافــظ الهيئــة الوطنيــة لأمــن الســيبراني المهنــدس ماجــد بــن محمــد المزيــد، خــالل كلمتــه  وثمَّ
ــيبراني  ــن الس ــة األم ــن لمنظوم ــم الكبيري ــام والدع ــن«، االهتم ــة »حصي ــالق بواب ــل إط ــي حف ــا ف ــي ألقاه الت
ــو  ــا هللا – وه ــن - حفظهم ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي ــدن خ ــن ل ــة م ــي المملك ف
مــا أســهم فــي بنــاء القطــاع بشــقيه االقتصــادي واألمنــي ورســم معالــم رؤيتــه وتحقيــق إنجــازات نوعيــة، 
م شــكره وامتنانــه  وحصــول المملكــة علــى المركــز الثانــي فــي »المؤشــر العالمــي لأمــن الســيبراني«. وقــدَّ
لمعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة لأمــن الســيبراني الدكتــور 
مســاعد بــن محمــد العيبــان، وألصحــاب المعالــي أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة علــى الدعــم والتمكيــن 

المســتمر لمنظومــة األمــن الســيبراني والعامليــن فيهــا.

إطالق البوابة الوطنية لخدمات األمن السيبراني 
»حصين«
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وأكــد معاليــه أن األمــن الســيبراني بــات مقوًمــا أساســًيا لحمايــة المصالــح الحيويــة للمملكــة والبنــى التحتيــة 
ــم  ــا يحت ــو م ــا، وه ــاد تعقيده ــات وازدي ــاليب الهجم ــي أس ــريع ف ــور الس ــه بالتط ــم قطاع ــة، ويتس الحساس
ــرات بشــكل  ــى الــدول أن تكــون فــي حــال جاهزيــة مســتمرة ولديهــا القــدرة علــى التعامــل مــع المتغي عل
ــن«  ــة »حصي ــى أن بواب ــيًرا إل ــيبرانية، مش ــات الس ــر الهجم ــد خط ــكات وتحيي ــول والممتل ــة األص ــرن لحماي م
ُتعــد إحــدى ثمــرات النمــوذج الســعودي فــي األمــن الســيبراني الرائــد عالمًيــا بفضــل دعــم وتوجيهــات ســمو 
ــيرة  ــة لمس ــي مواصل ــتهدفاتها، وتأت ــة 2030« ومس ــة المملك ــى »رؤي ــتناد عل ــعودي واالس ــد الس ــي العه ول
الهيئــة فــي تعزيــز األمــن الســيبراني علــى المســتوى الوطنــي، وتنظيــم ميزانيــات األمــن الســيبراني الوطنيــة 

وتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق وتنميــة المحتــوى المحلــي فــي القطــاع.
وأوضحــت الهيئــة أن تدشــين البوابــة الوطنيــة لخدمــات األمــن الســيبراني »حصيــن«، يأتــي ضمــن جهودهــا 
فــي حمايــة البنــى التحتيــة الوطنيــة وفــق رؤيــة محــددة نحــو الوصــول إلــى فضــاء ســيبراني ســعودي آمــن 
ــن الجهــات الوطنيــة مــن القيــام بمهامهــا  مــت علــى النحــو الــذي يمكِّ وموثــوق، مشــيرة إلــى أن البوابــة ُصمِّ
ــر  ــا عب ــز تجربته ــات وتعزي ــة العملي ــات وأتمت ــم الخدم ــة تقدي ــين آلي ــالل تحس ــن خ ــيبراني م ــا الس ــاه أمنه تج
توفيــر بوابــة موحــدة لهــا للحصــول علــى الخدمــات والحلــول المســتجدة فــي قطــاع األمــن الســيبراني، 

وستســتهدف خدماتهــا أكثــر مــن 400 جهــة وطنيــة فــي نهايــة العــام الجــاري 2022.
رة بواســطة الــذراع التقنــي للهيئــة »الشــركة  نــت الهيئــة الوطنيــة لأمــن الســيبراني أن البوابــة المطــوَّ وبيَّ
الســعودية لتقنيــة المعلومــات SITE«، تتيــح تقديــم خدمــات ســيبرانية متقدمــة تســهم فــي تعزيــز الصمــود 
المســتفيدة، وترفــع  الجهــات  لــدى  اإلنفــاق  المتجــددة وتحســين كفــاءة  الســيبرانية  التهديــدات  أمــام 
مــن قدراتهــا فــي اكتشــاف الثغــرات ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا ورفــع مســتوى االلتــزام بالضوابــط 

ــة. ــات الدولي ــل الممارس ــق أفض ــة وف ــن الهيئ ــادرة ع ــريعات الص والتش
وأشــارت الهيئــة إلــى أن البوابــة تضــم فــي مرحلتهــا األولــى 4 منصات تشــمل »مشــاركة المعلومــات، وإدارة 
ــات  ــاركة المعلوم ــة مش ــح منص ــي«؛ إذ تتي ــد اإللكترون ــق البري ــط، وتوثي ــات والرواب ــص الملف ــزام، وفح االلت
تقديــم معلومــات اســتقصائية فوريــة عــن التهديــدات المحليــة والعالميــة لمســاعدة الجهــات علــى اتخــاذ 
ــات  ــزام الجه ــتوى الت ــاس مس ــة وقي ــن معرف ــزام م ــة إدارة االلت ــن منص ــا تمكِّ ــتباقية. كم ــراءات االس اإلج
الوطنيــة بمتطلبــات وضوابــط األمــن الســيبراني التــي تصدرهــا الهيئــة. فــي حيــن تعمــل منصــة توثيــق 
البريــد اإللكترونــي علــى تحصيــن وتوثيــق أســماء نطاقــات البريــد اإللكترونــي للجهــات الوطنيــة لحمايتهــا مــن 
م منصــة فحــص الملفــات والروابــط تحليــاًل آمًنــا للملفــات  االنتحــال واالســتخدام غيــر المصــرح بــه. بينمــا تقــدِّ
والروابــط فــي بيئــة معزولــة وتســاعد فــي الكشــف عــن البرمجيــات الضــارة للحد مــن االختراقــات الســيبرانية.
وُتعــدُّ الهيئــة الوطنيــة لأمــن الســيبراني الجهــة المختصــة باألمــن الســيبراني فــي المملكــة، والمرجــع 
الوطنــي فــي شــؤونه، وتهــدف إلــى تعزيــزه حمايــة للمصالــح الحيويــة للدولــة وأمنهــا الوطنــي، إضافــة إلــى 
ــص  ــة. وتخت ــطة الحكومي ــات واألنش ــة، والخدم ــات ذات األولوي ــة والقطاع ــة الحساس ــى التحتي ــة البن حماي
ــك  ــه، وكذل ــتثمار في ــكار واالس ــجيع االبت ــة وتش ــي المملك ــيبراني ف ــن الس ــاع األم ــو قط ــز نم ــة بتحفي الهيئ
ــيبراني  ــن الس ــة باألم ــات المتعلق ــطة والعملي ــة لأنش ــر الحكومي ــات غي ــراد والجه ــة األف ــص بمزاول الترخي

ــة. ــا الهيئ ــي تحدده الت



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــو  ــا نح ــي ُقدًم ــة للُمض ــا الحكوم ــي اتخذته ــرارات الت ــازات والق ــم اإلنج ــى أه ــوء عل ــلط الض ــو، ونس ــهر ماي ش

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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ت أعضــاء الشــورى لصالــح دعــم جهــود مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي ســبيل مراجعــة  صــوَّ
سياســاتها وإجراءاتهــا الماليــة المتعلقــة بمشــاريع التشــغيل والصيانــة، والمشــاريع الرأســمالية، والبحثيــة، 
بمــا يحقــق لهــا كفــاءة اإلنفــاق واالســتفادة مــن مواردهــا الذاتيــة. ووافــق المجلــس الشــورى خــالل جلســته 
العاديــة الـــ34 مــن أعمــال الســنة الثانيــة للــدورة الثامنــة التــي عقدهــا برئاســة الدكتــور عبــدهللا آل الشــيخ، 
علــى توصيــة لدعــوة المدينــة – بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة – القتــراح اســتراتيجية لتحفيــز القطــاع 
الخــاص للمســاهمة الفاعلــة فــي دعــم وتمويــل البحــث العلمــي واالبتــكار، بمــا ينســجم مــع توجهاتهــا 
ــات  ــوى البيان ــل محت ــر وتفعي ــى تطوي ــه إل ــرار ذات ــي الق ــة ف ــس المدين ــا المجل ــا دع ــدة. كم ــا الجدي وخططه
ــة  ــهاماتها الدولي ــة وإس ــة المملك ــراز مكان ــة، وإب ــادل المعرف ــز تب ــي تعزي ــهم ف ــا يس ــا؛ بم ــة لديه المفتوح
فــي مجــال البحــث العلمــي والتطويــر واالبتــكار. وعلــى التقريــر الســنوي للمركــز الوطنــي للتنافســية للعــام 
الــة ُتركــز علــى تحســين اإلصالحــات  المالــي 42-1443 طالــب المجلــس بتطويــر سياســات وآليــات عمــل فعَّ
ــب  ــي ترتي ــا ف ــهدت انخفاًض ــي ش ــية الت ــر التنافس ــرات وتقاري ــة بمؤش ــة ذات العالق ــريعية والتنظيمي التش
ــي  ــا فــي قــراره المركــز بالتنســيق مــع المركــز الوطن ــة، داعًي المملكــة، ومتابعــة تنفيذهــا وإعطائهــا األولوي
الحكوميــة فــي تنفيــذ  أداء تقيــس فاعليــة األجهــزة  لبنــاء مؤشــرات  الحكوميــة  أداء األجهــزة  لقيــاس 
إصالحــات البيئــة التشــريعية والتنظيميــة ذات العالقــة بالتنافســية، ومتابعــة تنفيذهــا وتضمينهــا فــي تقارير 
أداء تلــك األجهــزة بشــكٍل دوري. ودعــا الشــورى المركــز إلــى تطويــر سياســات وآليــات عمــل بالتنســيق مــع 
الجهــات ذات العالقــة تضمــن انســجام مشــروعات األنظمــة واللوائــح أو التعديــل عليهــا بمــا يتــم رصــده 
مــن آثــار ســلبية )ماليــة، أو اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو وظيفيــة(، أو مــا يقــع مــن تأثيــرات علــى القطــاع العــام 
ــا المركــز فــي ذات القــرار  والقطــاع الخــاص علــى منصــة »اســتطالع« قبــل الرفــع بتلــك المشــروعات، داعًي
إلــى دراســة اآلليــات المناســبة لتعزيــز التعــاون مــع مراكــز البيانــات والمعلومــات واألبحــاث الوطنيــة إلعــداد 

وتنفيــذ الدراســات فــي مجــال التنافســية.

استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث 
العلمي واالبتكار
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مــت »نيــوم« ممثلــة فــي إدارة المســؤولية االجتماعيــة، وبالتعــاون مــع جامعــة تبــوك، ملتقــى »شــركاء  نظَّ
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــاركة ع ــة بمش ــة متاح ــة وظيفي ــن 1000 فرص ــر م ــم أكث ــف 2022م« لتقدي ــوم للتوظي ني

ــة. ــة والعالمي ــركات المحلي والش
واســتهدف الملتقــى، الــذي أقيــم فــي مقــر جامعــة تبــوك خــالل الفتــرة مــن 25 إلــى 26 مايــو، ومــن الســاعة 
9:00 ص حتــى 4:00م، إلــى توفيــر فــرص عمــل جديــدة ألبنــاء منطقتــي »نيــوم« وتبــوك فــي 15 شــركة محليــة 

وعالميــة مــن شــركاء »نيــوم« فــي مختلــف القطاعــات.
ــف  ــات التوظي ــتقبال طلب ــا اس ــم خالله ــات، يت ــطة والفعالي ــن األنش ــة م ــى مجموع ــى عل ــتمل الملتق واش

ــف. ــات التوظي ــن جه ــن وبي ــن المتقدمي ــل بي ــادة التفاع ــي زي ــهم ف ــا سيس ــرة، مم مباش
الشــركات  ســتتواصل  إذ  الخبــرة،  وأصحــاب  والفنييــن  الجــدد  للخريجيــن  وظيفيــة  شــواغر  عــرض  وتــم 
والمؤسســات خــالل الملتقــى بشــكل مباشــر مــع الحضــور مــن المســجلين والمرشــحين إلجــراء المقابــالت 

الشــخصية.
م الملتقــى عــدًدا مــن الخدمــات األخــرى للــزوار والباحثيــن عــن العمــل كخدمــة إنشــاء الســيرة الذاتيــة  وقــدَّ
ــه المهنــي  ــة الشــخصية والتوجي ــة تجــاوز المقابل ــة، وتقديــم نصائــح للمتقدميــن عــن كيفي بطريقــة احترافي
لتمكينهــم مــن الحصــول علــى تلــك الشــواغر بشــكل احترافــي. فــي حيــن تــم اســتقبال طلبــات التســجيل 
لحضــور الملتقــى مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي للمســؤولية االجتماعيــة فــي »نيــوم«، واقتصــر حضــور 

الملتقــى علــى مــن لديهــم دعــوات مرســلة بنــاًء علــى التســجيل المســبق.
وتســعى »نيــوم« مــن خــالل اســتراتيجيتها للمســؤولية االجتماعيــة وبرامجهــا التنمويــة، إلــى تمكيــن الطــالب 
ــتدام  ــو المس ــّرك النم ــوا مح ــم ليكون ــن طاقاته ــتفادة م ــم واالس ــى أهدافه ــول إل ــن الوص ــن م والخريجي
ــد  ــرية أح ــدرات البش ــة الق ــج تنمي ــتهدفات برنام ــق مس ــا يحق ــٍد، بم ــي آٍن واح ــة ف ــوم« والمملك ــع »ني لمجتم

ــة المملكــة 2030«. برامــج »رؤي
ُيذكــر أن أحــد المهــام الرئيســة إلدارة المســؤولية االجتماعيــة فــي »نيــوم« تتمثــل فــي تمكيــن أفــراد المجتمع 
عبــر تزويدهــم بالفــرص المناســبة مــن خــالل إســهامات ومبــادرات نوعيــة تتوافــق مــع مســتهدفات 
»نيــوم« و«رؤيــة المملكــة 2030«؛ إذ يضــاف هــذا الحــدث إلــى منظومــة المشــاريع والبرامــج االجتماعيــة التــي 
أطلقتهــا »نيــوم« لصنــع األثــر االجتماعــي لــدى أفــراد وأســر منطقتــي »نيــوم« وتبــوك، والتــي أســهمت مــن 
خاللهــا فــي توفيــر مئــات فــرص العمــل والمنــح التعليميــة وبرامــج االبتعــاث والتدريــب وخلــق العديــد مــن 

االســتثمارات المتنوعــة فــي ريــادة األعمــال.

ألف وظيفة يف ملتقى شركاء »نيوم«

»مسك« تدشن »مجلس الشباب« يف املؤتمر 
االقتصادي العاملي

افتتحــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان »مســك« مشــاركتها فــي المؤتمــر االقتصــادي العالمــي »دافــوس« 



تقارير سعودية
التقرير التاسع والعشرون - مايو 222022

فــي سويســرا، وذلــك عبــر تدشــين »مجلــس الشــباب« جنــاح المؤسســة فــي المؤتمــر الــذي يقــدم جلســات 
حواريــة فــي موضوعــات الشــباب.

وافُتتــح جنــاح المؤسســة المشــارك »مجلــس الشــباب« بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعالــي، إذ ُتَنَظــم 
فعالياتــه التــي تتضمــن جلســات متعــددة يشــارك فيهــا الشــباب الســعودي علــى مــدى أيــام عمــل المؤتمــر، 

الــذي بــدأ يــوم األحــد 22 مايــو حتــى 26 مــن الشــهر.
وضمــن برنامــج اليــوم األول للمجلــس فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي، اســتضاف عــدًدا مــن القــادة 
الســعوديين، وكانــت البدايــة بالتعريــف بمؤشــر الشــباب العالمــي 2021 الــذي أطلقتــه مؤسســة »مســك« 

ــم. ــول العال ــة ح ــي 30 دول ــباب ف ــتقبلية للش ــرص المس ــم الف ــد أه لتحدي
وناقــش »مجلــس الشــباب« القلــق المناخــي وكيفيــة تحويلــه إلــى قــوة للتغييــر، ومــدى اقتنــاع الشــباب فــي 
أن يكونــوا عنصــًرا فاعــاًل فــي تبنــي أســلوب حيــاة مــن شــأنه عكــس اتجاهــات تغيــر المنــاخ والطاقــة، إضافــة 
ــراك  ــا إلش ــم اتخاذه ــي ت ــادرات الت ــاخ والمب ــر المن ــول تغي ــل ح ــور متفائ ــاء تص ــة بن ــاط أهمي ــداول نق ــى ت إل

مجموعــات علــى نطــاق أوســع فــي العمــل المناخــي اإليجابــي.
وجــاء فــي سلســلة جلســات »مجلــس الشــباب« عنــوان »تحديــات الحصــول علــى عمــل« للبحــث فــي فــرص 
ــى  ــن عل ــر الحاصلي ــباب غي ــل الش ــبة، إذ يظ ــة مناس ــى أول وظيف ــول عل ــي الحص ــابة ف ــب الش ــم المواه دع
فــرص عمــل خــالل خمــس ســنوات مــن دخولهــم ســوق العمــل فــي حــال غيــر مثالــي أمــام مســتقبلهم 

المهنــي، وهــو مــا زادت تحدياتــه خــالل جائحــة كوفيــد-19.
ُيذكــر أن مؤسســة محمــد بــن ســلمان تشــارك للمــرة الرابعــة علــى التوالي فــي المؤتمــر االقتصــادي العالمي 
»دافــوس« لتبرهــن هــذه المشــاركة علــى دور برامــج المؤسســة المســتمر فــي مجــال األعمــال والتقنيــة 
علــى المســتوى الدولــي، والتزامهــا بــأن تكــون عنصــًرا فاعــاًل لمواجهــة التحديــات العالميــة. كمــا أن المجلــس 
الــذي عمــل طــوال أيــام المؤتمــر ناقــش خاللــه 10 فعاليــات وموضوعــات متعــددة تمحــورت حــول الشــباب 
ــباب  ــر الش ــل مؤش ــمي لتفعي ــالق الرس ــا اإلط ــم خالله ــي يت ــه، الت ــون ل ــذي يتطلع ــتقبل ال ــكل المس وش

العالمــي، إلــى جانــب مناقشــة أهــم التحديــات التــي تواجههــم فــي المســتقبل.
ــا  ــرز أعماله ــاركين بأب ــراد المش ــات واألف ــا للجه ــك« تعريًف ــلمان »مس ــن س ــد ب ــة محم ــت مؤسس وقدم
والجهــات التابعــة لهــا، فــي ضــوء الجلســات الحواريــة التــي تبحــث فــي مفهــوم الشــباب العالمــي، وفــرص 
هــذه الفئــة فــي جمــع العالــم مًعــا حــول التحديــات الرئيســة بشــكل أكثــر فعاليــة مــن الحكومــات والشــركات 

والمنظمــات الدوليــة.
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اململكة تقفز 10 مراكز يف مؤشر السياحة العاملي
حققــت المملكــة العربيــة الســعودية إنجــاًزا جديــًدا ضمــن مؤشــر تطويــر الســفر والســياحة )TTDI(  الصــادر 
ــا إلــى المركــز 33 متقدمــة 10 مراكــز دفعــة واحــدة  عــن منتــدى االقتصــاد العالمــي)WEF( ، إذ قفــزت عالمًي

مقارنــة بالعــام 2019.
ــى  ــيًرا إل ــة، مش ــذه النتيج ــزازه به ــن اعت ــب ع ــل الخطي ــن عقي ــد ب ــتاذ أحم ــياحة األس ــر الس ــي وزي ــر معال وعبَّ

ــياحة. ــاع الس ــة لقط ــادة المملك ــن قي ــدود م ــر المح ــم غي الدع
ــه  ــزال يوج ــذي كان وال ي ــد ال ــي العه ــمو ول ــن س ــرة م ــة مباش ــى بمتابع ــاع يحظ ــه: »إن القط ــال معالي وق
بتوفيــر كل الممكنــات وهــذا األمــر كان عامــاًل مؤثــًرا ســاعدنا فــي تخطــي عــدد مــن مبادراتنــا للمســتهدفات 

التــي تــم إقرارهــا ضمــن اســتراتيجية تنميــة الســياحة الوطنيــة«.
وأكــد الخطيــب أن الجهــود مســتمرة حتــى تصبــح المملكــة واحــدة مــن أبــرز الــدول التــي تســتقبل الســياح، 
وهــذا األمــر يدعمــه مجموعــة مــن المشــروعات الضخمــة والتطويــر المســتمر لجميــع الوجهــات الســياحية 

والســعي الجــاد لتطويــر تجربــة الســائح.
ووفًقــا للمؤشــر فقــد شــمل التحســن جميــع المحاور الرئيســية الخمــس إضافة إلــى 12 من المحــاور الفرعية، 
ــا ضمــن المؤشــر. كمــا  وبذلــك أصبحــت المملكــة ثانــي أعلــى دولــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ــة األولــى فيمــا يخــص ضغــط  جــاءت ضمــن أفضــل عشــر دول فــي ثالثــة مــن المحــاور، إذ شــغلت المرتب
الطلــب، ومــدى التأثيــر االقتصــادي للقطــاع وجودتــه علــى االقتصــاد. وأيًضــا شــغلت المرتبــة التاســعة عالمًيــا 
فــي مســتوى أولويــة الســفر والســياحة، ويقيــس هــذا المحــور مــدى إعطــاء قطــاع الســفر والســياحة 
األولويــة علــى المســتوى المحلــي مــن قبــل القطــاع العــام والخــاص. وكذلــك شــغلت المرتبــة العاشــرة فــي 

بيئــة األعمــال، وهــو المؤشــر الــذي يقيــس مــدى دعــم السياســات الوطنيــة لممارســة األعمــال.
وكانــت المملكــة قــد فتحــت أبوابهــا للســياحة فــي 2019 وقــد تــم اســتئناف اســتقبال الســياح ضمــن خطــوات 
اســتكمال التعافــي الــذي بــدأ باســتئناف الســياحة المحليــة العــام الماضــي، وتــم تتويــج ذلــك باســتقبال 

الســياح مــن مختلــف دول العالــم بعــد تخفيــف القيــود االحترازيــة الخاصــة بـ«كورونــا.«
الســياحية  الوجهــات  وتطويــر  الوطنيــة  الســياحة  تنميــة  اســتراتيجية  ترجمــة  علــى  المملكــة  وعملــت 
واســتقطاب أفضــل الفنــادق العالميــة وبنــاء تجربــة ســياحية مميــزة للســياح وتحقيــق مســتهدفات »رؤيــة 
المملكــة 2030«. وحققــت المملكــة نمــًوا قــدره 34% فــي عــدد الرحــالت الســياحة المحليــة مقارنة بعــام 2019م، 
ويأتــي هــذا التقــدم نتيجــة للخطــوات الجــادة التــي بذلتهــا المملكــة لالســتثمار فــي قطــاع الســياحة، وتواكــب 
ذلــك مــع توفيــر التســهيالت لممارســة األعمــال واالســتثمار بالتعــاون مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة، 

ومنهــا المركــز الوطنــي للتنافســية والهيئــة العامــة لإلحصــاء.
ــفر  ــية الس ــر تنافس ــن مؤش ــعة م ــة وموس ــخة محدث ــو نس ــياحة ه ــفر والس ــر الس ــر تطوي ــر أن مؤش ُيذك

ــي. ــادي العالم ــدى االقتص ــن المنت ــادر ع ــياحة الص والس
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موانئ اململكة األكثر كفاءة عاملًيا
حققــت موانــئ المملكــة الصــدارة بيــن 370 مينــاًء عالمًيــا بحصــول مينــاء الملــك عبــدهللا علــى المرتبــة األولــى، 
ــة  ــة الرابع ــز المرتب ــك عبدالعزي ــاء المل ــرز مين ــا أح ــا، بينم ــة عالمًي ــة الثامن ــى المرتب ــالمي عل ــدة اإلس ــاء ج ومين
عشــرة مــن حيــث كفــاءة الموانــئ التشــغيلية، وذلــك وفــق التقريــر الدولــي لمؤشــر أداء موانــئ الحاويــات 
عالمًيــا لعــام 2021م، الــذي يصــدر عــن البنــك الدولــي ومؤسســة أســتاندرد آنــد بــورز جلوبــال ماركيــت 

ــس. إنتليجان
ــة  ــت الهيئ ــا، إذ كثف ــة كورون ــات جائح ــراء تداعي ــم ج ــا العال ــي واجهه ــات الت ــن التحدي ــم م ــك بالرغ ــي ذل ويأت
العامــة للموانــئ جهودهــا الحثيثــة مــع شــركائها مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وعقــدت الشــراكات 
والتحالفــات العالميــة للُمضــي ُقدًمــا نحــو تطويــر موانــئ المملكــة البحريــة، ودعــم تنافســيتها، وتنميــة 
البنيــة التحتيــة، فضــاًل عــن توســيع خطــوط النقــل البحــري، وتحســين اإلجــراءات فــي الخدمــات التشــغيلية 
واللوجســتية، وتحســين العمليــات التشــغيلية، وكذلــك تعزيــز قــوة ربــط موانــئ المملكــة بموانــئ الشــرق 

ــعودية. ــئ الس ــي الموان ــة ف ــات المناول ــادة كمي ــرب، وزي والغ
وأكــد معالــي وزيــر النقــل والخدمــات اللوجســتية، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للموانــئ، المهنــدس 
صالــح بــن ناصــر الجاســر، قائــاًل: إن الصــدارة الدوليــة التــي حققتهــا موانــئ الوطــن فــي أداء كفــاءة العمليــات 
فــي موانــئ الحاويــات تؤكــد المكانــة الرائــدة للمملكــة عالمًيــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي، وتعكــس جــزًءا مــن 
الجهــود الوطنيــة الطموحــة نحــو ترســيخ مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي عالمــي ومحــور ربــط للقــارات 
ــر  ــه هللا - لتطوي ــن - حفظ ــد األمي ــي العه ــمو ول ــه س ــذي يولي ــر ال ــام الكبي ــل االهتم ــي ظ ــك ف ــالث، وذل الث

صناعــة النقــل والخدمــات اللوجســتية بالمملكــة وتعظيــم دورهــا االقتصــادي والتنمــوي.
وأكــد معاليــه أن قطــاع النقــل البحــري والموانــئ يســير بُخطــى ثابتــة ومتســارعة نحــو تحقيــق مســتهدفات 
االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية وفــق »رؤيــة المملكــة 2030«، ممــا سيســهم فــي 
تعزيــز اســتثمار الموقــع الجغرافــي للمملكــة فــي تنويــع اقتصادهــا، وتعزيــز التنافســية واإلنتاجيــة فــي هــذا 
ــج  ــي والنات ــاد الوطن ــم االقتص ــي دع ــهامه ف ــزز إس ــة، ويع ــات االقتصادي ــن للقطاع ــوي الُممكِّ ــاع الحي القط

المحلــي وصــواًل لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
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اململكة األولى عاملًيا يف تصدير التمور

»مسك« تنظم أعمال الوحدة الدولية لبرنامج قادة 
2030

احتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة األولــى )عالمًيــا( فــي صــادرات التمــور فــي العــام 2021 الماضــي 
ــة  ــت قيم ــي؛ إذ بلغ ــارة العالم ــز التج ــع لمرك ــع )TradeMab( التاب ــه موق ــا أعلن ــا لم ــة، وفًق ــث القيم ــن حي م
ــل  ــي للنخي ــز الوطن ــار المرك ــار لاير. وأش ــه 1.215 ملي ــام نفس ــالل الع ــور خ ــن التم ــعودية م ــادرات الس الص
والتمــور فــي بيــان لــه إلــى أن مــا تحقــق يعكــس اهتمــام ورعايــة القيــادة الرشــيدة فــي تعزيــز اإليــرادات غيــر 
النفطيــة وتطويــر منظومــة العمــل فــي زراعــة وتحســين إنتــاج النخيــل إلــى جانــب الــدور الريــادي للشــركاء، 

ويأتــي فــي مقدمتهــم المزارعــون.
وأضــاف المركــز أن »رؤيــة المملكــة 2030« أولــت قطــاع النخيــل والتمــور اهتماًمــا كبيــًرا مــن خــالل تطويــره 
واســتدامته وعملــت منــذ وقــت مبكــر فــي إعــداد وتنفيــذ برامــج لتطويــر هــذا القطــاع؛ إذ رفــع إســهامه فــي 
ــن أن الجهــود تركــزت علــى تكامــل الشــركات الوطنيــة المبذولــة مــن الجهــات الحكوميــة  الناتــج المحلــي. وبيَّ
ذات العالقــة ومنتجــي ومصــدري التمــور؛ لتســهيل إجــراءات التصديــر وتطويــر سالســل القيمــة وتحســين 
جــودة اإلنتــاج وكميتــه، ورفــع كفــاءة تســويق التمــور وتشــجيع االســتثمار، وتوفيــر المعلومــات والبيانــات 

والدراســات الالزمــة، وتحســين كفــاءة سلســلة اإلمــداد وتعزيــز القــدرات البشــرية والمؤسســية.
ُيذكــر أن قيمــة قطــاع النخيــل والتمــور فــي المملكــة العربيــة الســعودية تبلــغ مــا يقــارب 7.5 مليــارات لاير، 

أي مــا نســبته 12% مــن إجمالــي الناتــج الزراعــي، و0.4% مــن الناتــج اإلجمالــي غيــر النفطــي.

انطلقــت أعمــال الوحــدة الدوليــة مــن برنامــج قــادة 2030 الــذي تنظمــه مؤسســة محمــد بــن ســلمان 
ــق  ــابيع، إذ تعم ــة أس ــدى أربع ــى م ــلونة عل ــف وبرش ــي جني ــي مدينت ــة ف ــى والثاني ــن األول ــك« للدفعتي »مس

خاللهــا المشــاركون فــي تطبيقــات اإلبــداع العلمــي وتعزيــز القيمــة.
وتأتــي الوحــدة الدوليــة - ثالــث الوحــدات التدريبيــة ضمــن برنامــج قــادة 2030 بعنــوان »البنــاء - للتعــرف علــى 
العقليــة العلميــة والمنهــج التجريبــي، وتطبيــق منهجيــة التفكيــر التصميمــي لخلــق أفــكار إبداعيــة«، إضافــة 
ــر  ــي العص ــوق« ف ــى الس ــاب إل ــتراتيجية الذه ــل »اس ــوذج العم ــي نم ــل ف ــة العمي ــر مواجه ــاء عناص ــى بن إل

ــتراتيجية. ــة اس ــاوض بطريق ــات التف ــن تقني ــتفادة م ــب االس ــى جان ــي، إل الرقم
وشــارك 180 قائــًدا ضمــن الرحلــة العلميــة للدفعــات لمــدة 5 أيــام تتكــرر لــكل مجموعــة، يومــان منهــا فــي 
ــاءات  ــات واللق ــن الجلس ــة م ــون مجموع ــادة المتدرب ــا الق ــوض خالله ــف«، يخ ــرية »جني ــة السويس العاصم
التــي تتضمــن تماريــن جماعيــة ولقــاءات مــع علمــاء مــن المنظمــة األوروبيــة لأبحــاث النوويــة »ســيرن«.

ــم  ــام الثالثــة األخــرى جلســات يت ــة اإلســبانية برشــلونة األي كمــا يقضــي قــادة 2030 المشــاركون فــي المدين
خاللهــا تنفيــذ »اســتراتيجيات وتكنيــكات« حــول خلــق القيمــة فــي المفاوضــات واكتســابها، وعــدد مــن 
التطبيقــات االبتكاريــة التقنيــة وتماريــن جماعيــة للمهــارات القياديــة، إلــى جانــب زيــارات ألهــم المراكــز 
العلميــة لفهــم العوامــل التــي تقــود التطــور واالبتــكار فــي مدينــة برشــلونة. وتقــام هــذه المرحلــة ضمــن 
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بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي املطور »حصر«
أعلنــت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، عــن بــدء تطبيــق مشــروع الســجل الزراعــي المطــور »حصــر«، وذلــك 
بتســجيل وتحديــث بيانــات األنشــطة الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية والحيــازات الزراعيــة بالقطــاع الزراعــي 
فــي المملكــة، عبــر اســتخدام أحــدث التقنيــات فــي مجــال االستشــعار عــن ُبعــد والصــور الفضائيــة والــذكاء 

االصطناعــي.
وأوضحــت الــوزارة أن أكثــر مــن 655 موظًفــا موزعيــن فــي 13 منطقــة و151 محافظــة ووحــدة ومكتــب تابــع 
للــوزارة، يعملــون علــى إصــدار ســجالت زراعيــة مطــورة للمــزارع تشــمل 11 نشــاًطا زراعًيــا وحيوانًيــا، إضافة إلى 
التحضيــر إلصــدار رخــص ممارســة النشــاط، والربــط التقنــي بيــن »حصــر« والــوزارة والجهــات ذات العالقــة 
وتحديــث قواعــد البيانــات بشــكل دوري، إلــى جانــب االســتفادة مــن الميــز النســبية للمناطــق الزراعيــة بنــاًء 
علــى التركيبــة المحصوليــة التــي تحقــق كفــاءة إنتاجيــة عاليــة، والعمــل علــى بنــاء قواعــد بيانــات جيومكانيــة 
تدعــم القطــاع الزراعــي، والحصــول علــى بيانــات األنشــطة وتحليلهــا، بهــدف رفــع جــودة المنتجــات الزراعيــة، 

وتعزيــز األمــن الغذائــي.

رحلــة أعمــال برنامــج قــادة 2030 الــذي يســتهدف تخريــج قــادة يمتلكــون رؤى واســتراتيجيات متنوعــة لتنفيــذ 
التحــول المبتكــر، ومواجهــة التحديــات واألفــكار التقليديــة، وإيجــاد حلــول للقضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة 
فــي المملكــة، واإلســهام فــي تطويــر كفــاءات فريــدة مــن نوعهــا تســهم فــي دفــع عجلــة التغييــر، إضافــة 
إلــى إعدادهــم لالنطــالق فــي ترســيخ المهــارات القياديــة وإعــداد القــادة. وعلــى حيــن يوفــر البرنامــج رحلــة 
ــي التحــول والتغييــر،  قياديــة فريــدة تهتــم بــأدق التفاصيــل، فإنــه يعمــل علــى تطويــر قــادة قادريــن علــى تبنَّ
هــات جديــدة لقيــادة الوطــن وتحقيــق أهــداف »رؤيــة المملكــة »2030، وبعــد االنتهاء مــن البرنامج  واتخــاذ توجُّ
سيكســب المشــاركون مجموعــة مــن المهــارات واإلمكانــات المخصصــة للبرنامــج وللقــادة الســعوديين. 
ــة 2030«،  ــة المملك ــداف و«رؤي ــوغ أه ــادة لبل ــات الق ــف إمكان ــى توظي ــل عل ــادة 2030 يعم ــج ق ــر أن برنام ُيذك
ــبوقة،  ــر المس ــات غي ــع التحدي ــل م ــا؛ للتعام ــارات وتعزيزه ــل المه ــة وصق ــر المختلف ــاط التفكي ــي أنم وتبنِّ

وقيــادة الِفــرق والمؤسســات لتحقيــق اســتراتيجيات »رؤيــة المملكــة 2030«.
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وأشــارت الــوزارة إلــى أن عــدد الحيــازات التــي يســتهدفها المشــروع بلغــت 660.916 حيــازة، اســتحوذت 
منطقــة عســير علــى العــدد األكبــر بـــ159.903 حيــازات، تلتهــا منطقــة جــازان بـــ154.876 حيــازة، وثالًثــا منطقــة 
ــملت: 70.891  ــق وش ــي المناط ــى باق ــازات عل ــي الحي ــت باق ــن توزع ــي حي ــازة. ف ــة بـــ149.759 حي ــة المكرم مك
حيــازة فــي منطقــة الباحــة، و29.822 حيــازة فــي المدينــة المنــورة، و21.113 حيــازة فــي الريــاض، و18.480 حيــازة 
فــي القصيــم، و16.164 حيــازة فــي المنطقــة الشــرقية، و15.558 حيــازة فــي الجــوف، و9718 حيــازة فــي حائــل، 

ــازة فــي الحــدود الشــمالية. ــازات فــي تبــوك، و761 حي ــازة فــي نجــران، إضافــة إلــى 4710 حي و9161 حي
وشــددت الــوزارة علــى أنــه لن ُيســمح للشــركات والمؤسســات الزراعية ببيــع مســتلزمات اإلنتــاج للمزارعين 
إال بموجــب ســجٍل زراعــي مطــور، ابتــداء مــن 1 ســبتمبر 2022م، وذلــك بهــدف المســاهمة فــي القضــاء علــى 
ــا ألفضــل الممارســات  ــه وفًق ــم القطــاع وإدارت ــى تنظي التســتر التجــاري فــي القطــاع الزراعــي، والعمــل عل
وتعزيــز دوره للمســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي بمــا يتوافــق مــع االســتراتيجية الوطنيــة للزراعــة، 

وحمايــة ودعــم المزارعيــن والمربيــن والمســتثمرين فــي القطــاع الزراعــي.
ــع مناطــق  ــة فــي جمي ــة والحيواني ويســتهدف مشــروع الســجل الزراعــي المطــور، حصــر األنشــطة الزراعي
المملكــة، وبنــاء قواعــد بيانــات جيومكانيــة، وتنفيــذ أعمــال المســح الميدانــي لأنشــطة الزراعيــة والحيوانيــة، 
ــة  ــات مجهول ــى المنتج ــاء عل ــات، والقض ــدث التقني ــتخدام أح ــا باس ــا وتحليله ــات وحفظه ــع المعلوم وجم
المصــدر فــي األســواق للوصــول للتنميــة المســتدامة في القطــاع الزراعــي والحفاظ علــى المــوارد الطبيعية، 
تحقيًقــا لـ«رؤيــة المملكــة 2030« فــي دعــم وتعزيــز االســتثمارات الزراعيــة المتنوعــة وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.



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

امللف السياسي
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شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية فــي الجلســة الوزاريــة لمنتــدى األمــم المتحــدة الســابع ألصحــاب 
  )STI(المصلحــة المتعدديــن حــول العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة
ــا  ــاء فيــروس كورون ــرات وب ــة لمعالجــة تأثي ــكار الحلــول التقني المنعقــد فــي نيويــورك، الــذي يهــدف إلــى ابت
وتعزيــز التنميــة المســتدامة. ومثَّــل المملكــة فــي المنتــدى رئيــس مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنية، 
المشــرف علــى فريــق تأســيس هيئــة تنميــة البحــث والتطوير واالبتــكار، الدكتــور منير بــن محمود الدســوقي، 
الــذي أكــد أن المملكــة اتخــذت خطــوات كبيــرة لتســخير العلــوم والتقنيــة واالبتــكار وتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة والتعافــي المســتدام مــن وبــاء فيــروس كورونــا، مــن خــالل مســاهمتها بمبلــغ نصــف مليــار 
دوالر لدعــم جهــود مكافحــة الوبــاء عالمًيــا، وكذلــك قيامهــا بتطويــر ونشــر أدوات ومنصــات رقميــة فعالــة 
ــن الدســوقي أن المملكــة أنشــأت  ــاء. وبيَّ ــاء وبعــد الوب ــة أثن ــات التجاريــة والحكومي تضمــن اســتمرار العملي
لجنــة عليــا وهيئــة مختصــة بتنميــة البحــث والتطويــر واالبتــكار لتســريع تحــول المملكــة نحــو االقتصــاد المبنــي 

علــى االبتــكار، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي حــل تحديــات التنميــة.
وأوضــح أن المملكــة أطلقــت العديــد مــن المبــادرات المهمــة لدعــم البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي 
مجــاالت االقتصــاد الرقمــي، والكربــون الدائــري، والصحــة، وكذلــك أطلقــت مشــروع مدينــة »ذا اليــن« فــي 
نيــوم كنمــوذج حديــث لمــدن المســتقبل يعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة، وتنعــدم فيــه االنبعاثــات الكربونيــة 
بنســبة 100%؛ إذ ســتضم المدينــة مجتمعــات إدراكيــة مترابطــة ومعــززة بالــذكاء االصطناعــي علــى امتــداد 170 
كــم ضمــن بيئــة بــال ضوضــاء أو تلــوث، وخاليــة مــن المركبــات واالزدحام. وأشــار إلــى إطــالق المملكــة لمبادرة 
ــة  ــة والمنطق ــه المملك ــمان توج ــن سترس ــر، اللتي ــط األخض ــرق األوس ــادرة الش ــراء ومب ــعودية الخض الس
فــي حمايــة األرض والطبيعــة ووضعهــا فــي خارطــة طريــق ذات معالــم واضحــة وطموحــة، وستســهمان 
بشــكل قــوي فــي تحقيــق المســتهدفات العالميــة، مــن خــالل زراعــة أكثــر مــن 50 مليــار شــجرة، إلزاحــة 130 

مليــون طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة.

اهتمام أممي بتجربة اململكة مع »كورونا«

شــارك القائــم باألعمــال باإلنابــة بوفــد المملكــة الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، المستشــار محمد بــن عبدالعزيز 
العتيــق، فــي النــدوة االفتراضيــة التــي أقامهــا المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر علــى 

هامــش منتــدى األمــم المتحــدة المعنــي بالغابات.
وأكــد المستشــار العتيــق، فــي كلمــة ألقاهــا بدايــة النــدوة، أن المملكــة احتلــت موقــع الصــدارة فــي مواجهــة 
ما فــي ظــل مــا شــكلته جائحــة كوفيــد-19 مــن تحديــات غيــر مســبوقة،  تحديــات تغيــر المنــاخ والتصحــر، ال ســيَّ
وتحديــًدا فيمــا يتصــل بأجنــدة االســتدامة، مشــيًرا إلــى أن المملكــة أخــذت علــى عاتقهــا التزامــات جادة ســعت 
مــن خاللهــا للتغلــب علــى تبعــات الوبــاء دون المســاس بمكتســبات التنميــة المســتدامة التــي كانــت علــى 

الــدوام فــي صميــم جهــود المملكــة.

اململكة تحتل الصدارة يف مواجهة تحديات 
التصحر
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برعاية ولي العهد السعودي.. إطالق املنتدى 
الدولي لتقنيات التشجير

ــس  ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
ــن  ــرة م ــالل الفت ــاض خ ــي الري ــجير ف ــات التش ــي لتقني ــدى الدول ــرض والمنت ــق المع ــوزراء، انطل ــس ال مجل
29 إلــى 31 مايــو 2022م، الــذي نظمــه المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، بالتنســيق 
ــه  ــي وحمايت ــاء النبات ــة الغط ــي تنمي ــا ف ــن دورهم ــا م ــة، انطالًق ــاه والزراع ــة والمي ــع وزارة البيئ ــاون م والتع

ــارض. ــرات والمع ــي للمؤتم ــاض الدول ــز الري ــك بمرك ــة 2030«، وذل ــة المملك ــق »رؤي ــتدامته وف واس
وبهــذه المناســبة رفــع معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي لتنميــة 
الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي، شــكره لســمو ولــي 
العهــد الســعودي علــى رعايتــه المعــرض والمنتــدى الدولــي لتقنيــات التشــجير، مؤكــًدا أن تنظيــم هــذه 
الفعاليــة يمثــل أهميــة خاصــة للمملكــة؛ لكونــه ينــدرج ضمــن جهودهــا الحثيثــة، واهتمامهــا المتنامــي 
بالغطــاء النباتــي بوصفــه إحــدى الركائــز الرئيســة لالســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة، التــي تمثــل خارطــة طريــق 
ــا فــي  لتحقيــق تطلعــات »رؤيــة المملكــة 2030« حيــال حمايــة البيئــة وتنميتهــا، كمــا أنــه يعــزز دورهــا الرائــد دوليًّ

وقــال: فــي هــذا اإلطــار أطلقــت المملكــة مبادرتيــن رئيســتين لالســتدامة، همــا: الســعودية الخضــراء، 
والشــرق األوســط األخضــر، إذ تقــدم هــذه المبــادرات نموذًجــا للشــمولية ولتلبيــة أهــداف االســتدامة مــع 
ــًدا مــن خــالل إطــار عمــل االقتصــاد الكربونــي الدائــري. وأشــار إلــى أن  ــر، وتحدي ــز علــى أهــداف التدوي التركي
المملكــة تســتخدم الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة كمــا تبيــن هــذه المبــادرات، وذلك لتعزيــز النمو المســتدام 

والشــامل لمواجهــة تحديــات التصحــر وتغيــر المنــاخ.
ه بالجهــود الرائــدة للمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر فــي المملكــة فــي معالجــة  ونــوَّ
آثــار تغيــر المنــاخ، مــن خــالل تنفيــذ آليــات وحلــول مبتكــرة، وأيًضــا االســتفادة مــن مبــادرات االســتدامة فــي 
المملكــة، معبــًرا عــن تطلعــه لعــرض المركــز ومناقشــة جهــود التشــجير فــي المملكــة وإســهاماتها القيمة، 

فــي المناقشــة الجاريــة ضمــن منتــدى األمــم المتحــدة المعنــي بالغابــات.
ُيذكــر أن الحــدث الجانبــي الــذي ينظمــه المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر علــى 
هامــش منتــدى األمــم المتحــدة المعنــي بالغابــات، يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى دور مبــادرة الســعودية 
ــاخ، وضمــان التنميــة  ــر المن الخضــراء وغــرس األشــجار والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة فــي مكافحــة تغي

ــان. ــة اإلنس ــين رفاهي ــتدامة وتحس المس
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المجــال البيئــي بقيادتهــا وإعالنهــا عــن المبــادرات البيئيــة العالميــة، التــي تســتهدف تنميــة الغطــاء النباتــي.
ه بدعــم ســمو ولــي العهــد الســعودي للجهــود المبذولــة فــي العنايــة بالغطــاء النباتــي محليــا وإقليمًيــا  ونــوَّ
وعالمًيــا مــن خــالل مبــادرات التشــجير الطموحــة كمبادرتــي الســعودية الخضراء، والشــرق األوســط األخضر، 
كذلــك المبــادرة العالميــة للحــد مــن تدهــور األراضــي، وتعزيــز حمايــة الموائــل البريــة إلصــالح األراضــي ومنــع 
ووقــف تدهورهــا، والمبــادرة العالميــة للحفــاظ علــى الشــعب المرجانيــة اللتــان تضمنهمــا إعــالن وزراء البيئة 

أثنــاء رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين عــام 2020.

ولي العهد السعودي يقدم واجب العزاء يف 
خليفة بن زايد

م  بنــاًء علــى توجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه هللا - قــدَّ
صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
بعــد وصولــه لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ واجــب العــزاء والمواســاة فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان - رحمــه هللا.
وكان فــي اســتقبال ســمو ولــي العهــد الســعودي، بمطــار الرئاســة فــي أبوظبــي، صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وقــد أعــرب ســمو رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن جزيــل شــكره وتقديــره لســمو ولــي العهــد 

الســعودي علــى مــا أبــداه مــن مشــاعر أخويــة صادقــة تجــاه دولــة اإلمــارات وشــعبها فــي مصابهــم.
كمــا كان فــي اســتقبال ســمو ولــي العهــد الســعودي، ســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
المجلــس التنفيــذي ألبوظبــي، وســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لأعمــال الخيريــة واإلنســانية، والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، وســمو الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار األمــن 
الوطنــي، وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، 
وســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، وســمو الشــيخ عبــدهللا 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، وســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان 
مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلــس 
التنفيــذي ألبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي، وســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ــان  ــون آل نهي ــن طحن ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ محم ــان، والش ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش وس
مستشــار الشــؤون الخاصــة فــي وزارة شــؤون الرئاســة، ومعالــي الشــيخ شــخبوط بــن نهيــان آل نهيــان 
وزيــر الدولــة، والشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، وســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة تــريك الدخيــل.
وقــد رافــق ســمو ولــي العهــد الســعودي كلٌّ مــن صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن أحمــد بــن 
ــو  ــة عض ــر الدول ــز وزي ــن عبدالعزي ــد ب ــن فه ــد ب ــن محم ــريك ب ــر ت ــي األمي ــمو المل ــب الس ــز، وصاح عبدالعزي
مجلــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة 
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ــمو  ــب الس ــة، وصاح ــر الرياض ــل وزي ــريك الفيص ــن ت ــز ب ــر عبدالعزي ــي األمي ــمو المل ــب الس ــاض، وصاح الري
الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة، وصاحــب الســمو الملــي 
األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية، وصاحــب الســمو الملــي 
األميــر فهــد بــن تــريك بــن فيصــل بــن تــريك نائــب أميــر منطقــة القصيــم، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
عبــدهللا بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز وزيــر الحــرس الوطنــي، وصاحــب الســمو الملــي األميــر ســعود بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، وصاحــب الســمو الملــي األميــر تــريك بــن هذلــول بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة نجــران، 
وصاحــب الســمو الملــي األميــر ســلمان بــن ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وصاحــب الســمو األميــر 
بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان وزيــر الثقافــة، ومعالــي عضــو هيئة كبــار العلمــاء المستشــار فــي الديــوان الملي 
الشــيخ الدكتــور ســعد بــن ناصــر الشــثري، ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء الدكتــور عصــام بــن 
ســعد بــن ســعيد، ومعالــي وزيــر التجــارة وزيــر اإلعــالم المكلــف الدكتــور ماجــد بــن عبــدهللا القصبــي، ومعالــي 
وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء األســتاذ محمــد بــن عبدالملــك آل الشــيخ، ومعالــي مدير المكتــب الخاص 
لســمو ولــي العهــد األســتاذ بــدر بــن محمــد العســاكر، ومعالــي ســكرتير ســمو ولــي العهــد الدكتــور بنــدر بــن 

عبيــد الرشــيد، ومعالــي نائــب رئيــس المراســم الملكيــة األســتاذ راكان بــن محمــد الطبيشــي.
هــذا وقــد غــادر ســمو ولــي العهــد الســعودي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كان فــي وداعه ســمو 

رئيــس الدولــة وأصحــاب الســمو الشــيوخ وكبــار المســؤولين بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
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خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع األميركي
ــر الدفــاع، فــي العاصمــة  ــز، نائــب وزي ــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي ــر خال التقــى صاحــب الســمو الملــي األمي

ــتن«. ــد أوس ــريك »لوي ــاع األمي ــر الدف ــنطن؛ وزي ــة واش األميركي
وجــرى خــالل اللقــاء تنــاول العالقــات االســتراتيجية التــي تربــط البلديــن الصديقيــن، واســتعراض الشــراكة 
القائمــة  والعســكرية  الدفاعيــة  المجــاالت  فــي  االســتراتيجي  التعــاون  وأوجــه  األميركيــة،  الســعودية 

والمســتقبلية.
وأعــرب ســموه عــن تقديــر المملكــة للتعــاون الوثيــق بيــن وزارتــي الدفــاع فــي البلديــن، ولجهــود وزيــر الدفــاع 
ز األمــن  األميــريك »لويــد أوســتن«، للدفــع بهــا آلفــاق أوســع، بمــا ُيحقــق مصالــح البلديــن المشــتركة، ويعــزِّ

ــلم علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. والسِّ
إثــر ذلــك رأس ســمو نائــب وزيــر الدفــاع الجانــب الســعودي فــي اجتمــاع لجنــة التخطيــط االســتراتيجي 
ــات  ــاع للسياس ــل وزارة الدف ــدة، ورأس وكي ــات المتح ــة والوالي ــي المملك ــاع ف ــي الدف ــن وزارت ــترك بي المش
الدكتــور »كولــن كال« الجانــب األميــريك، وجــرى خــالل االجتمــاع اســتعراض تطــورات األحــداث والمتغيــرات 
ــن  ــة البلدي ــار رؤي ــي إط ــات ف ــا والملف ــن القضاي ــد م ــث العدي ــى بح ــة إل ــا، باإلضاف ــا ودولًي ــارعة إقليمًي المتس

ــن.   ــلم الدوليي ــن والس ــى األم ــاظ عل ــتركة، والحف ــح المش ــن المصال ــاع ع للدف
حضــر اجتمــاع اللجنــة مــن الجانــب الســعودي معالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة الفريــق األول الركــن 
ــين  ــن حس ــد ب ــور خال ــة الدكت ــؤون التنفيذي ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــي مس ــي، ومعال ــد الرويل ــن حام ــاض ب في
ــب؛  ــز الطبّي ــور ســمير بــن عبدالعزي ــر وزارة الدفــاع الدكت ــذي لبرنامــج تطوي ــي الرئيــس التنفي ــاري، ومعال البي
ومــن الجانــب األميــريك مســاعد وزيــر الدفــاع األميــريك لشــؤون األمــن الدولــي الدكتــورة »سيليســت 
واالنــدر«، ونائــب مســاعد وزيــر الدفــاع األميــريك لشــؤون الشــرق األوســط الســيدة »دانــا ســترول«، والنائب 
األول لمســاعد وزيــر الخارجيــة األميــريك لمكتــب الشــؤون السياســية والعســكرية الســيد »ســتانلي بــراون«.

تحسين مؤشرات األمن الغذائي يف اململكة
أكــدت المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا اتخــذت خطــوات مهمــة لتعزيــز األمــن الغذائــي، ووضعــت 
اســتراتيجيات تهــدف إلــى تعزيــز النمــو الغذائــي ومواجهــة تحديــات التغيــر المناخــي ونــدرة المــوارد المائيــة، 

ــة. ــي بالمملك ــن الغذائ ــرات األم ــين مؤش ــي تحس ــود ف ــك الجه ــهمت تل ــد أس وق
جــاء ذلــك فــي كلمــة المملكــة التــي ألقاهــا نيابــة عــن صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا 
وزيــر الخارجيــة، معالــي نائــب وزيــر الخارجيــة المهنــدس وليــد بــن عبدالكريــم الخريجــي، خــالل المؤتمــر الــوزاري 

لأمــن الغذائــي العالمــي الــذي دعــت لــه الواليــات المتحــدة األميركيــة فــي األمــم المتحــدة.
وقــدم معاليــه الشــكر لوزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األميركيــة »أنتونــي بلينكــن« علــى عقــد هــذا االجتمــاع 
الــوزاري المهــم لتســليط الضــوء علــى أحــد أهــم التحديــات التــي يواجههــا العالــم اليــوم والمتمثــل فــي األمــن 

الغذائــي العالمــي.
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وقــال المهنــدس الخريجــي: إن مــا يواجهــه المجتمــع الدولــي مــن تحديــات يتطلــب تعزيــز التعــاون الدولــي 
متعــدد األطــراف، فالتحــدي المشــترك الــذي نواجهــه اليــوم والمتمثــل فــي تهديــد األمــن الغذائــي، أثبــت أن 

الطريــق نحــو التعافــي المســتدام يعتمــد علــى تعاوننــا جميًعــا فــي ســبيل مواجهتــه.
وأفــاد بأنــه فــي الوقــت الــذي تمثــل فيــه أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 المعتمــدة مــن األمــم المتحــدة، 
ــا تعتمــده حكومــات الــدول لتلبيــة تطلعــات شــعوبها ولتحقيــق مســتقبل أفضــل  نموذًجــا ومنهًجــا تنموًي
ــا؛  ــذ انطالقته ــة من ــيرة التنموي ــا المس ــي أحرزته ــدم الت ــتويات التق ــن مس ــم م ــى الرغ ــتدامة، وعل ــر اس وأكث
فــإن تحقيــق تلــك األهــداف بــات أمــًرا بالــغ الصعوبــة، حيــث ُتظهــر التوقعــات والمؤشــرات العالميــة انحــراف 

المســار نحــو تحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمتضمــن القضــاء علــى الجــوع.
وأشــار معاليــه إلــى أن هنــاك عــدًدا مــن التحديــات والمخاطــر تشــكل تهديــًدا حقيقًيا على اســتكمال مســيرة 

التنميــة وعلــى األمــن الغذائــي العالمي.
وأضــاف: إن مــن ضمــن التحديــات، التحديــات الصحيــة العالميــة وتتمثَّــل فــي انتشــار األوبئــة، حيــث كشــف لنــا 
انتشــار جائحــة »كوفيــد-19« مــدى هشاشــة النظــام الدولــي فــي مكافحــة فيــروس ال يــرى بالعيــن المجــردة، 
ممــا أدى إلــى اضطرابــات شــديدة طالــت المجتمعــات واالقتصــادات، وكان لهــا آثــار مدمــرة علــى حيــاة 
النــاس ومعيشــتهم؛ وعلــى المؤشــرات االقتصاديــة؛ إذ انعكــس مســارها مــن االرتفــاع إلــى الهبــوط الحــاد.
وأبــان أنهــا أثــرت ســلًبا علــى مكاســب التنميــة التــي تحققــت بشــق األنفــس، حيــث تســببت بنقــص 
االحتياجــات الغذائيــة عالمًيــا، وأدت إلــى ارتفــاع كبيــر فــي مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي، خاصــة فــي البلــدان 

ــر فقــًرا. األكث
ومضــى يقــول: المملكــة العربيــة الســعودية إذ تؤكــد علــى حــق اإلنســان بالعيــش الكريــم ضمــن بيئــة صحيــة 
مســتدامة ومتكاملــة، تتوفــر فيهــا كافــة ســبل الراحــة، فقــد قامــت بجهــود عظيمــة فــي قيــادة االســتجابة 
العالميــة لتلــك الجائحــة التــي واكبــت فتــرة رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، ودعمــت بــالدي الجهــود 
العالميــة لمواجهــة هــذه الجائحــة بمبلــغ 500 مليــون دوالر أميــريك، إضافــة إلــى تقديمهــا 300 مليــون دوالر 
لمســاعدة جهــود الــدول فــي التصــدي للجائحــة، فضــاًل عــن الجهــود اإلنســانية الكبيــرة التــي قدمتهــا للــدول 

األكثــر احتياًجــا لمواجهــة اآلثــار الســلبية للجائحــة.
وأشــار المهنــدس الخريجــي إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية تولــي التحديــات البيئيــة والتغيــر المناخــي 
اهتماًمــا كبيــًرا لحمايــة كوكــب األرض والتنــوع الحيــوي والمحافظــة علــى النظــم البيئيــة الصحيــة التــي تعــد 

ســبًبا رئيًســا فــي الحفــاظ علــى األمــن الغذائــي.
وأوضــح أن رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030م ركــزت ضمــن جهــود التنميــة المســتدامة علــى بنــاء قطــاع 
زراعــي مســتدام، وتعزيــز القطاعــات الداعمــة للنظــم الغذائيــة، وتطويــر النظــم وتحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة، 

وعملــت علــى تعزيــز قــدرات البحــث واالبتــكار لضمــان التقــدم المســتدام لأمــن الغذائــي.



تقارير سعودية
35 التقرير التاسع والعشرون - مايو 2022

وزير الخارجية يزور جناح »مجلس شباب مسك«

أمام خادم الحرمين.. نائب أمير الشمالية يؤدي 
القسم

زار صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزيــر الخارجيــة، جنــاح »مجلــس الشــباب« التابــع 
ــاركتهم  ــالل مش ــياحة، خ ــعودية للس ــة الس ــن الهيئ ــك«، ورك ــلمان »مس ــن س ــد ب ــر محم ــة األمي لمؤسس

ــرا. ــي سويس ــد ف ــوس« 2022، المنعق ــي »داف ــادي العالم ــدى االقتص ــي المنت ف
واطلــع ســمو وزيــر الخارجيــة، علــى مــا يقدمــه »مجلــس الشــباب« مــن جلســات حواريــة للمشــاركين فــي 
المنتــدى العالمــي، وذلــك بهــدف تطويــر الشــباب وتمكينهــم مــن إيجــاد حلــول إبداعيــة، تســعى لمعالجــة 

التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه العالــم.
ل ســموه فــي »المقهــى الســعودي« الــذي تديــره الهيئــة الســعودية للســياحة، ممثلــة فــي هويــة  كمــا تجــوَّ
الســياحة الوطنيــة »روح الســعودية«، حيــث ُتقــدم فيــه القهــوة الســعودية، باإلضافــة إلى عــرض معلومات 
متكاملــة عــن الســياحية فــي المملكــة، بهــدف زيــادة الوعــي عــن المملكــة كوجهــة ســياحية، للمشــاركين 

فــي منتــدى دافــوس العالمــي.

تشــرف بــأداء القســم أمــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه 
هللا - بحضــور صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فــي قصــر الســالم بجدة؛ صاحــب الســمو الملي األمير ســعود بــن عبدالرحمن 
بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز، عقــب صــدور األمــر الملــي بتعيينــه نائًبــا ألميــر منطقــة الحــدود الشــمالية، قائــاًل: 
»أُقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلًصــا لدينــي، ثــم لمليــي وبــالدي، وأن ال أبــوَح بســر مــن أســرار الدولــة، 

وأن أحافــظ علــى مصالحهــا وأنظمتهــا، وأن أُؤّدَي أعمالــي بالصــدق واألمانــة واإلخــالص والعــدل«.
ــر  ــز، وزي ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي ــعود ب ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــي األمي ــمو المل ــب الس ــم صاح ــر أداء القس حض

الداخليــة.

ولي العهد السعودي يستقبل وفد أعضاء 
الكونغرس األميركي

اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع؛ وفــًدا مــن أعضــاء الكونغــرس األميــريك، وهــم: النائــب »كريــس ســتوارت« جمهــوري 
مــن واليــة يوتــا، والنائــب »جــاي ريســكنثالر« جمهــوري مــن واليــة بنســلفانيا، والنائبــة »ليســا مكليــن« 

جمهوريــة مــن واليــة ميتشــغان.
وجــرى خــالل االســتقبال اســتعراض عالقــات الصداقــة بيــن البلديــن، وعــدد مــن المســائل ذات االهتمــام 

المشــترك.
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وزير الخارجية يشارك يف منتدى دافوس 2022
شــارك صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، فــي الجلســة الحواريــة التــي 
عقــدت علــى هامــش منتــدى االقتصــاد العالمــي »دافــوس« 2022، تحــت عنــوان »النظــرة الجيوسياســية«.
وأوضــح ســمو وزيــر الخارجيــة خــالل مشــاركته فــي الجلســة الحواريــة، أن »رؤيــة المملكــة 2030« تســهم فــي 
ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــعب المملك ــاء لش ــن الرخ ــد م ــق المزي ــع وتحقي ــار المجتم ــاد وازده ــد االقتص تجدي
مشــيًرا إلــى أن »رؤيــة المملكــة 2030« ســتنعكس علــى تكثيــف التعــاون مــع دول المنطقــة، مــا يــؤدي إلــى 

مزيــد مــن النمــو واالزدهــار.
ورًدا علــى استفســار مقــدم الجلســة حــول عالقــة المملكــة بــكٍل مــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية والواليات 
المتحــدة األميركيــة، أوضــح ســموه أن الصيــن تعــد مــن أهــم الشــركاء التجارييــن للمملكــة، والواليــات 

المتحــدة األميركيــة مــن أهــم شــركاء المملكــة فــي مجــال األمــن.
وحــث ســمو وزيــر الخارجيــة المجتمــع الدولــي علــى دعــم التعــاون والحــوار بيــن جميــع دول العالــم لمواجهــة 
التحديــات العديــدة وأبرزهــا األمــن الغذائــي، منوًهــا بالــدور اإليجابــي للمملكــة فــي مجموعــة دول العشــرين، 

الــذي أســهم فــي مســاعدة الــدول الناميــة.
والتقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة؛ رئيــس اللجنــة الدوليــة 
ــادي. ــوس االقتص ــدى داف ــي منت ــموه ف ــاركة س ــش مش ــى هام ــك عل ــاورر«، وذل ــر م ــر »بيت ــب األحم للصلي
ــه  ــة أوج ــى مناقش ــة إل ــترك، إضاف ــام المش ــات ذات االهتم ــن الموضوع ــدد م ــث ع ــاء بح ــالل اللق ــرى خ وج

ــر. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة واللجن ــن المملك ــاون بي التع
والتقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة؛ معالي وزيــر خارجيــة جمهورية 

فنلنــدا »بيــكا هافيســتو«، وذلــك علــى هامش مشــاركة ســموه في منتــدى دافــوس االقتصادي.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا، إضافــة إلــى اســتعراض 

الموضوعــات اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
والتقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، فــي مدينــة دافــوس 
السويســرية؛ معالــي وزيــرة الخارجيــة فــي جمهوريــة منغوليــا »باتمونــخ باتسيتســيغ«، وذلــك علــى هامــش 

ــادي. ــوس االقتص ــدى داف ــي منت ــموه ف ــاركة س مش
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن، إلــى جانــب المســائل ذات االهتمــام 

المتبــادل.
حضــر اللقــاء ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى االتحــاد السويســري الدكتــور عــادل ســراج مــرداد، ومدير 

عــام مكتــب ســمو وزيــر الخارجيــة عبدالرحمــن الداود.

حضــر االســتقبال صاحبــة الســمو الملــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ســفيرة خــادم 
ــن  ــد ب ــن محم ــب ب ــر مصع ــمو األمي ــب الس ــة، وصاح ــدة األميركي ــات المتح ــدى الوالي ــريفين ل ــن الش الحرمي
فرحــان رئيــس القســم السياســي لشــؤون الكونغــرس فــي ســفارة المملكــة لــدى الواليــات المتحــدة 
ــن  ــاعد ب ــور مس ــي الدكت ــن الوطن ــار األم ــوزراء مستش ــس ال ــو مجل ــة عض ــر الدول ــي وزي ــة، ومعال األميركي
محمــد العيبــان، ومعالــي وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة عضــو مجلــس الــوزراء األســتاذ عــادل بــن أحمــد 

الجبيــر.



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

امللف الثقايف
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حققــت المملكــة العربيــة الســعودية ممثلــة فــي مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع 
»موهبــة« ووزارة التعليــم، للعــام الســادس عشــر علــى التوالــي، 15 جائــزة كبــرى و6 جوائــز خاصــة خــالل 
مشــاركتها فــي معــرض ريجينيــرون الدولــي للعلــوم والهندســة »آيســف 2022« مــن بيــن طــالب 85 دولــة، 

ــا األميركيــة، خــالل الفتــرة مــن 7 إلــى 13 مايــو. ــا بواليــة جورجي الــذي أقيــم فــي أتالنت
وفــاز الطــالب والطالبــات بجائزتيــن فــي المركــز األول، وجائزتيــن فــي المركــز الثانــي، و5 جوائــز فــي المركــز 

الثالــث، و6 جوائــز فــي المركــز الرابــع.
وحقــق الطالــب عبــدهللا الغامــدي المركــز األول فــي مجــال الطاقــة عــن مشــروعه النوعــي »هندســة 
إطــار معدنــي عضــوي ثنائــي الوظيفــة إلنتــاج وتخزيــن الهيدروجيــن بكفــاءة وفعاليــة عاليــة«، والطالبــة 
دانــه العيثــان فــي مجــال الكيميــاء عــن مشــروعها المميــز »إنتــاج الهيدروجيــن بشــكل انتقائــي مــن حمــض 
ــز  ــي المرك ــور المرزوق ــب منص ــد الطال ــة«، وحص ــد الطاق ــال لتولي ــاص فع ــز خ ــتخدام محف ــك باس الفورمي
الثانــي فــي مجــال الهندســة البيئيــة عــن مشــروعه »تصميــم إطــار معدنــي عضــوي متعــدد الوظائــف الحتجاز 
ثانــي أكســيد الكربــون وتحويلــه ضوئًيــا«، والطالــب فيصــل الخويطــر المركــز الثانــي فــي مجــال علــوم النبــات 

ــا نافعــة مــن شــجر الزيتــون لمحاربــة الجفــاف«. عــن مشــروعه »دراســة بكتيري
وحققــت الطالبــة مــودة علــي المركــز الثالــث فــي المعــرض الدولــي للعلــوم والهندســة فــي مجــال العلــوم 
االجتماعيــة والســلوكية عــن مشــروعها  «تطبيــق جديــد فــي اســتخدام الطباعــة الثالثيــة األبعــاد لتشــخيص 
ــروعها  ــن مش ــواد ع ــم الم ــال عل ــي مج ــث ف ــز الثال ــل المرك ــن معيق ــالف ب ــة إي ــة«، والطالب ــات األدوي جرع

ــة«. ــماكة المنخفض ــز Cu2O-CuO  ذي الس ــي لمحف ــاء الكهروضوئ ــل الم ــز أداء فص »تعزي

إنجاز وطني تاريخي غير مسبوق يف معرض 
»آيسف 2022«
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وحققــت الطالبــة تهانــي أحمــد المركــز الثالــث فــي مجــال علــم المــواد عــن مشــروعها »تطويــر مــواد 
ــة«،  ــية والكهروحراري ــة الشمس ــع الطاق ــامة لتجمي ــر الس ــاءة وغي ــة الكف ــكايت )CsSnI3( العالي البيروفس
وحقــق الطالــب أحمــد بحيصــي المركــز الثالــث في مجــال علوم النبــات عن مشــروعه »مكافحة تفشــي البذور 
الطفيليــة باســتخدام الســيتوكينين فــي تركيبــات مختلفــة مــع الفلوريــدون وســالئف اإليثيليــن«، والطالــب 
عبــدهللا الحمــادات فــي المركــز الثالــث بمجــال الطاقــة عــن مشــروعه »نهــج جديــد باســتخدام أكاســيد الحديد 
والكوبالــت كمحــزات كهروضوئيــة لفصــل المــاء علــى مــدار اليــوم«، والطالبــة رفــاء قنــش المركــز الرابــع فــي 
مجــال التقنيــات الهندســية عــن مشــروعها »دراســة خصائــص االشــتعال الذاتــي للهيدروجيــن فــي محــرك 
االشــتعال المعتمــد علــى الضغــط«، والطالــب فيصــل الغامــدي فــي المركــز الرابــع بمجــال علــوم النبــات عــن 
مشــروعه »دراســة تفاعــل طفــرات بروتينــات النمــو فــي النبــات للتحكــم بنمــو الجــذور«، والطالبــة لمــار الكاكا 
المركــز الرابــع فــي مجــال علــوم األرض والبيئــة عــن مشــروعها »تقديــر الضغــط الشــعري لمكمنــات الزيــت 
ــاء  باســتخدام الرنيــن المغناطيســي النــووي«NMR ، والطالبــة أريــج بجــوي المركــز الرابــع فــي مجــال الكيمي
ــز  ــاج بلــورات نانويــة مــن أكســيد المنغني عــن مشــروعها  «تطويــر مركــب هجيــن جديــد كمصــدر واحــد إلنت
ــين أداء  ــروعها »تحس ــن مش ــاء ع ــال الكيمي ــي مج ــع ف ــز الراب ــدي بالمرك ــا الغام ــة ماري ــده«، والطالب وكبريتي
ــيم  ــي لتقس ــيب الكهربائ ــتخدام الترس ــون باس ــيد الكرب ــي أكس ــن بثان ــي لـــWO3 المزي ــز الكهروضوئ التحفي
ــروعها  ــن مش ــة ع ــة االنتقالي ــوم الطبي ــال العل ــي مج ــع ف ــز الراب ــي المرك ــم العبدالباق ــة مري ــاء«، والطالب الم
ــوع  ــكري الن ــرض الس ــا إلدارة م ــات ألف ــن أنزيم ــدد م ــة لع ــات مزدوج ــين كمثبط ــتقات البنزوديوكس »مش

الثانــي«.
ــث  ــز، حي ــى 104 جوائ ــف 2022« إل ــرض »آيس ــة فــي مع ــد جوائزهــا الخاص ــة رصي ــاز رفعــت المملك وبهــذا اإلنج

ــة. ــزة خاص ــرى، و36 جائ ــزة كب ــا 68 جائ ــام 2007، منه ــذ ع ــرض من ــي المع ــاركاتها ف ــدأت مش ب
ــور  ــة« الدكت ــداع »موهب ــة واإلب ــه للموهب ــز ورجال ــك عبدالعزي ــة المل ــام لمؤسس ــن الع ــي األمي ــع معال ورف
ســعود المتحمــي، التهانــي والتبريــكات لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود، وســمو ولــي العهــد - حفظهمــا هللا - علــى هــذا اإلنجــاز الوطنــي الجديــد الــذي تحقــق بفضــل مــن 
هللا تعالــى، ثــم بدعــم القيــادة الرشــيدة - حفظهــا هللا - ألبنــاء الوطــن، الــذي أثمــر هــذا التفــرد والتفــوق بيــن 

ــة. ــابقات الدولي ــل والمس ــي المحاف ــة ف ــدول المتقدم ال
كمــا هنــأ معاليــه وزارة التعليــم، والطــالب، وأســرهم، ومدارســهم، ومعلميهــم، علــى مــا تحقــق مــن إنجــاز، 

متمنًيــا لهــم المزيــد مــن التوفيــق والنجــاح.
وأكــد الدكتــور المتحمــي أهميــة مــا تقــوم بــه مؤسســة »موهبــة« ووزارة التعليــم مــن جهــد مشــترك 
لمواصلــة تحقيــق اإلنجــازات، وتحقيــق مســتهدفات ومبــادرات »رؤيــة المملكــة 2030«، عبــر االرتقــاء بقــدرات 
ومواهــب طــالب الوطــن مــن موهوبيــن وموهوبــات فــي مراحــل التعليــم العــام بكفــاءة واقتــدار، وفــق 
أحــدث األســاليب العلميــة فــي تربيــة الموهوبيــن، باعتبارهــا صاحبــة النهج  األكثر شــمواًل في مجــال الموهبة 
واإلبــداع علــى مســتوى العالــم، مشــيًرا إلــى أن  الشــراكة التكامليــة بيــن موهبــة ووزارة التعليــم وشــركائهما 
االســتراتيجيين والداعميــن، خاصــة ســابك، والســعودية للكهربــاء، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
وجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، وأرامكــو، أســهمت فــي تطويــر بيئــة ومنــاخ ومنظومــة موهبــة 

وإبــداع، توفــر للطلبــة مناًخــا ثرًيــا الكتســاب العلــوم والمعــارف، وترتقــي بهــم وبمهاراتهــم عالًيــا.
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وصــل عــدد االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون الموقعــة علــى هامــش المؤتمــر والمعــرض الدولــي للتعليــم 
84 اتفاقيــة بنهايــة اليــوم الثالــث، شــملت وزارات وجامعــات ومعاهــد ومؤسســات محليــة ودوليــة. وشــهد 
اليــوم الثالــث توقيــع 19 اتفاقيــة، إذ وقــع المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي 7 اتفاقيــات مــع عــدة جامعــات 

ســعودية، منهــا جامعــة الملــك خالــد، وجامعــة جــدة، إضافــة إلــى جامعــة جــازان، وجامعــة حائــل.

84 اتفاقية بمؤتمر ومعرض التعليم

ــري  ــال البش ــن رأس الم ــرفة م ــاذج مش ــرزت نم ــراكة أف ــذه الش ــة« أن ه ــام لـ«موهب ــن الع ــح األمي وأوض
الســعودي صاحــب الكفــاءة علــى اإلنجــاز ومزاحمــة الكبــار علــى منصــات التتويــج، والقــدرة علــى ابتــكار حلــول 

لمشــكالت التنميــة المســتدامة التــي تواجــه العالــم مــن أجــل ازدهــار اإلنســانية.
وضــم المنتخــب الســعودي للعلــوم والهندســة 35 طالًبــا وطالبــة مــن 11 إدارة تعليميــة، شــاركوا بمشــاريع 
نوعيــة فــي مجــاالت واعــدة، منهــا: الــذكاء االصطناعــي، والطاقــة المتجــددة، والدوائيــات، والبيئــة، وتــم 
ــًزا وفائــزة بالجوائــز الكبــرى فــي األولمبيــاد الوطنــي لإلبــداع العلمــي »إبــداع 2022«  اختيارهــم مــن بيــن 40 فائ
الــذي يعــد واحــًدا مــن 19 برنامًجــا مختلًفــا، تقدمهــا »موهبــة« ســنوًيا للطلبــة الموهوبيــن الذيــن يتــم 

ــة. ــي المملك ــنوًيا ف ــافهم س اكتش
كمــا شــاركت المملكــة ممثلــة فــي مؤسســة »موهبــة« فــي معــرض »آيســف 2022« كــراٍع رئيــس، وقدمــت 
19 جائــزة خاصــة ألفضــل المشــاريع المشــاركة فــي مجــال الطاقــة، جرًيــا علــى عادتهــا كل عــام، شــملت منًحــا 
ــي،  ــي العالم ــة اإلثرائ ــج موهب ــور برنام ــا لحض ــادن، ومنًح ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــي جامع ــية ف دراس

باإلضافــة إلــى مكافــآت نقديــة.
واســتقطب معــرض »آيســف« هــذا العــام أكثــر مــن 2000 مشــارك مــن طلبــة التعليــم العــام، يمثلــون أكثــر 
ــدأت  ــف«؛ إذ ب ــل آيس ــرض »إنت ــي مع ــي ف ــى التوال ــة عل ــاركة الـــ16 للمملك ــذه المش ــد ه ــة، وتع ــن 85 دول م
مشــاركتها منــذ عــام 2007م، ضمــن برنامــج ســنوي تنظمه مؤسســة »موهبــة«، بالشــراكة مــع وزارة التعليم، 
ــرى، و30  ــزة كب ــا 53 جائ ــزة، منه ــى 83 جائ ــابقة عل ــاركات الس ــالل المش ــعوديون خ ــالب الس ــل الط وحص
جائــزة خاصــة، كمــا قدمــت المؤسســة جوائــز دوليــة ســنوية خاصــة فــي المســابقة لطــالب مــن 20 دولــة.

وُيعــد معــرض ريجينيــرن الدولــي للعلــوم والهندســة »آيســف« أكبــر معــرض للمنافســة فــي مجــال البحــث 
العلمــي واالبتــكار للمرحلــة مــا قبــل الجامعيــة.
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واشــتملت االتفاقيــات الموقعــة فــي جنــاح وزارة التعليــم، علــى عــدد مــن مذكــرات التفاهــم بيــن جامعــات 
وجهــات محليــة ودوليــة، أبرزهــا اتفاقيــة شــراكة بيــن جامعــة نجــران وشــركة تطويــر لتقنيــة المعلومــات 
)تيتكــو(، واتفاقيــة تعــاون بيــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل والمركــز الوطنــي للقيــاس، إلــى جانــب 
اتفاقيــة تعــاون بيــن جامعــة الجــوف وسيســكو الســعودية، ومذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة القصيــم ومركــز 

األميــر ســلطان للدراســات والبحــوث الدفاعيــة.
وتضمنــت مســتهدفات االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون اســتعراض الفــرص المتاحــة لتطويــر التعليــم فــي 
المملكــة ومحّفــزات االســتثمار فيــه، وكذلــك التعريــف بالحلــول المســاهمة فــي تجــاوز األزمــات والتحديــات 
ز كفــاءة مؤسســاته وتجويــد نواتجه وفــق المعاييــر والمؤشــرات الدوليــة، وتحقيق  التــي تواجــه التعليــم وتعــزِّ

مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030« فــي بنــاء اإلنســان.

أثبــت الطــالب والطالبــات الســعوديون قدراتهــم العاليــة فــي تحقيــق اإلنجــازات العالميــة بإضافــة 22 جائــزة 
ــة  ــوم والهندس ــي للعل ــرون الدول ــرض ريجيني ــي مع ــاركون ف ــة المش ــاء المملك ــا أبن ــة حصده ــرى وخاص كب
»آيســف 2022« والــذي أقيــم فــي أتالنتــا بواليــة جورجيــا األميركيــة، خــالل الفتــرة مــن 7 إلــى 13 مايــو، وشــاركت 
فيــه المملكــة، ممثلــة فــي مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« ووزارة التعليــم.
ــاج  ــا الســعوديين مــن بيــن طــالب 85 دولــة بمحــض الصدفــة، بــل كان نت ــا وطالباتن ولــم يكــن إنجــاز طالبن
عمــل كبيــر وجهــد مضــٍن مــن وزارة التعليــم ومؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع 
ــز بمشــاركاتها فــي المعــرض منــذ  ــا حققــت خاللهــا المملكــة 105 جوائ »موهبــة« بــدأ منــذ ســتة عشــر عاًم

ــة. ــزة خاص ــرى، 36 جائ ــزة كب ــا 69 جائ ــام 2007، منه ع
ولــم يكــن الرهــان الــذي أطلقــه معالــي وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ الــذي يقــود 
عمليــات تطويــر التعليــم خــالل مشــاركته فــي الجلســة الرئيســة للمعــرض والمنتــدى الدولــي للتعليــم 2022م 
والــذي اســتضافته الريــاض حينمــا قــال أراهــن علــى تحقيــق طالبنــا وطالباتنــا الســعوديين نتائــج أفضــل فــي 
المســابقات الدوليــة بالرغــم مــن توقعــات المديــر الدولــي للتعليــم فــي مجموعــة البنــك الدولــي الــذي قــال 

إن نتائــج الــدول ســتنخفض بســبب »كورونــا« بمعــدل 18 درجــة.
وأكــد د. آل الشــيخ أن رهانــه علــى الطــالب والطالبــات الســعوديين يأتــي مــن ثقتــه بمســتوى التعليــم فــي 
ــالب..  ــب للط ــم والتدري ــن التعلي ــتوى م ــى مس ــم أعل ــى تقدي ــات عل ــن والمعلم ــدرات المعلمي ــة وق المملك
ــم المملكــة  ــر مــن الثقــة والمســؤولية ليرفعــوا عل ــا يثبتــون أنهــم علــى قــدر كبي ــا وطالباتن وهــا هــم طالبن

مرفرًفــا فــي واحــدة مــن أهــم وأكبــر المســابقات الدوليــة.
اإلنجــاز غيــر المســبوق الــذي حققــه الطــالب والطالبــات الســعوديون فــي »آيســف 2022م« حظــي بــردود 
أفعــال كبــرى علــى المســتويات الشــعبية والرســمية، وأعلــن معالــي وزيــر التعليــم عــن تقديــم منــح ابتعــاث 
ــًرا لهــم واســتثماًرا لقدراتهــم  ــز فــي المحفــل الدولــي تقدي ــات الذيــن حققــوا جوائ ــع الطــالب والطالب لجمي

وإمكاناتهــم لمســتقبل مشــرق للوطــن.

اململكة تحصد 500 جائزة دولية يف املسابقات 
العاملية
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التقــى معالــي وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، نظيــره فــي المملكــة المتحــدة ناظــم 
الزهــاوي، والممثــل الخــاص لرئيــس الــوزراء البريطانــي للتعليــم للمملكــة الدكتــور »ســتيف ســميث«، وذلــك 
ضمــن زيــارة معاليــه إلــى المملكــة المتحــدة، للمشــاركة فــي المنتــدى الدولــي للتعليــم 2022. وناقــش الجانبــان 
ســبل تعزيــز التعــاون القائــم بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة فــي المجــاالت التعليميــة 
والعلميــة، وبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث وفــق االســتراتيجية الجديــدة التــي أطلقهــا، مؤخــًرا، 
ــس  ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس صاح
ــتعراض  ــة، واس ــي المملك ــم ف ــال التعلي ــي مج ــر ف ــر الكبي ــب التطوي ــى جان ــاع، إل ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال مجل

تجربتهــا فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد.
وتنــاول اللقــاء تعزيــز فــرص التعــاون التعليمــي واألكاديمــي والبحثــي بيــن البلديــن، وتطويــر المناهــج 
التعليميــة ومراجعتهــا باســتمرار، واالســتفادة مــن برامــج تعليــم اللغــة العربيــة عبــر اإلنترنــت، وكذلــك 

التطــّرق إلــى برنامــج تدريــب األطبــاء الســعوديين.
حضــر اللقــاء وكيــل وزارة التعليــم للتعــاون الدولــي الدكتــور صالــح القســومي، ووكيلــة الــوزارة للتعليــم العــام 
ــور محمــد المقبــل، والملحــق الثقافــي  ــة الدكت ــوزارة للبرامــج التعليمي ــل ال ــورة عهــود الفــارس، ووكي الدكت

بســفارة المملكــة لــدى المملكــة المتحــدة الدكتــورة أمــل فطانــي.

آل الشيخ يلتقي نظيره البريطاني

وكانــت مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« قــد بــدأت رحلتهــا فــي اكتشــاف 
ورعايــة الموهوبيــن فــي المملكــة قبــل 11 عاًمــا، حيــث كانــت األرقــام بدايــة فــي البرنامــج الوطنــي متواضعــة 
ــدد  ــاوز ع ــفين، ليتج ــن المكتش ــالب الموهوبي ــن الط ــرات اآلالف م ــت اآلن بعش ــا أصبح ــدودة، ولكنه ومح
الطــالب والطالبــات الذيــن تــم ترشــيحهم فــي مقيــاس »موهبــة« أكثــر مــن 161 ألًفــا؛ فيمــا تجــاوزت أعــداد 
المســجلين والمتقدميــن مئــات اآلالف. البرنامــج الوطنــي للكشــف عــن الموهوبيــن قصــة ســعودية ناجحــة 
بامتيــاز، يجــب إبرازهــا باعتبارهــا نموذًجــا ناجًحــا فــي الفكــرة والمناهــج والنتائــج بيــن »موهبــة«  ووزارة التعليــم 

ومركــز قيــاس، وأنــه أحــدث حــراًكا نوعًيــا فــي المجتمــع الســعودي لتحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«.
وخــالل األعــوام األحــد عشــر الماضيــة قــارب عــدد الجوائــز التــي حصدتهــا المملكــة فــي األولمبيــادات الدوليــة 
500 جائــزة، وأصبحــت المملكــة فــي مقدمــة الــدول فيمــا يتعلــق باإلنجــاز، وتحتــل المرتبــة التاســعة فــي 

مســابقة »آيســف« مــن بيــن 160 دولــة.
وأصبحــت تملــك أفضــل برنامــج رعايــة شــاملة للموهوبيــن الكتشــاف ورعايــة الموهبــة فــي العالــم، 

العلميــة المنشــورة فــي مجــالت عالميــة مختصــة ورصينــة. الدولييــن، والبحــوث  الخبــراء  بشــهادة 
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إنجــاز جديــد ســطره أبنــاء المملكــة ليؤكــدوا تفــوق المملكــة فــي المســابقات العلميــة الدوليــة، فقــد حقــق 
طــالب وطالبــات المملكــة 3 جوائــز دوليــة فــي األولمبيــاد األوروبــي للفيزيــاء 2022م حيــث فــازوا بميداليــة 
وشــهادتي تقديــر فــي األولمبيــاد األوروبــي للفيزيــاء فــي ســلوفينيا خــالل الفتــرة 20- 24 مايــو، رافًعــا رصيــده 

فــي األولمبيــاد إلــى 10 ميداليــات، و3 شــهادات تقديــر.
وزارة التعليــم باركــت للطــالب الفائزيــن وهــم الطالــب صــادق عبــاس العبــاد مــن تعليــم الريــاض، والطالــب 
ــم المنطقــة  حســين جمــال قــدح مــن إدارة تعليــم جــدة، والطالــب محمــد عبــدهللا البــركات مــن إدارة تعلي
الشــرقية، مؤكــدة أن هــذا اإلنجــاز هــو ترجمــة لمــا وصــل إليــه التعليــم فــي المملكــة فــي ظــل الدعــم 

ــيدة. ــادة الرش ــن القي ــه م ــى ب ــذي يحظ ــدود ال الالمح

اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع؛ وفــد مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« 
ــات  ــن والموهوب ــة الموهوبي ــزاع، والطلب ــدهللا اله ــت عب ــال بن ــورة آم ــف الدكت ــام المكل ــن الع ــة األمي برئاس

الفائزيــن فــي معــرض »آيســف 2022م« مــن الحاصليــن علــى الجوائــز الكبــرى والخاصــة.
وعبــر ســمو ولــي العهــد الســعودي عــن ســعادته وفخــره بمــا حققــه الطلبــة الموهوبــون فــي المســابقة 

العالميــة والظهــور المشــرف بهــذا اإلنجــاز الرائــع المحفــز لغيرهــم مــن أبنــاء الوطــن.
وأشــار ســمو ولــي العهــد الســعودي إلــى أن هــذا اإلنجــاز يعــد خطــوة فــي بدايــة حياتهــم لمســتقبل زاهــر إن 

شــاء هللا، متمنًيــا ســموه لهــم التوفيــق فــي مســيرتهم القادمة.

إنجاز دولي جديد للطالب يف الفيزياء

ولي العهد السعودي يستقبل وفد »موهبة«
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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
ــاظ  ــن، والحف ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم ــو، وجه ــهر ماي ش

ــة. ــة والطبيع ــاة البري ــى الحي عل

امللف الترفيهي
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أعلنــت أمانــة منطقــة الريــاض عــن حزمــة مــن الفعاليــات المتنوعــة خــالل أيــام عيــد الفطــر المبــارك لعــام 
1443هـــ، الهادفــة إلــى إضفــاء طابــع مــن البهجــة والســرور فــي مختلــف أرجــاء العاصمــة، وبمــا يتماشــى مــع 
مســتهدفاتها الطموحــة التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تعزيــز مشــاركة الســكان فــي األنشــطة والبرامــج 

المجتمعيــة، ولجعــل المجتمــع نابًضــا بالحيويــة.
وتضمنــت روزنامــة أمانــة الريــاض تنظيــم فعاليــة »عيدكــم فــي حيكــم«، التــي أقيمــت فــي 8 حدائــق عامــة، 
لبــن، والــدوح، والزهــور،  القاســم، وعــكاظ، وحــي  بــن عّيــاف، ومحمــد  األميــر عبدالعزيــز  هــي: حديقــة 
والنهضــة، والربيــع الشــرقي، إلــى جانــب فعاليــة »معايــدة األهالــي« بالشــراكة مــع لجــان التنميــة االجتماعيــة 
فــي حديقــة حــي الفــالح، وأرض حــي النهضــة، وجامــع القفــاري، وممشــى تــالل الموســى، وحديقــة تــالل 

ــروج. ــة الم ــاض، وحديق الري
كمــا شــملت إقامــة فعاليــات ترفيهيــة متنوعــة فــي ســاحة العــروض واالحتفــاالت بالدائــري الشــرقي، 
ــاخ الملــك  ــز، وحديقــة المعالــم، وحديقــة من ــزه الملــك عبــدهللا بحــي المل وســاحة الــدوح لالحتفــاالت، ومتن
عبدالعزيــز، والســاحة الرياضيــة بحــي النخيــل، باإلضافــة إلــى معايــدة األطفــال فــي مصليــات العيــد، وتحديــًدا 
ــع  ــي، وجام ــع الراجح ــلم، وجام ــم المس ــيخ إبراهي ــع الش ــراب، وجام ــى دي ــد، ومصل ــان للعي ــى الفري ــي مصل ف

النافــع.
ــر، إلــى جانــب  ــة الريــاض علــى احتفــاالت لأهالــي ضمــن نطــاق بلديتــي عرقــة والحاي واحتــوت روزنامــة أمان
ــد  ــك فه ــة المل ــي: مدين ــة، وه ــز الطبي ــفيات والمراك ــن المستش ــدد م ــع ع ــاون م ــى بالتع ــدة المرض معاي
الطبيــة، ومستشــفى الملــك ســلمان، واألميــر محمــد بــن عبدالعزيــز، وقــوى األمــن، واإلمــام عبدالرحمــن 

ــة. ــل، والنقاه الفيص
جــاءت فعاليــات أمانــة منطقــة الريــاض بالشــراكة مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص بهــدف إبــراز مظاهــر 
االحتفــال والفــرح خــالل أيــام عيــد الفطــر المبــارك، ووفًقــا الســتراتيجية األمانــة الهادفــة إلــى تفعيــل 

ــد. ــالل العي ــة خ ــات ممتع ــاء أوق ــّكان لقض ــددة للس ــات متع ــر وجه ــة، وتوفي ــن العام األماك

6 فعاليات متنوعة يف العاصمة احتفاء بالعيد

تزامــن انطــالق فعاليــات موســم جــدة 2022 فــي نســخته الثانيــة تحــت شــعار »أيامنــا الحلــوة«؛ مــع اســتقبال 
ــة؛ تــم  ــوٍع إثرائــي لـــ2800 فعالي ــة بتن ــارك؛ حيــث احتفــى موســم جــدة بهــذه المناســبة الغالي ــد الفطــر المب عي
تقديمهــا علــى مــدى 60 يوًمــا فــي تمــازٍج بيــن األصالــة والحداثــة وبيــن الترفيــه والمتعــة التــي تالمــس 

ــياحي. ــي والس ــا التاريخ ــدة وإرثه ــاري لج ــزون الحض المخ
الفعاليــات  العالميــة فــي صناعــة  التجــارب  الموســم توظــف  إدارة موســم جــدة أن فعاليــات  وأكــدت 
ــع الجغرافــي وإتاحــة المجــال  ــي تــم توزيعهــا علــى 9 مناطــق مختلفــة مراعــاة للتوزي بهويــة ســعودية، والت
للــزوار مــن داخــل جــدة وخارجهــا، والتــي روعــي خاللهــا اســتثمار مــا تتمتــع بــه جــدة مــن مقومــات ســياحية 
واعــدة وعناصــر ترفيهيــة متنوعــة، تلبــي كافــة الرغبــات ومختلــف األذواق؛ كمــا يوظــف الموســم اإلمكانــات 
الطبيعيــة، والمــوروث الثقافــي إلقامــة الفعاليــات، مــا يوجــد موســًما اســتثنائًيا وفريــًدا مــن كافــة النواحــي.
ورصــدت كافــة اســتعداداتها مــن خــالل الحملــة اإلعالميــة والتســويقية لموســم جــدة عبــر اللوحــات 

موسم جدة يعانق فرحة العيد بـ2800 فعالية
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ــع  ــاون م ــرات، بالتع ــارض والمؤتم ــة للمع ــة العام ــه األمان ــذي تنظم ــريف ال ــف الش ــرض المصح ــي مع حظ
ــن 40  ــر م ــارة أكث ــة، بزي ــة المقدس ــام بالعاصم ــذي يق ــريف، وال ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل مجم
ــا؛  ــر يوًم ــي عش ــالل اثن ــه وخ ــذ افتتاح ــددة من ــيات متع ــن جنس ــع وم ــرائح المجتم ــف ش ــن مختل ــر م ــف زائ أل
ــات  ــة، والمعلوم ــه المختلف ــرض وأركان ــة المع ــن أجنح ــرة م ــدة الكبي ــم، والفائ ــن التنظي ــزوار بحس ــاد ال وأش
الجميلــة المقدمــة التــي تبــرز جهــود المملكــة فــي خدمــة القــرآن الكريــم عبــر أكبــر مطبعــة فــي التاريــخ لنشــر 

ــريف. ــف الش ــة المصح وطباع
ُيذكــر أن المعــرض يضــم شاشــات عــرض كبيــرة تحــي قصــة ومراحــل إنشــاء مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
ــورة، ومجموعــة مــن األركان تشــتمل علــى معلومــات عــن مطبوعــات  ــة المن المصحــف الشــريف بالمدين
ــرض  ــم المع ــا يض ــريف. كم ــف الش ــة المصح ــا طباع ــر به ــي تم ــل الت ــي، والمراح ــنوي واإلجمال ــع الس المجم
جميــع إنتــاج المجمــع مــن النســخ بجميــع الروايــات والتفاســير بجميــع اللغــات، يك يتمكــن الزائــر مــن االطــالع 
علــى جهــود المجمــع فــي طباعــة المصحــف بلغــة برايــل وطريقتهــا ومراحلهــا. ويتــم تقديــم الضيافــة للــزوار، 

ويحصــل كل زائــر علــى نســخة مــن القــرآن الكريــم.

40 ألف زائر ملعرض املصحف الشريف بالعاصمة 
املقدسة

ــم  ــد أه ــر بأح ــرف الزائ ــي تع ــة، الت ــوارعها الرئيس ــة وش ــل المدين ــي مداخ ــرة ف ــة المنتش ــروض الضوئي والع
مواســم الترفيــه فــي المنطقــة، واضعــة فــي االعتبــار عناصــر التجديــد والتنــوع وتلبيــة مختلــف الرغبــات 

واألعمــار بمــا يليــق بمكانــة جــدة ذات التنــوع البيئــي والمقومــات الســياحية والترفيهيــة الواعــدة.
ــارب  ــر التج ــتقطب أكب ــه، يس ــة الترفي ــي صناع ــدة ف ــه الجدي ــن رؤيت ــا م ــدة 2022 وانطالًق ــم ج ــر أن موس ُيذك
العالميــة فــي مجــال الفعاليــات والســياحة والترفيــه؛ حيــث ســيكون هنــاك 70 تجربــة تفاعليــة، وأكثــر مــن 60 
لعبــة ترفيهيــة، و7 مســرحيات عربيــة، ومســرحيتان عالميتــان، و5 تجــارب وفعاليــات بحريــة، وســيرك عالمــي، 
وأكبــر شــالل تفاعلــي، و4 معــارض عالميــة، وأكثــر مــن 90 متجــًرا ومطعًمــا؛ ليكــون الزائــر أمــام خيــارات 

متنوعــة فــي قضــاء أجمــل األوقــات.
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اختتمــت كافــة العــروض المســرحية الخاصــة فــي برنامــج احتفــاالت العيــد 2022، مســاء الجمعــة »6 مايــو« 
فــي كل مــن مدينــة الريــاض، وجــدة، والدمــام، وأبهــا، حيــث التنــوع مــا بيــن مســرحيات كوميديــة ودراميــة 

تســتهدف كافــة أفــراد العائلــة والشــباب.
ــدة 3  ــد 2022 لم ــج العي ــي برنام ــه ف ــة للترفي ــة العام ــا الهيئ ــي نظمته ــرحية الت ــروض المس ــت الع وانطلق
أيــام متتاليــة، حيــث شــهدت العاصمــة الريــاض عــرض المســرحية الكوميديــة »الليلــة الكبيــرة« علــى خشــبة 
ــابا،  ــول س ــه، ونيك ــن توت ــد عبدالرحم ــة محم ــن بطول ــيتي، م ــاض س ــارد ري ــي بوليف ــدي ف ــر الش ــرح بك مس

ــين. ــان حس ــي، وميره ــود الليث ــي، ومحم ــود عبدالغن ومحم
وتــدور أحــداث المســرحية حــول مــا يمكــن أن يفعلــه عروســان مخطوبــان لمــدة 19 عاًمــا، إذ يفاجــأ االثنــان 
فــي ليلــة زواجهمــا باقتحــام منزلهمــا مــن القنــوات الفضائيــة والصحافــة الكتشــاف شــارع أثــري مغمــور يمــر 
بحجــرة نومهمــا، وتقــوم وزارة اآلثــار بتعييــن عســكري حراســة فــي غرفــة نومهمــا التــي ســتصبح مطمًعــا 

للكثيــر مــن النــاس.
ــي  ــادي األدب ــرح الن ــى مس ــة« عل ــي الجاهلي ــي ف ــة »اللمب ــرحية الكوميدي ــداث المس ــت أح ــدة انطلق ــي ج وف
الثقافــي، مــن بطولــة محمــد ســعد، وســامي مغــاوري، ودينــا محســن، وتــدور أحداثهــا حــول صــراع اللمبــي 
ــى  ــا عل ــه رأًس ــب حيات ــا يقل ــحر مم ــأ للس ــا، فيلج ــا باتًّ ــه رفًض ــي ترفض ــة الت ــرة كروان ــاط باألمي ــل االرتب ــن أج م

ــة. ــف العجيب ــة بالمواق ــة مليئ ــرحية فكاهي ــي مس ــب ف عق
ــا مدينــة الدمــام فقــد اســتضافت علــى مســرح كليــات األصالــة المســرحية الدراميــة »حاللهــم داللهــم«،  أمَّ
مــن بطولــة أحمــد العونــان، وزهــرة عرفــات، وأحمــد إيــراج، وفهــد البنــاي، ومحمــد الرمضــان، وإيمــان 
الحســيني، وعبــدهللا البــدر، ووحيــد عبــدهللا، وعامــر الكعبــي. وتتحــدث حــول عائلــة تتدهــور حالتهــا االجتماعيــة 
والنفســية بســبب الالمبــاالة واإلهمــال، حيــث تتكــون هــذه العائلــة مــن أربعــة إخــوة أيتــام »ثالثــة شــباب 

وبنــت« يقــوم جدهــم بتربيتهــم.
وعلــى مســرح جامعــة الملــك خالــد فــي أبهــا ُعرضــت مســرحية »طــار بالعجــة«، وهــي مــن بطولــة: راشــد 
ــش  ــف. وتناق ــدهللا ناي ــي، وعب ــب المال ــازي، ومتع ــة غ ــص، ونادي ــز بحي ــيري، وعزي ــدهللا عس ــمراني، وعب الش
ــة، وبعــض الممارســات الشــخصية  ــا الفني ــاول عــدًدا مــن القضاي حالــة المشــاهير بأســلوب كوميــدي، وتتن

ــة. ــهرة بالصدف ــلم الش ــدوا س ــن صع ــاهير الذي ــدى المش ل

»املسرح« ُيسـدل ستار احتفاالت العـيد
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نظمــت الجامعــة اإلســالمية ضمــن فعاليــات مهرجــان الثقافــات والشــعوب العاشــر »يــوم المائــدة 
العالميــة«، وهــي مســابقة بيــن أجنحــة الــدول المشــاركة ألفضــل مائــدة تشــتمل علــى مختلــف المأكــوالت 
واألطبــاق التــي تشــتهر بهــا دولهــم، بمشــاركة 10 طباخيــن متخصصيــن للتحكيم مــن كلية الســياحة بمنطقة 
المدينــة المنــورة، وجــرى تســجيل أكثــر مــن 62 صنًفــا مــن األطعمــة الشــعبية ألكثــر مــن 90 دولــة. وهدفــت 
المســابقة إلــى إبــراز التنــوع الثقافــي بيــن الشــعوب فــي إعــداد المأكــوالت وطريقــة تحضيرهــا وتقديمهــا 
علــى ســفرة الطعــام، واكتــظ موقــع المهرجــان بمئــات الزائريــن الذيــن قدمــوا لالســتمتاع بالفعاليــة 
وتــذوق أصنــاف مختلفــة مــن األطبــاق المعروضــة أمــام أجنحــة كل الــدول المشــاركة، والتعــرف علــى طــرق 

تحضيرهــا وفــق تقاليــد مختلفــة تشــكل مزيًجــا يوضــح التنــوع الثقافــي للمشــاركين فــي المعــرض.
ــد  ــية، ويع ــن 90 جنس ــر م ــون أكث ــالمية يمثل ــة اإلس ــن الجامع ــالب م ــه ط ــارك في ــان يش ــر أن المهرج ُيذك
علــى  للتعــرف  ونافــذة  العالــم،  شــعوب  مــن  لعديــد  اإلنســاني  للمــوروث  وحاضنــة  للثقافــات  ملتقــى 
ــات،  ــعوب والثقاف ــدول والش ــن ال ــش بي ــاليب العي ــن أس ــى تباي ــوء عل ــان الض ــلط المهرج ــم. ويس تقاليده
ويســتعرض نشــأتها وتاريخهــا وعاداتهــا، وأبــرز المأكــوالت واألزيــاء القديمــة لــكل دولــة، ومــا تشــتهر بــه 

ــي. ــن إرث ثقاف م

أطباق عاملية ىلع مائدة مهرجان الشعوب
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https://bit.ly/3aG- - ــن ــوف الرحم ــى ضي ــهيل عل ــة للتس ــروعات ضخم ــرية ومش ــة وبش ــات مادي 1 - إمكان
g9J8

https://bit.ly/3H3yA6D - 2 - التوسعة السعودية الثالثة تستقبل 19 مليون مصلٍّ في رمضان
https://bit.ly/3tqdg5t - 3 - ست فعالّيات متنوعة في مختلف أرجاء العاصمة احتفاًء بالعيد
https://bit.ly/3H2OnTb - 4 - موسم جدة يعانق فرحة العيد بالتنوع اإلثرائي لـ2800 فعالية

https://bit.ly/3xfFPDS - 2022 5 - 35  طالًبا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة آيسف
https://bit.ly/3xkPBo6 - 6 -  40 ألف زائر لمعرض المصحف الشريف بالعاصمة المقدسة

https://bit.ly/3O1xBG5 - 7 - “المسرح” ُيسـدل ستــار احتفــاالت العـيـد
https://bit. - ــا ــن كورون ــي م ــتدامة والتعاف ــة المس ــكار للتنمي ــة واالبت ــوم والتقني ــخرت العل ــة س 8 - المملك

ly/3NQEZ7T
https://bit.ly/3Qa56bj - 9 - تغليظ عقوبة مؤذي الوالدين وذوي اإلعاقة والحامل
https://bit.ly/3Mt4haw - 10 - 84  اتفاقية خالل ثالثة أيام بمؤتمر ومعرض التعليم
https://bit.ly/3mBKbjD - 11 - المملكة تحتل الصدارة في مواجهة تحديات التصحر

https://bit.ly/3mrA6WJ - 12 - إزالة 120 مليون م3 من مخلفات البناء والهدم
https://bit. - 13 - المملكــة تتقــدم باســتضافة مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر

ly/3xjskmM
https://bit.ly/3MNQ4VX - ”2022 14 - إنجاز وطني تاريخي غير مسبوق في معرض “آيسف

https://bit.ly/3Q8WzFA - 15 - المملكة تحصد 500 جائزة دولية في المسابقات العالمية
https://bit.ly/3O- - ــجير ــات التش ــي لتقني ــدى الدول ــرض والمنت ــالق المع ــد.. إط ــي العه ــة ول ــت رعاي 16 - تح

1b10r
https://bit.  - زايــد  بــن  خليفــة  فــي  العــزاء  واجــب  يقــدم  العهــد  ولــي  الحرميــن..  خــادم  بتوجيــه   - 17

ly/3Q88Cmp
https://bit.ly/3NzqmWf - 18 - استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي واالبتكار

https://bit.ly/395tZEp - 19 - ألف وظيفة في ملتقى شركاء نيوم
20 - خالــد بــن ســلمان يلتقــي وزيــر الدفــاع األميــريك ويــرأس الجانــب الســعودي فــي اجتمــاع لجنــة التخطيــط 

https://bit.ly/3zoPkn1 - االســتراتيجي
https://bit.ly/3xz6sFl - 21 - تحسين مؤشرات األمن الغذائي في المملكة

https://bit.ly/3aPZ9A9 - 22 - %95 من السعوديين يتعايشون مع المختلف عنهم مذهبًيا
https://bit.ly/3xx4aX1 - 23 - تأسيس أكاديمية وطنية للصناعات العسكرية

https://bit.ly/3tMPm4D - 24 - “مسك” تدشن “مجلس الشباب” في المؤتمر االقتصادي العالمي
https://bit.ly/3O5ZZa2 - ”25 - وزير الخارجية يزور جناح “مجلس شباب مسك” و”المقهى السعودي

https://bit. - 26 - آل الشــيخ يلتقــي بنظيــره البريطانــي والممثــل الخــاص لرئيــس الــوزراء البريطانــي للتعليــم
ly/3O2mqNp
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https://bit.ly/3O52Dx2 - 27 - إنجاز دولي جديد للطالب في الفيزياء
https://bit.ly/3xe- - 28 - أمــام خــادم الحرميــن وبحضــور ولــي العهــد.. نائــب أميــر الشــمالية يــؤدي القســم

2ocd
https://bit.ly/3H3RhqR - ”29 - ولي العهد يستقبل وفد “موهبة” ويعرب عن فخره بأبطال “آيسف

https://bit.ly/3Q9o3uE - 30 - ولي العهد يستقبل وفد أعضاء الكونغرس األميريك
https://bit.ly/3xwwyIS - 31 - خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع القيادة الوسطى األميركية

https://bit.ly/3m- - 2022 32 - وزيــر الخارجيــة يشــارك فــي جلســة “النظــرة الجيوسياســية” منتــدى دافــوس
vCprD

https://bit.ly/3toiqPs - 33 - فيصل بن سلمان: جاهزون لموسم الحج
https://bit.ly/3O0mo8X - 34 - المملكة تقفز 10 مراكز في مؤشر السياحة العالمي

https://bit.ly/3MN- - ”35 - “الهيئــة الوطنيــة” تطلــق البوابــة الوطنيــة لخدمــات األمــن الســيبراني “حصيــن
WZhT

https://bit.ly/3xg16x9 - 36 - موانئ المملكة األكثر كفاءة عالمًيا
https://bit.ly/3H4Nt8y - 37 - المملكة األولى عالمًيا في تصدير التمور

https://bit.ly/3MtGG9L - 2030 38 - “مسك” تنظم أعمال الوحدة الدولية لبرنامج قادة
https://bit.ly/3QbxOZu - 39 - أطباق عالمية على مائدة مهرجان الشعوب

https://bit.ly/3xfrCqI - ”40 - بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور “حصر
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