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       تسجيل »البصمة« إلكترونًيا إلصدار تأشيرة العمرة
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر ديســمبر مــن عــام 2022، مجموعــة مــن األحــداث واألخبار 
واإلنجــازات فــي المجــاالت كافــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وترفيهية. 

ــار وفعاليــات ومؤتمــرات خــالل  فــي هــذا التقريــر، نطالــع أهــم مــا شــهدته المملكــة مــن أحــداث وأخب
الشــهر، علــى المســتوى المحلــي فــي كافــة المجــاالت. 

ــة  ــلمان، برئاس ــك س ــة المل ــة حديق ــس إدارة مؤسس ــدر مجل ــمبر، أص ــي ديس ــي ف ــف االجتماع ــي المل  ف
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس 
ــة  ــة حديق ــا لمؤسس ــا تنفيذًي ــيفيتش«، رئيًس ــورج تناس ــيد »ج ــن الس ــرارًا بتعيي ــه اهلل - ق ــوزراء - حفظ ال

الملــك ســلمان.
ــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز  فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، وقَّ
ــر  ــى تطوي ــدف إل ــي ته ــي الت ــاون الدفاع ــة التع ــي، خط ــاع البريطان ــر الدف ــي وزي ــاع، ومعال ــر الدف وزي
ــي  ــن ف ــن البلدي ــراكة بي ــز الش ــكرية، وتعزي ــات العس ــن الصناع ــعودية، وتوطي ــاع الس ــدرات وزارة الدف ق

ــي. ــكري والدفاع ــال العس المج
ــا فــي الملــف االقتصــادي لشــهر ديســمبر 2022، فقــد رأس خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن  أمَّ
عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل - بحضــور ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، جلســة مجلــس الــوزراء 

للميزانيــة العامــة للدولة للعــام المالي 1444/ 1445هـــ، )2023م(. 
وأعلنــت وزارة الماليــة الســعودية الميزانيــة التقديريــة للعــام 2023، والتــي بيَّنــت أن اإليــرادات 1130 
مليــارًا، والمصروفــات 1114 مليــارًا، والفائــض 16 مليــارًا. فــي المقابــل بلغــت اإليــرادات الفعليــة للعــام 

ــال. ــار ري ــض 102 ملي ــال، والفائ ــار ري ــات 1132 ملي ــال، والمصروف ــار ري 2022، 1234 ملي
ــا الملــف السياســي فــي ديســمبر، فقــد كان الحــدث األهــم واألبــرز فيــه هــو زيــارة الرئيــس الصينــي  أمَّ
»شــي جيــن بينــغ« إلــى المملكــة، التــي تضمنــت برنامــج عمــل اســتراتيجي تقــوم بــه بــالده مــن خــالل 
المشــاركة فــي ثــالث قمــم تجتمــع فيهــا بكيــن مــع كلٍّ مــن الريــاض والــدول الخليجيــة وتمتــد إلــى قمــة 

صينيــة عربيــة.
وفــي وقــت يكتــظ بــه العالــم بالتوتــرات السياســية، تجــد زيــارة بهــذا الثقــل الصينــي الســعودي الخليجي 
العربــي، أهميــة توليهــا بكيــن للمنطقــة فــي مســار الدفــع بالمصلحــة الصينيــة فــي المنطقــة وتوثيــق 
ــو-  ــة والجي ــو- اقتصادي ــروف الجي ــا الظ ــي أفرزته ــة الت ــات الماثل ــة التحدي ــترك لمواجه ــل المش العم
ــى  ــول إل ــق للوص ــزام والطري ــة بالح ــا المعروف ــو مبادرته ــالق نح ــا لالنط ــزز بوصلته ــا تع ــية، وربَّم سياس
المنطقــة علــى امتــداد الخريطــة العربيــة مــع الدفــع بالمصالــح االقتصاديــة وتحقيــق المنفعــة المشــتركة.
أيًضــا، ونيابــة عــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، تــرأس األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلس الــوزراء، أعمــال »القمــة الخليجيــة الثالثــة واألربعين«، 

وذلــك فــي مركــز الملــك عبدالعزيــز الدولــي للمؤتمــرات بالريــاض.

الملخص التنفيذي
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ــية  ــب المدرس ــن الكت ــة م ــم أول مجموع ــاد وزارة التعلي ــد اعتم ــهر، نرص ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
ــل  ــد ورش العم ــن عق ــاء م ــد االنته ــعودية، بع ــدارس الس ــي الم ــة ف ــة الصيني ــس اللغ ــة لتدري الصيني
المكثفــة لبنــاء المنهــج المالئــم فــي إنجــاح مشــروع وضــع اللغــة الصينيــة ثالــث اللغــات فــي الســعودية 

ــة. ــة واإلنجليزي ــد العربي بع
ــا فــي الملــف الترفيهــي لشــهر ديســمبر، فقــد أطلقــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة الُعــال بالتعــاون مــع  أمَّ
ــى  ــال لالطــالع عل ــي الُع ــزوار وأهال ــوح لعشــاق الفــن وال ــال، األســتديو المفت ــر الُع ــة الفرنســية لتطوي الوكال

أعمــال الفنانيــن المشــاركين فــي برنامــج إقامــة الُعــال الفنيــة الــذي امتــد إلــى 12 أســبوًعا.
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ــت  ــرت ونال ــي أث ــداث الت ــم األح ــع أه ــمبر 2022، نطال ــهر ديس ــالل ش ــة خ ــي للمملك ــف االجتماع ــي المل ف
اهتمــام المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف

الملف االجتماعي
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الملــك  حديقــة  مؤسســة  إدارة  مجلــس  أصــدر 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح ــلمان، برئاس س
آل ســعود،  بــن عبدالعزيــز  بــن ســلمان  محمــد 
ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، - حفظــه 
اهلل - قــرارًا بتعييــن الســيد »جــورج تناســيفيتش«، 
ــا لمؤسســة حديقــة الملــك ســلمان. ــا تنفيذًي رئيًس

ويمتلــك »تناســيفيتش« خبــرة طويلــة تمتــد إلــى 
أكثــر مــن 20 عاًمــا فــي مجــاالت التطويــر العقــاري، 
وتطويــر المرافــق الترفيهيــة والتعليميــة، واإلدارة 

الماليــة، والشــؤون القانونيــة.
المناصــب  مــن  عــدًدا  »تناســيفيتش«  وشــغل 
لمنتجــع  العــام  المديــر  أبرزهــا  مــن  المهمــة 
»مارينــا بــاي ســاندز« الــذي يعــد الوجهــة التجاريــة 
والترفيهيــة الرائــدة فــي آســيا، ويضــم أكبــر فنــدق 
فــي ســنغافورة، ومنتــزه »ســاندز ســكاي بــارك« 

المعــروف بالمســبح المعلــق الشــهير.
وشــغل منصــب المديــر اإلداري للتنميــة العالميــة 
لشــركة »الس فيغــاس ســاندز كــورب«، الرائــدة 
المنتجعــات  وتشــغيل  تطويــر  فــي  عالمًيــا 

تسجيل »البصمة« إلكترونًيا إلصدار 
تأشيرة العمرة

»تناسيفيتش« رئيًسا تنفيذًيا لمؤسسة 
حديقة الملك سلمان

الفاخــرة. المتكاملــة 
ــس  ــب الرئي ــك منص ــيفيتش«، كذل ــى »تناس وتول
األول ألســواق األســهم فــي شــركة »كابيتــال الند«، 
بروبيرتيــز«،  قــروث  »جينيــرال  شــركة  ورئيــس 
ــال  ــس األعم ــي مجل ــه ف ــى عضويات ــة إل باإلضاف
األميركــي اليابانــي، وغرفــة التجــارة الســنغافورية 

ــنغافورية. ــادق الس ــة الفن ــة، وجمعي الدولي
أحــد  ســلمان،  الملــك  حديقــة  مشــروع  ويعــد 
ــي  ــرى الت ــة الكب ــاض األربع ــة الري ــاريع مدين مش
أطلقهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل - بتاريــخ 12 

ــارس 2019م. ــق 19 م ــب 1440هـــ، المواف رج
ــة  ــر حديق ــلمان، أكب ــك س ــة المل ــتكون حديق وس
 16 علــى  تزيــد  بمســاحة  العالــم،  فــي  ُمــُدن 
ــا  ــا وثقافًي ــروًعا بيئًي ــد مش ــا، وتع ــًرا مربًع كيلومت
ــى  ــدف إل ــا، يه ــا مهًم ــا وترفيهًي ــا وفنًي ورياضًي
تحســين جــودة الحيــاة فــي مدينــة الريــاض، ورفــع 
تصنيفهــا ضمــن »أفضــل المــدن مالءمــة للعيــش 

ــم«. ــول العال ح

ــق  ــدء تطبي ــعودية، ب ــرة الس ــج والعم ــت وزارة الح أعلن
»البصمــة«  الحيويــة  الخصائــص  تســجيل  اشــتراط 
ــى  ــن إل ــا للقادمي ــرة« إلكترونًي ــيرة »العم ــدار تأش إلص
مكــة المكرمــة مــن بريطانيــا، وتونــس، والكويــت، 

وبنغالديــش، وماليزيــا.
وأكــدت الــوزارة أن الهــدف من التســجيل، هو تســهيل 
إجــراءات الدخــول عبــر منافــذ المملكــة، وإثــراء التجربــة 
الرقميــة لضيــوف الرحمــن، وأشــارت إلــى أن إجــراءات 

البصمــة تتــم مــن خــالل 6 خطــوات.
ــة«  ــة »البصم ــص الحيوي وذكــرت أن تســجيل الخصائ
  )Saudi Visa Bio( تطبيــق  بتحميــل  يكــون 
ــراءة  ــيرة، والق ــوع التأش ــد ن ــة، وتحدي ــف الذكي للهوات
الفوريــة لجــواز الســفر، والتقــاط صــورة الوجــه مــن 
الكاميــرا األماميــة ومطابقتهــا مــع الصــورة الشــخصية 
فــي جــواز الســفر، ومســح بصمــات األصابــع العشــر 

ــرا. ــن خــالل الكامي ــا م إلكترونًي
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ــن معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام  دشَّ
والمســجد النبــوي، الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن 
لمكتبــة  الرقميــة  الحقيبــة  الســديس،  عبدالعزيــز 
المســجد النبــوي، التــي تــم خاللهــا تحويــل اإلهــداءات 
ــة  ــادة رقمي ــى م ــة إل ــات الورقي ــب والمطبوع ــن الكت م

رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر 
ــز  ــل مرك ــاض، حف ــة الري ــر منطق ــز، أمي ــن عبدالعزي ب
ــن  ــم الفائزي ــي لتكري ــوار الوطن ــز للح ــك عبدالعزي المل

بجائــزة »الحــوار الوطنــي« فــي نســختها الثانيــة.
وأعــرب رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك عبدالعزيــز 
للحــوار الوطنــي، الدكتــور عبدالعزيــز الســبيِّل، عــن 
ــى  ــاض عل ــة الري ــر منطق ــمو أمي ــره لس ــكره وتقدي ش

تدشين الحقيبة الرقمية لمكتبة المسجد 
النبوي

أمير الرياض يرعى حفل مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني

علــى بطاقــة رقميــة، تــوّزع علــى الــزوار والباحثيــن 
ــم. ــة العل وطلب

وأكــد معاليــه حــرص الرئاســة علــى تجويــد خدماتهــا 
الرقميــة، لتحقيــق التحــول الرقمــي الفعــال، الــذي 
يعــد إحــدى الركائــز األساســية لـ«رؤيــة المملكــة 2030.«

دعمــه المســتمر ألنشــطة المركــز وبرامجــه ورعايتــه 
حفــل الجائــزة، موضًحــا أن جائــزة الحــوار الوطنــي، 
مــن  المنبثقــة  المجتمعيــة،  المبــادرات  إحــدى 
التوجهــات االســتراتيجية لمركــز الملــك عبدالعزيــز 
ــد  ــق مزي ــى تحقي ــل عل ــي تعم ــي، الت ــوار الوطن للح
ــع  ــة، والمجتم ــات الحكومي ــع المؤسس ــل م ــن التفاع م
لتكريمهــم  واألفــراد؛  الخــاص،  والقطــاع  المدنــي، 
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ــز  ــن عبدالعزي ــر فيصــل ب ــح صاحــب الســمو األمي افتت
حديقــة   17 الريــاض،  منطقــة  أميــن  عيــاف،  بــن 
توزعــت فــي 13 حًيــا بمختلــف أنحــاء مدينــة الريــاض، 
اســتكماالً لمراحــل خطــة األمانــة حــول زيــادة عــدد 
ــي  ــا ف ــا بدوره ــاض، وإيماًن ــي الري ــة ف ــق العام الحدائ
والرفــع   ،»2030 المملكــة  »رؤيــة  تطلعــات  تحقيــق 
بمســتوى جــودة الحيــاة، وتحســين المشــاهد الحضريــة، 

ــام. ــراغ الع ــة والف ــى التحتي ــر البن وتطوي
ــة،  ــج، قرطب ــبيليا، الخلي ــد، إش ــاء: الرائ ــملت األحي وش
ــاب، الفــالح، المونســية، النخيــل،  ــدار البيضــاء، الضب ال

افتتاح 17 حديقة في نطاق 13 حًيا داخل 
الرياض

النرجــس، اليرمــوك، حطيــن، لبــن؛ بمســاحة إجماليــة 
ــع. ــر مرب ــف مت تتجــاوز 194 أل

وتســعى أمانــة منطقــة الريــاض مــن خــالل زيــادة 
عــدد الحدائــق إلــى تعزيــز مفهــوم الحديقــة كمــكان 
ــم  ــتوعب تنظي ــع، يس ــاف المجتم ــة أطي ــب لكاف مناس
الفعاليــات الصغيــرة داخلهــا بالتنســيق مــع الجهــات 
ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى رفــع نســبة المســطحات 
الخضــراء وتنميــة الغطــاء النباتــي، التــي ستســهم فــي 

رفــع تصنيــف مدينــة الريــاض فــي هــذا المجــال.

ــهام  ــاء،  واإلس ــي العط ــتمرار ف ــى االس ــم عل وتحفيزه
التــي  والمبــادرات  المشــاريع  تقديــم  فــي  ــال  الفعَّ
والتعايــش،  قيــم  التســامح،  تعزيــز  فــي  تســهم 
والتالحــم الوطنــي فــي   المجتمــع، بمــا يواكــب التطــور 
اإليجابــي الكبيــر الــذي تشـــهده المملكــة فــي جميــع 
المجــاالت، بتوجيهــات مــن خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل 
ــم  ــعودية 2030« بدع ــة الس ــات »رؤي ــق تطلع - ولتحقي
ــد  ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــة م ومتابع
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس 

مجلــس الــوزراء - حفظــه اهلل.
ــي  ــوار الوطن ــزة الح ــبيِّل، أن جائ ــور الس ــاف الدكت وأض
فــي دورتهــا الثانيــة حظيــت باهتمــام كبيــر مــن 
ــحين  ــدد المرش ــتهدفة، وازداد ع ــات المس ــع الفئ جمي
ــى،  ــدورة األول ــن ال ــر ع ــكل كبي ــة بش ــا األربع لفروعه
ــز،  ــا المرك ــى به ــي يحظ ــة الت ــى الثق ــر عل ــذا مؤش وه
ــادرات  ــة المب ــي بأهمي ــي المجتمع ــادة الوع ــى زي وعل
التــي تســعى لتحقيــق منظومــة القيــم اإليجابيــة فــي 

ــع. المجتم
شــملت  الحــوار  الوطنــي »   أن   » جائــزة  إلــى  ُيشــار 
أربعــة فــروع: األول للمؤسســات الحكوميــة، وفــاز فيــه  
ــبت  ــادرة »الس ــن مب ــة ع ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش هيئ

ــادرة  ــة العاصمــة المقدســة عــن مب البنفســجي«، وأمان
»مواســاة.«

فــي حيــن فــاز فــي الفــرع الثانــي مــن مؤسـســـات 
المجتمــع المدنــي، مؤسســة الوليــد لإلنســانية، وبرنامــج 
 – العالمــي  للتواصــل  الشــابة  القيــادات  تأهيــل 

مشــروع ســالم للتواصــل الحضــاري.
القطــاع  مؤسســات  فــرع  وهــو  الثالــث،  الفــرع  ــا  أمَّ
الخــاص، ففــاز فيــه وقــف محمــد بــن أحمــد الرشــيد، 
عــن مبــادرة حيــاة محمديــة، ومؤسســة عبــداهلل العثيــم 
ــع،  ــرع الراب ــي الف ــاز ف ــن ف ــي حي ــة. ف وأوالده الخيري
ــي  ــهل اللحيان ــة س ــتاذة زكي ــراد، األس ــرع  األف ــو ف وه

ــامح.« ــن التس ــادرة »وط ــي مب ف
بمشــاركة  الثانيــة  دورتهــا  فــي  الجائــزة  وحظيــت 
واســعة مــن   المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع 
ــراد، إذ  ــي، واألف ــع المدن ــات المجتم ــاص،  ومؤسس الخ
بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركات فــي مســارات  الجائــزة 
األربعــة 172 مشــاركة تصدرتهــا مشــاركات األفــراد    
بـــ108  مشــاركات،   ثــم القطــاع الحكومــي بـ29 مشــاركة، 
تليهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي بـــ17 مشــاركة، 
َنــت فقرات  والقطــاع الخــاص بـــ 18 مشــاركة،  وقــد تضمَّ
الحفــل تكريــم الفائزيــن والرعــاة، وفيلًمــا عــن الجائزة، 

ــة. ــور التذكاري ــاط الص والتق
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وتهــدف األمانــة مــن خــالل هــذه المبــادرة إلــى زيــادة 
ــاء العاصمــة، إذ يســاهم  وانتشــار الحدائــق داخــل أحي
ــة،  ــاركة المجتمعي ــادة المش ــي زي ــع ف ــا للمجتم قربه
الصغيــرة،  للفعاليــات  األمثــل  المــكان  كونهــا 
الخضــراء  المســطحات  نســبة  رفــع  إلــى  باإلضافــة 
باألحيــاء تماشــًيا مــع مبــادرة »الريــاض الخضــراء« 
ــة 66  ــق المطلق ــي الحدائ ــاحتها ف ــاوزت مس ــي تج الت
ألــف متــر مربــع، وكذلــك االهتمــام بمظاهــر األنســنة 

ــاء. ــل األحي ــام داخ ــراغ الع ــتغالل الف واس

لألطفــال  نوعيــة  بألعــاب  الحدائــق  تجهيــز  وتــم 
تتوافــق مــع جميــع الفئــات العمريــة لهــم، وتــم 
تهيئتهــا بمظــالت تحميهــم مــن أشــعة الشــمس 
ــن مــن اســتخدامها بجميــع  المباشــرة، وكذلــك تمكِّ
وتجــاوز  عليهــا،  المحافظــة  عــن  فضــالً  األوقــات، 
مربــع،  متــر  ألــف   12 األلعــاب  مســاحات  إجمالــي 
وضمــت ممــرات للمشــاة بمســافة 71875 متــًرا مربًعــا، 
 1300 مــن  أكثــر  يقابلهــا  شــجرة،   1200 مــن  وأكثــر 

موقــف.
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ــار  ــعودي، وأخب ــارع الس ــغلت الش ــوادث ش ــن ح ــع م ــا وق ــم م ــة أه ــي للمملك ــف األمن ــر المل ــي تقري ــع ف نطال
الــوزارات والجهــات المختصــة بحفــظ أمــن المملكــة، وتطبيــق القانــون، وحقــوق اإلنســان، ومكافحــة الجريمــة 

والفســاد.

الملف األمني
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واالس«،  »بيــن  البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  اســتقبل 
ــد بــن ســلمان بــن  صاحــب الســمو الملكــي األميــر خال
ــة  ــرس الخيال ــاحة ح ــي س ــاع، ف ــر الدف ــز وزي عبدالعزي
الملكــي بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن، إذ أجريت لســمو 
ــا  ــزف خالله ــمية ع ــتقبال رس ــم اس ــاع مراس ــر الدف وزي
الســالم الملكــي الســعودي، واســتعراض حــرس الشــرف.

وعقــد ســمو وزيــر الدفــاع، اجتماًعــا فــي مقــر وزارة 
الدفــاع  وزيــر  معالــي  مــع  البريطانيــة  الدفــاع 
العالقــات  اســتعراض  خاللــه  جــرى  البريطانــي 
ــن،  ــن الصديقي ــن البلدي ــة بي ــتراتيجية والتاريخي االس
وبحــث أوجــه التعــاون الثنائــي فــي المجــال العســكري 
والدفاعــي، باإلضافــة إلــى مناقشــة عــدد مــن القضايــا 
ذات االهتمــام الُمشــترك، وتطــورات األوضــاع علــى 

والدولــي. اإلقليمــي  المســتويين 
الدفــاع  وزيــر  ومعالــي  الدفــاع  وزيــر  ســمو  ــع  ووقَّ
ــي تهــدف  ــي، الت ــي خطــة التعــاون الدفاع البريطان
إلــى تطويــر قــدرات وزارة الدفــاع الســعودية، وتوطيــن 
الصناعــات العســكرية، وتعزيــز الشــراكة بيــن البلديــن 

فــي المجــال العســكري والدفاعــي.
حضــر االجتمــاع وتوقيــع خطــة التعــاون الدفاعــي مــن 
الجانــب الســعودي صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خالــد بــن بنــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ســفير خادم 

ــلمان  ــن س ــد ب ــر خال ــي األمي ــمو الملك ــب الس زار صاح
بــن عبدالعزيــز وزيــر الدفــاع، مقــر شــركة »بــي أيــه إي 
سيســتمز« )BAE Systems( بمدينــة وارتــون، وذلــك 
خــالل زيــارة ســموه الرســمية للمملكــة المتحــدة. وكان 
فــي اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر الشــركة معالــي 
الفريــق  البريطانيــة  الجويــة  القــوات  أركان  رئيــس 
األول الســير »مايــك ويجســتون«، والملحــق العســكري 
البريطانــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية العميــد 

خالد بن سلمان يوقع خطة التعاون الدفاعي 
مع وزير الدفاع البريطاني

وزير الدفاع يزور شركة بي أيه إي سيستمز

الحرميــن الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة، ومعالــي 
رئيــس هيئــة األركان العامــة الفريــق األول الركــن 
فيــاض بــن حامــد الرويلــي، ومعالــي مســاعد وزيــر 
الدفــاع للشــؤون التنفيذيــة الدكتــور خالــد بــن حســين 
البيــاري، ومديــر عــام مكتــب وزيــر الدفــاع هشــام بــن 
عبدالعزيــز بــن ســيف، والملحــق العســكري بســفارة 
ــدة  ــة المتح ــدى المملك ــريفين ل ــن الش ــادم الحرمي خ

ــاة. ــو عب ــن محمــد أب ــار الركــن ريــاض ب ــواء الطي الل
ومــن الجانــب البريطانــي معالــي رئيــس أركان القــوات 
»مايــك  الســير  األول  الفريــق  البريطانيــة  الجويــة 
ويجســتون«، وســفير المملكــة المتحــدة لــدى المملكــة 
»نيــل كرومبتــون«، والملحــق العســكري البريطانــي 
لــدى المملكــة العميــد »جيمــي بيغــوت«، والســكرتير 
الخــاص لمعالــي وزيــر الدفــاع البريطانــي »ميــري 

ــز«. ديفي
ــق  ــد المراف ــل والوف ــد وص ــاع ق ــر الدف ــمو وزي وكان س
لــه إلــى المملكــة المتحــدة فــي زيــارة رســمية يلتقــي 
خاللهــا بعــدٍد مــن المســؤولين لبحــث العالقــات بيــن 
ــي  ــي ف ــاون الثنائ ــز التع ــن، وتعزي ــن الصديقي البلدي
القضايــا  ومناقشــة  والدفاعــي،  العســكري  المجــال 
ــى المســتويين اإلقليمــي  ذات االهتمــام المشــترك عل

ــي. والدول

التنفيــذي لمجموعــة  والرئيــس  »جيمــي بيغــوت«، 
»تشــارلز  الدكتــور  سيســتمز«  إي  أيــه  »بــي  شــركة 

ــرن«. وودبي
وزيــر  لســمو  إيجــاز  تقديــم  الزيــارة  خــالل  وجــرى 
التايفــون  المتفوقــة لطائــرة  القــدرات  الدفــاع عــن 
وأنظمتهــا القتاليــة، واســتمع ســموه لشــرح حــول خطــط 
ــك  ــن ذل ــتقبلية، وتضم ــركة المس ــتراتيجيات الش واس
برنامــج القــدرات الجويــة القتاليــة المســتقبلية، وتطوير 
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القائمــة  الشــراكة  تعزيــز  وســبل  الجويــة،  األنظمــة 
بينهــا وبيــن القــوات المســلحة الســعودية، التــي تمتــد 
إلــى أكثــر مــن 50 عاًمــا، حققــت خاللهــا العديــد مــن 
اإلنجــازات والنجاحــات فــي مجــاالت نقــل التقنيــة 
والخبــرات للمملكــة، والتعــاون مــع القطــاع الصناعــي 
الســعودي؛ وتوِّجــت هــذه الجهــود بتجميــع أول طائــرة 
تدريــب نفاثــة، إضافــة إلــى تصنيــع بعــض أجزائهــا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا سيســاهم فــي 
تحقيــق أحــد أهــم أهــداف »رؤيــة المملكــة 2030« فــي 

ــكرية. ــات العس ــن الصناع توطي
بعــد ذلــك قــام ســمو وزيــر الدفــاع بزيــارة لموقــع 
ــركة،  ــة للش ــران التابع ــة الطي ــم أنظم ــر وتصمي تطوي
واطلــع علــى عــدد مــن النمــاذج الخاصــة بطائــرات 
التايفــون، واألنظمــة الحديثــة التــي تســتخدم فــي 

الطيــران.
ــادم  ــفير خ ــعودي، س ــب الس ــن الجان ــارة م ــر الزي حض
الحرميــن الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة صاحــب 
ــلطان  ــن س ــدر ب ــن بن ــد ب ــر خال ــي األمي ــمو الملك الس
بــن عبدالعزيــز، ومعالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة 
الرويلــي،  بــن حامــد  الركــن فيــاض  األول  الفريــق 

التنفيذيــة  للشــؤون  الدفــاع  ومعالــي مســاعد وزيــر 
عــام  ومديــر  البيــاري،  حســين  بــن  خالــد  الدكتــور 
مكتــب وزيــر الدفــاع هشــام بــن عبدالعزيــز بــن ســيف، 
والرئيــس التنفيــذي للبرنامــج الســعودي البريطانــي 
اللــواء  »ســالم«  مشــروع  رئيــس  الدفاعــي  للتعــاون 
ــر  ــة، ومدي ــد الربيع ــن محم ــداهلل ب ــن عب ــار الرك الطي
الدفاعــي  للتعــاون  البريطانــي  الســعودي  البرنامــج 
اللــواء صــالح الديــن الفــواز، والملحق العســكري بســفارة 
ــدة  ــة المتح ــدى المملك ــريفين ل ــن الش ــادم الحرمي خ

ــاة. ــو عب ــد أب ــن محم ــاض ب ــن ري ــار الرك ــواء الطي الل
لقطــاع  العــام  المديــر  البريطانــي  الجانــب  ومــن 
»أفريــل  واالقتصــادي  التجــاري  واألمــن  الصناعــة 
جوليــف«، ومديــر عــام مشــاريع القــوات المســلحة 
ــس  ــواء »كري ــة الل ــاع البريطاني ــوزارة الدف ــعودية ب الس
سيســتمز«  إي  أيــه  »بــي  شــركة  ومديــر  ســنيث«، 
ــز«،  ــايمون بارن ــعودية »س ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ــتمز«  ــه إي سيس ــي أي ــركة »ب ــكري لش ــار العس والمستش
ــؤولين  ــار المس ــن كب ــدد م ــور«، وع ــدي بولف ــير »آن الس

مــن مدنييــن وعســكريين فــي الجانبيــن.
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عقــد أصحــاب المعالــي المعنيــون بإنفــاذ قوانيــن 
مكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون، االجتمــاع 
الــوزاري األول ألجهــزة إنفــاذ قوانيــن مكافحــة الفســاد 
ــة  ــة الرقاب ــن هيئ ــوة م ــاون، بدع ــس التع ــدول مجل ب
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الفســاد  ومكافحــة 
بمحافظــة جــدة، برئاســة معالــي رئيــس هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربية الســعودية األســتاذ 
مــازن بــن إبراهيــم الكهمــوس، وبحضــور كلٍّ مــن نائب 
المنــدوب الدائــم لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة لدى 
منظمــة التعــاون اإلســالمي مبــارك بــن حمــد الحمــادي، 
ورئيــس األمــن العــام بمملكــة البحريــن الفريــق طــارق 
بــن حســن الحســن، ومعالــي الشــيخ غصــن بــن هـــالل 
العلــوي رئيــس جهــاز الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة 
اإلداريــة  الرقابــة  هيئــة  ورئيــس  عمــان،  بســلطنة 
المســند،  والشــفافية بدولــة قطــر حمــد بــن ناصــر 
والشــؤون  األوقــاف  ووزيــر  العــدل  وزيــر  ومعالــي 
اإلســالمية ووزيــر الدولــة لشــؤون تعزيــز النزاهــة بدولــة 
الكويــت عبدالعزيــز ماجــد عبدالعزيز الماجد، ومشــاركة 
معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

ــرف. ــارك الحج ــالح مب ــف ف ــور ناي ــة الدكت العربي
ــي  ــان الختام ــه البي ــا تضمن ــى م ــاع إل ــرق االجتم وتط
الصــادر عــن المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون فــي 
 9 بتاريــخ  ُعقــدت  التــي  واألربعيــن  الثالثــة  دورتــه 
ديســمبر 2022م، الــذي أكــد التنفيــذ الكامــل والدقيــق 
لرؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود – حفظــه اهلل – لتعزيــز العمــل 
ــك  ــوة وتماس ــى ق ــرص عل ــترك، والح ــي المش الخليج
أعضائــه  بيــن  الصــف  ووحــدة  التعــاون  مجلــس 
وتحقيــق المزيــد مــن التنســيق والتكامــل والترابــط 
فــي جميــع المياديــن بمــا يحقــق تطلعــات مواطنــي 

دول المجلــس.
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  وزراء  ــب  ورحَّ
ــوزاري األول  ــاع ال ــن االجتم ــادر ع ــرار الص ــة بالق العربي
ــدول  ــي ال ــاد ف ــة الفس ــن مكافح ــاذ قواني ــزة إنف ألجه

دول مجلس التعاون تبحث مالحقة مرتكبي 
جرائم الفساد

األعضــاء بمنظمــة التعــاون اإلســالمي، المنعقــد بتاريــخ 
ديســمبر   20 الموافــق  1444هـــ،  األولــى  جمــادى   26
ــة ومكافحــة الفســاد فــي  ــة الرقاب 2022م، برئاســة هيئ
المملكــة العربيــة الســعودية، القاضــي بإقــرار اتفاقيــة 
مكــة المكرمــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســالمي للتعــاون فــي مجــال إنفــاذ قوانيــن مكافحــة 
الــدول  خارجيــة  وزراء  لمجلــس  ورفعهــا  الفســاد، 
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي العتمادهــا.
وأشــادوا بقــرار المجلــس الــوزاري فــي دورتــه )154( 
التــي  األعلــى  للمجلــس   )43( للــدورة  التحضيريــة 
عقــدت بتاريــخ 13 جمــادى األولــى 1444هـــ، الموافــق 
مــا  علــى  بالموافقــة  القاضــي  2022م،  ديســمبر   7
رفعتــه اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد 
ــا  ــن له ــاع الثام ــر االجتم ــي محض ــس ف ــدول المجل ب
ــق  ــع األول 1444هـــ، المواف ــخ 16 ربي ــد بتاري ــذي عق ال
ــة  ــل للمملك ــم الكام ــم الدع ــر 2022م، بتقدي 12 أكتوب
العربيــة الســعودية فــي مبادرتهــا لتبنــي اتفاقيــة 
لتعزيــز التعــاون بيــن ســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة 
ــالمي. ــاون اإلس ــة التع ــدول منظم ــاد ب ــة الفس بمكافح
وأشــاروا إلــى القــرار الصــادر عــن االجتمــاع الســابع للجنة 
ــس  ــدول المجل ــاد ب ــة الفس ــة بمكافح ــة المعني الوزاري
1443هـــ،  صفــر   26 بتاريــخ  انعقــاده  جــرى  الــذي 
الموافــق 3 أكتوبــر 2021م، القاضــي بحــث أجهــزة 
إنفــاذ قوانيــن مكافحــة الفســاد بــدول المجلــس علــى 
ســرعة االنضمــام لشــبكة مبــادرة الريــاض العالميــة 
ــاد  ــة الفس ــة بمكافح ــون المعني ــاذ القان ــلطات إنف لس
ــان  ــع بي ــواءم م ــا يت ــك بم )GlobE Network(، وذل
الُعــال الصــادر عــن الــدورة الحاديــة واألربعيــن للمجلس 
األعلــى لمجلــس التعــاون )قمــة الســلطان قابــوس 
االســتفادة  ضــرورة  أكــد  والــذي  الصبــاح(،  والشــيخ 
ممــا تــم االتفــاق عليــه فــي إطــار مجموعــة العشــرين 
ومبــادرة الريــاض بشــأن التعــاون فــي التحقيقــات فــي 
قضايــا الفســاد العابــرة للحــدود ومالحقــة مرتكبيهــا.
االجتمــاع  عــن  الصــادر  القــرار  إلــى  أشــاروا  كذلــك 
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الســابع للجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد 
بــدول المجلــس، بــأن يكــون عنــوان الفعاليــة الســنوية 
للعــام 2022م، هــو »تعزيــز التعــاون بيــن أجهــزة إنفــاذ 
القانــون المختصــة بمكافحــة الفســاد« بتنظيــم هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربية الســعودية 
)دولــة الرئاســة(، إضافــة إلــى القــرار الصــادر عــن الــدورة 
التاســعة لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد رقــم 9/5 لســنة 2021م، 
ــلطات  ــجيع س ــى تش ــراف إل ــدول األط ــو ال ــذي يدع ال
لديهــا  الفســاد  بمكافحــة  المعنيــة  القانــون  إنفــاذ 
علــى االنضمــام إلــى شــبكة مبــادرة الريــاض العالميــة 
ــاد  ــة الفس ــة بمكافح ــون المعني ــاذ القان ــلطات إنف لس
إلــى توفيــر  والتــي تهــدف   ،)GlobE Network(
لمكافحــة  بالمرونــة  تتســم  وفّعالــة  ســريعة  أدوات 

ــدود. ــرة للح ــاد العاب ــم الفس جرائ
ولرفــع مســتوى التنســيق وتعزيــز قــدرة دول المجلــس 
العابــرة  الفســاد  جرائــم  مرتكبــي  مالحقــة  علــى 
أنشــطتهم  عــن  الناتجــة  والعائــدات  للحــدود، 
اإلجراميــة، واتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة أو التحفظيــة 
بشــأنها - وفًقــا لألنظمــة )القوانيــن( الوطنيــة المعمــول 
ــق  ــد اُتف ــس - فق ــن دول المجل ــة م ــي كل دول ــا ف به

ــاد  ــة الفس ــن مكافح ــاذ قواني ــزة إنف ــام أجه ــى قي عل
وتزويــد  اتصــال  ضبــاط  بتحديــد  المجلــس  بــدول 
األمانــة العامــة بأســمائهم ووســائل التواصــل معهــم؛ 
ــرعة  ــل س ــا يكف ــم، بم ــا بينه ــيق فيم ــهيل التنس لتس
تبــادل المعلومــات والتحريــات ذات الصلــة بجرائــم 
الفســاد العابــرة للحــدود، علــى أن تقــوم األمانــة العامة 
بتعميــم قائمــة أســماء ضبــاط االتصــال علــى دول 

المجلــس وتحديثهــا بشــكل دوري.
وزراء  أوصــى  اإلقليمــي،  التعــاون  تعزيــز  وبهــدف 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، األمانــة 
العامــة بالتنســيق - وفًقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا في 
إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة - لعقــد 
اجتمــاع وزاري ســنوي ألجهــزة إنفــاذ قوانيــن مكافحــة 
ــاع دوري  ــد اجتم ــك عق ــس، وكذل ــدول المجل ــاد ب الفس
ــا  ــزة، بم ــك األجه ــي تل ــال ف ــاط االتص ــوري لضب حض
الخليجــي  والتعــاون  التكامــل  تعزيــز  فــي  يســهم 
فــي مجــال مكافحــة جرائــم الفســاد العابــرة للحــدود، 
ــات فــي تلــك  ــادل المعلومــات والتحري مــن خــالل تب
ومالحقــة  فيهــا،  والتحقيــق  وكشــفها،  الجرائــم، 
الموجــودات  اســترداد  فــي  والمســاعدة  مرتكبيهــا، 

المســروقة وإعادتهــا.
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البحــري  التمريــن  البحريــن،  مملكــة  فــي  انطلــق 
ــة  ــوات البحري ــن الق ــر 23« بي ــط »جس ــي المختل الثنائ
ــة فــي »األســطول الشــرقي«  الملكيــة الســعودية ممثل
وســالح البحريــة الملكــي البحرينــي، بحضــور قائــد 
ســالح البحريــة الملكــي البحرينــي اللــواء الركــن بحــري 
محمــد يوســف العســم، والملحــق العســكري فــي ســفارة 
ــد  ــن العمي ــدى البحري ــعودية ل ــة الس ــة العربي المملك
ــار  ــن كب ــدد م ــان، وع ــم الثني ــن إبراهي ــد ب ــن فه الرك

ــن. ــي التمري ــاركين ف ــاط المش الضب
الركــن  البحــري  العقيــد  التمريــن  مديــر  وأوضــح 
ــن العصيمــي، أن تمريــن »جســر  ــن عبدالرحم ــد ب أحم

انطالق التمرين البحري الثنائي المختلط 

»جسر 23«
23« يهــدف إلــى رفــع مســتوى االســتعداد القتالــي 
ــة  ــم التكتيكي ــد المفاهي ــاركة، وتوحي ــدات المش للوح
وتنفيــذ العمليــات المشــتركة، باإلضافــة إلــى تطبيــق 
إجــراءات إدارة المعــارك البحريــة، والقيــادة والســيطرة، 
ــف  ــاالت بمختل ــراءات االتص ــق إج ــاءة تطبي ــع كف ورف

ــا. أنواعه
وبيَّــن أن هــذا التمريــن يأتــي امتــداًدا لسلســلة تماريــن 
البلديــن  بيــن  دوري  بشــكل  ُتنفــذ  التــي  »جســر« 
والتنســيق  األمنــي  للتعــاون  تعزيــًزا  الشــقيقين، 
ــد  ــة، وتوحي ــاه اإلقليمي ــن المي ــن، وتأمي ــن الجانبي بي

المشــترك. والعمــل  المفاهيــم 

مــن  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  نــت  تمكَّ
إحبــاط محاولتــي تهريــب أكثــر مــن 2.9 مليــون حبــة 
كبتاجــون، وذلــك بعــد العثــور عليهــا ُمخبــأة فــي 
إرســاليات وردت إلــى المملكــة عبــر منفــذي الربــع 

والحديثــة. الخالــي 
نــت فــي منفــذ الربــع  وأوضحــت الهيئــة أنهــا تمكَّ
ــة  ــب 2.920.000 حب ــة تهري ــاط محاول ــن إحب ــي م الخال
كبتاجــون، وذلــك بعــد العثــور عليهــا ُمخبــأة فــي 
إرســاليات )كابــالت كهربائيــة( وردت عبــر المنفــذ، 
حيــث جــرى إخفــاء المضبوطــات داخــل تجاويــف 

الكابــالت.
وأضافــت أنهــا تمكنــت فــي منفــذ الحديثــة، مــن 
إحبــاط محاولــة أخــرى لتهريــب 24.400 حبــة كبتاجــون، 

إحباط تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة 
كبتاجون

إلحــدى  الــدوران«  »عمــود  داخــل  ُمخبــأة  كانــت 
الشــاحنات القادمــة عبــر المنفــذ.

جــرى  الضبــط،  عمليــات  إتمــام  بعــد  أنــه  وبيَّنــت 
ــدرات  ــة المخ ــة لمكافح ــة العام ــع المديري ــيق م التنس
لضمــان القبــض علــى المســتقبل للمضبوطــات داخــل 

المملكــة، وتــم بفضــل اهلل القبــض عليــه.
وشــددت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى 
ــى  ــة عل ــة الجمركي ــكام الرقاب ــي إح ــة ف ــا ماضي أنه
واردات وصــادرات المملكــة، وتقــف بالمرصــاد أمــام 
وذلــك تحقيًقــا ألبــرز  التهريــب،  أربــاب  محــاوالت 
أمــن  تعزيــز  فــي  المتمثلــة  اســتراتيجيتها  ركائــز 
وحمايــة المجتمــع بالحــد مــن محــاوالت تهريــب مثــل 

هــذه اآلفــات وغيرهــا مــن الممنوعــات.
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اســتقبلت القــوات البحريــة الملكية الســعودية، ســفينة 
جاللــة الملــك »الدرعيــة« لــدى وصولهــا قاعــدة الملك 
ــن  ــة م ــي قادم ــطول الغرب ــي األس ــة ف ــل البحري فيص

مقــر التصنيــع فــي إســبانيا.
وأقامــت القــوات البحريــة مراســم اســتقبال رســمية 
لســفينة جاللــة الملــك الدرعيــة، ثانــي ســفن »مشــروع 
الســروات« المشــتمل علــى تصنيــع وبنــاء خمــس قطــع 
بحريــة بقــدرات نوعيــة للتعامــل مــع مختلــف المهــام 

القتاليــة بقــدرة وكفــاءة عاليــة.
وخــالل مراســم االســتقبال تفقــد معالــي قائــد القــوات 
البحريــة الملكيــة الســعودية الفريــق الركــن فهــد بــن 
ــامها،  ــي أقس ــّول ف ــفينة وتج ــي، الس ــداهلل الغفيل عب
واّطلــع علــى مــا تحتويــه مــن تجهيــزات حديثــة 
وتقنيــات متقدمــة، قبــل أن يــدّون كلمــة فــي الســجل 

ــفينة. ــي للس التاريخ

سفينة جاللة الملك »الدرعية« تصل قاعدة 
الملك فيصل البحرية

وأكــد معاليــه بهذه المناســبة، أن ســفينة جاللــة الملك 
الدرعيــة مــن طــراز »كورفيــت - أفانتــي 2200« ستســهم 
فــي رفــع مســتوى الجاهزيــة للقــوات البحريــة، وتعزيــز 
المصالــح  وحمايــة  المنطقــة،  فــي  البحــري  األمــن 

االســتراتيجية الحيويــة للمملكــة.
ــدث  ــم أح ــروات تض ــروع الس ــفن مش ــى أن س ــار إل وأش
ــة  ــدات الجوي ــع التهدي ــل م ــة للتعام ــة القتالي األنظم
كافــة، الســطحية وتحــت الســطحية، وســتزود بــأول 
اســم  البحــري تحــت  القتــال  نظــام ســعودي إلدارة 
الصناعــات  توطيــن  فــي  سيســهم  الــذي  »حــزم« 
المواهــب  ورعايــة  التقنيــة  نقــل  عبــر  العســكرية 
الوطنيــة مــن خــالل برامــج التدريــب علــى رأس العمــل.
ويأتي »مشـــروع الســـروات«، نتـاج شـــراكة بـين الشـركة 
ــركة  ــكرية )SAMI(  وشـ ــناعات العسـ ــعودية للصـ الس
نافانتيــا اإلســبانية؛ لبنــاء خمــس ســفن لصالــح القــوات 

ــة الســعودية. ــة الملكي البحري
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فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
شــهر ديســمبر، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للُمضــي ُقدًمــا نحــو 

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

الملف االقتصادي
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فــي وقــت تشــهد فيــه العاصمــة الســعودية الريــاض 
ــى  ــي عل ــي العرب ــعودي الخليج ــي الس ــراك الصين الح
أعلــى مســتوياته، أكــد مجلــس األعمــال الســعودي 
الصينــي، أن القمــم ستســفر عــن أكثــر مــن 30 اتفاقيــة 
تشــمل جميــع المجــاالت، وتعــزز التعــاون االقتصــادي 
مــن  يمكــن  بمــا  الشــامل،  والتجــاري  واالســتثماري 
»طريــق  الصينــي  للمشــروع  الحقيقيــة  االنطالقــة 
ــة  ــة العربي ــى المنطق ــاض إل ــن الري ــوة م ــر« بق الحري

ــم. ــق العال ــة مناط ــيوية وبقي واآلس
رئيــس  العجــالن،  عبدالعزيــز  بــن  محمــد  وكشــف 
مجلــس األعمــال الســعودي الصينــي، عــن أكثــر مــن 30 
اتفاقيــة ســيتم توقيعهــا بيــن قطاعــي األعمــال فــي 
ــاه  ــاء والمي ــة والكهرب ــمل الطاق ــاض، تش ــن والري بكي
والخفيفــة  الثقيلــة  والصناعــات  التحتيــة  والبنيــة 

والمتوســطة والتكنولوجيــا والــذكاء الصناعــي.
ووفــق العجــالن، فــإن العالقــات االقتصادية فــي اآلونة 
األخيــرة تشــهد توســًعا غيــر مســبوق، عازًيــا ذلــك إلــى 
انفتــاح الســعودية والصيــن علــى األســواق العالميــة، إذ 
ــول  ــهولة الوص ــي بس ــة الجغراف ــع المملك ــز موق يتمي
إلــى إقليــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وســهولة 

الوصــول إلــى األســواق الغربيــة.
ــعودية  ــن الس ــة بي ــات الثنائي ــالن: »العالق ــال العج وق
ــام  ــم ع ــمي ت ــاع رس ــن أول اجتم ــدة، لك ــن ممت والصي
ــا حتــى  1985، ومنــه أخــذت العالقــة بالتطــور تدريجًي
أصبحــت الســعودية أكبــر شــريك تجــاري للصيــن فــي 
ــر  ــة األخيــرة تطــورًا غي غــرب آســيا، ونشــهد فــي اآلون

ــة«. ــات الثنائي ــي العالق ــبوق ف مس
ــة  ــة التنفيذي ــات اللجن ــس فعالي ــن دور المجل ويتضم
ــة  ــات مختلف ــي قطاع ــة ف ــان متخصص ــكيل لج وتش

30 اتفاقية في قطاع األعمال بين 
السعودية والصين

والتبــادل  والصينيــة  الســعودية  الســوقين  تهــم 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  واالقتصــادي  التجــاري 
وإطــالق الموقــع اإللكترونــي الرســمي للمجلــس الــذي 
ــرات  ــاء، ومذك ــات لألعض ــن الخدم ــة م ــدم مجموع يق
ــة  ــات حكومي ــع جه ــا م ــم توقيعه ــي ت ــم الت التفاه

صينيــة .
عــن  اقتصاديــة  ودراســات  تقاريــر  إعــداد  ويشــمل 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والفرص االســتثمارية، 
وإعــداد ومشــاركة نشــرات بريديــة تتضمــن آخــر األخبــار 
االقتصاديــة التــي تخــص البلديــن والمشــاركة فــي 
الفعاليــات بصفــة رســمية، وبيــان التحديــات التــي 
تواجــه رجــال األعمــال الســعوديين عــن االســتثمار فــي 

ــات. ــذه التحدي ــل ه ــى تذلي ــل عل ــن والعم الصي
مــن جانــب آخــر، قــال أحمــد الكريديــس، نائــب رئيــس 
مجلــس األعمــال الســعودي الصينــي، ســيكون هنــاك 
مركــز إقليمــي للمصانــع فــي الســعودية وهــو محفــز 
للشــراكة بيــن الصيــن والســعودية، مشــيًرا إلــى أن 
ذلــك يضــع أرضيــة قويــة لـ«طريــق الحريــر« الصينــي، 
الــذي يمــّر بمعظــم البــالد الخليجيــة والعربيــة، ويمثــل 
ــا لحركــة التجــارة واالقتصــاد التــي تربــط  منفــًذا مهًم

الصيــن بالمنطقــة العربيــة.
التــي  المميــزات والحوافــز  إلــى  الكريديــس  ولفــت 
الشــركات  لجــذب  للمســتثمرين  المملكــة  تقدمهــا 
إلــى  اســتثماراتهم  وّجهــوا  حــال  فــي  الصينيــة 
االســتراتيجية  العالقــات  أن  إلــى  مشــيًرا  المملكــة، 
الســعودية الصينيــة، تشــهد تطــورًا مميــًزا ووثيًقــا، 
ــاون  ــن التع ــد م ــو المزي ــارعة نح ــرة متس ــير بوتي وتس

المشــترك. والتفاهــم 



21 تقارير سعوديةتقارير سعودية
التقرير السادس والثالثون - ديسمبر 2022التقرير السادس والثالثون - ديسمبر 2022

ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي رأس خ
عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل - بحضــور ولــي 
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، جلســة مجلــس 
الــوزراء للميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 1444/ 
ــي  ــوزراء ف ــس ال ــا مجل ــي عقده 1445هـــ )2023م(، الت
قصــر اليمامــة بمدينــة الريــاض، األربعــاء الثالــث عشــر 
ــابع  ــق الس ــى 1444هـــ، المواف ــادى األول ــهر جم ــن ش م

ــمبر 2022م. ــهر ديس ــن ش م
ــوزراء، قــال خــادم  فــي كلمــة خــالل جلســة مجلــس ال
ــن  ــن ع ــه نعل ــون اهلل وتوفيق ــريفين: بع ــن الش الحرمي
الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام القــادم، ســائلين اهلل - 
عــز وجــل - أن ُيديــم علــى وطننــا نعمــة األمــن والرخــاء.

وأعلنــت وزارة الماليــة الســعودية الميزانيــة التقديريــة 
ــارًا،  ــرادات 1130 ملي ــت أن اإلي ــي بيَّن ــام 2023، والت للع
ــارًا. فــي  ــارًا، والفائــض 16 ملي والمصروفــات 1114 ملي
المقابــل بلغــت اإليــرادات الفعليــة للعــام 2022، مبلــغ 
1234 مليــار ريــال، والمصروفــات 1132 مليــار ريــال، 

ــار ريــال. والفائــض 102 ملي

ميزانية 2023: اإليرادات 1130 ملياًرا 
والفائض 16 ملياًرا

تأتــي ميزانيــة عــام 2023م داعمــة الســتمرار االســتدامة 
االقتصاديــة  اإلصالحــات  مســيرة  ومتابعــة  الماليــة 
والهيكليــة الهادفــة إلــى تقويــة الموقــف المالــي 
ومواكبتــه  االقتصــاد،  مرونــة  وتعزيــز  للمملكــة، 
للمتغيــرات العالميــة المتســارعة. كذلــك تؤكد ســعيها 
إلــى مواصلــة تنفيـــذ البرامــج والمشـــاريع الداعمــة 
وتحقيــق  االقتصاديــة،  القاعــدة  وتوســيع  للنمــــو، 

التنميــة الشــاملة.
ــة  وتعكــس الميزانيــة الجهــود التــي تبذلهــا الحكومـ
ــق  ــي تحقيـ ــة ف ــنوات الماضي ــالل الســ ــا خ ونجاحه
الهـــدف األساســي مـــن اإلصالحــات الماليـــة فـــي 
تحــت مســمى  انطلقــت  والتــي  األولـــى  مرحلتهــا 
برنامــج التــوازن المالــي، الذي كان يســتهدف الســيطرة 
علــى معــدالت العجــز المرتفعــة للوصــول إلــى التوازن 
ــة  ــتهدف المرحل ــط؛ وتس ــدى المتوس ــى الم ــي عل المال
الثانية تحت مسمى برنامـــج االســـتدامة الماليـــة، الذي 
ــتدامة  ــة مس ــرات مالي ــد ومؤش ــع قواع ــى وض ــز عل يرك
علــى المدييــن المتوســط والطويــل، مــــن خــــالل 
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ــة  ــتقرار وموجهــ ــم باالســ ــاق تتســ ــتويات إنفــ مســ
إلنفــــاق اســتراتيجي يدعــــم التغيــر الهيكلــي فــي 
ــة المملكــة  ــاد لتحقيــــق مســــتهدفات »رؤيـ االقتصــ
2030«، فـــي إطـــار يضمـن المحافظـــة علـى مسـتويات 
مناســـبة مـــن االحتياطيات وتضمــــن اســــتدامة الدين 

ــام. الع
المــدى  وعلــى  العــام،  هــذا  ميزانيــة  وتســتهدف 
المتوســط، االســتمرار فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى 
والمبــادرات المعلنــة ســابًقا، كبرامــج: التحــول الوطنــي، 
اللوجســتية  الوطنيــة والخدمــات  وتطويــر الصناعــة 
وجــودة الحيــاة، وخدمــة ضيــوف الرحمــن، ومبــادرة 
الســعودية الخضــراء وغيرهــا مــن برامــج ومبــادرات 
ومشــاريع التــي مــن شــأنها تحقيــق تغيــرات هيكليــة 
إيجابيــة تــؤدي إلــى توســيع القاعــدة االقتصاديــة 
ورفــع مســتوى جــودة حيــاة المواطنيــن والمقيميــن 
والخدمــات المقدمــة لهــم. كذلــك تهــدف الميزانيــة 
ــي،  ــج المحل ــي النات ــتثمار ف ــاهمة االس ــع مس ــى رف إل
ــي  ــتثمرين ف ــة المس ــتثمارية وثق ــة االس ــز البيئ وتعزي
االقتصــاد وتقديــم الممكنــات والمحفــزات االســتثمارية 

وتعزيــز الشــفافية.
رفــع  فــي  جهودهــا  مواصلــة  الحكومــة  ســتواصل 
تســتهدف  إذ  المالــي،  والضبــط  اإلنفــاق  كفــاءة 
تحقيــق التنميــة الشــاملة علــى المســتويين المناطقــي 
التــي  الواعــدة  القطاعــات  وتطويــر  والقطاعــي، 
ــة  ــة واجتماعي ــد اقتصادي ــق عوائ ــي تحقي ــاهم ف تس
ــن  ــك توطي ــل. كذل ــط والطوي ــن المتوس ــى المديي عل
الصناعــات العســكرية، مــع االســتمرار فــي تنفيــذ برامج 
ــة، إذ  ــة االجتماعي ــم والحماي ــة الدع ــادرات منظوم ومب
تشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2023م إلــى نمــو الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمعــدل %3.1.
التــي  والماليــة  االقتصاديــة  اإلصالحــات  وتســهم 
ــو  ــة النم ــع عجل ــة دف ــي مواصل ــة ف ــهدتها المملك ش
علــى الرغــم مــن التحديــات واألزمــات المختلفــة التــي 
تواجــه اقتصــادات العالــم، والتــي تؤثــر علــى مســار نمو 
االقتصــاد العالمــي وآفاقــه المســتقبلية كأزمــة الغــذاء، 
والتضخــم، وتعطــل سالســل اإلمــداد، واالضطرابــات 
الجيوسياســية؛ إضافــة إلــى االهتمــام الــذي توليــه 

الحكومــة للتخفيــف مــن حــدة اآلثــار االقتصاديــة 
ــة الناتجــة عــن تلــك األزمــات وذلــك مــن  واالجتماعي
خــالل الخطــوات االســتباقية التــي اتخذتهــا، وكذلــك 
حــزم اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة التــي امتــازت 
بالموازنــة بيــن متطلبــات زيــادة اإلنفــاق، وضمــان 
ــتدامة  ــي، وتحقيــق االس ــى االســتقرار المال الحفــاظ عل
الماليــة وذلــك لدعــم التعافــي االقتصــادي؛ فضــالً عــن 
ــادة  ــتراتيجية وزي ــاريع االس ــن المش ــد م ــا العدي تبنيه
اعتمــادات برامــج الحمايــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى 
زيــادة المخزونــات االســتراتيجية للمــواد األساســية، 
والتعجيــل بتنفيــذ بعــض البرامــج والمشــاريع للُمضــي 
ُقدًمــا بتحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030«؛ ومــن المتوقــع 
انخفــاض نســبة التضخــم لعــام 2023م إلــى %2.1 
وأن ُيصبــح فــي مســتوياته الطبيعيــة علــى المــدى 

ــط.  المتوس
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــراكة بي ــى أن الش ــة إل باإلضاف
قــد أســهمت فــي إجــراء العديــد مــن اإلصالحــات فــي 
ــودة  ــع ج ــة ورف ــة للدول ــة العام ــداد الميزاني ــة إع عملي
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  وعــّززت  تنفيذهــا، 
للنمــو  الرئيــس  المحــرك  ليكــون  تمكينــه  فــرص 
فــرص  خلــق  فــي  األكبــر  والمســاهم  االقتصــادي، 

للمواطنيــن.  العمــل 
وُيتوقـــع أن يبلغ رصيـــد الديـــن العام 951 مليار ريـــال 
)أي ما يعادل 24.6% مـــــن الناتـــج المحلـي اإلجمالي( 
ــا  ــال )أي مـ ــار ريـ ــة بـــ985 ملي فــي عــام 2023م مقارن
يعـــادل 24.9% مــن الناتــــج المحلــي اإلجمالي( لعام 
ــات  ــك مــن المتوقــع االســتمرار فــي عملي 2022م، كذل
ــل  ــداد أص ــدف س ــة به ــة والخارجي ــراض المحلي االقت
ــدى  ــى الم ــام 2023م وعل ــالل الع ــتحق خ ــن المس الدي
المتوســط، واســتغالل الفــرص المتاحــة حســب أوضــاع 
ــتباقية  ــة اس ــة إضافي ــات تمويلي ــذ عملي ــوق لتنفي الس
لســداد مســتحقات أصــل الديــن لألعــوام المقبلــة، 
ــة  ــتراتيجية، باإلضاف ــاريع االس ــض المش ــل بع ولتموي
عمليــات  لتنفيــذ  األســواق  فــرص  اســتغالل  إلــى 
ــاق  ــل اإلنف ــدف تموي ــل به ــي البدي ــل الحكوم التموي

ــة. ــة التحتي ــمالية والبني ــاريع الرأس ــي للمش التحول
االحتياطيــات  رصيــــد  يبلــــغ  أن  المقـــدر  ومـــن 
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ــام  ــار ريــــال بنهايــــة عـ الحكوميــــة نحــــو 399 مليــ
2023م، وذلــك نتيجــة لتعزيــز االحتياطيــات بجــزء مــن 
ــة  ــتويات آمن ــى مس ــة عل ــدف المحافظ ــض به الفوائ

ــي  ــز المال ــز المرك ــة لتعزي ــات الحكومي ــن االحتياطي م
للحكومــة وقدرتهــا علــى التعامــل مــع الصدمــات 

الخارجيــة.

أكــد ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــادي  ــول االقتص ــيرة التح ــتمرار مس ــز، اس ــن عبدالعزي ب
ــق  ــا تحق ــى أن م ــيًرا إل ــة، مش ــا الحكوم ــي تتبناه الت
توجيهــات  وفــق  اآلن  حتــى  إيجابيــة  نتائــج  مــن 
ــات  ــاح اإلصالح ــد نج ــريفين يؤك ــن الش ــادم الحرمي خ
النمــو  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  والماليــة  االقتصاديــة 
ــالد،  ــي للب ــز المال ــة المرك ــامل، وتقوي ــادي الش االقتص
ــوي  ــع حي ــو مجتم ــة نح ــتدامة المالي ــن االس ــا يضم بم

ــوح. ــن طم ــر ووط ــاد مزده واقتص
جــاء تصريــح األميــر محمــد بــن ســلمان عقــب إعــالن 
ــن  الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2023، إذ ثمَّ
مــا يوليــه خــادم الحرميــن مــن رعايــة وتوجيهــات 

ولي العهد السعودي يؤكد استمرار مسيرة 
التحول االقتصادي

ســديدة لتحقيــق الغايــات المنشــودة الزدهــار االقتصاد 
الوطنــي، وتقــدم البــالد فــي المجــاالت كافــة.

وأوضــح أن الحكومــة تســتهدف فــي »ميزانيــة 2023« 
ترتيــب أولويــات اإلنفــاق على المشــروعات الرأســمالية، 
وفــق االســتراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة، المتوائمة 
ــات  ــة 2030« والتوجه ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــع مس م
ــج  ــذ البرام ــي تنفي ــتمرارها ف ــى اس ــا إل ــة، الفًت الوطني
والمشــروعات ذات العائــد االقتصــادي واالجتماعــي، 
ودعــم التنــوع االقتصــادي وتمكيــن القطــاع الخاص من 
تحســين بيئــة األعمــال، وتذليــل المعوقــات؛ لجعلهــا 
بيئــة جاذبــة، ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي للعــام 

المقبــل، وعلــى المــدى المتوســط.
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أعلــن الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« أن بــالده 
ــة  ــد الخارجي ــة المقاص ــي قائم ــعودية ف ــت الس أدرج
ــادالت  ــيع التب ــة؛ لتوس ــياحية الصيني ــات الس للمجموع
بيــن األفــراد، فضــالً عــن التبــادالت الثقافية والشــعبية 

بيــن شــعبي الجانبيــن.
وجــاء اإلعــالن الصينــي عقــب المحادثــات التــي جــرت 
بيــن الرئيــس الصينــي واألميــر محمــد بــن ســلمان 
ولــي العهــد الســعودي، فــي الريــاض، والتــي ناقشــت 
ــتثمار  ــرص اس ــا ف ــن أهمه ــات؛ م ــن الملف ــد م العدي
يحقــق  بمــا  البلديــن،  كال  فــي  المتاحــة  المــوارد 

المشــتركة. المصالــح 
الســياحة  وزارة  التــي نشــرتها  وتشــير اإلحصائيــات 
الســعودية، إلــى أنــه بلــغ عــدد الســياح الصينييــن نحــو 
ــات  ــل توقع ــي ظ ــام، ف ــذا الع ــالل ه ــر خ ــف زائ 20 أل
ــى الســعودية خــالل  أن يرتفــع عــدد ســياح الصيــن إل
الفتــرة المقبلــة، بعــد القــرارات التــي اتخذهــا البلــدان، 
ووصــول الصيــن إلــى خطــة »صفــر كوفيــد« التــي 

ــرة. ــل فت ــي قب ــس الصين ــن عنهــا الرئي أعل
ــر  ــب ذك ــد الخطي ــعودي أحم ــياحة الس ــر الس وكان وزي
فــي مقابلتــه مــع وكالــة األنبــاء الصينيــة »شــينخوا« أن 
ــى جــذب الســياح الصينييــن، وقــال:  ــع إل ــالده تتطل ب
خــالل  مــن  اســتقطابهم  إلــى  الســعودية  »تســعى 
تقديــم تســهيالت فــي اســتخراج التأشــيرة الســياحية 
ــا أن »شــركة مطــارات الريــاض  بــكل ســهولة«، مضيًف
ــول  ــهيل دخ ــر لتس ــى معايي ــل عل ــدء العم ــت ب أعلن
الســياح الصينييــن«، وتكــون تجربــة ســفرهم أكثــر 
ســهولة، وتجــاوز حواجــز اللغــة عبــر تقديــم كافــة 
الخدمــات المالئمــة للســياح الصينييــن، والتــي منهــا 

إدراج السعودية ضمن المقاصد السياحية 
للصينيين

أنظمــة الدفــع المتوائمــة مــع مثيالتهــا فــي الصيــن، 
إضافــة إلــى أن وزارة الســياحة تعمــل علــى توفيــر 
مرشــدين ســياحيين متحدثيــن باللغــة الصينيــة، ثــم 
ــس  ــن لتدري ــع الصي ــة م ــت اتفاقي ــعودية أبرم إن الس

ــية. ــج الدراس ــي المناه ــة ف ــة الصيني اللغ
وأشــار الوزيــر الســعودي إلــى أن وزارة الســياحة وشــركة 
بهــدف  تفاهــم  مذكــرة  وقعتــا  بــاي«  »يونيــون 
ــي  ــعودية لحامل ــل الس ــع داخ ــات الدف ــهيل عملي تس
بطاقــة »يونيــون بــاي«، ســواء مــن الصيــن أو مــن 
حــول العالــم، وهــو مــا سيســهم فــي جــذب مزيــد مــن 

الســياح الصينييــن.
ُيشــار إلــى أن وزارة الســياحة الســعودية تســتهدف 
خــالل العــام المقبــل 2023 وصــول إجمالــي حجــم 
اإلنفــاق الســياحي إلــى 264 مليــار ريــال، وتحقيــق 
ــبة  ــوغ نس ــى بل ــة إل ــياحية، إضاف ــارة س ــون زي 3.1 ملي
ــو 5.2  ــي بنح ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاهمة ف المس
فــي المئــة، وتحقيــق 834 ألــف وظيفــة بالقطــاع، 
وإيجــاد مســارات ومهــن وظيفيــة جديــدة بمــا يقــارب 

1.6 مليــون وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة.
ــج  ــالق 3 برام ــن إط ــعودية« ع ــياحة الس ــت »الس وأعلن
ضمــن اســتراتيجية دعــم المشــاريع الســياحية الصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر ألكثــر مــن 18 ألــف منشــأ بقيمــة 1.5 
مليــار ريــال. وأطلقــت الــوزارة حملــة تحفيــز الســياحة 
الداخليــة وتخطــي الزيــارات الداخليــة 33 مليــون زيــارة 
خــالل الـــ5 أشــهر األولــى مــن عــام 2022، إضافــة إلــى 
ــأة،  ــع 515 منش ــياحية بواق ــواء الس ــق اإلي ــادة مراف زي

ومــا يفــوق 163 ألــف غرفــة.
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ُعقــد االجتمــاع الســابع للجنــة األذربيجانيــة الســعودية 
المشــتركة فــي العاصمــة األذربيجانيــة »باكو«، برئاســة 
معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز 
الماليــة األذربيجانــي ســمير  الفالــح، ومعالــي وزيــر 
شــريفوف، وبمشــاركة عــدد مــن ممثلــي القطاعيــن 

ــن. ــن البلدي ــاص م ــي والخ الحكوم
وأكــد وزيــر االســتثمار فــي كلمتــه االفتتاحيــة، أهميــة 
تعزيــز وتوحيــد الجهــود المشــتركة وتوســيع نطــاق 
ــن  ــتفادة م ــان، واالس ــة وأذربيج ــن المملك ــاون بي التع
االهتمــام  ذات  المجــاالت  فــي  المتاحــة  الفــرص 
المشــترك، والمســاهمة فــي تقديــم الدعــم والمميــزات 
البلديــن،  بيــن  االســتثمارات  لتنميــة  للمســتثمرين 
الهــام للجنــة بوصفهــا إحــدى  الــدور  إلــى  مشــيًرا 
ــات الرئيســة لتحديــد أوجــه التعــاون وتعظيــم  الممكن
اإلمكانــات فــي العديــد مــن المجــاالت بيــن البلديــن.

وشــهد اجتمــاع اللجنــة نقاًشــا مفتوًحــا حــول عــدد 
مــن الموضوعــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز العالقــات 

مجلس أعمال سعودي - أذربيجاني وتوقيع 

6 اتفاقيات
ــاع  ــر االجتم ــى محض ــع عل ــام ُوقِّ ــي الخت ــة. وف الثنائي
الســابع للجنــة الــذي اشــتمل علــى مــا اتفــق عليــه مــن 

ــتركة. ــل مش ــج عم ــود وبرام بن
مــن جهــة أخــرى، عقــد منتــدى االســتثمار األذربيجانــي 
– الســعودي الــذي قــدم خاللــه العديــد مــن العــروض 
الهادفــة إلــى تســليط الضــوء علــى البيئــة االســتثمارية 
للبلديــن والفــرص االســتثمارية المتاحــة بهمــا، إضافــة 
ــاش  ــات نق ــن جلس ــدى م ــه المنت ــتمل علي ــا اش ــى م إل
واجتماعــات ثنائيــة بيــن الشــركات المشــاركة مــن 

الجانبيــن.
وشــهد االجتمــاع والمنتــدى توقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
مجلــس األعمــال الســعودي األذربيجانــي المشــترك، 
ــة  ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن الصن ــم بي ــرة تفاه ومذك
ووزارة االقتصــاد فــي جمهوريــة أذربيجــان، إضافــة 
إلــى 6 اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم فــي مجــاالت 
الســياحة، والمــوارد البشــرية، والتشــييد والبنــاء، والبنيــة 

ــة. التحتي
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أعلــن بنــك التنميــة االجتماعيــة عــن ارتفاعات قياســية 
لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والناشــئة فــي نهايــة عــام 
2022 بتمويــل أكثــر مــن 8600 منشــأة بقيمــة تجــاوزت 

5 مليــارات ريــال.
التمويليــة  األعمــال  انتهــاء  البنــك  تقريــر  وكشــف 
ــالت  ــاد تموي ــي باعتم ــام الحال ــات للع ــع المنتج لجمي
بأكثــر مــن 13 مليــار ريــال، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 150 
ألــف مواطــن ومواطنــة خــالل عــام واحــد فقــط، تشــمل 
ــر  ــن أكث ــي، وتمكي ــرض اجتماع ــف ق ــن 63 أل ــر م أكث
مــن 99 ألــف ممــارس للعمــل الحــر وأســرة منتجــة مــن 
دخــول ســوق العمــل فــي كافــة مــدن المملكــة بتمويــل 

بلــغ 4.4 مليــار ريــال.
االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  إدارة  مجلــس  وأقــر 
ــات  ــال للمنتج ــار ري ــوق 35 ملي ــة تف ــات مالي مخصص
ــمول  ــز الش ــة لتعزي ــة المقبل ــوام الثالث ــة لألع التمويلي

األعمــال. ورواد  للمواطنيــن  واالقتصــادي  المالــي 
وجــاء القــرار عقــب اجتمــاع مجلــس اإلدارة للربــع الرابــع 

تمويل 8600 منشأة صغيرة وناشئة خالل 

2022
للعــام الجــاري، والــذي عقــد برئاســة معالــي وزيــر 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلــس 
إدارة البنــك، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، 

وبحضــور جميــع أعضــاء المجلــس.
ــام 2022،  ــك للع ــج البن ــس بنتائ ــس المجل ــاد رئي وأش
المنتجــات  مــن  المســتفيدين  عــدد  زيــادة  بعــد 
التنمويــة نتيجــة النمــو فــي محفظــة البنــك التمويليــة 
ــك  ــأن ذل ــا ب ــي، منوًه ــام الماض ــن الع ــو 21% ع بنم
ــة االقتصــاد وتنويعــه ونمــو  ســاهم فــي تحريــك عجل
 .%34 بنســبة  والصغيــرة  الناشــئة  المنشــآت  عــدد 
بنســبة  االجتماعــي  التمويــل  ارتفــع حجــم  كذلــك 
3% لعــام 2022، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي دعــم 
ــد  ــاري جدي ــاب ادخ ــف حس ــن 47 أل ــر م ــيس أكث تأس
أكثــر مــن 15  البنــك، وتمكيــن  للمســتفيدين مــن 
جمعيــة ومؤسســة غيــر ربحيــة لدعــم تعميــق أثــر 

القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة.
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر ديســمبر 2022.

الملف السياسي
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مــدَّد الصنــدوق الســعودي للتنميــة، أجل وديعــة بقيمة 
3 مليــارات دوالر لصالــح البنــك المركــزي الباكســتاني، 
وذلــك تنفيــًذا لتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين 
ــر  ــد األمي ــي العه ــز، وول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س المل

محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز.
ويأتــي تمديــد الوديعــة اســتمرارًا للدعــم الــذي تقدمــه 
الحكومــة الســعودية لباكســتان، إذ هدفــت إلــى دعــم 
احتياطــي العملــة األجنبيــة فــي البنــك، ومســاعدة 

تعــد زيــارة الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« إلــى 
الســعودية ثالثــة محطاتــه منــذ التعديــالت الدســتورية 
التــي أجرتهــا بــالده، فــي وقــت تعــد ثانــي زيــارة لــه 
إلــى الســعودية منــذ 2019 لتحمــل فــي طياتهــا دالالت 
مهمــة ورســائل ذات بعــد اســتراتيجي، فــي وقــت 
كانــت تمــارس فيــه بكيــن اإلغــالق التــام والجزئــي مــن 
أجــل محاصــرة الفيــروس المتفشــي، مــا يؤكــد أهميــة 

زيارتــه للعاصمــة الســعودية.
ــذ  ــة من ــة الثالث ــعودية المحط ــى الس ــه إل ــد زيارت وتع
التعديــالت الدســتورية فــي الصيــن التــي أقــرت رفــع 
الحظــر عــن تولــي الرئاســة ألكثــر مــن واليتيــن، إذ 
ــاء  ــى إلغ ــي عل ــعب الصين ــس الش ــواب مجل ــق ن واف
ــس  ــم رئي ــات حك ــدة ووالي ــى م ــة عل ــود المفروض القي
البــالد ونائبــه، التــي كانــت محــددة بواليتيــن اثنتيــن 

ــنوات. ــا 5 س ــدة كل منهم م
ومــن أهــم دالالت زيــارة »بينــغ« للســعودية خلق شــكالً 
مــن الثقــل علــى مســتوى القمــة الصينيــة الســعودية 
الخليجيــة العربيــة، ذلــك أن بكيــن تثــق فــي قــدرات 
المملكــة التــي تعــززت عالقتهمــا الثنائيــة علــى مــدى 
80 عاًمــا، شــهدت خاللهــا تطــورًا اســتراتيجًيا، يتنامــى 
بوتيــرة متســارعة نحــو المزيــد مــن التعــاون والتفاهــم 

تمديد وديعة بـ3 مليارات دوالر لدى 
باكستان

السعودية ثالثة محطات الرئيس الصيني 
بعد التعديل الدستوري

إســالم آبــاد فــي مواجهــة التداعيــات االقتصاديــة 
لجائحــة »كوفيــد- 19«. كذلــك أســهمت فــي مواجهــة 
ــن  ــات، وتمكي ــف القطاع ــة لمختل ــات الخارجي التحدي

ــتدام. ــادي المس ــو االقتص ــن النم ــتان م باكس
الصنــدوق  بيــن  ُوقِّعــت  الوديعــة  اتفاقيــة  كانــت 
والبنــك فــي نوفمبــر 2021، بعــد صــدور توجيهــات 
القيــادة الســعودية التــي تعكــس اســتمرار العالقــة 

الوثيقــة بيــن البلديــن.

المشــترك بينهمــا فــي مختلــف المجــاالت، فــي وقــت 
ــى  ــرة إل ــة المتغي ــتراتيجيات العالمي ــه االس ــاج في تحت
انعكاســها اإليجابــي مــع متغيــرات العصــر، وفــق مــا 

يعــزز االســتقرار والســلم واألمــن الدولييــن.
ــل  ــي بالثق ــب الصين ــة الترحي ــارة موثوقي ــد الزي وتؤك
الســعودي، وهــذا مــا يذكــره البيــان الــذي أذاعتــه بكين 
عندمــا غــاب ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد 
ــتوية  ــة الش ــاب األولمبي ــاح األلع ــن افتت ــلمان ع ــن س ب
رغــم وجــوده علــى قائمــة المدعويــن ألســباب متعلقــة 
»بجــدول أعمالــه«، إذ كان مــن المتوقــع أن يحضــر 
ضمــن عــدد مــن قــادة العالــم، المراســم الضخمــة فــي 
االســتاد الوطنــي فــي بكيــن، حســب اإلعــالم الرســمي 

ــي. الصين
وســبق للرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« أن زار 
الريــاض، منــذ بــدء تفشــي جائحــة كورونــا فــي أواخــر 
2019، بينمــا كان حضــوره افتراضيــا أثنــاء انعقــاد قمــة 
مجموعــة العشــرين برئاســة الســعودية فــي عــام 2020، 
ــا  وأخيــًرا زيارتــه إلــى الريــاض، تكــون الثانيــة حضورًي
ــر برنامــج عمــل اســتراتيجي  ــه ولكــن هــذه المــرة عب ل
تقــوم بــه بــالده مــن خــالل المشــاركة فــي ثــالث قمــم 
ــدول  ــاض وال ــن الري ــع كل م ــن م ــا بكي ــع فيه تجتم
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ــد إلــى قمــة صينيــة عربيــة. الخليجيــة، وتمت
ــية،  ــرات السياس ــم بالتوت ــه العال ــظ ب ــت يكت ــي وق وف
تجــد زيــارة بهــذا الثقــل الصينــي الســعودي الخليجــي 
ــار  ــي مس ــة ف ــن للمنطق ــا بكي ــة توليه ــي، أهمي العرب
ــق  ــة وتوثي ــي المنطق ــة ف ــة الصيني ــع بالمصلح الدف
ــة التــي  العمــل المشــترك لمواجهــة التحديــات الماثل
أفرزتهــا الظــروف الجيــو- اقتصاديــة والجيو- سياســية، 
مبادرتهــا  نحــو  لالنطــالق  بوصلتهــا  تعــزز  وربَّمــا 
المعروفــة بـ«الحــزام والطريــق« للوصــول إلــى المنطقة 

علــى امتــداد الخريطــة العربيــة مــع الدفــع بالمصالــح 
ــتركة. ــة المش ــق المنفع ــة وتحقي االقتصادي

القــم الثــالث تعــزز الخيــارات االســتراتيجية لــدول 
المنطقــة، وتعــزز الخيــارات االســتراتيجية للصيــن، 
وتتجــاوز المصالــح المشــتركة إلــى العمــق والعمــل 
االســتراتيجي المشــترك، لمواجهــة إفــرازات الظــروف 
ــي  ــكل العالم ــتحقات التش ــة ومس ــية الماثل الجيوسياس

ــا. ــدول واحترامه ــيادة ال ــز س ــد، وتعزي الجدي
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اســتقبل خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، فــي قصــر اليمامــة بالريــاض، الرئيــس 
ــد  ــر محم ــور األمي ــغ«، بحض ــن بين ــي جي ــي »ش الصين
رئيــس  العهــد،  ولــي  بــن عبدالعزيــز،  بــن ســلمان 

ــوزراء. ــس ال مجل
إلــى  الشــعبية،  الصيــن  جمهوريــة  رئيــس  ووصــل 
ــوة  ــعودية، بدع ــى الس ــمية إل ــارة رس ــي زي ــاض، ف الري
ــتقباله  ــي اس ــريفين. وكان ف ــن الش ــادم الحرمي ــن خ م
ــن  ــل ب ــر فيص ــي، األمي ــد الدول ــك خال ــار المل ــي مط ف
ــر  ــاض، واألمي ــة الري ــر منطق ــز، أمي ــن عبدالعزي ــدر ب بن
ومحافــظ  الخارجيــة،  وزيــر  فرحــان،  بــن  فيصــل 
ــر  ــان )الوزي ــر الرمي ــة ياس ــتثمارات العام ــدوق االس صن
المرافــق(، وســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى 
الحربــي،  عبدالرحمــن  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة 
وســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى المملكــة 

»تشــن وي تشــينغ«.
 ورحــب خــادم الحرميــن بالرئيــس الصينــي والوفــد 

نيابــة عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
ــد،  ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب
رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظــه اهلل - التقــى صاحــب 
ــر  ــداهلل، وزي الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عب
الخارجيــة، فــي مكتبــه بديــوان الــوزارة بالريــاض، 
معالــي النائــب األول لرئيــس وزراء قرغيزســتان الســيد 
»عادلبيــك قاســم علييــف«، رئيــس الوفــد القرغيــزي 
المشــارك فــي أعمــال الــدورة )الثالثــة( للجنة المشــتركة 
الســعودية - القرغيزيــة التــي عقــدت خــالل الفتــرة من 

ــاض. ــة الري ــي مدين ــر 2022م ف 21 - 23 نوفمب

عان  خادم الحرمين والرئيس الصيني يوقِّ
اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس وزراء 
قرغيزستان

المرافــق لــه فــي الســعودية، فيمــا أبــدى الرئيــس 
»شــي جيــن بينــغ« ســعادته بزيــارة المملكــة.

وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض عالقــات الصداقــة 
الصيــن  وجمهوريــة  الســعودية  بيــن  التاريخيــة 
الشــعبية، وســبل تعزيزهــا بمــا يخــدم مصالــح البلديــن 

والشــعبين الصديقيــن فــي شــتى المجــاالت.
ــع خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك  عقــب ذلــك، وقَّ
ســلمان بــن عبدالعزيــز، والرئيــس »شــي جيــن بينــغ«، 
اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية الشــاملة بيــن البلديــن.
ــوزراء  ــس ال ــو مجل ــة عض ــر الدول ــتقبال وزي ــر االس حض

ــان. ــاعد العيب ــور مس ــي الدكت ــن الوطن ــار األم مستش
وحضــره مــن الجانــب الصينــي عضــو اللجنــة الدائمــة 
للمكتــب السياســي للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
ــغ  ــة، »دين ــة المركزي ــوان للجن ــس الدي ــي، رئي الصين
للمكتــب  الدائمــة  اللجنــة  وعضــو  شــيانغ«،  شــيو 
السياســي للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي، 

ــي«. ــغ ي ــة، »وان ــر الخارجي ــة، وزي ــار الدول مستش

وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف المجاالت.
ــن  ــة م ــر الخارجي ــمو وزي ــلم س ــاء، تس ــام اللق ــي خت وف
معالــي النائــب األول لرئيــس وزراء قرغيزســتان خطاًبــا 
ــموه  ــن س ــة ع ــة نياب ــة القرغيزي ــن الحكوم ــة م وهدي

ــم. الكري
ــدى  ــريفين ل ــن الش ــادم الحرمي ــفير خ ــاء س ــر اللق حض
الجمهوريــة القرغيزيــة إبراهيــم بــن راضــي الراضــي، 
المملكــة  لــدى  قيرغيزســتان  جمهوريــة  وســفير 

ماريبــوف«. »أولوقبيــك 
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اســتقبل ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن 
ســلمان، الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ«، بقصــر 
ــس  ــلمان بالرئي ــن س ــد ب ــر محم ــب األمي ــة، ورح اليمام
ــي  ــة، ف ــب اإلقام ــه طي ــه ومرافقي ــا ل ــي، متمنًي الصين
حيــن عبــر الرئيــس »شــي جيــن« عــن شــكره وتقديــره 
لمــا لقيــه والوفــد المرافــق مــن كــرم الضيافــة وحســن 

ــتقبال. االس
وعقــد ولــي العهــد الســعودي والرئيــس الصينــي، 
جلســة مباحثــات رســمية، جــرى خاللهــا اســتعراض 
أوجــه الشــراكة بيــن البلديــن، والجهــود التنســيقية 
المشــتركة لتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي مختلــف 
ــرص  ــث ف ــا، وبح ــع رؤيتهم ــالءم م ــا يت ــاالت بم المج
اســتثمار المــوارد المتاحــة فــي كال البلديــن بمــا يحقــق 
ــتجدات  ــث المس ــب بح ــى جان ــتركة، إل ــح المش المصال
اإلقليميــة والدوليــة والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك 

ــأنها. ــة بش ــود المبذول والجه
وشــهد ولــي العهــد الســعودي والرئيــس الصينــي، 
ومذكــرات  االتفاقيــات  مــن  عــدد  تبــادل  مراســم 
كالتالــي: وهــي  البلديــن،  بيــن  الثنائيــة  التفاهــم 

جلسة مباحثات رسمية لولي العهد 
السعودي والرئيس الصيني

 »2030 المملكــة  »رؤيــة  بيــن  المواءمــة  خطــة  أوالً: 
الصينيــة. والطريــق«  »الحــزام  ومبــادرة 

الطاقــة  مجــال  فــي  تفاهــم  مذكــرة  ثانًيــا: 
الســعودي،  الجانــب  مــن  تبادلهــا  الهيدروجينيــة 
األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز وزيــر 
الطاقــة، ومــن الجانــب الصينــي، رئيــس لجنــة الدولــة 

ليفنــغ.« »خــه  واإلصــالح  للتنميــة 
ثالًثــا: اتفاقيــة بيــن الســعودية والصيــن، للتعــاون 
المدنيــة  المســائل  فــي  القضائيــة  والمســاعدة 
والتجاريــة واألحــوال الشــخصية، تبادلهــا مــن الجانــب 
الســعودي، وزيــر العــدل الدكتــور وليــد بــن محمــد 
ــة  ــار الدول ــي، مستش ــب الصين ــن الجان ــي، وم الصمعان

وزيــر الخارجيــة »وانــغ يــي.«
الصينيــة،  اللغــة  لتعليــم  تعــاون  مذكــرة  رابًعــا: 
تبادلهــا مــن الجانــب الســعودي، وزيــر التعليــم يوســف 
بــن عبــداهلل البنيــان، ومــن الجانــب الصينــي، مستشــار 

ــي.« ــغ ي ــة »وان ــر الخارجي ــة وزي الدول
خامًســا: مذكــرة تفاهــم فــي مجــال تشــجيع االســتثمار 
وزيــر  الســعودي،  الجانــب  مــن  تبادلهــا  المباشــر، 
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الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  عــن  نيابــة 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، تــرأس األميــر محمــد بــن 
ــي العهــد، رئيــس مجلــس  ــز، ول ســلمان بــن عبدالعزي
ــة  ــة الثالث ــة الخليجي ــال »القم ــعودي، أعم ــوزراء الس ال
واألربعيــن«، وذلــك فــي مركــز الملــك عبدالعزيــز 

بالريــاض. للمؤتمــرات  الدولــي 
ــاح  ــتهل افتت ــي مس ــعودي ف ــد الس ــي العه ــال ول وق
أعمــال القمــة، إن رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
بشــأن تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك، التــي أقرهــا 
المجلــس األعلــى عــام 2015، أســهمت فــي تعزيــز 
الــدور االســتراتيجي لمجلــس التعــاون إقليمًيــا وعالمًيا، 
ــة  ــاالت االقتصادي ــي المج ــيرته ف ــرة مس ــريع وتي وتس
واالجتماعيــة واألمنيــة والعســكرية والسياســية، بمــا 
للقيــادة  العســكرية  القيــادات  تعييــن  ذلــك  فــي 
العســكرية الموحــدة، وتفعيــل دور الشــرطة الخليجيــة.

خــالل  المهمــة  التطــورات  ضــوء  »فــي  وأضــاف: 
ــذ  ــن تنفي ــت ع ــي نتج ــة الت ــبع الماضي ــنوات الس الس
الــرؤى التنمويــة الطموحــة التــي تتبناهــا دول مجلــس 
التعــاون وخطــط التحــول االقتصــادي، فــإن الســعودية 
تعتــزم تقديــم مرحلــة ثانيــة من رؤيــة خــادم الحرمين 
الشــريفين، بمــا يعكــس تلــك التطــورات ويأخــذ بعيــن 
االعتبــار المســتجدات الجيوسياســية التــي تأثــرت بهــا 

محمد بن سلمان يترأس أعمال »القمة 

الخليجية 43«
المنطقــة، فضــالً عــن الــدروس المســتفادة مــن التجارب 
فــي مواجهــة جائحــة )كورونــا(، والــدور المتنامــي لدول 
ــو  ــة، والنم ــة والدولي ــا اإلقليمي ــي القضاي ــس ف المجل
االقتصــادي المتســارع والتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة 
التــي تمــر بهــا دولنــا، ومــا يتطلــب كل ذلــك مــن 
لمنظومــة  االســتراتيجية  للقــدرات  مســتمر  تطــور 
ــا عــن  مجلــس التعــاون فــي جميــع المجــاالت«، معرًب
ــيؤدي  ــا س ــن دولن ــق بي ــاون الوثي ــي أن »التع ــه ف ثقت

ــودة«. ــداف المنش ــق األه ــرعة تحقي ــى س إل
وتابــع األميــر محمــد بــن ســلمان: »تؤكــد دولنــا ضــرورة 
وجــود حــل عــادل ودائــم للقضيــة الفلســطينية وفــق 
ــة،  ــالم العربي ــادرة الس ــة ومب ــرعية الدولي ــرارات الش ق
بمــا يكفــل للشــعب الفلســطيني حقــه فــي إقامــة 
دولــة مســتقلة علــى حــدود 67 وعاصمتهــا القــدس 
الكامــل  الســعودية  دعــم  إلــى  مشــيًرا  الشــرقية«، 
للجهــود األمميــة الراميــة للوصــول إلــى حــل سياســي 
ــة  ــادرة المملك ــع مب ــًيا م ــة، تماش ــة اليمني ــامل لألزم ش
الثــالث،  المرجعيــات  وفــق  األزمــة  هــذه  إلنهــاء 
بالمبــادئ  إيــران  التــزام  ضــرورة  علــى  وتأكيدهــا 
النوويــة،  بالتزاماتهــا  والوفــاء  الدوليــة  والمواثيــق 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع  والتعــاون 

والمحافظــة علــى مبــدأ حســن الجــوار.

االســتثمار المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح، 
ــاو«. ــغ ونت ــر التجــارة »وان ــي، وزي ــب الصين ومــن الجان

ــاون  ــرة التع ــود مذك ــل بن ــل لتفعي ــة عم ــا: خط سادًس
فــي مجــال اإلســكان، تبادلهــا مــن الجانــب الســعودي، 
ماجــد  واإلســكان  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزيــر 
ــر  ــي، وزي ــب الصين ــن الجان ــل، وم ــداهلل الحقي ــن عب ب

ــاو«. ــغ ونت ــارة »وان التج
ــي،  ــس الصين ــح الرئي ــم من ــرت مراس ــك ج ــب ذل عق
ــة  ــن جامع ــي اإلدارة م ــة ف ــوراه الفخري ــهادة الدكت ش
الملــك ســعود، إذ ألقــى رئيــس جامعــة الملــك ســعود 

ــن  ــبة، أعل ــذه المناس ــة به ــر، كلم ــدران العم ــور ب الدكت
خاللهــا قرار مجلــس الجامعة بمنح الشــهادة اســتحقاًقا 
وتكليــالً إلنجــازات فخامتــه وجهــوده الكبيــرة فــي 
اإلدارة والقيــادة، وعرفاًنــا للعالقــة المزدهــرة والتعــاون 

المســتمر بيــن البلديــن الصديقيــن.
ــداهلل  ــن عب ــف ب ــم يوس ــر التعلي ــدم وزي ــك ق ــر ذل إث
شــهادة  ســعود،  الملــك  جامعــة  ورئيــس  البنيــان، 
الدكتــوراه الفخريــة للرئيــس الصينــي. وأقــام ولــي 
تكريًمــا  رســمية  غــداء  مأدبــة  الســعودي،  العهــد 

الصينــي. للرئيــس 
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وأشــار إلــى إيمــان الســعودية بــأن مصــادر الطاقــة 
الهيدروكربونيــة ســتظل مــورًدا مهًمــا لتلبيــة حاجــات 
العمــل  المقبلــة، مؤكــًدا مواصلــة  للعقــود  العالــم 
ــر المناخــي والســعي الجــاد  المشــترك لمواجهــة التغي
للحــد مــن آثــاره ومعالجتهــا، »إدراًكا منــا ألهميــة 
ــا  ــة، وانطالًق ــى البيئ ــاظ عل ــتدامة والحف ــة المس التنمي
مــن مســؤوليتنا تجــاه العالــم ولألجيــال القادمــة«، 
الفًتــا إلــى اتخــاذ الريــاض العديــد مــن اإلجــراءات 
ــعودية  ــي »الس ــت مبادرت ــال؛ إذ أطلق ــذا المج ــي ه ف
ومفهــوم  األخضــر«،  األوســط  و«الشــرق  الخضــراء« 
االقتصــاد الدائــري للكربــون، ومبــادرات أخــرى تهــدف 
إلــى تنميــة مصــادر الطاقــة المســتدامة. وشــدد على أن 

دول الخليــج ســتظل مصــدرًا آمًنــا وموثوًقــا بــه لتزويــد 
ــة. ــن الطاق ــه م ــا يحتاج ــم بم العال

ــيخ  ــه الش ــام ب ــا ق ــعودي م ــد الس ــي العه ــتذكر ول واس
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان - رحمــه اهلل - مــن أعمــال 
جليلــة لدولــة اإلمــارات، والجهــود الخّيــرة فــي تعزيــز 
مســيرة عمــل المجلــس. وهنَّــأ الشــيخ تميــم بــن حمــد 
ــز  ــاح المتمي ــة قطــر، بمناســبة النج ــر دول ــي، أمي آل ثان
ــم 2022. وأكــد دعــم  ــة كأس العال فــي اســتضافة بطول
واألمانــة  الخليجــي  التعــاون  لمجلــس  الســعودية 
العامــة، وكل مــا مــن شــأنه ترســيخ العمــل الخليجــي 

ــترك. المش
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ــي  ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي أك
العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي، أن »القمــة 
تؤســس  والتنميــة«  للتعــاون  الصينيــة  الخليجيــة 
تهــدف  بيننــا،  للعالقــة  تاريخــي جديــد  النطــالق 
لتعميــق التعــاون فــي جميــع المجــاالت، وإلــى تنســيق 
ــة،  ــة والدولي ــا اإلقليمي ــال القضاي ــر حي ــات النظ وجه
ــا مــن األهــداف الســامية والغايــات التــي بنــي  انطالًق
عليهــا مجلــس التعــاون، واســتناًدا إلــى عمــق العالقــة 
والصداقــة التاريخيــة التــي تربــط بلداننــا مــع الصين«.

ــن  ــادم الحرمي ــن خ ــة ع ــه نياب ــالل ترؤس ــك خ ــاء ذل ج
أعمــال  بــن عبدالعزيــز،  الملــك ســلمان  الشــريفين 
مجلــس  دول  وفــود  ورؤســاء  قــادة  بحضــور  القمــة، 
التعــاون، والصيــن، وذلــك في مركــز الملــك عبدالعزيز 
الدولــي للمؤتمــرات بالريــاض، وقــال األميــر محمــد بــن 
ــدة  ــات عدي ــل تحدي ــي ظ ــوم ف ــع الي ــلمان: »نجتم س
ــم  ــتثنائية تحت ــروف اس ــم وظ ــة والعال ــه المنطق تواج
ــا تفعيــل العمــل الجماعــي المشــترك لمواجهــة  علين

ــات«. ــذه التحدي ه
بكيــن  تعتبــر  التعــاون  دول مجلــس  »إن  وأضــاف: 
ثمــار  انعكســت  وقــد  لهــا،  مهًمــا  أساســًيا  شــريًكا 
إيجابيــة لهــذه الشــراكة علــى مصالحنــا المشــتركة 
النمــو  وإن  واســتقرارها،  منطقتنــا  أمــن  وعلــى 
ــذي  ــر ال ــي الكبي ــور التقن ــارع والتط ــادي المتس االقتص
وصلــت إليــه الصيــن تحــت قيــادة الرئيــس شــي جيــن 
بينــغ، قصــة نجــاح تتجلــى فــي مكانــة بــالده الرائــدة 

العالميــة«. االقتصاديــة 
ــأن دول الخليــج تولــي  ــوَّه ولــي العهــد الســعودي ب ون
أهميــة قصــوى لرفــع مســتوى الشــراكة االســتراتيجية 
مكاســب  لتعظيــم  جهودهــا  »باذلــة  الصيــن  مــع 
هــذه الشــراكة«، الفًتــا إلــى تطلعهــا لتبــادل الخبــرات 
وخلــق شــراكات متنوعــة فــي ظــل خططهــا التنمويــة 

ــة. الطموح
وأعــرب عــن إشــادتهم بالتطــور المتســارع فــي العالقــة 
ــاالت  ــي مج ــح ف ــوع الواض ــة، وبالتن ــة الصيني الخليجي

ولي العهد السعودي: »القمة الخليجية - 
الصينية« تؤسس لمرحلة جديدة

كالتجــارة  الجانبيــن؛  بيــن  االســتراتيجي  التعــاون 
العلمــي  والبحــث  والتعليــم  والطاقــة  واالســتثمار 
والبيئــة والصحــة، وتطلــع دول المجلــس إلــى رفــع 
ــا  ــب، وتثمينه ــاق أرح ــى آف ــاون إل ــذا التع ــتوى ه مس
الشــراكة االســتراتيجية بينهــا وبيــن الصيــن، وإشــادتها 
أيًضــا بخطــط العمــل المشــترك للفتــرة )2023 - 2027( 
ــاون  ــتراتيجي للتع ــار االس ــز اإلط ــي تعزي ــا ف ألهميته

ــن. ــن الجانبي بي
االرتفــاع  إلــى  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  وأشــار 
الملحــوظ فــي حجــم التبــادالت التجاريــة بيــن دول 
ــة،  ــنوات الماضي ــالل الس ــن خ ــاون والصي ــس التع مجل
المفاوضــات  تنــاول  بعــد  النمــو  اســتمرار  متوقًعــا 
الخاصــة بإقامــة منطقــة تجاريــة حــرة بيــن الجانبيــن، 
ــة  ــح التجاري ــة المصال ــارة وحوكم ــهيل تج ــك لتس وذل
ــة، بمــا يتيــح االســتفادة القصــوى مــن فــرص  المتبادل
ــراكة  ــاالت الش ــع مج ــق توس ــدة وتعمي ــتثمار الواع االس

ــن. ــن الجانبي بي
وأبــان أن دول المجلــس تهتــم بالعمــل جنًبــا إلــى 
جنــب مــع الصيــن الستكشــاف ســبل عمليــة لمواجهــة 
التحديــات العالميــة، بمــا فــي ذلــك األمــن الغذائــي، 
وتحســين تكامــل سالســل اإلمــداد العالميــة، وأمــن 
الطاقــة. وتؤكــد اســتمرار دورهــا مصــدرًا موثوًقــا لتلبيــة 

ــن. ــة والصي ــم للطاق ــات العال احتياج
وأشــار ولــي العهــد الســعودي إلــى أن دول الخليــج 
تثمــن ســعي الصيــن لطــرح مبــادرات تعنــى بتنشــيط 
متعــدد  الدولــي  العمــل  وتعزيــز  التعــاون  مســار 
التنميــة  رأســها مبــادرة أصدقــاء  األطــراف، وعلــى 
ــول  ــن ح ــع بكي ــر م ــارك التفكي ــك تش ــة. كذل العالمي
ــو  ــي نح ــع الدول ــز المجتم ــه تركي ــادة توجي ــة إع أهمي
المشــتركة  التحديــات  والتنميــة ومجابهــة  التعــاون 

التــي تواجــه اإلنســانية.
ــع  ــذل جمي ــي ب ــج ف ــتمرار دول الخلي ــى اس ــدد عل وش
المنطقــة،  واالســتقرار فــي  األمــن  لتعزيــز  الجهــود 
ودعمهــا الحلــول السياســية والحــوار لجميــع التوتــرات 
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أكــد ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، 
ــة والصيــن،  ــدول العربي ــة بيــن ال أن العالقــة التاريخي
ــاون  ــة والتع ــادل والصداق ــرام المتب ــى االحت ــة عل قائم
فــي العديــد مــن المجــاالت، مبيًنــا أن الــدول العربيــة 
تولــي أهميــة قصــوى لدعــم مســيرة التطــور والتنميــة، 

مــن أجــل تطويــر اقتصاداتهــا ورفاهيــة شــعوبها.
ــن  ــادم الحرمي ــن خ ــة ع ــه نياب ــالل ترؤس ــك خ ــاء ذل ج
أعمــال  بــن عبدالعزيــز،  الملــك ســلمان  الشــريفين 
»القمــة العربيــة الصينيــة للتعــاون والتنميــة«، بحضور 

محمد بن سلمان: العرب سيسابقون على 
التقدم والنهضة مرة أخرى

قــادة ورؤســاء وفــود الــدول العربيــة، والصيــن، فــي 
مركــز الملــك عبدالعزيــز الدولــي للمؤتمــرات بالريــاض.
وقــال األميــر محمــد بــن ســلمان: »ننظــر فــي المنطقــة 
العربيــة ببالــغ االهتمــام لمــا حققتــه الصيــن، مــن 
نمــو مطــرٍد وتقــدم تقنــي متســارع، جعلهــا ضمــن 
ــا إلــى أن »انعقــاد  ــا«، الفًت االقتصــادات الرائــدة عالمًي
هــذه القمــة يؤســس لمرحلــة جديــدة لالرتقــاء بالعالقــة 
ذات  المجــاالت  فــي  الشــراكة  وتعزيــز  دولنــا،  بيــن 

ــترك«. ــام المش االهتم

أن  منطلــق  »مــن  والدوليــة  اإلقليميــة  والنزاعــات 
ــن  ــالم واألم ــق الس ــل بتحقي ــار الكفي ــو المس ــك ه ذل
ــق إال  ــن تتحق ــات ل ــذه الغاي ــًدا أن ه ــار«، مؤك واالزده
ــي  ــع األراض ــن جمي ــة م ــيات المرتزق ــروج الميليش بخ
العربيــة، ووقــف التدخــالت الخارجيــة فــي شــأنها.

مــن جانــب آخــر، قــال الرئيــس الصينــي »شــي جيــن 
التعــاون  مجلــس  مــع  تتواصــل  بــالده  إن  بينــغ«، 
الخليجــي منــذ نشــأته، الفًتــا إلــى نجاحــه فــي تخطــي 
التكامــل  تحقيــق  وإمكانيــة  العالميــة،  التحديــات 

االقتصــادي والصناعــي بيــن الجانبيــن.
وأوضــح »جيــن بينــغ«، أن العالقــات مــع دول الخليــج 
ترحــب  والصيــن  المتبادلــة،  الثقــة  علــى  تقــوم 

ــتواصل  ــي، وس ــن العالم ــادرة األم ــي مب ــاركتها ف بمش
دعمهــا الثابــت ألمنهــا، واســتيراد النفــط بكميــات 

كبيــرة منهــا.
وأكــد العمــل علــى إنشــاء مجلــس اســتثمار ومركــز 
ــي  ــاون ف ــز التع ــن، وتعزي ــن الجانبي ــووي بي ــن الن لألم
االســتثمار بالطاقــة النظيفــة، وفــي مجــاالت الحوســبة 
واالقتصــاد الرقمــي والثقافــة، منوًهــا بتضافــر الجهــود 
المحليــة،  بالعمــالت  المدفوعــات  نظــام  لتفعيــل 
ــروعات  ــن مش ــلة م ــالق سلس ــى إط ــن عل ــرص بكي وح
التعــاون مــع الخليــج فــي مجــاالت الفضــاء، وترحــب 

بدخــول رواد عــرب وخليجييــن لمحطتهــا.
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الــذي  المســتقبل  تحقيــق  أجــل  »مــن  وأضــاف: 
تطمــح لــه شــعوبنا، ولتنعــم األجيــال القادمــة بالرخــاء 
فــي  التعــاون،  تعزيــز  مواصلــة  علينــا  المنشــود 
المجــاالت التجاريــة واالســتثمارية والماليــة بيــن الــدول 
العربيــة والصيــن، فــي إطارهــا الثنائــي والمتعــدد، 
وتطويــر التنســيق السياســي علــى الســاحة الدوليــة، 
االهتمــام  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  القضايــا  تجــاه 
المشــترك«، مؤكــًدا عمــل بــالده علــى تعزيــز التعــاون 
الدولــي لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه عالمنــا، 
ودعــم العمــل الدولــي متعــدد األطــراف فــي إطــار 
مبــادئ األمــم المتحــدة، بمــا يســهم فــي تحقيــق 

مســتقبل واعــد للشــعوب واألجيــال القادمــة.
ــا مدركــون لحجــم  وتابــع ولــي العهــد الســعودي: »إنن
التحــدي الــذي يمثلــه التغيــر المناخــي، ونؤمــن بضرورة 
إيجــاد حلــول أكثــر اســتدامة وشــمولية، فــي إطــار نهــج 
متــوازن يســعى إلــى تخفيــف اآلثــار الســلبية، مــع 
ــي،  ــاد العالم ــو االقتص ــتويات نم ــى مس ــة عل المحافظ
الصفــري  الحيــاد  إلــى  الوصــول  نســتهدف  حيــث 
النبعاثــات الكربــون دون التأثيــر علــى النمــو وسالســل 
ــة  ــعودية الدولي ــراكات الس ــاون ش ــا تع ــداد«، مثمًن اإلم
مــع الــدول العربيــة والصيــن، فــي إطــار مبــادرة الشــرق 
األوســط األخضــر، ومؤكــًدا اســتعداد الريــاض للتفاعــل 
اإليجابــي مــع المبــادرات التــي تعــزز مــن العمــل 
البيئــي المشــترك، مــع مراعــاة المصالــح التنمويــة 

ــا. ــات بينه ــاوت اإلمكان ــدول، وتف لل
وأشــار إلــى أهميــة التفاعــل مــع المبــادرات الجــادة 
الســاعية لتنشــيط مســارات التعــاون والعمــل الجماعــي 
ــرى  ــة األخ ــات الدولي ــدة التحدي ــي ح ــل تنام ــي ظ »ف
بمــا فــي ذلــك األمــن الغذائــي، وأمــن الطاقــة«، مثمًنــا 
دور الصيــن بطــرح عــدٍد مــن المبــادرات القيمــة، ومــن 
التــي  العالميــة،  التنميــة  أصدقــاء  مبــادرة  أهمهــا 
تتوافــق مــع جوانــب عديــدة مــع أولويــات الســعودية، 
األمــن  وتعزيــز  المســتدامة  التنميــة  دعــم  تجــاه 

الغذائــي.

وأكــد األميــر محمــد بــن ســلمان أن التنميــة اإلقليميــة 
والدوليــة تتطلــب جهــوًدا بيئيــة وسياســية واجتماعيــة 
ــي  ــع الدول ــود المجتم ــف جه ــة، وتكثي ــتقرة وآمن مس
لمعالجــة القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، الفًتــا إلــى 
اســتمرار الســعودية فــي بــذل جميــع الجهــود لتعزيــز 
أمــن واســتقرار المنطقــة، ودعــم الحلــول السياســية 
والحــوار لحــل النزاعــات اإلقليميــة والدوليــة. وشــدد 
للقضيــة  ودائــم  عــادل  حــل  وجــود  ضــرورة  علــى 
الفلســطينية، وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة 
الســالم العربيــة، بمــا يكفــل للشــعب الفلســطيني 
حقــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلة علــى حــدود 1967م، 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتقديــر موقــف الصيــن 

ــة. ــالم العربي ــادرة الس ــن ومب ــل الدولتي ــم لح الداع
بــالده  دعــم  عــن  الســعودي  العهــد  ولــي  وأعــرب 
الجهــود الراميــة إلــى الوصــول إلــى حــل سياســي 
شــامل فــي اليمــن، إلنهــاء األزمــة اليمنيــة، وفــق 
المرجعيــات الثــالث، مشــيًدا بدعــم الصيــن للمبــادرات 
ــد  ــاض تؤك ــاف أن الري ــن. وأض ــاه اليم ــعودية تج الس
أهميــة مضاعفــة الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد حلــول 
ــا  ــوريا، وليبي ــن س ــي كل م ــة ف ــاء األزم ــية، إلنه سياس
ــا يكفــل تحقيــق األمــن واالســتقرار واالزدهــار فــي  بم
العربــي  العمــل  دائــرة  إلــى  وعودتهمــا  البلديــن، 

المشــترك.
وجــدد التأكيــد علــى أهميــة مواصلــة التعــاون العربــي 
ــات  ــتركة وتطلع ــا المش ــدم أهدافن ــا يخ ــي، بم الصين
ــة،  ــى الســاحة الدولي ــدور فعــال عل ــام ب شــعوبنا، والقي
ــق  ــي تحقي ــة ف ــذه القم ــج ه ــاهمة نتائ ــا لمس متطلًع
ــاالت،  ــع المج ــي جمي ــتهدفة ف ــة المس ــار اإليجابي اآلث

ــي. ــي والدول ــتويين اإلقليم ــى المس عل
والحًقــا، أعلــن األميــر محمــد بــن ســلمان اختتــام 
العــرب  أن  أجمــع  للعالــم  »نؤكــد  بالقــول:  القمــة، 
ســوف يســابقون علــى التقــدم والنهضــة مــرة أخــرى، 

وســنثبت ذلــك كل يــوم«.



37 تقارير سعوديةتقارير سعودية
التقرير السادس والثالثون - ديسمبر 2022التقرير السادس والثالثون - ديسمبر 2022

ــي  ــز، ول ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب ــر محمــد ب عقــد األمي
العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي، سلســلة 
لقــاءات مــع عــدد مــن قــادة الــدول المشــاركة فــي قمــة 
الريــاض، وذلــك علــى هامــش انعقــاد القمــة العربيــة 
الصينيــة للتعــاون والتنميــة، إذ التقــى )كالً علــى حدة( 
والرئيــس  السيســي،  عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس 
الســيادة  ورئيــس مجلــس  التونســي قيــس ســعّيد، 
ــان،  ــاح البره ــن عبدالفت ــق األول الرك ــوداني الفري الس

ولي العهد السعودي يلتقي قادة ورؤساء 
وفود قمم الرياض

ــوداني. ــياع الس ــد ش ــي محم ــوزراء العراق ــس ال ورئي
ــادة  ــع الق ــعودي م ــد الس ــي العه ــاءات ول ــت لق وتناول
العالقــات  اســتعراض  المشــاركة،  الوفــود  ورؤســاء 
الثنائيــة بيــن الســعودية وتلــك الــدول، وآفــاق التعــاون 
المشــترك وفــرص تعزيزهــا والســبل الكفيلــة بتطويــره 
فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة إلــى مناقشــة آخــر 
ــة  ــود المبذول ــة والجه ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي المس

ــأنها. بش
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الخليجيــة  الريــاض  لـ«قمــة  الختامــي  البيــان  أكــد 
الصينيــة للتعــاون والتنميــة«، اتفــاق القــادة علــى 
ــس  ــن مجل ــة بي ــتراتيجية القائم ــراكة االس ــز الش تعزي
ــي  ــدة ف ــاق جدي ــو آف ــا نح ــن، ودفعه ــاون والصي التع
مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، 
واعتمــدوا خطــة العمــل المشــترك للفتــرة المقبلــة 

ذلــك. لتحقيــق  )2023-2027م( 
وأشــار البيــان إلــى توافــق الــرؤى حــول أهميــة تضافــر 
ــتقرار  ــن واالس ــالم واألم ــق الس ــود لتحقي ــع الجه جمي
واالزدهــار فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأولويــة اســتتباب 
االحتــرام  خــالل  مــن  الدولييــن،  واألمــن  الســلم 
التنميــة  الــدول لتحقيــق  بيــن  والتعــاون  المتبــادل 
والتقــدم، وااللتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي والقانــون 
اإلنســاني الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة وُحســن 
ــى  ــم عل ــي القائ ــام الدول ــى النظ ــاظ عل ــوار، والحف الج
ــتقاللها  ــا واس ــالمة أراضيه ــدول وس ــيادة ال ــرام س احت
السياســي، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، 

ــا. ــد به ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــدم اس وع
وأكــد القــادة ضــرورة دعــم معاهــدة عــدم انتشــار 
األســلحة النوويــة، ومنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل 
الســلمي  الطابــع  وضمــان  الخليــج،  منطقــة  فــي 
األمــن  علــى  حفاًظــا  اإليرانــي،  النــووي  للبرنامــج 
ــا، وأكــدوا علــى دعــوة إيــران  ــا ودولًي واالســتقرار إقليمًي
للتعــاون الكامــل مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

ــن دول  ــات بي ــوم العالق ــان ضــرورة أن تق وأكــد الجانب
الخليــج العربيــة وإيــران علــى اتبــاع مبــدأ حســن الجــوار 
وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخلية، واحترام اســتقالل 
ــات  ــل الخالف ــا، وح ــالمة أراضيه ــيادتها وس ــدول وس ال
ــوار  ــة الح ــادة أهمي ــد الق ــك أك ــلمية. كذل ــرق الس بالط
الملــف  لمعالجــة  المنطقــة  دول  بمشــاركة  الشــامل 
المزعزعــة  اإلقليميــة  واألنشــطة  اإليرانــي،  النــووي 
اإلرهابيــة  الجماعــات  لدعــم  والتصــدي  لالســتقرار، 
والطائفيــة والتنظيمــات المســلحة غيــر الشــرعية، ومنــع 
المســيرة،  والطائــرات  الباليســتية  الصواريــخ  انتشــار 
وضمــان ســالمة المالحــة الدوليــة والمنشــآت النفطيــة، 

البيان الختامي للقمة الخليجية الصينية
ــة. ــرعية الدولي ــة والش ــرارات األممي ــزام بالق وااللت

ــود  ــع الجه ــم لجمي ــى دعمه ــا عل ــادة أيًض ــد الق وأك
ــة اإلمــارات  ــادرة ومســاعي دول الســلمية، بمــا فيهــا مب
للتوصــل إلــى حــل ســلمي لقضيــة الجــزر الثــالث 
)طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى(، وذلــك 
مــن خــالل المفاوضــات الثنائيــة وفًقــا لقواعــد القانــون 
الدولــي، ولحــل هــذه القضيــة وفًقــا للشــرعية الدوليــة.
ــرام  ــة احت ــى أهمي ــراق إل ــة الع ــادة جمهوري ــا الق ودع
ــرارات  ــزام بق ــا وااللت ــة أراضيه ــت وحرم ــيادة الكوي س
مجلــس األمــن واالتفاقيــات المبرمــة بيــن البلديــن 
ــادة  ــا الق ــك دع ــدة. كذل ــم المتح ــدى األم ــة ل والمودع
الحــدود  ترســيم  اســتكمال  إلــى  العــراق  جمهوريــة 

البحريــة مــع الكويــت.
ــة  ــادل للقضي ــل ع ــل لح ــرورة التوص ــادة ض ــد الق وأك
وفــق  الدولتيــن،  حــل  أســاس  علــى  الفلســطينية 
ــالم  ــادرة الس ــة ومب ــدة ذات الصل ــم المتح ــرارات األم ق
وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى  العربيــة، 
الشــرقية.  القــدس  حــدود عــام 1967م، وعاصمتهــا 
األحاديــة،  اإلجــراءات  وجميــع  االســتيطان  ووقــف 
واحتــرام الوضــع التاريخــي القائــم فــي مدينــة القــدس 

ومقدســاتها.
وأكــد القــادة دعمهــم لمجلــس القيــادة الرئاســي فــي 
العليمــي،  رشــاد  الدكتــور  الرئيــس  برئاســة  اليمــن، 
معبريــن عــن أملهــم فــي التوصــل إلــى حــل سياســي 
التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجيــة  للمبــادرة  وفًقــا 
ومخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، وقــرار مجلــس 
األمــن 2216. ودعــوا جميــع األطــراف اليمنيــة إلــى 
البــدء الفــوري فــي المفاوضــات المباشــرة برعايــة األمــم 
الهدنــة، ودعــم  باســتمرار  االلتــزام  وإلــى  المتحــدة، 
للشــعب  والتنمويــة  واإلغاثيــة  اإلنســانية  الحاجــات 

اليمنــي.
وأدان القــادة جميــع الهجمــات اإلرهابيــة التــي تشــنها 
ــي  ــة ف ــداف المدني ــى األه ــة عل ــيات الحوثي الميليش
الســعودية واإلمــارات والداخــل اليمنــي وفــي الممــرات 
المائيــة وطــرق المالحــة الدوليــة، ودعــوا الــدول كافــة 
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إلــى التعــاون لمكافحــة هــذه األعمــال والتقيــد بحظــر 
ــن  ــس األم ــراري مجل ــي ق ــه ف ــوص علي ــالح المنص الس

و2624.  2216
ــه  وأكــد القــادة دعمهــم الكامــل لســيادة العــراق وأمن
واســتقراره، ولجهــوده فــي مكافحــة اإلرهــاب، وكذلــك 
لحــل سياســي  للتوصــل  الجهــود  تكثيــف  ضــرورة 
لألزمــة الســورية، يحفــظ وحــدة ســوريا وســيادتها بمــا 
يتوافــق مــع قــرار مجلــس األمــن 2254، ووقوفهــم 
لســيادة  المســتمر  ودعمهــم  اللبنانــي  الشــعب  مــع 
لبنــان وأمنــه واســتقراره. وأكــدوا دعمهــم للجهــود 
ــس  ــرارات مجل ــق ق ــة وف ــة الليبي ــل األزم ــاعية لح الس
األمــن، وتشــجيع جميــع األطــراف الليبيــة علــى عقــد 
ــة، تحــت إشــراف  االنتخابــات وتوحيــد مؤسســات الدول
ــب  ــن األجان ــع المقاتلي ــروج جمي ــدة، وخ ــم المتح األم

والمرتزقــة.
واالســتقرار  األمــن  تعزيــز  أهميــة  القــادة  وأكــد 
تقديــم  فــي  الجهــود  وتكثيــف  أفغانســتان،  فــي 
ــم  ــي، ودعوته ــعب األفغان ــانية للش ــاعدات اإلنس المس
لســلطة األمــر الواقــع فــي أفغانســتان إلــى تنفيــذ 
والحريــات  والمصالــح  الحقــوق  بضمــان  التزاماتهــا 
ــكيل  ــي، وتش ــعب األفغان ــاء الش ــع أبن ــية لجمي األساس
حكومــة شــاملة، وضمــان عــدم اســتخدام األراضــي 
األفغانيــة مــن قبــل أي جماعــات إرهابيــة، أو اســتغالل 

المخــدرات. لتصديــر  األفغانيــة  األراضــي 
ــكل الجهــود  وأكــد القــادة علــى مواقفهــم الداعمــة ل

ــي  ــل سياس ــاد ح ــة وإيج ــى التهدئ ــة إل ــة الرامي الدولي
ــي  ــون الدول ــا للقان ــا، وفًق ــي أوكراني ــة ف ــاء األزم إلنه
ــة األرواح  ــق حماي ــا يحق ــدة، بم ــم المتح ــاق األم وميث
والممتلــكات، ويحفــظ األمــن واالســتقرار اإلقليمــي 

ــي. والدول
بيــن  االســتراتيجي  الحــوار  باســتمرار  القــادة  ووّجــه 
الجانبيــن علــى جميــع المســتويات لمناقشــة القضايــا 
ــا.  ــف حياله ــيق المواق ــترك وتنس ــام المش ذات االهتم
كمــا أكــد القــادة أهميــة الدعــم المتبــادل بمــا يحقــق 
مواصلــة  وأهميــة  للجانبيــن،  المشــتركة  المصالــح 
تعميــق التعــاون بيــن الجانبيــن بمــا يحقــق المصلحــة 
اســتكمال  ذلــك  فــي  بمــا  للجانبيــن،  المشــتركة 
ــت  ــرب وق ــي أق ــا ف ــرة بينهم ــارة الح ــات التج مفاوض

ــن. ممك
وأعــرب القــادة عــن حرصهــم علــى تعزيــز الحــوار 
بيــن الحضــارات، والحفــاظ علــى التنــوع الحضــاري، 
ــن  ــن الجانبي ــاون بي ــل والتع ــى التواص ــجيع عل والتش
ــالم  ــياحة واإلع ــم والس ــة والتعلي ــاالت الثقاف ــي مج ف

والرياضــة.
وأشــاد القــادة بنجــاح قطــر فــي اســتضافة بطولــة 
ــا،  ــن تنظيمه ــدم 2022م، وحس ــرة الق ــم لك كأس العال
واســتنكروا الحمــالت اإلعالميــة المغرضــة الموجهــة 
ضــد قطــر. ورحبــوا باســتضافة قطــر الجتماعــات الجــزء 
الثانــي مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة الخامــس المعنــي 

ــًوا. ــل نم ــدان األق بالبل



تقارير سعودية40
التقرير السادس والثالثون - ديسمبر 2022

الدكتــور  الســعودي،  والعمــرة  الحــج  وزيــر  أعلــن 
ــة  ــة الخاص ــراءات الصحي ــاء اإلج ــة، إلغ ــق الربيع توفي
ــن  ــع المعتمري ــد – 19« لجمي ــروس »كوفي ــاح في بلق
ــهيالت  ــار التس ــي إط ــك ف ــا، وذل ــن تركي ــن م القادمي
نســك  ألداء  للقادميــن  الســعودية  تقدمهــا  التــي 

العمــرة والصــالة فــي الروضــة الشــريفة.
جــاء ذلــك خــالل مؤتمــر صحافــي مشــترك عقــده وزيــر 
الحــج والعمــرة مــع رئيــس الشــؤون الدينيــة بجمهوريــة 
تركيــا، الدكتــور علــي أربــاش، وبحضــور القائــم بأعمــال 
ســفارة الســعودية فــي أنقــرة باإلنابــة محمــد الحربــي، 
والقائــم بأعمــال القنصليــة العامــة للمملكــة فــي 
ــل،  ــد عقي ــن محم ــد ب ــة أحم ــطنبول باإلناب ــة إس مدين

ــرة. ــج والعم ــؤولي وزارة الح ــن مس ــدد م وع
ــا  ــن تركي ــن م ــة، أن المعتمري ــور الربيع ــح الدكت وأوض
مســتثنون مــن أي اشــتراطات تتعلــق بتحديــد العمــر، 

أكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن 
فرحــان، أن حصــول إيــران علــى ســالح نــووي ســيؤدي 
ــل  ــا، وأن فش ــان أمنه ــة لضم ــعي دول المنطق ــى س إل
االتفــاق النــووي مــع إيــران ســيدخل المنطقــة فــي 

ــًدا. ــرة ج ــة خطي مرحل
وشــدد وزيــر الخارجيــة الســعودي، فــي جلســة حواريــة 
ــع  ــوار م ــى أن الح ــي، عل ــة أبوظب ــة اإلماراتي بالعاصم
ــة  ــألة مهم ــم مس ــاد بالعال ــر اقتص ــي أكب ــن ثان الصي

جــًدا.
وكشــف األميــر فيصــل بــن فرحــان عــن تقديــم نســخة 
محدثــة مــن رؤيــة الملــك ســلمان للتعــاون بيــن دول 

الخليــج.
ــج  ــون دوالر كنات ــى تريلي ــتصل إل ــالده س ــن أن ب وأعل
محلــي إجمالــي هــذا العــام، وأن المملكــة تعيــش 

إلغاء شرط لقاح »كوفيد – 19« لمعتمري 
تركيا

وزير الخارجية: فشل االتفاق النووي 
سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة

بجميــع  وشــعًبا  المملكــة حكومــًة  ترحيــب  مؤكــًدا 
المعتمريــن دون حــد ألعــداد القادميــن، مــع إتاحــة أداء 
العمــرة للحاصليــن علــى جميــع أنــواع التأشــيرات مــن 
دول العالــم كافــة، وذلــك فــي إطــار الدعــم واالهتمــام 
خــادم  حكومــة  تقدمانهمــا  اللذيــن  المســتمرين 
والمســلمين،  اإلســالم  لخدمــة  الشــريفين  الحرميــن 
ــر،  ــهولة ويس ــكهم بس ــم ألداء مناس ــهيل قدومه وتس

تحقيًقــا لمســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030«.
وأعــرب الوزيــر الســعودي، عــن شــكره وتقديــره لحفــاوة 
ــب واالســتقبال الــذي حظــي بــه هــو والوفــد  الترحي
ــة  ــة والتاريخي ــات األخوي ــا بالعالق ــه، منوًه ــق ل المراف
خــادم  قيــادة  فــي ظــل  البلديــن،  بيــن  المتميــزة 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

وولــي عهــده، والرئيــس التركــي.

تغييــرات جذريــة وفًقــا لخريطــة طريــق واضحــة، 
ــو  ــق نم ــعودي وتحقي ــعب الس ــة الش ــة لرفاهي واألولوي

مســتدام.
أن  الســعودي،  الوزيــر  أوضــح  النفــط،  ملــف  وفــي 
المملكــة ســتواصل العمــل علــى اســتقرار أســعار النفــط 
مــن خــالل الحــوار مــع كافــة الشــركاء، وقــال إن »أســعار 

ــتقرة«. ــة اآلن ومس ــط منصف النف
وحــول العالقــات بيــن المملكــة وروســيا، أعلــن أن 
العالقــات جيــدة بيــن الريــاض وموســكو، وأنــه يجــب 
ــة  ــاعد المملك ــا س ــو م ــوار، وه ــذا بالح ــى ه ــاء عل البن
علــى التوســط فــي صفقــات إطــالق ســراح بعــض 

األســرى.
وعــن الفــارق بيــن اإلدارات الجمهوريــة والديمقراطيــة 
إن  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  أميــركا،  فــي 
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تــرأس صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن 
عبــداهلل، وزيــر الخارجيــة، وفــد المملكــة المشــارك فــي 
ــتضيفه  ــذي تس ــراكة، ال ــاون والش ــداد للتع ــر بغ مؤتم

ــمية. ــة الهاش ــة األردني المملك
واســتقبل جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين 
ــمو  ــب الس ــمية، وصاح ــة الهاش ــة األردني ــك المملك مل
الملكــي األميــر الحســين بــن عبــداهلل الثانــي ولــي 
ــمو  ــب الس ــمية، صاح ــة الهاش ــة األردني ــد المملك عه
األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــداهلل وزيــر الخارجية، 
ــالل  ــن ط ــين ب ــك حس ــز المل ــر مرك ــه مق ــدى وصول ل

ــرات. للمؤتم
عقــب ذلــك التقطــت الصــور التذكاريــة، ألصحــاب 
الــدول  وفــود  ورؤســاء  والســمو  والفخامــة  الجاللــة 
والشــراكة. للتعــاون  بغــداد  مؤتمــر  فــي  المشــاركة 

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في 
مؤتمر بغداد للتعاون

وألقــى ســمو وزيــر الخارجيــة رئيــس وفــد المملكــة 
كلمــة أعــرب فيهــا عــن إشــادة المملكــة بــاإلرادة 
السياســية لجمهوريــة العــراق والمتمثلــة فــي عــزم 
دولــة رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني علــى 
واالســتقرار  األمــن  وتكريــس  التحديــات  مواجهــة 
العراقــي  الشــعب  وتطلعــات  طموحــات  لتحقيــق 

الشــقيق.
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة جنًب ــوف المملك ــموه وق ــد س وأك
ودعــم  ســيادته  وحفــظ  اســتقراره  لصــون  العــراق 
التاريخيــة  مكانتــه  واســتعادة  التنمويــة،  جهــوده 
أرًضــا للحضــارة والعلــم والمعرفــة والنهــوض بــه إلــى 
مرحلــٍة جديــدة تقــدم المصلحــة الوطنيــة فيهــا علــى 

ــرى. ــارات أخ ــة اعتب أي

ودول  واشــنطن  بيــن  التعــاون  ومجــاالت  المصالــح 
الخليــج ســتظل قويــة رغــم االختالفــات.

التوصــل  فــي  اإلخفــاق  حــول  ســؤال  علــى  ورًدا 
ــة  ــر الخارجي ــر وزي ــران، ذك ــع إي ــووي م ــاق ن ــى اتف إل
الســعودية أن المملكــة ســتواصل الدفــع نحــو التوصــل 
حــال   - المذكــور  االتفــاق  أن  معتبــًرا  اتفــاق،  إلــى 
التوصــل إليــه - هــو مجــرد خطــوة أولــى وليــس أخيــرة.

وأضــاف أن التوصــل إلــى اتفــاق نــووي، ال يعنــي أنــه 
ــاج  ــأن طهــران لــن تســعى إلــى إنت توجــد ضمانــات ب

ســالح نــووي.

وبشــأن احتمــال توصــل إيــران إلــى إنتــاج ســالح نــووي، 
رد وزيــر الخارجيــة الســعودي بــأن هــذا يمكــن أن يكون 

تطــورًا خطيــًرا يهــدد أمــن المنطقــة.
الخارجيــة  وزيــر  أكــد  األوســط،  الشــرق  أزمــة  وعــن 
دولــة  إقامــة  »مــع  المملكــة  أن  علــى  الســعودي 

مســتقلة«. فلســطينية 
ــأن  ــة ب ــر الخارجي ــاد وزي ــعودي، أف ــل الس ــول الداخ وح
ــو  ــق نم ــعودي وتحقي ــعب الس ــة الش ــة لرفاهي »األولوي
تغييــرات  تعيــش  »المملكــة  أن  .وذكــر  مســتدام« 

ــة«. ــق واضح ــة طري ــا لخريط ــة وفًق جذري
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نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة وأهــم أخبــار المــدارس والجامعــات، 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت فــي المملكــة خــالل شــهر ديســمبر. 

الملف الثقافي
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أطلــق األميــر بدر بــن عبــداهلل بن فرحــان، وزيــر الثقافة 
الســعودي، مبــادرة »الثقافــة والمســتقبل األخضــر«، 
بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
ــات  ــش فعالي ــى هام ــك عل ــو«، وذل ــوم »األلكس والعل
الثقافيــة  الشــؤون  عــن  المســؤولين  الــوزراء  مؤتمــر 
العربيــة، فــي الريــاض، بحضــور وزراء ومســؤولين مــن 
ــن  ــة، وممثلي ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــة عربي 20 دول

ــة. ــة واإلقليمي ــات الدولي ــن المنظم ع
وتهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز دور الثقافــة، ورفــع 
الوعــي بمركزيتهــا فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة، 
ــاملة  ــج ش ــة وبرام ــات ثقافي ــم سياس ــى رس ــُث عل وتح

الصينيــة  اللغــة  بــإدراج  الســعودية  توَّجــت خطــوة 
ــي  ــة ف ــل التعليمي ــع المراح ــي جمي ــًيا ف ــررًا دراس مق
مــدارس وجامعــات الســعودية منــذ عــام 2019، مســتوى 
العالقــات الثنائيــة بيــن الســعودية والصيــن، التــي 
قفــزت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة إلــى مســتويات 
كبيــرة، واتســمت بشــمولية التعــاون فــي مختلــف 
ــي  ــط ف ــور الرواب ــملت تط ــات، وش ــاالت واالهتمام المج

المجــال التعليمــي والدراســي.
العالقــات الدبلوماســية بيــن الســعودية والصيــن التــي 
انطلقــت عــام 1990 بعــد اتفــاق البلديــن علــى إقامــة 
عالقــات دبلوماســية كاملــة بينهمــا، ترجمــت انفتاًحــا 
التعليمــي، وفتــح  والمجــال  الثقافيــة  األبعــاد  فــي 
الطريــق أمــام الطلبــة الدارســين لتلقــي دراســاتهم 
الجامعيــة والعليــا فــي الجامعــات الصينيــة، والتعــاون 
فــي مجــال التدريــب المهنــي، وفــي حيــن بــدأ تدريس 
ــة فــي عــدد مــن الجامعــات والمــدارس  اللغــة الصيني
الســعودية، يتــم حالًيــا تدريــس اللغــة العربيــة فــي 44 

جامعــة صينيــة.

مبادرة لتعزيز دور الثقافة في المستقبل 
األخضر

ج العالقات  تدريس »الصينية« يتوِّ
التعليمية بين الرياض وبكين

تســهم فــي تحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد، 
والتخفيــف مــن آثــار التغيُّــر المناخــي، وتعزيــز القــدرة 
تحدياتهــا  مــع  والتعامــل  معهــا،  التكّيــف  علــى 

المختلفــة.
فــي  فرحــان  بــن  عبــداهلل  بــن  بــدر  األميــر  وقــال 
ــة  ــوع الثقاف ــر، إن »موض ــالل المؤتم ــا خ ــة ألقاه كلم
ــا مــع مســتهدفات  والمســتقبل األخضــر يأتــي متوائًم
)رؤيــة الســعودية 2030(، ومــن هنــا تدعــم المملكــة 
والمهــارات  المعــارف  لتعزيــز  الجماعيــة  الجهــود 
ــر  ــي أكث ــاع الثقاف ــل القط ــة بجع ــات المتصل والممارس

اســتدامة وصداقــة للبيئــة«.

ــب  ــن الكت ــة م ــم، أول مجموع ــدت وزارة التعلي واعتم
المدرســية الصينيــة التــي تــم اعتمادهــا لتدريــس اللغة 
الصينيــة فــي المــدارس الســعودية، بعــد االنتهــاء مــن 
عقــد ورش العمــل المكثفــة لبنــاء المنهــج المالئــم فــي 
ــات  ــث اللغ ــة ثال ــة الصيني ــع اللغ ــروع وض ــاح مش إنج

فــي الســعودية بعــد العربيــة واإلنجليزيــة.
وأدت الجامعــات الصينيــة دورًا لنشــر الثقافــة الصينيــة 
ــر  فــي الســعودية، جــاء ذلــك مــن خــالل مشــاركة أكث
نظمتهــا  فعاليــات  فــي  صينيــة،  جامعــة   20 مــن 
الســعودية فــي أوقــات ســابقة مختلفــة. وزار عــدد 
ــي  ــة ف ــة العربي ــم اللغ ــل لتعلي ــالب أول فص ــن ط م
التعليــم العــام الصينــي )ويضــم 20 طالًبــا( الســعودية، 
لتنميــة مهاراتهــم اللغويــة واالحتــكاك بشــكل مباشــر 

ــة. ــة المحلي ــع الثقاف م
ومّثــل تدريــس الصينيــة عزًمــا ســعودًيا علــى االســتثمار 
فــي لغــة األعمــال المســتقبلية، وحجــر أســاس فــي 
بنيــة العالقــات الســعودية الصينيــة فــي المجــال 
ــعبية  ــط الش ــم الرواب ــس لتعظي ــذي يؤس ــي، ال التعليم
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افتتــَح صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، 
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة 
مكــة المكرمــة، الرئيــس الفخــري لوقــف لغــة القــرآن 
الكريــم، مؤتمــر اللغــة العربيــة والقطــاع غيــر الربحــي 
» الهويــة والتمكيــن واألثــر«، بالشــراكة مــع مجمــع 
والهيئــة  العربيــة،  للغــة  العالمــي  ســلمان  الملــك 
ــاع  العامــة لألوقــاف، والمركــز الوطنــي لتنميــة القط

ــي. ــر الربح غي
ويهــدف المؤتمــر إلــى تشــجيع القطــاع غيــر الربحــي، 
لتعزيــز التنميــة اللغويــة والمحافظــة علــى ترســيخ 
الكيانــات  وإنشــاء  للمجتمــع،  العربيــة  الهويــة 
المتخصصــة فــي خدمــة اللغــة العربيــة وتحقيــق 
االســتدامة الماليــة لهــا، ودراســة واقــع اللغــة العربيــة 
فــي القطــاع غيــر الربحــي، باإلضافــة إلــى توجيــه 
القطــاع غيــر الربحــي نحــو االســتثمار الخيــري فــي 

افتتاح مؤتمر اللغة العربية »الهوية 
والتمكين واألثر«

اللغــة العربيــة، ودعــم المبــادرات والمشــاريع التــي 
تخــدم لغــة القــرآن الكريــم، وكذلــك رصــد واستشــراف 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة فــي 

القطــاع غيــر الربحــي.
وتنــاول المؤتمــر عــدة محــاور؛ أبرزهــا: أهميــة القطــاع 
العربيــة  الهويــة  ترســيخ  فــي  ودوره  الربحــي  غيــر 
ــي  ــي ف ــر الربح ــاع غي ــود القط ــوي، وجه ــن اللغ واألم
ــي  ــدة ف ــارب رائ ــة، وتج ــاريع اللغــة العربي ــم مش دع
ــر  ــاع غي ــي القط ــة ف ــة اللغوي ــاريع التنمي ــيس مش تأس
الربحــي عالمًيــا وإقليمًيــا ومحلًيــا، واللغــة العربيــة 
بوصفهــا وعــاء لقيــم المجتمــع وتاريخــه وهويتــه، 
ــة  ــة المملك ــوء »رؤي ــي ض ــة ف ــة العربي ــن اللغ وتمكي
فــي  المتخصصــة  الربحيــة  غيــر  والكيانــات   ،»2030
مشــاريع اللغــة العربيــة وآفــاق االســتدامة الماليــة.

ــن. ــن البلدي ــي بي ــادل المعرف ــة والتب والثقافي
وخــالل الزيــارات التاريخيــة لقــادة ســعوديين إلــى 
الصيــن، منــذ أول زيــارة يقــوم بهــا ملــك ســعودي إلــى 
ــؤولين  ــن المس ــًرا م ــًدا كبي ــت وف ــي حمل ــن، الت الصي

عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل  الملــك  مــع  الســعوديين 
مطلــع عــام 2006، شــهدت العالقــات نقلــة نوعيــة بيــن 
الجانبيــن، وتفاهمــات وبرامــج للتعــاون فــي عــدد مــن 

ــة. ــاالت التعليمي المج
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أطلقــت وزارة الثقافــة ووزارة التعليــم، »اســتراتيجية 
تنميــة القــدرات الثقافيــة« بالشــراكة مــع وزارة المــوارد 
العامــة  والمؤسســة  االجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية 
للتدريــب التقنــي والمهنــي، وهيئــة تقويــم التعليــم 
والتدريــب، والمركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي، 
وذلــك لربــط مخرجــات التعليــم باحتياجــات ســوق 
العمــل فــي القطــاع الثقافي؛ إذ ســتعمل االســتراتيجية 
مراحــل  كافــة  فــي  والفنــون  الثقافــة  إدراج  علــى 
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، وتطويــر البيئــة 
التعليميــة، لتنميــة القطــاع الثقافــي واالرتقــاء بــه إلــى 
مجــاالٍت أرحــب فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030« التــي 
أولــت الثقافــة اهتماًمــا كبيــًرا بوصفهــا عنصــًرا رئيًســا 

ــاة المجتمــع. فــي تحســين جــودة حي
وأكــد صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــداهلل بــن 
فرحــان، وزيــر الثقافــة، أن االســتراتيجية الوطنيــة ُتعــد 
ــا  ــى به ــي يحظ ــرة الت ــة الكبي ــة للعناي ــرة طبيعي ثم
ــن  ــادم الحرمي ــدن خ ــن ل ــة م ــم والثقاف ــا التعلي قطاع
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
ــلمان  ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس وصاح
بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء –

حفظهمــا اهلل - إذ تحتــل المشــاريع التنمويــة المرتبطــة 
ــي  ــة ف ــة متقدم ــن مكان ــن الحيويي ــن القطاعي بهذي
بـ«رؤيــة  المرتبطــة  الرئيســية  الحكوميــة  البرامــج 

المملكــة 2030.«
ــة  ــم أوالً) خاص ــا (التعلي ــول دائًم ــموه: »نق ــاف س وأض
فــي مجــاالت الثقافــة والفنــون، واإلبــداع عموًمــا. وفــي 

إطالق استراتيجية تنمية القدرات الثقافية
ضــوء ذلــك، ُنطلــق اليــوم اســتراتيجية تنميــة القــدرات 
الثقافيــة وذلــك لتطويــر القــدرات والمهــارات الثقافية 
والفنيــة ألفــراد المجتمــع عبــر منظومــة مــن السياســات 
تنميــة  وفــرص  األكاديميــة،  والبرامــج  والمعاييــر 
القــدرات التــي تثــري اإلبــداع الثقافــي فــي المملكــة، 
ــوق  ــات س ــم باحتياج ــات التعلي ــط مخرج ــن رب وتضم
القطــاع  فــي  المســتدامة  الممارســة  ودعــم  العمــل 

ــي.« الثقاف
مــن جانــب آخــر، أوضــح معالــي وزيــر التعليــم األســتاذ 
ــى  ــعى إل ــوزارة تس ــان، أن ال ــداهلل البني ــن عب ــف ب يوس
االســتثمار فــي اإلنســان بوصفــه العنصــر الرئيــس فــي 
بنــاء المجتمعــات وتطــور األوطــان، وذلــك تحقيًقــا 
لمســتهدفات برامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، مؤكــًدا 
معاليــه أن إدراج الثقافــة والفنــون فــي كافــة مراحــل 
التعليــم يســهم فــي االرتقــاء بالكفــاءات وتطويــر 
وأنمــاط  األنشــطة  وأســلوب  التعليميــة  العمليــة 
ــة. ــة وملهم ــة جاذب ــة تعليمي ــة بيئ ــل؛ لتهيئ التفاع
وقــال وزيــر التعليــم: »إن الــوزارة تشــارك فــي تنفيــذ 
اســتراتيجية تنميــة القــدرات الثقافيــة ضمــن مشــروع 
وصقــل  لدعــم  الجهــات؛  مختلــف  بيــن  تكاملــي 
مواهــب الطــالب والطالبــات وتأهيلهــم فــي المجاالت 
عالمًيــا«،  للمنافســة  قدراتهــم  وتنميــة  اإلبداعيــة، 
ــد  ــة لتوحي ــع وزارة الثقاف ــاون م ــة التع ــا بأهمي منوًه
تعليمــي  مجــال  وتوفيــر  العالقــة،  ذات  الجهــود 
وتدريبــي متطــور يعــزز الجوانــب الثقافيــة فــي كافــة 

ــداع. ــارات اإلب مس

ــى  ــتار عل ــة، الس ــر والترجم ــة األدب والنش ــدلت هيئ أس
الــذي شــهد  معــرض جــدة للكتــاب لعــام 2022م، 
مشــاركة أكثــر مــن 900 دار نشــر محليــة وعربيــة ودوليــة، 
ونحــو 400 جنــاح معرفــي، وقــدم برنامجــه الثقافــي مــا 
يزيــد علــى 100 فعاليــة ثقافيــة أدبيــة، فضــالً عــن 

900 دار نشر و400 جناح معرفي بمعرض 
جدة للكتاب 2022

ــرض،  ــع المع ــا م ــن تزامًن ــن متخصصي ــة مؤتمري إقام
مؤتمــر  المملكــة:  فــي  نوعهمــا  مــن  األوالن  وهمــا 

ــي. ــر الرقم ــر النش ــي، ومؤتم ــال العلم الخي
والنشــر  األدب  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
ــى  ــا يحظ ــوان، م ــن عل ــد حس ــور محم ــة الدكت والترجم
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أشــادت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســالمي فــي اليــوم 
العالمــي للغــة العربيــة 18 ديســمبر مــن كل عــام، 
بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة 
محلًيــا  العربيــة  باللغــة  العنايــة  فــي  الســعودية 
ودولًيــا، مــن خــالل دعمهــا لكلياتهــا ومعاهدهــا، 
وحرصهــا الدائــم علــى أن تكــون اللغــة العربيــة أحــد 
جســور التواصــل بينهــا وبيــن شــعوب العالــم، بإقامــة 
المؤتمــرات والنــدوات، وإيفــاد األســاتذة المتخصصيــن 
التــي  النوعيــة  بمشــاريعها  والعنايــة  لتدريســها 
ــى  ــن إل ــالب الوافدي ــتيعاب آالف الط ــا، واس ــروج له ت

جامعاتهــا وكلياتهــا.

في يومها العالمي.. المملكة جعلت من 
اللغة العربية جسًرا للتواصل

وبهــذه المناســبة تقيــم النــدوة العالميــة برنامجهــا 
ــوان )مســاهمة اللغــة العربيــة فــي  العلمــي تحــت عن
ــا  ــة أمينه ــت رعاي ــانية( تح ــة اإلنس ــارة والثقاف الحض
العــام معالــي د. صالــح الوهيبــي، ومشــاركة عــدد 
مــن المتخصصيــن واألكاديمييــن مــن أســاتذة اللغــة 
العربيــة مــن جامعــات مختلفــة حــول العالــم؛ لتتــوج 
األنشــطة  عبــر  العربيــة  فــي خدمــة  بــه جهودهــا 
لغيــر  التأهيليــة  الــدورات  مــن  المتنوعــة  والبرامــج 
وتزويــد  معلميهــا،  كفــاءة  ورفــع  بهــا،  الناطقيــن 
بالمكتبــات  المتخصصــة  وأقســامها  جامعاتهــا 
فــي مجاالتهــا  والدارســين  الباحثيــن  تعيــن  التــي 

بــه القطــاع الثقافــي مــن دعــم واهتمــام غيــر محــدود 
مــن القيــادة الرشــيدة - أيدهــا اهلل - ســعًيا إلــى أن 
تكــون الثقافــة قــوة المملكــة الناعمــة، ومنجــًزا حضارًيا 
يواكــب النقــالت النوعيــة التــي تمــر بهــا المملكــة فــي 
ــاب 2022  ــدة للكت ــرض ج ــا مع ــي، واصًف ــتى المناح ش
بـ«النافــذة المعرفيــة التــي يطــل مــن خاللهــا العالــم 

ــم«. ــعوديين وثقافته ــى الس عل
ــمو  ــب الس ــام صاح ــة واهتم ــات ومتابع ــن توجيه وثمَّ
ــة،  ــر الثقاف ــان، وزي ــن فرح ــداهلل ب ــن عب ــدر ب ــر ب األمي
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، فــي دعــم المعــرض، 
وتوفيــر اإلمكانــات الالزمــة للخــروج بالصــورة التــي 
ــي  ــتويين اإلقليم ــى المس ــة عل ــة المملك ــق بمكان تلي
ــد  ــعودية كأح ــة الس ــور الثقاف ــز حض ــي، وتعزي والعالم
روافــد القــوة الناعمــة للمملكــة، مضيًفــا أن مدينــة 
ــي  ــي العرب ــهد الثقاف ــي المش ــوة ف ــدة تســهم بق ج
ــي  ــخ وإرث ثقاف ــن تاري ــا م ــتمد قوته ــي، إذ تس والدول
ــن. ــداع والمبدعي ــة لإلب ــة حاضن ــة خصب ــق، وبيئ عري

مــن  الثامــن  يــوم  أطلقــت  قــد  الهيئــة  وكانــت 
مــن  دورة  أول  دوم«،  »ســوبر  قبــة  تحــت  ديســمبر 
ــات  ــل اختصاص ــذ نق ــدة من ــي ج ــم ف ــرض ُتنظ المع
معــارض الكتــاب إلــى وزارة الثقافــة، وحظــي المعــرض 
ــراء مــن داخــل المملكــة  ــزّوار والُق بإقبــال واســع مــن ال

ــة  ــام متواصل ــرة أي ــدى عش ــى م ــا عل ــا، مقدًم وخارجه
رحلــة معرفيــة شــاملة ومتكاملــة، مــن خــالل البرنامــج 
ــة  ــة ونخب ــات النوعي ــل بالفعالي ــري الحاف ــي الث الثقاف
مــن المشــاركين والمتحدثيــن، متضمًنــا بذلــك نــدوات 
مــع مؤلفــي  الكتــاب(  )حديــث  حواريــة، وجلســات 
الُكتــب والمؤثريــن، إلــى جانــب أمســيات شــعرية، 
وورش عمــل، وحفلتيــن غنائيتيــن، ومجموعــة واســعة 

مــن الفعاليــات الموجهــة للطفــل.
ــم  ــك تنظي ــاب 2022 كذل ــدة للكت ــرض ج ــهد مع وش
مؤتمــر النشــر الرقمــي، وتضمــن فــي يــوم واحــد ســبع 
نــدوات حواريــة، وورشــتي عمــل، وجلســتي حديــث 
ســعوديين  وخبــراء  متحدثيــن  بمشــاركة  الكتــاب، 
ودولييــن، متنــاوالً بذلــك القضايــا الجوهريــة فــي 
حركــة النشــر الرقمــي، والمبــادرات النوعيــة والمبتكــرة، 
ــوق  ــع وحق ــويق والتوزي ــي التس ــات ف ــل الممارس وأفض
ــي،  ــر الرقم ــوق النش ــي س ــب ف ــة للكت ــة الفكري الملكي
النشــر،  تقنيــات  وأحــدث  األطفــال،  كتــب  ورقمنــة 
وتبــادل الخبــرات واألفــكار؛ إذ يأتــي المؤتمــر لمواكبــة 
القطــاع  التــي يشــهدها هــذا  العالميــة  التطــورات 
الحيــوي واإلبداعــي، وذلــك فــي ظــل مــا يشــهده ســوق 
النشــر الرقمــي مــن نمــو مطــرد ومتســارع فــي الوطــن 

ــم. ــي والعال العرب
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ــوق  ــي والتف ــز الدراس ــق التمي ــتفادة وتحقي ــى االس عل
العلمــي. كمــا تقــدم دوراتهــا الســنوية ألعضــاء البعثــة 
ــة  ــفارات المختلف ــن الس ــد م ــي العدي ــية ف الدبلوماس

وقواعدهــا،  العربيــة  باللغــة  لتعريفهــم  بالريــاض 
وتدريبهــم علــى التحــدث بهــا.

تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
ــه اهلل -  ــه - حفظ ــة عن ــعود ونياب ــز آل س ــن عبدالعزي ب
حضــر معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة المهنــدس 
عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي، حفــل تســليم 
جائــزة األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز العالميــة للميــاه 
للفائزيــن بهــا فــي دورتهــا العاشــرة فــي مقــر األمــم 

المتحــدة فــي فيينــا بجمهوريــة النمســا.
وألقــى معاليــه كلمــة خــالل الحفــل اســتعرض فيهــا 
التــي تنفــذ  المملكــة  جانًبــا مــن أنشــطة حكومــة 
ــمو  ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــات م بتوجيه
ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا اهلل - نحــو المحافظــة 
علــى البيئــة فــي المملكــة وإعــادة تأهيلهــا، وتوفيــر 
الميــاه الصالحــة للشــرب والحــد مــن فقدهــا، وتشــجيع 

ــال. ــذا المج ــي ه ــي ف ــث العلم ــداع والبح اإلب
وافُتتــح الحفــل بكلمــة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
عبــداهلل بــن خالــد بــن ســلطان، ســفير خــادم الحرميــن 
ــم  ــدوب الدائ ــا المن ــة النمس ــدى جمهوري ــريفين ل الش
لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا، أشــار فيهــا 
إلــى األهميــة الحيويــة للميــاه واألزمــات الناتجــة عــن 
ندرتهــا التــي تهــدد عــدة دول حــول العالــم بالجفاف، 

تكريم الفائزين بجائزة األمير سلطان 
العالمية للمياه

وخاصــة فــي ظــل أزمــة المنــاخ واالرتفــاع فــي درجــات 
الحــرارة، وصعوبــة التعامــل مــع أزمــة الغــذاء ممــا 

يــؤدي إلــى مخاطــر نشــوب النزاعــات.
ــليم  ــل تس ــي حف ــاركة ف ــعادته بالمش ــن س ــرب ع وأع
الجائــزة التــي أسســها ومولهــا صاحــب الســمو الملكــي 
رحمــه   - آل ســعود  بــن عبدالعزيــز  األميــر ســلطان 
اهلل - عــام 2002م لتجســد اهتمــام المملكــة العربيــة 
الســعودية بالميــاه والمحافظــة عليهــا، وتعبــر عــن 
حرصــه علــى دعــم العلمــاء والمخترعيــن والمنظمــات 
البحثيــة التــي تســهم فــي توفيــر الحلــول المســتدامة 
فــي هــذا المجــال الــذي يمثــل شــريان الحيــاة البشــرية. 
وحظيــت هــذه المبــادرة الدوليــة باهتمــام ورعايــة 
خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن 

- حفظهمــا اهلل.
وخططهــا  المملكــة  قيــادة  بجهــود  ســموه  وأشــاد 
اســتخدامها  وترشــيد  المائيــة  المــوارد  الســتدامة 
الجهــود  تلــك  وبــدت  عليهــا،  والمحافظــة 
التــي  باألهــداف  وجليــة  واضحــة  واالســتراتيجيات 
رســمتها »رؤيــة المملكــة 2030« الطموحــة التــي أطلقت 
اســتراتيجيتها الوطنيــة للميــاه تحــت إشــراف وزارة 
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ــتدامة  ــق االس ــة وتحقي ــة لتنمي ــاه والزراع ــة والمي البيئ
اهلل. بــإذن  القادمــة  لألجيــال  المائيــة  للمــوارد 

ــن  ــوا م ــن قدَّم ــزة، الذي ــن بالجائ ــموه الفائزي ــأ س وهن
ــوالً رائــدة ومبتكــرة فــي  خــالل أبحاثهــم العلميــة حل
ــم  ــعوب العال ــة لش ــرب الالزم ــاه الش ــر مي ــال توفي مج
ومعالجــة قضايــا نــدرة الميــاه والمحافظــة عليهــا، 
ــانية  ــة اإلنس ــاء لخدم ــن العط ــًدا م ــم مزي ــا له متمنًي

ــع. ــم أجم والعال
ــد  ــر خال ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــكر لصاح ــدم الش وق
بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، الرئيــس الفخــري لمؤسســة 

جائــزة األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز العالميــة للميــاه، 
ــذه  ــت ه ــة أوصل ــة دائم ــم ورعاي ــن دع ــه م ــا يقدم لم

الجائــزة لمــا هــي عليــه اليــوم.
رئيــس  الشــرف  ضيــف  ألقــى  آخــر،  جانــب  مــن 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة »كاســابا كوروســي«، 
كلمــة - عبــر االتصــال المرئــي - أشــاد فيهــا بالجائــزة 
وباألهــداف النبيلــة التــي تســعى لتحقيقهــا فــي 
ــا  ــل قضاي ــي ح ــاركة ف ــري للمش ــداع البش ــز اإلب تحفي

نــدرة الميــاه والمحافظــة عليهــا.
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ــة  ــب، ممثل ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــدت هيئ اعتم
ــي  ــاد األكاديم ــم واالعتم ــي للتقوي ــز الوطن ــي المرك ف
أكاديمًيــا فــي 13 جامعــة  برنامًجــا   )30( »اعتمــاد«، 

ــام 2022م. ــن ع ــع م ــع الراب ــالل الرب ــة خ وكلي
ــل«  ــاد »الكام ــى االعتم ــوف عل ــة الج ــت جامع وحصل
ــى  ــج عل ــت )4( برام ــة، وحصل ــب والجراح ــج الط لبرنام
ــض،  ــوس التمري ــي: بكالوري ــروط«، وه ــاد »المش االعتم
وبكالوريــوس نظــم المعلومــات، وبكالوريــوس اللغــة 

ــال. ــوس إدارة األعم العربيــة، وبكالوري
وحصلــت )4( برامــج أكاديميــة فــي جامعــة اإلمــام 
محمــد بن ســعود اإلســالمية علــى االعتماد »المشــروط«، 
وهــي: بكالوريــوس أصول الديــن، وبكالوريــوس األحياء، 
والماجســتير فــي الدعــوة، والدكتــوراة فــي الدعــوة، 
إضافــة إلــى اعتمــاد )4( برامــج أكاديميــة فــي جامعــة 
الباحــة اعتمــاًدا مشــروًطا، وهــي: بكالوريــوس طــب 
وبكالوريــوس  التمريــض،  وبكالوريــوس  المختبــرات، 
العمــارة، وبكالوريــوس دكتــور صيدلــي؛ وفــي جامعــة 
القصيــم حصلــت )4( برامــج أكاديميــة علــى االعتمــاد 
»المشــروط«، وهــي: بكالوريــوس العمــارة، وبكالوريــوس 
الهندســة  وبكالوريــوس  الميكانيكيــة،  الهندســة 
المدنيــة، وبكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة؛ فــي 
حيــن حصــل برنامجــان أكاديميــان فــي جامعــة تبــوك 
علــى االعتمــاد »المشــروط«، وهمــا: بكالوريــوس تقنيــة 

اعتماد 30 برنامًجا أكاديمًيا في 13 جامعة 
وكلية

ــة. ــة اإلنجليزي ــوس اللغ ــة، وبكالوري ــرات الطبي المختب
وفــي جامعــة طيبــة حصلــت )3( برامــج أكاديميــة على 
االعتمــاد »المشــروط«، وهــي: بكالوريــوس القــراءات، 
وبكالوريــوس التفســير وعلــوم القــرآن، وبكالوريــوس 
علــم المعلومــات، وحصــل برنامجــان فــي جامعــة 
ــوس  ــا بكالوري ــروط«، هم ــاد »المش ــى االعتم ــران عل نج
وحصلــت  األعمــال.  إدارة  وبكالوريــوس  المحاســبة، 
»المشــروط«،  االعتمــاد  علــى  أكاديميــة  برامــج   )5(
وهــي: بكالوريــوس القانــون بجامعــة األميــر ســطام 
ــنان  ــة األس ــب وجراح ــوس ط ــز، وبكالوري ــن عبدالعزي ب
األســنان  تقنيــة  وبكالوريــوس  الطائــف،  بجامعــة 
بجامعــة الملــك خالــد، وبكالوريــوس الفيزيــاء بجامعــة 
ــة  ــة الكهربائي ــوس الهندس ــل، وبكالوري ــك فيص المل
بجامعــة شــقراء. وحصــل برنامــج علــوم التمريــض 
بكليــة األميــر ســلطان العســكرية للعلــوم الصحيــة 

علــى االعتمــاد »الكامــل«.
ــاون  ــا، بالتع ــالتها وأهدافه ــق رس ــة وف ــل الهيئ وتعم
ــعودية؛  ــات الس ــم والجامع ــع وزارة التعلي ــل م والتكام
والتدريــب  التعليــم  جــودة  رفــع  فــي  للمســاهمة 
بمــا  العالميــة  المســتويات  ألعلــى  وكفاءتهمــا 
ــة 2030«،  ــة المملك ــداف »رؤي ــق أه ــي تحقي ــهم ف يس
ومســتهدفات برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، التــي 

تشــمل مســتهدفات خاصــة باالعتمــاد.
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مــع  بالشــراكة  الســعودية  األفــالم  هيئــة  نظمــت 
ــوان:  ــل بعن ــة عم ــينمائي« ورش ــوليوود الس ــع »س موق
ــة مــن  »عــام 2022 ســينمائًيا«، اســتعرض خاللهــا نخب
المهتميــن والمختصيــن فــي صناعــة الســينما الحصــاد 

الســينمائي للعــام الجــاري 2022.
الريــاض  بمدينــة  ُعقــدت  التــي  الورشــة  وتضمنــت 
اإلنتــاج  األولــى  ناقشــت  نقاشــيتين؛  جلســتين 
وتطرقــت   ،2022 العــام  خــالل  العربــي  الســينمائي 
العربيــة  والمشــاركات  العربــي  الفيلــم  واقــع  إلــى 
ــداء  الدوليــة خــالل العــام المنصــرم، باإلضافــة إلــى إب
بعــض المالحظــات علــى الصناعــة، مــن خــالل بحــث 
الفــرص والتحديــات أمــام اإلنتــاج الســينمائي العربــي 
الســينمائية  المهرجانــات  وتنافســية  المشــترك، 

.2022 فــي  العربيــة 
وقبــل نهايــة الجلســة األولــى توقــف المختصــون عنــد 
ـل قــراءة فــي شــباك التذاكــر  مؤشــرات وأرقــام ُتمثِـّ
العربيــة  بالمملكــة  الســينما  صــاالت  فــي  العربــي 
الســعودية، مــن حيــث حجــم المعــروض ونوعيتــه، 

الســعودي. الجمهــور  وتفضيــالت 
اإلنتــاج  إلــى  فتطرقــت  الثانيــة،  الجلســة  ــا  أَمّ
الســينمائي الســعودي خــالل العــام 2022، فــي محاولــة 
حضــور  ومناقشــة  اإلنتــاج،  ونوعيــة  حجــم  لتقييــم 

نظمــت هيئــة األفــالم الســعودية بالشــراكة مــع موقــع 
»ســوليوود« الســينمائي ورشــة عمــل بعنــوان: »لمــن 
تصنــع األفــالم؟ الســينما بيــن الفنيــة والشــعبية«، 
اســتعرض خاللهــا نخبــة مــن المهتميــن والمختصيــن 

ــالم. ــة األف ــات صناع ــينما اتجاه ــة الس ــي صناع ف
الريــاض  بمدينــة  ُعقــدت  التــي  الورشــة  وتضمنــت 

هيئة األفالم تستعرض حصاد عام 2022 
سينمائًيا 

»لمن تصنع األفالم؟«.. مختصون يناقشون 
واقع األعمال السينمائية بين الفنية 

والشعبية

الفيلــم الســعودي بالمنصــات الرقميــة وغيابــه عــن 
الجمهــور، باإلضافــة إلــى التطــرق إليجابيــات الصناعــة 

الســينمائية فــي المملكــة.
ــات،  ــام خرجــت الورشــة بعــدد مــن التوصي وفــي الخت
ــة،  ــعودية المتنوع ــص الس ــى قص ــز عل ــا: التركي أبرزه
ــعار  ــض أس ــز تخفي ــالم، وتحفي ــد لألف ــويق الجي والتس
تذاكــر األفــالم المحليــة، وزيــادة المحتــوى الكوميــدي 
الجماهيريــة  ذوي  بالنجــوم  واالســتعانة  الســعودي، 

ــا. محلًي
وســبق هــذه الورشــة عــدد مــن ورش العمــل بالشــراكة 
ورشــة  منهــا  و»ســوليوود«،  األفــالم  هيئــة  بيــن 
الســينمائي  لإلعــالم  والفــرص  »التحديــات  عمــل 
وورشــة  الطفــل«،  »ســينما  وورشــة  المملكــة«،  فــي 
ــاج  ــة »اإلنت ــل«، وورش ــوق العم ــي س ــالم ف ــاع األف »قط
ــة  ــات«، وورش ــرص والتحدي ــترك.. الف ــينمائي المش الس
ــة«،  ــي المملك ــة ف ــمعية والبصري ــرة الس ــظ الذاك »حف
وورشــة »كيــف تخلــق الســينما وجهــة ســياحية؟«.

ــق الظــروف  ــالم« جهودهــا لخل ــة األف وتواصــل »هيئ
ــالم  ــاع األف ــي قط ــة ف ــزة نوعي ــداث قف ــبة إلح المناس
محلًيــا، وترســيخ صناعــة الســينما الســعودية، واالرتقــاء 

ــة. ــر العالمي ــق المعايي ــا يحق ــي بم ــوى المحل بالمحت

جلســتين نقاشــيتين؛ ناقشــت الجلســة األولــى »صناعــة 
ــت  ــعبية«، وتضمن ــة والش ــال الفني ــن األعم ــالم بي األف
إلــى  تاريخــي  مدخــل  منهــا:  المحــاور  مــن  عــدًدا 
بدايــات الســينما، وناقشــت الســينما الصامتــة والمالمــح 
األولــى لخصوصيــة الســينما مــن خــالل الحديــث عــن 
التعبيريــة األلمانيــة وعــرض أمثلــة لهــا، واالنطباعــات 
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ــة  ــرض أمثل ــع ع ــوفييتي م ــاج الس ــية، والمونت الفرنس
ــا. لهم

وتناولــت الجلســة أيًضــا الحديــث عــن الســينما الناطقــة 
والعصــر الذهبــي لـ»هوليــوود« فــي ثالثينيــات القــرن 
بعــد  الفنيــة  الســينما  مصطلــح  وظهــور  الماضــي، 
ــة،  ــينما الفني ــر الس ــة، ومظاه ــة الثاني ــرب العالمي الح
وتكويــن الواقعيــة فــي الســينما الفنيــة والشــعبية، 
ــة  ــى الفني ــعبية عل ــينما الش ــر الس ــى تأثي ــة إل باإلضاف
أو العكــس، وكذلــك تأثيــر الزمــن فــي الفيلــم الفنــي 

ــعبي. والش
ــا الجلســة الثانيــة، فتطرقــت إلــى مســتقبل الســينما  أَمّ
الســينما  ومســتقبل  تحدياتهــا،  وأبــرز  الحديثــة 
الفيلــم  تواجــه  التــي  التحديــات  وأبــرز  الســعودية، 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــعبي ف ــي والش الفن

ــينما  ــي الس ــعبية ف ــى الش ــول إل ــات الوص ــًرا آلي وأخي
الســعودية.

ــام خرجــت الورشــة بعــدد مــن التوصيــات،  وفــي الخت
ــد  ــة ذات بع ــينمائية محلي ــة س ــن هوي ــا: تكوي أبرزه
اجتماعــي، واالنفتــاح علــى كافــة األشــكال الفنيــة فــي 
الصناعــة، وبنــاء قصــص تعكــس الواقــع وتالمــس 

ــة. ــوم الحياتي الهم
ــة  ــن »هيئ ــراكة بي ــداًدا للش ــة امت ــذه الورش ــي ه وتأت
األفــالم« وموقــع »ســوليوود«، للمســاهمة فــي بنــاء 
وتعزيــز العالقــة مــع المجتمــع الســينمائي، والوقــوف 
ــة،  ــي الصناع ــن ف ــن والعاملي ــوم المختصي ــى هم عل
التــي  التحديــات  أبــرز  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 
فــي  الجديــدة  بالفــرص  والتعريــف  يواجهونهــا، 

والمختصيــن بهــا. المهتميــن  وتزويــد  القطــاع 
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ــة الســعودية خــالل  ــات واألحــداث الرياضي ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــع فــي هــذا الملــف أهــم الفعالي نطال
شــهر ديســمبر، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن، والحفــاظ 

علــى الحيــاة البريــة والطبيعــة.

الملف الترفيهي
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ــان  ــواح بمهرج ــابقة المل ــي مس ــر ف ــوم األخي ــهد الي ش
ــادي  ــه ن ــذي نظم ــور 2022، ال ــز للصق ــك عبدالعزي المل
ــة  الصقــور الســعودي فــي مقــره بملهــم )شــمال مدين
أبطــال  بيــن  وأخيــرة  قويــة  مواجهــة  الريــاض(، 
المملكــة مــن الصقاريــن الفائزيــن بكــؤوس المؤســس 
ضمــن األشــواط النهائيــة لمســابقة الملــواح )400 متــر(، 
وذلــك للفــوز بالجائــزة الكبــرى والتتويــج بلقــب )ســيف 

ــال. ــي ري ــارب مليون ــة تق ــز مالي ــك(، وجوائ المل
ــى  ــوري عل ــد المنص ــن محم ــد ب ــار حمي ــل الصق وحص
)ســيف الملــك( فــي الشــوط األول فئــة الحــر والشــاهين 
ــا  ــا زمًن ــرة(، محقًق ــره )الصغي ــاس، بصق ــرخ والقرن للف
قــدره 16.884 ثانيــة؛ وجــاء فــي المركــز الثانــي الصقــار 
ــن  ــش ب ــار برغ ــري؛ والصق ــداهلل الدوس ــن عب ــد ب محم
محمــد المنصــوري ثالًثــا، وذلــك بعــد منافســة محمومــة 

بيــن 13 صقــًرا.
ــم  ــذي ت ــي، ال ــوطه الثان ــي ش ــك( ف ــيف المل ــا )س أم
تخصيصــه لفئــة جيــر بيــور وجيــر شــاهين وتبــع جيــر 
ــه  ــل لقب ــد حم ــاس، فق ــرخ والقرن ــر للف ــة جي وقرموش
ــي 15.655  ــوري، ف ــد المنص ــن محم ــش ب ــار برغ الصق
ثانيــة، وذلــك مــن خــالل الصقــر )أســود( الــذي ســجل 
فــي هــذا الشــوط أفضــل وقــت زمنــي فــي مهرجــان 
الملــك عبدالعزيــز للصقــور بنســخته الخامســة، خــالل 

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم 
مسابقة الملواح

17 يوًمــا، بعــد منافســته مــع 24 صقــًرا مــن نخبــة 
الصقــور؛ وحــل فــي المركزيــن الثانــي والثالــث الصقــار 

ــالح. ــداهلل الم ــن عب ــن ب أمي
وحصــل صاحــب المركــز األول فــي كل شــوط علــى 
)ســيف الملــك عبدالعزيــز(، إضافــة إلــى جائــزة ماليــة 
ــز  ــال المرك ــن ن ــي حي ــال، ف ــون ري ــف ملي ــغ نص تبل
الثانــي ربــع مليــون ريــال، وحصــد صاحــب المركــز 
لهــم  خصــص  إذ  ريــال؛  ألــف   175 مبلــغ  الثالــث 
المهرجــان جوائــز ماليــة بأكثــر مــن 1.8 مليــون ريــال، 
بواقــع 925 ألــف ريــال للشــوط الواحــد، وتعــد األعلــى 

ــان. ــيرة المهرج ــي مس ــة ف ــة مادي قيم
اســتحدث  الســعودي  الصقــور  نــادي  أن  إلــى  ُيشــار 
الملــك  مهرجــان  فــي  الملــك(  )ســيف  شــوطي 
منــذ  األولــى  للمــرة   ،2022 للصقــور  عبدالعزيــز 
ــر  ــدف تطوي ــام 2019؛ به ــي ع ــان ف ــالق المهرج انط
بيــن  القويــة  المنافســة  مســتوى  ورفــع  مســابقاته، 
اريــن، وتشــجيعهم علــى تطويــر مهاراتهــم،  الصَقّ
وكذلــك تشــريف المتميزيــن والفائزيــن بهــذا اللقــب 
الغالــي علــى قلــب كل ســعودي، بمــا يســهم فــي 
تعزيــز مــوروث الوطــن فــي تربيــة الصقــور واقتنائهــا 

واالعتــزاز بهــا.

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس 
ــوزراء، أقيــم الحفــل الثانــي والســبعون مــن  مجلــس ال
البطــوالت  الخيــل، مفتتًحــا  نــادي ســباقات  موســم 
الكبــرى للفئــة األولــى بـ«كأســي ولي العهد« بنســختها 
»محلًيــا«  المنتَجــة  للخيــل  والخمســين  الســابعة 

بطوالت الفروسية الكبرى ُتفتَتح بكأَسي 
ولي العهد

ــز  و«المســتوردة«، علــى أرض ميــدان الملــك عبدالعزي
ــال. ــون ري ــزة كل كأس ملي ــغ جائ ــة، وتبل بالجنادري

وبهــذه المناســبة رفــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
بنــدر بــن خالــد الفيصــل، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
الفروســية، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ســباقات الخيــل، 
ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــر لخ ــكر والتقدي الش
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ــاون  ــال بالتع ــة الُع ــة لمحافظ ــة الملكي ــت الهيئ أطلق
األســتديو  الُعــال،  لتطويــر  الفرنســية  الوكالــة  مــع 
المفتــوح لعشــاق الفــن والــزوار وأهالــي الُعــال لالطــالع 

الُعال تعلن بدء األستوديو المفتوح
علــى أعمــال الفنانيــن المشــاركين فــي برنامــج إقامــة 

ــبوًعا. ــى 12 أس ــد إل ــذي امت ــة ال ــال الفني الُع
وشــارك فــي البرنامــج ســتة مــن الفنانيــن مــن داخــل 

ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي العهــد 
- حفظهمــا اهلل - علــى الدعــم الــذي تجــده الفروســية، 
منــذ  البطولــة  لهــذه  الكريمــة  الرعايــة  أن  مؤكــًدا 
نشــأتها تجســد االهتمــام الكبيــر وغيــر المحــدود الــذي 

ــادة الرشــيدة - أيدهــا اهلل. ــه القي ــزت ب تمي
ــعودي  ــد الس ــي العه ــمو ول ــة س ــموه أن رعاي ــد س وأك
للحفــل الكبيــر هــي بمثابــة التشــريف الكبيــر للوســط 
الفروســي لتضــاف إلــى الدعــم الكبيــر مــن قبــل ســموه 
لرياضــة الفروســية عموًمــا، وســباقات الخيــل بوجــه 
ــى  ــت عل ــعودية ارتق ــية الس ــا أن الفروس ــاص، مبيًن خ
المســتوى الدولــي بفضــل اهلل، ثــم بدعــم وتوجيــه ســمو 

ــتمرين. ــعودي المس ــد الس ــي العه ول
ــداًدا  ــعودي امت ــد الس ــي العه ــمو ول ــة س ــي رعاي وتأت
مــن  تمّثلــه  ومــا  بالخيــل  الوطــن  قــادة  الهتمــام 

معــاٍن ســامية وبطــوالت خالــدة لفرســان المملكــة فــي 
ــزاًزا بموطنهــا  توحيدهــا علــى صهــوات الخيــل، واعت
األول. وقــد أقيمــت البطولــة بنســختها األولــى عــام 
1387هـــ/ 1969م برعايــة الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز 
ــي  ــهد ف ــد، وتش ــا للعه ــا كان وليًّ ــه اهلل - حينم - رحم
ظــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز - منــذ توّلــي ســموه واليــة العهــد - 
اهتماًمــا بالًغــا مــن ِقبــل مــالك ومدربــي الخيــل، مــع 
اســتعدادات مبكــرة ومكّثفــة عبــر المشــاركة بمــا امتــاز 
مــن الخيــل المؤهلــة؛ لتصنيــف البطولــة ضمــن الفئــة 
األولــى قبــل ثالثــة أعــوام، باإلضافــة لقيمــة جائزتهــا 
البالغــة مليوَنــي ريــال مناصفــًة بيــن ســباقيها، بزيــادة 
ثالثــة أضعــاف ونصــٍف عّمــا كانــت عليــه قبــل ذلــك.
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مــن  أنــواع  أربعــة  نيــوم«  »محميــة  فــي  ُأطلقــت 
ــزال  ــل، والغ ــي، والوع ــا العرب ــة )المه ــات البري الحيوان
وذلــك  الجبلــي(،  والغــزال  الريــم(،  )ظبــي  الرملــي 
ــن  ــادة توطي ــج إع ــن برنام ــى م ــة األول ــن المرحل ضم
الكائنــات الفطريــة التــي تشــمل إطــالق عــدد مــن 
الحيوانــات البريــة فــي المحميــة بالتعــاون مــع المركــز 

الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة.
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن جهــود »نيــوم« المنبثقــة 
عــن رؤيتهــا لتحقيــق االســتدامة والمحافظــة علــى 
البيئــة، وأن تكــون نموذًجــا غيــر مســبوق فــي الحفــاظ 
علــى الحيــاة الفطريــة والبريــة علــى مســتوى المنطقة؛ 
ــذه  ــل ه ــم لنق ــم الدع ــوم« بتقدي ــق »ني ــام فري إذ ق
الحيوانــات البريــة مــن المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة 
الفطريــة فــي الريــاض فــي أكتوبــر الماضــي إلــى 
»محميــة نيــوم«. وللتأكــد مــن تكيفهــا مــع الظــروف 

»المها العربي« في محمية »نيوم« ألول مرة 
منذ 100 عام

البيئيــة فــي المحميــة، وضعــت فــي مواقــع مخصصــة 
حتــى تتأقلــم بشــكل تدريجــي علــى البيئــة الجديــدة، 

قبــل إطالقهــا فــي المحميــة.
وتمتــد »محميــة نيــوم« علـــى مســاحة 25.000 كلــم 
مربــع، وتهــدف إلــى توفيــر نظــام بيئــي للحفــاظ 
وتنميتهــا  البيئيــة  والمكونــات  الطبيعــة  علــى 
وزيــادة التنــوع األحيائــي فــي »نيــوم« والمنطقــة، 
تحقيًقــا لمســتهدفات مبــادرة تكاثــر أنــواع الحيــاة 
البريــة المهــددة باالنقــراض التابعــة للمركــز الوطنــي 
ــة  لتنميــة الحيــاة الفطريــة، والتــي تنــدرج تحــت مظل
»مبــادرة الســعودية الخضــراء«. إلــى جانــب ذلــك، 
ــج  ــر البرام ــن أكب ــد م ــا لواح ــة موطًن ــكل المحمي ستش
ــة  ــة والبري ــاة الفطري ــاء الحي ــادة إحي ــى إع ــة إل الهادف
ــن  ــام الزائري ــال أم ــتفتح المج ــك س ــم، كذل ــي العال ف
للتعــرف علــى برامــج »نيــوم« لتنميــة الغطــاء النباتــي 

»أوغســطين  القائمــة:  وتضــم  وخارجهــا،  المملكــة 
مــن  كيليتــو«  و«محمــد  الفلبيــن،  مــن  باريديــس« 
المغــرب، و«ســابين ميرليــس« مــن فرنســا، والدكتــورة 
ــة  ــراج وداني ــد الف ــارات، ومحم ــن اإلم ــق م ــراء عتي عف
لعــرض  مًعــا  اجتمعــوا  الســعودية.  مــن  الصالــح 
ــوح  ــتديو المفت ــي األس ــي ف ــم اإلبداع ــف إنتاجه مختل
ــتمل  ــي تش ــج، الت ــج البرنام ــرض نتائ ــص لع والمخص
والتصويــر  النحــت  وفنــون  والرســم  الشــعر  علــى 
ــون الرقميــة. الفوتوغرافــي والوثائقــي والتمثيــل والفن

ــل  ــن التفاع ــج م ــدار البرنام ــى م ــون عل ــن الفنان وتمك
واالندمــاج بشــكل مباشــر مــع المؤرخيــن وعلمــاء اآلثــار 
والخبــراء فــي مجــاالت الزراعــة والحيــاة البريــة وغيرهــم 
مــن مختلــف التخصصــات داخــل المجتمــع المحلــي؛ 
لتبــادل األفــكار إلنتــاج أعمــال فنيــة مســتمدة مــن 
ــي  ــف الح ــراء المتح ــى إث ــدف إل ــكان، ته ــة الم طبيع
والطبيعــي للُعــال. وقــدم الفنانــون والفنانــات أفكارهــم 
وخبراتهــم ألهالــي الُعــال، مــن خــالل برامــج عامــة 

مقدمــة مــن البرنامــج ضمــت ورش عمــل، ومناقشــات 
فكريــة وقــراءات، وعــروض أفــالم، ومجموعــة مــن 

ــة. ــطة المختلف األنش
وســيتم اســتئناف برنامــج اإلقامــة الفنيــة فــي العال في 
ــق  ــأنها خل ــن ش ــدة م ــة جدي ــخة ثالث ــر 2023، بنس يناي
آفــاق جديــدة للحــوار بيــن الماضــي والحاضــر، وإعــادة 
تصــور التاريــخ وتراثــه الفنــي بمنظــور تكنولوجــي 
رقمــي مبتكــر، لربــط برنامــج اإلقامــة الفنيــة فــي الُعــال 
تدريجًيــا بالجــذور الثقافيــة لمخطــط رحلــة عبــر الزمــن، 
واستكشــاف أماكــن اإلقامــة ذات المواضيــع المحــددة 
مثــل: الزراعــة وعلــم النبــات والعطــور والخيــول العربية 
وفــن تصويــر المناظــر الطبيعيــة والتصميــم والهندســة 
المعماريــة. ويعــد برنامــج إقامــة الُعــال الفنيــة خطــوة 
جــادة نحــو بنــاء نظــام متكامــل ومزدهــر للفنانيــن مــن 
جميــع أنحــاء العالــم، ســيتم تطبيقــه فــي الُعــال لكــي 
يمنــح الفنانيــن إمكانيــة الوصــول إلــى الدعــم الفنــي، 

باإلضافــة إلــى حصولهــم علــى تســهيالت إنتاجيــة.
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العرضة السعودية تستهوي زوار مهرجان 
اإلبل

التراثيــة،  الســعودية  الرقصــات  إيقاعــات  علــى 
وضمــن فعاليــات مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل، 
قدمــت فرقــة األفــراح للفنــون الشــعبية مجموعــة مــن 
الرقصــات التــي شــهدت تفاعــل الجمهــور فــي منصــة 

ــعودية. ــة الس ــا العرض ــق«، ومنه ــة طوي »هم
ــن رئيــس فرقــة األفــراح يوســف علــي، أن الفرقــة  وبيَّ
تضــم حوالــي 50 شــخًصا موزعيــن بيــن مــؤدٍّ وعــازف، 
ويقدمــون جميــع فنــون المملكــة، مثــل: العرضــة 
الدوســرية والعاشــوري والخطــوة ولعــب المزمــار، مشــيًرا 
ــن  ــة، م ــاركات الفني ــن المش ــد م ــم العدي ــى أن له إل
أبرزهــا مشــاركتها فــي المهرجــان الســعودي األضخــم 
»الجنادريــة« ألكثــر مــن 36 عاًمــا، باإلضافــة إلــى عــدد 

ــة. ــالت الخارجي ــن الحف م
والعرضــة الســعودية هــي رقصــة شــعبية تــؤدى فــي 
فــي  واألعيــاد  والمهرجانــات  الوطنيــة  المناســبات 
ــن، إذ  ــخ الوط ــن تاري ــا م ــزًءا مهًم ــل ج ــة، وتمث المملك

ــي. ــي الماض ــروب ف ــج الح ــد أهازي ــدأت كأح ب
الدوليــة  الحكوميــة  العاشــر للجنــة  وفــي االجتمــاع 
الــذي ُعقــد  لصــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
فــي ناميبيــا فــي ديســمبر 2015، أدرجــت العرضــة 
ــراث  ــة بالت ــة الخاص ــة التمثيلي ــي القائم ــعودية ف الس
ــدة  ــم المتح ــة األم ــدى منظم ــادي ل ــر الم ــي غي الثقاف
للتربيــة والعلــوم والثقافــة »اليونســكو« تحــت عنــوان 

»العرضــة النجديــة - رقــص شــعبي ودق علــى الطبــول 
ــعودية«،  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــعرية م ــج ش وأهازي
وبذلــك تدخــل المملكــة وألول مــرة الئحــة التــراث 

ــفوي(. ــادي )الش ــر الم ــي غي العالم
وحظيــت العرضــة باهتمــام خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل 
– وذلــك ضمــن اهتمامــه الشــامل - أيــده اهلل – 
ــة،  ــي المملك ــعبي ف ــوروث الش ــراث والم ــخ والت بالتاري
وتجلــى ذلــك االهتمــام فــي إدراج العرضــة الســعودية 
ــة  ــة منظم ــى قائم ــام 2015م عل ــمبر ع ــهر ديس ــي ش ف
ــر المــادي )الشــفوي(،  ــراث الثقافــي غي )اليونســكو( للت
ــام  ــعودية ع ــة الس ــي للعرض ــز الوطن ــيس المرك وتأس
2017م فــي دارة الملــك عبدالعزيــز ليعمــل على تعزيز 
الثقافــة والهويــة الوطنيــة، وليكــون بيًتــا للفنــون 

ــة. ــي المملك ــة ف ــون العرض ــة بل ــعبية الخاص الش
وتأكيــًدا لالهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه خــادم الحرمين 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا 
اهلل - بقطــاع الثقافــة والفنــون والتــراث فــي المملكــة 
انتخبــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة )اليونســكو(، 
المملكــة لعضويــة لجنــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة الثامنــة للــدول األطراف 

فــي اتفاقيــة صــْون التــراث الثقافــي غيــر المــادي.
 

والحيــاة الفطريــة وإعــادة تأهيلهــا، واالســتفادة منهــا 
ــرى. ــق أخ ــي مناط ــه ف ــن تطبيق ــوذج يمك كنم

ــى  ــة، إل ــا البيئي ــن منظومته ــة، ضم ــعى المحمي وتس
توفيــر أرضيــة مناســبة لتطويــر وتطبيــق مجموعــة مــن 
الحلــول واالبتــكارات لمواجهــة التحديــات التــي تهــدد 

كوكــب األرض، مثــل فقــدان التنــوع الحيــوي وانقراض 
البحثيــة  الشــراكات  خــالل  مــن  وذلــك  الســالالت؛ 
وتوســيع نطــاق الحلــول وتســريع تبنــي التقنيــات، ممــا 
يضــع »نيــوم« فــي مقدمــة الجهــات المســاهمة فــي 

ــا البيئيــة. حمايــة منظومتن
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https://bit.ly/3Gle55q - 1 - السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دوالر لدى باكستان
2 - الرياض تتيح تسجيل “البصمة” إلكترونًيا إلصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول -

https://bit.ly/3igWLq5 

https://bit.ly/3jPt7su - 3 - مبادرة سعودية لتعزيز دور الثقافة في المستقبل األخضر
https://bit.ly/3Qj5TXJ - 4 - السعودية ثالثة محطات الرئيس الصيني بعد التعديل الدستوري

5 - تدريس “الصينية” والتبادل المعرفي يتّوجان العالقات التعليمية بين الرياض وبكين -
https://bit.ly/3icnswj 

https://bit.ly/3X9Kz9k - 6 - 30 اتفاقية في قطاع األعمال بين السعودية والصين
7 - خادم الحرمين والرئيس الصيني يوقِّعان اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة -

https://bit.ly/3VRVyDk 
https://bit.ly/3QhmCux - 8 - الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

9 - ميزانية السعودية 2023: اإليرادات 1130 مليارًا والمصروفات 1114 مليارًا والفائض 16 مليارًا -
https://bit.ly/3ZfWvsc 

https://bit.ly/3WNy83v - 10 - ولي العهد السعودي يؤكد استمرار مسيرة التحول االقتصادي
https://bit.ly/3Ir1Iax - 11 - ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

https://bit.ly/3VHYNgE - 12 - “شي” يعلن إدراج السعودية ضمن المقاصد السياحية للصينيين
13 - محمد بن سلمان: نعتزم إطالق مرحلة جديدة لتطوير العمل الخليجي -

https://bit.ly/3WPskGq 

14 - ولي العهد السعودي: “القمة الخليجية - الصينية” تؤسس لمرحلة جديدة -
https://bit.ly/3CO61t5 

15 - ولي العهد السعودي: العالقة العربية الصينية قائمة على االحترام المتبادل -
https://bit.ly/3WNAXS9 

16 - ولي العهد السعودي يلتقي عدًدا من قادة ورؤساء الوفود المشاركة في قمم الرياض -
https://bit.ly/3vHznoY 

17 - )ختامي( القمة الخليجية - الصينية يشدد على سيادة الدول والحوار االستراتيجي -
https://bit.ly/3X60QfI 

https://bit.ly/3ik43JJ - 18 - السعودية تلغي شرط لقاح “كوفيد – 19” للمعتمرين من تركيا
19 - وزيــر الخارجيــة الســعودي: إذا حصلــت إيــران علــى ســالح نــووي فستســعى دول المنطقــة لضمــان أمنهــا - 

https://bit.ly/3InFmXu

https://bit.ly/3QfnD6t - ”20 - خالد الفيصل يفتتح مؤتمر اللغة العربية “الهوية والتمكين واألثر
21 - خالد بن سلمان يوقع خطة التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني -

https://bit.ly/3ZePmYV 

https://bit.ly/3Zbxbn3 - 22 - وزير الدفاع يزور شركة “بي أيه إي سيستمز” في المملكة المتحدة
23 - مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقة الملواح بالجائزة الكبرى “سيف الملك” -

https://bit.ly/3ZbdxaO 

24 - تحت رعاية ولي العهد.. بطوالت الفروسية الكبرى ُتفتَتح بكأَسي ولي العهد -
https://bit.ly/3VOG5E0 

https://bit.ly/3GF5w6O - 25 - العال تعلن عن بدء األستوديو المفتوح ضمن برنامج اإلقامة الفنية
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https://bit.ly/3vGZtrX - 26 - “المها العربي” في محمية نيوم ألول مرة منذ 100عام
ــدرات الثقافيــة” لدعــم المواهــب وتوفيــر بيئــة  ــان “اســتراتيجية تنميــة الق 27 - “الثقافــة و”التعليــم” تطلق

https://bit.ly/3ZbEYRU  - ُمحّفــزة  إبداعيــة  تعليميــة 
ــي -  ــاح معرف ــر و400 جن ــاركة 900 دار نش ــه بمش ــى فعاليات ــتار عل ــدل الس ــاب 2022 ُيس ــدة للكت ــرض ج -28 مع

https://bit.ly/3IJ3W5t

29 - برئاسة ولي العهد.. تناسيفيتش رئيًسا تنفيذًيا لمؤسسة حديقة الملك سلمان -
https://bit.ly/3jVFF1C 

30 - الندوة العالمية: المملكة جعلت من اللغة العربية جسًرا للتواصل بين الشعوب -
https://bit.ly/3IroT4t 

https://bit.ly/3WKsI9g - 31 - السديس يدّشن الحقيبة الرقمية لمكتبة المسجد النبوي
32 - إنشاء مجلس أعمال سعودي - أذربيجاني وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مشتركة -

https://bit.ly/3GHnfdD 

33 - وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
https://bit.ly/3VJco7j 

34 - تحت رعاية الملك.. إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة األمير سلطان العالمية للمياه -
https://bit.ly/3Zf9YQL 

35 - دول مجلس التعاون تبحث مالحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود -
https://bit.ly/3Zfw5XC 

https://bit.ly/3ihjAdf - 36 - العرضة السعودية تستهوي زوار مهرجان اإلبل في منصة طويق
https://bit.ly/3IpV44k - 2022 37 - تمويل 8600 منشأة صغيرة وناشئة بقيمة 5 مليارات ريال خالل

38 - انطــالق التمريــن البحــري الثنائــي المختلــط “جســر 23” بيــن القــوات البحريــة الســعودية ونظيرتهــا البحرينية 
https://bit.ly/3Z7JQaJ -

https://bit.ly/3ZbHUxL - 39 - ميزانية الدولة
40 - “الزكاة والضريبة والجمارك” تحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون -

https://bit.ly/3Zdbsv2 

41 - سفينة جاللة الملك “الدرعية” تصل قاعدة الملك فيصل البحرية باألسطول الغربي -
https://bit.ly/3GmFeoo 

42 - هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 30 برنامًجا أكاديمًيا في 13 جامعة وكلية -
https://bit.ly/3X7ez5N 

https://bit.ly/3Zf43Lz - 43 - أمير الرياض يرعى حفَل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
https://bit.ly/3io5W86 - 44 - أمين الرياض يفتتح 17 حديقة في نطاق 13 حًيا داخل العاصمة

https://bit.ly/3HfqOYM - 45 - مختصون يستعرضون حصاد عام 2022 سينمائًيا في المملكة
https://bit.ly/3ITPU0P - 46 - مختصون يناقشون صناعة األفالم من منظور صناع األفالم والجمهور
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