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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر أكتوبــر 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 لشــهر أكتوبــر، أطلــق برنامــج جــودة الحيــاة، أحــد برامــج تحقيق »رؤيــة المملكــة 2030«، 
المظلــة المعنيــة بقطــاع الهوايــات فــي المملكــة »هــاوي«، ودشــن البوابــة الوطنيــة للهوايات.

فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود 
- حفظــه هللا - أمــره الكريــم بترقيــة وتعييــن 174 قاضًيــا بــوزارة العــدل فــي مختلــف درجــات الســلك القضائي.

ــر  ــي األمي ــمو المل ــب الس ــق صاح ــد أطل ــداث، فق ــًرا باألح ــر 2022، كان ذاخ ــهر أكتوب ــادي لش ــف االقتص المل
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلس الشــؤون 
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االقتصاديــة والتنميــة - حفظــه هللا - االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة، الهادفــة للوصــول إلــى اقتصــاد 
صناعــي جــاذب لالســتثمار يســهم فــي تحقيــق التنــوع االقتصــادي، وتنميــة الناتــج المحلــي والصــادرات غيــر 
النفطيــة، بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات »رؤيــة الســعودية 2030«. وأعلــن ولــي العهــد الســعودي عــن قيــام 
صنــدوق االســتثمارات العامــة بتأســيس 5 شــركات إقليميــة تســتهدف االســتثمار فــي كلٍّ مــن: المملكــة 

األردنيــة الهاشــمية، ومملكــة البحريــن، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة العــراق، وســلطنة ُعمــان.
الــدورة السادســة لمبــادرة مســتقبل االســتثمار، تحــت شــعار  وفــي ســياق متصــل، اخُتتمــت أعمــال 
ــز  ــك عبدالعزي ــز المل ــام بمرك ــة أي ــتمرت ثالث ــد«، واس ــي جدي ــام عالم ــن نظ ــانية: تمكي ــي اإلنس ــتثمار ف »االس

الدولــي للمؤتمــرات بالريــاض.
ــا الملــف السياســي فــي أكتوبــر، فشــهد زخًمــا يعكــس النشــاط السياســي فــي المملكــة، إذ افتتــح خــادم  أمَّ
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - عبــر االتصــال المرئــي، أعمــال 
ــن  ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــور صاح ــورى، بحض ــس الش ــة لمجل ــدورة الثامن ــن ال ــة م ــنة الثالث الس

ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء.
وعقــد ســمو ولــي العهــد الســعودي، جلســة مباحثــات رســمية فــي الديــوان الملــي بقصــر الســالم بجــدة، 
ــات  ــتعراض العالق ــا اس ــرى خالله ــا؛ ج ــوب إفريقي ــة جن ــس جمهوري ــوزا«، رئي ــيريل راماف ــس »س ــع الرئي م
الثنائيــة بيــن البلديــن، وأوجــه التعــاون فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة إلــى بحــث عــدد مــن الموضوعــات 

ــترك. ــام المش ذات االهتم
كذلــك أجــرى ســمو ولــي العهــد الســعودي اتصــااًل هاتفًيــا، بالرئيــس األوكرانــي »فالديميــر زيلينســي«، الــذي 

ــر عــن شــكره وامتنانــه لتصويــت المملكــة لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. عبَّ
عــت وزارة الثقافــة ممثلــة فــي هيئــة األدب والنشــر والترجمــة، مذكرة  فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، وقَّ
تفاهــم مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )األلكســو(، بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم بالمملكــة؛ إلطــالق المرصــد العربــي للترجمــة ضمــن المشــاريع التــي تنفذهــا المملكــة 

مــع منظمــة »األلكســو« لبنــاء قاعــدة للبيانــات الببليوغرافيــة الرقميــة والخدمــات فــي قطــاع الترجمــة.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر أكتوبــر، فــكان علــى رأســه اســتقبال صاحــب الســمو الملــي األميــر  أمَّ
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، فــي مكتبــه بجــدة، العبــي المنتخــب 
الســعودي األول لكــرة القــدم وأعضــاء الجهازيــن الفنــي واإلداري الــذي يســتعد لخــوض غمــار منافســات 
ــي  ــمو المل ــب الس ــور صاح ــك بحض ــل، وذل ــر المقب ــر نوفمب ــي قط ــا ف ــرر إقامته ــم 2022م، المق كأس العال
األميــر عبدالعزيــز بــن تــريك الفيصــل وزيــر الرياضــة، ورئيــس االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم ياســر بــن حســن 

ــحل. المس
ــيخ أن  ــن آل الش ــن عبدالمحس ــريك ب ــه، ت ــة للترفي ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــالن رئي ــى إع ــة إل باإلضاف
موســم الريــاض 2022، الــذي افتتــح 21 أكتوبــر، يضــم أكثــر مــن 8500 يــوم فعاليــة وتجربــة فــي 15 منطقــة تتميــز 
كل واحــدة منهــا بطابــع ترفيهــي مخصــص لهــا، إذ يحتوي علــى 252 مطعًمــا ومقهى، و240 متجــًرا، وعروض 

ــا طــوال أيــام الموســم. ألعــاب ناريــة يوميــة، إضافــة إلــى 8 عــروض عالميــة، وأكثــر مــن 150 عرًضــا غنائيًّ
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر أكتوبــر 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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أعلنــت المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي تقريرهــا الربعــي الــدوري، أن إجمالــي مصروفــات 
ــار لاير. ــن 30 ملي ــر م ــغ أكث ــي 2022م، بل ــام الحال ــن الع ــث م ــع الثال ــة للرب ــع التأميني المناف

واســتعرض التقريــر تفاصيــل المنافــع والتعويضــات األخــرى المصروفــة لــذات الفتــرة، إذ بلغــت المعاشــات 
المصروفــة لفــرع األخطــار المهنيــة حوالــي 46 مليــون لاير، وجــاءت تعويضــات نظــام التعطــل عــن العمــل 

»ســاند« بأكثــر مــن 187 مليــون لاير.
نــت المؤسســة أنهــا تتشــرف بخدمــة أكثــر مــن 12 مليــون  ــا عــن عــدد عمــالء التأمينــات االجتماعيــة، فبيَّ أمَّ
عميــل حالًيــا مــا بيــن متقاعــد ومشــترك ومســتفيد. وبلغــت المنشــآت الجديــدة المســجلة للربــع الثالــث مــن 

العــام الحالــي أكثــر مــن 121 ألــف منشــأة جديــدة.
نــت المؤسســة أن عــدد المعامــالت المنجــزة خــالل الربــع الثالــث بلــغ  وحــول عــدد المعامــالت المنجــزة، بيَّ
ــا بشــكل كامــل، وبلــغ المســجلون الجــدد فــي الخدمــات  أكثــر مــن 10.7 مليــون معاملــة تــم إنجازهــا إلكترونًي
اإللكترونيــة أكثــر مــن 455 ألــف مســجل جديــد. فــي حيــن بلــغ زوار ومســتخدمي الموقــع اإللكترونــي أكثــر من 
6.2 مليــون زيــارة، اســتفادوا مــن حزمــة الخدمــات اإللكترونيــة المبتكــرة التــي تقدمهــا المؤسســة لعمالئهــا 

والتــي تســمح لهــم بإنجــاز تعامالتهــم بــكل يســر وســهولة.
بينــت  إذ  منهــا.  المســتفيدين  وعــدد  اإللكترونيــة  االجتماعيــة  التأمينــات  خدمــات  التقريــر  واســتعرض 
المؤسســة أن خطابــات التعريــف بالمعــاش المصــدرة إلكترونًيــا بلغــت أكثــر مــن 444 ألــف تعريــف. فــي حين 
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــة الزيــارة االفتراضيــة أكثــر مــن 62 ألــف مســتفيد، وهــي إحــدى الخدمــات 
المبتكــرة التــي تقدمهــا التأمينــات االجتماعيــة والتــي تتيــح للعميــل مقابلــة موظــف خدمــة العمــالء عــن بعــد 

ــارة المؤسســة. وإنجــاز معاملتــه دون الحاجــة لزي
وأظهــر التقريــر أبــرز األرقــام التــي تتعلــق بمســتخدمي خدمــة المحادثــة الفوريــة الذيــن بلــغ عددهــم أكثــر 
مــن 34 ألــف مســتخدم، فــي حيــن بلــغ عــدد مــرات تنزيــل تطبيــق المؤسســة لألجهــزة الذكيــة أكثــر مــن 471 
نــت  ألــف خــالل الربــع الثالــث للعــام الحالــي. وعــن عــدد المكالمــات الــواردة لمركــز اتصــال خدمــة العمــالء، بيَّ

المؤسســة أن عــدد المكالمــات الــواردة بلــغ أكثــر مــن 319 ألــف مكالمــة.
وتضمــن التقريــر عــدد الزيــارات التوعويــة والجــوالت الرقابيــة التي تقــوم بها المؤسســة للمنشــآت وأصحاب 
العمــل لمراقبــة االلتــزام التأمينــي والتأكــد مــن مــدى توفــر عوامــل الســالمة والصحــة المهنيــة فــي مقــرات 
العمــل؛ إذ أوضحــت المؤسســة أن عــدد زيــارات الوقايــة وااللتــزام التأمينــي قــد بلغــت أكثــر مــن 20 ألــف زيــارة 

خــالل الربــع الثالــث، فــي حيــن بلغــت الزيــارات للتوعيــة بالســالمة والصحــة المهنيــة 9 آالف زيــارة.

التأمينات االجتماعية: أكثر من 10.7 مليون معاملة 
منجزة إلكترونًيا

برنامج جودة الحياة يطلق »هاوي«
أطلــق برنامــج جــودة الحيــاة، أحــد برامــج تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«، المظلــة المعنيــة بقطــاع الهوايــات 
ــن البوابــة الوطنيــة للهوايــات، وذلــك فــي حفــل أقيــم بهــذه المناســبة بالمركــز  فــي المملكــة »هــاوي«، ودشَّ
المالــي بمدينــة الريــاض برعايــة معالــي رئيــس لجنــة برنامــج جــودة الحيــاة، األســتاذ أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، 
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وحضــور معالــي وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، عضــو لجنــة برنامج جــودة الحياة، األســتاذ ماجد 
ــاوي«  ــواة »ه ــة اله ــة أندي ــيس جمعي ــي تأس ــهمت ف ــة أس ــة حكومي ــي 12 جه ــل، وممثل ــدهللا الحقي ــن عب ب
الجهــة الممّكنــة للهوايــات والهــواة فــي المملكــة؛ بهــدف تطويــر وتفعيــل قطــاع الهوايــات، وصــواًل إلــى 

تعزيــز حيويــة المجتمــع ضمــن مبــادرات برنامــج جــودة الحيــاة لتحقيــق مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030«.
وشــهد حفــل إطــالق »هــاوي« حضــوًرا وتفاعــاًل مــن جميــع فئــات المجتمــع، وبخاصــة مجموعــات الهــواة، إذ 
تــم اصطحاب الحضـــور فــــي رحلــــة مليئـــة باألنشــــطة والمغامـــرات الستكشــــاف هواياتهــم والتعرف على 

الهوايــات المســجلة فــي بوابــة )هــاوي(.
ــة  ــة أولوي ــاة المختلف ــودة الحي ــات ج ــز قطاع ــي تعزي ــا هللا - تول ــيدة - أيده ــادة الرش ــب، أن القي ــد الخطي وأك
ــا  كبــرى، وتعمــل علــى ازدهــار المجتمــع وتنميــة الفــرد وتمكينــه لبنــاء مجتمــع حيــوي مبــادر وفّعــال تحقيًق
لـ«رؤيــة المملكــة 2030«، منوًهــا بالدعــم الالمحــدود مــن ســمو ولــي العهــد - حفظــه هللا - الــذي نطلــق مــن 
خاللــه قطــاع الهوايــات وندشــن البوابــة الوطنيــة للهوايــات، تحقيًقــا لمســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030« 
فــي القطــاع، وتشــجيًعا لممارســة أنمــاط الحيــاة اإليجابيــة فــي المجتمــع، مشــيًرا إلــى أن إطــالق قطــاع 
الهوايــات وتدشــين البوابــة الوطنيــة »هــاوي« خطــوة أولــى لبنــاء هــذا القطــاع وازدهــاره، واســتفادة كافــة 
شــرائح المجتمــع منــه، وأن تزدهــر حيــاة األفــراد بممارســة الهوايــات المحببــة لديهــم، وتأســيس أنديــة 

ــات. ــس االهتمام ــاركونهم نف ــن يش ــا بم ــن خاله ــون م ــات يلتق ــم ومجتمع لهواياته
ــج  ــز برنام ــدف مرك ــر، أن ه ــدهللا البك ــن عب ــد ب ــاة، خال ــودة الحي ــج ج ــز برنام ــذي لمرك ــس التنفي ــح الرئي وأوض
جــودة الحيــاة فــي قطــاع الهوايــات هــو تأســيس نــاٍد لــكل هوايــة، وأن يشــترك ســكان المملكــة فــي أنديــة 
ــى  ــام إل ــدة أو االنضم ــة جدي ــيس أندي ــاوي« تأس ــة »ه ــالل بواب ــن خ ــتطيعوا م ــم، وأن يس ــم وتدعمه تمكنه

أنديــة قائمــة بصــورة ميســرة وســهلة.
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ــدن  ــارة م ــر بزي ــماح للمعتم ــع الس ــا، م ــن 30-90 يوًم ــرة م ــيرة العم ــد تأش ــرة تمدي ــج والعم ــت وزارة الح أعلن
ومناطــق المملكــة، مــع ضــرورة مغادرتــه فــي الموعــد المحــدد بالتأشــيرة، ويأتــي هــذا اإلعــالن ليؤكــد مجــدًدا 
حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا 
هللا - علــى تمكيــن قاصــدي البيــت الحــرام وزوار مســجد رســوله المصطفــى - صلــى هللا عليــه وســلم - مــن 

حجــاج ومعتمريــن وزوار مــن أداء نســكهم والعــودة ألوطانهــم ســالمين غانميــن.
وحــول إعــالن وزارة الحــج والعمــرة واإلجــراءات المتخــذة، مؤخــًرا، أوضــح مستشــار خدمــات الحــج والعمــرة، 
األســتاذ أحمــد صالــح حلبــي، أن هــذا التمديــد يأتــي انطالًقــا مــن اهتمــام قيــادة المملكــة بالحجــاج والمعتمرين 
ــه  ــى هللا علي ــى - صل ــول المصطف ــجد الرس ــارة مس ــم وزي ــأداء عمرته ــع ب ــي للتمت ــت الكاف ــم الوق ومنحه
وســلم - فبعــد أن كانــت مــدة التأشــيرة خمســة عشــر يوًمــا موزعــة بيــن القــدوم وأداء العمــرة والمكــوث 
فــي مكــة المكرمــة، ثــم التوجــه إلــى المدينــة المنــورة، لــم تكــن كافيــة للمعتمــر لذلــك ظهــرت بعــض حــاالت 

التأخــر عــن المغــادرة ممــا أضــر بمؤسســات وشــركات خدمــات المعتمريــن.
وحينمــا تــم تمديــد التأشــيرة إلــى شــهر ظهــرت الحاجــة لــدى بعــض المعتمريــن بالبقــاء فتــرة أطــول، 
وطالــب البعــض اآلخــر منهــم بالتجــول فــي مناطــق ومــدن المملكــة، وبخاصــة القريبــة مــن مكــة المكرمــة 

ــال. ــورة كالُع ــة المن ــن المدين ــف، وم كالطائ
ويواصــل الحلبــي قائــاًل: مــن أهــداف برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن، وهــو أحــد برامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، 
»إحــداث نقلــة نوعيــة فــي تجربــة الحــج والعمــرة والزيــارة وإتاحتهــا ألكبــر عــدد ممكــن مــن المســلمين مــن 
ــراء  ــا، وإث ــاء به ــن واالرتق حم ــوف الرَّ ــة لضي ــات المقدم ــة الخدم ــتيعابية لمنظوم ــة االس ــادة الطاق ــالل زي خ
ــن  ــة الحرمي ــي خدم ــة ف ــة للمملك ــرقة والحضاري ــورة المش ــس الص ــة وعك ــة الثقافي ــة، والتجرب ــة الديني الرحل
الشــريفين. ويعمــل البرنامــج مــع شــركاء النجــاح للتطويــر وتحســين اقتصاديــات المنظومــة وتوفيــر 
الفــرص والممكنــات للقطــاع الخــاص«. ومــن هنــا جــاءت خطــوة وزارة الحــج والعمــرة متوافقــة مــع برنامــج 
ضيــوف الرحمــن، إلثــراء رحلــة المعتمــر، خاصــة أن مــدن ومناطــق المملكــة تنعــم وللــه الحمــد بالعديــد مــن 

المقومــات الجاذبــة.

تمديد تأشيرة العمرة لـ90 يوًما وزيارة مناطق 
اململكة



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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زار معالــي مديــر األمــن العــام، الفريــق محمــد البســامي، جنــاح وزارة الداخليــة المشــارك فــي معــرض 
جيتكــس للتقنيــة 2022 المقــام فــي دبــي بخمســة محــاور رئيســة تحــت عنــوان »عالــم أبشــر لوطــن آمــن«، 
ــوزارة،  ــي ال ــة ف ــة والخدمي ــات األمني ــا الجه ــت مظلته ــع تح ــدة تجم ــة موح ــر منص ــة عب ــرة الثامن ــك للم وذل

والهيئــة العامــة للنقــل، ووزارة النقــل والخدمــات اللوجســتية.
وشــاركت اإلدارة العامــة للترجمــة فــي جنــاح وزارة الداخليــة بمعــرض جيتكــس للتقنيــة 2022 المقــام فــي دبي 

خــالل الفتــرة مــن 10 إلــى 14 أكتوبــر 2022م، بخمســة محــاور رئيســة تحــت عنــوان »عالــم أبشــر لوطــن آمــن«.
وتســهل إدارة الترجمــة نقــل رســالة الــوزارة لجميــع الــزوار، مــن خــالل الترجمــة والشــرح بــكل اللغــات، 
ــرز النجاحــات واإلنجــازات التــي حققتهــا وزارة الداخليــة فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030«. وتعريــف الــزوار بأب
وتشــمل محــاور مشــاركة وزارة الداخليــة: أثــر عالــم أبشــر فــي تحقيــق التحــول الرقمــي علــى مســتوى وزارة 
ــز  ــة، وتعزي ــم المعلوماتي ــك الجرائ ــي ذل ــا ف ــكالها، بم ــع أش ــة بجمي ــل الجريم ــن وتقلي ــز األم ــة، وتعزي الداخلي
الســالمة المدنيــة والمروريــة، وخدمــات ضيــوف الرحمــن مــن حجــاج ومعتمريــن، إضافــة إلــى جهــود الــوزارة 

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.
ــة  ــة المملك ــل »رؤي ــي ظ ــة ف ــا وزارة الداخلي ــي حققته ــازات الت ــات واإلنج ــراز النجاح ــى إب ــاور إل ــدف المح وته
2030«، إذ ســيحظى الــزوار بالتعــرف علــى النســخة الجديــدة مــن التطبيقــات الذكيــة واألنظمــة اإللكترونيــة، 

التــي أســهمت فــي تطويــر اإلجــراءات وتقديــم أفضــل الخدمــات.

مدير األمن العام يزور جناح الداخلية يف جيتكس 
2022

ــن  ــة م ــفينة الثاني ــية للس ــة الرئيس ــائها العارض ــم إرس ــعودية بمراس ــة الس ــة الملكي ــوات البحري ــت الق احتف
ســفن »مشــروع طويــق« التــي أطلــق عليهــا رســمًيا اســم »ســفينة جاللــة الملــك فهــد«، وذلــك فــي مدينــة 

مارينيــت بواليــة ويسكونســن األميركيــة.
وحضــر مراســم إرســاء الســفينة معالــي قائــد القــوات البحريــة، الفريــق الركــن فهــد بــن عبــدهللا الغفيلــي، 
والملحــق العســكري فــي ســفارة خــادم الحرميــن الشــريفين فــي واشــنطن وأتــاوا، وعــدد مــن كبــار ضبــاط 
القــوات البحريــة الســعودية واألميركيــة، وعــدد مــن المســؤولين فــي شــركة لوكهيــد مارتــن وشــركة 

ــري. فينكانتي
ــروره  ــن س ــه عـ ــة ل ــي كلم ــعودية ف ــة الس ــة الملكي ــوات البحري ــد الق ــي قائ ــرب معال ــبة، أع ــذه المناس وبه
بهــذا الحــدث الرئيســي مــن مراحــل تصنيــع »ســفينة جاللــة الملــك فهــد«، مشــيًدا بالدعــم الالمحــدود الــذي 

ــا هللا. ــيدة - أيده ــادة الرش ــه القي تقدم
وُيعــدُّ »مشــروع طويــق« أحــد أبــرز المشــاريع الرئيســية لتطويــر القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية، 

القوات البحرية ُترسي »سفينة جاللة امللك 
فهد« يف ويسكونسن
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ــم  ــره الكري ــه هللا - أم ــعود - حفظ ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــدر خ أص
ــي. ــلك القضائ ــات الس ــف درج ــي مختل ــدل ف ــوزارة الع ــا ب ــن 174 قاضًي ــة وتعيي بترقي

وأكــد معالــي وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، أن األمــر 
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــل م ــم المتواص ــداًدا للدع ــي امت ــن، يأت ــة وتعيي ــن ترقي ــه م ــا تضمن ــم وم الكري
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظهمــا هللا - بمرفــق القضــاء.
وســأل معاليــه المولــى - عــز وجــل - أن َيجــزَي خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي العهــد، خيــر الجــزاء، 

وأن يوفــق أصحــاب الفضيلــة القضــاة لتحقيــق تطلعــات والة األمــر - وفقهــم هللا - فــي إقامــة العــدل.

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 174 قاضًيا

ويتضمــن أربــع ســفن قتاليــة متعــددة المهــام تمتلــك أحــدث المنظومــات القتاليــة المتطــورة فــي جميــع 
ــطحية. ــت الس ــطحية وتح ــة والس ــداف الجوي ــد األه ــة ض ــروب البحري الح

وستســهم هــذه الســفن فــي رفــع مســتوى الجاهزيــة القتاليــة للقــوات البحريــة، وتعزيــز األمــن البحــري فــي 
المنطقــة، وحمايــة المصالــح االســتراتيجية والحيويــة للمملكة.

والخدمــات  التدريــب،  مشــبهات  وتوفيــر  الســفن،  أطقــم  وتدريــب  تأهيــل  علــى  المشــروع  ويشــتمل 
اللوجســتية والدعــم الفنــي واإلمــدادي. وسيســهم فــي نقــل وتوطيــن العديــد مــن اإلمكانيــات الفنيــة 
والتقنيــة، وذلــك تحقيًقــا وتفعيــاًل إلعــالن ســمو ولــي العهــد الســعودي بتوطيــن 50% مـــن إجمـــالي اإلنفـــاق 
العســـكري بحلـــول عـــام 2030م؛ مــا يعــزز مــن إمكانيــات الشــركات الوطنيــة، ويخلـــق فـــرص عمـــل وتـــدريب 

للشـــباب الســـعودي، بمـــا يرفـــع إســهام المواطنيــن فــي هــذه الصناعــة الحيويــة. 
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أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني عــن نتائــج مواءمــة 4 برامــج تعليــم عــاٍل فــي األمــن الســيبراني مــع 
اإلطــار الســعودي للتعليــم العالــي فــي األمــن الســيبراني »ســايبر-التعليم«، الهــادف إلــى اإلســهام فــي بنــاء 
وتطويــر مخرجــات التعليــم العالــي فــي األمــن الســيبراني وفــق أعلــى الممارســات والمعاييــر الدوليــة، وذلــك 
اســتمراًرا لجهودهــا فــي تنميــة قطــاع األمــن الســيبراني بالمملكــة، وســد االحتيــاج فــي تخصصــات األمــن 

الســيبراني، ومواءمــة مخرجــات التعليــم العالــي فــي المجــال مــع االحتيــاج الوطنــي.
البرامــج  للجامعــات، عــن  المواءمــة  اعتمــاد  لتســليم وثائــق  أقيمــت  الهيئــة خــالل مناســبة  وكشــفت 
ــي  ــوم ف ــتير العل ــي: »ماجس ــم«، وه ــايبر التعلي ــار »س ــا إط ــي يعرفه ــات الت ــر والمتطلب ــتوفية للمعايي المس
ــذي  ــتير التنفي ــج الماجس ــادن، وبرنام ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــدى جامع ــات ل ــان المعلوم ــن وضم أم
ــز، وبرنامــج ماجســتير العلــوم فــي الجرائــم الســيبرانية  فــي األمــن الســيبراني لــدى جامعــة الملــك عبدالعزي
ــي  ــوم ف ــتير العل ــج ماجس ــة، وبرنام ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــدى جامع ــي ل ــي الرقم ــق الجنائ والتحقي

األمــن الســيبراني فــي الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة«.
وأوضحــت الهيئــة بعــد منــح برامــج التعليــم العالــي فــي األمــن الســيبراني وثائــق المواءمــة، أن إطــار 
»ســايبر- التعليــم« شــارك فــي إعــداده خبــراء ومختصــون مــن الهيئــة ووزارة التعليــم، وهيئــة تقويــم التعليــم 
والتدريــب وعــدد مــن الجامعــات الســعودية؛ إذ تســهم المواءمــة مــع اإلطــار فــي رفــع الجــودة األكاديميــة 
ــي  ــا ف ــاًل عالًي ــة تأهي ــوادر مؤهل ــاء ك ــة، وبن ــي المملك ــة ف ــات التعليمي ــا المؤسس ــي توفره ــج الت ــك البرام لتل
مجــال األمــن الســيبراني؛ الفتــة إلــى أن الكــوادر الســيبرانية المتخصصــة والمؤهلــة فــي المجــال ُتعــد إحــدى 
الممكنــات األساســية للقيــام بــأدوار محوريــة فــي قطــاع األمــن الســيبراني وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 

ــة. بالمملك

حققــت وزارة الدفــاع المركــز األول فــي مســابقة »أفضل محارب ســيبراني« على مســتوى الشــرق األوســط 
التــي نظمهــا الجيــش األميريك.

ــراق  ــت والع ــا: األردن والكوي ــدة دول، بينه ــن ع ــاركين م ــم 106 مش ــا تض ــابقة 29 فريًق ــي المس ــارك ف وش
ــة. ــكرية أميركي ــدات عس ــى وح ــة إل ــان، إضاف ــر وُعم وقط

ــز  ــات التمي ــة خدم ــي وكال ــات ف ــة المعلوم ــة لتقني ــي اإلدارة العام ــيبراني ف ــن الس ــر إدارة األم ــح مدي وأوض
فــي وزارة الدفــاع، المهنــدس باســم الجهنــي، أن الــوزارة شــاركت بفريــق مكــون مــن خمســة أعضــاء مــن 

»األمن السيبراني« توائم 4 برامج مع إطار 
»سايبر- التعليم«

وزارة الدفاع »أفضل محارب سيبراني« بالشرق 
األوسط
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تشــارك القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية فــي تمريــن »مركــز الحــرب الجــوي والدفــاع الصاروخــي 2022«، 
الــذي ُعقــد فــي قاعــدة الظفــرة الجويــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمشــاركة عــدد مــن الــدول 

الشــقيقة والصديقــة.
وكان فــي وداع المجموعــة المشــاركة فــي التمريــن لــدى مغادرتهــا قاعدة الملــك عبدالعزيز الجويــة بالقطاع 

الشــرقي ســمو قائــد القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية الفريــق الركــن تريك بن بنــدر بــن عبدالعزيز.
ــرية،  ــر البش ــة العناص ــى جاهزي ــف عل ــاركة، ووق ــدات المش ــة المع ــوات الجوي ــد الق ــمو قائ ــتعرض س واس

واطلــع علــى االســتعدادات والتحضيــرات.
ــم  ــود عليه ــا يع ــن، بم ــذا التمري ــن ه ــة م ــتفادة الكامل ــد واالس ــذل الجه ــى ب ــاركين عل ــموه المش ــث س وح

ــذ. ــالمة التنفي ــى س ــرص عل ــى الح ــدًدا عل ــه، مش ــل وج ــى أكم ــة عل ــم القتالي ــة مهامه ــي تأدي ــع ف بالنف
ويهــدف التمريــن الــذي تســتمر فعالياتــه لنحــو شــهر إلــى التدريــب علــى عمليــات القتــال الجــوي فــي تحالــف 
قــوات دوليــة، واالســتفادة مــن تطبيــق مفهــوم العمــل المشــترك فــي بيئــة حــرب مشــابهة للحــرب 
الحقيقيــة. ويهــدف أيًضــا إلــى تبــادل الخبــرات العســكرية فــي مجــال التخطيــط والتنفيذ مــع الدول الشــقيقة 
والصديقــة المشــاركة، ورفــع الجاهزيــة والكفــاءة القتاليــة لألطقــم الجويــة والفنيــة المســاندة، إضافــة إلــى 

تعزيــز العالقــات الدوليــة بيــن الــدول المشــاركة.
وتشــارك فــي تمريــن »مركــز الحــرب الجــوي والدفــاع الصاروخــي 2022«: المملكــة العربيــة الســعودية، 
واإلمــارات، الواليــات المتحــدة األميركيــة، والمملكــة المتحــدة، واليونــان، وُعمــان، وفرنســا، وألمانيــا، والهنــد، 

ــتراليا. وأس

القوات الجوية تشارك يف »مركز الحرب الجوي 
والدفاع الصاروخي 2022«

أفــرع وزارة الدفــاع، واشــتملت المســابقة علــى عــدة تحديــات، هــي: التشــفير، والتحليــل الجنائــي، والهندســة 
العكســية، وأمــان الويــب، واســتخبارات المعلومــات مفتوحــة المصــدر.

وأشــار إلــى قــدرات وكفــاءة منســوبي الــوزارة ومســاهمتهم فــي التحــول الرقمــي للــوزارة، ويتمثــل ذلــك 
فــي إطــالق عــدد مــن مبــادرات تقنيــة المعلومــات التــي تغطــي احتياجــات قطاعــات الــوزارة، وتشــمل هــذه 
ــاء بنيــة تحتيــة ذات اعتماديــة عاليــة وأنظمــة وتطبيقــات مركزيــة، مــع األخــذ بأهميــة تطبيــق  ــادرات بن المب

ضوابــط األمــن الســيبراني.



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

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي

تقارير سعودية
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ــن  ــي، ع ــليمان الراجح ــن س ــد ب ــدس أحم ــة، المهن ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــر الم ــي وزي ــن معال أعل
اســتهداف الــوزارة 11 قــراًرا جديــًدا للتوطيــن قبــل نهايــة العــام الحالــي 2022، وتشــمل مهــن إدارة المشــاريع، 

ومهــن المشــتريات، ومهــن قطــاع الغــذاء والــدواء.
وأوضــح معاليــه خــالل لقائــه مــع رجــال وســيدات األعمــال فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمدينــة الريــاض، 
أن قــرارات التوطيــن للقطاعــات واألنشــطة والمهــن أســهمت فــي ارتفــاع عــدد الســعوديين العامليــن 
بالقطــاع الخــاص إلــى أكثــر مــن 2.13 مليــون مواطــن ومواطنــة، وخفــض معــدل بطالــة الســعوديين 
إلــى 9.7%، وارتفــاع معــدل المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة 35.6%؛ مشــيًدا بالجهــود الوطنيــة التــي يقدمهــا 
ــق  ــال لتحقي ــيدات األعم ــال وس ــع رج ــزة م ــراكة المتمي ــعوديين، والش ــف الس ــي توظي ــاص ف ــاع الخ القط

ــة 2030«. ــة المملك ــتهدفات »رؤي مس
وأضــاف المهنــدس أحمــد الراجحــي أن نســبة امتثــال منشــآت القطــاع الخــاص بنظــام العمل ولوائحــه بلغت 
ــالل إدارة  ــن خ ــا م ــل ودًي ــت ُتح ــة أصبح ــا العمالي ــن القضاي ــن 74% م ــر م ــا أن أكث ــام، كم ــذا الع ــالل ه 98% خ
التســوية الوديــة للخالفــات العماليــة دون الحاجــة إلــى الذهــاب للمحاكــم؛ مشــيًرا إلــى أن نســبة االمتثــال فــي 
برنامــج حمايــة األجــور وصلــت إلــى قرابــة 80%، وتوثيــق أكثــر مــن 3.8 مالييــن عقــد عمــل فــي برنامــج توثيــق، 
ورقمنــة العقــود إلكترونًيــا، بمــا يضمــن حصــول العامــل وصاحــب العمــل علــى نســخة عقــد موثــق ونظامــي.
وأشــار إلــى أتمتــة خدمــات الــوزارة ضمــن مشــروع طمــوح للتحــول الرقمــي، إذ بلــغ عــدد الخدمــات المقدمــة 
م  فــي منصــة »قــوى« 127 خدمــة، وتخــدم مــا يزيــد علــى 3 مالييــن مســتخدم، وأكثــر مــن مليــون شــركة، وتقدِّ
ــا أن الــوزارة  أكثــر مــن 700 ألــف خدمــة شــهرًيا للمســتفيدين دون الحاجــة لزيــارة المكاتــب الخدميــة؛ موضًح
توســعت فــي خدمــات منصــة »مســاند« مــن خدمــة واحــدة إلــى أكثــر مــن 35 خدمــة مؤتمتــة بنســبة %100، 

وتخــدم أكثــر مــن مليونــي مســتفيد.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الريــاض، عجــالن العجــالن، فــي كلمتــه خــالل اللقــاء أن القطــاع الخــاص 
ــن  ــتويات، وم ــع المس ــى جمي ــة 2030« عل ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــق مس ــي تحقي ــس ف ــارك رئي ــم ومش داع
أهمهــا برامــج التوطيــن وخلــق فــرص العمــل؛ موضًحــا أن القطــاع الخــاص بالشــراكة والتكامــل مــع وزارة 

المــوارد البشــرية أســهم فــي برامــج التوطيــن لتخفيــض نســبة البطالــة.
عقــب ذلــك جــرى حــوار مفتــوح بيــن معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ورجــال وســيدات 

األعمــال، وأجــاب معاليــه عــن تســاؤالتهم واستفســاراتهم ومقترحاتهــم التطويريــة.

»املوارد البشرية« تستهدف 11 قراًرا جديًدا للتوطين
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»هدف« يدعم توظيف 277 ألف سعودي وسعودية
ــعودية  ــعودي وس ــف س ــف 277 أل ــه لتوظي ــن دعم ــدف(، ع ــرية )ه ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــف صن كش
للعمــل فــي منشــآت القطــاع الخــاص منــذ بدايــة العــام الجــاري )ينايــر 2022م( حتــى نهايــة الربــع الثالــث 
ــا  )ســبتمبر 2022م(، مــن خــالل خدمــات وبرامــج دعــم التوظيــف الموجهــة للكــوادر الوطنيــة البشــرية وفًق

ــل. ــي للعم ــد الوطن ــات المرص لبيان
وأبان الصندوق أن إجمالي ما تم صرفه على برامج الدعم للفترة ذاتها وصل إلى 3.75 مليار لاير.

أعلنــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي تقريرهــا الســنوي OECD آفــاق االقتصــاد العالمــي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاد المملك ــي القتص ــج المحل ــو النات ــبة نم ــغ نس ــأن تبل ــا ب ــن توقعاته ــام 2022م، ع للع
ــاد  ــمل )اقتص ــي تش ــرين G20 الت ــة العش ــن دول مجموع ــو بي ــبة نم ــى نس ــام؛ كأعل ــذا الع ــى 9.9% ه ــل إل تص

مجموعــة العشــرين واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة(.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي، فــي ظــل اســتمرار التضخــم لفتــرة 
أطــول مــن المتوقــع وتباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عامــي 2022 و2023، إال أن تقديــرات تقريــر 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بالنســبة للمملكــة جــاءت ُمخالفــة للنظــرة القاتمــة والضبابيــة التــي 
ــة  ــعار الطاق ــاع أس ــة، وارتف ــية األوكراني ــة الروس ــا األزم ــي مقدمته ــة؛ وف ــل رئيس ــدة عوام ــن ع ــق م تنطل
والغــذاء، وتفاقــم الضغــوط التضخميــة، وتشــديد السياســات النقديــة وإجــراءات اإلغــالق العــام نتيجــة 

موجــات التفشــي الجديــدة لـ)كوفيــد 19(.
وعلــى إثــر ذلــك، خفضــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي تقريرهــا OECD، توقعاتهــا ألداء 
االقتصــاد العالمــي عــن العــام الجــاري والعــام 2023، إذ تأثــرت تقديراتهــا بتباطــؤ النمــو فــي أغلــب اقتصــادات 
فــي العالــم، إال أنــه أبقــى توقعاتــه لنمــو االقتصــاد الســعودي خــالل عــام 2022 عنــد 9.9%، وارتفــاع نمــو 

ــبة %6. ــل 2023 بنس ــام المقب ــالل الع ــعودي خ ــاد الس االقتص
ــي،  ــا المال ــوة وضعه ــة وق ــاد المملك ــوة اقتص ــي، بق ــد الدول ــدوق النق ــادة صن ــد إش ــالن بع ــذا اإلع ــي ه ويأت
مؤكــًدا أن اآلفــاق االقتصاديــة للمملكــة إيجابيــة علــى المدييــن القريــب والمتوســط، مــع اســتمرار انتعــاش 

معــدالت النمــو االقتصــادي، واحتــواء التضخــم، باإلضافــة إلــى تزايــد قــوة مركزهــا االقتصــادي الخارجــي.
وأكــد خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي أن مواصلــة المملكــة تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة ستســاعد فــي ضمــان 
تحقيــق انتعــاش قــوي وشــامل وصديــق للبيئــة، الفتيــن إلــى أن المملكــة تتعافــى بقــوة فــي أعقــاب الركــود 
ــات  ــم اإلصالح ــة وزخ ــة العام ــن المالي ــدم م ــم المق ــيولة والدع ــم الس ــن أن دع ــة، مبيني ــن الجائح ــم ع الناج

وارتفــاع أســعار النفــط وزيــادة إنتاجــه ســاعدت المملكــة علــى التعافــي.

اقتصاد السعودية األىلع نمًوا بين مجموعة 
العشرين يف 2022 و2023
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ويقــدم »هــدف« عــدة مبــادرات وبرامــج لدعــم تدريــب وتوظيــف وتمكيــن المواطنيــن والمواطنــات، ودعــم 
ــب  ــج التدري ــف، وبرنام ــم التوظي ــج دع ــا برنام ــن؛ ومنه ــات والمه ــطة والقطاع ــة األنش ــي كاف ــآت ف المنش
علــى رأس العمــل )تمهيــر(، وبرنامــج دعــم النقــل الموجــه، ومنصــة تســعة أعشــار، وبرنامج دعم الشــهادات 
المهنيــة االحترافيــة، وبرنامــج دعــم نقــل المــرأة العاملــة )وصــول(، وبرنامــج دعــم حضانــات األطفــال )قــرة(، 
ــة  ــي )دروب(، وبواب ــب اإللكترون ــة للتدري ــة الوطني ــتراتيجية، والمنص ــراكات االس ــد الش ــم معاه ــج دع وبرنام

التوجيــه واإلرشــاد المهنــي )ُســبل(، ومبــادرات دعــم أخــرى لتوطيــن عــدة قطاعــات فــي ســوق العمــل.
وفــي هــذا الســياق، أكــد الصنــدوق حرصــه واســتمراره فــي دعــم تدريــب وتوظيــف وتمكيــن القــوى الوطنيــة 
مــن الجنســين فــي مختلــف المهــن واألنشــطة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل، عبــر فروعــه ومراكــزه 

ــة. ــول المملك ــرة ح المنتش

ولي العهد السعودي يطلق االستراتيجية 
الوطنية  للصناعة

ــس  ــد، رئي ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــق صاح أطل
مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة - حفظــه هللا - االســتراتيجية الوطنيــة 
للصناعــة، الهادفــة للوصــول إلــى اقتصــاد صناعــي جــاذب لالســتثمار يســهم فــي تحقيــق التنــوع االقتصــادي، 
وتنميــة الناتــج المحلــي والصــادرات غيــر النفطيــة، بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات »رؤيــة الســعودية 2030«.
وقــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: »لدينــا جميــع الممكنــات للوصــول إلــى اقتصــاد صناعــي تنافســي 
ومســتدام، مــن مواهــب شــابة طموحــة، وموقــع جغرافــي متميــز، ومــوارد طبيعيــة غنيــة، وشــركات 
صناعيــة وطنيــة رائــدة، ومــن خــالل االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ســتصبح المملكــة قــوة صناعيــة رائــدة تســهم فــي تأميــن سالســل اإلمــداد العالميــة، وتصــدر المنتجــات 

ــم«. ــى العال ــة إل ــة التقني عالي
ويعــد القطــاع الصناعــي أحــد مرتكــزات »رؤيــة الســعودية 2030«، ويحظــى باهتمــام كبيــر مــن القيــادة 
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الرشــيدة، إذ أُطلــق برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، وأُنشــئت وزارة مســتقلة 
لالهتمــام بالقطــاع، وعــدد مــن البرامــج والكيانــات األخــرى؛ ممــا نتــج عنــه مضاعفــة عــدد المنشــآت الصناعية 
التــي لــم يكــن يتجــاوز عددهــا 7.206 مصانــع أنشــئت خــالل 42 عاًمــا، ليقفــز عددهــا بعــد انطــالق »رؤيــة 
الســعودية 2030«، بأكثــر مــن 50% ليصــل إلــى 10.640 منشــأة صناعيــة فــي عــام 2022. وســتعمل االســتراتيجية 
الوطنيــة للصناعــة علــى دفــع عجلــة النمــو فــي القطــاع لتصــل أعــداد المصانــع إلــى نحــو 36.000 مصنــع بحلــول 

ــام 2035. ع
ــة،  ــي المملك ــي ف ــاد الصناع ــع االقتص ــا لتنوي ــا فرعًي ــى 12 قطاًع ــة عل ــة للصناع ــتراتيجية الوطني ــز االس وترك
وحــددت أكثــر مــن 800 فرصــة اســتثمارية بقيمــة تريليــون لاير ســعودي، لتشــكل فصــاًل جديــًدا مــن النمــو 
ــة  ــمل: مضاعف ــام 2030، تش ــول ع ــة بحل ــة للمملك ــة طموح ــد اقتصادي ــق عوائ ــا يحق ــاع، بم ــتدام للقط المس
الناتــج المحلــي الصناعــي بنحــو 3 مــرات، ومضاعفــة قيمــة الصــادرات الصناعيــة لتصــل إلــى 557 مليــار لاير 
ــة  ــتثمارات اإلضافي ــة االس ــوع قيم ــول مجم ــى وص ــة عل ــة للصناع ــتراتيجية الوطني ــل االس ــعودي. وتعم س
فــي القطــاع إلــى 1.3 تريليــون لاير، وزيــادة صــادرات المنتجــات التقنيــة المتقدمــة بنحــو 6 أضعــاف، إضافــة 

ــة القيمــة. ــة عالي إلــى اســتحداث عشــرات اآلالف مــن الوظائــف النوعي
وتتطلــع المملكــة، مــن خــالل االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة، إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص، وزيــادة مرونــة 
وتنافســية القطــاع الصناعــي، إضافــة إلــى المرونــة الصناعيــة، التــي تضمــن اســتمرارية الوصــول إلــى الســلع 
المهمــة مــن أجــل رفاهيــة المواطــن واســتمرارية النشــاط االقتصــادي، وقيــادة التكامل اإلقليمــي الصناعي 
لسالســل القيمــة، واالســتفادة مــن مواطــن القــوة فــي االقتصــاد الســعودي، وتحقيــق الريــادة العالميــة 

فــي مجموعــة مــن الســلع المختــارة، مــن خــالل االســتثمار فــي التقنيــات الجديــدة الواعــدة.
ــالل  ــن خ ــي م ــاع الصناع ــة للقط ــوذج حوكم ر نم ــوِّ ــة، ُط ــة الطموح ــتهدفات الوطني ــذه المس ــق ه ولتحقي
ــموه  ــرف س ــه هللا – ليش ــعودي – حفظ ــد الس ــي العه ــمو ول ــة س ــة، برئاس ــا للصناع ــة العلي ــكيل اللجن تش
علــى تطويــر القطــاع، إضافــة إلــى تشــكيل المجلــس الصناعــي بمشــاركة القطــاع الخــاص، لضمــان إشــراك 

ــات. ــر السياس ــرار وتطوي ــع الق ــي صن ــن ف ــتثمرين الصناعيي المس
ويســتند القطــاع الصناعــي فــي المملكــة علــى أســس صناعيــة متينــة، ونجاحــات ُبنيــت علــى مــدى 50 عاًمــا، 
إذ أســهم فــي إضافــة أكثــر مــن 340 مليــار لاير إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ووفــر العديــد مــن الوظائــف 

النوعيــة، وفــرص ريــادة األعمــال فــي المجــاالت الصناعيــة المتعــددة.
وتحظــى المملكــة بوجــود شــركات صناعيــة وطنيــة رائــدة، أســهمت فــي وضــع الصناعــة الســعودية 
ــع للمنتجــات  فــي مصــاف الصناعــات المتقدمــة إقليمًيــا وعالمًيــا، إذ ُتعــدُّ المملكــة اليــوم رابــع أكبــر مصنِّ
البتروكيماويــة علــى مســتوى العالــم، وتســهم مخرجاتهــا الصناعيــة فــي تزويــد سالســل اإلمــداد والتصنيــع 

ــات. ــن الصناع ــد م ــاج العدي ــي إنت ــل ف ــي تدخ ــة، الت العالمي
الصناعيــة  الثــورة  مثــل:  القطــاع،  فــي  العالميــة  التوجهــات  مــع  متوائًمــا  االســتراتيجية  إطــالق  ويأتــي 
ــي،  ــع الجغراف ــي: الموق ــة ف ــا، المتمثل ــع به ــي تتمت ــية الت ــا التنافس ــة والمزاي ــتهدفات المملك ــة، ومس الرابع
ووفــرة المــوارد الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة، والقــدرات البشــرية، والقــوة الشــرائية، والسياســات النقديــة 

المســتقرة. 
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إطالق النسخة الثانية من الشرق األوسط األخضر 
و»السعودية الخضراء«

ــس  ــد، رئي ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح أعل
مجلــس الــوزراء، رئيــس اللجنــة العليــا للســعودية الخضــراء - حفظــه هللا - انطــالق النســخة الثانيــة مــن 
»قمــة مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر«، يــوم 7 نوفمبــر، و«منتــدى مبــادرة الســعودية الخضــراء« يومــي 
ــة، تحــت شــعار: »مــن الطمــوح إلــى  ــة شــرم الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربي ــر 2022 فــي مدين 11 و12 نوفمب

.)COP27( ــاخ ــر المن ــي بتغّي ــدة المعن ــم المتح ــر األم ــاد مؤتم ــع انعق ــن م ــل«، بالتزام العم
وقــال ســموه: »أود أن أشــكر فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي والحكومــة المصريــة علــى اســتضافة 
ــا مــع انعقــاد )COP27(، الــذي  ــة الشــقيقة هــذا العــام، تزامًن ــى أراضــي جمهوريــة مصــر العربي الحدثيــن عل
يجمــع دول العالــم تحــت مظلــة واحــدة لالرتقــاء بالطموحــات المناخيــة العالميــة، مــن خــالل تحفيــز العمــل 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــا م ــي إيماًن ــا يأت ــو م ــة، وه ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــتويات المحلي ــى المس ــترك عل المش
الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة بأهميــة العمــل التشــاريك الجماعــي لمواجهــة التحديــات البيئيــة 

ــم«. ــة والعال ــهدها المنطق ــي تش ــة الت والمناخي
واســتكمااًل للنجــاح الــذي حققتــه القمــة األولــى لمبــادرة الشــرق األوســط األخضــر التــي اســتضافتها الرياض 
العــام الماضــي، تعقــد النســخة الثانيــة لقمــة مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر؛ لتســلط الضــوء علــى أبــرز 
التحديــات المناخيــة التــي تواجــه المنطقــة وأبعادهــا علــى الصعيــد العالمــي، مــن خــالل منصــة اســتراتيجية 
تعــزز التعــاون المشــترك وتبــادل الخبــرات، وتباحــث األفــكار بيــن رؤســاء الــدول ووزراء الحكومــات المعنيين 
ــاء  ــر، وبن ــاد األخض ــو االقتص ــول نح ــريع التح ــي تس ــهم ف ــا يس ــة، بم ــي دول المنطق ــات ف ــاع السياس وصن

مســتقبل أكثــر اســتدامة لألجيــال القادمــة.
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اململكة تستضيف اجتماعات الدورة الـ 14 
لـ»األرابوساي«

اســتضافت المملكــة، ممثلــة فــي الديــوان العــام للمحاســبة، أعمــال الــدورة الرابعــة عشــرة للجمعيــة العامــة 
للمنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة )األرابوســـاي(، واجتماَعــي المجلــــس 
ــي  ــاب المعال ــاركة أصح ــور ومش ــة، بحض ــة المكرم ــة مك ــدة بمنطق ــة ج ــي محافظ ــذي )64 و65( ف التنفيـــ
رؤســاء األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة األعضــاء بالمنظمــة، وعــدد مــن الضيــوف 

ــرة. ــة النظي ــزة الدولي ــة واألجه ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن المنظم ــن م والمراقبي
وتنــاول االجتمــاع الرابــع والســتون للمجلــس التنفيــذي، تقاريــر عــدة لجــان، مــن أهمهــا: لجنــة تنميــة القــدرات 
المؤسســية، ولجنــة المعاييــر المهنيــة والرقابيــة، ولجنــة الرقابــة علــى أهــداف التنميــة المســتدامة، ولجنــة 

المخطــط االســتراتيجي.
ــطة  ــة أنش ــن متابع ــذي ع ــس التنفي ــر المجل ــة تقري ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــة ف ــاء المنظم ــاول أعض وتن
المنظمــة واإلجــراءات التــي اتخذهــا المجلــس لضمــان تنفيــذ برنامــج العمــل الــذي أقّرتــه الجمعيــة العامــة 
المخطــط  لجنــة  وتقريــر  للمنظمــة،  المالــي  الوضــع  عــن  المجلــس  رئيــس  وتقريــر  الســابقة،  بدورتهــا 
االســتراتيجي عــن إنجازاتهــا للفتــرة )2018-2022م(، إضافــة إلــى اعتمــاد المخطــط االســتراتيجي للفتــرة )2023-

ــا. ــي له ــج المال ــة والبرنام ــل المنظم ــج عم ــرار برنام 2028م(، وإق
وصاحــب اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة، تنظيــم النــدوة الفنية تحــت عنوان »التحول إلى أســاس االســتحقاق 
ــة  ــزة العربي ــن األجه ــن م ــن المتحدثي ــدد م ــاركة ع ــك بمش ــي«، وذل ــل الرقاب ــى العم ــاره عل ــبي وآث المحاس

األعضــاء بمنظمــة )األرابوســاي(، والمراقبيــن الدولييــن.

ــن  ــن المتحدثي ــة م ــام، نخب ــذا الع ــراء« ه ــعودية الخض ــادرة الس ــدى »مب ــن منت ــة م ــخة الثاني ــتجمع النس وس
والخبــراء وقــادة الفكــر لمناقشــة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ المبــادرات التــي أعلنــت عنهــا المملكــة ســابًقا 
لمواجهــة التغيــر المناخــي. ويعكــس شــعار المنتــدى هــذا العــام رؤيــة المملكــة الراميــة إلــى تحويــل الطمــوح 

إلــى واقــع مــن خــالل تعزيــز العمــل المشــترك لمواجهــة التحديــات المناخيــة التــي تطــال العالــم بأســره.
ُيذكــر أن هاتيــن المبادرتيــن أطلقهمــا ســمو ولــي العهــد الســعودي – حفظــه هللا - العــام الماضــي، تعزيــًزا 
لجهــود المملكــة البيئيــة خــالل الســنوات الســابقة وفــق »رؤيــة المملكــة 2030«، نظيــر رغبــة المملكــة الجــاّدة 
ــاع  ــار، وارتف ــبة األمط ــاض نس ــرارة، وانخف ــات الح ــاع درج ــي ارتف ــت ف ــي تمثل ــة الت ــات البيئي ــة التحدي لمواجه
موجــات الغبــار والتصحــر، وكجــزء مــن جهودهــا لتعزيــز الصحــة العامــة، ورفــع مســتوى جــودة الحيــاة 

ــا. ــن فيه ــن والمقيمي للمواطني
وتهــدف »مبــادرة الســعودية الخضــراء« إلــى زراعــة )10( مليــارات شــجرة فــي أنحــاء المملكــة خــالل العقــود 
المقبلــة، ورفــع نســبة المناطــق المحميــة إلــى )30%( مــن إجمالــي مناطــق المملكــة، باإلضافــة إلــى تخفيــض 

االنبعاثــات الكربونيــة بمقــدار )278( مليــون طــن ســنوًيا بحلــول عــام 2030م.
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اململكة تشارك يف إكسبو 2025 أوساكا
أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية مشــاركتها فــي معــرض إكســبو 2025 أوســاكا، الــذي تنظمــه اليابــان، 
وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة المشــاركة علــى هامــش اجتمــاع التخطيــط الدولــي األول )IPM( لمعــرض 

ــان. ــاكا بالياب ــي أوس ــد ف ــذي ُعق ــبو 2025، ال إكس
وســتعمل المملكــة مــن خــالل مشــاركتها فــي إكســبو 2025 أوســاكا، علــى عــرض تراثهــا وثقافتهــا، 
ــي  ــا ف ــر جناحه ــاح عب ــن نج ــه م ــا حققت ــة م ــة، ومواصل ــة والمجتمعي ــة والثقافي ــا الفني ــا وابتكاراته وإبداعاته
إكســبو 2020 دبــي، الــذي أثمــر عــن تتويــج الجنــاح بجائــزة أفضــل جنــاح مشــارك، واســتقباله لمــا يقــارب الـــ5 

ــبو 2020. ــى إكس ــارات إل ــي الزي ــن إجمال ــادل 24% م ــا يع ــر – بم ــن زائ ماليي
ويأتــي إكســبو 2025 أوســاكا مــن أجــل تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى توحيــد الشــعوب بمختلــف ثقافاتهــا 
ــع  ــدف رف ــك به ــات«، وذل ــاة المجتمع ــين حي ــتقبل لتحس ــكار المس ــي »ابت ــعار عالم ــت ش ــا تح واهتماماته

مســتوى الحــوار والتبــادل العالمييــن.
وســيبحث المعــرض الدولــي ســبل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة )SDGs( فــي إطــار 

ثالثــة محــاور فرعيــة، تشــمل: ضمــان اســتدامة الحيــاة، وتحســين الحيــاة، وتعزيــز الحيــاة عبــر التواصــل.
وُتترجــم مشــاركة المملكــة فــي إكســبو 2025 أوســاكا، التزامهــا بالتعــاون العالمــي مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
ــي  ــاون الدول ــرة للتع ــرص كبي ــق ف ــن خل ــاركة م ــه المش ــا ُتتيح ــب م ــى جان ــتدامة )SDGs(، إل ــة المس التنمي

ــاء عالــم أفضــل للجميــع. واالســتفادة مــن التجــارب العالميــة لبن

الدورة السادسة ملبادرة مستقبل االستثمار
اخُتتمــت أعمــال الــدورة السادســة لمبــادرة مســتقبل االســتثمار، تحــت شــعار »االســتثمار فــي اإلنســانية: 
تمكيــن نظــام عالمــي جديــد«، واســتمرت ثالثــة أيــام بمركــز الملــك عبدالعزيــز الدولــي للمؤتمــرات بالريــاض.
وجمعــت الــدورة السادســة للمبــادرة التــي نظمتهــا مؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار، قــادة األعمــال 
والحكومــات وصنــاع القــرار؛ الستكشــاف االتجاهــات والتحديــات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 

والحيويــة فــي الوقــت الراهــن.
ــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار FII، »ريتشــارد آتيــاس«، فــي بدايــة  ورحَّ
المؤتمــر بأصحــاب الســمو والمعالــي الحضــور والمشــاركين فــي أعمــال الــدورة الجديــدة للمبــادرة، منوًهــا 
فــي الوقــت ذاتــه بأهميــة الجلســات والمناقشــات التــي ستشــهدها النســخة السادســة للمبــادرة التــي بلــغ 
عــدد جلســاتها 180 جلســة ُعقــدت بشــكل متزامــن، إضافــة إلــى 30 ورشــة عمــل و4 قمــم مصغــرة موزعــة 

علــى مــدى األيــام الثالثــة.
وأشــاد الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار بالدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه المؤسســة 
مــن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، 

ومــن قبــل الشــركاء وعلــى رأســهم صنــدوق االســتثمارات العامــة.
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وأوضــح معالــي محافــظ صنــدوق االســتثمارات العامــة رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة مبــادرة مســتقبل 
ــرك  ــة المح ــدُّ بمثاب ــادرة تع ــة أن المب ــه االفتتاحي ــي كلمت ــان، ف ــان الرمي ــن عثم ــر ب ــتاذ ياس ــتثمار، األس االس
للتعــاون العالمــي مــع أهميــة االلتــزام بالمقــدرات، ومــن أبرزهــا االســتثمار فــي اإلنســانية فــي نظــام عالمــي 

جديــد.
ــن أن الصناعــات المختلفــة، مثــل: االتصــاالت، والصحــة، وقطــاع التجزئــة، والقطاعــات األخــرى، تعــدُّ مــن  وبيَّ
ــريع  ــي تس ــهمت ف ــا أس ــة كورون ــا أن جائح ــي، مبيًن ــراك العالم ــي الح ــهمت ف ــي أس ــة الت ــل الرئيس العوام

الحــراك الصناعــي؛ وهــو مــا قــاد إلــى اســتغالل الفــرص المتاحــة.
ــمى  ــند بمس ــدر أول س ــيادي أص ــدوق س ــدُّ أول صن ــة يع ــتثمارات العام ــدوق االس ــأن صن ــان ب ــاد الرمي وأف
ا ســوق الكربــون الطوعــي أحــد أهــم األســواق التــي يجــب أن تتوحــد فيــه الجهــود  الســندات الخضــراء، عــادًّ

ــي. ــاد المعرف ــي االقتص ــباب ف ــة للش ــرص تعليمي ــاد ف ــال إليج ــتثمرين ورواد األعم ــن المس بي
ــة  ــي الجلس ــاس« ف ــارد آتي ــتثمار FII، »ريتش ــتقبل االس ــادرة مس ــة مب ــذي لمؤسس ــس التنفي ــارك الرئي وش
االفتتاحيــة فــي اليــوم األول بعــد عــرض مرئــي حــول االســتثمار فــي اإلنســانية عــن المســح االســتقصائي 
الــذي أجرتــه IPSOS علــى 130 ألــف شــخص بالــغ مــن 13 دولــة، يمثلــون مــا يقــارب 50% مــن ســكان العالــم، 
فــي محاولــة مــن مؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار لتقديــم رؤى حــول أعلــى األولويــات فــي العالــم 

فــي ظــل التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة والهويــة غيــر المســبوقة.
ــر حــول مجابهــة التحديــات العالميــة مــن أجــل إيجــاد حلــول لهــا،  ــادرة قامــت بإعــداد تقري وكشــف أن المب
ــل، وأن  ــتقبل أفض ــون بمس ــن متفائل ــن المبحوثي ــبة 77% م ــا أن نس ــخاص، موضًح ــه آالف األش ــارك في ش
األمــان المالــي يعــدُّ مــن أبــرز التحديــات التــي يواجههــا 50% مــن األشــخاص حــول العالم، إضافــة إلــى التكاليف 

علــى الدخــل، واالحتبــاس الحــراري، والتغيــر المناخــي، وذلــك وفــق االســتطالع الــذي أجــري، مؤخــًرا.
وأكــد معالــي وزيــر االســتثمار، المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح، فــي جلســة حــول الوضــع االقتصــادي 
الجديــد فــي اليــوم األول للمبــادرة، أن مســتقبل االقتصــاد العالمــي لعــام 2023 غيــر مؤكــٍد، وذلــك بســبب 
ارتفــاع التضخــم وانخفــاض القــوة الشــرائية؛ إذ بــات ال يمكــن التنبــؤ بالسياســات التجاريــة بســبب العديــد مــن 

العوامــل كارتفــاع أســعار الطاقــة وتغيــر المنــاخ وغيرهمــا.
مــن جانــب آخــر، أشــار وزيــر التنميــة واالســتثمار اليونانــي، »إيدونيــس جيرجيــادس«، خــالل الجلســة ذاتهــا إلــى 
الشــراكة الدائمــة بيــن حكومتــي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة اليونــان، مبيًنــا أن البلديــن يملــكان 
ــي  ــدة ف ــزات ع ــق منج ــى تحقي ــل عل ــي تعم ــعودية 2030« الت ــة الس ــة بـ«رؤي ــاز المملك ــتركة، وتمت ــة مش رؤي

مختلــف المجــاالت.
ــات  ــا ضمــن فعالي ــة الســنغال، فــي قمــة إفريقي وشــارك فخامــة الرئيــس »مــايك ســال«، رئيــس جمهوري
اليــوم األول لمبــادرة مســتقبل االســتثمار، وركــزت القمــة علــى أهميــة التعــاون الدولــي متعــدد األطــراف 
ــى  ــي تحظ ــالده الت ــا ب ــن بينه ــة وم ــارة اإلفريقي ــام بالق ــرورة االهتم ــرية، وض ــل للبش ــتقبل أفض ــاء مس لبن

ــا. ــتثمار فيه ــبة لالس ــدة مناس ــات عدي ــر قطاع بتوف
وبحثــت جلســة التحــوالت العميقــة للنظــام االقتصــادي العالمــي، أهميــة توفيــر المزيــد مــن التمويــل رغــم 

ارتفــاع معــدالت الفائــدة الحاليــة لمواجهــة مخاطــر الصراعــات الداخليــة والدوليــة، واالهتمــام بالتعليــم.
ــات  ــن فعالي ــة ضم ــة حواري ــي جلس ــب، ف ــل الخطي ــن عقي ــد ب ــتاذ أحم ــياحة، األس ــر الس ــي وزي ــح معال وأوض
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اليــوم األول للمبــادرة، أن قطــاع الســياحة تمكــن مــن التعافــي بنســبة 60% مقارنــة بـــ2019؛ إذ بــدأ اإلقبــال يزيــد 
علــى الســفر، وتمكــن أيًضــا مــن اســتعادة 200 مليــون وظيفــة مقارنــة بـــ60 ألــف وظيفــة خســرها أصحابهــا 

أثنــاء الجائحــة.
ــاق  ــم اإلنف ــزوار وحج ــداد ال ــق بأع ــا يتعل ــة فيم ــام تاريخي ــق أرق ــن تحقي ــت م ــة تمكن ــه أن المملك ــن معالي وبيَّ
علــى الســياحة، مشــيًرا إلــى أن القطــاع شــهد تحســًنا كبيــًرا هــذا العــام أكثــر ممــا كان متوقًعــا لــه، مفيــًدا بــأن 
البنــك الدولــي توقــع أن يتباطــأ النمــو العالمــي، ولكــن النتائــج تظهــر أن قطــاع الســفر والســياحة ســيزيد 

علــى معــدل النمــو المتوقــع، متوقًعــا زيــادة عــدد الســياح فــي المملكــة بنســبة 300% فــي عــام 2030.
ــة  ــة حواري ــي جلس ــم، ف ــل اإلبراهي ــن فاض ــل ب ــتاذ فيص ــط، األس ــاد والتخطي ــر االقتص ــي وزي ــارك معال وش
ــا أن النمــو فــي المملكــة قفــز إلــى 3.2% مــن إجمالــي الناتــج  بعنــوان »الثــروة الســيادية تحكــم العالــم«، مبيًن
المحلــي، متوقًعــا نمــًوا يعــادل 7.4% إلــى 8%، مســتعرًضا تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الــذي 
ــًوا  ــق نم ــة حق ــي المملك ــي ف ــر النفط ــي غي ــج المحل ــي النات ــبة إجمال ــأن نس ــًدا ب ــبة 9%، مفي ــًوا بنس ــع نم توق

ــا، وأقــل مــن الطمــوح. بنســبة 6.1%، وهــو أعلــى ممــا كان عليــه فــي 11 عاًم
ورأســت صاحبــة الســمو الملــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان، ســفيرة خــادم الحرميــن الشــريفين 
لــدى الواليــات المتحــدة األميركيــة، جلســة حواريــة بعنــوان »القيــادة للنظــام العالمــي الجديــد«، تناولــت 
ــرون  ــن الق ــرن الـــ21 ع ــي الق ــاة ف ــاط الحي ــالف أنم ــي، واخت ــل الحال ــارعة للجي ــددة والمتس ــات المتج االحتياج
الســابقة. وحــاورت صاحبــة الســمو الملــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان، عمــدة مدينــة ميامــي 

ــتثمار«. ــة اس ــة: ثقاف ــي المحادث ــوان »ف ــل عن ــة تحم ــي جلس ــواريز« ف ــس س ــيس إك ــة »فرنس األميركي
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وأوضــح دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة باكســتان اإلســالمية محمــد شــهباز شــريف، خــالل مشــاركته بكلمــة 
ضمــن فعاليــات مبــادرة مســتقبل االســتثمار، أن المبــادرة ترجمــة واضحــة لطموحــات صاحــب الســمو 
الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، معرًبــا عن 
ســعادته بالمشــاركة فــي هــذه المنصــة المثريــة التــي تتحــدث بشــكل عــام عــن »رؤيــة المملكــة 2030«، وعــن 
ــاعدة  ــم؛ للمس ــة ودول العال ــي المملك ــتقبل ف ــه المس ــون علي ــن أن يك ــف يمك ــرافية وكي ــرة االستش النظ

فــي إحــداث تقــدم ســريع فــي جميــع البلــدان، واإلســهام فــي تقديــم الرخــاء والرفاهيــة للمواطنيــن.
وأكــد معالــي نائــب وزيــر الثقافــة، األســتاذ حامــد بــن محمــد فايــز، فــي جلســة حواريــة بعنــوان »التحــّوالت 
ــور  ــو والتط ــن النم ــف ع ــم يتوق ــعودي ل ــي الس ــاع الثقاف ــوض بالقط ــروع النه ــة«، أن مش ــة والفني الثقافي
تحــت مظلــة »رؤيــة المملكــة 2030«، مبيًنــا أن عمليــة تحويــل وتطويــر القطــاع الثقافــي الســعودي مســتمرة 
ومتناميــة، وذلــك مــن أجــل جعلــه قطاًعــا ديناميكًيــا ومتفاعــاًل مــع التوجهــات الحديثــة فــي الحيــاة المعاصرة، 

مــع احتفاظــه بأصالــة الهويــة الســعودية.
وشــهد معالــي وزيــر االســتثمار، المهنــدس خالــد بــن عبــد العزيــز الفالــح، فــي اليــوم األول لمبادرة مســتقبل 
االســتثمار، توقيــع 6 مذكــرات تفاهــم فــي مجــاالت الطاقــة وجــودة الحيــاة والصناعــات الدفاعيــة والنقــل 
والتقنيــة الحيويــة والماليــة؛ بهــدف تعزيــز وتطويــر القــدرات والمهــارات ومعالجــة التحديــات الرئيســة التــي 
تواجــه القطاعــات، واالســتفادة مــن الخبــرات وأفضــل الممارســات العالميــة، إضافــة إلــى إطــالق مبــادرات 
ــة  ــة فــي المملكــة بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات »رؤي ــح مقــاّر إقليمي ــر فــرص العمــل، وفت ــدة، وتوفي جدي

المملكــة 2030«.
وبــدأت فعاليــات اليــوم الثانــي لمبــادرة مســتقبل االســتثمار فــي نســختها السادســة بجلســة حواريــة 
بعنــوان »التمويــل والقــرارات المؤثــرة عالمًيــا«، أكــد فيهــا معالــي وزيــر الماليــة، األســتاذ محمــد بــن عبــدهللا 
الجدعــان، أن العالــم يشــهد حالًيــا مصاعــب عديــدة، تتمثــل فــي التمويــل، وارتفــاع معــدالت الفائــدة، 
والتضخــم، وضغــوط الديــون علــى بعــض الــدول، مشــيًرا إلــى أن المملكــة عملــت علــى المضــي فــي خطــط 
ــة  ــات الدولي ــا والمنظم ــدت طاقاته ــا، وحش ــها حالًي ــي نعيش ــة كالت ــام الصعب ــة األي ــتراتيجيات لمواجه واس
كمجموعــة العشــرين والمنظمــات التنمويــة األخــرى، وهــو مــا مّكنهــا مــن الوصــول لوضــع أفضــل بكثيــر 

ــه العالــم. ممــا يعاني
ــن معالــي وزيــر الماليــة أن المملكــة تعمــل مــع الرئاســة اإلندونيســية لمجموعــة العشــرين علــى تقديــم  وبيَّ
ــي  ــتثمار ف ــذاء واالس ــة والغ ــق بالطاق ــا يتعل ــل وم ــة الدخ ــركات منخفض ــا للش ــع، وأيًض ــم أجم ــم للعال الدع
مبــادرات التغيــر المناخــي كالســعودية الخضــراء والشــرق األوســط األخضــر، التــي تحتــاج إلــى جهــود دوليــة 
ألنهــا قضيــة عالميــة، وقــال إن علينــا فــي المنطقــة القيــام بالكثيــر مــن اإلصالحات عبــر الخطــط الموضوعة.
وأعلنــت أرامكــو الســعودية عــن إنشــاء صنــدوق لالســتدامة بقيمــة 1.5 مليــار دوالر لالســتثمار فــي التقنيــة 
التــي يمكــن أن تدعــم تحــواًل مســتقًرا وشــاماًل للطاقــة، الــذي ُيعــدُّ أحــد أكبــر صناديــق رأس المــال الجــريء 
علــى مســتوى العالــم. وأعلنــت مجموعــة stc أنهــا خصصــت مبلــغ 300 مليــون دوالر إضافــي، باإلضافــة إلــى 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــتقلة ف ــي مس ــتثمار تكنولوج ــركة اس ــر ش ــي أكب ــريك لـــSTV، وه ــون دوالر أمي 500 ملي

ــا. األوســط وشــمال إفريقي
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وأعلــن الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار، »ريتشــارد آتيــاس«، خــالل فعاليــات 
ــادرة مســتقبل االســتثمار، إطــالق برنامــج العضويــة الحصــري الجديــد، الــذي يمنــح  النســخة السادســة لمب

ــي. ــع المتنام ــى المجتم ــام إل ــة لالنضم ــر فرص ــاع التغيي ــن وصن ــتثمرين العالميي المس
 »Algoritmi وأعلنــت رئيســة ركيــزة التفكيــر فــي مبادرة مســتقبل االســتثمار، »صفية كاكــورا«، إطالق »جائــزة
بدعــم مــن ناشــر األبحــاث العالمــي Springer Nature، بغــرض إنشــاء جائــزة العلــوم والتكنولوجيــا الســنوية 
لالحتفــال بالــذكاء االصطناعــي )AI(، وأبحــاث الروبوتــات التــي لديهــا القــدرة علــى إنتــاج حلــول واقعيــة 

لمواجهــة التحديــات العالميــة.
وعلــى هامــش المبــادرة فــي يومهــا الثانــي تــم إعــالن تحالــف بيــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، 
ووزارة االســتثمار، وشــركة إليومينــا بالواليــات المتحــدة األميركيــة، إلنشــاء مركــز إليومينــا لتســريع األعمــال 
وجــذب الشــركات الناشــئة؛ ممــا يدعــم المملكــة فــي إنشــاء منظومــة ابتــكار لقطــاع الجينــوم وتطويــر 

مشــاريعه.
ــة  ــه والتقني ــم والترفي ــات التعلي ــي قطاع ــتثمارية ف ــات االس ــن االتفاقي ــدًدا م ــتثمار ع ــت وزارة االس ع ووقَّ

ــة. ــرص المتاح ــتثمرين بالف ــام المس ــز اهتم ــة، وتعزي ــي المملك ــاة ف ــودة الحي ــين ج ــدف تحس ــة، به الحيوي
وفــي اليــوم الثالــث واألخيــر لمبــادرة مســتقبل االســتثمار، شــارك معالــي الرئيــس التنفيــذي لبنــك التصديــر 
ــة  ــال المصرفي ــل األعم ــوان »تحوي ــة بعن ــي جلس ــب، ف ــز الخل ــن عبدالعزي ــعد ب ــدس س ــتيراد، المهن واالس
ــا أن التكنولوجيــا ال تــزال تؤثــر فــي الممارســات المصرفيــة  واالســتثمارية مــن أجــل االقتصــاد المــرن«، مبيًن
والماليــة مــع بــدء االقتصــاد فــي التحــول إلــى عالــم مــا بعــد جائحــة كورونــا، ومــا خّلفتــه مــن تبعــات اقتصاديــة 
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اآلن  يتلقــون  أو  العالــم يســددون  أنحــاء  البالغيــن فــي جميــع  ثلثــي  أن  الدولــي  البنــك  عالميــة، وتأكيــد 
مدفوعاتهــم الرقميــة، وفــي الوقــت نفســه أدى صعــود صغــار المســتثمرين إلــى تغييــر مجــاالت االســتثمار 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وأكــد المهنــدس الخلــب أن الهــدف الرئيــس فــي المملكــة هــو ضمــان تأميــن الصــادرات الســعودية، ودعــم 
التجــارة العالميــة والمشــروعات طويلــة األمــد العالميــة، مضيًفــا أن المهــام األساســية للبنــك تتمثــل فــي 
ــم  ــالل دع ــن خ ــة م ــات المالي ــر المؤسس ــادرات، وتطوي ــهيل الص ــادرات، وتس ــالزم للص ــان ال ــم االئتم تقدي

الحكومــة للتجــارة الخارجيــة.
التوتــرات  أو  كورونــا،  جائحــة  خــالل  ســواء  الســعودي،  لالقتصــاد  تراجــع  أي  يوجــد  ال  أنــه  إلــى  وأشــار 
الجيوسياســية، وارتفــاع أســعار الفائــدة؛ كــون المملكــة تمتلــك منظومــة قــادرة علــى التدخــل وتقديــم 

للحــدود. العابــرة  والمعامــالت  التجاريــة  لألنشــطة  الــالزم  الدعــم 
وشــهد اليــوم األخيــر إقامــة عــدد مــن الجلســات حــول االســتثمار مــن أجــل التأثيــر وعــودة الصيــن القويــة 

وطموحــات الشــباب.
وكذلــك إعــالن صنــدوق االســتثمارات العامــة إطــالق برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي، الهــادف إلــى رفــع 
إســهام الصنــدوق وشــركاته التابعــة فــي المحتــوى المحلــي لتصــل إلــى 60% بنهايــة عــام 2025، ودعــم القطــاع 
ــة  ــود المملك ــم جه ــا يدع ــة، بم ــات الوطني ــة للصناع ــية واالبتكاري ــا التنافس ــز المزاي ــه، وتحفي ــاص وتمكين الخ

تجــاه تعزيــز دور المحتــوى المحلــي وفًقــا لـ«رؤيــة الســعودية 2030«.
ــة  ــة والحوكم ــة واالجتماعي ــتدامة البيئي ــر االس ــة معايي ــة لمناقش ــة خاص ــر جلس ــوم األخي ــي الي ــدت ف وُعق
ESG، وذلــك بمشــاركة           الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة »تــداول« الســعودية، المهنــدس خالــد الحصــان، 

ــن. ــن المتحدثي ــدد م وع
واســتعرضت المبــادرة فــي يومهــا األخيــر العمــالت الرقميــة ومســتقبلها خــالل جلســة بعنــوان »بنــاء 
ــة  ــم العمل ــا لتنظي ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت ــتثمارية والتدابي ــرص االس ــت الف ــل«، إذ تناول ــو أفض ــاد كريبت اقتص

واســتقرارها.
ــران المدنــي،  ــة العامــة للطي ــر النقــل والخدمــات اللوجســتية رئيــس مجلــس إدارة الهيئ ووقــع معالــي وزي
المهنــدس صالــح بــن ناصــر الجاســر، اتفاقيــة فــي مجــال خدمــات النقل الجــوي بين حكومــة المملكــة العربية 
الســعودية وحكومــة جمهوريــة بلغاريــا، التــي مثلهــا نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر النقــل واالتصــاالت 
بجمهوريــة بلغاريــا »خريســتو أليكســييف«، بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي مجــال النقــل الجــوي، 
ــا لألنظمــة والقوانيــن والتعليمــات المعمــول  علــى أســاس المنفعــة المشــتركة واالحتــرام المتبــادل وفًق
بهــا فــي كال البلديــن، إضافــة إلــى وضــع أطــر تنظيميــة لحركــة النقــل الجــوي بيــن البلديــن علــى نحــو آمــن 

تهــا معاهــدة شــيكاغو الدوليــة عــام 1944م. ــم وســليم بمــا يتفــق مــع المبــادئ التــي أقرَّ ومنظَّ
وأكــد رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »FIFA«، »جيانــي إنفانتينــو«، خــالل مشــاركته عــن ُبعــد فــي 
ــة  ــتضيفها دول ــي تس ــم 2022 الت ــة كأس العال ــم«، أن بطول ــدم العال ــرة الق ــم ك ــاذا تحك ــوان »لم ــة بعن جلس
ــاركة  ــى مش ــم عل ــعوب العال ــاق ش ــي اتف ــل ف ــانية تتمث ــالة إنس ــل رس ــة تحم ــة ثقافي ــرة عالمي ــر، ظاه قط

الثقافــات. االهتمامــات والشــغف واســتعراض 
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»االستثمارات العامة« يؤسس 5 شركات استثمارية 
إقليمية

ــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس  ــد العزي ــر محمــد بــن ســلمان بــن عب أعلــن صاحــب الســمو الملــي األمي
مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنمية، رئيــس مجلــس إدارة صندوق االســتثمارات 
العامــة - حفظــه هللا -  عــن قيــام صنــدوق االســتثمارات العامــة بتأســيس )5( شــركات إقليميــة تســتهدف 
االســتثمار فــي كل مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية، ومملكــة البحريــن، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة 
شــهر  فــي  لالســتثمار  المصريــة  الســعودية  الشــركة  إطــالق  بعــد  وذلــك  ُعمــان،  وســلطنة  العــراق، 
أغســطس الماضــي، وســتبلغ قيمــة االســتثمارات المســتهدفة مــا يصــل إلــى 90 مليــار لاير )24 مليــار دوالر 

أميــريك( فــي الفــرص االســتثمارية عبــر مختلــف القطاعــات.
وقــد تــم اإلعــالن خــالل اليــوم الثانــي مــن النســخة السادســة لمبــادرة مســتقبل االســتثمار المنعقــدة فــي 

العاصمــة الريــاض، وذلــك بحضــور نخبــة مــن المســتثمرين والمبتكريــن والقــادة مــن أنحــاء العالــم.
وستســتثمر الشــركات فــي عــدة قطاعــات اســتراتيجية مــن ضمنهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، البنيــة 
التحتيــة، والتطويــر العقــاري، والتعديــن، والرعايــة الصحيــة، والخدمــات الماليــة، واألغذيــة والزراعــة، والتصنيع، 

واالتصــاالت والتقنيــة، وغيرهــا مــن القطاعــات االســتراتيجية.
ــدوق  ــتثمارية لصن ــراكات االس ــز الش ــة وتعزي ــى تنمي ــدة عل ــس الجدي ــركات الخم ــيس الش ــيعمل تأس وس
االســتثمارات العامــة وشــركات محفظتــه، والقطــاع الخــاص الســعودي للعديــد مــن الفــرص االســتثمارية 
فــي المنطقــة، مــا سُيســهم فــي تحقيــق عوائــد جذابــة علــى المــدى الطويــل، وتطويــر أوجــه تعــاون 

ــا. ــورة آنًف ــدول المذك ــن ال ــي كل م ــاص ف ــاع الخ ــع القط ــتراتيجية م ــة االس ــراكات االقتصادي الش
ويأتــي اإلعــالن عــن تأســيس الشــركات الجديــدة، توافًقــا مــع اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي 
البحــث عــن الفــرص االســتثمارية الجديــدة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي تدعــم بنــاء 
شــراكات اقتصاديــة اســتراتيجية علــى المــدى الطويــل لتحقيــق العوائــد المســتدامة، وهــو مــا ُيســهم فــي 
تعظيــم أصــول الصنــدوق وتنويــع مصــادر دخــل المملكــة، بمــا ينســجم مــع مســتهدفات »رؤيــة الســعودية 
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر أكتوبــر 2022.

امللف السياسي
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اســتقبل صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد هللا، وزيــر الخارجيــة، فــي مقــر الــوزارة بالريــاض، 
معالــي وزيــر خارجيــة جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة »جيوفــري أنيامــا«.

ــن البلديــن الشــقيقين فــي  ــر العالقــات المشــتركة بي ــز وتطوي وجــرى خــالل االســتقبال بحــث ســبل تعزي
المجــاالت كافــة، باإلضافــة إلــى مناقشــة أبــرز القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك، وكل 

مــا مــن شــأنه دعــم األمــن والســلم الدولييــن.
ــة  ــاع لجن ــة، اجتم ــا االتحادي ــة نيجيري ــة جمهوري ــر خارجي ــي وزي ــة ومعال ــر الخارجي ــمو وزي ــد س ــك عق ــب ذل عق
ــدم  ــا يخ ــترك بم ــاون المش ــف التع ــه تكثي ــى أوج ــه إل ــا خالل ــري، تطرق ــعودي النيجي ــي الس ــاور السياس التش
ــة  ــا اإلقليمي ــي القضاي ــراف ف ــدد األط ــي والمتع ــيق الثنائ ــك التنس ــي ذل ــا ف ــقيقين، بم ــن الش ــح البلدي مصال
ــات  ــق تطلع ــا يحق ــب بم ــاق أرح ــو آف ــتركة نح ــات المش ــع العالق ــات دف ــث آلي ــى بح ــة إل ــة، باإلضاف والدولي

ــار. ــدم واالزده ــن التق ــٍد م ــقيقين بمزي ــن الش ــعبي البلدي ــي وش قيادت
حضــر االســتقبال واجتمــاع لجنــة التشــاور، مســاعد وزيــر الدولــة لشــؤون الــدول اإلفريقيــة، الســفير الدكتــور 
ســامي الصالــح، وســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة فيصــل بــن إبراهيــم 

الغامــدي.

وزير الخارجية يستقبل نظيره النيجيري

عقــد أعضــاء اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــل اإلحصائــي رؤســاء المراكــز اإلحصائيــة فــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مدينــة جــدة، اجتماعهــم التاســع برئاســة رئيــس الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

ــز العمــل المشــترك. ــور فهــد بــن عبــدهللا الدوســري، وذلــك فــي إطــار تعزي بالمملكــة، الدكت
وُعقــدت ورشــة عمــل مشــتركة علــى هامــش االجتمــاع، بهــدف رفــع مســتوى األداء فيمــا يتعلــق بتوفــر 
ــة.  ــذ الخطــة االســتراتيجية اإلحصائي ــى تنفي ــن الــدول األعضــاء، والعمــل عل ــة وتبادلهــا بي ــات اإلحصائي البيان
ــز التعــاون المشــترك  واســتعرض أعضــاء اللجنــة فــي االجتمــاع العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة بتعزي
بيــن دول مجلــس التعــاون لالرتقــاء بالقطــاع اإلحصائــي، وتطوير العمــل الجماعــي لتحقيق الدعم والتنســيق 

االســتراتيجي فــي المجــال اإلحصائــي.
ــة  ــتكمال دراس ــابق، واس ــاع الس ــات االجتم ــذ توصي ــة تنفي ــى متابع ــل عل ــتمرار العم ــاع اس ــش االجتم وناق
المؤشــرات اإلحصائيــة لقيــاس مــدى تنفيــذ قــرارات المجلــس األعلــى علــى أرض الواقــع، إضافــة إلــى 
مناقشــة أهميــة التطويــر المعرفــي لمنســوبي األجهــزة اإلحصائيــة، وتطويــر مهاراتهــم، وتبــادل الخبــرات 
فيمــا بينهــم، وتفعيــل ســبل التعــاون المشــترك، ومواكبــة التطــورات العالميــة والتحديــات المشــتركة التــي 

ــس. ــي دول المجل ــي ف ــل اإلحصائ ــه العم تواج

االجتماع التاسع لـ«شؤون عمل مجلس التعاون« 
بجدة
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اململكة تدعو مجلس األمن لتصنيف الحوثي 
جماعة إرهابية

أكــدت المملكــة العربيــة الســعودية، أنهــا ستســتمر فــي دعــم الجهــود الدوليــة إلحــالل الســالم فــي اليمــن، 
مجــددة التأكيــد علــى حقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها فــي حــال عــادت الميليشــيات الحوثيــة إلــى مهاجمــة 

المملكــة مجــدًدا، فالمملكــة لــن تألــو جهــًدا فــي ردع هــذه الســلوكيات العدائيــة ضدهــا.
جــاء ذلــك فــي كلمــة المملكــة خــالل جلســة مجلــس األمــن الدولــي المنعقــدة حــول األوضــاع فــي الشــرق 
األوســط )اليمــن(، والتــي ألقاهــا المنــدوب الدائــم للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى األمــم المتحدة، الســفير 

الدكتــور عبدالعزيــز بــن محمــد الواصــل.
ولفــت الســفير الواصــل إلــى أن ممارســة الميليشــيات الحوثيــة المتطرفــة ورفضهــا للمقترحــات التــي 
ــي  ــة الت ــل المظلم ــن المراح ــة م ــوى مرحل ــت س ــة، ليس ــد الهدن ــة لتمدي ــاص الهادف ــوث الخ ــا المبع قدمه
ــذ ذلــك التاريــخ  ــا علــى الحكومــة الشــرعية، من بــدأت فــي عــام 2014م عندمــا قــادت تلــك الميليشــيات انقالًب

ــيات. ــك الميليش ــة لتل ــات اإلرهابي ــن الممارس ــي م ــرها تعان ــة بأس ــن والمنطق واليم
ــة  ــل جماع ــن قب ــن م ــي اليم ــدث ف ــدث ويح ــا ح ــة م ــول طبيع ــاؤالت ح ــض التس ــرح بع ــاف: أود أن أط وأض
ــى  ــي عل ــعب اليمن ــح الش ــق مصال ــعى لتحقي ــا تس ــي بأنه ــي تدع ــة الت ــذه الجماع ــل ه ــذي يحم ــا ال ــي، م الحوث
ــى  ــة عل ــكرية، والموافق ــات العس ــف العملي ــى وق ــة عل ــي )المحافظ ــة ف ــة المتمثل ــات الهدن ــض مقترح رف
زيــادة عــدد رحــالت الطيــران التجاريــة، وإيــداع إيــرادات ســفن المشــتقات النفطيــة إلــى الحديــدة فــي حســاب 
مشــترك لصــرف رواتــب المدنييــن، وفتــح الطــرق المؤديــة إلــى تعــز وباقــي المناطــق الخاضعــة للميليشــيات 

ألغــراض إنســانية(.
وأكــد أن مــن يرفــض تلــك المقترحــات، ويعرقــل إصــالح ناقلــة ممتلئــة بالنفــط )صافــر( التــي قد تتســبب في 
كارثــة بيئيــة ال مثيــل لهــا فــي البحــر األحمــر، ويســتمر فــي تجنيــد األطفــال وينشــر األلغــام التــي تحصــد األبرياء 
ــطته  ــم أنش ــانية ليدع ــاعدات اإلنس ــى المس ــتولي عل ــروعة، ويس ــر المش ــلحة غي ــرِّب األس ــن، ويه والمدنيي
الحربيــة غيــر اإلنســانية، ويســتهدف البنــى المدنيــة والتحتيــة للــدول المجــاورة بالطائــرات المفخخــة؛ إنمــا هــي 
جماعــة ليســت مســالمة إطالًقــا وال تهتــم بمصلحــة الشــعب اليمنــي، وهــي باختصــار جماعــة إرهابيــة وفــق 

مــا ورد فــي قــرار مجلــس األمــن 2624.
وأردف: ينبغي أن نتذكر أن الميليشيات الحوثية خرقت الهدنة السابقة عدة مرات.

وشــدد منــدوب المملكــة لــدى األمــم المتحــدة الســفير الواصــل، فــي ختــام الكلمــة، علــى أنــه وبعــد اســتنفاد 
الجهــود ورفــض الميليشــيات الحوثيــة كافــة الحلــول الراميــة للتوصــل إلــى حــل ســلمي، وإصرارهــا علــى عــدم 
االســتجابة لألصــوات التــي تنشــد الســالم واالســتقرار لليمــن، يجــب علــى المجتمــع الدولــي، ومجلــس األمــن 
ــد النظــر فــي تلــك الجماعــة المتطرفــة التــي تختطــف مســتقبل اليمــن بأســره، مؤكــًدا أنــه  ــًدا، أن يعي تحدي
ــم مقاطعتهــا وتجفيــف  ــة، وأن يت ــة مجموعــة إرهابي ــم تصنيــف تلــك الميليشــيا الحوثي ــأن يت حــان الوقــت ب

منابــع تمويلهــا.
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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جنوب 
إفريقيا

ــس  ــس مجل ــد، رئي ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــتقبل صاح اس
الــوزراء، فــي الديــوان الملــي بقصــر الســالم بجــدة، فخامــة الرئيــس »ســيريل رامافــوزا«، رئيــس جمهوريــة 

ــا. جنــوب إفريقي
وقــد أجريــت لفخامتــه مراســم اســتقبال رســمية. عقــب ذلــك، عقــد ســمو ولــي العهــد الســعودي وفخامــة 
رئيــس جنــوب إفريقيــا، جلســة مباحثــات رســمية، جــرى خاللهــا اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، 
إلــى بحــث عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام  التعــاون فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة  وأوجــه 

ــترك. المش
حضــر جلســة المباحثــات، صاحــب الســمو الملــي األميــر تــريك بــن محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز وزيــر الدولة 
عضــو مجلــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر 
الداخليــة، وصاحــب الســمو الملــي األميــر عبــدهللا بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز وزيــر الحــرس الوطنــي، وصاحــب 
ــر الخارجيــة، ومعالــي وزيــر الســياحة األســتاذ أحمــد بــن  الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا وزي
عقيــل الخطيــب )الوزيــر المرافــق(، ومعالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح، ومعالــي 
وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف، ومعالــي محافــظ صندوق االســتثمارات 
العامــة األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان، ومعالــي المستشــار فــي الديــوان الملــي األســتاذ أحمــد قطــان، 

وســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جنــوب إفريقيــا ســلطان العنقــري.
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وحضــر مــن الجانــب الجنــوب إفريقــي، معالــي وزيــرة التعــاون والعالقــات الدوليــة الدكتــورة »ناليــدي بانــدور«، 
ــي  ــتصالح األراض ــة واس ــرة الزراع ــي وزي ــي«، ومعال ــو ماجاب ــة »موجوب ــدى المملك ــا ل ــوب إفريقي ــفير جن وس
والتطويــر الريفــي »ثوكــو ديديــزا«، ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة »إبراهيــم باتيــل«، ومعالــي 
وزيــر المواصــالت »فيكيلــي مبالــوال«، ومعالــي وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة »جويــدي مانتــاش«، ومعالــي 
وزيــرة الدفــاع والمحاربيــن القدامــى »ثانــدي موديســي«، ومعالــي المديــرة العامــة وأمينــة مجلــس الــوزراء 
ــينغ،  ــين س ــس »روش ــاص للرئي ــب الخ ــام المكت ــر الع ــة المدي ــي«، ونائب ــي بالين ــة »فينديل ــة الجمهوري برئاس

والمستشــار الخــاص لفخامــة الرئيــس الدكتــور »بيجانــي شــويك«.
ــة  ــادل اتفاقي ــم تب ــا، مراس ــوب إفريقي ــس جن ــة رئي ــعودي وفخام ــد الس ــي العه ــمو ول ــهد س ــك ش ــد ذل بع

ــي: ــي كالتال ــن، وه ــن البلدي ــة بي ــم ثنائي ــرات تفاه ــاون ومذك ــج تع وبرنام
أواًل: مذكــرة تفاهــم للتعــاون وتبــادل األخبــار بيــن وكالــة األنبــاء الســعودية فــي المملكــة العربية الســعودية 
ووكالــة أنبــاء جنــوب إفريقيــا الحكوميــة فــي جمهوريــة جنــوب إفريقيــا؛ بيــن معالــي وزيــر اإلعــالم المكلــف 
ــر  ــي وزي ــي، ومعال ــدهللا القصب ــن عب ــد ب ــور ماج ــعودية الدكت ــاء الس ــة األنب ــة وكال ــس إدارة هيئ ــس مجل رئي

التجــارة والصناعــة والمنافســة إبراهيــم باتيــل.
ثانًيــا: مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جمهوريــة جنــوب إفريقيــا للتعــاون 
فــي مجــال تشــجيع االســتثمار المباشــر؛ بيــن معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح، 

ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة »إبراهيــم باتيــل«.
ــا: مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة المــدن والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ثالًث
ووزارة التجــارة والصناعــة والمنافســة لجمهوريــة جنــوب إفريقيــا للتعــاون فــي مجــال اختصاصاتهمــا؛ بيــن 
معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح ومعالــي، وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة 

»إبراهيــم باتيــل«.
رابًعــا: مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومة جنــوب إفريقيــا للتعاون فــي مجال 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ بيــن معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المهنــدس عبــدهللا بــن 

عامــر الســواحة، ومعالــي وزيــر النقــل »فيكيلــي أبريــل مبالــوال«.
ــر  ــي وزي ــن معال ــترك بي ــتثماري مش ــدوق اس ــاء صن ــة إنش ــأن دراس ــم بش ــرة تفاه ــروع مذك ــا: مش خامًس
الصناعــة والثــروة المعدنيــة األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف، ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة 

»إبراهيــم باتيــل«.
سادًســا: مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جنــوب إفريقيــا للتعــاون الفنــي 
ــة  ــروة المعدني ــر الصناعــة والث ــي؛ بيــن معالــي وزي ــروة الســمكية واالســتزراع المائ ــة والث بالمجــاالت الزراعي
األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف، ومعالــي وزيــرة الزراعــة واســتصالح األراضــي والتنميــة الريفيــة »إنجيــال 

ديديــزا«.
ســابًعا: مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة بيــن معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنية 

األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف، ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة »إبراهيــم باتيل«.
ثامًنــا: اتفاقيــة تعــاون بيــن المملكــة وجمهوريــة جنــوب إفريقيــا فــي مجــال النقــل البحــري؛ بيــن معالــي وزيــر 
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ــل  ــي أبري ــل »فيكيل ــر النق ــي وزي ــر، ومعال ــر الجاس ــن ناص ــح ب ــدس صال ــتية المهن ــات اللوجس ــل والخدم النق
مبالــوال«.

تاســًعا: مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جمهوريــة جنــوب إفريقيــا 
بشــأن االعتــراف المتبــادل بشــهادات البحــارة؛ بيــن معالــي وزيــر النقــل والخدمــات اللوجســتية المهنــدس 

ــي أبريــل مبالــوال«. ــر النقــل »فيكيل صالــح بــن ناصــر الجاســر، ومعالــي وزي
عاشــًرا: مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال الصحــة بيــن معالــي وزيــر الصحــة األســتاذ فهــد بــن عبدالرحمــن 

الجالجــل، ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة »إبراهيــم باتيــل«.
 )SASO( حــادي عشــر: برنامــج تعــاون فنــي بيــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة
ومكتــب المواصفــات الجنــوب إفريقــي )SAB(؛ بيــن معالــي محافــظ الهيئــة الســعودية للمواصفــات 
ــة  ــة والمنافس ــارة والصناع ــر التج ــي وزي ــي، ومعال ــان القصب ــن عثم ــعد ب ــور س ــودة الدكت ــس والج والمقايي

ــل«. ــم باتي »إبراهي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــكرية ف ــات العس ــة للصناع ــة العام ــن الهيئ ــم بي ــرة تفاه ــر: مذك ــي عش ثان
ومؤسســة التســليح فــي جمهوريــة جنــوب إفريقيــا للتعــاون فــي مجــال االســتحواذ العســكري؛ بيــن 
معالــي محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية المهنــدس أحمــد بــن عبدالعزيــز العوهلــي، والرئيــس 

ــادا«. ــولومزي مب ــليح »س ــة التس ــذي لمؤسس التنفي
ــان  ــن ائتم ــركة تأمي ــعودي وش ــتيراد الس ــر واالس ــك التصدي ــن بن ــم بي ــرة تفاه ــروع مذك ــر: مش ــث عش ثال
الصــادرات فــي جنــوب إفريقيــا؛ بيــن معالــي الرئيــس التنفيــذي لبنــك التصدير واالســتيراد الســعودي األســتاذ 

ســعد بــن عبدالعزيــز الخلــب، ومديــر عــام التجــارة والصناعــة والمنافســة فــي جنــوب أفريقيــا شــبير خــان.
رابــع عشــر: مشــروع مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية ومركــز منتــك لألبحــاث 
وتقنيــة المعــادن للتعــاون فــي مجــاالت علــوم األرض؛ بيــن معالــي نائــب وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة 
لشــؤون التعديــن المهنــدس خالــد بــن صالــح المديفــر، والرئيــس التنفيــذي لمركــز منتــك لألبحــاث وتقنيــة 

المعــادن الدكتــور »موليفــي موتوكــو«.
ــوم  ــس العل ــعودية ومجل ــة الس ــاحة الجيولوجي ــة المس ــن هيئ ــم بي ــرة تفاه ــروع مذك ــر: مش ــس عش خام
الجيولوجيــة للتعــاون فــي مجــاالت علــوم األرض؛ بيــن الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
ــة  ــوم الجيولوجي ــس العل ــذي لمجل ــس التنفي ــمراني، والرئي ــر الش ــن مفط ــدهللا ب ــدس عب ــعودية المهن الس

ــوزا«. ــى ماب »موس
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ولي العهد السعودي لرئيس أوكرانيا: تصويت 
اململكة نابع من احترامها لسيادة الدول

أجــرى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
اتصــااًل هاتفًيــا، بفخامــة الرئيــس »فالديميــر زيلينســي«، رئيــس أوكرانيا.

وعبــر فخامــة الرئيــس األوكرانــي فــي بدايــة االتصــال عــن تهنئتــه لصاحــب الســمو الملــي ولــي العهــد 
علــى تعييــن ســموه رئيًســا لمجلــس الــوزراء، كمــا عبــر عــن شــكره وامتنانــه لتصويــت المملكــة لصالــح قــرار 

ــدة. ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي
مــن جانــب آخــر، أكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي أن تصويــت المملكــة لصالــح القــرار نابــع مــن دعمهــا 
ــيادة  ــرام س ــى احت ــا عل ــي، وتأكيده ــون الدول ــدة والقان ــم المتح ــاق األم ــي ميث ــخة ف ــادئ الراس ــزام بالمب لاللت

ــلمية. ــرق الس ــات بالط ــل النزاع ــوار، وح ــن الج ــادئ حس ــدول، ومب ال
ــر فخامــة الرئيــس األوكرانــي عــن شــكره وتقديــره الســتعداد ســموه االســتمرار فــي جهــود الوســاطة  وعبَّ

الهادفــة إلــى إيجــاد حــل لألزمــة.
ــاعدات  ــة مس ــم حزم ــعودية بتقدي ــادة الس ــرار القي ــى ق ــموه عل ــره لس ــكره وتقدي ــن ش ــه ع ــرب فخامت وأع
إنســانية إضافيــة ألوكرانيــا بمبلــغ 400 مليــون دوالر والتــي ستســهم فــي تخفيــف معانــاة المواطنيــن 
ــل  ــانية دلي ــاعدات اإلنس ــذه المس ــه أن ه ــد فخامت ــالد، وأك ــا الب ــر به ــي تم ــة الت ــل األزم ــي ظ ــن ف األوكرانيي
علــى مــا يوليــه ســمو ولــي العهــد الســعودي مــن حــرص لإلســهام فــي تخفيــف المعانــاة اإلنســانية، ولــن 
ينســى الشــعب األوكرانــي هــذه المواقــف اإلنســانية النبيلــة التــي تثبت صداقــة المملكــة العربية الســعودية 

ــا. ألوكراني
مــن جهــة أخــرى، أكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي - حفظــه هللا - موقــف المملكــة الداعــم لــكل مــا يســهم 

فــي خفــض حــدة التصعيــد، واســتعداد المملكــة لالســتمرار فــي جهود الوســاطة.

وزير الدفاع: نستغرب اتهام اململكة بالوقوف مع 
روسيا

ــد بــن ســلمان، عــن اســتغرابه مــن اتهــام المملكــة  ــر خال ــر الدفــاع صاحــب الســمو الملــي األمي أعــرب وزي
ــا. ــة الســعودية بالوقــوف مــع روســيا فــي حربهــا مــع أوكراني العربي

وأضــاف األميــر خالــد بــن ســلمان عبر حســابه الرســمي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«: »االتهامات 
الزائفــة للســعودية بالوقــوف مــع روســيا لــم تــأِت مــن أوكرانيا«.

وفي سياق آخر، قال األمير خالد بن سلمان إن قرار »أوبك« اتخذ باإلجماع ولدوافع اقتصادية بحتة.
وكتــب خالــد بــن ســلمان: علــى الرغــم مــن أن قــرار أوبــك، الــذي اتُّخــذ باإلجمــاع، كان لدوافــع اقتصاديــة بحتــة، 

إال أن البعــض اتَّهــم المملكــة بوقوفهــا بجانــب روســيا!!
 إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيًضا؟
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امللك سلمان: مشاريعنا إبداعية تصنع بصمة 
تاريخية

ــال  ــر االتص ــه هللا - عب ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــح خ افتت
المرئــي، أعمــال الســنة الثالثــة مــن الــدورة الثامنــة لمجلــس الشــورى، بحضــور صاحــب الســمو الملــي األميــر 

محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء.
ــال  ــة ق ــاه هللا - كلم ــعود - رع ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــى خ ــد ألق وق

فيهــا:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا.
اإلخوة واألخوات رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
على بركة هللا، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين هللا أن يوفقكم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - ألعمــال الســنة  ووجَّ
ــة  ــة لمجلــس الشــورى، الخطــاب الملــي الســنوي المفصــل للسياســتين الداخلي ــة مــن الــدورة الثامن الثالث

والخارجيــة للدولــة، فيمــا يلــي نصــه:
»السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

يســرنا أن نفتتــح أعمــال الســنة الثالثــة مــن الــدورة الثامنــة لمجلــس الشــورى لعــام 1444هـــ، ســائلين المولــى 
- عــز وجــل - أن يمدنــا جميًعــا بعونــه وتوفيقــه.
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أيها اإلخوة واألخوات:
إن دســتور المملكــة العربيــة الســعودية كتــاب هللا تعالــى وســنة رســوله، صلــى هللا عليــه وســلم، وهــو يعزز 
مبــدأ الشــورى، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه الحكيــم )وشــاورهم فــي األمــر(، وتتخــذ مــن هــذا قــواًل فصــاًل، 

وعمــاًل فــي سياســاتها وتحقيًقــا لمســتهدفاتها وبرامجهــا وقراراتهــا، وســتظل متمســكة بهــذا المبــدأ.
هــذه الدولــة منــذ تأسيســها عــام 1727م، وتوحيدهــا علــى يــدي جاللــة الملــك عبــد العزيــز - رحمــه هللا - منــذ 
مــا يزيــد علــى تســعين عاًمــا، أرســت ركائــز الســلم واالســتقرار وتحقيــق العــدل، وال يســعنا إال أن نحمــد هللا - 
عــز وجــل - علــى مــا أســبغ علــى بالدنــا مــن نعــم كثيــرة، ومــا بلغتــه بيــن األمــم مــن مكانــة عليــا ورفيعــة نفتخــر 

بهــا جميعــا قيــادًة وشــعًبا.
ــت  ــتقرار، ووجه ــن واالس ــت األم ــتات، وأرس ــت الش ــدة جمع ــح وح ــم وأنج ــث أعظ ــخ الحدي ــا التاري ل لن ــجَّ س
ــلم -  ــه وس ــى هللا علي ــوله - صل ــنة رس ــى وس ــاب هللا تعال ــتورها كت ــة دس ــة عصري ــاء دول ــى بن ــد إل المقاص
ــه  ــن وأبنائ ــل للوط ــتقبٍل أفض ــة مس ــار، وصناع ــا االزده ــة، وهدفه ــا التنمي ــن، وعماده ــها المواط أساس

ــه. وبنات
ف هللا هــذه البــالد بخدمــة الحرميــن الشــريفين، وحرصــت منــذ تأسيســها علــى االضطــالع  ولقــد شــرَّ
ــير  ــن التيس ــي تضم ــروعات الت ــاز المش ــى إنج ــل عل ــلمين، والعم ــالم والمس ــدم اإلس ــا يخ ــكل م ــا ب بواجباته
نــت فــي موســم حــج العــام  والســالمة فــي المســجد الحــرام والمســجد النبــوي والمشــاعر المقدســة، ومكَّ
الماضــي، مليــون حــاج مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، مــن أداء نســكهم وأتاحــت العمــرة لجميــع القادميــن 
بأنــواع التأشــيرات، وذلــك نتيجــة للنجــاح الكبيــر الــذي حققتــه فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، وبذلــت فــي ســبيله 

جــل إمكاناتهــا وطاقاتهــا؛ تجســيًدا لدورهــا الريــادي فــي العالــم.
وتماشــًيا مــع خطــط رفــع الطاقــة االســتيعابية الســتضافة 30 مليــون معتمــر بحلــول عــام 2030، تــم إطــالق 
أعمــال البنيــة التحتيــة والمخطــط العــام لمشــروع »رؤى المدينــة«، فــي المنطقــة الواقعــة شــرق المســجد 
النبــوي، والعمــل جــاٍر علــى اســتكمال التوســعة الســعودية الثالثــة فــي المســجد الحــرام، إضافــة إلــى العديــد 
مــن المشــروعات التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن، وســنبذل كل 
مــا فــي وســعنا لمواصلــة الجهــود - بــإذن هللا - مــن أجــل اســتمرار توفيــر ســبل الراحــة والتيســير لقاصــدي 

الحرميــن الشــريفين وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة.
أيها اإلخوة واألخوات:

تشــهد دولتكــم حــراًكا تنموًيــا شــاماًل ومســتداًما وهــي تســير فــي المرحلــة الثانيــة مــن رؤيــة المملكــة 2030، 
مســتهدفة تطويــر القطاعــات الواعــدة والجديــدة ودعــم المحتــوى المحلــي، وتســهيل بيئــة األعمــال، 
وتمكيــن المواطــن وإشــراك القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر وزيــادة فاعليــة التنفيذ لتحقيــق المزيد مــن النجاح 
والتقــدم، وتلبيــة تطلعــات وطموحــات وطننــا الغالــي، حيــث تــم إطــالق جملــة مــن االســتراتيجيات الوطنيــة 
والبرامــج؛ بهــدف تعزيــز تنميــة البنيــة التحتيــة فــي القطاعــات الحيويــة، واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــن، وأيًضــا تأســيس صنــدوق البنيــة التحتيــة الــذي سيســهم بشــكل كبيــر فــي دعــم مشــاريع البنيــة 
التحتيــة فــي القطاعــات الحيويــة كالنقــل والميــاه والطاقــة والصحــة والتعليــم واالتصــاالت والبنيــة الرقميــة، 
بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 200 مليــار لاير علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة - بمشــيئة هللا - واســتراتيجية 
صنــدوق التنميــة الوطنــي الهادفــة إلــى تحفيــز مســاهمة القطــاع الخــاص بمــا يزيــد علــى ثالثــة أضعــاف مــن 
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التأثيــر التنمــوي واإلســهام فــي نمــو الناتــج المحلــي بضــخ أكثــر مــن 570 مليــار لاير، ومضاعفــة حصــة اإلنتــاج 
ــرص  ــر ف ــى توفي ــة إل ــارات لاير، إضاف ــى 605 ملي ــل إل ــاف ليص ــة أضع ــي بثالث ــر النفط ــي غي ــي اإلجمال المحل

العمــل بالمملكــة وذلــك ضمــن اســتراتيجية الصنــدوق بحلــول عــام 2030.
ــه مــن اســتراتيجيات شــملت اســتراتيجية برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين  ــن عن ويأتــي مــن ذلــك مــا أُعِل
ــر منطقــة عســير  ــة، واســتراتيجية تطوي ــة لأللعــاب والرياضــات اإللكتروني لالبتعــاث واالســتراتيجية الوطني
ــك  ــرية، وكذل ــدرات البش ــة الق ــج تنمي ــام، وبرنام ــوال الع ــة ط ــياحية عالمي ــة س ــى وجه ــا إل ــدف تحويله به
التطلعــات واألولويــات الوطنيــة لقطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار للعقديــن الُمقبَليــن بمــا يعــزز مــن 
ــرة  ــا، واالســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار، وإطــالق بنــك المنشــآت الصغي ــادة المملكــة عالمًي تنافســية وري
والمتوســطة لتعزيــز النمــو وســد الفجــوة التمويليــة، واالســتراتيجية الوطنيــة للميــاه التــي تضمنــت تخصيص 
)105( مليــارات لاير لمشــروعات مائيــة لمنظومــة البيئــة والميــاه والزراعــة، واالســتراتيجية الوطنيــة للنقــل 

ــي. ــذكاء االصطناع ــات وال ــة للبيان ــتراتيجية الوطني ــتية، واالس ــات اللوجس والخدم
اإلخوة واألخوات:

إن المشــروعات الفريــدة التــي تتحقــق فــي بالدنــا تأتــي فــي ضــوء تطويــر مــا لدينــا مــن مقومــات اقتصاديــة 
وثقافيــة، وكمــا أعلــن ســمو ولــي العهــد أن مشــاريعنا ذات طابــع ســعودي ومــن ذلــك )مشــروع تطويــر 
العــال، ومشــروع بوابــة الدرعيــة، ومشــروع القديــة، ومشــروع أمــاال، ومدينــة نيــوم، ومشــروع البحــر األحمــر، 
ــة  ــدن الثقافي ــى الم ــة إل ــدن(، باإلضاف ــن الم ــدد م ــة لع ــط المدين ــروعات وس ــن«، ومش ــروع » ذا الي ومش
والترفيهيــة، فهــي مشــروعات إبداعيــة غيــر مكــررة، وتصنــع فــي مجملهــا بصمــة تاريخيــة ثقافيــة اجتماعيــة، 
ــة  ــتهدفات الرؤي ــق مس ــة وف ــارات متنوع ــدم خي ــز، وتق ــن العزي ــذا الوط ــي ه ــرى ف ــياحية كب ــات س ومقوم
ــس  ــاري، لتنعك ــعودي الحض ــراث الس ــخ الت ــة تاري ــز وحماي ــي تعزي ــهم ف ــا، وتس ــا واجتماعًي ــا وثقافًي اقتصادًي

علــى جــودة حيــاة المواطــن.
إن النهــج التنمــوي فــي المملكــة يســتهدف صنــع نهضــة شــاملة ومســتدامة، محورهــا وهدفهــا اإلنســان 
ــريعات  ــن التش ــد م ــدر العدي ــُث أُص ــة، حي ــتقبل بالمعرف ــة المس ــع تنمي ــر، ويصن ــة الحاض ــيدير تنمي ــذي س ال
والتعديــالت علــى األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة، ووفــرت دولتكــم الممكنــات التــي تعــزز الكرامــة للمواطــن 
وتعمــل علــى تحقيــق أقصــى المنافــع لــه، وتصــون حياتــه وتحفــظ لــه ســبل العيــش الكريــم، وتهيئــة الحمايــة 

والرعايــة االجتماعيــة، ودعــم أنظمــة التطويــر واالســتقرار االجتماعــي لــه.
ــا فــي عــدد مــن المجــاالت، أبرزهــا الصــادرات  ــا عالمًي اقة، وحققــت تقدًم لت المملكــة مراكــز ســبَّ كمــا ســجَّ
ــة، وأعلــى نســبة نمــو بيــن جميــع اقتصــادات العالــم، وتســجيل ثانــي أفضــل أداء مــن بيــن 63  ــر النفطي غي
دولــة، وكذلــك فــي األمــن الســيبراني، والســوق الماليــة، وجــودة األبحــاث العلميــة، ومكافحــة جرائــم االتجــار 
باألشــخاص، باإلضافــة إلــى المؤشــرات المتعلقــة بالتعليــم والبحــث واالبتــكار، والتنميــة البشــرية والمراجعــة 
ــن،  ــر محدودي ــم غي ــام ودع ــن اهتم ــة م ــه الدول ــا تولي ــس م ــذا يعك ــة، وه ــال التجاري ــي األعم ــبة ف والمحاس
ــة،  ــادة العالمي ــق الري ــي طري ــة ف ــة قوي ــا، دفع ــات وغيره ــك القطاع ــاب تل ــات وإكس ــكل الممكن ــٍر ل وتوفي

ومواصلــة تحقيــق القفــزات النوعيــة فــي التنافســية والمؤشــرات الدوليــة.
لقــد أســعدنا مــا حققــه أبناؤنــا الطلبــة الموهوبــون والموهوبــات فــي مســابقة )آيســف 2022( مــن جوائــز، 
والتقــدم فــي 16 مؤشــًرا مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة فــي مجــال التعليــم، وهــو مــا يعكــس الجهــود 
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المبذولــة لالرتقــاء بجــودة هــذا القطــاع بوصفــه ركيــزة أساســية تتحقــق بهــا التطلعــات نحــو التقــدم 
والريــادة، بمــا يواكــب أفضــل الممارســات العالميــة الناجحــة، ومســتهدفات التنميــة الوطنيــة وبرنامــج تنميــة 

القــدرات البشــرية.
أيها اإلخوة واألخوات:

ــه  ــزه بمفهوم ــن وتعزي ــون األم ــة ص ــام والمتابع ــة االهتم ــا الدول ــي توليه ــتهدفات الت ــم المس ــن أه إن م
الشــامل، لتوفيــر أســباب الطمأنينــة واألمــان، لينعــم بــه كل مــن يعيــش علــى هــذه األرض الطيبــة، ولحماية 
المكتســبات ومواجهــة مختلــف التحديــات والتهديــدات، ومكافحــة أشــكال الجريمــة واإلرهــاب كافــة، 
ــهم  ــي تس ــج الت ــط والبرام ــم الخط ــى دع ــرص عل ــل، ونح ــة والعم ــكان والصح ــات اإلس ــى قطاع ــة إل إضاف
ــك الســكني لألســر الســعودية إلــى 70% بحلــول  بإيجــاد الحلــول للتحديــات أمامهــا، ومنهــا رفــع نســبة التملُّ
2030 بمشــيئة هللا، وحصــول المواطنيــن والمواطنــات علــى خدمــة ورعايــة صحيــة متميزتيــن، عبــر منظومــة 
ــاركة  ــادة مش ــك زي ــع، وكذل ــراد والمجتم ــاة األف ــودة حي ــة وج ــتوى صح ــين مس ــى تحس ــن عل ــة تعي متكامل
الكــوادر الوطنيــة فــي ســوق العمــل الســعودي وفتــح مزيــد مــن فــرص العمــل أمــام أبنــاء وبنــات وطننــا 

العزيــز.
وقــد حظيــت المــرأة الســعودية باهتمــام ورعايــة لتــؤدي دورهــا فــي التنميــة والبنــاء والتطويــر، مــن خــالل 
تطويــر قدراتهــا وبلــورة دورهــا فــي المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا، وصــواًل إلــى تســنم مراكــز 

قياديــة ورفيعــة فــي الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات الدوليــة.
إن عالــم الفضــاء قــد أولتــه المملكــة قــدًرا مــن اهتمامهــا لتعزيــز دورهــا فــي عالــم الفضــاء وصناعــة تقنياتــه، 
وخــالل هــذا العــام تــم إطــالق برنامــج المملكــة لــرواد الفضــاء عبــر رؤيــة المملكــة 2030، الــذي يهــدف لتأهيــل 
كــوادر وطنيــة متمرســة للقيــام برحــالت فضائيــة طويلــة وقصيــرة المــدى، كمــا ســيتم إطــالق االســتراتيجية 

الوطنيــة للفضــاء، والتــي تشــمل برامــج الفضــاء بالمملكــة وأهدافهــا فــي خدمــة اإلنســانية.
ــي  ــًوا ف ــة، وعض ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ــس محافظ ــي مجل ــًوا ف ــة عض ــاب المملك ــاء انتخ ــد ج لق
مجلــس منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي )اإليــكاو(، ليترجــم جــزًءا مــن الــدور المؤثــر للمملكة فــي المنظمات 

الدوليــة، ومــا تحظــى بــه مــن تقديــر علــى المســتوى العالمــي.
أيها اإلخوة واألخوات:

ــدادات  ــن إم ــي: )أم ــة وه ــالث مجتمع ــة الث ــم الطاق ــز عال ــة ركائ ــان مناع ــو ضم ــا نح ــة حثيًث ــعى المملك تس
الطاقــة الضروريــة، والتنميــة االقتصاديــة المســتمرة مــن خــالل توفيــر مصــادر طاقــة موثوقــة، ومواجهــة 
التغيــر المناخــي(، وتعمــل بالدنــا جاهــدة ضمــن اســتراتيجيتها للطاقــة، علــى دعــم اســتقرار وتــوازن أســواق 
النفــط العالميــة، بوصــف البتــرول عنصــًرا مهًمــا فــي دعــم نمــو االقتصــاد العالمــي، ويتجلــى ذلــك فــي 
دورهــا المحــوري فــي تأســيس واســتمرار اتفــاق مجموعــة )أوبــك بلــس( نتيجــة مبادراتهــا لتســريع اســتقرار 
األســواق واســتدامة إمداداتهــا. وكذلــك حــرص المملكــة علــى تنميــة واســتثمار جميــع مــوارد الطاقــة التــي 

تتمتــع بهــا.
لقــد جــاء اكتشــاف عــدد مــن حقــول الغــاز الطبيعــي فــي بعــض مناطــق المملكــة، ومنهــا )حقل شــدون في 
المنطقــة الوســطى، وحقــال شــهاب والشــرفة فــي الربــع الخالــي، وحقــال أم خنصــر، وســمنة للغــاز الطبيعــي 
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غيــر التقليــدي فــي منطقتــي الحــدود الشــمالية والشــرقية(، ليضيــف نعمــة مــن نعــم هللا علــى هــذه البــالد، 
ويعــزز المخــزون مــن الثــروات والمــوارد، بمــا يدعــم المكانــة الرائــدة للمملكــة فــي قطــاع الطاقــة العالمــي، 

ويســهم فــي التنــوع االقتصــادي واألثــر المالــي اإليجابــي علــى المــدى الطويــل - بــإذن هللا.
تمضــي بالدنــا بخطــى متســارعة نحــو مواجهــة التحديــات البيئيــة وفــي مقدمتهــا التغيــر المناخي، مســتهدفة 
الحيــاد الصفــري لالنبعاثــات، وإطــالق وتبنــي حزمــة مــن المبــادرات التــي ستســهم - بمشــيئة هللا - فــي تقليل 
ــة بمقــدار )278( مليــون طــن بشــكل ســنوي، بحلــول عــام 2030، إضافــة إلــى الوصــول  االنبعاثــات الكربوني
بالطاقــة المتجــددة لحصــة 50% مــن الطاقــة اإلنتاجيــة لمزيــج الكهربــاء، ومبــادرة البرنامــج الســعودي لكفــاءة 
الطاقــة، وبنــاء واحــٍد مــن أكبــر مراكــز العالــم فــي إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر فــي مدينــة نيــوم، واســتثمارات 
بقيمــة 700 مليــار لاير لإلســهام فــي تنميــة االقتصــاد األخضــر، وإيجــاد فــرص عمــل نوعيــة واســتثمارية 
للقطــاع الخــاص. وترســيًخا لــدور المملكــة الريــادي عالمًيــا فــي مجــال االســتدامة، أطلقــت المملكــة مبادرتــي 
)الســعودية الخضــراء(، و)الشــرق األوســط األخضــر(، داعمــة بذلــك الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة بهــذا 
ــز التشــجير المســتدام، وهــذا إدراك منهــا ألهميــة  ــادرات نوعيــة لحمايــة البيئــة وتعزي الشــأن، وطرحــت مب
ــا ألهــداف اتفاقيــة باريــس،  ــر المناخــي وضــرورة معالجــة آثــاره الســلبية تحقيًق التعامــل مــع تحديــات التغي
مــن خــالل تبنــي نهــج متــوازن وذلــك باالنتقــال المتــدرج والمســؤول نحــو نظــم ومصــادر طاقــة متنوعــة 

وأكثــر ديمومــة تأخــذ باالعتبــار ظــروف وأولويــات كل دولــة.
أيها اإلخوة واألخوات:

ــي،  ــي والدول ــتويين المحل ــى المس ــأن عل ــذا الش ــي ه ــاون ف ــي بالتع ــاد والمض ــة الفس ــا بمكافح إن اهتمامن
ــا بــأن الفســاد يمثــل العــدو األول للتنميــة واالزدهــار، إذ ال يمكــن مكافحتــه دون تعــاون  إدراٌك تــاٌم منَّ
دولــي وثيــق، ونعمــل فــي ذلــك ضمــن االتفاقيــة العربيــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، لــدرء 

ــدين. ــة للفاس ــالذات اآلمن ــن الم ــد م ــتركة ويح ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــرة، بم ــاره المدم ــره وآث مخاط
دعمــت المملكــة قطــاع الســياحة، ودعــت الــدول المانحــة لتمويــل الصنــدوق الدولــي المخصــص لدعــم 
قطــاع الســياحة؛ كونهــا محــرًكا أساســًيا فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي والثقافــي ودعــم المجتمعــات، 
حيــث حققــت المملكــة وفًقــا لمؤشــر تطويــر الســفر والســياحة ))TTDI الصــادر عــن منتــدى االقتصــاد 

ــام 2019. ــن الع ــدة ع ــة واح ــز دفع ــة 10 مراك ــز 33 متقدم ــجيلها المرك ــًدا بتس ــاًزا جدي ــي إنج العالم
إن تأكيــد صنــدوق النقــد الدولــي متانــة اقتصــاد المملكــة ووضعهــا المالــي وإيجابيــة اآلفــاق االقتصاديــة لهــا 
علــى المدييــن القريــب والمتوســط، إضافــة إلــى قــوة مركزهــا االقتصــادي الخارجــي، ليعكــس ذلــك جانًبــا مــن 
جهــود الدولــة وإصالحاتهــا االقتصاديــة مــن خــالل رؤيــة المملكــة 2030 نحــو تحســين بيئــة األعمــال وتبســيط 
القواعــد التنظيميــة، ورقمنــة العمليــات الحكوميــة، والعمــل علــى مجموعــة واســعة مــن المشــروعات فــي 

ــات مختلفة. قطاع
الرغــم مــن االرتفاعــات  ومــع اســتمرار االقتصــاد الســعودي بتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة، وعلــى 
ــة  ــة والمالي ــتها النقدي ــم سياس ــل هللا - ث ــة - بفض ــتطاعت المملك ــا؛ اس ــم عالمًي ــتويات التضخ ــرة لمس الكبي
ــدل  ــل مع ــا واص ــا، فيم ــل عالمًي ــن األق ــد م ــدالت تع ــجيل مع ــم وتس ــار التضخ ــن آث ــد م ــة، الح واالقتصادي
ــض  ــث انخف ــى )9.7%(، حي ــل إل ــع األول 2022م، ليص ــع الرب ــة م ــي، مقارن ــع الثان ــي الرب ــاض ف ــة باالنخف البطال



تقارير سعودية
التقرير الرابع والثالثون - أكتوبر 422022

معــدل البطالــة للســعوديين الذكــور إلــى نســبة )4.7%( مقارنــة بـــ) 5.1% (، وللســعوديات إلــى نســبة )%19.3( 
ــيئة هللا. ــي 2030 بمش ــتهدف )7%( ف ــدل المس ــى المع ــول إل ــط الوص ــع خط ــًيا م ــة بـــ)20.2%(، تماش مقارن

وتعكــس التقديــرات اإليجابيــة لــوكاالت التصنيــف االئتمانــي عــن اقتصــاد المملكــة، فاعليــة اإلصالحــات التــي 
اتخذتهــا الحكومــة فــي إطــار برنامــج االســتدامة الماليــة، حيــث حققــت الجهــات الحكوميــة فــي هــذا اإلطــار 

أثــًرا مالًيــا يزيــد علــى 540 مليــار لاير خــالل الســنوات الماضيــة، وتــم توجيههــا إلــى مصروفــات ذات أولويــة.
إن مســتهدفات الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2023م تأتــي اســتكمااًل لمســيرة العمــل علــى 
تعزيــز وتقويــة الموقــف المالــي للمملكــة، والمحافظــة علــى معــدالت إيجابيــة مرتفعــة للنمــو االقتصــادي، 
ــة  ــج )رؤي ــروعات وبرام ــذ مش ــتثمارية، وتنفي ــة االس ــز البيئ ــاص وتحفي ــاع الخ ــن القط ــي تمكي ــتمرار ف واالس

المملكــة 2030(.
اإلخوة واألخوات:

ــتراتيجي،  ــا االس ــادي وموقعه ــي واالقتص ــن السياس ــى الصعيدي ــوري عل ــا المح ــة ودوره ــة المملك إن مكان
جعلتهــا دائًمــا فــي قلــب العالــم، مواكبــة لمســتجداته، وُمســِهمة فــي مواجهــة تحدياتــه، ومســتثمرة 

ــاء. ــانية جمع ــدم اإلنس ــا ويخ ــقائها وأصدقائه ــح أش ــا ومصال ــق مصالحه ــا يحق ــه؛ بم ــه ومجاالت لفرص
وحرًصــا علــى تعزيــز عالقــات المملكــة مــع دول العالــم، فقــد قــام ســمو ولــي العهــد بزيــارات رســمية لعــدد 
مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، كما اســتقبلت بالدكــم زعماء مــن دول العالم وكبــار مســؤوليها، وأثمرت 

هــذه الزيــارات توقيــع اتفاقيــات مهمــة ستســهم - بــإذن هللا تعالــى - فــي خدمــة المصالــح المشــتركة.
نتطلــع لتحقيــق المزيــد مــن االرتقــاء بالعمــل الخليجــي المشــترك بمــا يعــزز مســيرة مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة علــى جميــع األصعــدة، ونؤكــد أهميــة اســتكمال بنــاء تكتــل اقتصــادي مزدهــر، ومنظومتــي 
الدفــاع واألمــن المشــترك، بمــا يدفــع بــدور هــذه الــدول علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي مــن خــالل 

توحيــد المواقــف السياســية وتطويــر الشــراكات مــع المجتمــع الدولــي.
وقــد عكســت قمــة جــدة لألمــن والتنمية التــي عقدت بمشــاركة الواليــات المتحدة وقــادة تســع دول عربية، 
ــعوبها،  ــا وش ــة ودوله ــل للمنطق ــتقبل أفض ــاء مس ــي لبن ــل الجماع ــة العم ــى أهمي ــترك عل ــد المش التأكي
وتكثيــف التعــاون فــي إطــار مبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة التــي تقــوم علــى احتــرام ســيادة الــدول، وعــدم 
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، واحتــرام اســتقاللها وســالمة أراضيهــا، واحتــرام قيــم المجتمعــات وثقافتها.
كانــت المملكــة العربيــة الســعودية - وال تــزال - وســيطًة للســالم ومنــارة لإلنســانية للعالــم قاطبــة، 
ــه  ــة، وريادتهــا فــي دعــم كل مــا في لمكانتهــا الرفيعــة بيــن األمــم ودورهــا المحــوري فــي السياســة الدولي
خيــر للبشــرية. وتبــرز فــي هــذا الســياق جهــود ســمو ولــي العهــد فــي تبنــي المبــادرات اإلنســانية تجــاه األزمــة 
الروســية - األوكرانيــة، ونجــاح وســاطته باإلفــراج عــن أســرى مــن عــدة جنســيات، ونقلهــم مــن روســيا إلــى 

المملكــة وعودتهــم إلــى بلدانهــم.
وانطالًقــا مــن دورهــا اإلنســاني والريــادي واستشــعاًرا لمســؤولياتها تجــاه المجتمــع الدولــي، فــإن المملكــة 
ملتزمــة فــي مســاعدة الــدول األكثــر احتياًجا، والــدول المتضررة مــن الكــوارث الطبيعية واألزمات اإلنســانية. 
وهــي أكبــر دولــة مانحــة للمســاعدات اإلنســانية والتنمويــة علــى المســتويين العربــي واإلســالمي، وإحــدى 

أكبــر ثــالث دول مانحــة علــى المســتوى الدولــي.
نعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع شــركائنا الدوليين لتخفيــف وطأة اآلثــار الســلبية للنزاعات المســلحة وانعكاســاتها 
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المؤلمــة علــى األمــن الغذائــي، وتعطيلهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، خاصــة هــدف القضــاء 
ــتمرار  ــة؛ ألن اس ــواد الغذائي ــوب والم ــر الحب ــهيل تصدي ــعي لتس ــة الس ــة أهمي ــد المملك ــوع، وتؤك ــى الج عل
ــذا  ــي ه ــرة ف ــهامات كبي ــا إس ــة، ولبالدن ــر المجاع ــة خط ــى مواجه ــر إل ــيدفع الكثي ــذاء س ــعار الغ ــاع أس ارتف
ــن  ــارب ملياري ــا يق ــي م ــي والزراع ــن الغذائ ــال األم ــي مج ــة ف ــاعدات المملك ــي مس ــغ إجمال ــد بل ــب، فق الجان
و890 مليــون دوالر أميــريك، كمــا أعلنــت المملكــة مــع أشــقائها بالمنطقــة عــن تخصيــص 10 مليــارات دوالر 

لهــذا الغــرض عبــر تنســيق وتوحيــد جهــود 10 صناديــق تنمويــة وطنيــة وإقليميــة.
تستشــعر المملكــة دورهــا بيــن دول وشــعوب العالــم، وتعمــل مــن خــالل عالقاتهــا الثنائيــة ومــن خــالل 
ــم  ــا، ودع ــي عالمن ــات ف ــة التحدي ــي لمواجه ــاون الدول ــز التع ــى تعزي ــة عل ــات الدولي ــات والمجموع المنظم
العمــل الدولــي متعــدد األطــراف فــي إطــار مبــادئ األمــم المتحــدة وصــواًل إلــى عالــم أكثــر ســلمية وعدالــة، 
وتحقيــق مســتقبل واعــد للشــعوب واألجيــال القادمــة، وفــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن حــروب 
وصراعــات تؤكــد المملكــة ضــرورة العــودة لصــوت العقــل والحكمــة، وتفعيــل قنــوات الحــوار والتفــاوض 
والحلــول الســلمية، بمــا يوقــف القتــال ويحمــي المدنييــن ويوفــر فــرص الســالم واألمــن والنمــاء للجميــع، 
كمــا تؤكــد موقفهــا الداعــم لكافــة الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى إيجــاد حــل سياســي يــؤدي إلــى إنهــاء األزمــة 
الروســية - االوكرانيــة، ووقــف العمليــات العســكرية بمــا يحقــق حمايــة األرواح والممتلــكات ويحفــظ األمــن 

ــي. ــي والدول ــتقرار اإلقليم واالس
إن أمــن منطقــة الشــرق األوســط واســتقرارها يتطلــب اإلســراع فــي إيجــاد حــل عــادل وشــامل للقضيــة 
الفلســطينية وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، ومبــادرة الســالم العربيــة، وإقامــة دولــة فلســطين مســتقلة 
علــى حــدود 1967م وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتديــن المملكــة جميــع اإلجــراءات األحاديــة التــي تقــوض 

حــل الدولتيــن، وتدعــو لوقفهــا الفــوري الكامــل.
وفــي اليمــن، نأمــل أن تــؤدي الهدنــة التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة تماشــًيا مــع مبــادرة المملكة إلنهــاء األزمة 
ــن،  ــي اليم ــقاء ف ــن األش ــتدام بي ــالم المس ــق الس ــامل وتحقي ــي ش ــل سياس ــى ح ــول إل ــن، للوص ــي اليم ف
ــي بمــا يحقــق لليمــن وشــعبه الشــقيق  ــادة الرئاســي اليمن ونؤكــد حــرص المملكــة ودعمهــا لمجلــس القي
ــم،  ــكل دائ ــار بش ــالق الن ــف إط ــهم بوق ــا يس ــكل م ــم ل ــخ والداع ــا الراس ــدد موقفن ــتقرار، ونج ــن واالس األم
وبــدء العمليــة السياســية بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن؛ بمــا يحفــظ لليمــن ســيادته ووحدتــه وســالمة 

أراضيــه، وضــرورة وقــف االنتهــاكات االســتفزازية الحوثيــة المســلحة داخــل اليمــن.
إن أمــن العــراق واســتقراره ركيــزة أساســية ألمــن المنطقــة واســتقرارها، وتؤكــد المملكــة دعمهــا ألمنــه 
ــا  ــاون ثنائًي ــه التع ــر أوج ــي، وتطوي ــيجه االجتماع ــة ونس ــه العربي ــه، وهويت ــدة أراضي ــه ووح ــتقراره ونمائ واس

ــة والميليشــيات المســلحة. ــا، ومســاندته فــي مواجهــة الجماعــات اإلرهابي وجماعًي
ونجــدد دعمنــا للشــعب الســوداني الشــقيق، ولــكل جهــد يســهم ويشــجع الحــوار بيــن القــوى السياســية 
واألطــراف الســودانية والحفــاظ علــى تماســك الدولــة ومؤسســاتها، ومســاندة الســودان فــي مواجهــة 

التحديــات االقتصاديــة.
ــزام بقــرارات مجلــس األمــن بمــا يحفــظ ســيادة  ــا نؤكــد ضــرورة االلت وفيمــا يتصــل بالشــأن الســوري، فإنن
ــف  ــات وق ــى اتفاق ــاظ عل ــف، والحف ــدد العن ــع تج ــة من ــى أهمي ــدد عل ــا، ونش ــتقرارها وعروبته ــوريا واس س

ــوريين. ــن الس ــانية للمحتاجي ــاعدات اإلنس ــال المس ــار، وإيص ــالق الن إط
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وفــي لبنــان، فنؤكــد ضــرورة تنفيــذ إصالحــات سياســية واقتصاديــة هيكليــة شــاملة تقــود إلــى تجــاوز أزمتــه، 
وأهميــة بســط ســلطة حكومتــه علــى جميــع األراضــي اللبنانيــة لضبــط أمنــه والتصــدي لعمليــات تهريــب 

المخــدرات واألنشــطة اإلرهابيــة التــي تنطلــق منهــا مهــددة ألمــن المنطقــة واســتقرارها.
ــة إلــى المغــادرة التامــة للقــوات  ــا، والدعــوة الليبي ــار الكامــل فــي ليبي كمــا تدعــم المملكــة وقــف إطــالق الن
األجنبيــة والمقاتليــن األجانــب والمرتزقــة دون إبطــاء، وفًقــا لقــرار مجلــس األمــن 2570 الصــادر عــام 2021م.
ــا  ــم أمنه ــى دع ــرص عل ــتان، والح ــانية ألفغانس ــاعدات اإلنس ــم المس ــة تقدي ــرورة مواصل ــا ض ــد بالدن وتؤك

ــن. ــًرا لإلرهابيي ــة أو مق ــات اإلرهابي ــق للعملي ــى منطل ــا إل ــدم تحوله وع
إن اســتتباب الســلم واألمــن الدولييــن ال يتحقــق مــن خــالل ســباق التســلح أو امتــالك أســلحة الدمــار 
الشــامل، بــل مــن خــالل التعــاون بيــن الــدول لتحقيــق التنميــة والتقــدم، ومــن هنــا نحــث المجتمــع الدولــي 
علــى تكثيــف ومضاعفــة الجهــود فــي ســبيل منــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وضمــان خلــو منطقــة 
الشــرق األوســط منهــا، كمــا ندعــو إيــران للوفــاء عاجــاًل بالتزاماتهــا النوويــة، والتعــاون الكامــل مــع الوكالــة 

ــاء الثقــة بينهــا وبيــن جيرانهــا والمجتمــع الدولــي. ــة لبن الدوليــة للطاقــة الذريــة، واتخــاذ خطــوات ِجدّي
وفــي الختــام، أشــكر جميــع العامليــن فــي أجهــزة الدولــة الذيــن يخدمــون وطنهــم بــكل إخــالص، والمتفانيــن 
فــي إنجــاز مســتهدفات رؤيــة المملكــة بمــا يحقــق للوطــن الرفعــة والتقــدم، ويدفــع بــه إلــى المراتــب العليــا 

. لمًيا عا
وكذلــك الشــكر لمنســوبي القطاعــات األمنيــة والعســكرية كافــة، وللجنــود األبطــال المرابطيــن علــى 
الحــدود، ســائاًل المولــى - عــز وجــل - أن يتقبــل مــن قضــوا فــي ســبيل حمايــة الوطــن ومقدراتــه ومكتســباته 
فــي عــداد الشــهداء، كمــا أشــكر مجلــس الشــورى علــى جهــوده ومــا يقدمــه مــن أعمــال ضمــن اختصاصاته، 

راجًيــا مــن هللا أن يوفقنــا جميًعــا لمــا يحبــه ويرضــاه، إنــه ســميع مجيــب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته«.
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ولي العهد السعودي يجري اتصااًل بنائب األمير 
ولي عهد الكويت

أجــرى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
اتصــااًل هاتفًيــا، بأخيــه ســمو نائــب األميــر ولــي عهــد دولــة الكويــت الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح.

واطمــأن ســمو ولــي العهــد الســعودي خــالل االتصــال، علــى صحــة صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد 
الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت، متمنًيــا لــه الصحــة والعافيــة.

ــن  ــد م ــعًبا المزي ــة وش ــت حكوم ــه للكوي ــت وتمنيات ــة الكوي ــة دول ــكيل حكوم ــادة تش ــموه بإع ــأ س ــا هن كم
ــار. ــدم واالزده التق

فيمــا عبــر ســمو ولــي عهــد الكويــت عــن بالــغ شــكره وتقديــره لســمو ولــي العهــد الســعودي علــى مــا أبــداه 
مــن مشــاعر أخويــة صادقــة.

وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض العالقــات األخويــة الوثيقة بيــن البلديــن الشــقيقين، والتعاون المشــترك 
فــي مختلــف المجاالت.
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السفيرة السعودية: مراجعة العالقة مع أميركا 
»أمر إيجابي«

قالــت ســفيرة خــادم الحرميــن لــدى أميــركا، األميــرة ريمــا بنــت بنــدر، فــي مقابلــة مــع »CNN«، إن الخــالف بيــن 
المملكــة والواليــات المتحــدة »ليــس سياســًيا، وإنمــا اقتصــادي بحــت«، مشــيرة إلــى أن مراجعــة العالقــة بيــن 
البلديــن »أمــر إيجابــي«، ومؤكــدة علــى أن المملكــة العربيــة الســعودية ليســت المملكــة التــي كانــت عليهــا 

قبــل 5 أو 10 ســنوات.
وقالــت األميــرة ريمــا: »مــن الواضــح أننــا وصلنــا إلــى نقطــة الخــالف، وقــد حــاول الكثيــر مــن النــاس تســييس 
ــاًء علــى  ذلــك، لكنــك تســمعينه مــن أصحــاب الشــأن اآلن. األمــر ليــس سياســًيا، وإنمــا اقتصــادي بحــت، بن
خبــرة 40 أو 50 عاًمــا مــن تحديــد التوجهــات، ونحــن ال ننخــرط فــي سياســة أي شــخص، نحــن نشــارك ببســاطة 

كميــزان وعامــل اســتقرار لالقتصــاد مــن خــالل ســوق الطاقــة كمــا فعلنــا تاريخًيــا«.
ــة  ــدى المملك ــول: »ل ــا بالق ــرة ريم ــت األمي ــيا، أجاب ــى روس ــازة إل ــت منح ــة إن كان ــن المملك ــؤالها ع ــد س وعن
سياســة التعامــل مــع الجميــع فــي جميــع المجــاالت، أولئــك الذيــن نتفــق معهــم والذيــن ال نتفــق معهــم، 
ــا بإطــالق ســراح أســرى حــرب«، مضيفــة: »نحــن  والعالقــة التــي نملكهــا مــع روســيا هــي التــي ســمحت لن
ننظــر إلــى دورنــا كوســيط ومحــاور، لقــد دعمنــا أوكرانيــا إنســانًيا وقدمنــا لهــا أكثــر مــن 400 مليــون. لقــد تعاونــا 
مــع أوكرانيــا وبولنــدا لتقديــم 10 مالييــن دوالر للســماح لالجئيــن الذيــن كانــوا يخرجــون مــن أوكرانيــا وينتقلــون 
إلــى بولنــدا بوصــول آمــن«، ومؤكــدة أن »هــذا مــا نفعلــه نحــن، وهــذه هــي قيمــة مشــاركتنا هــل هــذا انحيــاز 

لروســيا؟ ال«.
وعــن عالقــة المملكــة بالواليــات المتحــدة، أشــارت األميــرة ريمــا إلــى أنــه »ال يمكــن للعالــم االســتغناء عــن 
عالقــة مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة بــال شــك، فالواليــات المتحــدة هــي الواليــات المتحــدة، كانــت حليفنا 
االســتراتيجي لمــدة 80 عاًمــا، وكانــت شــريكنا لمــدة 80 عاًمــا، وأســمع الكثيــر مــن النــاس يتحدثــون عــن إصــالح 
أو مراجعــة العالقــة مــع المملكــة، وأعتقــد فــي الواقــع أن هــذا أمــر إيجابــي، هــذه المملكــة ليســت المملكــة 

التــي كانــت عليهــا قبــل 5 ســنوات، إنهــا ليســت المملكــة التــي كانــت عليهــا قبــل 10 ســنوات«.



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

امللف الثقايف
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ــر  ــم األكث ــاء العال ــن علم ــى 2% م ــنوًيا ألعل ــا س ــي تصدره ــة الت ــتانفورد األميركي ــة س ــة جامع ــجلت قائم س
استشــهاًدا فــي مختلــف التخصصــات، خمســة باحثيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وذلــك مــن بيــن أكثــر مــن 200 ألــف عالــم مــن مختلــف الجامعــات والمراكــز 

ــة. ــة األميركي ــف الجامع ــا لتصني ــة طبًق ــات العلمي ــع التخصص ــمل جمي ــة تش ــن 149 دول ــة م البحثي
وضمــت القائمــة: الدكتــور رفيــق شــودري مــن كليــة الهندســة، والدكتــور هشــام الدســوقي - رحمــه هللا - 
مــن كليــة الهندســة، والدكتــور كمــال عبدالجــواد بــرادة مــن كليــة العلــوم، والدكتــور أحمــد الخيــاط مــن كليــة 

العلــوم، والدكتــور قيصــر عبــاس مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات.
مــن جهــة أخــرى، أكــد معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور أحمــد بــن ســالم العامــري، أن جامعــة اإلمــام 
ــة،  ــة خاص ــي عناي ــث العلم ــي البح ــي تول ــيدة الت ــادة الرش ــم القي ــى بدع ــالمية تحظ ــعود اإلس ــن س ــد ب محم
ــة وتنمويــة لتحويلهــا إلــى  ــادة بالجامعــة، وضــرورة مجتمعي ــز النجــاح والري ــزة أساســية مــن ركائ كونهــا ركي
منتجــات معرفيــة تخــدم تنميــة االقتصــاد المعرفــي، مــن خــالل العمــل علــى تحســين البحــث العلمــي ورفــع 
مســتوى جودتــه واالنتقــال بمخرجاتــه للتأثيــر اإليجابــي علــى االقتصــاد والمجتمــع؛ إذ خصصــت الجامعــة 
خــالل الســنوات الماضيــة برامــج متخصصــة، ومبــادرات نوعيــة ضمــن خطــة الجامعــة االســتراتيجية؛ لتحقيــق 
ــة  ــية العالمي ــر التنافس ــن مؤش ــة ضم ــف المملك ــين تصني ــكار، وتحس ــي واالبت ــث العلم ــتهدفات البح مس

ــة المملكــة 2030«. لتحقيــق تطلعــات وأهــداف »رؤي

5 باحثين من »جامعة اإلمام« بقائمة علماء العالم

حققــت طالبتــان مــن تعليم جــدة الميداليتيــن الفضيــة والبرونزية فــي أولمبياد البنــات األوروبــي للمعلوماتية 
»EGOI 2022«، فــي نســخته الثانيــة التــي أقيمــت فــي تركيــا مــن 16 إلــى 23 أكتوبــر، وذلــك مــن بيــن 164 طالبــة 

متفوقــة فــي مجــال المعلوماتيــة يمثلــن 43 دولة.
وحصلــت »ليــن قنــش« الطالبــة بالصــف الثانــي الثانــوي بثانويــة الموهوبــات بجــدة علــى الميداليــة الفضيــة 
فــي أولمبيــاد البنــات األوروبــي للمعلوماتيــة 2022، وحصــدت اإلنجــاز بعــد رحلــة تدريــب مكثفــة ضمــن برنامــج 
موهبــة لألولمبيــادات الدوليــة تلقــت خاللهــا 1266 ســاعة. وأحــرزت الطالبــة عــزوف باعقيــل بالصــف الثانــي 
ــت  ــة تلق ــادات الدولي ــة لألولمبي ــج موهب ــع برنام ــة م ــب مكثف ــة تدري ــد رحل ــة بع ــة البرونزي ــوي الميدالي الثان

خاللهــا 938 ســاعة.
وهنــأ مديــر التعليــم بجــدة الدكتــور نايــف الــزارع، الطالبتيــن علــى تحقيــق هــذا اإلنجــاز العالمــي، متمنًيــا لهمــا 

مزيــًدا مــن التفــوق والنجــاح.

فضية وبرونزية للمملكة باألوملبياد األوروبي 
للمعلوماتية
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ــة  ــة العربي ــع المنظم ــم م ــرة تفاه ــة، مذك ــر والترجم ــة األدب والنش ــي هيئ ــة ف ــة ممثل ــت وزارة الثقاف وقع
للتربيــة والثقافــة والعلــوم »األلكســو«، بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالمملكــة؛ 
إلطــالق المرصــد العربــي للترجمــة ضمــن المشــاريع التــي تنفذهــا المملكــة مــع منظمــة »األلكســو« لبنــاء 

قاعــدة للبيانــات الببليوغرافيــة الرقميــة والخدمــات فــي قطــاع الترجمــة.
ويهــدف إنشــاء المرصــد فــي وقــٍت يشــهد ازديــاًدا فــي دور المؤسســات الوطنيــة، إلــى دعــم أعمــال 
ــة دور  ــن أهمي ــا م ــة، انطالًق ــرة الماضي ــالل الفت ــو« خ ــا »األلكس ــن بينه ــة، وم ــة الثقافي ــات الدولي المنظم
المملكــة فــي تعزيــز التعــاون بيــن دول العالــم، وتحقيــق األهــداف الســامية للمنظمــات الدوليــة، وكذلــك 
توثيــق ودعــم وتوطيــن حركــة الترجمــة فــي العالــم العربــي عبــر أحــدث التقنيــات، وتنســيق الجهــود الترجميــة 
ــح  ــة؛ لتصب ــاع الترجم ــراك قط ــع وح ــن واق ــة ع ــات الحديث ــة واإلحصائي ــات الدقيق ــم البيان ــا، وتقدي وتوحيده

ــي. ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة الترجم ــدة لحرك ــة موح ــة عربي ــيس خط ــى تأس ــة إل ــة، إضاف ــات رقمي ــدة بيان قاع
م ســمو وزيــر الثقافــة شــكره وتقديــره للقيــادة الرشــيدة علــى الرعايــة الكريمــة لهــذه المبــادرة، ودعــم  وقــدَّ
مســيرة العمــل العربــي المشــترك، مؤكــًدا ســموه اعتــزاز وزارة الثقافــة بعالقــات التعــاون والتواصــل 

ــو«. ــوم »األلكس ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي بالمنظم
وقــال ســموه: »إن تأســيس المرصــد العربــي للترجمــة سُيســهم بشــكٍل مباشــر وفعــال فــي تبــادل 
المحتــوى المعرفــي داخــل المجتمــع العربــي«، مضيًفــا بأنــه ُيترجــم الحــرص الــذي توليــه المملكــة إلبــراز مكانــة 
ــا، والتميــز فــي حفــظ ورقمنــة البيانــات الببليوغرافيــة للترجمــة عبــر جمــع المعلومــات  اللغــة العربيــة عالمًي
وقواعــد البيانــات المتنوعــة التــي تســهم فــي تنميــة وتطويــر قطــاع الترجمــة، ودعــم اســتمرارية مهنتها، من 
خــالل التعــاون والتكامــل، وتبــادل الخبــرات والمعــارف بيــن المرصــد والجهــات والمنظمــات والمؤسســات 
ــق  ــم تحقي ــاع، ث ــات القط ــل ودراس ــق والتحلي ــد والتوثي ــال الرص ــي مج ــادة ف ــز والري ــان التمي ــراد؛ لضم واألف

النجاحــات واإلنجــازات المســتدامة.
م معالــي المديــر العــام لمنظمــة »األلكســو«، الدكتــور محمــد ولــد أعمــر، شــكره للمملكــة  مــن جانــب آخــر، قــدَّ
ــي  ــة الت ــراكة النوعي ــذه الش ــى ه ــة، عل ــر والترجم ــة األدب والنش ــي هيئ ــة ف ــة ممثل ــي وزارة الثقاف ــة ف ممثل
تعــزز التعــاون فــي مجــاالت التربيــة والثقافــة والعلــوم، وتنســيق الجهــود العربيــة لدعــم مســيرة الترجمــة 
العربيــة، وإنشــاء بوابــة للتبــادل المعرفــي والثقافــي، بمــا ُيســهم فــي بنــاء مجتمــع عربــي معرفــي، وتنميــة 

اقتصاديــة، وجعــل المرصــد مرجًعــا رائــًدا للترجمــة المعتمــدة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا.

»الثقافة« توقع مذكرة تفاهم مع منظمة 
»األلكسو«
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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 أكتوبــر، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن، والحفــاظ 

علــى الحيــاة البريــة والطبيعــة.

امللف الترفيهي

تقارير سعودية
التقرير الرابع والثالثون - أكتوبر 502022



تقارير سعودية
51 التقرير الرابع والثالثون - أكتوبر 2022

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، تــريك بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، أن موســم الريــاض 
2022، الــذي افتتــح يــوم 21 أكتوبــر، يضــم أكثــر مــن 8500 يــوم فعاليــة وتجربــة فــي 15 منطقــة تتميــز كل واحــدة 
منهــا بطابــع ترفيهــي مخصــص لهــا، إذ يحتــوي علــى 252 مطعًمــا ومقهــى، و240 متجــًرا، وعــروض ألعــاب 

ــا طــوال أيــام الموســم. ناريــة يوميــة، إضافــة إلــى 8 عــروض عالميــة، وأكثــر مــن 150 عرًضــا غنائيًّ
 ،WWE وتضــم فعاليــات الموســم 108 تجــارب تفاعليــة، و7 معــارض عالميــة، ومباراتيــن عالميتيــن، ونــزاالت
و17 مســرحية عربيــة، إضافــة إلــى عــدد مــن الفعاليــات والعــروض المتنوعــة فــي مختلــف مناطــق الموســم 

المنتشــرة فــي العاصمــة الريــاض.
وتتمثــل مناطــق موســم الريــاض 2022، فــي كل مــن: »بوليفــارد وورلــد«، و«بوليفــارد ريــاض ســيتي«، و«ونتــر 
وندرالنــد«، إضافــة إلــى مناطــق »المربــع«، و«ســكاي ريــاض«، و«فيــا ريــاض«، و«ريــاض زوو«، و«لتــل ريــاض«، 
الــزل«، و«قريــة زمــان«، و«فــان  الســويدي«، و«ســوق  بــارك«، و«حديقــة  و«ذا جروفــز«، و«إماجينيشــن 

فاســتفال«، و«واجهــة الريــاض«.
ويقــدم موســم الريــاض 2022، مزيًجــا مــن التفــرد والتشــويق والعصريــة، وجعــل العاصمــة الريــاض حاضنــًة 
كبــرى ووجهــًة مفضلــة ومســاحًة محفــزة، تتجــاوز المخيلــة المحليــة والعالميــة، بمــا توفــره للســكان والــزوار، 
ــه، وترســيخ مكانــة المملكــة كإحــدى أبــرز  فضــاًل عــن المســاهمة فــي رفــع مســتوى صناعــة قطــاع الترفي

الوجهــات الترفيهيــة وأهمهــا علــى مســتوى المنطقــة والعالــم.

أكثر من 8500 فعالية يف موسم الرياض 2022

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، األســتاذ تــريك بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، عــودة 
منطقــة »ونتــر وندرالنــد« إلــى موســم الريــاض هــذا العــام بأكبــر حلبــة تزلــج فــي المنطقــة، و5 ألعــاب جديــدة، 
لرفــع مســتوى تجــارب الــزوار، ومنحهــم لحظــات مميــزة وفــوق الخيــال، فــي إحــدى أكثــر المناطــق الترفيهيــة 

المميــزة بموســم الريــاض.
وبحســب آل الشــيخ تحتــوي منطقــة »ونتــر وندرالنــد« علــى أكثــر مــن 80 لعبــة وتجربــة مميــزة لجميــع األعمــار، 

إضافــة إلــى أكثــر مــن 18 لعبــة مخصصــة لألطفــال، وعــدد مــن الخيــارات الترفيهيــة المتنوعــة.
ــرة  ــات كبي ــم 8 شاش ــا تض ــام، فإنه ــذا الع ــمها ه ــش أول مواس ــي تعي ــتيفال« الت ــان فس ــة »ف ــا منطق أمَّ
لعــرض مباريــات كأس العالــم، وتصــل طاقتهــا االســتيعابية إلــى 20 ألــف متفــرج للمبــاراة الواحــدةز وتضــم 
ــة  ــات تجاري ــى عالم ــة إل ــزي، إضاف ــل اإلنجلي ــادي نيوكاس ــر لن ــا آخ ــا، ومعرًض ــب مارادون ــا لالع ــا عالميًّ معرًض

ــار. ــف األعم ــم لمختل ــكأس العال ــة ب ــة خاص ــات افتراضي ــة بتقني ــارب ترفيهي ــة، وتج ــة عالمي رياضي
وضمــن الخيــارات الترفيهيــة التــي أعلــن عنهــا آل الشــيخ، مهرجانــات أســبوعية تعكــس ثقافــات 7 دول فــي 
حديقــة الســويدي، تضــم عروًضــا متجولــة، وتجــارب تفاعليــة متنوعــة، ومجموعــة مــن الفعاليــات المتنوعــة 

للعائــالت واألفــراد واألطفــال.

»ونتر وندر الند« تعود بأكبر حلبة تزلج باملنطقة
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ــت ووك  ــة »ناي ــور فعالي ــًرا لحض ــااًل كبي ــت« إقب ــة »كاوس ــوم والتقني ــدهللا للعل ــك عب ــة المل ــهدت جامع ش
جــدة« التــي تنظمهــا إدارة خدمــات المجتمــع فــي الجامعــة بالتعــاون مــع االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميع.
واســتقبلت الجامعــة أكثــر مــن 5 أالف زائــر للفعاليــة الممتــدة علــى مناطــق مختلفــة داخــل الجامعــة وهــي 
منطقــة الممشــى التــي تحــوي المســار الرياضــي بمســافة تتــراوح بيــن 3 و4 كلــم مــن الفعاليــات المصحوبــة 
بعــروض الموســيقا واألضــواء، باإلضافــة إلــى منطقــة المهرجــان التــي تتكــون مــن مســرح ترفيهــي 

ــة المختلفــة، وكذلــك منطقــة للمطاعــم وعربــات »الفــود تــرك«. ومرافــق أخــرى لألنشــطة الرياضي
وتعتبــر فعاليــة »نايــت ووك« واحــدة مــن العديــد مــن مبــادرات جامعــة الملــك عبــد هللا للعلــوم والتقنيــة 
»كاوســت« لتقديــم مجموعــة واســعة مــن التجــارب الثقافيــة والرياضيــة والترفيــه للمجتمــع فــي كاوســت 

وخــارج كاوســت؛ إســهاًما فــي تحقيــق مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030«.

االتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق فعالية 
»نايت ووك جدة«
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ــس  ــس مجل ــد، رئي ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــتقبل صاح اس
الــوزراء، فــي مكتبــه بجــدة، العبــي المنتخــب الســعودي األول لكــرة القــدم وأعضــاء الجهازين الفنــي واإلداري 
ــر المقبــل،  الــذي يســتعد لخــوض غمــار منافســات كأس العالــم 2022م، المقــرر إقامتهــا فــي قطــر نوفمب

ولي العهد السعودي لالعبي األخضر: استمتعوا 
بلعب مباريات املونديال

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، تــريك بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، عــن حصــول المملكــة 
علــى شــهادة جينيــس لألرقــام القياســية ألكبــر عــدد مــن الدرونــز بإطــالق األلعــاب الناريــة فــي حفــل افتتــاح 

ــم الرياض. موس
وأطلــق تــريك آل الشــيخ، فعاليــات موســم الريــاض 2022 فــي منطقــة »ريــاض فايبــز«، بكرنفــال دولــي شــهد 
أول عــرض فــي الشــرق األوســط ألكثــر مــن 3200 طائــرة درون، وحفــل غنائــي عالمــي للفنانــة البريطانيــة 
»ANNE-MARIE«، وألــوان متعــددة مــن األلعــاب الناريــة، التــي أضــاءت ســماء العاصمــة الريــاض فــي 

افتتــاح الحــدث الترفيهــي، الــذي تصــدر الترنــد العالمــي علــى منصــة التواصــل االجتماعــي »تويتــر«.
وألقــى آل الشــيخ كلمــة افتتــاح قــال فيهــا: »أتقــدم بخالــص الشــكر لمقــام مــوالي خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولســمو ســيدي ولــي العهــد عــّراب الرؤيــة وقائدنــا الملهــم، علــى مــا يحظــى 
بــه قطــاع الترفيــه بشــكل عــام وموســم الريــاض بشــكل خــاص مــن اهتمــام وتخطيــط ودعــم، وفــي النهاية 

أعلــن افتتــاح موســم الريــاض فــي نســخته الثالثــة )فــوق الخيــال(، أهــاًل وســهاًل بكــم فــي موســم الريــاض«.
ــن  ــة م ــة غنائي ــعودية، بوصل ــاب الس ــعلة دورة األلع ــيخ ش ــه آل الش ــلم في ــذي تس ــم، ال ــل الموس ــدأ حف وب
المــوروث الشــعبي الســعودي، إضافــة إلــى عــدد مــن العــروض المتجولــة، وعــرض ســيرك دو ســوليه 
العالمــي، فــي أجــواء مــن المتعــة والحمــاس لفعاليــات الموســم، الــذي يعــد الحــدث الترفيهــي األكبــر مــن 

ــة. ــتوى المنطق ــى مس ــه عل نوع
وشــمل حفــل موســم الريــاض 2022، الــذي اكتظــت جنباتــه بالجمهــور الــذي حضــر فــي وقــت مبكــر، عرًضــا 
ــل  ــي يمث ــة، الت ــق الترفيهي ــاح المناط ــد الفتت ــا تمه ــم عروًض ــم، وض ــرة للموس ــس عش ــق الخم ــا للمناط فنًي

مجموعهــا فعاليــات موســم هــذا العــام.
وتميــز حفــل إطــالق الموســم بعــدد مــن األلعــاب الحركيــة، ومجموعــة مــن ألعــاب الجمبــاز، وعــروض 
األســالك العاليــة، والدراجــات الناريــة، والنفــث بالنــار، والعمــود المتأرجــح، وعــرض بانكيــن، إضافــة إلــى القفــز 

مــن خــالل الحلقــات، والرقــص علــى أنغــام موســيقا األوركســترا العالميــة.

اململكة تدخل »جينيس« بأكبر عدد درونز يف 
افتتاح موسم الرياض
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وذلــك بحضــور صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن تــريك الفيصــل وزيــر الرياضــة، ورئيــس االتحــاد 
الســعودي لكــرة القــدم ياســر بــن حســن المســحل.

م ســمو ولــي العهــد الســعودي للجميــع التهنئــة بمناســبة التأهــل لــكأس العالــم، منوًهــا بالــدور  وقــدَّ
المســتمر والجهــد المبــذول لضمــان التأهــل؛ وهــذا أصبــح شــيًئا الزًمــا بالنســبة لنــا كســعوديين وكمنتخــب 

ــعودي. س
وطالــب ســمو ولــي العهــد الســعودي فــي حديثــه لالعبيــن بــأن يســتمتعوا بهــذه المباريــات الثــالث وأن 
يــؤدوا مباريــات المجموعــة بــدون ضغــوط نفســية يمكــن أن تؤثــر علــى أدائهــم الطبيعــي، مشــيًرا إلــى 
صعوبــة المجموعــة فــي كأس العالــم، وأنــه ليــس متوقًعــا مــن المنتخــب تحقيــق نتائــج كبيــرة، لكــن الدعوات 

ــأول، وإن شــاء هللا القــادم أفضــل. ــع يتابعــون أواًل ب معهــم، والجمي
فيمــا رفــع ســمو وزيــر الرياضــة الشــكر لســمو ولــي العهــد الســعودي علــى الدعــم المتواصــل، منوًهــا بــأداء 
ــوا هــذه المســيرة  ــوا بقــدر المســؤولية، متأمــاًل إن شــاء هللا أن يكمل ــات، حيــث كان الالعبيــن خــالل التصفي
فــي تمثيــل المنتخــب فــي كأس العالــم، مشــيًرا إلــى حــرص الالعبيــن علــى تقديــم أفضــل جهــد يليــق باســم 

المملكــة.
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تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - ونيابــة عــن 
ــوزراء -  ــس ال ــس مجل ــد، رئي ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس صاح
حفظــه هللا - حضــر صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة الريــاض، 
حفــل افتتــاح النســخة األولــى لــدورة األلعــاب الســعودية، كأكبــر حــدث رياضــي وطنــي بمشــاركة أكثــر مــن 

6000 رياضــي و2000 مشــرف فنــي وإداري، وذلــك علــى اســتاد الملــك فهــد الدولــي بالعاصمــة الريــاض.
ولــدى وصــول ســموه مقــر الحفــل كان فــي اســتقباله صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن تــريك 
ــة  ــا المنظم ــة العلي ــس اللجن ــعودية، رئي ــة الس ــة والبارالمبي ــة األولمبي ــس اللجن ــة، رئي ــر الرياض ــل، وزي الفيص

لــدورة األلعــاب الســعودية.
وبــدأ الحفــل بالســالم الملــي، ثــم مســيرة الرياضيــن المشــاركين وأعــالم اللجنــة األولمبيــة والبارالمبيــة، ثــم 
ألقــى ســمو وزيــر الرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة والبارالمبيــة الســعودية رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة 
ــع الرياضييــن الســعوديين، الشــكر  لــدورة األلعــاب الســعودية، كلمــة رفــع فيهــا باســمه ونيابــة عــن جمي
لخــادم الحرميــن الشــريفين، علــى رعايتــه الكريمــة لهــذا الحــدث الرياضــي المهــم، وســمو ولــي العهــد، علــى 
ــه للقطــاع الرياضــي، إلقامــة هــذا الحــدث التاريخــي  ــه وتمكين دعمــه الالمحــدود للقطــاع الرياضــي، ومتابعت
ــن  ــدر ب ــن بن ــل ب ــر فيص ــي األمي ــمو المل ــب الس ــكره لصاح ــه، ش ــت ذات ــي الوق ــا ف ــن، مقدًم ــة الوط لرياض

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض، علــى تشــريفه وحضــوره حفــل افتتــاح هــذا المحفــل الكبيــر.
ــا الرشــيدة –  وقــال ســموه: »نفخــر ونعتــز فــي هــذا اليــوم المهــم بهــذه الرعايــة الكريمــة مــن قبــل قيادتن
حفظهــا هللا –بانطــالق دورة األلعــاب الســعودية األولــى، هــذه الفكــرة التــي خطــط لهــا ســمو ســيدي ولــي 
العهــد – حفظــه هللا - ليمنــح أكثــر مــن 6000 رياضــيٍّ ورياضيــٍة فرصــَة المنافســة والتنافــس وإبــراز المواهــب، 
نحــو تحقيــق البطــوالت واعتــالء منصــات التتويــج، بوجــود أبطــال ســعوديين يمثلــون أكثــر مــن 200 نــاٍد 
ســعودي، يقدمــون أبطالهــم فــي مســيرة الشــغف والحلــم واالنطــالق نحــو لمعــان الذهــب، وحصــد اللقــب 

فــي 45 رياضــًة مــع 5 رياضــاٍت أخــرى مخصصــٍة لألبطــال البارالمبييــن«.
ــإذن هللا - أن  ــى -ب ــة، وأتمن ــدورة التاريخي ــذه ال ــي ه ــعوديين ف ــا الس ــق ألبطالن ــموه: »كل التوفي ــاف س وأض
تكــون هــذه الــدورة نــواًة ومفتاًحــا لتقديــم أبطــال مميزيــن ومبدعيــن، قادريــن علــى تطويــر أنفســهم 
وذاتهــم، لرفــع اســم المملكــة العربيــة الســعودية مســتقباًل فــي المحافــل القاريــة واإلقليميــة والدوليــة«.

ــعودية  ــاب الس ــاح األلع ــز، افتت ــن عبدالعزي ــدر ب ــل بن ــر فيص ــي األمي ــمو المل ــب الس ــن صاح ــك أعل ــد ذل بع
قائــاًل: »بســم هللا الرحمــن الرحيــم وعلــى بركــة هللا برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين ونيابــة عــن ســمو 
ولــي العهــد - حفظهــم هللا - أعلــن افتتــاح دورة األلعــاب الســعودية األولــى 2022 فــي مدينــة الريــاض«، ثــم 
انطلقــت العــروض باأللعــاب الناريــة والعــروض الضوئيــة رســمت لوحــة فنيــة فــي جنبــات اســتاد الملــك 
ــذا  ــالق ه ــا بانط ــمية إيذاًن ــا الرس ــى منصته ــواًل إل ــدورة وص ــعلة ال ــون ش ــل األولمبي ــم تناق ــي، ث ــد الدول فه

ــم. ــي الضخ ــدث الرياض الح

أمير الرياض يحضر حفل افتتاح دورة األلعاب 
السعودية 2022
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ه فيــه باالســم الــذي تحملــه دورة األلعــاب  وفــي الختــام أدلــى ســمو أميــر الريــاض بتصريــح صحفــي نــوَّ
الســعودية واألهــداف الكبيــرة التــي تســعى إليهــا برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين، ودعــم واهتمــام ســمو 

ولــي العهــد.
وتمنى سموه للجميع التوفيق والنجاح وأن تكون رسالتهم خيًرا ومنافسات رياضية مفيدة.

الجديــر بالذكــر أن منافســات األلعــاب الســعودية، تقــام فــي 22 منشــأة رياضيــة فــي الريــاض، وبمشــاركة 
أكثــر مــن 6000 رياضــي ورياضيــة، يتنافســون فــي 45 لعبــة رياضيــة، منهــا 5 رياضــات مخصصــة لأللعــاب 
ــى أداء  ــم أرق ــاركين لتقدي ــن المش ــز الرياضيي ــيتم تحفي ــة. وس ــة رياضي ــا 180 منافس ــدرج تحته ــة، ين البارالمبي
لهــم، مــن خــالل تخصيــص جوائــز هــي األعلــى فــي تاريــخ المنطقــة، ويتجــاوز مجموعهــا 200 مليــون لاير؛ إذ 
يحصــل الفائــز بالميداليــة الذهبيــة فــي أي لعبــة علــى مليــون لاير، والفضيــة 300 ألــف لاير، والبرونزيــة 100 ألــف 

لاير.
وتهــدف الــدورة فــي نســختها األولــى إلــى زيــادة شــعبية األلعــاب المختلفــة فــي المملكــة، وتحقيــق بيئــة 
رياضيــة مثاليــة للتنافــس بيــن الرياضييــن فــي مختلــف الرياضــات. كذلــك تهــدف إلــى زيــادة عــدد ممارســي 
الرياضــة فــي الســعودية، واكتشــاف جيــل جديــد مــن األبطــال فــي األلعــاب الرياضية، يرتبــط ببرنامــج رياضيي 
النخبــة الكتشــاف مواهــب جديــدة يتبناهــا البرنامــج. وتســعى الــدورة إلــى رفــع مســتوى قــدرات الســعودية 
ــب  ــكل يواك ــة 2030«، وبش ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــا لمس ــرى؛ تحقيًق ــة الكب ــات الرياضي ــم الفعالي ــى تنظي عل

الدعــم الالمحــدود الــذي يحظــى بــه القطـــاع الرياضــي مــن قبــل القيـــادة الرشيـــدة.
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ــري -  ــعودي النيجي ــي الس ــاور السياس ــة التش ــاع لجن ــدان اجتم ــا ويعق ــة نيجيري ــر خارجي ــتقبل وزي ــة يس ــر الخارجي 1 - وزي
https://bit.ly/3A1kksP

2 - برئاســة المملكــة: اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــل اإلحصائــي بــدول مجلــس التعــاون تعقــد اجتماعهــا التاســع فــي 
https://bit.ly/3WR57nK - جــدة

https://bit.ly/3Uh2k5H - 3 - المملكة تدعو مجلس األمن لتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية
https://bit.ly/3DXRTwK - 2022 4 - أكثر من”8500” فعالية وتجارب مميزة في موسم الرياض

https://bit.ly/3ti1A4A - 2022 5 - مدير األمن العام يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية
6 - القــوات البحريــة ُترســي العارضــة الرئيســية لـ”ســفينة جاللــة الملــك فهــد” فــي واليــة ويسكونســن األمريكيــة - 

https://bit.ly/3GkeV47
https://bit.ly/3DRaryZ - 7 - جناح الداخلية في جيتكس بكل اللغات

https://bit.ly/3Eknday - 8 – “ونتر وندر الند” تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج بالمنطقة
9 - ولــي العهــد لرئيــس أوكرانيــا: تصويــت المملكــة لصالــح قــرار األمــم المتحــدة نابــع مــن احترامهــا لســيادة الــدول - 

https://bit.ly/3zXb1tR
https://bit.ly/3hxh4Pz - 10 - تسجيل 5 باحثين من “جامعة اإلمام” لقائمة علماء العالم

ــي -  ــع اإللكترون ــر للموق ــون زائ ــا و6.2 ملي ــزة إلكترونًي ــة منج ــون معامل ــن 10.7 ملي ــر م ــة: أكث ــات االجتماعي 11 - التأمين
https://bit.ly/3WGS886

ــرات  ــاون ومذك ــج تع ــة وبرنام ــادل اتفاقي ــم تب ــهدان مراس ــا.. ويش ــوب أفريقي ــس جن ــتقبل رئي ــد يس ــي العه 12 - ول
https://bit.ly/3EgTwqY - ثنائيــة تفاهــم 

https://bit.ly/3hq5fdM - 13 - الجبير يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
https://bit.ly/3Ej6cNS - 14 - خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 174 قاضًيا بوزارة العدل

https://bit. - ”15 - الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني تعلــن مواءمــة 4 برامــج تعليــم عالــي مــع إطــار “ســايبر-التعليم
ly/3hrxDfy

https://bit. - ”16 - إطــالق خدمــة الحصــول علــى التأشــيرة اإللكترونيــة لدخــول المملكــة “مجاًنــا” لحاملــي بطاقــة “هّيــا
ly/3UHDjAl

https://bit.ly/3G3KA9F - 17 - وزير الدفاع: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا
18 - وزيــر “المــوارد البشــرية”: نســتهدف 11 قــراًرا جديــًدا للتوطيــن و%98 نســبة امتثــال منشــآت القطــاع الخــاص 

https://bit.ly/3DTStfg - بنظــام العمــل ولوائحــه
19 - الملــك ســلمان: مشــاريعنا إبداعيــة غيــر مكــررة تصنــع فــي مجملهــا بصمــة تاريخيــة ثقافيــة اجتماعيــة ومقومــات 

https://bit.ly/3htes50 - ســياحية
https://bit.ly/3EiBVyM - ”20 - االتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق فعالية “نيت ووك جدة

https://bit. - 202321 - تقريــر دولــي: اقتصــاد الســعودية األعلــى نمــًوا بيــن دول مجموعــة العشــرين لعامــي 2022 و
ly/3DWpZBy

https:// - 22 - “هــدف” يدعــم توظيــف 277 ألــف ســعودي وســعودية للعمــل بمنشــآت القطــاع الخــاص فــي 9 أشــهر
bit.ly/3UKajrW

https://bit.ly/3UGH21g - ”23 - وزارة الدفاع تحقق المركز األول بمسابقة “أفضل محارب سيبراني
https://bit.ly/3UmVrjt - 24 - ولي العهد يجري اتصااًل بنائب األمير ولي عهد الكويت

https://bit.ly/3UMZ8Pb - 25 - برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على االستراتيجية الوطنية للصناعة
ــم -  ــى العال ــة” إل ــة التقني ــات “عالي ــّدر المنتج ــداد” وتص ــن “اإلم ــدة تؤّم ــوة رائ ــتصبح ق ــة س ــد: المملك ــي العه 26 - ول

https://bit.ly/3Uu8G1F
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https:// - 27 - برنامــج جــودة الحيــاة يطلــق “هــاوي” تحقيًقــا لمســتهدفات رؤية الســعودية 2030 في قطــاع الهوايــات
bit.ly/3EhhmTw

28 - ولــي العهــد يعلــن انطــالق النســخة الثانيــة مــن قمــة مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر ومنتــدى مبــادرة 
https://bit.ly/3UFBfc8  - الشــيخ  شــرم  بمدينــة  المقبــل  نوفمبــر  الخضــراء  الســعودية 

https://bit. - 29 - المملكــة تحصــل علــى شــهادة جينيــس ألكبــر عــدد مــن الدرونــز فــي حفــل افتتــاح موســم الريــاض
ly/3A1eese

https://bit.ly/3WT- - 2022 30 - فــي حفــل عالمــي “فــوق الخيــال”.. تــريك آل الشــيخ يطلــق فعاليــات موســم الريــاض
4bQ2

https://bit.ly/3UN0OYZ - ”31 - المملكة تستضيف اجتماعات الدورة الـ14 للجمعية العامة لمنظمة “األرابوساي
https://bit.ly/3DRk6Wh - ”2022 32 - القوات الجوية تشارك في تمرين “مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي
https://bit.ly/3DMpGZW - 33 - ولي العهد لالعبي األخضر: استمتعوا بلعب مباريات المونديال بدون ضغوط
https://bit.ly/3TjrOhn - 34 - طالبتان من تعليم جدة تحققان فضية وبرونزية األولمبياد األوروبي للمعلوماتية

https://bit. - ”35 - ريمــا بنــت بنــدر: الخــالف مــع أمريــكا ليــس سياســًيا ومراجعــة العالقــة مــع الســعودية “أمــر إيجابــي
ly/3DUJN8f

https://bit.ly/3WJH6zb - 36 - المملكة تعلن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان
37 - اختتــام أعمــال الــدورة السادســة لمبــادرة مســتقبل االســتثمار تحــت شــعار “االســتثمار فــي اإلنســانية: تمكيــن 

https://bit.ly/3WPvn1R - ”ــد ــي جدي ــام عالم نظ
https://bit. - ــة ــتثمارية إقليمي ــركات اس ــيس 5 ش ــة بتأس ــتثمارات العام ــدوق االس ــام صن ــن قي ــد يعل ــي العه 38 - ول

ly/3UEGiJW
https://bit.ly/3DUWRdZ - 39 - وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع منظمة األلكسو

40 - تحــت رعايــة خــادم الحرميــن.. ونيابــة عــن ولــي العهــد.. أميــر الريــاض يحضــر حفــل افتتــاح دورة األلعــاب الســعودية 
https://bit.ly/3zYk4us - 2022

https://bit.ly/3fMsgr3 - 41 - تمديد تأشيرة العمرة لـــ90 يوًما وزيارة مناطق المملكة
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