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ــداث  ــن األح ــة م ــام 2022، مجموع ــن ع ــطس م ــهر أغس ــالل ش ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــهدت المملك ش
ــة.  ــة وترفيهي ــية وثقافي ــة وسياس ــة واقتصادي ــة، اجتماعي ــاالت كاف ــي المج ــازات ف ــار واإلنج واألخب

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 أغســطس، ونيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز 
ــز، ولــي  ــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي آل ســعود - حفظــه هللا - تشــرف صاحــب الســمو الملــي األمي

العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، بغســل الكعبــة المشــرفة.
فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، نرصــد إطــالق الهيئــة الوطنية لألمــن الســيبراني برنامــج »ســايبرك« لتنمية 
قطــاع األمــن الســيبراني، الــذي يعــد أحــد الممكنــات الرئيســة لتحقيــق مســتهدفات االســتراتيجية الوطنيــة 
لألمــن الســيبراني، ويهــدف إلــى تنميــة وبنــاء القــدرات الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــاالت األمــن الســيبراني، 
وتوطيــن تقنيــات األمــن الســيبراني والمحتــوى التدريبــي فــي المجــال، وتحفيــز منظومــة الصناعــة المحليــة 

واالبتــكار فــي مجــال األمــن الســيبراني بالمملكــة.
أمــا فــي الملــف االقتصــادي لشــهر أغســطس 2022، فقــد أعلنــت مدينــة نيــوم الصناعيــة »أوكســاچون« عــن 
إطــالق النســخة األولــى مــن »هاكاثــون أوكســاچون« بالشــراكة مــع وزارة التعليــم ومســّرعة »بلوســوم«، 

المتخصصــة فــي تعزيــز الشــمولية فــي ريــادة األعمــال.
وفــي الملــف السياســي فــي أغســطس، كان الحــدث األبــرز هــو اســتقبال ســمو ولــي العهــد الســعودي 
لــكل مــن زعيــم تيــار الحكمــة فــي جمهوريــة العــراق الســيد عمــار الحكيــم، والرئيــس شــوكت ميرضيائيــف، 

ــة أوزبكســتان. رئيــس جمهوري
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، كان تدشــين وزارة التعليــم الهويــة البصريــة لبدايــة العــام الدراســي 

ــة. ــى الدراس ــات إل ــالب والطالب ــودة الط ــاًء بع ــرك«؛ احتف ــم ينتظ ــعار: »العال ــت ش ــد 1444هـــ تح الجدي
أمــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر أغســطس، فقــد احتضنــت المملكــة العربيــة الســعودية مهرجــان ولــي 
العهــد للهجــن 2022، وهــو حــدث عربــي عالمــي ينتظــره مــالك الهجــن، تقــدر قيمــة جوائــز المهرجــان بأكثــر 

مــن 14 مليــون دوالر أميــريك، أي حوالــي 56 مليــون لاير ســعودي.

امللخص التنفيذي
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ــت  ــرت ونال ــي أث ــداث الت ــم األح ــع أه ــطس 2022، نطال ــهر أغس ــالل ش ــة خ ــي للمملك ــف االجتماع ــي المل ف
بفئــات  المتعلقــة  واألخبــار  المواطنيــن،  خدمــة  فــي  الحكومــة  وجهــود  الســعودي،  المجتمــع  اهتمــام 

المختلفــة. المواطنيــن 

امللف االجتماعي
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اعتمــد معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن 
عبدالعزيــز الســديس، خطــة الرئاســة التشــغيلية لموســم العمــرة لعــام 1444هـــ .

ــدي  ــورة لقاص ــة ومتط ــات نوعي ــم خدم ــى تقدي ــز عل ــغيلية ترك ــة التش ــة الرئاس ــديس أن خط ــح الس وأوض
المســجد الحــرام، وإثــراء تجربــة الزائــر عــن طريــق الخدمــات التقنيــة المميــزة التــي تســهل علــى ضيــوف 
بيــت هللا الحــرام آداء مناســكهم وعباداتهــم بــكل يســر وســهولة. وأكــد الشــيخ الســديس أن الرئاســة قــد 
ــم  ــرة، وتقدي ــم العم ــة لموس ــة والتوجيهي ــة والتقني ــغيلية والفني ــرية والتش ــا البش ــة طاقاته ــخرت كاف س
أرقــى الخدمــات لقاصــدي المســجد الحــرام وفًقــا لتطلعــات القيــادة الرشــيدة - أيدهــا هللا. ووضعــت الرئاســة 
خطــة مطــورة لتنظيــم الصــالة فــي الِحجــر وتقبيــل الحجــر األســود فــي أجــواء روحانيــة وصحيــة آمنــة. 
وتعمــل الرئاســة بمشــاركة الجهــات المعنيــة لتقديــم أفضــل الخدمــات للحرميــن الشــريفين والقاصديــن 
بهــدف الزيــارة أو أداء مناســك العبــادة، وذلــك عبــر خطــة تنظيميــة مطــورة ُتقــدم العديــد مــن الخدمــات 

ــكهم. ــير مناس ــن، وتيس ــن القاصدي ــى بتمكي ــي ُتعن ــاالت الت ــف المج ــي مختل ف

اعتماد خطة شؤون الحرمين ملوسم العمرة

بدء التقديم ىلع »جائزة املحتوى املحلي«
أعلنــت هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة انطــالق التقديــم علــى جائــزة المحتــوى المحلــي فــي 
نســختها األولــى، التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى رفــع الوعــي بالمحتــوى المحلــي وآلياتــه، وتعزيــز التنافســية 
بيــن الفئــات المســتهدفة مــن القطاعيــن العــام والخــاص وأفــراد المجتمــع بمــا يســهم فــي تنميــة المحتــوى 
المحلــي، إذ يبــدأ التســجيل فــي تاريــخ 9 أغســطس وينتهــي فــي تاريــخ 6 أكتوبــر، وســُيعَلن الفائــزون بالجائــزة 

خــالل حفــل مخصــص الحًقــا.
وأوضحــت الهيئــة أن الجائــزة تهــدف إلــى تحفيــز القطاعين العــام والخــاص، والموردين والمنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة وأفــراد المجتمــع؛ لتطبيــق الممارســات الناجحــة المســهمة فــي زيــادة االمتثــال وااللتــزام 
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ــة  ــداف الهيئ ــق أه ــى تحقي ــينعكس عل ــا س ــو م ــات؛ وه ــف القطاع ــي مختل ــي ف ــوى المحل ــات المحت بمتطلب
ــز  ــه وتعزي ــم بآليات ــتوى الفه ــادة مس ــي وزي ــوى المحل ــة المحت ــر ثقاف ــالل نش ــن خ ــك م ــتراتيجية، وذل االس
ــاد  ــتوى االقتص ــى مس ــي عل ــوى المحل ــة المحت ــى تنمي ــة عل ــا اإليجابي ــزة، وآثاره ــول الجائ ــي ح ــل اإليجاب التفاع

ــي. الوطن
وقــد حــددت الهيئــة فــي النســخة األولــى مــن الجائــزة 3 مســارات رئيســة تتضمــن عــدة جوائــز وشــهادات 
ــوى  ــات المحت ــت متطلب ــي ضمن ــة الت ــات الحكومي ــار الجه ــتهدفة؛ إذ إن مس ــات المس ــن الفئ ــكل م ــز ل تمي
المحلــي بالشــكل الصحيــح فــي المنافســات التــي تنطبــق عليهــا آليــات المحتــوى المحلــي خــالل عــام 2022، 

ــزة الجهــات ذات اإلنفــاق المتوســط والمنخفــض. ــا، وجائ ــى إنفاًق ــزة الجهــات األعل يتضمــن جائزتيــن: جائ
فــي حيــن خصــص مســار منشــآت القطــاع الخــاص للمنشــآت األكثــر نمــًوا فــي المحتــوى المحلــي، باإلضافــة 
إلــى شــهادات لألكثــر تميــًزا فــي عناصــر المحتــوى المحلــي، منهــا تمكيــن الطاقــات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى 
البحــث والتطويــر واالعتمــاد علــى سالســل اإلمــداد الوطنيــة؛ إذ يتضمــن المســار 3 جوائز و9 شــهادات تميز 
تغطــي نطــاق المســار. وقــد خصصــت الهيئــة المســار الثالــث لألفــراد المســهمين بقصــص نجــاح مميــزة 

فــي تمكيــن الخدمــات والمنتجــات المحليــة.

أتاحــت وزارة الحــج والعمــرة بالتزامــن مــع بــدء موســم العمــرة للعــام الجــاري 1444هـــ، للحاصليــن علــى جميــع 
أنــواع التأشــيرات والقادميــن مــن جميــع دول العالــم بغــرض الســياحة والزيــارة، إمكانيــة تأديــة العمــرة فــي 
ــاء إقامتهــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إلــى القادميــن إلــى المملكــة مــن الحاصليــن علــى  أثن
تأشــيرة الواليــات المتحــدة األميركيــة، والمملكــة المتحــدة، ودول الشــنغن؛ وذلــك فــي إطــار الجهــود 
المبذولــة لتســهيل إجــراءات وصــول المعتمريــن لتأديــة نســك العمــرة، وتقديــم كل الخدمــات بجــودة عالية، 

وإثــراء تجربــة المعتمريــن الثقافيــة والدينيــة، وفًقــا لمســتهدفات برامــج »رؤيــة المملكــة 2030.«
وتتيــح منصــة »مقــام«، بالتعــاون مــع عــدد مــن شــركات ووكاالت الســياحة المعتمــدة، إمكانيــة اســتخراج 
ــدى  ــدى إح ــة ل ــات المتاح ــة الخدم ــار باق ــة، واختي ــارج المملك ــن خ ــن م ــن القادمي ــرة للمعتمري ــيرة العم تأش

ــدة.  ــة المعتم ــات اإللكتروني المنص
فــي حيــن ُتقــدم منصــة »روح الســعودية« تســهيالت إلكترونية متعــددة إلصدار التأشــيرة اإللكترونيــة لزيارة 
المملكــة لتأديــة نســك العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي الشــريف، وتصميــم باقــة العمــرة وفــق احتياجــات 
ُمقــدم الطلــب عبــر الموقــع اإللكترونــي. كذلــك يمكــن لمــن أصــدروا تأشــيرات فوريــة عنــد وصولهــم 
إلــى أحــد المطــارات الســعودية، ضمــن الــدول المؤهلــة للحصــول علــى التأشــيرات اإللكترونيــة ولضيــوف 
الرحمــن )الواليــات المتحــدة األميركيــة والمملكــة المتحــدة ودول الشــنغن(، أداء نســك العمــرة بــكل يســر 
وســهولة بشــرط اســتخدامها مــرة واحــدة، وأن تحمــل ختــم دخــول مــن الدولــة المصــدرة. ويســتطيع 
الحاصلــون علــى تأشــيرة الزيــارة العائليــة والزيــارة الشــخصية تأديــة العمــرة بــكل ســهولة ويســر مــن خــالل 
حجــز موعــد عــن طريــق تطبيــق »اعتمرنــا« فــي أثنــاء زيارتهــم أقاربهــم وأصدقاَءهــم فــي المملكــة، وذلــك 

بالتقديــم علــى المنصــة الوطنيــة الموحــدة للتأشــيرات.

تأدية »العمرة« بجميع أنواع التأشيرات
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ــف  ــة تكالي ــمل تغطي ــذي يش ــن ال ــامل للزائري ــي الش ــن الصح ــى التأمي ــول عل ــرة الحص ــترط ألداء العم وُيش
العــالج مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا، والحــوادث الشــخصية التــي ينتــج عنهــا الوفــاة أو العجــز، وتأخــر 

ــور. ــن األم ــا م ــا، وغيره ــالت أو إلغاؤه الرح

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر األسود.
ــد، أن  ــد المحيمي ــن محم ــعد ب ــور س ــرام الدكت ــجد الح ــؤون المس ــل ش ــام وكي ــس الع ــاعد الرئي ــح مس وأوض
ــيق  ــل والتنس ــا بالتكام ــة به ــر المتعلق ــرفة والعناص ــة المش ــة بالكعب ــال الخاص ــى األعم ــرف عل ــة تش الوكال
مــع مختلــف وكاالت الرئاســة المتخصصــة وبعــض الجهــات ذات العالقــة بالمســجد الحــرام، مبيًنــا أنــه يقــوم 
علــى تنفيذهــا فريــق فنــي متخصــص مؤهــل؛ إذ يتــم تنفيــذ أعمــال الصيانــة بأســاليب متطــورة حديثــة، مــع 
تحــري الفريــق الفنــي أعلــى معاييــر الدقــة والجــودة فــي األداء واإلنجــاز. وأشــار إلــى اســتخدام أحــدث التقنيــات 
وأفضــل المــواد بالمواصفــات العالميــة وبأســاليب متطــورة وطــرق احترافيــة فــي تنفيــذ األعمــال الخاصــة 

بالكعبــة المشــرفة والعناصــر المتعلقــة بهــا.

صيانة دورية للحجر األسود

ف  نيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - تشــرَّ
صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 

بغســل الكعبــة المشــرفة.
ولــدى وصــول ســمو ولــي العهــد الســعودي إلــى المســجد الحــرام، يرافقــه صاحــب الســمو الملــي األميــر 
عبدالعزيــز بــن تــريك بــن فيصــل، وزيــر الرياضــة؛ كان فــي اســتقباله معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد 

الحــرام والمســجد النبــوي الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس.

سمو ولي العهد السعودي يتشرف بغسل الكعبة 
املشرفة
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وفور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.
بعد ذلك توجه سموه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

ف بغســل الكعبــة المشــرفة مــع ســمو ولــي العهــد الســعودي، صاحــب الســمو الملــي األميــر  وتشــرَّ
ســعود بــن نهــار بــن ســعود بــن عبدالعزيــز محافــظ الطائــف، وصاحــب الســمو األميــر ســعود بــن عبــدهللا 
بــن جلــوي محافــظ جــدة، ومعالــي عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــدهللا بــن حميــد، 
ومعالــي عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد المطلــق، ومعالــي عضــو هيئــة كبــار 
العلمــاء الشــيخ الدكتــور ســعد بــن ناصــر الشــثري، وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء فضيلــة الشــيخ الدكتــور بنــدر 

بــن عبدالعزيــز بليلــة، وســدنة بيــت هللا الحــرام.

اســتعرض مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي خــالل ورشــة العمــل التــي أقامهــا بمقــر المركــز، دور 
الشــباب فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

وتأتــي الورشــة التــي أقيمــت تزامًنــا مــع اليــوم العالمــي للشــباب، انطالًقــا مــن أهــداف المركــز االســتراتيجية 
ــي  ــية ف ــزة أساس ــن ركي ــه م ــا يمثلون ــباب، لم ــل دور الش ــة وتفعي ــام العالمي ــي األي ــاركة ف ــه بالمش ومبادرات
ــة  ــة المملك ــا »رؤي ــزت عليه ــي رك ــا الت ــم القضاي ــد أه ــتدامة، وأح ــة المس ــي للتنمي ــرك أساس ــع، ومح المجتم

.»2030
ــي  ــتراتيجية الت ــن االس ــز، وضم ــداف المرك ــع أه ــق م ــي تتواف ــات الت ــن الموضوع ــدًدا م ــة ع ــت الورش وتناول
ــوات  ــة خط ــت المملك ــي خط ــتدامة«، والت ــة المس ــداف التنمي ــوان »أه ــت عن ــدة تح ــم المتح ــا األم أطلقته
واضحــة فــي تحقيقهــا مــن خــالل برنامــج التحــول الوطنــي الــذي يعتبــر نقطــة البدايــة لتنفيــذ وتطبيــق »رؤيــة 

المملكــة »2030؛ إذ إنــه يركــز علــى الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي .
وســلطت الورشــة التــي أُديــرت بأســلوب العصــف الذهنــي، الضــوء علــى التعريــف بواقــع دور وأهميــة 
الشــباب فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، إضافــة إلــى اقتــراح آليــات لتحقيــق ورفــع مســتوى التنميــة 

المســتدامة فــي المملكــة.
ــي  ــاور الت ــالل المح ــن خ ــكار م ــد األف ــل وتولي ــاركين للتفاع ــم المش ــتنهاض هم ــى اس ــة عل ــزت الورش ورك
ناقشــتها والتــي كان أبرزهــا واقــع وأهميــة دور الشــباب فــي تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«، وســبل تعزيــز 

ــة المســتدامة فــي المملكــة. دورهــم فــي التنمي
وشــهدت الورشــة التــي أقيمــت بحضــور عــدد مــن الشــباب والشــابات، إطــالق وتقديــم عــدد مــن المبــادرات 
والتوصيــات التــي تســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المملكــة بمــا يواكــب أهــداف »رؤيــة المملكــة 

.»2030

»الحوار الوطني« يستعرض دور الشباب يف 
التنمية املستدامة
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بــت جمعيــة المــودة للتنميــة األســرية بمنطقــة مكــة المكرمــة أكثــر مــن 42000 مقبــل ومقبلــة علــى الــزواج  درَّ
خــالل عشــر ســنوات منهــم 18% تــم تأهيلهــم العــام الفائــت وهــذا العــام، ويأتــي ذلــك مــن منطلــق حــرص 
الجمعيــة فــي بنــاء جيــل واٍع مــن الشــباب بمســؤولياته تجــاه أســرته والمجتمع لتحســين جــودة حياة األســرة، 
انســجاًما مــع أهــداف »رؤيــة المملكــة 2030« وبرنامــج التحــول الوطنــي بدعــم الشــباب الذيــن تبلــغ نســبتهم 
بالمملكــة 66% ممــن هــم فــي ســن الــزواج وفــق آخــر اإلحصائيــات. وقــد قدمــت المملكــة الكثيــر مــن 
الجهــود لدعــم األســر الناشــئة فــي الســعودية ابتــداًء مــن صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )ض 144( فــي 
العــام 1434هـــ، والــذي يهــدف إلــى إعــداد المقبليــن والمقبــالت علــى الــزواج عبــر الحقيبــة الوطنيــة التدريبيــة 

المعتمــدة التــي نفذتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مــع جمعيــة المــودة.
وأفــاد المديــر العــام لجمعيــة المــودة للتنميــة األســرية األســتاذ محمــد بــن علــي آل رضــي، بــأن مبــادرة تأهيل 
المقبليــن علــى الــزواج، وكذلــك األســر الناشــئة، تنفــذ فــي جميــع مناطــق المملكــة مــن خــالل أكثــر مــن 50 
جمعيــة للتنميــة األســرية والــزواج ومراكــز أســرية متخصصــة، وقــد ســاعدت خــالل العــام الفائــت أكثــر مــن 

38 ألــف شــاب وشــابة فــي التأهيــل قبــل الــزواج.
ــى أن  ــات إل ــارت اإلحصائي ــرة، إذ أش ــنوات األخي ــالل الس ــت خ ــزواج ارتفع ــدالت ال ــي أن مع ــح آل رض وأوض
متوســط نســبة الــزواج ســّجل العــام 2020 ارتفاًعــا بنســبة 9.60% عــن العــام 2019 بإجمالــي 138958 عقــد زواج 
لمواطنيــن ســعوديين ممــا يتطلــب جهــوًدا توعويــة أكبــر فــي تأهيــل المقبليــن والمقبــالت علــى الــزواج، 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــات الت ــض التحدي ــون بع ــد يواجه ــئة ق ــر الناش ــزواج واألس ــى ال ــن عل ــا أن المقبلي موضًح
االنفصــال، خصوًصــا خــالل الـــ6 ســنوات األولــى مــن الــزواج؛ إذ أشــارت دراســة أجرتهــا الجمعيــة اســتطلعت 
فيهــا وجهــات نظــر المطلقيــن والمطلقــات بأبــرز األســباب التــي قادتهــم إلــى الطــالق، إلــى أن 46% مــن 
حــاالت الطــالق تحــدث بســبب ضعــف التوافــق الفكــري والثقافــي بيــن الزوجيــن، ثــم يليهــا ضعــف الحــوار 
بيــن الزوجيــن، ثــم التدخــالت الخارجيــة فــي العالقــة الزوجيــة. ومــن خــالل تحليــل القضايــا الــواردة إلــى 

46% من حاالت الطالق بسبب ضعف التوافق 
الفكري
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الجمعيــة خــالل العــام 2021م، وجــدت الجمعيــة أن قضيــة فتــور العالقــات واختيــار شــريك الحيــاة مــن أبــرز 
القضايــا التــي قــد تقــع بيــن الزوجيــن فــي الـــ6 ســنوات األولــى مــن الــزواج.

وأكــد آل رضــي أن لبرامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج أهميــة كبيــرة فــي تحقيــق االســتقرار األســري؛ إذ 
أشــارت دراســة »أثــر تأهيــل برنامــج المقبليــن علــى الــزواج« علــى المســتفيدين مــن البرنامــج بيــن عــام 2013 
ــاة  ــون حي ــم يعيش ــدورات إنه ــن ال ــتفادوا م ــن اس ــال 80% مم ــث ق ــًرا، حي ــًرا كبي ــج أث ــى أن للبرنام ــى 2018، إل إل

مســتقرة، فــي حيــن قــال 57% ممــن لــم ينضمــوا للبرنامــج التدريبــي إن حياتهــم غيــر مســتقرة. 
وتقــوم الجمعيــة بتقديــم برنامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج منــذ الســنوات األولــى مــن تأسيســها علــى 
ــن  ــل واٍع م ــاء جي ــي بن ــاهمة ف ــك للمس ــي، وذل ــل الزواج ــال التأهي ــي مج ــارين ف ــن ومستش ــدي مختصي أي

ــع.  ــرته والمجتم ــاه أس ــؤولياته تج ــباب بمس الش
وأكــد آل رضــي أنــه يجــب أن يصبــح برنامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج إلزامًيــا علــى جميــع مــن يعتــزم الزواج 
ــب  ــة، والجوان ــرعية والحقوقي ــب الش ــي الجوان ــم ف ــن بتثقيفه ــى الزوجي ــق عل ــي عمي ــر إيجاب ــن أث ــه م ــا في لم
االجتماعيــة، والجوانــب النفســية والصحيــة، باإلضافــة إلــى تزويــد المســتفيدين بالمهــارات وطــرق إدارة 

الميزانيــة األســرية.



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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عقــدت محاكــم المملكــة أكثــر مــن 5.48 مالييــن جلســة مــا بيــن مرئيــة وكتابيــة - عــن ُبعــد - مــن خــالل خدمــة 
»التقاضــي اإللكترونــي«، منــذ بدايــة الخدمة.

وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت - عن ُبعد - خالل نفس الفترة أكثر من مليوني حكم.
وتحافــظ خدمــة »التقاضــي اإللكترونــي« علــى الضمانــات القضائيــة كافــة وفــق حوكمــة تضمــن تحقيــق تلــك 

الضمانــات بمــا يتناســب مــع طبيعــة هــذا المســار.
وتتضمــن الخدمــة جميــع إجــراءات التقاضــي المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة التــي يمكــن تطبيقهــا إلكترونًيا، 
كتبــادل المذكــرات، وتقديــم المســتندات والمحــررات، وعقــد جلســة الترافــع اإللكترونــي والمرافعــة عــن ُبعــد 
ــى  ــة األعل ــام المحكم ــه أم ــراض علي ــم واالعت ــخة الحك ــتالم نس ــم واس ــق بالحك ــي، والنط ــال المرئ ــر االتص عب

درجــة، وذلــك عبــر منصــة رقميــة خاصــة بالــوزارة.
ــرة  ــن الدائ ــذي يمك ــي« ال ــع الكتاب ــا: »التراف ــي هم ــن التقاض ــن م ــق نوعي ــن طري ــات ع ــد الجلس ــري عق ويج
وأطــراف الدعــوى مــن الترافــع الكتابــي، وتبــادل المذكــرات، وإيداعهــا، إضافــة إلــى توجيــه األســئلة مــن 

الدائــرة واإلجابــة عنهــا كتابًيــا مــن قبــل األطــراف وإرفــاق مســتنداتهم.
وأمــا النــوع اآلخــر مــن الخدمــة، فهــو »جلســة المرافعــة عبــر االتصــال المرئــي« التــي تمكــن الدائــرة القضائيــة 
مــن عقــد جلســة مرئيــة بالصــوت والصــورة يحضرهــا األطــراف عبــر وســائل االتصــال المعتمــدة من الــوزارة، 

وتتــم فيهــا مناقشــة األطــراف، واســتكمال إجــراءات التقاضــي والنطــق باألحــكام.

 5.48 ماليين جلسة ومليونا حكم إلكتروني

أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني إطــالق برنامــج »ســايبرك« لتنميــة قطــاع األمــن الســيبراني، الــذي 
ــدف  ــيبراني، ويه ــن الس ــة لألم ــتراتيجية الوطني ــتهدفات االس ــق مس ــة لتحقي ــات الرئيس ــد الممكن ــد أح يع
إلــى تنميــة وبنــاء القــدرات الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــاالت األمــن الســيبراني، وتوطيــن تقنيــات األمــن 
الســيبراني والمحتــوى التدريبــي فــي المجــال، وتحفيــز منظومــة الصناعــة المحليــة واالبتــكار فــي مجــال األمــن 

الســيبراني بالمملكــة.
وأوضحــت الهيئــة أن برنامــج »ســايبرك« يتضمــن فــي مرحلتــه األولــى عــدًدا مــن المبــادرات أبرزهــا تدريــب 
ــة  ــة الصناع ــز منظوم ــى تحفي ــة إل ــيبراني الرامي ــن الس ــال األم ــرعة أعم ــة، ومس ــات الوطني ــوبي الجه منس
المحليــة وتشــجيع تطويــر منتجــات وخدمــات وحلــول األمــن الســيبراني الوطنيــة، وإطــالق النســخة الثانيــة 
مــن تحــدي األمــن الســيبراني، وتقديــم برامــج نوعيــة لمســؤولي األمــن الســيبراني )CISOs( بالتعــاون 
ــم  ــي تض ــيبرانية الت ــن الس ــن التماري ــة م ــذ مجموع ــال، وتنفي ــذا المج ــي ه ــة ف ــات العالمي ــى الجامع ــع أرق م
بيئــة افتراضيــة تحــايك أنواًعــا مختلفــة مــن الهجمــات والحــوادث الســيبرانية، وتســهم فــي معرفــة كيفيــة 

ــا. ــا وإدارته ــل معه التعام

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني تطلق برنامج 
»سايبرك«
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ــي  ــي ف ــل النياب ــي للعم ــل اإلجرائ ــب، )الدلي ــدهللا المعج ــن عب ــعود ب ــيخ س ــام الش ــب الع ــي النائ ــَن معال َدشَّ
اإلشــراف علــى تنفيــذ األحــكام الجزائيــة والرقابــة والتفتيــش علــى الســجون ودور التوقيــف(، وذلــك بحضــور 
ــاء  ــنوي برؤس ــاع الس ــاء االجتم ــي أثن ــلعان، ف ــح الش ــن راج ــلعان ب ــيخ ش ــة الش ــة العام ــل النياب ــي وكي معال

نيابــات المناطــق المنعقــد فــي منطقــة عســير بتاريــخ 13/ 1/ 1444هـــ. 
ــن الدليــل عــدة مرتكــزات مهمــة فــي أعمــال الرقابــة القضائيــة علــى الســجون واإلشــراف علــى تنفيــذ  وتضمَّ
ــاء  ــة أعض ــاب الفضيل ــل أصح ــن قب ــذة م ــة المتخ ــراءات القضائي ــة اإلج ــادة حوكم ــا إع ــن جملته ــكام م األح
النيابــات المختصــة، والتنظيــم المؤسســي بمهــام وإجــراءات محــددة وموثقــة، إضافــة إلــى اشــتمال الدليــل 
ــة  ــام النياب ــة، ونظ ــه التنفيذي ــة والئحت ــراءات الجزائي ــام اإلج ــع نظ ــق م ــا يتواف ــدة، بم ــل موح ــاذج عم ــى نم عل

ــة. ــة ذات الصل ــق الدولي ــدات والمواثي ــة والمعاه ــة، واألنظم العام
ــام بأحــكام هــذا الدليــل، وضــرورة تكثيــف الجهــود اإلجرائيــة  وأكــَد معالــي النائــب العــام ضــرورَة االلتــزام الت
القضائيــة لإلشــراف المباشــر علــى تنفيــذ األحــكام الجزائيــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة الناجــزة، ورفــع كفــاءة 
العمــل النيابــي المتصــل بالموقوفيــن والســجناء والمودعيــن، والعمــل فــوًرا علــى إنهــاء قضاياهــم وفــق 
ــة  ــجناء أولي ــن والس ــالء الموقوفي ــى إي ــث عل ــل، والح ــكل عاج ــا بش ــكاويهم ومعالجته ــي ش ــام، وتلقِّ النظ

خاصــة، وتكثيــف الجــواالت الرقابيــة فــي هــذا الشــأن.

النيابة العامة تصدر دليل اإلشراف ىلع تنفيذ 
األحكام

وأشــارت إلــى أن البرنامــج يرتكــز علــى ســتة مســارات رئيســة، هــي: »االبتــكار وريــادة األعمــال، والمســؤولون 
عــن األمــن الســيبراني، وخبــراء األمــن الســيبراني، وبرامــج حديثــي التخــرج، والمدربــون فــي مجــاالت األمــن 
الســيبراني، والمختصــون فــي جهــات التحقيــق والجهــات القضائيــة«، ويســتهدف فــي مرحلتــه األولــى زيــادة 
عــدد الشــركات الناشــئة فــي مجــال األمــن الســيبراني مــن خــالل دعــم وتأســيس أكثــر مــن 60 شــركة وطنيــة 
فــي المجــال، وذلــك عبــر دعــم أكثــر مــن 40 شــركة ناشــئة مــن خــالل مســرعة األمــن الســيبراني، وتأســيس 
أكثــر مــن 20 شــركة ناشــئة مــن خــالل تحــدي األمــن الســيبراني، وتمكيــن نحــو 10 آالف مواطــن ومواطنــة فــي 
مجــاالت األمــن الســيبراني، منهــم أكثــر مــن 1500 مســتفيد فــي الجهــات الوطنيــة، وتنميــة المهــارات القيادية 
ألكثــر مــن 150 مســؤواًل عــن األمــن الســيبراني فــي المملكــة، وتدريــب أكثــر مــن 5000 مواطــن ومواطنــة عبــر 

تماريــن ســيبرانية متقدمــة. 
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صــرح المتحــدث الرســمي للمديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات الرائــد محمــد النجيــدي، أن المتابعــة األمنيــة 
لشــبكات تهريــب وترويــج المخــدرات التــي تســتهدف أمــن المملكــة وشــبابها، أســفرت عــن إحبــاط محاولــة 
تهريــب )2.250.000( قــرص مــن مــادة اإلمفيتاميــن المخــدر عبــر مينــاء جــدة اإلســالمي، وضبطها مخبــأة داخل 
ــتقبلها،  ــى مس ــض عل ــارك، والقب ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــع هيئ ــيق م ــات، بالتنس ــح أرضي ــحنة مماس ش
وهــو مقيــم مــن الجنســية الســورية بمدينــة الريــاض، حيــث جــرى إيقافــه واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة األوليــة 

بحقــه وإحالتــه إلــى النيابــة العامــة.

وجــه وزيــر العــدل الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي بالتوســع فــي إتاحــة الخدمــات اإللكترونيــة عبــر بوابــة 
ناجــز najiz.sa، مؤكــًدا فــي توجيهاتــه لفــرق العمــل الخاصــة بالبوابــة، ضــرورة تقصــي تجربــة المســتفيد 
المســتفيدين وتيســير  لتحقيــق رضــا  اإلجــراءات وتقليصهــا  المســتمر مــع أهميــة هندســة  والتطويــر 

ــم. ــات عليه الخدم
ــارة  ــن زي ــتفيدين ع ــي المس ــة تغن ــة إلكتروني ــو 140 خدم ــى اآلن نح ــت حت ــز أتاح ــة ناج ــوزارة أن بواب ــت ال وأعلن

ــة. ــق العدلي المراف
وكشــفت الــوزارة أن بوابــة ناجــز ســجلت منــذ بدايــة العــام 2022، أكثــر مــن 36 مليــون عمليــة دخــول 
لالســتفادة مــن مختلــف الخدمــات العدليــة، وشــملت: القضــاء، والتنفيــذ، والتوثيــق، والــوكاالت واإلقــرارات، 
والتراخيــص وغيرهــا مــن الخدمــات المتنوعــة عــن ُبعــد، دون الحاجــة إلــى زيــارة المقــرات العدليــة، واســتفاد 
منهــا نحــو 7.3 مالييــن مســتفيد، حصلــوا علــى خدماتهــم بســهولة ويســر بخطــوات ميســرة مــن أماكنهــم.

وبينت الوزارة أن معدل المستفيدين يومًيا من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد.
وشــهدت »ناجــز«، مؤخــًرا، إطــالق 51 خدمــة جديــدة، ليرتفــع عــدد الخدمــات المتاحــة عبــر »ناجــز« إلــى 140 خدمة 
ــوات  ــق خط ــا وف ــال( إجراؤه ــاع األعم ــن - قط ــن – زائري ــن – مقيمي ــتفيدين )مواطني ــن للمس ــة، يمك عدلي
بســيطة وميســرة؛ ممــا يختصــر عليهــم الجهــد والوقــت، دون الحاجــة إلــى زيــارة المرافــق العدليــة مــن 

محاكــم وكتابــات عــدل وفــروع للــوزارة.
وتتميــز بوابــة »ناجــز« بتصنيــف العديــد مــن الخدمــات حســب االختصــاص ليســهل على المســتفيد الحصـــول 
علــى الخدمــة العدليــة، ومــن أبــرز الخدمــات )القضــاء – التنفيــذ – العقــارات - الــوكاالت واإلقــرارات - الحــاالت 

االجتماعيــة - خدمــات التراخيــص(، وغيرهــا مــن الخدمــات المتنوعــة.

إحباط تهريب 2.25 مليون قرص إمفيتامين مخدر

»ناجز« تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية



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

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي

امللف االقتصادي
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ــر منطقــة الريــاض،  ــز أمي ــدر بــن عبدالعزي ــر فيصــل بــن بن ــة ودعــم مــن صاحــب الســمو الملــي األمي برعاي
أعلــن ســلطان بــن زاحــم مالــك مصنــع »مركبــة وطــن« لصناعــة الســيارات عــن انطــالق أول مصنــع لتصنيــع 
الســيارات بكفــاءات وطنيــة ســعودية وتقنيــة أوروبيــة، ويأتــي هــذا برعايــة ودعــم مــن صاحــب الســمو 
ــر منطقــة الريــاض، وبشــراكة اســتراتيجية مــع الشــركة  ــز أمي ــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزي الملــي األمي

ــابك(. ــية )س ــات األساس ــعودية للصناع الس
وقــال ســلطان بــن زاحــم: إن وزارة الصناعــة احتضنــت المشــروع تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة المتعلقــة 
بالقطــاع الصناعــي، ســعًيا لالكتفــاء المحلــي وتدريــب الشــباب الســعودي علــى هــذه الصناعــة الفريــدة، كون 
ــدار بكفــاءات وطنيــة، مشــيًرا إلــى أن المصنــع ســينتج بالبدايــة  هــذا المصنــع ُيعــد األول مــن نوعــه الــذي ُي
ســيارتين: األولــى كوبيــة، والثانيــة شــبيهة بجيــب الجــي كالس، وســيتم تســجيلهما بالهيئــة الســعودية 

ــة الشــباب. ــة الفكريــة، وهمــا موجهــان لفئ للملكي
ويأتــي المشــروع النوعــي متوافًقــا مــع مســعى وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة تجــاه العمــل المتواصــل 
لتوطيــن الصناعــات العاليــة فــي الســعودية، للمســاهمة فــي تعزيــز االقتصــاد المحلــي، والعمــل مــع 
ــات  ــن الصناع ــر م ــن للكثي ــاون والتوطي ــات بالتع ــدِّ االحتياج ــابك، لس ــو وس ــل أرامك ــة مث ــركات الوطني الش

ــة. ــا المملك ــي تحتاجه الت

انطالق أول مصنع للسيارات بكفاءات سعودية

ــاچون«  ــون أوكس ــن »هاكاث ــى م ــخة األول ــالق النس ــن إط ــاچون« ع ــة »أوكس ــوم الصناعي ــة ني ــت مدين أعلن
بالشــراكة مــع وزارة التعليــم ومســّرعة »بلوســوم«، المتخصصــة فــي تعزيــز الشــمولية فــي ريــادة األعمــال.
ــة  ــر بمشــاركة جامعــات ســعودية حكومي ويهــدف الهاكاثــون الــذي يقــام فــي الريــاض مــن 6 إلــى 8 أكتوب
وخاصــة، إلــى دفــع منظومــة التعــاون المشــترك فــي مجتمــع الشــركات الناشــئة فــي المملكــة، مــن خــالل 
تقديــم الدعــم الشــامل للموهوبيــن والموهوبــات فــي مجــاالت االبتــكار والتقنيــة والتصنيــع وتحويــل 
أفكارهــم االبتكاريــة إلــى مشــاريع قائمــة علــى أرض الواقــع؛ إذ ســيركز »هاكاثــون أوكســاچون« علــى أربعــة 
مجــاالت تمثــل طموحــات نيــوم الصناعيــة، وهــي: التكنولوجيــا فــي خدمــة اإلنســان، واالبتــكار لتطويــر حلــول 
ــر  ــن األخض ــكارات الهيدروجي ــددة، وابت ــة المتج ــول الطاق ــاه، وحل ــدرة المي ــات ن ــة تحدي ــتدامة لمواجه مس

ــزام المملكــة باستكشــاف بدائــل للطاقــة النظيفــة. والوقــود الكهربائــي اللذيــن يعكســان الت
وســيتبع الهاكاثــون فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام »مســّرعة أوكســاچون«، وهــو برنامــج مكثــف يســتمر 
بالمعرفــة  الُمبكــرة  المراحــل  الناشــئة فــي  الشــركات  لتزويــد مؤسســي  12 أســبوًعا، وصّمــم خصوًصــا 
والخبــرة والمــوارد وتوفيــر شــبكة مــن العالقــات لدعمهــم وتمكينهــم مــن تأســيس شــركاتهم مــن خــالل 

ــن. ــتثمرين والممولي ــال والمس ــتقطاب رأس الم اس
ونــوه الرئيــس التنفيــذي ألوكســاچون ومديــر قطــاع التصنيــع فــي نيــوم »فيشــال وانشــو« بــأن اســتقطاب 
المواهــب الســعودية وتطويرهــا لقيــادة االبتــكار فــي مختلــف المجــاالت تمثــل أولويــة فــي نيــوم، تعكســها 

الشــراكة مــع وزارة التعليــم ومســّرعة »بلوســوم«.

برنامجان لدعم املبتكرين يف »أوكساچون«
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معايشة الحياة العصرية يف »ذا الين«
أطلــق معــرض نيــوم لمدينــة المســتقبل »ذا اليــن« فعالياتــه، مقدًمــا لــزواره 50 جولــة يومًيــا فــي معايشــة 
للحيــاة العصريــة بتصميماتــه المعماريــة وعروضــه الهندســية للمدينــة المبتكــرة، وذلــك فــي مقــره بـ«جــدة 

ســوبردوم«؛ واســتمر حتــى الرابــع عشــر مــن شــهر أغســطس.
وخصــص المعــرض لزائريــه مرشــدين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لتعريفهــم بمعالــم وإمكانــات »ذا الين« 
المعماريــة والهندســية، والوقــوف عــن قــرب علــى فكــرة التصاميــم بشــكل مباشــر. وفتــح المعــرض أبوابــه 

مجاًنــا للزائريــن، بحجــز التذاكــر عبــر تطبيــق »هــال يــال« للفعاليــات.
ــا حتــى 11 مســاء؛ إلتاحــة الفرصــة لالطــالع علــى تصاميــم  ــا مــن 10 صباًح ــزوار يومًي ــه لل ــح المعــرض أبواب وفت
ــدن  ــه م ــون علي ــب أن تك ــا يج ــا لم ــا عالمًي ــا نموذًج ــدة تجعله ــات فري ــن« بمقوم ــتقبل »ذا الي ــة المس مدين
ــر، وتمتــد لـــ170  المســتقبل، التــي تتمحــور حــول اإلنســان، وتتناغــم مــع الطبيعــة، حيــث يبلــغ عرضهــا 200 مت

ــر. ــطح البح ــوق س ــر ف ــغ 500 مت ــاٍع يبل ــًرا، بارتف كيلومت
وســيحظى معــرض نيــوم لمدينــة المســتقبل »ذا اليــن« بإقامتــه بعــد محطتــه األولــى فــي جــدة، فــي 
المنطقــة الشــرقية، ثــم العاصمــة الريــاض. فــي حيــن ســُتبنى المدينــة علــى مســاحة ال تتجــاوز 34 كيلومتــًرا 
مربًعــا، إذ ستســهم هــذه المســاحة الصغيــرة مقارنــة بالمــدن األخــرى فــي المحافظــة علــى 95% مــن أراضــي 
نيــوم للطبيعــة، وستتســع لنحــو 9 مالييــن نســمة، وهــو أمــر غيــر مســبوق تماًمــا فــي مــدٍن بهــذا الحجــم.
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صرف 243 مليون ريال منذ بدء إزالة عشوائيات جدة
ــن  ــرة م ــف أس ــى 14 أل ــد عل ــا يزي ــار لم ــع اإليج ــم دف ــه ت ــدة أن ــة ج ــوائية بمحافظ ــاء العش ــة األحي ــت لجن أعلن
ســكان األحيــاء العشــوائية، بقيمــة تتجــاوز 243 مليــون لاير منــذ بــدء المشــروع فــي أكتوبــر الماضــي حتــى 

أغســطس.
وأوضحــت اللجنــة أن الدولــة ُتقــّدم ُحزمــة مــن الخدمــات المجانيــة للمواطنيــن من ســكان األحياء العشــوائية 
المشــمولة بالتنظيــم، ويأتــي فــي مقدمتهــا توفيــر الســكن المؤقــت ودفــع اإليجــار الــذي اســتفاد منــه 14156 
أســرة. كمــا تــم توظيــف 213 مواطًنــا ومواطنــة مــن الُمســجلين فــي الضمــان االجتماعــي مــن ســكان 
ــغ إجمالــي الخدمــات  ــة، وبل ــر برامــج التمكيــن الموجهــة لهــذه الفئ ــم، وذلــك عب ــاء المشــمولة بالتنظي األحي
المقدمــة 86 ألــف خدمــة شــملت الســالل الغذائيــة، وســقيا المــاء، والوجبــات، واألدويــة، وحليــب األطفــال، 

ونقــل العفــش.
ُيذكــر أن التســكين يشــمل ثــالث فئــات: األولــى تشــمل األســر الضمانيــة الســاكنين فــي هــذه األحيــاء 

العشــوائية التــي ُخصــص لهــا 4781 وحــدة ســكنية ســتكون جاهــزة بالكامــل نهايــة 2023م.
وتشــمل الفئــة الثانيــة أصحــاب المنــازل الســاكنين فــي األحيــاء العشــوائية والُمزالــة ممــن لديهــم صكــوك، 
وقــد اســتأجرت لهــم الدولــة وحــدات ســكنية لحيــن تســّلمهم مبالــغ التعويضــات. أمــا الفئــة الثالثــة، فهــم 
المواطنــون الذيــن يســكنون هــذه األحيــاء وليســوا مــن مســتفيدي الضمــان وليــس لديهــم صكــوك فتتــم 
دراســة حالتهــم، ومــن ثــّم تســكينهم، منوهــة بأنــه ســتتعامل مــع الفئــات الثــالث فــي األحيــاء التــي ســوف 

تتــم إزالتهــا خــالل المــدة المقبلــة.
ونجحــت اللجنــة بتعــاون مــالك وســكان األحيــاء العشــوائية في إزالــة 28 حًيــا، وتبقى 4 أحيــاء هــي: المتنزهات، 
ــر  ــو 14 الشــمالي، التــي يتوقــع االنتهــاء مــن إزالتهــا آخــر أكتوب وقويــزة، والعــدل والفضــل، وأم الســلم وكيل

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

امللف السياسي
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أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن إيمانهــا بأهميــة تبنــي نهــج مســتدام وشــامل إلدارة االنبعاثــات، 
وأهميــة تفعيــل التقنيــات والحلــول كاالقتصــاد الدائــري الكربونــي، التــي ستســهم فــي التصــدي لتغيــر 
المنــاخ، واســتدامة النمــو االقتصــادي، وأهميــة اتبــاع أســاليب مســتدامة وعمليــة وفاعلة قياًســا إلــى كلفتها 
فــي ســبيل تحقيــق أهــداف مناخيــة طموحــة. جــاء ذلــك فــي كلمــة المملكــة التــي ألقاهــا منــدوب المملكــة 
ــن  ــة الـــ77 + الصي ــاع مجموع ــالل اجتم ــل، خ ــز الواص ــور عبدالعزي ــفير الدكت ــدة الس ــم المتح ــدى األم ــم ل الدائ
علــى مســتوى الســفراء، الــذي عقــد بمقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك بعنــوان )اســتخالص الكربــون 

ــا األساســية لتحقيــق مســار عــادل للطاقــة إلــى األمــام(. ــه - التكنولوجي واســتخدامه وتخزين
وقــدم الســفير الواصــل الشــكر لرئيــس مجموعــة الـــ77 والصيــن لعقــده اجتمــاع اإلحاطة بشــأن اســتخالص 
الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، موضًحــا أن التحديــات الكبــرى التــي يواجههــا العالــم تتطلــب مســتوى غيــر 
مســبوق مــن التعــاون المفتــوح والشــامل المترابــط لضمــان النمــو االقتصــادي المســتدام، والتصــدي 
لتحديــات تغيــر المنــاخ، والبيئــة والتنــوع البيولوجــي، وضمــان أمــن الطاقــة والوصــول إلــى الطاقــة. وأوضــح 
أن التحديــات البيئيــة ومنهــا التغيــر المناخــي، تقتضــي تبنــي نهــج متــوازن وعــادل وذلــك باالنتقــال المتــدرج 

والمســؤول نحــو مصــادر طاقــة أكثــر ديمومــة.
وأفــاد الســفير الواصــل بــأن المملكــة تؤمــن بأهميــة تفعيــل التقنيــات لمعالجــة التحديــات البيئيــة الملحــة، 

مثــل: التغيــر المناخــي، وفقــدان التنــوع الحيــوي، وأمــن الطاقــة ووصولهــا إلــى الجميــع، وحمايــة البيئــة.
وأكــد التــزام المملكــة بالعمــل الدولــي والتعــاون لمكافحــة التغيــر المناخــي، وإيمانهــا بأهميــة ذلــك فــي 

تحقيــق المســتهدفات العالميــة للتصــدي للتحديــات البيئيــة.
وأشــار إلــى أنــه فــي ظــل مبــادرة الســعودية الخضــراء والشــرق األوســط األخضــر، أطلقــت المملكــة حزمــة 
مــن المبــادرات فــي مجــاالت حمايــة البيئــة، وتحويــل الطاقــة، وبرامــج االســتدامة للمســاهمة فــي بنــاء 

ــتدام. ــتقبل مس مس

التحديات البيئية تقتضي التدرج املسؤول والنهج 
املستدام

عقــد معالــي رئيــس مجلــس الشــورى الشــيخ الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، فــي 
ــة  ــي المملك ــواب ف ــس الن ــس مجل ــي رئي ــع معال ــمية م ــات رس ــة مباحث ــاط، جلس ــة الرب ــة المغربي العاصم

المغربيــة رشــيد الطالبــي العلمــي.
واســتعرض الجانبــان خــالل جلســة المباحثــات ســبل تعزيــز العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الشــقيقين فــي 
ــي  ــواب، واألدوار الت ــس الن ــورى ومجل ــس الش ــن مجل ــة بي ــات البرلماني ــيما العالق ــاالت، ال س ــف المج مختل

تقــوم بهــا لجنتــا الصداقــة البرلمانيــة بيــن المجلســين.
ــذي  ــترك ال ــي المش ــل الثنائ ــة العم ــات، أهمي ــة المباحث ــالل جلس ــورى خ ــس الش ــس مجل ــي رئي ــد معال وأك
يســاعد فــي تعميــق وتنميــة العالقــات الثنائيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المغربيــة فــي 

مباحثات برملانية سعودية - مغربية
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املدينة املنورة تشارك يف قمة املدن العاملية
عقــد أميــن منطقــة المدينــة المنــورة والرئيــس التنفيــذي لهيئــة تطويــر المدينــة المنــورة، م. فهــد بــن محمــد 
البليهشــي، اجتماًعــا بنائــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة والمديــر التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحــدة، ميمونــة 

مهــد شــريف، وذلــك علــى هامــش أعمال قمــة المــدن العالميــة بســنغافورة.
وُبحــث خــالل االجتمــاع ســبل التعــاون المشــترك فــي مجــاالت أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 
ــي إلــى مســتوى  ــورة فــي توطيــن تلــك األهــداف وتركيزهــا مــن مســتواها الوطن ــة المن وتوجهــات المدين

المــدن، فــي ســبيل تحســين جــودة حيــاة ســكانها وإثــراء تجربــة زوارهــا.
وتطــرق االجتمــاع إلــى تقــدم المدينــة المنــورة فــي مجــال تطويــر اســتراتيجيات المــدن الذكيــة، ومشــاركتها 
فــي أعمــال القمــة بوصفهــا مدينــة مرشــدة لعــرض خبراتهــا وتجاربهــا علــى المــدن العالميــة األخــرى مــن 

خــالل تقديــم »منصــة رســيل« ضمــن أعمــال ورشــة عمــل المــدن الذكيــة.
وقــد اتفــق الجانبــان علــى تفعيــل أعمــال اللجــان والفــرق المشــتركة بيــن الجهتيــن للُمضــي ُقدًمــا فــي 
ــم  ــار لمفاهي ــر إط ــك تطوي ــورة، وكذل ــة المن ــدة بالمدين ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــن أه توطي
المــدن الذكيــة والمســتدامة، وحــث المــدن العالميــة األخــرى علــى تبنيــه والعمــل بموجبــه، والتعــاون فــي 

إقامــة المنتديــات والمؤتمــرات ذات الصلــة.
ُيذكــر أن القمــة ُتقــام بوصفهــا فعاليــة حصريــة كل ســنتين للقــادة الحكومييــن وخبــراء الصناعــة؛ لمواجهــة 

تحديــات المــدن المســتدامة، ومشــاركة الحلــول الحضريــة المتكاملــة، وإقامــة شــراكات جديــدة.

مختلــف المجــاالت، منوًهــا فــي الوقــت ذاتــه بحــرص خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء - يحفظهمــا هللا - علــى تنميــة العالقــات وازدهارهــا بيــن البلديــن الشــقيقين، مشــيًرا 
ــة  إلــى أن مذكــرة التفاهــم التــي ســيتم توقيعهــا بيــن المجلســين ســتعمل علــى تحويــل العالقــة البرلماني
ــالل  ــا خ ــا، موضًح ــراد تحقيقه ــداف الم ــرة واأله ــذه المذك ــالل ه ــن خ ــد م ــي يتجس ــب عمل ــى جان ــزة إل الممي

جلســة المباحثــات أهميــة مــا تقــوم بــه المجالــس البرلمانيــة فــي العمــل علــى التشــريعات وإصدارهــا.
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــه المملك ــا تقدم ــي م ــواب المغرب ــس الن ــس مجل ــي رئي ــن معال ــر، ثم ــب آخ ــن جان م
للمملكــة المغربيــة فــي مختلــف المجــاالت، ومواقفهــا الداعمــة فــي المحافــل البرلمانيــة، مؤكــًدا علــى أن 
المغــرب يقــدر ويحتــرم مــا تبذلــه المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن 
ــع  ــات وق ــة المباحث ــب جلس ــة. وعق ــزة وقوي ــن ممي ــن البلدي ــات بي ــى أن العالق ــيًرا إل ــا هللا - مش - حفظهم
معالــي رئيــس مجلــس الشــورى ومعالــي رئيــس مجلــس النــواب مذكــرًة للتفاهــم بيــن المجلســين تهــدف 

ــز التعــاون والتفاعــل المســتمر بيــن الطرفيــن. ــر إطــار لتعزي إلــى توفي
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مشروع سعودي لدعم األمن الغذائي للنازحين
للنازحيــن  الغذائــي  األمــن  دعــم  مشــروع  اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  دشــن 
الســوريين والفلســطينيين والمجتمــع المســتضيف فــي الجمهوريــة اللبنانيــة، بحضــور ســفير خــادم الحرمين 
ــد بــن عبــدهللا بخــاري، ومفتــي الجمهوريــة اللبنانيــة الشــيخ عبداللطيــف دريــان،  ــان ولي الشــريفين لــدى لبن
وبعــض الشــخصيات فــي دار اإلفتــاء، وممثليــن عــن لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب 
آســيا )اإلســكوا(، وممثليــن عــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا(، ومديــر فــرع 

المركــز فــي لبنــان عبدالرحمــن القريشــي، وذلــك فــي مقــر دار اإلفتــاء.
ــدة 65  ــة الواح ــزن الحص ــهًرا، وت ــدار 12 ش ــى م ــة عل ــلة غذائي ــف س ــع 65 أل ــروع توزي ــالل المش ــيجري خ وس
كيلوجراًمــا ليصبــح إجمالــي وزن الحصــص أكثــر مــن 4 آالف طــن مــن المــواد الغذائيــة، يســتفيد منهــا أكثــر 

مــن 300 ألــف فــرد مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة.
ــد مــن  ــة بالمركــز فــي العدي ــة واإلنســانية التــي تقدمهــا المملكــة ممثل ويأتــي ذلــك ضمــن الجهــود اإلغاثي

ــم. ــول العال ــة ح ــقيقة والصديق ــدول الش ال
ع مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية 32 طًنــا و100 كيلوجرام من الســالل  مــن جهــة أخــرى، وزَّ

الغذائيــة لألســر األكثــر احتياًجــا فــي مديريــة الشــمايتين بمحافظــة تعز، اســتفاد منهــا 1.800 فرد.
ويأتــي ذلــك ضمــن مشــروع دعــم األمــن الغذائــي للعــام 2022م، الــذي ُينّفــذه المركــز فــي اليمــن، ويســتهدف 
توزيــع أكثــر مــن 192 ألــف ســلة غذائيــة تــزن أكثــر مــن 20 ألــف طــن علــى األســر المحتاجــة والمتضــررة فــي 15 

محافظــة يمنيــة.

10 ماليين دوالر مساعدات سعودية لالجئي 
أوكرانيا

ــال  ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل ــى مرك ــام عل ــرف الع ــي المش ــوان المل ــار بالدي ــي المستش ــد معال أك
اإلنســانية، الدكتــور عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الربيعــة، أن دعــم المملكــة لالجئيــن القادميــن مــن أوكرانيــا إلــى 
بولنــدا والــدول المجــاورة، يأتــي امتــداًدا لجهودهــا اإلنســانية فــي الوقــوف إلــى جانــب الالجئيــن والمتضرريــن 

فــي مختلــف بقــاع العالــم.
وقــال الدكتــور الربيعــة خــالل المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده بمقــر ســفارة المملكــة فــي بولنــدا: »إن 
المملكــة ممثلــة بمركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة قدمــت مــن خــالل منظمــة الصحــة العالميــة، والمفوضيــة 
ــة 10  ــا بقيم ــن أوكراني ــن م ــة لالجئي ــة وإيوائي ــاعدات طبي ــن، مس ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم الس
ــود  ــم الجه ــى دع ــة عل ــرص المملك ــا ح ــخص«، مبيًن ــون ش ــن ملي ــر م ــتهدف أكث ــريك، تس ــن دوالر أمي ماليي

ــكان. ــي أي م ــن ف ــن والمحتاجي ــاعدة الالجئي ــانية لمس اإلنس
وأوضــح معاليــه أنــه ســيتم خــالل هــذه الزيــارة بحــث ســبل تعزيــز الجهــود اإلغاثيــة وآليــة تنســيق االســتجابة 
اإلنســانية لصالــح الالجئيــن، مشــيًرا إلــى أن مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة وبالشــراكة مــع منظمــات األمــم 
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املنتدى الدولي السيبراني يناقش املتغيرات 
الجيوسياسية

كشــف المنتــدى الدولــي لألمــن الســيبراني، المنصــة العالميــة الرائــدة فــي فتــح آفــاق المعرفــة حــول 
ــيبراني  ــن الس ــة لألم ــة الوطني ــه الهيئ ــذي تنظم ــاون، ال ــس التع ــاء أس ــيبراني، وبن ــن الس ــات األم موضوع
تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - عــن محــاور 
ــتقبل  ــكيل مس ــاق تش ــارعة، وآف ــتراتيجية المتس ــية واالس ــرات الجيوسياس ــش المتغي ــذي يناق ــدى ال المنت
األمــن الســيبراني، تحــت شــعار )إعــادة التفكيــر فــي الترتيبــات الســيبرانية العالميــة(، والمنعقــد يومــي 

األربعــاء والخميــس 9 و10 نوفمبــر 2022 فــي مدينــة الريــاض.
وتأتــي نســخة هــذا العــام بمشــاركة نخبــة مــن صنــاع القــرار والرؤســاء التنفيذييــن، وكبــار المســؤولين 
الحكومييــن، وممثلــي أبــرز الشــركات العالميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واألوســاط األكاديميــة حــول 
العالــم، تأكيــًدا علــى موقــع المملكــة الريــادي عالمًيــا في دعــم الجهود الدوليــة، وتوحيد المســاعي المشــتركة، 

علــى صعيــد بحــث القضايــا االســتراتيجية ذات الصلــة بالفضــاء الســيبراني.
ويتزامــن موعــد انعقــاد المنتــدى مــع مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن زيــادة في نســب التهديــدات الســيبرانية؛ 
ممــا يحتــم مضاعفــة الجهــود لحمايــة الفضــاء الســيبراني، ال ســيما فــي ظل تســارع توظيــف إمكانــات التقنية 

عالمًيــا فــي الســنوات القليلــة الماضية.
ــات  ــن الموضوع ــعة م ــة واس ــي مجموع ــة تغط ــاور رئيس ــة مح ــدى خمس ــات المنت ــش جلس ــوف تناق وس
بهــدف دفــع عجلــة التطــور فــي القطــاع، وتعزيــز التكاتــف والشــراكات بيــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة 

حــول العالــم.

المتحــدة والمنظمــات الدوليــة يســعى لتطويــر آليــة فعالــة تضمــن االســتجابة الســريعة للتعامــل مــع 
األزمــات اإلنســانية.

واســتعرض الدكتــور الربيعــة خــالل المؤتمــر مشــاريع المركــز اإلنســانية واإلغاثيــة التــي بلغــت أكثــر مــن 2000 
مشــروع نفــذت فــي 85 دولــة حــول العالــم، مبيًنــا أن المشــاريع تغطــي مختلــف القطاعــات الحيويــة كاألمــن 

الغذائــي والصحــة والتعليــم والميــاه واإلصحــاح البيئــي، وغيــر ذلــك مــن القطاعــات المهمــة.
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الجبير والخريجي يلتقيان املمثل األوروبي للسالم
اســتقبل معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة عضــو مجلــس الــوزراء ومبعــوث شــؤون المنــاخ األســتاذ 
عــادل بــن أحمــد الجبيــر، فــي مقــر الــوزارة بالريــاض، معالــي الممثــل الخــاص لالتحــاد األوروبــي لعمليــة 

ــس«. ــفين كوبمان ــط »س ــرق األوس ــي الش ــالم ف الس
وجــرى خــالل االســتقبال اســتعراض العالقــات والتعــاون الوثيــق بيــن المملكة واالتحــاد األوروبــي، والجهود 

التــي تقــوم بهــا المملكــة إلحــالل الســالم فــي منطقة الشــرق األوســط.
واســتقبل معالــي نائــب وزيــر الخارجيــة المهنــدس وليــد بــن عبدالكريــم الخريجــي، فــي مقــر الــوزارة بالريــاض، 

معالــي الممثــل الخــاص لالتحــاد األوروبــي لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط »ســفين كوبمانــس«.
وجــرى خــالل االســتقبال، اســتعراض أوجــه التعــاون الثنائــي المشــترك وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا، وجهود 

الســالم المشــتركة فــي منطقة الشــرق األوســط.
حضر االستقبال، سفير االتحاد األوروبي لدى المملكة »باتريك سيمونيه«.

بتوجيهات ملكية.. جسر جوي إغاثي إلى الخرطوم
إنفــاًذا لتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه هللا - غادرت 
ــك  ــز المل ــّيره مرك ــذي س ــعودي، ال ــوي الس ــر الج ــع الجس ــى طالئ ــكالن أول ــان تش ــان إغاثيت ــاض طائرت الري
ــة  ــى جمهوري ــة إل ــة وإيوائي ــاعدات غذائي ــا مس ــى متنهم ــالن عل ــانية، تحم ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث س
ــق  ــا فري ــاك، يرافقهم ــات هن ــيول والفيضان ــن الس ــررة م ــق المتض ــى المناط ــا إل ــًدا لنقله ــودان تمهي الس

ــات التوزيــع واإلشــراف عليهــا. مختــص مــن المركــز لمتابعــة عملي
وأوضــح معالــي المستشــار بالديــوان الملــي المشــرف العــام علــى المركــز الدكتــور عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 
الربيعــة، فــي تصريــح صحفــي، أن الجســر اإلغاثــي الــذي انطلــق، ســيقوم بتقديــم اإلغاثــة العاجلــة لألشــقاء 
ــة  ــاة وإصاب ــى وف ــيول أدت إل ــرة وس ــار غزي ــة أمط ــى موج ــًرا، إل ــم، مؤخ ــت بالده ــن تعرض ــودانيين الذي الس

عــدد مــن األشــخاص وخســائر جســيمة فــي الممتلــكات.
وبيــن معاليــه أن المســاعدات تشــمل مــواد غذائيــة وإيوائيــة تــزن أكثــر مــن 100 طــن، مؤكــًدا أن ذلــك يؤكــد 
مــا تتصــف بــه القيــادة الرشــيدة مــن حــس إنســاني نبيــل وحــرص كبيــر علــى مســاعدة األشــقاء واألصدقــاء 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، عمــاًل بمــا يقتضيــه النهــج القويــم الــذي دأبــت عليــه المملكــة منــذ نشــأتها.
ودعــا الربيعــة المولــى - عــز وجــل - أن يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن وأن 

يوفقهمــا لــكل خيــر.
مــن جهــة أخــرى، ثمنــت المنظمــة العربيــة للهــالل األحمــر والصليــب األحمــر، توجيــه خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - بتســيير جســر جــوي عاجــل لمســاعدة 

المتضرريــن مــن الســيول والفيضانــات فــي الســودان الشــقيق.
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العيسى يلقي املحاضرة الرئيسية بأكبر منتدى 
شبابي أوروبي

ــع للشــباب األوروبــي لتعزيــز  بدعــوٍة مــن رئاســة منتــدى ريمنــي الــذي تحتضنــه إيطاليــا، وُيعــد أكبــر تجمُّ
ا، ألقــى معالــي األمين  ــا، حيــث يرتــاده نحــو مليــون زائــر ســنويًّ الصداقــة بيــن الشــعوب، والمنتــدى األكبــر عالميًّ
ــم  ــن عبدالكري ــد ب ــور محم ــيخ الدكت ــلمين، الش ــاء المس ــة علم ــس هيئ ــالمي، رئي ــم اإلس ــة العال ــام لرابط الع
العيســى، المحاضــرة الرئيســية للمنتــدى، بحضــور أوروبــي غفيــر مــن الشــباب والقيــادات الدينيــة والسياســية 

والفكريــة، ومــن األكاديمييــن والمثقفيــن وطــالب الجامعــات.
واســتهّل الدكتــور العيســى حديثــه بالتنويــه بأهميــة مثــل هــذه المنتديــات العالميــة التــي ُتســِهم فــي 
تعزيــز الوعــي بأهميــة التقــارب والتفاهــم والتعــاون بيــن األمــم والشــعوب، والتصــدي لشــعارات الكراهيــة 

ــاري. ــراع الحض ــدام والص ــة الص ــة حتمي ــذا نظري ــة، وك والعنصري
ــد معاليــه فــي ســياق محاضرتــه إلــى المالمســة والحفــز لمشــاعر اإليمــان العميقــة المغروســة فــي  وعَم
كل إنســان، فــي أجــواء فكريــة وفلســفية تخاطــب الجميــع، المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، وتســتخدم فــي ذلــك 
ــَد  ــة، التــي تهديــه إلــى اإليمــان بالخالــق الــذي أوَج منطــق الحكمــة التــي تأخــذ باإلنســان إلــى فطرتــه اإليماني

اإلنســان ووضــَع فيــه الِقيــم كفطــرة إنســانية.
ــل القيمــة اإليمانيــة لــدى كل إنســان، ومــن خاللــه  د علــى أهميــة استشــعار الحــس الدينــي الــذي يمثِّ وشــدَّ

يتــم استشــعار ســبب وحكمــة وجودنــا وقيمتــه.
ــل المشــتَركات األخالقيــة بيــن البشــر، هــي فــي الواقــع  ــن الدكتــور العيســى أن القيــم العامــة التــي ُتمثِّ وبيَّ
انعــكاٌس لبعــض آثــار الفطــرة النقيــة المغروســة داخــل كل إنســان، ُمضيًفــا أن هــذه الفطــرة بكامــل 
معناهــا تعنــي فطــرة اإليمــان فــي كل نفــٍس بشــريٍة، وحتــى لــو أنكــر اإلنســان اإليمــان بالخالــق فإننــا نقــول 
ــار اإليمــان الخفــي باللــه الواحــد األحــد الــذي تــم تجاهلــه ألي  لــه: »إن هــذه القيــم اإلنســانية هــي أثــر مــن آث

ســبب مــن األســباب«.
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وأوضــح أن التاريــخ اإلنســاني حــوى كثيــًرا مــن الجدليــات والفلســفات، لكنه ســّجل بينهــا مشــتركاٍت أخالقيًة، 
وقــال: »نحــن - المؤمنيــن بالخالــق جــل وعــال - نقــول بأنهــا انعــكاس لفطــرة اإليمــان، وغيُرنــا يصفهــا بالقيــم 
اإلنســانية. ونحــن ال نمانــع مــن تســميتها )قيًمــا إنســانيًة(، ألننــا علــى يقيــٍن بــأن هــذه القيــم اإلنســانية لــم 
توِجــْد نفســها بنفســها، بــل بفاعــٍل أوَجدهــا: وهــو اإليمــان الداخلــي بالخالــق الواحــد األحــد. ســواء أكان هــذا 

ــا فــي أعمــاق النفــس البشــرية علــى مــا ســبقت اإلشــارة إليــه«. اإليمــاُن ُمعَلًنــا أو كان خِفيًّ
وبّيــن د. العيســى أن اإلنســان حينمــا يتجــّرد مــن هــذا اإليمــان، وبمعنــى آخــر يتجاهــل هــذا الــوازع والدافــع 
اإليمانــي الداخلــي بآثــاره الموضحــة ســابًقا التــي تمنحــه القيــم األخالقيــة، وتميــزه عــن غيــره مــن المخلوقــات، 
ــة  ــا األناني ــي صورته ــة ف ــة المادي ــة النفعي ــاءت عبثي ــا ج ــن هن ــي، وم ــم وعبث ــير مبه ــام تفس ــه أم ــد نفس يج

وبنتائجهــا الســلبية، والخطيــرة علــى اإلنســان فــي الســلم العالمــي والوئــام المجتمعــي.
ــَدام الحتمــي للحضــارات التــي طرحهــا »صموئيــل هنتغتــون« فــي كتابــه  وانتقــد معاليــه – بشــّدٍة - نظريــة الصِّ
ــد عنهــا  ًرا مــن أن إغفــال المشــترك اإلنســاني ُيفــِرز مثــل هــذه النظريــة، التــي تولَّ )صــدام الحضــارات(، محــذِّ
عــدٌد مــن األيديولوجيــات المتطرفــة، مضيًفــا: »لقــد حّطــم كتــاب هنتغتــون عــن حتميــة صــدام الحضــارات، 
ا فــي عــدد طبعاتــه وعــدد ترجماتــه، ولقــد صفقــت لنظريتــه المتطرفــة ورّوجــت لهــا جهــاٌت  رقًمــا قياســيًّ
متعــّددٌة فــي الشــرق والغــرب، وســبب ذلــك هــو موافقــة ذلــك الطــرح لقناعــات تلــك الجهــات التــي 
ــكلت  ــوازع تش ــك ال ــن ذل ــة، وع ــرة اإليماني ــار الفط ــن آث ــج ع ــي النات ــوازع األخالق ــك ال ــرت لذل ــت وتنك تجاهل

ــة صــدام وصــراع الحضــارات لمجــرد اختالفهــا«. ــم المشــتركة التــي تحــول دون همجي القي
ــارات«،  ــف الحض ــن »تحال ــوا ع ــد أعلن ــم ق ــول العال ــركاءها ح ــة وش ــى أن الرابط ــى إل ــور العيس ــار الدكت وأش
ليكــون بديــاًل عــن صــدام الحضــارات، وقــد اســتوعبت األمــم المتحــدة، مؤخــًرا، أهميــة هــذا األمــر، وأنشــأت 

ــة. لذلــك منظمــة دولي
ًحــا أن الخالــق - ســبحانه - هــو الــذي غرســها فــي  وعــاد معاليــه للتفصيــل فــي مســألة فطــرة اإليمــان، موضِّ
نفوســنا، وأن الديــن والشــرائع الســماوية جــاءت إليقــاظ هــذه الفطــرة التــي ترتكــز عليهــا القيــم األخالقيــة 
ل اإلنســان مــن دونهــا - مهمــا اكتســب مــن معرفــة مجــردة -  لــدى األفــراد والمجتمعــات، والتــي ســيتحوَّ
إلــى حيــواٍن متوّحــٍش، مضيًفــا: »لذلــك نالحــظ أن المعرفــة دون قيــم أفــرزت نظريــات متطرفــة، بــل وقادت 

اإلنســان إلــى صناعــة أســلحة الدمــار الشــامل«.
ــي  ا ف ــيًّ ــًزا أساس ــل مرتك ــة يمثِّ ــوع الحري ــى أن موض ًدا عل ــدِّ ــة، مش ــوع الحري ــى موض ــور العيس ــاول الدكت وتن
القيــم الدينيــة واإلنســانية، كمــا شــّدد علــى أن المعنــى الحقيقــي للحريــة يقــف عنــد قوانيــن الــدول وِقيمهــا 
المجتمعيــة، داعًيــا إلــى ضــرورة التمييــز بيــن الحريــة والفوضــى، وبينهــا وبيــن احتــرام كرامــة اآلخريــن، وبينهــا 
وبيــن احتــرام القوانيــن، وبينهــا وبيــن احتــرام ســكينة المجتمعــات وعــدم إثارتهــا والتشــويش علــى أفكارهــا 
ــا  ــذا م ــا أن ه ًن ــس، وُمبيِّ ــداع والتدلي ــاليب الخ ــتخدام أس ــالل اس ــن خ ــة، م ــة والمغلوط ــات الكاذب بالمعلوم
ــًرا، حيــث تعاملــوا مــع أي حســاٍب أســاء لمعنــى الحريــة  ــه لــه مســؤولو وســائل التواصــل االجتماعــي، مؤخَّ تنبَّ

بالكــذب والتزويــر بالتنبيــه أو اإليقــاف المؤقــت، ثــم اإلغــالق.
ر إيجابــي فــي إدارة تلــك المواقــع التــي تمتلــك منصاٍت فــي غاية األهميــة، وغايــة الخطورة  ــد أن هــذا تطــوُّ وأكَّ

متــى ما اســُتخدمت باألســلوب الخاطئ.
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سمو ولي العهد السعودي يستقبل رئيس 
جمهورية أوزبكستان

اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد نائب، رئيــس مجلس 
الــوزراء، فــي الديــوان الملــي بقصــر الســالم بجــدة، فخامــة الرئيــس شــوكت ميرضيائيــف رئيــس جمهوريــة 

أوزبكستان.
وقد أجريت لفخامته مراسم االستقبال الرسمية.

ــات  ــة مباحث ــتان، جلس ــة أوزبكس ــس جمهوري ــة رئي ــعودي وفخام ــد الس ــي العه ــمو ول ــد س ــك عق ــر ذل إث
رســمية، جــرى خاللهــا اســتعراض أوجــه العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وفــرص التعــاون فــي شــتى 

المجــاالت، باإلضافــة إلــى اســتعراض عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك.
حضــر جلســة المباحثــات معالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي الدكتــور 
مســاعد بــن محمــد العيبــان، ومعالــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الشــورى وزيــر 
الطاقــة باإلنابــة الدكتــور عصــام بــن ســعد بــن ســعيد، ومعالــي وزيــر التجــارة وزيــر اإلعــالم المكلــف الدكتــور 
ماجــد بــن عبــدهللا القصبــي، ومعالــي وزيــر الســياحة األســتاذ أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، ومعالــي وزيــر البيئــة 
والميــاه والزراعــة المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي، ومعالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس 
خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح الوزيــر المرافــق، ومعالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المهنــدس 
أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، ومعالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف، 
ومعالــي محافــظ صنــدوق االســتثمارات العامــة األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان، وســفير خــادم الحرميــن 

الشــريفين لــدى جمهوريــة أوزبكســتان يوســف العتيبــي.

ــن  ــرز المفكري ــض أب ــوالت بع ــكار ومق ــا ألف ــًدا تحليلًي ــى نق ــي د. العيس م معال ــدَّ ــه، ق ــياق محاضرت ــي س وف
الغربييــن الذيــن كانــت لهــم إســهامات كبيــرة في الحقــول الدينيــة والفلســفية، ومــن أهمها أعمــال الباحث 
يــن اإليطالــي الشــهير »لويجــي جوســاني«، الــذي قــّدم طرًحــا فريــًدا حــول المعرفــة،  والفيلســوف ورجــل الدِّ

وال ســيما المعرفــة الدينيــة فــي كتابــه الشــهير )الحــس الديــن(.
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سمو ولي العهد السعودي يستقبل زعيم تيار 
الحكمة العراقي

اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء، فــي جــدة، زعيــم تيــار الحكمــة فــي جمهورية العــراق الســيد عمــار الحكيم.

وجــرى خــالل االســتقبال اســتعراض العالقــات الســعودية العراقيــة، وعــدد مــن المســائل ذات االهتمــام 
المشــترك.

حضــر االســتقبال صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائب وزيــر الدفــاع، ومعالي 
وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي الدكتــور مســاعد بــن محمــد العيبــان، وســفير 

خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة العــراق عبدالعزيز الشــمري.
وحضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.

وحضــر مــن الجانــب األوزبــي، مديــر اإلدارة الرئاســية لجمهوريــة أوزبكســتان ســاردور أومورزاكــوف، ونائــب 
مديــر اإلدارة الرئاســية علشــير بايغامــوف، ومستشــار رئيــس الجمهوريــة خير الدين ســلطانوف، ومستشــار 
ــة  ــارة الخارجي ــتثمار والتج ــر االس ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــوف، ونائ ــر كاميل ــة مظف ــس الجمهوري رئي
جمشــيد خوجاييــف، ووزيــر الخارجيــة بالنيابــة فالديميــر نــوروف، والمبعــوث الخــاص لرئيــس الجمهوريــة 
المعنــي بقضايــا السياســة الخارجيــة عبدالعزيــز كاميلــوف، ووزيــر التنميــة المبتكــرة إبراهيــم عبدالرحمانــوف، 
ــي  ــة الرئاس ــن الدول ــاز أم ــس جه ــب رئي ــودوف، ونائ ــك مقص ــة أولوغبي ــدى المملك ــتان ل ــفير أوزبكس وس

أوتابيــك عمــروف.
بعــد ذلــك شــهد ســمو ولــي العهــد الســعودي وفخامــة رئيــس جمهوريــة أوزبكســتان مراســم تبــادل عــدد 

مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الثنائيــة بيــن البلديــن.



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

امللف الثقايف
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أعلنــت هيئــة التــراث اكتشــافات جديــدة فــي مواقــع أثريــة فــي جــزر فرســان الواقعــة علــى بعــد نحــو 40 كــم 
ــترك  ــي مش ــعودي فرنس ــي س ــق علم ــب لفري ــث وتنقي ــال بح ــة أعم ــى خلفي ــك عل ــازان، وذل ــة ج ــن مدين م
بالتعــاون مــع جامعــة باريــس األولــى، نتــج عنــه اكتشــاف عــدد مــن الظواهــر المعماريــة، وقطــع أثريــة تعــود 
إلــى القرنيــن الثانــي والثالــث الميالدييــن، وذلــك ضمــن جهــود الهيئــة العلميــة فــي مجــال المســح والتنقيــب 

عــن المواقــع التراثيــة بالمملكــة، وصونهــا واالســتفادة منهــا كمــورٍد ثقافــي واقتصــادي.
وكشــفت أعمــال الفريــق العلمــي وجــود قطــٍع نــادرة مــن ضمنهــا درع رومانــي مطــوي مصنــوع مــن 
ســبائك النحــاس، وآخــر مــن نــوع »لوريــكا ســكواماتا« الــذي يعــد األكثــر اســتخداًما فــي الفتــرة الرومانيــة مــن 
القــرن األول إلــى الثالــث الميــالدي، ويمّثــل أكثــر القطــع النــادرة التــي تمّكــن الفريــق مــن إيجادهــا، إلــى جانــب 
ــرقية  ــة الش ــة الروماني ــخ اإلمبراطوري ــي تاري ــهيرة ف ــة ش ــخصية روماني ــق لش ــن العقي ــش م ــاف نق اكتش

»جينــوس«، باإلضافــة إلــى العثــور علــى رأس تمثــال حجــري صغيــر.
ــان  ــرة فرس ــي جزي ــافية ف ــتطالعية واستكش ــالت اس ــام برح ــد ق ــًيا كان ق ــعودًيا فرنس ــا س ــر أن فريًق ُيذك
ــادت  ــام 2011م، وق ــرة ع ــي الجزي ــح ف ــال المس ــدأ أعم ــة؛ لتب ــدالالت األثري ــع ذات ال ــددت المواق ــام 2005م، ح ع
االكتشــافات الســابقة التــي تمــت خــالل الفتــرة 2011 - 2020 إلــى العديــد مــن االكتشــافات المعماريــة واألثريــة 

ــا إلــى 1400 قبــل الميــالد. التــي أشــارت إلــى أن هــذه المواقــع يعــود تاريخهــا تقريًب
وأســهمت هــذه األعمــال فــي مواقــع »جــزر فرســان« فــي تحقيــق العديــد مــن الكشــوفات األثريــة، 
وأظهــرت مواقــع ذات أهميــة؛ لتقــدم إضــاءات مهمــة عــن الــدور الحضــاري للموانــئ التاريخيــة فــي جنــوب 

ــا. ــري قديًم ــاري البح ــل التج ــوط النق ــر، وخط ــر األحم ــارة البح ــى تج ــيطرة عل ــي الس ــا ف ــة ودوره المملك

اكتشافـات أثـرية جديـدة يف جـزر فرسان

احتفــت أكاديميــة مطــوري آبــل النســائية، بمقرهــا فــي مدينــة الريــاض، بتخريــج 103 متدربــات كأول دفعــة 
ــراكتها  ــار ش ــي إط ــك ف ــام 2021م، وذل ــن ع ــو م ــي يوني ــا ف ــم افتتاحه ــي ت ــة الت ــي األكاديمي ــا ف ــم تخريجه يت

ــة. ــع المملك ــتراتيجية م االس
وبــدأت أكاديميــة مطــوري آبــل فــي المملكــة، التــي ُتعــد األكاديميــة الوحيــدة فــي الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا وأول أكاديميــة نســائية فــي العالــم، علــى إثــر الشــراكة التــي أسســتها زيــارة صاحــب الســمو الملــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد - حفظــه هللا - إلــى المقــر الرئيــس لشــركة آبــل فــي 
ســان فرانسيســكو خــالل زيارتــه للواليــات المتحــدة األميركيــة فــي عــام 2018؛ والتــي نتــج عنهــا العديــد مــن 

الُمبــادرات النوعيــة، مــن ضمنهــا تأســيس هــذه األكاديميــة.
وجــرت مراســم تخريــج الُمتدربــات فــي حفــل أُقيــم بحضــور معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد الفالــح، 
ومعالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المهنــدس عبــدهللا الســواحة، ومعالــي رئيــس جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن الدكتــورة إينــاس العيســى، ورئيــس مجلــس إدارة أكاديميــة طويــق فيصــل 

ــا »كاثــي كيرنــي«، وجمــع مــن المختصيــن. الخميســي، ونائــب رئيــس شــركة أبــل لعمليــات أوروب

»أكاديمية طويق« تحتفي بتخريج أولى دفعاتها
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وقعــت جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( مذكــرة تفاهــم مــع المعهــد الســعودي التقنــي 
لخدمــات الكهربــاء )SESP( تهــدف إلــى توحيــد الجهــود بيــن )كاوســت( والمعهــد الســعودي التقنــي 
ــم  ــال تصمي ــي مج ــة ف ــارات العالي ــرة والمه ــة ذات الخب ــوادر الوطني ــب الك ــدف تدري ــاء به ــات الكهرب لخدم
ــات االســتراتيجية للمملكــة المتمثــل  وتركيــب األلــواح الشمســية، وسيســاعد هــذا فــي تحقيــق أحــد األولي
ــر مــن 100 عامــل ماهــر للوظائــف فــي العــام  ــر أكث فــي االنتقــال إلــى الطاقــة النظيفــة، باإلضافــة إلــى توفي

ــل. المقب
وتســلط الشــراكة الضــوء علــى برنامجيــن محدديــن: برنامــج تصميــم الطاقــة الكهروضوئيــة، وبرنامــج تركيــب 
الطاقــة الكهروضوئيــة، وعنــد االنتهــاء مــن كال البرنامجيــن ســيتمكن المتدربــون مــن المشــاركة فــي 
اختبــارات الشــركة الســعودية للكهربــاء )SEC( ليصبحــوا مصمميــن ومركبيــن فنييــن معتمديــن فــي مجــال 

الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة.
وكجــزء مــن مذكــرة التفاهــم، ســيتم تشــكيل فريــق تنســيق الشــراكات مــن قبــل اثنيــن مــن كبــار الممثليــن 
مــن )كاوســت( والمعهــد الســعودي التقنــي لخدمــات الكهربــاء، وسيســاعد هــذا فــي ضمــان تبــادل 

ــادة. ــج الق ــى تخري ــز عل ــع التركي ــتين، م ــن المؤسس ــرة بي ــة والخب المعرف

تطوير املواهب الوطنية يف مجال تصميم 
وتركيب األلواح الشمسية
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نظــم برنامــج »نخبــة لإلعــداد لنخبــة الجامعــات« أحــد برامــج مؤسســة محمــد بــن ســلمان »مســك«، جلســة 
تثقيفيــة مــع أوليــاء أمــور طلبــة الدفعــة الرابعــة والخامســة فــي البرنامــج، وذلــك بهــدف إشــراك األســرة 

فــي مســاعدة أبنائهــم مــن أجــل ضمــان تحقيــق أفضــل النتائــج.
المواقــف  الطلبــة فــي مختلــف  التفاعــل مــع  اللقــاء مناقشــة تفصيليــة تقــدم رؤى لكيفيــة  وتضمــن 
ــد دور  ــاء رحلتهــم، إلــى جانــب اســتعراض أهــم األســاليب التــي تســعى لتأكي والظــروف التــي تواجههــم أثن
األهالــي المؤثــر فــي جعــل النجــاح واقًعــا، مــن خــالل دعــم األبنــاء مــن الناحيــة النفســية وتوفيــر البيئــة 

نهــم مــن تجــاوز جميــع العقبــات أمامهــم. المالئمــة التــي تمكِّ
ــن  ــداد عاَمْي ــى امت ــة عل ــة تعليمي ــي رحل ــوي ف ــف األول الثان ــالب الص ــب ط ــة« يصطح ــج »نخب ــر أن برنام ُيذك
ــات  ــة الجامع ــي نخب ــم ف ــرص قبوله ــز ف ــة، وتعزي ــة ناجح ــة جامعي ــدء رحل ــن ب ــم م ــام، لتمكينه ــف الع ونص
العالميــة. ومنــذ انطالقتــه، تمّكــن 367 طالًبــا وطالبــة مــن الحصــول علــى قبــول فــي أفضــل 20 جامعــة علــى 
مســتوى العالــم. وُيعــد برنامــج »نخبــة« واحــًدا مــن سلســلة برامــج ينظمهــا مســار مســك القادة بمؤسســة 
محمــد بــن ســلمان »مســك«، فــي إطــار جهــود المؤسســة فــي بنــاء القــدرات وإطــالق الطاقــات، وإعــداد 
األجيــال القادمــة مــن الشــباب الســعودي، ليكونــوا قــادة وعلمــاء ومبدعيــن فــي مختلــف مجــاالت العلــوم 

عبــر إكســابهم أحــدث المعــارف والمهــارات.

حصــدت المملكــة الميداليــة البرونزيــة فــي أولمبيــاد المعلوماتيــة الدولــي 2022 فــي نســخته الـــ34، التــي 
اســتضافتها دولــة إندونيســيا فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 15 أغســطس.

وحقــق الطالــب عبدالعزيــز الشــبلي مــن الصــف الثالــث الثانــوي مــن إدارة تعليــم الريــاض الميداليــة البرونزيــة 
ــع  ــة، لترف ــاعة تدريبي ــا 2436 س ــى خالله ــب تلق ــة تدري ــا رحل ــة، متوًج ــون 89 دول ــا يمثل ــن 349 طالًب ــن بي م

المملكــة رصيدهــا فــي رابــع مشــاركة لهــا فــي المســابقة إلــى ثــالث ميداليــات برونزيــة.
ورفعــت األميــن العــام المكلــف لمؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجاله للموهبــة واإلبــداع »موهبــة« الدكتورة 
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــكات لخ ــي والتبري ــزاع، التهان ــال اله آم
ــس  ــس مجل ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ولصاح
الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - بهــذا اإلنجــاز الوطنــي الجديــد الــذي تحقــق بفضــل مــن هللا تعالــى، ثــم 

بدعــم القيــادة الرشــيدة ألبنــاء الوطــن بيــن الــدول المتقدمــة فــي المحافــل والمســابقات الدوليــة.

جلسة تثقيفية لـ«مسك« مع أهالي طلبة برنامج 
»نخبة«

اململكة تحصد البرونزية يف أوملبياد املعلوماتية
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اعتمــد مجلــس إدارة هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب الخطــة االســتراتيجية للهيئــة للخمــس الســنوات 
المقبلــة )2023 - 2027(، وتهــدف إلــى تطويــر وضمــان الجــودة وضبطهــا فــي قطــاع التعليــم والتدريــب، 
ســعًيا للوصــول إلــى نمــوذج ســعودي للجــودة فــي التعليــم والتدريــب رائــد عالمًيــا وعالــي األثــر، ُيســهم فــي 
ــة ذات  ــع الجهــات الوطني ــة مــع جمي ــة والنمــو االقتصــادي، مــن خــالل عمــل الهيئ ــة الوطني تحقيــق التنمي
ــودة  ــع ج ــة، ورف ــي المملك ــب ف ــم والتدري ــج التعلي ــات وبرام ــي مؤسس ــودة ف ــة الج ــان ومراقب ــة لضم الصل
مخرجاتهــا لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل للمســاهمة فــي تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« وأهــداف برنامــج 

ــرية. ــدرات البش ــة الق تنمي
وتضمنــت المجــاالت االســتراتيجية الطــالب والمتدربيــن، ونواتــج التعلم، والممارســين، ومؤسســات وبرامج 

ومنظومــة التعليــم والتدريــب، والقــدرات الداخليــة لهيئــة تقويــم التعليــم والتدريب.
وجــاءت األهــداف االســتراتيجية لتحســين نتائــج تعلــم الطــالب وأدائهــم مــن خــالل معاييــر المناهــج الحديثــة 
والتقييمــات، وتعزيــز تميــز وجــودة محترفــي التعليــم والتدريــب بوضــع معاييــر أعلــى ومنــح التراخيــص، 
ودفــع وتيــرة التميــز فــي مؤسســات وبرامــج التعليــم والتدريــب، وذلــك بإجــراء عمليــات المراجعــة والتقييــم 
واالعتمــاد الفعالــة، إضافــة إلــى إرســاء ثقافــة التحســين المســتمر لمنظومــة التعليــم والتدريــب، وتقديــم 
المشــورة القائمــة علــى البيانــات لدعــم صناعــة القــرار الوطنــي، وتطويــر وتعزيــز القــدرات الداخليــة للهيئــة. 
كمــا تضمنــت الخطــة عــدًدا مــن المبــادرات والمشــاريع، ومؤشــرات األداء والمســتهدفات التــي تنــدرج 
تحــت برنامــج التقويــم الوطنــي للتحصيــل التعليمــي، وبرنامــج التقويــم الوطنــي للتحصيــل الجامعــي، وبرنامــج 

التقويــم الوطنــي للتدريــب.

اعتماد الخطة االستراتيجية لتقويم التعليم 
والتدريب
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أعلنــت الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة، فتــح بــاب التقديــم لحملــة شــهادة الماجســتير أو الدكتــوراه 
ــة  ــة الكتابي ــارات النهائي ــة االختب مــن الجامعــات الســعودية لتخصصــات طــب األســنان، للتقديــم علــى أهلي
والســريرية فــي شــهادة البــورد الســعودي وفًقــا للمعاييــر المعتمــدة لــدى الهيئــة، عبــر بوابــة التقديــم فــي 

موقــع الهيئــة اإللكترونــي.
وأوضــح المتحــدث الرســمي للهيئــة فهــد القثامــي أن البرنامــج يتضمــن ســتة مســارات فــي تخصــص طــب 
األســنان وهــي: االســتعاضة الســنية، وإصــالح األســنان، وأمــراض وجراحــة اللثــة، وتقويــم األســنان، وعظــام 

الوجــه والفكيــن، وطــب أســنان األطفــال، وعــالج جــذور وعصــب األســنان.
وأضــاف أن التقديــم يشــترط وجــود تصنيــف مهنــي نشــط للتخصــص علــى درجــة نائــب باإلضافــة إلــى تقديــم 

الوثائــق األكاديميــة والمهنيــة المطلوبــة فــي البوابة.
ــة  ــكل مرحل ــوة تش ــذه الخط ــى أن ه ــة، إل ــب بالهيئ ــذي للتدري ــر التنفي ــدر، المدي ــامي الحي ــور س ــار الدكت وأش

إتاحة التقدم الختبارات شهادة البورد السعودي

أطلقــت وزارة التعليــم الهويــة البصريــة لبدايــة العــام الدراســي الجديــد 1444هـــ تحــت شــعار: »العالــم 
ينتظــرك«؛ احتفــاًء بعــودة الطــالب والطالبــات إلــى الدراســة، وتحفيزهــم لالنتظــام فــي صفوفهم الدراســية 
ــائل  ــي ورس ــدة معان ــة الجدي ــة البصري ــل الهوي ــة. وتحم ــاط وجدي ــة ونش ــكل هم ــة ب ــوم للدراس ــي أول ي ف
تؤكــد علــى دور التعليــم فــي تحقيــق طموحــات المســتقبل، حيــث تمّثــل عــودة الطــالب والطالبــات لمقاعــد 
ــا ألهــداف الرؤيــة الطموحــة الراميــة  ــا ينتظــره الجميــع، وتســعى لــه الــوزارة تحقيًق الدراســة احتفــاًء حقيقًي

ــا. إلــى بنــاء مواطــن ينافــس عالمًي
فــي ســياق متصــل، افتتحــت أكثــر مــن 33.500 مدرســة أبوابهــا فــي الســعودية، حيــث بــدأ دوام المشــرفين 
التعليــم  مكاتــب  ومنســـوبات  ومنســوبي  التعليميــة،  اإلدارات  فــي  التربويـــات  والمشــرفات  التربوييــن 
والهيئتيــن التعليميــة واإلداريــة فــي المــدارس، للعمــل بعــد تمتعهــم باإلجــازة الصيفيــة، وذلــك اســتعداًدا 
الســتقبال أكثــر مــن 5 مالييــن طالــب وطالبــة، بعــد أن قامــت وزارة التعليــم بتهيئــة مــدارس جميــع المراحل 

الدراســية فــي التعليــم العــام، ومعاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة والتعليــم المســتمر.
وتســعى الهويــة إلضفــاء الجديــة والنشــاط بيــن الطلبــة والميــدان التعليمــي، وكذلــك إشــراكهم مــع 
المجتمــع فــي صناعــة المســتقبل، وإيجــاد التفاعــل علــى المســتوى الوطنــي. وتهــدف الهويــة البصريــة 
الجديــدة إلــى توحيــد االحتفــاء بانطــالق العــام الدراســي الجديــد 1444هـــ لجميــع إدارات التعليــم فــي المناطــق 
ــر وزارة  ــة، وتوّف ــتخدامات الهوي ــع اس ــي جمي ــق ف ــل والتواف ــق التكام ــان تحقي ــك ضم ــات، وكذل والمحافظ
ــادر  ــي مص ــتخدامهما ف ــادي؛ الس ــل اإلرش ــد، والدلي ــي الجدي ــام الدراس ــة الع ــة لبداي ــة البصري ــم الهوي التعلي

ــة. مفتوح

»العالم ينتظرك«.. التعليم تطلق هوية بصرية 
للعام الجديد
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تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظــه هللا - تنظــم وزارة الثقافــة الحفــل الختامــي لمبــادرة »الجوائــز الثقافيــة 
ــة؛ وذلــك  ــز فــي الــدورة الثاني ــة« يــوم الجمعــة التاســع مــن ســبتمبر، لإلعــالن عــن الفائزيــن بالجوائ الوطني
احتفــاًء باإلنجــازات واإلنتاجــات الثقافيــة لألفــراد والمجموعــات والمؤسســات فــي مختلــف القطاعــات 

ــة. الثقافي
وثّمــن صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، الرعايــة الكريمــة مــن ســمو ولــي 
العهــد لهــذا الحــدث الثقافــي الــذي ُيكــّرم فيــه ُمبدعــو الثقافــة فــي المملكــة مــن الــرّواد والشــباب، مؤكــًدا 
أن الرعايــة الكريمــة ُتعــّد تتويًجــا لمثقفــي ومثقفــات الوطــن، وداللــة علــى مــا تحظــى بــه الثقافــة مــن تقديــر 
ــة  ــة الثقاف ــن قيم ــت م ــي أْعَل ــة 2030« الت ــة المملك ــل »رؤي ــي ظ ــيدة، ف ــادة الرش ــن القي ــة م ــام ورعاي واهتم
ومنحتهــا مكانتهــا الرفيعــة بوصفهــا مــن مقّومــات جــودة الحيــاة، ومــن العناصــر الرئيســة المكّونــة للهويــة 

الوطنيــة.
ورفــع ســمو وزيــر الثقافــة الشــكر واالمتنــان لخــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي العهــد - حفظهمــا 
هللا - علــى الدعــم المســتمر وغيــر المســبوق لقطــاع الثقافــة فــي عمــوم مناطــق المملكــة وبمختلــف 

المســارات اإلبداعيــة.
ويأتــي الحفــل الختامــي لتكريــم الفائزيــن بجوائــز المبــادرة التــي تغطــي الفضــاء الثقافــي بمختلــف قطاعاتــه 
ــًة بذلــك 14 جائــزًة ثقافيــة، وهــي: شــخصية العــام الثقافيــة، والثقافــة للشــباب، وجائــزة  واتجاهاتــه، متضمن
ــزة  ــي، وجائ ــراث الوطن ــزة الت ــالم، وجائ ــزة األف ــاء، وجائ ــزة األزي ــة، وجائ ــزة الترجم ــر، وجائ ــزة النش األدب، وجائ
الطهــي،  فنــون  وجائــزة  األدائيــة،  والفنــون  المســرح  وجائــزة  البصريــة،  الفنــون  وجائــزة  الموســيقى، 
وجائــزة فنــون العمــارة والتصميــم، وجائــزة المؤسســات الثقافيــة المنقســمة إلــى ثالثــة مســارات: مســار 
ــرة  ــة الكبي ــات الثقافي ــار المؤسس ــي، ومس ــاع الحكوم ــن القط ــئة م ــرة والناش ــة الكبي ــات الثقافي المؤسس

ــة. ــر الربحي ــة غي ــات الثقافي ــار المؤسس ــاص، ومس ــاع الخ ــن القط ــئة م والناش

برعاية ولي العهد السعودي.. الحفل الختامي 
لـ»الجوائز الثقافية الوطنية«

ــا لتوحيــد ورفــع معاييــر االعتمــاد والتدريــب والتقييــم المطبقــة  نوعيــة تحقــق مســتهدًفا اســتراتيجًيا وطنًي
فــي برامــج الدراســات العليــا الصحيــة فــي الجامعــات الســعودية عبــر مواءمتهــا مــع المعاييــر المتبعــة فــي 

الهيئــة، وهــو مــا ســينصب بشــكل إيجابــي علــى كفــاءة وجــدارة الممارســين الصحييــن.
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ــالل  ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــات واألح ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــم الفعالي ــف أه ــذا المل ــي ه ــع ف نطال
شــهر أغســطس، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن، 

والحفــاظ علــى الحيــاة البريــة والطبيعــة.

امللف الترفيهي
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قــدم مهرجــان بريــدة للتمــور مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة بمركــز 
الحائــط ببريــدة الــذي امتــد 35 يوًمــا بتنظيــم فــرع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بمنطقــة القصيــم بمشــاركة 

هيئــة فنــون الطهــي التــي هيــأت جملــة مــن الفعاليــات التــي تســتهدف شــرائح المجتمــع.
ــادرة عــام القهــوة الســعودية 2022م الــذي يتيــح  ــاح مب ــات الثقافيــة كجن ــة عــدًدا مــن الفعالي قدمــت الهيئ
للزائــر فرصــة التعــّرف علــى القهــوة الســعودية، وتذوقهــا بحســب الطريقــة التقليديــة، باإلضافــة إلــى 
»ســوق المزارعيــن« الــذي شــارك فيــه مزارعــون ومنتجــون محليــون بحيــث تبــاع منتجاتهــم بشــكٍل مباشــر 
ــة  ــر المنتج ــاركة األس ــي بمش ــوروث الثقاف ــى الم ــاظ عل ــدف الحف ــة به ــعاٍر منافس ــتهلك وبأس ــى المس إل
ــور  ــواع التم ــع أن ــتخدام جمي ــي باس ــي الطه ــل ف ــي ورش عم ــون الطه ــة فن ــت هيئ ــا قدم ــن. كم والحرفيي

ــرة. ــرق مبتك ــر وبط ــكل أكب ــات بش ــذه المنتج ــتخدام ه ــى اس ــور عل ــجيع الجمه ــا؛ لتش ومنتجاته
المهرجــان يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى التــراث الســعودي وترســيخ ثقافتــه المتوارثــة، إلــى جانــب تطوير 

ُعد. تجربــة ثقافيــة فريــدة للســّياح والــزّوار، وتمكيــن وتشــجيع القطــاع الثقافــي الســعودي علــى كافــة الصُّ

مهرجان تمور بريدة يسلط الضوء ىلع التراث

ــن  ــالح ب ــن ف ــد ب ــل، فه ــة لإلب ــة الدولي ــس المنظم ــس ورئي ــل، مؤس ــادي اإلب ــس إدارة ن ــس مجل ــَن رئي أعل
حثليــن، عــن اعتمــاد الفئــات الملكيــة التــي تشــمل فئــات بيرق المـــؤسس 80، وسيـــف الملــك 50، وشــلفا ولي 
ــة التــي ســتتضمنها النســخة الســابعة مــن  ــد مــن القــرارات التطويري العهــد 20 »دق«، وذلــك ضمــن العدي

مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل.
وأوضــح ابــن حثليــن أنــه ُيشــترط لمنافســات شــلفا ولــي العهــد 20 »دق«، المشــاركة بـــ20 بكــرة أو 19 بكــرة، 
وقعــود واحــد بحســب اختيــار المشــارك، ألعمــار مــن ســن »جذعــة« وأقــل، وال يســمح بالمشــاركة بنفــس 
ــل  ــد - دق - الفح ــردي )مفاري ــواط الف ــي أش ــاركة ف ــل المش ــن لإلب ــل، ويمك ــات الجم ــع فئ ــي جمي ــل ف اإلب
المنتــج(، مشــيًرا إلــى أن األلــوان المعتمــدة فيــه هــي المغاتيــر )الشــغل - الصفــر - الوضــح - الشــقح - الحمــر(، 

ــم. والمجاهي
ــة مــن المهرجــان  ــة جديــدة فــي النســخة المقبل ــادي اإلبــل إطــالق فئ كذلــك أعلــن رئيــس مجلــس إدارة ن
وهــي فئــة »البــداوة«، التــي تشــمل شــوط البــداوة 40 وهــي فئــة لــكل األلــوان وفــق شــروط محــددة تتمثــل 
فــي عــدم أحقيــة المنقيــات المشــاركة الوجــود فــي فئــة نخبــة النخبــة، وال يجــوز للمشــارك الوجــود فــي 
أشــواط الفرديــات باســمه. كمــا ال يحــق للمشــارك الوجــود فــي أي فئــة )جمــل( أخــرى، وتكــون المشــاركة 

فــي الفــردي فــي فئــة الفحــل وإنتاجــه فقــط.
ــاع،  ــي القط ــتمر ف ــر المس ــار التطوي ــي إط ــي ف ــوط يأت ــتحداث ش ــات واس ــن فئ ــاده م ــم اعتم ــا ت ــن أن م وبيَّ

ــل. ــز لإلب ــك عبدالعزي ــان المل ــداف مهرج ــق أه ــا يحق ــس بم ــادة التناف ولزي

اعتماد الفئات امللكية بمنافسات مهرجان 
املؤسس لإلبل
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احتضنــت المملكــة العربيــة الســعودية مهرجــان ولــي العهــد للهجــن 2022 وهــو حــدث عربــي عالمــي ينتظره 
مــالك الهجــن، تقــدر قيمــة جوائــز المهرجــان بأكثــر مــن 14 مليــون دوالر أميــريك، أي حوالــي 56 مليــون لاير 

سعودي.
وتعتبــر جائــزة »ســيف ولــي العهــد« هــي الهــدف األغلــى واألول لمــالك الهجــن، فالحاصــل عليهــا يحمــل 
ــب  ــا تحتس ــي 44 يوًم ــوط ف ــة 600 ش ــام قراب ــث يق ــا، حي ــر نقاًط ــوز لألكث ــالك والف ــيرة الم ــا لمس ــا تاريخًي لقًب
النقــاط فــي األشــواط العامــة ألشــواط اإلنتــاج والســباق الختامــي، علــى أن تكــون ملكيــة المطيــة »اإلبــل« 

ــبة %100. ــخصية بنس ش
ويبلــغ عــدد المطايــا »اإلبــل« المشــاركة فــي المهرجــان حوالــي 14843 مطيــة، وتشــارك فيــه 8 دول: 
ــة. ــات المتحــدة األميركي الســعودية، اإلمــارات، الكويــت، البحريــن، قطــر، ســلطنة عمــان، الســودان، الوالي
وتعتبــر مشــاركة الســالالت الســودانية هــي الملمــح البــارز فــي هــذه النســخة، حيــث تتمّيــز بســرعة الركــض، 
مــا سيشــعل قــوة المنافســات والندّيــة مــع الســالالت األخــرى كالعمانيــة والمهّجنــة والحــّرة، وســيضاعف 

دخــول المشــاركين الجــدد مــن الــدول العربيــة.
وشــهدت جميــع النســخ مــن مهرجــان ولــي العهــد للهجــن نقــالت نوعيــة فــي ازدهــار هــذا القطــاع الحيــوي 
مــن حيــث تطويــر مياديــن الركــض والخدمــات والتســهيالت المقدمــة للمــالك، وصــواًل للوائــح واألنظمــة 
ــتوى  ــى مس ــى عل ــة األول ــة الوجه ــون المملك ــي أن تك ــان ف ــاهم المهرج ــا س ــن. كم ــة الهج ــة لرياض الداعم
العالــم اهتماًمــا وتنظيًمــا لهــا، وأضافــت هــذه النســخة لمهرجــان ولي العهــد للهجــن 2022 شــرائح إلكترونية 
آمنــة لــكل هجــن مشــاركة، وتتمّيــز هــذه الشــرائح بأرقــام تسلســلية باســم المالــك ورقــم بطاقــة الهويــة، 

يتــم الرجــوع إليهــا حيــن تنتقــل ملكيتهــا لمالــك آخــر.

انطالق مهرجان ولي العهد للهجن
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يواصــل مهرجــان صيــف أبهــا 2022، تقديــم العديــد مــن العــروض والبرامــج الترفيهيــة التــي تســتهدف 
شــرائح المجتمــع كافــة والمقامــة فــي »ســما أبهــا« خــالل الفتــرة مــن 28 يوليــو إلــى 24 ســبتمبر 2022م، تحــت 

شــعار »فــوق الجبــال«.
ويقــّدم المهرجــان الــذي يفتــح أبوابــه كل يــوم أمــام زواره مــن الرابعــة مســاء حتــى الثانيــة عشــر مــن منتصف 
الليــل، خبايــا القريــة الســحرية، والعــروض الموســيقية الطربيــة الرائعــة على المســرح األزرق، وتذوق أشــهى 
النكهــات المحليــة والعالميــة التــي يقدمهــا طهــاة ســعوديون وعالميــون شــاركوا مــن مختلــف دول العالــم 

ليســتعرضوا إبداعاتهــم فــي منطقــة »ميفانا«.
ــن  ــرض م ــي يع ــة الت ــع بالتجزئ ــوق والبي ــة الس ــي منطق ــه ف ــالل تجول ــه خ ــان احتياجات ــر للمهرج ــد الزائ ويج
خاللهــا المصممــون الســعوديون أبــرز العالمــات التجاريــة والمنتجــات المحليــة التــي تشــتهر بهــا المنطقــة، 
إلــى جانــب منطقــة الكرنفــال والمغامــرات التــي تدمــج بيــن التقليــد واالبتــكار وإتاحــة تجربــة ترفيهيــة فريــدة 

بمهرجــان يجمــع كل مــا هــو مميــز ورائــع.
وهيــأ المهرجــان منطقــة مفتوحــة لألطفــال يقضــون فيهــا أمتــع أوقاتهــم بيــن قلعــة القفــز وورش 
العمــل والتعليــم الترفيهــي والســينما واألنشــطة الترفيهيــة المختلفــة التــي خصصــت لألطفــال دون ســن 
ــة لتحقيــق  التاســعة، حيــث يقــوم طاقــم عمــل مؤهــل باإلشــراف عليهــم والحــرص علــى إيجــاد بيئــة مثالي
ســعادتهم، باإلضافــة إلــى أن المســرح األزرق يســتضيف عــدًدا مــن الفنانيــن والمطربيــن فــي حفــالت 
موســيقية طربيــة، ويقــدم أيًضــا مجموعــة مــن فنانــي الفلكلــور الشــعبي فنوًنــا متنوعــة مــن تــراث المنطقة 
ــد الســكان والــدول المجــاورة، تمــزج بيــن  ــزًة وتجــارب عظيمــة ضمــن عــادات وتقالي ويــروون قصًصــا ممي

ــرة. ــة والمعاص ــون القديم الفن
وتقــّدم منطقــة الطهــاة والمطابــخ العالميــة أشــهر الوصفــات المفضلــة عالمًيــا مــن خــالل اســتخدام 
المكونــات الطازجــة المحليــة، إلــى جانــب طهــي األطبــاق الســعودية والتعريــف بأصولهــا ومناطــق نشــأتها. 
ــاق  ــم أطب ــع وتقدي ــي صن ــن ف ــراء عالميي ــع خب ــاون م ــيريين بالتع ــاة العس ــن الطه ــة م ــوم مجموع ــا يق كم

ــة. ــة معروف محلي
ُيذكــر أن اللجنــة المنظمــة أعلنــت عــن إطــالق حزمــة مــن الفعاليــات الجديــدة كاأللعــاب الناريــة والعــروض 
الشــعبية بمشــاركة فرقــة النمــاص الشــعبية، لتقديــم أفضــل عــروض الضــوء والفنــون االســتعراضية التــي 

ســتعمل علــى تحقيــق رضــا زوار مهرجــان صيــف أبهــا 2022.

يســتقطب معــرض الصقــور والصيــد الســعودي الدولــي، المســتثمرين فــي عالــم الصقــور مــن مــزارع إنتــاج 
ــاء آالف  ــة للق ــم منص ــًرا له ــالت، موف ــد والرح ــدات الصي ــي مع ــة ف ــركات المتخصص ــة، والش ــة وعالمي محلي

المهتميــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.

صيف أبها »فوق الجبال«

معرض الصقور والصيد.. وجهة سياحية ورافد 
اقتصادي
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ومــن خــالل التطــور المســتمر الــذي يشــهده المعــرض فــي نســخه الثــالث الماضيــة، أصبــح ملتقــى ســنوًيا 
لهــواة الصقــور والصيــد، حيــث شــهدت النســخة الماضيــة أرقاًمــا قياســية مــن خــالل زيــارة أكثــر مــن نصــف 

مليــون زائــر، وبيــع نحــو 110 آالف قطعــة مــن أســلحة الصيــد والذخيــرة.
كل هــذه األرقــام جعلــت معــرض الصقــور والصيــد الســعودي الدولــي محــور اهتمــام كبيــر لجميع الشــركات 
والمؤسســات العاملــة فــي هــذا القطــاع، إذ يمثــل المعــرض رافــًدا اقتصادًيــا مهًمــا لهــا، ويتضــح ذلــك فــي 
حجــم المشــاركة المتزايــدة نســخة بعــد أخــرى، حيــث شــهدت النســخة األخيــرة وجــود 350 مشــارًكا قدمــوا 
مــن 30 دولــة حــول العالــم. كمــا ُوجــدت ســبع شــركات ســعودية مثلــت 54 عالمــة تجاريــة لألســلحة، 
ــذي  ــدي ال ــي التصاع ــم البيان ــى الرس ــا عل ــة، عطًف ــخة المقبل ــي النس ــاركين ف ــداد المش ــد أع ــع أن تزي ويتوق

يشــهده المعــرض.
وتوفــر شــركات رائــدة فــي مجــال أســلحة الصيــد أنواًعــا مختلفــة مــن المسدســات، مثــل: أســلحة القنــص، 
وبنــادق الصيــد، والبنــادق شــبه اآلليــة، وفــق عيــارات مختلفــة. كمــا يضــم المعــرض أفضــل المنتجــات 
ــكيليين  ــن التش ــة م ــا نخب ــارك فيه ــون يش ــة للفن ــالت، ومنطق ــد والرح ــم الصي ــص عال ــي تخ ــدات الت والمع
والِحرفييــن الموهوبيــن مــن مختلــف دول العالــم، حيــث يعرضــون لوحاتهــم ومجســماتهم اإلبداعيــة فــي 

ــرض. ــون بالمع ــم الفن قس
ــواح  ــع ومل ــن براق ــور م ــة الصق ــرض أدوات تربي ــة المع ــي أجنح ــور ف ــتلزمات الصق ــركات مس ــرض ش وتع

ــا. ــة له ــور وأغذي ــة بالصق ــة أدوات العناي ــادات البيطري ــرض العي ــور. وتع ــع الطي ــزة تتب وأجه
وإلــى جانــب كونــه رافــًدا اقتصادًيــا، بــات معــرض الصقــور والصيــد الســعودي الدولــي وجهــة ســياحية 
تعــرض هــذا اإلرث العريــق المتــوارث عــن اآلبــاء واألجــداد بصــورة زاهيــة، يجســده أيًضــا حضــور إعالمــي كبيــر، 
ــخته  ــي نس ــرض ف ــي للمع ــور اإلعالم ــي الظه ــغ إجمال ــث بل ــي، حي ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــك عل وكذل

ــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي. ــار مــرة فــي مختلــف الوســائل اإلعالمي الســابقة 1.6 ملي
واختتــم نــادي الصقــور الســعودي لهــذا العــام فعاليــات معــرض الصقــور والصيــد الســعودي الدولــي فــي 
نســخته الرابعــة، والمــزاد الدولــي لمــزارع إنتــاج الصقــور، فــي 3 ســبتمبر 2022، إذ شــهدا طيلــة 10 أيــام حضــوًرا 
كثيًفــا مــن الــزوار مــن داخــل المملكــة وخارجهــا. وأكــد المتحدث الرســمي للنــادي وليــد الطويــل، أن المعرض 
والمــزاد شــكال مًعــا وجهــة ســياحية وثقافيــة وترفيهيــة، ورافــًدا اقتصادًيــا مهًمــا، حيــث تمكــن النــادي مــن 
خــالل هذيــن الحدثيــن، مــن اســتقطاب الــزوار مــن جميــع أفــراد العائلــة، ليســهم فــي إبــراز مــوروث الصقارة 

والصيــد وأنشــطة الرحــالت البريــة، ونقــل الهوايــة التراثيــة والمــوروث المتجــدد إلــى األجيــال القادمــة.
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