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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر فبرايــر مــن عــام 2023، مجموعــة مــن األحــداث واألخبــار 
واإلنجــازات فــي المجــاالت كافــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وترفيهيــة. 

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

 فــي الملــف االجتماعــي فــي فبرايــر، احتفــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، بذكــرى تأســيس الدولــة المباركــة فــي العــام 1139هـــ )1727م(.

فــي الملــف األمنــي لهــذا الشــهر، شــاركت وزارة الداخليــة، فــي فعاليــات االحتفال بذكــرى يوم التأســيس، 
وقدمــت عرًضــا مرئًيــا يحاكــي مراحــل التأســيس والعرضــة الســعودية وقصائــد شــعرية. كمــا شــاركت وزارة 
الداخليــة وقطاعاتهــا األمنيــة بعــرض عســكري موســيقي ضمــن فعاليــة يــوم التأســيس بالتعــاون مــع 

وزارة الثقافــة، تحــت عنــوان )فــداء(.
ــوزراء،  ــي العهــد الســعودي، رئيــس مجلــس ال ويضــم الملــف االقتصــادي لشــهر فبرايــر 2023، إعــالن ول
رئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر المربــع الجديــد، األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود؛ 
ــة  ــي مدين ــا ف ــث عالمًي ــاون حدي ــر داون ت ــر أكب ــدف تطوي ــد، به ــع الجدي ــر المرب ــركة تطوي ــالق ش إط
الريــاض، ممــا يســهم فــي تطويــر مســتقبل العاصمــة تماشــًيا مــع مســتهدفات »رؤيــة الســعودية 2030«.

الملــف السياســي فــي فبرايــر كان ذاخــًرا باألحــداث، فقــد أجــرى األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي، اتصــاالً هاتفًيــا، بالرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
قــدَّم خاللــه التعــازي لــه ولشــعبه وأهالــي ضحايــا الزلــزال الــذي تعرضــت لــه البــالد، وتمنياتــه للمصابيــن 

بالشــفاء العاجــل.
وأضــاف التوجيــه الصــادر مــن القيــادة الســعودية، بتقديــم الدعــم والمســاعدة لتركيــا وســوريا فــي أزمــة 
الزلــزال، مــن خــالل بعــث فــرق إنقــاذ وتســيير جــوي إغاثــي يشــمل مســاعدات طبيــة وإنســانية بصــورة 
ــوريا -  ــا وس ــي تركي ــزال ف ــا الزل ــاعدة ضحاي ــاهم« لمس ــة »س ــر منص ــعبية عب ــة ش ــم حمل ــة، وتنظي عاجل

ــم. ــدول حــول العال ــالمية وال ــة واإلس ــدول العربي ــعودي لل ــًدا مــن الدعــم الس أضــاف فصــالً جدي
وتنفيــًذا لمــا أعلنتــه الســعودية فــي منتصــف شــهر ربيــع األول 1444هـــ، خــالل االتصــال الهاتفــي الــذي 
أجــراه ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، بالرئيــس األوكرانــي »فالديمير زيلينســكي«، 
بتقديــم حزمــة مســاعدات إنســانية إضافيــة ألوكرانيــا بمبلــغ 400 مليــون دوالر، حضــر وزير الخارجيــة األمير 
فيصــل بــن فرحــان بــن عبــداهلل، ومديــر مكتــب الرئيــس األوكرانــي أندريــه يرمــاك، مراســم التوقيــع علــى 

اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بيــن المملكــة وأوكرانيــا، وذلــك بقيمــة تصــل إلــى 400 مليــون دوالر.
ــن  ــس اإلعالميي ــوم وهواج ــالم هم ــعودي لإلع ــدى الس ــس المنت ــهر، عك ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
والمشــاكل التــي تواجههــم فــي ظــل الثــورة الرقميــة والتقنيــة العالميــة المتعاظمــة، خصوًصــا أن 
ــا أمــام فوضــى رقميــة، والمطلــوب رفــع الوعــي اإلعالمــي لتفــادي انفــالت التواصــل  العالــم يقــف حالًي

ــد. ــالم الجدي ــة اإلع ــة ثقاف ــي ومؤسس االجتماع
ــا فــي الملــف الترفيهــي لشــهر فبرايــر، فقــد احتفلــت المملكــة العربيــة الســعودية يــوم األربعــاء 2  أمَّ
شــعبان 1444هـــ، الموافــق 22 فبرايــر 2023م، بذكــرى يــوم تأســيس الدولــة الســعودية فــي منتصــف عــام 

1139هـــ، الموافــق 22 فبرايــر مــن عــام 1727م علــى يــد اإلمــام محمــد بــن ســعود - رحمــه اهلل.
وتأتــي احتفــاالت يــوم التأســيس الســعودي تحــت شــعار »يــوم بدينــا« مجســدًة معانــي االعتــزاز بالجــذور 
ــة الســعودية  ــذ تأســيس الدول ــاط مواطنيهــا الوثيــق بقادتهــا من ــة المباركــة، وارتب الراســخة لهــذه الدول

األولــى قبــل ثالثــة قــرون.

الملخص التنفيذي
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر فبرايــر 2023، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف

الملف االجتماعي
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أن  والعمــرة  الحــج  وزارة  إحصائيــة  أوضحــت 
ــن  ــن الذي ــن والمغادري ــن القادمي ــداد المعتمري أع
وصلــوا إلــى المملكــة عبــر المنافــذ الجويــة والبريــة 
ــغ  ــة خــالل موســم العمــرة هــذا العــام، بل والبحري
 4.258.151 منهــم  وغــادر  معتمــًرا،   4.840.764
ــي  ــغ إجمال ــن بل ــي حي ــم. ف ــى بلدانه ــًرا إل معتم
المعتمريــن الموجوديــن فــي المملكــة حتــى يــوم 
الموافــق 15 فبرايــر 2023م،  24 رجــب 1444هـــ، 

582.613 معتمــًرا مــن جنســيات مختلفــة.
ــًرا  ــول 4.329.349 معتم ــة وص ــرت اإلحصائي وأظه
عبــر المنافــذ الجويــة للمملكــة. واســتقبلت المنافــذ 

تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات 
الحكومية

المملكة تستقبل أكثر من 4.8 ماليين 
معتمر

وحالــة  والحديثــة،  عرعــر،  جديــدة  فــي  البريــة 
والبطحــاء،  الخالــي،  والربــع  والوديعــة،  عمــار، 
ــذ  ــي، ومنف ــد، والرقع ــك فه ــر المل ــلوى، وجس وس
الــدرة، ومنفــذ الخفجــي؛ 507.430 معتمــًرا، فــي 
ــذ  ــر المناف ــدوم عب ــًرا الق ــار 3.985 معتم ــن اخت حي

البحريــة للمملكــة.
وبلــغ إجمالــي المعتمريــن الذيــن قدمــوا إلــى 
المدينــة المنــورة عبــر مطــار األميــر محمــد بــن 
عبدالعزيــز الدولــي خــالل موســم العمــرة هــذا 
مــن   %31 بنســبة  معتمــًرا   1.351.731 العــام، 
ــن غادرهــا  إجمالــي قــدوم المعتمريــن. فــي حي

أنهــت الجمعيــة الســعودية للــذوق العــام المرحلــة 
األولــى مــن برنامــج »ســفراء الــذوق«، أحــد البرامــج 
النوعيــة التــي تتضمنهــا مبــادرة وطــن الــذوق، إذ 
ــزز  ــا يع ــة بم ــم الخدم ــة تقدي ــر منهجي ــعى لتطوي يس

بنــاء الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن الجهــة.
وأوضــح المديــر العــام للجمعيــة عبدالعزيــز المحبــوب، 
ثالثــة  فــي  انطلــق  الــذوق«  »ســفراء  برنامــج  أن 
مســارات، كان أولهــا مــع القطــاع الحكومــي بالشــراكة 
ــن  ــتفيدين م ــا المس ــق رض ــاس وتحقي ــج قي ــع برنام م
األجهــزة الحكوميــة التابــع إلمــارة المنطقــة الشــرقية، 

ومعهــد اإلدارة العامــة.
ويســتهدف البرنامــج تحســين وتطويــر أســاليب تقديم 
ــز تجربتهــم،  الخدمــات للمســتفيدين مــن أجــل تعزي
ــم  ــة، ث ــر عالي ــق معايي ــفراء وف ــار الس ــم أوالً اختي إذ ت
كخطــوة تاليــة تدريــب وتأهيــل الســفراء عبــر برنامــج 
خبــراء  قبــل  مــن  وتقديمــه  إعــداده  تــم  تدريبــي 
ــفير  ــل كل س ــدء عم ــك ب ــد ذل ــم بع ــارين، ليت ومستش
بنشــر مفاهيــم الــذوق المرتبطــة بتقديــم الخدمــة 

ــة  ــق خط ــك وف ــا، وذل ــع له ــي يتب ــة الت ــل الجه داخ
عمــل تنفيذيــة مصممــة بمــا يضمــن وضــوح وسالســة 

ــة. ــام المطلوب ــير المه س
 مــن جانــب آخــر، أوضحــت مديــرة البرنامــج ســارة 
»ســفراء  برنامــج  مراحــل  أولــى  انتهــاء  الصقعــي، 
الــذوق« التنفيذيــة فــي القطــاع الحكومــي، وذلــك 
ــي، مــن خــالل اســتبانة  ــنشر االســتطالع القبل ــداء بـ ابت
تســتهدف مســتفيدي الجهــة لقيــاس مســتوى الرضــا 
عــن منهجيــة تقديــم الخدمــة، ثــم دراســة وتشــخيص 
نتائــج هــذه االســتبانة والبحــث عــن فــرص التحســين 
بالعناصــر  التعريــف  وكذلــك  بالجهــة.  وتعزيزهــا 
ــذوق العــام فــي القطــاع الحكومــي، عــن  ــية لل األساس
والنشــرات،  المحاضــرات  مــن  عــدد  تقديــم  طريــق 
واســتثمار شاشــات الجهــة الداخليــة لنشــر العبــارات 
التوعويــة للموظفيــن؛ وذلــك ســعًيا لنشــر رســالة الــذوق 
العــام لــدى مقدمــي الخدمــة فــي هــذه الجهــات، بمــا 
يصــب فــي تعزيــز العالقــة اإليجابيــة مع المســتفيدين 

ــة. ــزة الحكومي ــن األجه م
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ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــر خ عب
عبدالعزيــز آل ســعود عــن اعتــزازه بذكــرى تأســيس 
ــة المباركــة فــي العــام 1139هـــ )1727م(. هــذه الدول

وبهــذه المناســبة قــال الملــك ســلمان فــي تغريــدة عبر 
حســابه الرســمي بموقــع التواصــل االجتماعــي »تويتر«: 
بــكل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  »نســتذكر 

خادم الحرمين يحتفي بيوم التأسيس: 
تالحم واستقرار

ــو  ــن نح ــر ع ــذي يعب ــيس، ال ــوم التأس ــرى ي ــزاز ذك اعت
ــة  ــة المبارك ــذه الدول ــان ه ــام كي ــن قي ــرون م ــة ق ثالث
مختلــف  خاللهــا  عاصرنــا  1139هـــ،  1727م-  عــام 
وكان  األزمــات،  جميــع  فيهــا  وتجاوزنــا  التحديــات 
ــذي يجســد عراقــة  التالحــم واالســتقرار هــو األســاس ال

ــاًنا«. ــا وإنس ــن أرًض ــذا الوط ه

ــر المنفــذ الجــوي، بعــد أدائهــم  ــًرا عب 680.017 زائ
الصلــوات فــي المســجد النبــوي والتشــّرف بالســالم 
علــى رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وســلم - وعلــى 
صاحبيــه رضــوان اهلل عليهمــا. كمــا اســتقبل مطــار 

األميــر عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز بينبــع، 11.132 
معتمــًرا قدمــوا جــًوا ألداء شــعيرة العمــرة ومناســك 

ــارة. الزي
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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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أكــد معالــي النائــب العــام الشــيخ ســعود بــن عبــداهلل 
ــزاز  ــوم اعت ــو ي ــيس ه ــوم التأس ــرى ي ــب، أن ذك المعج
ــة  ــخ الدول ــاد تاري ــدأت أمج ــه ب ــا، من ــا جميًع ــر لن وفخ
الســعودية بمنهــج واضــح وعقيــدة راســخة، وقيــم 

ــيدة. ــادة رش ــة، وقي نبيل
وقــال معاليــه فــي كلمــٍة بهــذه المناســبة: إن قيادتنــا 
ــدت األساســات واللبنــات  الرشــيدة - أيدهــا اهلل - وطَّ
ــة  ــن حماي ــعودية م ــة الس ــا الدول ــي قامــت عليه الت
أطيــاف  جميــع  علــى  العــدل  وفــرض  للحقــوق، 
ــي مصــاف  ــا وف ــا تســمو عالًي المجتمــع؛ ممــا جعله
العــدل  أعلــى درجــات  المتقدمــة بتحقيــق  الــدول 
ــح  بيــن مؤسســاتها وأفــراد مجتمعهــا، ورعايــة المصال
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بدســتور متيــن مســتمد 

ــة. ــة المرعي ــه، واألنظم ــنة نبي ــاب اهلل، وس ــن كت م
وبيَّــن معاليــه أن المنهــج القويــم الــذي نشــأ منــذ 
ذلــك اليــوم إلــى يومنــا هــذا الــذي أكــدت عليهــا 
االعتــدال  فــي   - اهلل  أيدهــا   - الرشــيدة  حكومتنــا 
والوســطية والتســامح والتعايــش ونبــذ العنــف والغلــو؛ 
أســهم بانعــكاس ذلــك األثــر علــى أفــراد المجتمــع مــن 
ــازع  ــا ين ــن كل م ــاع ع ــم والدف ــط والتالح ــث التراب حي
ــع  ــة المجتم ــل توءم ــا جع ــة مم ــة الوطني ــذه اللحم ه
مــع بعضهــم البعــض ينبــذ األفــكار المتطرفــة والفــرق 

ــة. الضال

أقامــت وزارة الداخليــة احتفــاالً بذكــرى يــوم التأســيس 
الــذي يوافــق 22 فبرايــر مــن كل عــام، تضمــن عرًضــا 
مرئًيــا يحاكــي مراحــل التأســيس والعرضــة الســعودية 
وقصائــد شــعرية، واشــتمل علــى أجنحــة وأركان خاصــة 
ــن  ــر ع ــي تعبِّ ــة الت ــبة الوطني ــة المناس ــحت هوي توش
تأســيس الدولــة الســعودية وتاريخهــا التليــد، وتراثهــا 

النائب العام: يوم التأسيس يوم اعتزاز دولة 
شامخة

وزارة الداخلية تحتفي بذكرى يوم 
التأسيس

وأضــاف الشــيخ المعجــب: أن نــواة هــذه الدولــة قامــت 
علــى خلــق بيئــة اقتصاديــة ألفــراد مجتمعهــا مــا 
جعلهــا محطــة لفــت األنظــار لتكــون الوجهــة األولــى 
للراغبيــن فــي االســتثمار، ونقطــة انطــالق للشــباب 

ــة. ــاة كريم ــيس حي ــي تأس ــب ف الراغ
وأشــار معاليــه إلــى أن الدولــة الســعودية أولــت األمــن 
ــد  ــذ عه ــا من ــى عاتقه ــى عل ــؤولية األول ــان المس واألم
مؤسســها اإلمــام محمــد بــن ســعود - رحمــه اهلل - مــرورًا 
بالدولــة الســعودية الثانيــة، حتــى توحيدهــا علــى يــد 
الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود 
- رحمــه اهلل -  ومــا تشــهده المملكــة مــن تقــدٍم ورفــاٍه 
فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن 

ــا اهلل  . – حفظهم
وثمَّــن معاليــه مــا أولتــه القيــادة الرشــيدة - أيدهــا 
اهلل - مــن اهتمــاٍم بنهضــة الوطــن والمواطــن، برؤيــة 
طموحــة وهمــة عاليــة فــي جميــع المياديــن علــى 
ــم  ــع قي ــق م ــا يتواف ــي بم ــي والعالم ــد المحل الصعي

ــا. ــى توحيده ــها إل ــذ تأسيس ــة من ــادئ الدول ومب
واختتــم معاليــه كلمتــه، ســائالً اهلل - عــز وجــل - أن 
يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده 
األميــن، ويســدد علــى دروب الخيــر خطاهــم، وأن يديم 
علــى بالدنــا المباركــة نعمــة األمــن واألمــان واالزدهــار 

واإلعمــار.

ــة،  ــاركة وزارة الثقاف ــد؛ بمش ــا المجي ــق، وحاضره العري
ــادي الصقــور الســعودي. ــز، ون ودارة الملــك عبدالعزي

وعبــر منســوبو وزارة الداخليــة عــن اعتزازهــم وفخرهــم 
بهــذا اليــوم الــذي يــروي ملحمــة بدايــة تأســيس الدولة 
الســعودية وتاريخهــا الممتــد إلــى وقتنــا الحاضــر، 
ووحــدة الصــف واجتمــاع الكلمــة، التــي اســتمرت حتــى 
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ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــون لخ ــد الميم العه
ــي عهــده  ــز آل ســعود، وســمو ول ــن عبدالعزي ســلمان ب

ــا اهلل.  ــن - حفظهم األمي
وشــاركت وزارة الداخليــة وقطاعاتهــا األمنيــة بعــرض 
التأســيس  عســكري موســيقي ضمــن فعاليــة يــوم 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، تحــت عنــوان )فــداء(، 
جســدت مــن خاللــه رســالة األمــن الممتــد منــذ تأســيس 
ــان. ــن واألم ــى األم ــة عل ــعودية، والمحافظ ــة الس الدول

ــال  ــه رج ــا قدم ــًزا لم ــداء( رم ــوان )ف ــار عن ــاء اختي وج
األمــن مــن تضحيــات وبــذل للدفــاع عــن الوطــن 
ومكتســباته، وشــكل بصخــور رمــًزا إلــى القــوة والصالبة، 

ــكرية. ــيقى عس ــى موس ــرض عل ــتمل الع واش
ونظمــت الخدمــات الطبيــة بــوزارة الداخليــة عــدًدا مــن 
ــات بمناســبة يــوم التأســيس فــي مستشــفيات  الفعالي
قــوى األمــن فــي )الريــاض - مكــة المكرمــة - الدمــام(، 
الطبيــة،  المــدن  وبرنامــج  الســجون،  صحــة  وإدارة 

ــة. ــول المملك ــة ح ــاملة التخصصي ــادات الش والعي
ــاض  ــن بالري ــوى األم ــفى ق ــات مستش ــملت الفعالي وش
ــواء ســليمان  بحضــور مديــر عــام الخدمــات الطبيــة الل
الــداود، ومستشــفيي قــوى األمــن  بــن عبدالرحمــن 
بمنطقــة مكــة المكرمــة ومدينــة الدمــام؛ تضمنــت 
ــداث  ــرز األح ــي أب ــا يحك ــعودية، ومعرًض ــة الس العرض
التاريخيــة لإلمــام المؤســس محمــد بــن ســعود - يرحمــه 
العظيمــة  واألحــداث  الدرعيــة،  إمــارة  وأمــراء   - اهلل 

ــالث. ــا الث ــالل مراحله ــة خ للمملك
وشــاركت العيــادات التخصصيــة الشــاملة فــي مناطــق 
ــور  ــز حض ــة لتعزي ــات متنوع ــم فعالي ــة بتنظي المملك
الســعودية،  للدولــة  والحضــاري  الثقافــي  التــراث 
ــوزارة  ــة ب ــات الطبي ــة للخدم ــي التابع ــت المبان واكتس
باإلضــاءة  وعيــادات  مستشــفيات  مــن  الداخليــة 

المعبــرة. الجداريــة  باللوحــات  وتزينــت  الخضــراء، 
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احتفــت المديريــة العامــة لحــرس الحــدود بمناســبة 
يــوم التأســيس، بحضــور مديــر عــام حــرس الحــدود 
مــن  وعــدد  الشــهري،  عبــداهلل  بــن  محمــد  اللــواء 

والموظفيــن. القيــادات 
منهــا  وفعاليــات،  برامــج  علــى  الحفــل  واشــتمل 
ــا(  ــوم بدين ــيرة ي ــيرة ومس ــوان )س ــرض بعن ــة مع إقام
ــيرة  ــح مس ــات توض ــة ومعروض ــع مرئي ــن مقاط تضمَّ
المملكــة خــالل ثالثــة قــرون، وفقــرة لفلكلــور العرضــة 
»يــوم  بعنــوان  بعــد  عــن  ومحاضــرة  الســعودية، 
التأســيس وتاريــخ الدولــة الســعودية األولــى.. يــوم 

بدينــا«.
المديريــة  برامــج  ضمــن  الفعاليــات  هــذه  وتأتــي 
ــاركة  ــوالء والمش ــاء وال ــي االنتم ــز معان ــيخ وتعزي لترس

فــي المناســبات الوطنيــة كافــة.
ــوم  ــة، بي ــات األمني ــي للعملي ــز الوطن ــى المرك واحتف
التأســيس الموافــق 22 مــن شــهر فبرايــر مــن كل عــام، 
ــى  ــعودية عل ــة الس ــيس الدول ــرى تأس ــل ذك ــذي يمثِّ ال
يــد اإلمــام محمــد بــن ســعود - رحمــه اهلل - قبــل نحــو 
ثالثــة قــرون، وذلــك بحضــور قائــد المركــز العميــد 

ــن فهــد الفــارس. ــداهلل ب عب
وعبَّــر منســوبو المركــز عــن فخرهــم واعتزازهــم بتاريــخ 
ــام 1727م  ــيس ع ــد التأس ــذ عه ــل من ــة األصي المملك
الحرميــن  لخــادم  والزاهــر  الميمــون  العهــد  حتــى 
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

الجوازات والحدود والعمليات األمنية 
تحتفي بيوم التأسيس

ــلمان  ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس وصاح
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد، رئيــس مجلــس 

الــوزراء - حفظهمــا اهلل.
واشــتملت الفعاليــات والبرامــج التــي شــارك فيهــا 
منســوبو المركــز كافــة مــن عســكريين ومدنييــن علــى 
ـر  تعبِـّ التــي  والممتلــكات  والصقــور  خيمــة شــعبية 
ــة  ــة ترفيهي ــى منطق ــة إل ــة، إضاف ــراث المملك ــن ت ع
ألطفالهــم الذيــن تزينــوا باألزيــاء الوطنيــة التقليديــة، 

ــا. ــة والهداي ــور التذكاري ــت بالص واختتم
فــي حيــن أقامــت المديريــة العامــة للجــوازات احتفــاالً 
ــام  ــر ع ــي مدي ــور معال ــيس، بحض ــوم التأس ــبة ي بمناس
ــى،  ــز اليحي ــن عبدالعزي ــليمان ب ــق س ــوازات الفري الج
وقيــادات ومنســوبي القطــاع، تضمــن عرًضــا مرئًيــا 
يحكــي قصــة مراحــل تأســيس المملكــة الــذي يمثــل 
قادتــه  مســيرة  وتوثيــق  الوطــن،  بتاريــخ  االعتــزاز 
وشــعبه، والعديــد مــن الفعاليــات وعــرض المقتنيــات 

ــة. التراثي
وعبــر منســوبو المديريــة عن فخرهــم واعتزازهــم بعمق 
الدولــة الســعودية، الراســخ فــي جــذور التاريــخ، الممتــد 
منــذ ثالثــة قــرون، ومــا دونــه مــن مالحــم ســطرها 
أبطــال أوفيــاء لوطنهــم، حتــى العهــد الزاهــر لخــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا اهلل.
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فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
شــهر فبرايــر، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للُمضــي ُقدًمــا نحــو 

تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

الملف االقتصادي
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أعلــن ولــي العهــد الســعودي، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــد،  ــع الجدي ــر المرب ــركة تطوي ــس إدارة ش ــس مجل رئي
ــعود؛  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم األمي
إطــالق شــركة تطويــر المربــع الجديــد، بهــدف تطويــر 
أكبــر داون تــاون حديــث عالمًيــا فــي مدينــة الريــاض، 
ــًيا  ــة تماش ــتقبل العاصم ــر مس ــي تطوي ــهم ف ــا يس مم

ــعودية 2030«. ــة الس ــتهدفات »رؤي ــع مس م
وســيعتمد مشــروع المربــع الجديــد فــي تصاميمــه 
مســتوى  ورفــع  االســتدامة  معاييــر  تطبيــق  علــى 
الخضــراء،  المســاحات  ذلــك  ومــن  الحيــاة،  جــودة 
وتوفيــر مســارات للمشــي، وتعزيــز المفاهيــم الصحيــة 
والرياضيــة واألنشــطة المجتمعيــة. كمــا يضــم المشــروع 
متحًفــا مبتكــًرا، وجامعــة متخصصــة فــي التقنيــة 
ــتخدامات،  ــدد االس ــالً متع ــرًحا متكام ــم، ومس والتصمي
ــة. ــة والترفيهي ــروض الحي ــة للع ــن 80 منطق ــر م وأكث

الملــك  طريقــي  تقاطــع  علــى  المشــروع  ويقــع 
ــاض،  ــة الري ــرب مدين ــمال غ ــد ش ــك خال ــلمان والمل س
ــة  ــم²، ومســاحة طابقي ــاوز 19 ك ــاحة تتج ــى مس عل
تصــل إلــى أكثــر مــن 25 مليــون متــر مربــع، وبطاقــة 
وســيوفر  الســكان.  مــن  اآلالف  لمئــات  اســتيعابية 

ولي العهد السعودي يطلق مشروع المربع 
الجديد

وحــدة  آالف  و9  ســكنية،  وحــدة  آالف   104 المشــروع 
ضيافــة، ومســاحات تجاريــة تمتــد ألكثــر مــن 980 ألــف 
متــر مربــع، باإلضافــة إلــى 1.4 مليــون متــر مربــع مــن 
ــف  ــي 620 أل ــب حوال ــى جان ــة، إل ــاحات المكتبي المس
متــر مربــع لمرافــق الترفيــه، وحوالــي 1.8 مليــون متــر 

مربــع للمرافــق المجتمعيــة.
فريــدة  تجربــة  الجديــد  المربــع  مشــروع  وســيقدم 
والترفيــه فــي محيــط ال يتجــاوز  والعمــل  للعيــش 
ــائل  ــب وس ــى جان ــدام، إل ــى األق ــيًرا عل ــة س 15 دقيق
تنقــل داخليــة. ويبعــد عــن المطــار مســافة 20 دقيقــة 

بالســيارة تقريًبــا.
ــاء  ــى بن ــد عل ــع الجدي ــر المرب ــركة تطوي ــتعمل ش وس
أيقونــة »المكعــب« ليجســد رمــًزا حضارًيــا عالمًيــا 
ــرة،  ــات المبتك ــدث التقني ــم أح ــاض، يض ــة الري لمدين
ــيصبح  ــا؛ إذ س ــن نوعه ــى م ــد األول ــدة تع ــا فري ومزاي
أحــد أكبــر المعالــم علــى مســتوى العالــم، وذلــك 
بارتفــاع يصــل إلــى 400 متــر، وعــرض 400 متــر، وطــول 
400 متــر، ويســهم الشــكل الهندســي المميــز للمكعــب 
فــي توفيــر المســاحة الالزمــة الســتيعاب تفاصيــل 

ــه. ــة ب ــات الخاص ــروع والتقني المش
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 parametric-architecture موقــع  قــال 
األميركــي إن مشــروع المكعــب الجديــد فــي الريــاض 
ــل  ــدث دلي ــة أح ــه بمثاب ــى أن ــه عل ــر إلي ــن النظ يمك

المعمــاري. للتميــز  الســعوديين  حــب  علــى 
ــروع  ــرح للمش ــر مقت ــاهدت آخ ــل ش ــر: ه ــع التقري وتاب
أعلــن  مضيًفــا:  الســعودية؟  فــي  الجديــد  الضخــم 
جديــد  مشــروع  عــن  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق 
وجــريء يعــد بــأن يكــون حديًثــا للعالــم وســيكون 
كبيــًرا بمــا يكفــي الســتيعاب 20 مبنــى علــى طــراز 

مبانــي إمبايــر ســتيت.
وأردف: المكعــب عبــارة عــن مدينــة يبلــغ ارتفاعهــا 400 
متــر وعرضهــا 400 متــر، وستشــكل محــور منطقــة وســط 
مدينــة الريــاض، وهــو ضمــن مخطــط تطويــر يهــدف 
ــا فــي شــمال  ــًرا مربًع ــى تحويــل مســاحة 19 كيلومت إل
ــتخدامات  ــددة االس ــة متع ــى منطق ــاض إل ــرب الري غ

نابضــة بالحيــاة.
وقــال التقريــر: ســيعتمد المبنــى علــى الطــراز المعماري 
النجــدي ولكــن بلمســة مســتقبلية، ويقــول المطــورون 
ــتخدام  ــر باس ــة التغي ــات دائم ــيوفر بيئ ــب س إن المكع
عــروض  واالفتراضيــة إلنشــاء  الرقميــة  التكنولوجيــا 

المكعب« يضع معياًرا جديًدا لمشاريع 
التنمية الحضرية

الحضــري  المشــهد  مــع  تتفاعــل  األبعــاد  ثالثيــة 
المحيــط.

ــة  ــدة لولبي ــوق قاع ــا ف ــب برًج ــيحيط المكع ــع: س وتاب
وهيــكل يضــم مليوَنــي متــر مربــع مــن المســاحة 
ــق  ــع مناط ــة م ــة ضياف ــتكون وجه ــي س ــة الت األرضي

جــذب تجزئــة وثقافيــة وســياحية.
وأضــاف التقريــر: بعــد تصميــم مدينــة »ذا اليــن« 
ــف  ــم يتوق ــه، ل ــث جرأت ــن حي ــم م ــل العال ــذي أذه ال
الســعوديون مــن بعدهــا عــن إدهــاش الجميــع باألفكار 
المعماريــة المتميــزة، وُيعــد المكعــب الجديــد أحــدث 

مثــال علــى ذلــك.
ســيضم مشــروع المكعــب كذلــك وحــدات ســكنية 
ترفيهيــة.  ومرافــق  تجاريــة  ومســاحات  وفندقيــة 
وإجمــاالً، ســيضم مشــروع المربــع الجديــد 104 آالف 
وحــدة ســكنية، و9 آالف غرفــة فندقيــة، و980 ألــف متــر 
مربــع مــن مســاحات التجزئــة، و1.4 مليــون متــر مربــع 
مــن المســاحات المكتبيــة، وســيكون هنــاك أيًضــا 1.8 
مليــون متــر مربــع مــن المســاحة المخصصــة للمرافــق 

المجتمعيــة.
ومــن المقــرر أن يصبــح مشــروع المربــع الجديــد نموذًجا 

الواجهــة الخارجيــة للمكعــب الطابــع  وستســتوحي 
ــة  ــكل لوح ــا، وستش ــي تصميمه ــث ف ــدي الحدي النج
مــن  المكعــب  وســيقدم  إبداعيــة.  تقنيــة  عــرض 
رقميــة  تقنيــات  عبــر  اســتثنائية  تجربــة  الداخــل 
وافتراضيــة، وأحــدث تقنيــات التصويــر الهولوغرافــي، 
باإلضافــة إلــى بــرج ســيتم تصميمــه بشــكل مميــز 
ــاوز  ــة تتج ــاحة طابقي ــب مس ــمل المكع ــد. وسيش وفري
)مليونــي( متــر مربــع ليكــون وجهــًة للضيافــة، تحتوي 
والمعالــم  التجاريــة،  العالمــات  مــن  العديــد  علــى 
الثقافيــة، والنقــاط الجاذبــة للضيــوف والزائريــن، إلــى 
جانــب وحــدات فندقيــة وســكنية، ومســاحات مكتبيــة 

لألعمــال، ومرافــق للترفيــه.

ــع الجديــد تماشــًيا  ــر المرب ويأتــي إطــالق شــركة تطوي
مــع اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة الهادفة 
وتمكيــن  الواعــدة،  القطاعــات  إمكانيــات  إلطــالق 
القطــاع الخــاص وزيــادة حجــم المحتــوى المحلــي، 
ــاريع  ــة، ومش ــاريع العقاري ــر المش ــي تطوي ــهام ف واإلس
دخــل  مصــادر  وتنويــع  المحليــة،  التحتيــة  البنيــة 
االقتصــاد المحلــي. كذلــك سيســهم المشــروع فــي 
ــى  ــل إل ــا يص ــي بم ــر النفط ــي غي ــج المحل ــم النات دع
ــل  ــة عم ــف فرص ــتحداث 334 أل ــال، واس ــار ري 180 ملي
ــن  ــاء م ــع االنته ــن المتوق ــرة، وم ــر مباش ــرة وغي مباش

ــام 2030. ــي ع ــد ف ــع الجدي ــروع المرب مش
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ثمَّــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن 
ــالن  ــاض، إع ــة الري ــر منطق ــز، أمي ــن عبدالعزي ــدر ب بن
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس 
الــوزراء، رئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر المربــع 
ــع  ــر المرب ــركة تطوي ــالق ش ــه اهلل - إط ــد - حفظ الجدي
ــاون  ــر داون ت ــر أكب ــى تطوي ــدف إل ــي ته ــد، الت الجدي

ــاض. ــة الري ــي مدين ــا ف ــث عالمًي حدي
الكبيــر  للدعــم  امتــداد  المشــروع  هــذا  »إن  وقــال: 

ن إطالق شركة تطوير  أمير الرياض يثمِّ
المربع الجديد

والنهضــة غيــر المســبوقة التــي تشــهدها المملكــة 
فــي ظــل دعــم وتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ومتابعــة 
ــث  ــا اهلل - حي ــد - حفظهم ــي العه ــمو ول ــام س واهتم
سيســهم هــذا المشــروع فــي تطويــر مســتقبل العاصمة 
بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات »رؤيــة المملكــة 2030.«
وأضــاف ســموه: »يأتــي هــذا المشــروع بتصاميمــه 
النوعيــة مــن خــالل تطبيــق معاييــر االســتدامة ورفــع 
مســتوى جــودة الحيــاة، وبنائــه علــى طــراز العمــارة 

للتنميــة الحضريــة المســتدامة، مــع مســاحات خضــراء 
ومســارات للمشــي والدراجــات مصممــة لتعزيــز أنمــاط 

الحيــاة الصحيــة.
وســتكون المنطقــة أيًضــا موطًنــا لمتحــف للتكنولوجيــا 

ومســرًحا، وأكثــر مــن 80 مكاًنــا ترفيهًيــا وثقافًيــا.
ــى  ــول إل ــن الوص ــد م ــع الجدي ــكان المرب ــيتمكن س س
أماكــن المعيشــة والعمــل والترفيــه فــي نطــاق 15 
دقيقــة ســيًرا علــى األقــدام، فــي حيــن أن المطــار 
ســيكون علــى بعــد 20 دقيقــة فقــط بالســيارة. ويقــول 
مطــورو المشــروع إنــه ســيخلق أكثــر مــن 350 ألــف 
للنمــو  مهًمــا  محــرًكا  يجعلــه  ممــا  عمــل،  فرصــة 

االقتصــادي فــي المنطقــة.
عــام  بحلــول  المشــروع  مــن  االنتهــاء  المقــرر  مــن 

ــول  ــي التح ــة ف ــة فارق ــتكماله عالم ــيكون اس 2030، وس
المســتمر القتصــاد المملكــة التــي تتطلــع إلــى التنويــع 
ــاز. ــط والغ ــادرات النف ــى ص ــا عل ــن اعتماده ــًدا ع بعي
ويعتبــر مشــروع المكعــب ومشــروع المربــع الجديــد 
األوســع نطاًقــا، مؤشــًرا واضًحــا علــى طموحــات القيــادة 
الســعودية التــي عقــدت العــزم علــى وضــع الدولــة في 
موقــع الريــادة فــي مجــاالت التكنولوجيــا واالبتــكار 

ــتدامة. ــة المس والتنمي
واختتــم تقريــر الموقــع األميركــي قائــالً: عندمــا ينجــح 
مشــروع المكعــب، فإنــه ســيضع بذلــك معيــارًا جديــًدا 
لمشــاريع التنميــة الحضريــة واســعة النطــاق حــول 

ــم. العال
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نوعيــة  خصائــص  مــن  يتضمنــه  ومــا  النجديــة، 
فــي تطبيــق أحــدث التقنيــات المبتكــرة، وتجــارب 
إلــى مــا يضمــه مــن  الفريــدة، باإلضافــة  العيــش 
متحــف مبتكــر وجامعــة متخصصــة، ومســرح ومناطــق 
متعــددة للعــروض، ليشــكل رمــًزا حضارًيــا عالمًيــا 
العالميــة  للمشــروعات  وامتــداًدا  الريــاض،  لمدينــة 
التــي تشــهدها العاصمــة، والتــي ستســهم فــي تطويــر 
المشــاريع العقاريــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة المحليــة، 
وتمكيــن القطــاع الخــاص، ودعــم جهــود المملكــة فــي 

التنــوع االقتصــادي، وتوفيــر فــرص العمــل«.
وفــي ختــام تصريحــه ســأل ســموه المولــى – ســبحانه 
ــي  ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــظ خ - أن يحف
ــه  ــم أمن ــن ويدي ــذا الوط ــز ه ــن، وأن يع ــده األمي عه

ــاره. ــتقراره وازده واس
كمــا ثمَّــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
ــر منطقــة  ــز، نائــب أمي ــن عبدالعزي ــن عبدالرحمــن ب ب
الريــاض، إطــالق شــركة تطويــر المربــع الجديــد، التــي 
ــا  ــر داون تــاون حديــث عالمًي تهــدف إلــى تطويــر أكب

ــاض. ــة الري ــي مدين ف
وقــال: »إن مــا تضمنــه إعــالن ســمو ولــي العهــد، 

الكبــرى  للتنميــة  امتــداد  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
التــي تشــهدها المملكــة بتوجيهــات خــادم الحرميــن 
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
- رعــاه اهلل - والدعــم والمتابعــة مــن قائــد الرؤيــة 
ســمو ولــي العهــد - أيــده اهلل - ومحقًقــا للخطــط 
وتنويــع  لتعزيــز  االســتراتيجية  والــرؤى  المســتقبلية 

المملكــة«. المحلــي، وتعزيــز مكانــة  االقتصــاد 
الفريــد مــن نوعــه  المشــروع  وأكــد ســموه أن هــذا 
معلًمــا  وســيضيف  العاصمــة،  مكانــة  مــن  ســيعزز 
حضارًيــا وعالمًيــا للريــاض، وسيســهم فــي تحقيــق 
يضمــه  بمــا   ،»2030 المملكــة  »رؤيــة  مســتهدفات 
ــتدامة،  ــر االس ــق لمعايي ــدة، وتطبي ــم فري ــن تصامي م
وتقنيــات عالميــة مبتكــرة، واحتوائــه علــى مشــروعات 
مختلفــة ومناطــق جــذب اســتثماري وثقافــي وتعليمــي 
وتقنــي فريــدة، وســيكون لــه بالــغ األثــر فــي تحقيــق 
ــل  ــي جع ــعودي ف ــد الس ــي العه ــمو ول ــه س ــا أعلن م

ــم. ــي العال ــادات ف ــر 10 اقتص ــن أكب ــاض ضم الري
وســأل ســموه اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ خــادم 
ــن، وأن  ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش الحرمي

ــاءه. ــاره ونم ــن ازده ــذا الوط ــى ه ــم عل يدي

ــن  ــل ب ــر فيص ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي
رئيــس  المنــورة،  المدينــة  منطقــة  أميــر  ســلمان، 
احتضــن  المنطقــة،  تطويــر  هيئــة  إدارة  مجلــس 
ــى  ــرات وعل ــارض والمؤتم ــلمان للمع ــك س ــز المل مرك
ــدى  ــال منت ــر(، أعم ــام )19 – 21 فبراي ــة أي ــدى ثالث م
ــة  ــه هيئ ــذي نظمت ــة 2023، ال ــورة الذكي ــة المن المدين
تطويــر المنطقــة، بمشــاركة أكثــر مــن 40 مــن رواد 
ــر  ــر أكث ــم عب ــاء العال ــن أنح ــة م ــركاء التقني ــر وش الفك
مــن 8 حلقــات شــارك فيهــا ثالثــة متحدثيــن رئيســين 
األمــم  لبرنامــج  التنفيذيــة  المديــرة  معالــي  هــم: 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية »برنامــج الموئــل« 
ميمونــة محمــد شــريف التــي ألقــت كلمــة رئيســة 
فــي افتتاحيــة المنتــدى، ومديــر عــام برنامــج المدينــة 
ــد  ــة م. عبدالمجي ــر المنطق ــة تطوي ــي هيئ ــة ف الذكي

انطالق منتدى المدينة الذكية 2023
ــكار د.  ــة لالبت ــل المدين ــرة معام ــرة، ومدي ــعود منق س

والء جمــال الحارثــي.
ــر  ــي معاص ــرض فن ــاح أول مع ــدى افتت ــب المنت صاح
باســتخدام   NFT بتوءمــة  ســعودية  مدينــة  لصــور 
تقنيــة البلوكتيشــن »معــرض تناغــم المدينــة«. ويعــد 
المنتــدى ســاحة حــرة للنقــاش المفتــوح، يســتهدف 
ــارب  ــرات وتج ــاركة خب ــة لمش ــول العالمي ــل العق أفض
ــي  ــات الت ــة التحدي ــة، ومناقش ــة العالمي ــدن الذكي الم
ــق  ــبق تطبي ــورة، وس ــة المن ــكان وزوار المدين ــه س تواج
ــات.  ــك التحدي ــة تل ــة لمعالج ــدن الذكي ــم الم مفاهي
كمــا ناقــش المنتــدى التجربــة الرائــدة للمدينــة المنــورة 
فــي أولــى خطواتهــا نحــو التحــول إلــى مدينــة ذكيــة 

ــالمية. ــا اإلس ــا وثقافته ــاس بهويته دون المس
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر فبرايــر 2023.

الملف السياسي
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التقــى األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي؛ وزيــرة 
الخارجيــة الفرنســية »كاثريــن كولونــا«، وتنــاول اللقــاء 
ــبل  ــن وس ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــتعراض العالق اس
تعزيزهــا فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة إلــى 
والجهــود  والدوليــة  اإلقليميــة  المســتجّدات  بحــث 

المبذولــة تجاههــا.
وزيــر  بــن ســلمان  األميــر عبدالعزيــز  اللقــاء  حضــر 

ولي العهد السعودي يلتقي وزيرة الخارجية 
الفرنسية

الطاقــة، واألميــر فيصــل بــن فرحــان وزيــر الخارجيــة، 
والدكتــور مســاعد العيبــان وزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
الــوزراء مستشــار األمــن الوطنــي، وفهــد الرويلــي ســفير 
الســعودية لــدى فرنســا؛ ومــن الجانب الفرنســي الســفير 
لــدى الســعودية »لودوفيــك بــوي«، ومديــرة قســم 
ومستشــار  غيغيــن«،  »آن  األوســط  والشــرق  إفريقيــا 
ــرا دا ســيلفا«،  ــو بيري ــة الفرنســية »برون ــرة الخارجي وزي

ــرا«. ــيا بي ــة »ليتيس ــرة الخارجي ــارة وزي ومستش
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ــة  ــر الخارجي ــان، وزي ــن فرح ــل ب ــر فيص ــى األمي التق
الســعودي، فــي مســقط، نظيــره الُعمانــي بــدر بــن 
ــر وزارة  ــي مق ــك ف ــعيدي، وذل ــود البوس ــن حم ــد ب حم

الخارجيــة الُعمانيــة.
الثنائيــة  العالقــات  بحــث  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
المتميــزة بيــن البلديــن وســبل تطويرهــا، إضافــًة إلــى 
اســتعراض فــرص التعــاون الثنائــي فــي مختلــف 
ــداث  ــتجدات األح ــول مس ــادل اآلراء ح ــاالت، وتب المج

المشــترك. االهتمــام  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 
ــدى  ــريفين ل ــن الش ــادم الحرمي ــفير خ ــاء س ــر اللق حض
ســلطنة ُعمــان عبــداهلل بــن ســعود العنــزي، ومديــر عــام 

مكتــب وزيــر الخارجيــة عبدالرحمــن الــداود.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الُعماني وولي 
العهد الكويتي

مشــعل  الشــيخ  الكويتــي  العهــد  ولــي  واســتقبل 
ــل  ــر فيص ــان، األمي ــر بي ــاح بقص ــر الصب ــد الجاب األحم
ــه  ــبة زيارت ــك بمناس ــق وذل ــد المراف ــان والوف ــن فرح ب

الرســمية للبــالد.
موقعهــا  فــي  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الرســمي علــى »تويتــر«، إنــه جــرى خــالل اللقــاء بحــث 
العالقــات الثنائيــة المتميــزة بيــن البلديــن الشــقيقين 
فــرص  اســتعراض  إلــى  إضافــًة  تطويرهــا،  وســبل 
التعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــاالت، وتبــادل 
ــة  ــة والدولي ــداث اإلقليمي ــتجدات األح ــول مس اآلراء ح

ذات االهتمــام المشــترك.

أجــرى األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي 
العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي، اتصــاالً 
هاتفًيــا بالرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، قــدَّم 
ــزال  ــا الزل ــي ضحاي ــعبه وأهال ــه ولش ــازي ل ــه التع خالل
للمصابيــن  وتمنياتــه  البــالد،  لــه  تعرضــت  الــذي 

ــل. ــفاء العاج بالش
وأكــد األميــر محمــد بــن ســلمان وقــوف الســعودية 
ــة.  ــة الطبيعي ــذه الكارث ــاوز ه ــا لتج ــاندتها لتركي ومس
ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــان ع ــس أردوغ ــرب الرئي ــا أع بينم
لولــي العهــد الســعودي علــى مــا عبَّــر عنــه مــن مشــاعر 
أخويــة نبيلــة، مقــدرًا وقــوف الريــاض إلــى جانــب 

ــب. ــرف الصع ــذا الظ ــي ه ــرة ف أنق
وأضــاف التوجيــه الصــادر مــن القيــادة الســعودية، 
ــا وســوريا فــي أزمــة  ــم الدعــم والمســاعدة لتركي بتقدي
ــوي  ــيير ج ــاذ وتس ــرق إنق ــث ف ــالل بع ــن خ ــزال، م الزل
إغاثــي يشــمل مســاعدات طبيــة وإنســانية بصــورة 
عاجلــة، وتنظيــم حملــة شــعبية عبــر منصــة »ســاهم« 
لمســاعدة ضحايــا الزلــزال فــي تركيــا وســوريا - أضــاف 
ــة  ــدول العربي ــعودي لل ــم الس ــن الدع ــًدا م ــالً جدي فص

ــم. ــول العال ــدول ح ــالمية وال واإلس

السعودية تدعم تركيا لتجاوز كارثة الزلزال
وبعــد توجيــه القيــادة الســعودية لـ«مركــز الملــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية« بتســيير جســر 
جــوي، وتقديــم مســاعدات صحيــة وإيوائيــة وغذائيــة 
ولوجيســتية لتخفيــف آثــار الزلــزال علــى الشــعبين 
الســوري والتركــي، وتنظيــم حملــة شــعبية عبــر منصــة 
ــي  ــات ف ــت التبرع ــا؛ وصل ــاعدة الضحاي ــاهم« لمس »س
ــى  ــا إل ــاهم« وحده ــة »س ــر منص ــعبية عب ــة الش الحمل
13 مليــون ريــال، فــي أقــل مــن 24 ســاعة منــذ اإلعــالن 

ــا. عنه
وأكــد المستشــار بالديــوان الملكــي المشــرف العــام 
علــى المركــز، الدكتــور عبــداهلل الربيعــة، أنــه ســيجري 
»تقديــم مســاعدات متنوعــة دعًمــا لجهــود اإلنقــاذ 

وإغاثــة المنكوبيــن«.
إلــى ذلــك، أعربــت منظمــة الصحــة العالميــة عــن 
الســتجابتها  للســعودية  والتقديــر  الشــكر  عميــق 
مديرهــا  ثمَّــن  إذ  الكارثــة؛  هــذه  فــي  الســريعة 
التنفيــذي، الدكتــور »مايــك ريــان«، خــالل جلســة 
خاصــة فــي جنيــف، الدرجــة الكبيــرة مــن الدعــم، 
وتقديــم الريــاض للمســاعدات بشــكل ســريع، مــن 
ــة. ــوارئ الطبي ــرق الط ــال ف ــتلزمات، وإرس ــر المس توفي
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أكــد مجلــس الــوزراء الســعودي تضامــن بــالده مــع 
ــا  ــة، وم ــزات أرضي ــزالزل وه ــت ل ــي تعرض ــدول الت ال
نتــج عنهــا مــن وفيــات وإصابــات ومفقوديــن، وذلــك 
فــي ســياق متابعــة المجلــس مجريــات األحــداث علــى 

ــي. ــي والدول ــن اإلقليم الصعيدي
ــادم  ــها خ ــي ترأس ــة الت ــالل الجلس ــس خ ــاد المجل وأش
ــز،  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
فــي قصــر عرقــة بالعاصمــة الريــاض، بتميــز العالقــات 
ــة  ــم المملك ــد دع ــدًدا تأكي ــراق، مج ــع الع ــة م الثنائي
الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة العراقيــة الراميــة إلــى 
تحقيــق االســتدامة فــي النمــو واالزدهــار فــي بالدهــا 

ــقيق. ــعبها الش ولش
جــاء ذلــك في ســياق اســتعراض مجلــس الــوزراء مجمل 
المملكــة  بيــن  التــي جــرت  واللقــاءات  المحادثــات 

المملكة تتضامن مع الدول التي تعرضت 
لزالزل وهزات أرضية

وعــدٍد مــن الــدول فــي األيــام الماضيــة، الهادفــة 
إلــى تعزيــز أواصــر التعــاون والصداقــة واالرتقــاء بهــا 
إلــى مجــاالت أشــمل؛ بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة، 
الداعمــة للتنميــة واالســتقرار فــي  ويوفــر الظــروف 

ــم. ــة والعال المنطق
وأوضــح الدكتــور عصــام بــن ســعيد وزيــر الدولــة، عضــو 
مجلــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الشــورى، وزيــر اإلعــالم 
بالنيابــة، عقــب الجلســة، أن مجلــس الــوزراء تنــاول 
ــرات  ــول المؤتم ــر ح ــن التقاري ــة م ــك، مجموع ــر ذل إث
اإلقليميــة والدوليــة التــي اســتضافتها المملكــة خــالل 
ــهام  ــم، واإلس ــي العال ــورات ف ــة التط ــبوع، لمواكب األس
ُفرِصــِه  واســتثمار  لتحدياتــه،  حلــول  إيجــاد  فــي 
ومجاالتــه، بمــا يعــزز ريــادة المملكــة ودورهــا المحــوري 

ــي. ــتوى العالم ــى المس عل

ــز،  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــتعرض األمي اس
الســعودي،  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  العهــد،  ولــي 
مــع »جورجيــا ميلونــي« رئيســة الــوزراء اإليطاليــة، 
ــرص  ــا، وف ــة وإيطالي ــن المملك ــة بي ــات الثنائي العالق

التعــاون المشــترك بيــن البلديــن.
جــاء ذلــك خــالل االتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه ولــي 

ولي العهد السعودي يجري اتصااًل مع 
رئيسة وزراء إيطاليا

ــهد  ــة، وش ــوزراء اإليطالي ــة ال ــعودي برئيس ــد الس العه
بحســب مــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الســعودية )واس( 
اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن المملكــة وإيطاليــا، 
باإلضافــة إلــى بحــث فــرص التعــاون المشــترك بيــن 

البلديــن وســبل تطويرهــا فــي عــدد مــن المجــاالت.
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المملكــة رئيًســا للمجلــس  انتخــاب  المجلــس  وعــدَّ 
عــام  إلــى  الرقمــي  التعــاون  لمنظمــة  التنفيــذي 
2030م، ترجمــًة لدورهــا الريــادي فــي مجــال التقنيــات 
ــرة رئاســتها  واالقتصــاد الرقمــي، وجهودهــا خــالل فت
للمنظمــة لتعزيــز العمــل المشــترك مــع الــدول األعضاء 

ــع. ــد للجمي ــي واع ــتقبل رقم ــاء مس ــو بن نح
ــى  ــة عل ــات المدرج ــى الموضوع ــس عل ــع المجل ل واطَّ
جــدول أعمالــه، مــن بينهــا موضوعــات اشــترك مجلــس 
الشــورى فــي دراســتها، واطلــع أيًضــا علــى مــا انـــتهى 
إليــه كلٌّ مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، 
ومجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة، واللجنــة العامــة 
الــوزراء  بمجلــس  الخبــراء  وهيئــة  الــوزراء،  لمجلــس 

ــأنها. بش
ــة - أو  ــر الرياض ــض وزي ــى تفوي ــس إل ــى المجل وانته
اإلندونيســي  الجانــب  مــع  بالتباحــث   - ينيبــه  مــن 
بشــأن مشــروع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة الرياضــة فــي 
الســعودية ووزارة الشــباب والرياضــة فــي إندونيســيا 
ــع  ــباب والرياضــة، والتوقي ــي الش ــي مجال ــاون ف للتع
عليــه، ومــن ثــم رفــع النســخة النهائيــة الموقَّعــة، 

الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة.
وزارة  بيــن  تفاهــم  المجلــس علــى مذكــرة  ووافــق 
ــي  ــة ف ــر الرياض ــعودية ووزارة تطوي ــي الس ــة ف الرياض
أوزبكســتان للتعــاون فــي مجــال الرياضة. كذلــك وافق 
علــى مذكــرة تفاهــم بشــأن المشــاورات السياســية بيــن 

ــف. ــة المالدي ــعودية ووزارة خارجي ــة الس وزارة خارجي
فــي حيــن فــوَّض المجلــس وزيــر الثقافــة - أو مــن 
ينيبــه - بالتباحــث مــع الجانــب األلمانــي بشــأن مشــروع 
ــن  ــي بي ــال الثقاف ــي المج ــاون ف ــم للتع ــرة تفاه مذك
وزارة الثقافــة فــي الســعودية ووزارة الخارجيــة فــي 
النســخة  رفــع  ثــم  ومــن  عليــه،  والتوقيــع  ألمانيــا، 
ــة. ــراءات النظامي ــتكمال اإلج ــة، الس ــة الموقَّع النهائي

وقــام المجلــس بتفويــض وزيــر العــدل - أو مــن ينيبــه 
- بالتوقيــع علــى مشــروع مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
ــي  ــدل ف ــعودية ووزارة الع ــي الس ــدل ف ــن وزارة الع بي
جمهوريــة القمــر المتحــدة، ومــن ثــم رفــع النســخة 
ــة. ــراءات النظامي ــتكمال اإلج ــة، الس ــة الموقَّع النهائي

ــا بتفويــض رئيــس مجلــس إدارة  وقــام المجلــس أيًض
هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب - أو مــن ينيبــه - 
بالتباحــث مــع جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة 

بشــأن مشــروع مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة تقويــم 
التعليــم والتدريــب فــي الســعودية وجامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة للتعــاون فــي مجــال القيــاس 
ــع  ــم رف ــن ث ــه، وم ــع علي ــاد، والتوقي ــم واالعتم والتقوي
اإلجــراءات  الموقَّعــة، الســتكمال  النهائيــة  النســخة 

النظاميــة.
دارة  بيــن  تعــاون  مذكــرة  علــى  المجلــس  ووافــق 
ــة  ــة الوطني ــعودية والوكال ــي الس ــز ف ــك عبدالعزي المل
للنهــوض بالثقافــة )المكتبــة واألرشــيف الوطنــي( فــي 
جيبوتــي. كمــا وافــق علــى قــرارات وتكليفــات اللجنــة 
االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، 
المتخــذة بشــأن المؤشــرات والمســتهدفات الناتجــة عــن 

ورشــة عمــل مراجعــة المخرجــات الوطنيــة.
وأوضــح مجلــس الــوزراء أن اإلحيــاء المعتبــر، الــوارد 
فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم »285« وتاريــخ 17/ 6/ 
1436هـــ، هــو مــا كان قبــل صــدور األمــر الســامي رقــم 
بعمــارة  وذلــك  1387هـــ،   /11  /9 وتاريــخ   »21679«
األرض المنفكــة عــن االختصاصــات والملكيــات العامة 
والخاصــة ســواء ببنائهــا أم زراعتهــا بعــد إحرازهــا 
ــا، علــى أال  إحــراًزا كامــالً حســب مــا تقــرر شــرًعا ونظاًم
يخــل ذلــك بمــا قضــى بــه األمــران الملكيــان رقــم )أ/ 
218( وتاريــخ 25/ 3/ 1441هـــ، ورقــم »56708« وتاريــخ 

17/ 10/ 1441هـــ.
وقــرر مجلــس الــوزراء تعديــل الفقــرة »4« مــن المــادة 
ــاد،  ــعودي لالعتم ــز الس ــم المرك ــن تنظي ــابعة« م »الس
ــوزراء رقــم »600« وتاريــخ 22/  الصــادر بقــرار مجلــس ال
10/ 1440هـــ، لتصبــح بالنــص اآلتــي: »إقــرار الهيــكل 
والدليــل التنظيمــي للمركــز«. والموافقــة علــى ترقيات 

إلــى المرتبتيــن )الخامســة عشــرة( و)الرابعــة عشــرة(.
ــات  ــن الموضوع ــدد م ــى ع ــوزراء عل ــس ال ــع مجل واطل
العامــة المدرجــة علــى جــدول أعمالــه، مــن بينهــا 
ــر ســنوية لوزارتــي: )الشــؤون اإلســالمية والدعــوة  تقاري
ــة  ــة المدين ــر منطق ــة تطوي ــدل(، وهيئ ــاد، والع واإلرش
الصناعيــة  للمــدن  الســعودية  والهيئــة  المنــورة، 
ــدواء،  ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــة، والهيئ ــق التقني ومناط
الوطنــي  والمركــز  للتخصيــص،  الوطنــي  والمركــز 
خالــد  الملــك  ومستشــفى  والمحفوظــات،  للوثائــق 
ــزم  ــا يل ــس م ــذ المجل ــد اتخ ــون، وق ــي للعي التخصص

حيــال تلــك الموضوعــات.
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ــر  ــداهلل وزي ــن عب ــان ب ــن فرح ــل ب ــر فيص ــد األمي عق
ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــعودي، واألمي ــة الس الخارجي
ــا  ــل، اجتماًع ــي بروكس ــط، ف ــو الغي ــد أب ــة أحم العربي
رســمًيا مــع الممثــل الســامي لالتحــاد األوروبــي للشــؤون 

ــل«. ــب بوري ــة »جوزي ــة األمني ــة والسياس الخارجي
وتنــاول االجتمــاع الــذي عقــد في مقــر االتحــاد األوروبي 
ــالم  ــة الس ــاء عملي ــبل إحي ــة س ــل، مناقش ــي بروكس ف
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــا لق ــط وفًق ــرق األوس ــي الش ف
ومبــادرة الســالم العربيــة. وكذلــك تطــرق االجتمــاع 
إلــى أهميــة تكثيــف جهــود المجتمــع الدولــي لضمــان 
الوصــول إلــى حــل عــادل وشــامل يضمــن تعزيــز األمــن 

والســلم اإلقليمــي والدولــي.
وكان وزيــر الخارجيــة التقــى الممثــل الســامي لالتحــاد 

مساٍع سعودية إلحياء السالم وفق المبادرة 
العربية

اللقــاء  واســتعرض  بوريــل«،  »جوزيــب  األوروبــي 
ــبل  ــي وُس ــاد األوروب ــعودية واالتح ــن الس ــات بي العالق
التعــاون  مجــاالت  جميــع  فــي  ودعمهــا  تعزيزهــا 
ــادل وجهــات  ــى تب والتنســيق المشــترك، باإلضافــة إل
ــووي اإليرانــي والمفاوضــات  النظــر حيــال البرنامــج الن
ــة فــي هــذا الشــأن. وتطــرق الجانبــان  الدوليــة المبذول
ــود  ــة والجه ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي ــر المس ــى آخ إل
المبذولــة بشــأنها، وعلــى رأســها تعزيــز األمــن والســلم 

ــن. الدوليي
حضــر اللقاءيــن، ســعد العريفــي الســفير الســعودي 
لــدى االتحــاد األوروبــي، وعبدالرحمــن الــداود مديــر 

ــة. ــر الخارجي ــب وزي ــام مكت ع

الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رعايــة  تحــت 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ونيابــة عنــه - حفظــه 
اهلل - حضــر صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن 
بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض، انطالقــة 
منتــدى الريــاض الدولــي اإلنســاني فــي دورتــه الثالثــة، 
الــذي ينظمــه مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 
ــا  ــدة ومنظماته ــم المتح ــع األم ــراكة م ــانية بالش اإلنس

اإلنســانية فــي مدينــة الريــاض.

انطالق منتدى الرياض الدولي اإلنساني
ــرف  ــي المش ــوان الملك ــار بالدي ــي المستش ــى معال ألق
ــال  ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل ــى مرك ــام عل الع
ــة،  ــز الربيع ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــور عب ــانية، الدكت اإلنس
كلمــة المنتــدى التــي رحــب فيهــا بالجميــع فــي 
ــور  ــا حض ــانية، مثمًن ــاء واإلنس ــة العط ــاض عاصم الري
هــذا الجمــع اإلنســاني الكبيــر منتــدى الريــاض الدولــي 
اإلنســاني الثالــث الــذي حظــي منــذ انطالقتــه بالرعايــة 
ــن  ــادم الحرمي ــدن خ ــن ل ــر م ــم الكبي ــة والدع الكريم
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هنــأ صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر 
ــن  ــادم الحرمي ــاه خ ــت، أخ ــة الكوي ــر دول ــاح أمي الصب
ــعود -  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

حفظــه اهلل - بمناســبة ذكــرى يــوم التأســيس.
وأشــاد ســموه فــي برقيــة بعثهــا لخــادم الحرميــن 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــه المملك ــا حققت ــريفين، بم الش
مــن إنجــازات حضاريــة وتنمويــة بــارزة شــملت مختلف 
ــا  ــن مكانته ــززت م ــورة ع ــاالت وبص ــن والمج الميادي

ــي. ــع الدول ــدى المجتم ــة ل المرموق
ــزازه  ــغ اعت ــن بال ــت، ع ــة الكوي ــر دول ــمو أمي ــرب س وأع
برســوخ العالقــات األخويــة التــي تجمــع األســرتين 

القيادة تتلقى التهاني بمناسبة ذكرى يوم 
التأسيس

األزمــان،  تعاقــب  علــى  وديمومتهــا  الكريمتيــن 
وعــن الثنــاء علــى األواصــر الوثقــى التــي تجمــع دولــة 
الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، ســائالً المولــى 
أن يديــم علــى أخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين موفور 
الصحــة وتمــام العافيــة لمواصلــة قيــادة مســيرة الخيــر 
ولشــعبها  لهــا  يحقــق  وأن  المملكــة،  فــي  والنمــاء 
الكريــم المزيــد مــن الرقــي واالزدهــار فــي ظــل القيــادة 

ــة. الحكيم
ــر  ــد الجاب ــعل األحم ــيخ مش ــمو الش ــب الس ــأ صاح وهن
خــادم  أخــاه  الكويــت،  دولــة  عهــد  ولــي  الصبــاح 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
ــن  ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح ومتابع
ــي العهــد، رئيــس مجلــس  ــز، ول ســلمان بــن عبدالعزي
الســمو  صاحــب  وحضــور   - اهلل  حفظهمــا   - الــوزراء 
الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر 

ــاض. ــة الري منطق
وقــال معاليــه: »نجتمــع اليــوم والعالــم يشــهد الكثيــر 
ــي  ــداث الت ــات واألح ــات والصراع ــوارث واألزم ــن الك م
فاقمــت األوضــاع اإلنســانية وضاعفــت تحدياتهــا، 
ولعــل آخرهــا مــا حــل بالشــعبين الســوري والتركــي مــن 
كارثــة أودت بحيــاة عشــرات اآلالف وجعلــت المالييــن 
بــال مــأوى، ســائلين اهلل تعالــى الرحمــة والمغفــرة لمــن 
ُفقــدوا، والشــفاء لمــن ُأصيبــوا، والعــون لمــن ُشــردوا«.

وأكــد أن هــذا االجتمــاع يســتوجب المزيــد مــن تضافــر 
وهيئــات  دوالً  المانحيــن،  رقعــة  وتوســيع  الجهــود 
ــاعدات  ــر للمس ــيق واألث ــتوى التنس ــع مس ــراًدا، ورف وأف
اإلنســانية، ليكــون عملنــا أكثــر فعاليــة واســتجابة، 
مشــيًرا إلــى أن هــذا المنتــدى يحظــى باالهتمــام الكبير 
ــات  ــدة والمنظم ــم المتح ــن األم ــة م ــاركة الفاعل والمش
الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة؛ إذ يشــارك قيــادات 
العمــل اإلنســاني فــي 50 دولــة ومــا يقــارب مــن 60 
ــرج  ــا يخ ــى م ــع إل ــم يتطل ــل العال ــا يجع ــة، مم منظم
ــات  ــول وتوصي ــن حل ــتوى م ــع المس ــع الرفي ــن الجم م

ــاني. ــل اإلنس ــة العم ــي مصلح ــب ف تص
ــن  ــه أن المجتمعي ــدى أردف معالي ــاور المنت ــن مح وع
ــود  ــد الجه ــانية وتوحي ســوف يناقشــون الفجــوة اإلنس
وآليــات تطويــر العمــل اإلنســاني، وتفعيــل إيجــاد 
حلــول مســتدامة وفاعلــة، واالســتفادة مــن التطــور 
الرقمــي والــذكاء االصطناعــي فــي جمــع وتحليــل 
ــا  ــن أثره ــق م ــاعدات والتحق ــيع المس ــات، وتوس البيان
علــى األرض، وتفعيــل الرقابــة والشــفافية والحياديــة؛ 
ــي  ــباب ف ــرأة والش ــى دور الم ــزه عل ــى تركي ــة إل إضاف
االســتجابة اإلنســانية، ورفــع مســتوى الحمايــة للفئــات 
الغذائــي  األمــن  والعنايــة بقضايــا  األكثــر ضعًفــا، 
والنــزوح والهجــرة وتعزيــز الشــراكات ودعــم الدراســات 
ــل  ــر العم ــادة أث ــى زي ــة إل ــة الرامي ــوث الميداني والبح

ــاني. اإلنس
ــة،  ــداهلل الربيع ــور عب ــع الدكت ــه رف ــام كلمت ــي خت وف
أســمى عبــارات الشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى خــادم 
ــن –  ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش الحرمي
وفقهمــا اهلل – علــى الدعــم الكبيــر والتوجيهــات 
الســديدة، ســائالً المولــى - عــز وجــل - النجــاح ألعمــال 
المنتــدى، وأن تــؤدي نتائجــه إلــى حلــول مبتكــرة 
ــوم  ــم الي ــا العال ــي يواجهه ــات الت ــتدامة للتحدي ومس

ــاني. ــال اإلنس ــي المج ف
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ســعود، بمناســبة ذكــرى يــوم التأســيس.
وأشــاد ســموه فــي برقيــة بعثهــا لخــادم الحرميــن 
ــة  ــازات الحضاري ــة باإلنج ــيرة الحافل ــريفين، بالمس الش
ــى اهلل  ــة، مبتهــالً إل ــا المملك ــي حققته ــة الت والتنموي
ــن  ــادم الحرمي ــه خ ــى أخي ــم عل ــال - أن يدي ــل وع - ج
الشــريفين وافــر الصحــة والعافيــة، وأن يحقــق للمملكة 

ــيدة. ــه الرش ــل قيادت ــي ظ ــار ف ــدم واالزده كل التق
وهنــأ ســمو الشــيخ أحمــد نــواف األحمــد الصبــاح رئيــس 
ــوزراء الكويتــي، فــي برقيــة مماثلــة، خــادم  مجلــس ال
الحرميــن الشــريفين - حفظــه اهلل - بمناســبة ذكــرى 

يــوم التأســيس.
كمــا هنــأ جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
الحرميــن  خــادم  أخــاه  البحريــن،  مملكــة  ملــك 
ــعود -  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

حفظــه اهلل - بمناســبة ذكــرى يــوم التأســيس.
ــن  ــادم الحرمي ــا لخ ــة بعثه ــي برقي ــه ف ــرب جاللت وأع
الشــريفين، عــن تمنياتــه لــه - أيــده اهلل - بموفــور 
ــد، ولشــعب المملكــة  ــر المدي الصحــة والســعادة والعم
العربيــة الســعودية المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار 

ــة. ــه الحكيم ــل قيادت ــي ظ ــي ف والرق
ــى  ــة عل ــهدته المملك ــا ش ــبة بم ــذه المناس ــاد به وأش

إنجــازات حضاريــة  مــن  الزمــان  مــن  عقــود  مــدى 
ــززت  ــاالت، وع ــف المج ــملت مختل ــارزة ش ــة ب وتنموي

والدولــي. اإلقليمــي  المســتويين  مكانتهــا علــى 
ــة التــي تجمــع  ــه بعمــق العالقــات األخوي ــوَّه جاللت ون
البلديــن والشــعبين الشــقيقين ومــا تشــهده مــن تطــور 
ُعــد والمســتويات كافــة، مؤكــًدا  ونمــو مســتمر علــى الصُّ
حــرص مملكــة البحريــن الدائــم علــى تعزيــز وترســيخ 
ــاق  ــى آف ــا إل ــاء به ــة واالرتق ــات التاريخي ــذه العالق ه
المشــتركة  بمــا يخــدم مصالحهمــا  وأشــمل  أرحــب 

ــر والنفــع عليهمــا. ويعــود بالخي
وهنــأ صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
ــوزراء فــي  آل خليفــة، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس ال
ــك  ــن الشــريفين المل مملكــة البحريــن؛ خــادم الحرمي
 - اهلل  حفظــه   - ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 

ــيس. ــوم التأس ــرى ي ــبة ذك بمناس
ــن  ــادم الحرمي ــا لخ ــة بعثه ــي برقي ــموه ف ــرب س وأع
ــور  ــه اهلل - بموف ــه - حفظ ــه ل ــن تمنيات ــريفين، ع الش
ــد، ولشــعب المملكــة  الصحــة والســعادة والعمــر المدي
المزيــد مــن التقــدم والنمــاء في ظــل قيادتــه الحكيمة.
ــى  ــة عل ــهدته المملك ــا ش ــبة بم ــذه المناس ــاد به وأش
إنجــازات حضاريــة  مــن  الزمــان  مــن  عقــود  مــدى 
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ــهر  ــف ش ــي منتص ــعودية ف ــه الس ــا أعلنت ــًذا لم تنفي
ربيــع األول 1444هـــ، خــالل االتصــال الهاتفــي الــذي 
أجــراه األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي 
ــي  ــس األوكران ــوزراء، بالرئي ــس ال ــس مجل ــد، رئي العه

المملكة تقدم 400 مليون دوالر مساعدات 
ألوكرانيا

»فالديميــر زيلينســكي«، بتقديــم حزمــة مســاعدات 
ــون دوالر؛  ــغ 400 ملي ــا بمبل ــة ألوكراني ــانية إضافي إنس
حضــر وزيــر الخارجيــة األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن 
ــه  ــي »أندري ــس األوكران ــب الرئي ــر مكت ــداهلل، ومدي عب

ــززت  ــاالت، وع ــف المج ــملت مختل ــارزة ش ــة ب وتنموي
مكانتهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي؛ منوًهــا 
تجمــع  التــي  األخويــة  والروابــط  العالقــات  بعمــق 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين، ومــا تشــهده مســارات 
التعــاون والتنســيق المشــترك مــن تطــوٍر ونمــوٍّ مســتمر 

ــة. ــتويات كاف ــد والمس ُع ــى الصُّ عل
وأكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن الدائــم علــى 
بيــن  التاريخيــة  العالقــات  هــذه  وترســيخ  تعزيــز 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين والدفــع بهــا إلــى آفــاق 
أرحــب وأشــمل بمــا يعــود بالخيــر والنفــع علــى الجميع.

وهنــأ صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء 
فــي مملكــة البحريــن، فــي برقيــة مماثلــة؛ أخــاه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد رئيــس، مجلــس 

ــيس. ــوم التأس ــرى ي ــبة ذك ــوزراء، بمناس ال
ــة الســلطان هيثــم بــن طــارق، ســلطان  ــأ جالل كمــا هن
ُعمــان، أخــاه خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل - بمناســبة ذكرى 

يــوم التأســيس.
ــن  ــادم الحرمي ــا لخ ــة بعثه ــي برقي ــه ف ــرب جاللت وأع
الشــريفين، عــن تمنياتــه الصادقــة لــه -أيــده اهلل - 
ــة  ــد، مقرون ــر المدي ــعادة والعم ــة والس ــور الصح بموف
بالدعــاء إلــى اهلل تعالــى أن يعيــد عليــه هذه المناســبة 
وأمثالهــا، وقــد تحقــق المزيــد ممــا يصبــو إليه الشــعب 

ــاٍر. ــيٍّ وازده ــدٍُّم وُرق ــن تق ــعودي م الس
كمــا هنــأ جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين 
خــادم  أخــاه  الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة  ملــك 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

»يــوم  ذكــرى  بمناســبة   - اهلل  حفظــه   - ســعود  آل 
التأســيس«.

ــن  ــادم الحرمي ــا لخ ــة بعثه ــي برقي ــه ف ــرب جاللت وأع
الشــريفين، باســمه واســم شــعب المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية وحكومتهــا، عــن أصــدق التهاني والمشــاعر 
األخويــة بهــذه المناســبة، ســائالً المولــى العلــي القدير 
أن يعيدهــا علــى خــادم الحرميــن الشــريفين بموفــور 
ــق  ــة بتحقي ــعب المملك ــى ش ــة، وعل ــة والعافي الصح
المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيادتــه 

ــة. الحكيم
كمــا هنــأ فخامــة الرئيــس إمــام علــي رحمــان، رئيــس 
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــتان، خ ــة طاجيكس جمهوري
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود - حفظــه اهلل - 

بمناســبة ذكــرى يــوم التأســيس.
وأعــرب فخامتــه فــي برقيــة بعثهــا لخــادم الحرميــن 
الشــريفين، عــن أخلــص التهانــي والتبريــكات لخــادم 
الســعودي بمناســبة  الشــريفين وللشــعب  الحرميــن 
ــة  ــه المملك ــا حققت ــيًدا بم ــيس، مش ــوم التأس ــرى ي ذك
منــذ تأسيســها مــن إنجــازات مشــهودة فــي المياديــن 
كافــة ممــا جعلهــا تتبــوأ اليــوم مكانــة رفيعــة علــى 

ــة. الســاحة الدولي
ــات  ــز العالق ــى تعزي ــالده عل ــرص ب ــه ح ــد فخامت وأك
الثنائيــة والمتعــددة األطــراف مــع المملكــة التــي تعــد 

شــريًكا مهًمــا وصديًقــا معتمــًدا لــدى طاجيكســتان.
وســأل فخامتــه اهلل تعالــى، أن يديــم علــى خــادم 
والســعادة  الصحــة  موفــور  الشــريفين،  الحرميــن 
واإلنجــازات الحديثــة، وأن يديــم علــى شــعب المملكــة 
والرفاهيــة  واالســتقرار  األمــن  الســعودية  العربيــة 

واالزدهــار.
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يرمــاك«، مراســم التوقيــع علــى اتفاقيــة ومذكــرة 
تفاهــم بيــن المملكــة وأوكرانيــا، وذلــك بقيمــة تصــل 

ــون دوالر. ــى 400 ملي إل
ومــن جانبــه اســتعرض رئيــس أوكرانيــا »فالديميــر 
زيلينســكي«، خــالل لقائــه بوزيــر الخارجيــة األميــر 
فيصــل بــن فرحــان بــن عبــداهلل، والوفــد المرافــق 
لــه، فــي مقــر الرئاســة بالعاصمــة )كييــف(؛ العالقــات 
الثنائيــة بيــن البلديــن وفــرص تطويرهــا، إضافــة إلــى 
بحــث عــدد مــن القضايــا والمســتجدات اإلقليميــة 

والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
الحرميــن  خــادم  تحيــات  الخارجيــة  وزيــر  ونقــل 
وولــي  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، لــه ولحكومــة وشــعب أوكرانيــا؛ 
فيمــا حملــه الرئيــس األوكرانــي تحياتــه وتقديــره 
لخــادم الحرميــن الشــريفين، وولــي العهــد، ولحكومــة 

الســعودية. وشــعب 
وقــال الرئيــس األوكرانــي: »نشــكر الســعودية علــى 

دعــم الســالم فــي أوكرانيــا وســيادته«.
فرحــان  بــن  فيصــل  األميــر  جــدد  جهتــه،  مــن 
حــرص المملكــة ودعمهــا لجميــع الجهــود الدوليــة 
ــة - الروســية( سياســًيا،  ــة لحــل األزمــة )األوكراني الرامي
ــار  ــف اآلث ــي تخفي ــهام ف ــا لإلس ــا جهوده ومواصلته

اإلنســانية الناجمــة عنهــا.
وأضــاف: »الســعودية حريصــة علــى إنهــاء األزمــة 
األوكرانيــة الروســية ســلمًيا، ومســتمرون مــع جميــع 
األطــراف لبحــث فــرص لتســوية األزمــة، ونعمــل مــع 
ــة  ــار األزم ــف آث ــى تخفي ــا عل ــي أوكراني ــا ف أصدقائن
اقتصادًيــا، ونبحــث مــع الجانــب األوكرانــي فــرص 

اســتمرار التعــاون االســتثماري«.
ــان  ــن فرح ــل ب ــر فيص ــة األمي ــر الخارجي ــش وزي وناق
بــن عبــداهلل، خــالل لقائــه بوزيــر خارجيــة أوكرانيــا 
زيارتــه  هامــش  علــى  وذلــك  كوليبــا«،  »ديميتــرو 
ــا،  ــي أوكراني ــة ف ــتجدات األزم ــا؛ مس ــمية ألوكراني الرس
مــع التأكيــد علــى دعــم المملكــة لــكل مــا يســهم فــي 
ــعي  ــن والس ــة المدنيي ــد وحماي ــدة التصعي ــض ح خف
ودعــم  التفاوضيــة،  السياســية  الحلــول  نحــو  الجــاد 

جميــع الجهــود الدوليــة الراميــة لحــل األزمــة سياســًيا.
وتطــرق الجانبــان إلــى فــرص تعزيــز التعــاون الثنائــي 
ــا  ــا وتطويره ــبل دعمه ــن وس ــن الصديقي ــن البلدي بي
فــي العديــد مــن المجــاالت، إضافــة إلــى مناقشــة 

ــة. ــة والدولي ــاحتين اإلقليمي ــى الس ــتجدات عل المس
واســتعرض وزيــر الخارجيــة، خــالل لقائــه بمديــر مكتب 
مقــر  فــي  يرمــاك«،  »أندريــه  األوكرانــي  الرئيــس 
ــعودية  ــود الس ــف(، جه ــة )كيي ــي العاصم ــة ف الرئاس
الراميــة إلــى إيجــاد حلــول سياســية لألزمــة األوكرانيــة، 
ــا  ــة ألوكراني ــن المملك ــة م ــاعدات المقدم ــه المس وأوج
وشــعبها الصديــق بهــدف التخفيــف مــن آثــار األزمــة.
العالقــات  تكثيــف  أوجــه  إلــى  الجانبــان  وتطــرق 
ــدد  ــث ع ــى بح ــة إل ــا، إضاف ــرص تطويره ــة وف الثنائي
ــة ذات  ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي ــا والمس ــن القضاي م

االهتمــام المشــترك.
تتضمــن اتفاقيــة ومذكــرة التفاهــم بيــن المملكــة 
وأوكرانيــا برنامــج تعــاون مشــترك لتقديــم مســاعدات 
ــة ألوكرانيــا بقيمــة 100 مليــون  إنســانية مــن المملك
دوالر؛ وقــع علــى االتفاقيــة المستشــار فــي الديــوان 
ــلمان  ــك س ــز المل ــى مرك ــام عل ــرف الع ــي المش الملك
عبــداهلل  الدكتــور  اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة 
الربيعــة، ونائــب رئيــس الــوزراء إلعــادة إعمــار أوكرانيــا 
أوكرانيــا  فــي  واألقاليــم  المجتمعــات  تنميــة  وزيــر 

كوبراكــو«. »أوليكســاندر 
ــة  وتتضمــن مذكــرة التفاهــم تمويــل مشــتقات نفطي
بقيمــة 300 مليــون دوالر كمنحــة مقدمــة مــن حكومــة 
ــة  ــعودي للتنمي ــدوق الس ــالل الصن ــن خ ــعودية م الس
الرئيــس  المذكــرة  علــى  وقــع  أوكرانيــا؛  لصالــح 
ســلطان  للتنميــة  الســعودي  للصنــدوق  التنفيــذي 
بــن عبدالرحمــن المرشــد، ووزيــر الطاقــة األوكرانــي 

جالوشــينكو.« »جيرمــان 
ــم  ــرة التفاه ــة ومذك ــى االتفاقي ــع عل ــس التوقي ويعك
أوكرانيــا  دعــم  علــى  الســعودية  حكومــة  حــرص 
وشــعبها الصديــق في مواجهــة التحديــات االجتماعية 
ــي  ــهام ف ــالد، واإلس ــا الب ــر به ــي تم ــة الت واالقتصادي

ــا. ــة عنه ــانية الناجم ــار اإلنس ــف اآلث تخفي



تقارير سعودية28
التقرير الثامن والثالثون - فبراير 2023

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

الملف الثقافي
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موقــع  مــع  بالشــراكة  األفــالم«  »هيئــة  مــت  نظَّ
بعنــوان:  عمــل  ورشــة  الســينمائي،  »ســوليوود« 
ــاركة  ــم«، بمش ــات الفيل ــينمائية ونظري ــارف الس »المع
صناعــة  فــي  والمختصيــن  المهتميــن  مــن  نخبــة 

. لســينما ا
الريــاض  بمدينــة  ُعقــدت  التــي  الورشــة  وتضمنــت 
الكتابــات  األولــى  تناولــت  نقاشــيتين:  جلســتين 
والدراســات والمــدارس النقديــة الســينمائية، مــن خــالل 
ــاالت  ــة والمق ــات الجماهيري ــة الكتاب ــتعراض نوعي اس
الشــعبية، التــي تمثــل الســواد األعظــم مــن إصــدارات 
ــى  ــة إل ــينما، باإلضاف ــوم الس ــى نج ــز عل ــينما وترك الس
الكتابــة الموجهــة لهــواة الســينما والمهتميــن بهــا 
ويكــون فيهــا المخــرج هــو المهيمــن علــى هــذا النــوع 
ــخ  ــاس وتاري ــة األجن ــى دراس ــز عل ــات وترك ــن الكتاب م
ــات  ــة الكتاب ــى نوعي ــاش إل ــل النق ــم انتق ــينما، ث الس
النظريــة والجماليــة واألكاديميــة وهــي األقــل حضــورًا 
مــن باقــي الكتابــات، إذ ينتمــي مؤلفوهــا إلــى روســيا 
وأوروبــا فــي األغلــب بســبب الزخــم الفلســفي والبحــث 

ــري. الفك
ــا الجلســة الثانيــة، فتطرقــت إلــى نظريــات نقــد  أَمّ
المحليــة،  النظريــة  وهــي:  وجمالياتهــا،  الســينما 

مختصون يناقشون نظريات الفيلم 
والمعارف السينمائية

الجماليــة،  الســينما  ونظريــة  الوصفيــة،  والنظريــة 
ونظريــة الســينما والممارســة التقنيــة. وانتقــل النقــاش 
إلــى القــول فــي موضــوع النظريــة النقدية الســينمائية، 
وفــروض المنهــج التــي تشــمل إدراك مكونــات الفيلم، 
واإللمــام بســياقات الصــورة الفيلميــة، والوعــي بشــروط 

ــة. ــة النقدي الملك
ــام خرجــت الورشــة بعــدٍد مــن التوصيــات،  وفــي الخت
الســينما،  عــن  القديمــة  الكتــب  قــراءة  أبرزهــا: 
ــوف  ــن، والوق ــب المخرجي ــى كت ــم عل ــالع الدائ واالط
ــاق  ــة، وااللتح ــياقات التاريخي ــات ذات الس ــى الكتاب عل
بالــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا عــدد مــن الجهــات 
النقديــة،  النظريــات  حــول  العالميــة  األكاديميــة 

ومتابعــة األعمــال المصنفــة بأنهــا أعمــال فائقــة.
ــة  ــن »هيئ ــراكة بي ــداًدا للش ــة امت ــذه الورش ــي ه وتأت
ــاهمة  ــينمائي، للمس ــوليوود« الس ــع »س ــالم« وموق األف
ــز العالقــة مــع المجتمــع الســينمائي،  ــاء وتعزي فــي بن
ــي  ــن ف ــن والعاملي ــوم المختصي ــى هم ــوف عل والوق
التحديــات  أبــرز  إلــى تحديــد  باإلضافــة  الصناعــة، 
التــي يواجهونهــا، والتعريــف بالفــرص الجديــدة فــي 

ــا. ــن به ــن والمختصي ــد المهتمي ــاع وتزوي القط
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الصــادر   ،»2022 العالمــي  المعرفــة  ــر  »مؤشِّ أظهــر 
ــة  ــوم للمعرف ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محم ــن مؤسس ع
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، الــذي 
ــاع القــرار  ــدان وصن يوفــر بيانــات موثوقــة تســاعد البل
علــى فهــم التحــوالت والتحديــات الحقيقيــة وكيفيــة 
مواجهتهــا، واستكشــاف آفــاق المســتقبل ومســاراته 
الممكنــة؛ حلــول الســعودية فــي المرتبــة األولــى عالمًيا 

ر المعرفة  المملكة األولى عالمًيا على »مؤشِّ
»2022

فــي نســبة الســكان الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت. كمــا 
ــراد  ــبة األف ــي نس ــى ف ــة األول ــة المرتب ــت المملك احتل
ــارات أساســية فــي تكنولوجيــا  الذيــن يمتلكــون مه

ــاالت. ــات واالتص المعلوم
ويتكــوَّن مؤشــر المعرفــة العالمــي مــن ســبعة مؤشــرات 
ــز علــى أداء ســتة قطاعــات معرفيــة  فرعيــة مركبــة تركِّ
حيويــة، هــي: التعليــم قبــل الجامعــي، والتعليــم 

ــة  ــه للموهب ــز ورجال ــك عبدالعزي ــة المل ــت مؤسس أعلن
واإلبــداع »موهبــة«، أســماء الطلبــة المرشــحين لتمثيــل 
ــوم  ــي للعل ــرن« الدول ــرض »ريجيني ــي مع ــة ف المملك
والهندســة »آيســف 2023«، الــذي يقــام بمدينــة داالس 
بالواليــات المتحــدة األميركيــة فــي مايــو المقبــل، 

ــًة. ــا وطالب ــم 35 طالًب ــغ عدده والبال
ــن  ــة ضم ــل المملك ــحون لتمثي ــة المرش ــم الطلب وانض
ــة  ــد رحل ــة، بع ــوم والهندس ــعودي للعل ــب الس المنتخ
والتحكيــم،  والتأهيــل  والتدريــب  المنافســة  مــن 
اســتغرقت عاًمــا كامــالً، ومــرت بـــ7 مراحــل تحكيميــة.

وأوضحــت األميــن العــام لمؤسســة »موهبــة«، د. آمــال 
بنــت عبــداهلل الهــزاع، أن أعضــاء المنتخــب الســعودي 
ــا وطالبــًة،  للعلــوم والهندســة، البالــغ عددهــم 35 طالًب
تــم اختيارهــم مــن بيــن 40 فائــًزا وفائــزًة بالجوائــز 
العلمــي  لإلبــداع  الوطنــي  األولمبيــاد  فــي  الكبــرى 
»إبــداع 2023«، بعــد مشــاركتهم فــي الورشــة التدريبيــة 
ــة  ــي بمدين ــكاة التفاعل ــز مش ــي مرك ــدت ف ــي عق الت
الملــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة والمتجــددة بالريــاض، 

ــة.  ــات مكثف ــا تدريب ــوا خالله تلق
األســماء جــاء بعــد رحلــة  اختيــار هــذه  أن  وبيَّنــت 
اســتغرقت عاًمــا كامــالً، بــدأت بـــ146 ألــف طالــب 
ــا، مــروا  وطالبــة، تــم التقــدم بهــا فــي 21 مجــاالً علمًي

35 طالًبا وطالبة يمثلون المملكة في 
»آيسف 2023«

بـــ7 مراحــل، كان آخرهــا معــرض األولمبيــاد الوطنــي 
ــرقية  ــة الش ــه المنطق ــذي احتضنت ــي ال ــداع العلم لإلب
خــالل الفتــرة مــن 1 إلــى 4 فبرايــر، وترشــح للمشــاركة 
فيــه 160 طالًبــا وطالبــًة، فــاز مــن بينهــم 40 طالًبــا 

وطالبــًة بجوائــز األولمبيــاد الكبــرى. 
لمنتخــب  التدريبيــة  الورشــة  المؤسســة  مــت  ونظَّ
ــن  ــة م ــدي نخب ــى أي ــة عل ــوم والهندس ــة للعل المملك
المدربيــن األكاديمييــن والخبــراء والمحكميــن فــي 
التخصصــات المختلفــة، لتطويــر مهــارات العــرض 
واإللقــاء، واالســتعداد للمشــاركة فــي التحكيــم فــي 
والهندســة  للعلــوم  الدولــي  »ريجينيــرن«  معــرض 

 .»2023 »آيســف 
متخصصيــن  مراجعــة  العمــل،  ورشــة  وتضمنــت 
للتحليــل اإلحصائــي لبعــض المشــاريع، حيــث تــم 
التأكــد مــن دقتهــا، ومــن ثــم متابعــة خطــة تطويرهــا 
لهــا،  العلمــي  الدعــم  وتقديــم  طالــب،  كل  مــع 
وتزويدهــم بــاألدوات والمهــارات العلميــة الالزمــة. 
للعلــوم  الدولــي  »ريجينيــرن«  معــرض  ويعــد 
فــي  عالميــة  مســابقة  أكبــر  »آيســف«،  والهندســة 
ــل  ــا قب ــة م ــكار للمرحل ــي واالبت ــث العلم ــال البح مج
الجامعيــة، ويســتقطب أكثــر مــن 1800 طالــب وطالبــة 

مــن أكثــر مــن 70 دولــة.
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العالــي،  والتعليــم  المهنــي،  والتدريــب  التقنــي 
والبحــث  واالتصــاالت،  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
والتطويــر واالبتــكار، واالقتصــاد، إلــى جانــب مؤشــر 
ص  تشــخِّ التــي  التمكينيــة  بالبيئــة  خــاص  فرعــي 
الســياق االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي والصحــي 

والبيئــي الحاضــن لهــذه القطاعــات.
وفــي مؤشــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي، 
ــة  ــبة الطلب ــي نس ــى ف ــة األول ــة المرتب ــت المملك احتل
الملتحقيــن بالتعليــم مــا بعــد الثانــوي غيــر الجامعــي 

ــة. ــة وتقني ــج مهني ــي برام ف
ــاط  ــى نق ــوء عل ــي الض ــة العالم ــر المعرف ــلِّط مؤش ويس
القــوة والضعــف فــي الــدول التــي يقيــس أداءهــا، 
ــز علــى العالقــة مــا بيــن المعرفــة والتنميــة  ويركِّ
فــي  المســتمرة  والتطــورات  المتغيــرات  لمواكبــة 
العالــم. ولكونــه المؤشــر الوحيــد الــذي يقيــس المعرفــة 
ل إضافــة مهمــة للرصيــد  فــي دول العالــم، فإنــه يشــكِّ
المعرفــي العالمــي المتعلــق ببنــاء المؤشــرات التنموية؛ 
بيانــات متنوعــة وموثوقــة  إذ يعمــل علــى توفيــر 

تســاعد الــدول ومتخــذي القــرار فيهــا علــى فهــم 
التغيُّــرات والتحديــات الحقيقيــة وكيفيــة مواجهتهــا، 

وبالتالــي استشــراف المســتقبل ومســاراته الممكنــة.
المملكــة  العالمــي أن  المعرفــة  ــر  وقــد أظهــر مؤشِّ
األفــراد  نســبة  حيــث  مــن  قــوة  نقــاط   5 تمتلــك 
ــا  ــارات أساســية فــي تكنولوجي الذيــن يمتلكــون مه
مســتخدمي  ونســبة  واالتصــاالت،  المعلومــات 
اإلنترنــت، واألســر التــي لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى 
ــى نصيــب الباحــث  ــزل، إضافــة إل اإلنترنــت فــي المن
مــن اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر، ومعــدل االلتحــاق 

الصافــي بالمرحلــة العليــا مــن التعليــم الثانــوي.
ــة  ــر المعرفــة العالمــي ملخــص أداء الدول وأظهــر مؤشِّ
ــث  ــة، حي ــة المعرفي ــة التحتي ــث البني ــن حي ــوي م الق
ــر المعرفــة  تحتــل المرتبــة 43 بيــن 132 دولــة فــي مؤشِّ
العالمــي 2022، والمرتبــة 41 بيــن 60 دولــة ذات تنميــة 
ــة  ــج عالي ــر نتائ ــح المؤشِّ ــًدا. وأوض ــة ج ــرية مرتفع بش

ــة التعليميــة. ــة التمكيني للمملكــة مــن حيــث البيئ
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عكــس المنتــدى الســعودي لإلعــالم همــوم وهواجــس 
اإلعالمييــن والمشــاكل التــي تواجههــم فــي ظــل 
المتعاظمــة،  العالميــة  والتقنيــة  الرقميــة  الثــورة 
خصوًصــا أن العالــم يقــف حالًيــا أمــام فوضــى رقميــة، 
والمطلــوب رفــع الوعــي اإلعالمــي لتفــادي انفــالت 
التواصــل االجتماعــي ومؤسســة ثقافــة اإلعــالم الجديد.

ــد  ــذي عق ــدى ال ــات المنت ــى فعالي ــتار عل ــدل الس وأس
ــي  ــي، ف ــالمي وعرب ــي وإس ــي دول ــور 1000 إعالم بحض
بالنقــاش  حافليــن  يوميــن  بعــد  الثانيــة  نســخته 
والعصــف الذهنــي  والبحــث الجــاد مــن خــالل وجــود 
نخبــة إعالميــة عالميــة من صنــاع الــرأي المتخصصين؛ 
إذ جســد المنتــدى مــن خــالل أطروحاتــه المتنوعــة واقع 
اإلعــالم اليــوم وإعــالم المســتقبل مــع تســارع التقنيــات 
الرقميــة الجديــدة، وضــرورة مواكبــة اإلعــالم الســعودي 
ــريع  ــم الس ــاج اســتراتيجي والتناغ ــع كاحتي ــذا الواق له
لتطــور الوســائل الرقميــة والــذكاء االصطناعــي وتقنيــة 
إلــى  الرقميــة،  الفوضــى  ووقــف   ،GBT CHATالـــ
جانــب إلقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي يؤديــه اإلعــالم 
ــا،  ــوارث وتغطيته ــي إدارة الك ــث ف ــدي والحدي التقلي
إعــالم  علــى  يعتمــد  اليــوم  العالــم  أن  خصوًصــا 
التطبيقــات، وال أحــد يبحــث عــن األخبــار، ومــع الــذكاء 
االصطناعــي أصبحــت األخبــار واألحــداث والتعليقــات 

ــا. ــد من ــا دون جه ــل إلين تص
نقــالت  العمــل  وورش  المنتــدى  جلســات  وحققــت 
وتدريــب  اإلعــالم  محتــوى  تطويــر  لجهــة  نوعيــة 
منســوبي تلــك الوســائل لمجــاراة منصــات وســائل 
فــي  المســتمرة  والتغيــرات  االجتماعــي  التواصــل 
ــار  ــم إط ــى تعل ــن عل ــب المؤثري ــالم، وتدري ــم اإلع عال
وأخالقيــات المهنــة، وتأثيــر الــذكاء االصطناعــي علــى 
العامــل البشــري، وقدرتــه علــى اإلبــداع والتعبيــر عنــد 
الكثيــر مــن النــاس، وكــذا تمكيــن القيــادات النســائية 

إعالمًيــا والتحديــات التــي تواجههــن.
ونجــح المنتــدى بامتيــاز نقــل التطــورات التــي تحــدث 
صناعــة  وتطويــر  المجــاالت  بكافــة  المملكــة  فــي 

المنتدى السعودي لإلعالم.. إعادة تموضع 
بوجه عالمي جديد

إعالميــة متقدمــة تنقــل مــا يحــدث فــي الداخــل إلــى 
العالــم أجمــع، تماشــًيا مــع »رؤيــة المملكــة 2030«. 
وتميــز المنتــدى فــي جلســته األولــى بحضــور ســمو وزير 
ــدث  ــذي تح ــلمان، ال ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــة األمي الطاق
بصراحــة وشــفافية عــن واقــع اإلعــالم الســعودي، ومــا 
هــو المطلــوب لتعظيمــه فــي المرحلــة القادمــة. كمــا 
ــه  ــن تجارب ــلمان، ع ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــدث األمي تح
ــة  ــت جلس ــي. وحظي ــالم الغرب ــع اإلع ــل م ــي التعام ف

ــر مــن الحضــور. ــل كبي ــة بتفاع ــر الطاق ســمو وزي
وفــي جلســة أخــرى، قــدَّم وزيــر اإلعــالم المكلــف 
ــا  ــا مرئًي ــه عرًض ــي كلمت ــي، ف ــد القصب ــور ماج الدكت
رؤيــة  حــول  وإحصائياتــه  بأرقامــه  الحضــور  أبهــر 
التــي  المنظمــة  الجهــة  بوصفهــا  اإلعــالم  وزارة 
ــق  ــا وف ــس أداءه ــات وتقي ــات والتعريف ــع السياس تض

معاييرهــا.
تصنيًفــا  المكلــف  اإلعــالم  وزيــر  عــرض  وتضمــن 
لمفهــوم اإلعــالم الــذي تــراه الــوزارة، ملخًصــا إيــاه فــي 
ــي،  ــموع، والمرئ ــالم المس ــي: »اإلع ــكال، وه ــة أش خمس
والنشــر )الصحــف والكتــب(، واأللعــاب اإللكترونيــة، 
واإلعالنــات«، ومعتبــًرا المحتــوى المقــدم مــن خاللهــا 

ــه. ــب تنميت ــا يج ــا إعالمًي ــل نموذًج يمث
تضمــن  الــذي  التعريــف  هــذا  اعتبــر  حيــن  وفــي 
هــو  ممــا  أوســع  واإلعالنــات  اإللكترونيــة  األلعــاب 
متعــارف عليــه فــي تعريــف المحتــوى اإلعالمــي، قــال 
الدكتــور ماجــد القصبــي إن »اإلعــالم كلمــة فضفاضــة، 
وعلينــا أن ننظــر إلــى وســائل مثــل تطبيقات الموســيقا 
ــائل  ــا وس ــة بوصفه ــاب اإللكتروني ــات، واأللع والمدون
وســيلة  أكبــر  ســتصبح  »األلعــاب  مضيًفــا  إعــالم«، 
إعــالم تؤثــر فــي جميــع الشــباب، أيــن الشــباب؟ إنهــم 
فــي ألعــاب الفيديــو والتطبيقــات الرقميــة والرياضــات 
إعــالم  وســائل  هــذه  ســتكون  لذلــك  اإللكترونيــة، 

ــرة«. مؤث
وفيمــا يخــص الصحــف كشــف وزيــر اإلعــالم المكلــف 
»ســيتم تخصيصهــا بالكامــل وتتحــول إلــى مؤسســات 
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اختيــار مجلــس  يتــم  التجاريــة،  للشــركات  مماثلــة 
المؤسســات  قبــل  مــن  تحريرهــا  ورئاســة  إداراتهــا 
والمســاهمين بشــكل كامــل كمــا الحــال فــي الشــركات 

التجاريــة«.
وحــول المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع اإلعالمــي فــي 
االقتصــاد الســعودي الــذي يشــهد نمــًوا فــي مجاالتــه 
ــًرا  ــا حص ــي »عملن ــد القصب ــور ماج ــال الدكت ــة، ق كاف
ــم  ــم، ل ــي العال ــالم ف ــوق اإلع ــي س ــة ف ــر 20 دول ألكب
نجــد لنــا حضــورًا متقدًمــا ال فــي اإلعــالم المرئــي 
وال المســموع وال قطــاع النشــر«، مرجًعــا ذلــك لقلــة 
ممــا  فيــه  الدخــول  يفضلــون  الذيــن  المســتثمرين 

يتطلــب دعًمــا حكومًيــا لمشــروع تحولــه.
أرقاًمــا تظهــر حجــم  المكلــف  الوزيــر  واســتعرض   
القطــاع اإلعالمــي إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
وجــاء فيهــا أن مســاهمة اإلعــالم فــي الناتــج اإلجمالــي 
ــو  ــي ه ــالم المرئ ــة، وكان اإلع ــي المئ ــاوز 0.4 ف ال تتج
األعلــى بـــ0.17 فــي المئــة، فــي حيــن يحتــل اإلعــالم 

ــة. ــي المئ ــرة بـــ0.4 ف ــة األخي ــموع المرتب المس
المؤسســات اإلعالميــة فــي خلــق  وحــول مســاهمة 
ــاوز 0.3  ــي ال تتج ــال »ه ــالد، ق ــل الب ــل داخ ــرص عم ف
ــي فــي  ــوى المحل ــي المحت ــا بتدن ــة«، معترًف فــي المئ

ــت. ــى اإلنترن ــي عل ــوى الرقم ــي المحت إجمال
اســتخداًما هــو  األكثــر  الرقمــي  التطبيــق  أن  وأكــد 
ويحتــل  مســتخدم،  مليــون  بـــ29.5  »واتســاب« 
ــتخدم،  ــون مس ــي بـــ29.1 ملي ــز الثان ــوب« المرك »يوتي
و26.4 مليــون لصالــح »تيــك تــوك«، و21.2 مليــون 
ــون  ــات«، و15.5 ملي ــناب ش ــق »س ــي تطبي ــترك ف مش

»أنســتغرام«. لــدى  و12.5  »تويتــر«،  فــي 

واحتــل تطبيــق »فيســبوك« المركــز األخيــر بـــ10.8 
مالييــن مشــترك فــي الســعودية، وهــو عكــس الحضــور 
لـ«مــارك  المملــوك  التطبيــق  إذ يتصــدر  العالمــي، 
ــه  ــتخدم، يلي ــار مس ــز األول بـــ2.9 ملي ــرغ« المرك زكربي
فــي التصنيــف العالمــي »يوتيــوب« بـــ2.4 مليــار، فــي 
حيــن يتذيــل »تيــك تــوك« الــذي أتيــح للعالــم فــي 

ــار مســتخدم. ــي بـــ1.1 ملي 2017 الترتيــب الدول
وتحــدث وزيــر اإلعــالم المكلــف عــن التغيــر فــي قطــاع 
اإلعــالم مــن خــالل لمحــة إلــى منظومــة اإلعــالم فــي 
ــون،  ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــن هيئ ــون م ــعودية المك الس
ووكالــة األنبــاء الســعودية، واإلعــالم المرئــي والمســموع، 
والتواصــل الحكومــي والدولــي.. وقــال إن أكثــر مــن 12 
مليــار ســاعة يومًيــا فــي العالــم يمضــي فــي اســتخدام 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وقــال إن مســاهمات 
ــدول  ــة بال ــتوى مقارن ــة دون المس ــي المملك ــالم ف اإلع
األخــرى. وتحــدث وزيــر اإلعــالم المكلــف بشــفافية 
خــالل  مــن  اإلعــالم  قطــاع  تحديــات  أبــرز  عــن 
محدوديــة تمكيــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، 
ــر،  ــوى إعالمــي مؤث وحاجــة القطــاع إلــى صناعــة محت
ــة  ــج تدريبي ــى برام ــة إل ــب، والحاج ــة المواه ومحدودي
للمســتثمرين  واضحــة  لوائــح  ووضــع  متخصصــة، 
ــًدا أن  ــالم؛ مؤك ــاع اإلع ــريع لقط ــول الس ــب التح تواك
الــوزارة تهــدف إلــى إيجــاد جيــل مبــدع مــن الشــباب 
ــاريع  ــور، ومش ــاذب للجمه ــي ج ــي رقم ــوى محل ومحت
تحويليــة وتنمويــة وتطويريــة ومحتــوى ثــري ومتنــوع. 
وتحــدث الوزيــر القصبــي عــن منجــزات وتطلعــات 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون مــن خــالل حصــول هيئــة 
و9  خليجيــة،  جائــزة   11 علــى  والتلفزيــون  اإلذاعــة 
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مواقــع   10 تمكيــن  فــي  ونجاحهــا  عربيــة،  جوائــز 
خاصــة باإلذاعــات الدوليــة تبــث بـــ11 لغــة، فضــالً عــن 
ارتفــاع إيــراد اإلعــالن التجــاري الرقمــي بنســبة %60 
عــن العــام المالــي 2021 بإطــالق إذاعــة اإلخباريــة، 
وإطــالق قنــاة ذكريــات، وعقــد العديــد مــن الشــراكات 
ــرض  ــالق أول مع ــى إط ــة إل ــة؛ إضاف ــة والمحلي الدولي
ــيف  ــام األرش ــر نظ ــيFomex ، وتطوي ــي تلفزيون تقن
والتعــرف  األلــوان،  وتقنيــة  االصطناعــي،  بالــذكاء 
علــى الصــوت والشــخصيات بالشــراكة مــع الهيئــة 
ــول  ــي، والتح ــذكاء االصطناع ــات وال ــعودية للبيان الس
الرقمــي الكامــل فــي نظــام األرشــفة الرقميــة برقمنــة 
25.374 ألــف مــادة، واالســتفادة مــن الفــرص التــي 
تتيحهــا »رؤيــة المملكــة 2030«، والوصــول لجميــع 
والشــركات  المواهــب  وتطويــر  الجمهــور،  فئــات 
ــي المملكــة، وتدريــب  ــن اإلنتــاج ف المحليــة، وتوطي
لضمــان  واإلجــراءات  السياســات  ووضــع  المواهــب، 
الجــودة والتركيــز علــى وظائــف ابتــكار المحتــوى، 
وأيًضــا  والمبيعــات،  والتســويق  المنصــات  وإدارة 
ــن  ــتفادة م ــن، واالس ــة الموظفي ــى إنتاجي ــز عل التركي
األصــول وصناعــة محتــوى ســعودي يعــزز الهويــة 
الوطنيــة، ودعــم وتمكيــن صناعــة المحتــوى المحلــي، 
وإعــادة هيكلــة الهيئــة لتطويــر قــدرات متميــزة عــن 

المنافســين.
الهيئــة  وتطلعــات  بمنجــزات  يتعلــق  فيمــا  ــا  أمَّ
العامــة لإلعــالم المرئــي والمســموع، فقــال إن مــن 
ضمــن منجــزات هيئــة اإلعــالم المرئــي والمســموع 
ــر مــن 4 مالييــن  اعتمــاد المواصفــات والمقاييــس أكث
جهــاز اســتقبال وإنتــاج، وارتفــاع عــدد األنشــطة بأكثــر 
ــالق  ــالم، وإط ــا باإلع ــا مرتبًط ــاًطا اقتصادًي ــن 80 نش م
حمــالت تثقيفيــة تصحيحيــة، وارتفــاع 400% عــدد 
المرخصيــن، وهندســة اإلجــراءات مــع المركز الســعودي 
لألعمــال، وتحويــل أكثــر مــن 32 نشــاًطا للترخيــص 
ــص  ــه مخص ــن نوع ــص م ــالق أول ترخي ــوري، وإط الف
إلعالنــات األفــراد )موثــوق(، وأكثــر مــن 4.773 ترخيًصا 
مصــدرًا، ورفــع مســتوى مكافحــة قرصنــة المحتــوى 
ــا،  ــا مقرصًن ــب 3.256 تطبيًق ــة وحج ــي، ومكافح المحل
تصنيــف  معــدالت  وارتفــاع  قرصنــة،  شــبكات  و43 
المحتــوى، وأيًضــا ارتفــاع عــدد الوظائــف فــي اإلعــالم 

ــة 470  ــدار قراب ــة، وإص ــف وظيف ــن 50 أل ــر م ــى أكث إل
ألــف فســح ذاتــي للمحتــوى فــي 2022، وتصنيــف 512 
ــري،  ــف العم ــر التصني ــاد معايي ــا، واعتم ــا تجارًي فيلًم
ــر  ــينما بأكث ــاح 13 دار س ــينما بافتت ــاع الس ــر قط وتطوي
مــن 10 آالف مقعــد، وإعــداد نظــام جديــد لقطــاع 
اإلعــالم، وتحويــل المؤسســات الصحفيــة لمؤسســات 
تجاريــة، وتنميــة االســتثمار فــي القطــاع اإلعالمــي، 

ــالم. ــاع اإلع ــريعية لقط ــة التش ــين البيئ وتحس
الحكومــي  التواصــل  وتطلعــات  منجــزات  وحــول 
والدولــي قــال الوزيــر القصبــي إن مبــادرة »كنــوز« 
حققــت إنتــاج 5 أفــالم وثائقيــة، و4 سالســل وثائقيــة، 
للســنوات  نوعــي  مرئــي  منتــج   100 إنتــاج  وخطــط 
مهــارات  وبرنامــج  ميدياثــون،  وســباق  المقبلــة، 
والمركــز  الرقمــي،  المحتــوى  لموهوبــي  »قوقــل« 
الصحفــي  والمؤتمــر   ،VPOاالفتراضــي اإلعالمــي 
الــدوري للتواصــل الحكومــي، وتدريــب 150 شــاًبا وشــابة 
تقنيــة  منصــة  وإعــداد   ،  Googleمــع بالتعــاون 
للحــج، ومواكبــة القمــم التــي اســتضافتها المملكــة 

الســعودية. للقيــادة  الدوليــة  والزيــارات 
ــح،  ــد الفال ــدس خال ــتثمار المهن ــر االس ــارك وزي ــا ش كم
فــي جلســة حواريــة إضافــة إلــى عــدد مــن المســؤولين 

فــي جهــات عــدة.
وقــال عــدد مــن المشــاركين فــي المنتــدى تعليًقــا على 
العــرض الــذي قدمــه وزيــر اإلعــالم المكلــف، أنــه مــن 
ــو  ــة نح ــمية ماضي ــالم الرس ــة اإلع ــح أن منظوم الواض
مزيــد مــن المؤسســة وفــق الحوكمــة والشــفافية كــون 
وزيــر اإلعــالم المكلــف قــدم رؤيــة شــفافة بعيــدة عــن 
اإلنشــائية عكســت إعــادة تموضــع وزارة اإلعــالم وفــق 
»رؤيــة المملكــة 2030« إليصــال رســالة المملكــة للخــارج 
ألهميــة اإلعــالم وتأثيــره علــى الــرأي العــام العالمــي؛ 
خصوًصــا أن مــا حققتــه المملكــة مــن ســمعة مرموقــة 
وحضــور فاعــل فــي األوســاط الدوليــة طــوال الفتــرات 
لإلنجــازات  نتيجــة  جــاء  اللحظــة،  وحتــى  الســابقة 
ــالد  ــادة هــذه الب السياســية والدبلوماســية الكبيــرة لقي
فــي محيطهــا العربــي واإلقليمــي والدولــي، والقــرارات 
واتخذتهــا  أنجزتهــا  التــي  والمصيريــة  التاريخيــة 
مــن  الكثيــر  مــع  للتعاطــي  وإرادة  بحــزم  قيادتنــا 
ــة  ــا، بلغ ــتها منطقتن ــي عاش ــف الت ــداث والمواق األح
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فرضــت علــى العالــم أن يصغــي ويســتمع لهــا بمزيــد 
مــن االحتــرام والهيبــة. هــذا، إلــى جانــب المكانــة 
مــن  التــي جعلــت  للمملكــة  الكبيــرة  االقتصاديــة 
االقتصاديــة  المنظومــة  دول  مــن  واحــدة  المملكــة 
العالميــة العشــرين.. وشــهد المنتــدى إقبــاالً واســًعا مــن 

ــة. ــه المصاحب ــوع فعاليات ــل تن ــي ظ ــزوار، ف ال
وحظــي المنتــدى - الــذي يعــد منصــة مهمــة لقيــادات 
ــوار -  ــاش والح ــالم للنق ــة اإلع ــي صناع ــراء وباحث وخب
بمشــاركة كبيــرة لخبــراء اإلعــالم مــن أنحــاء العالــم 
ــرؤى  ــة ال ــورات، ومناقش ــة التط ــدف مواكب ــة؛ به كاف
واألفــكار اإلعالميــة الحديثــة، وشــكل أهميــة كبــرى 
فــي تعزيــز ونقــل الخبــرات وصناعــة التأثيــر، لالرتقــاء 
المنتــدى  وأطلــق  اإلعالمــي.  المحتــوى  بصناعــة 
ــل  ــا لتأهي ــن نوعه ــادرة م ــالم أول مب ــعودي لإلع الس
المذيعيــن الســعوديين، تحــت عنــوان »كــن مذيًعــا«، 
ممثلــة  اإلعالميــة،  المؤسســات  مــن   3 بمشــاركة 
 MBC فــي هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون، ومجموعــة

اإلعالميــة، وشــبكة قنــوات روتانــا، وقنــاة العربيــة.
وشــهد أيًضــا إطــالق النســخة الثانيــة مــن مبــادرة 
المحتــوى العربــي، وفتــح بــاب التقديــم علــى المبــادرة 
ضمــن مجــاالت األفــالم الوثائقيــة، واألدب، والترجمــة، 
والمنصــات اإللكترونيــة، والموســيقا، والتدوين الصوتي 
»البودكاســت«، وألعــاب الفيديــو المتنقلــة »ألعــاب 
للمنتــدى  الختاميــة  الجلســة  وشــهدت  الجــوال«. 
الســعودي لإلعــالم تكريــم الفائزيــن بجائــزة المنتــدى 
التــي ُتقــدَّم ألســماء بــارزة خدمــت قطــاع اإلعــالم، 
محلًيــا وعربًيــا، بحضــور وزيــر اإلعــالم المكلــف الدكتــور 
ماجــد بــن عبــداهلل القصبــي، وحشــد مــن اإلعالميين من 
داخــل وخــارج المملكــة. وشــاهد الحاضــرون عرًضــا مرئًيــا 
بعنــوان »راحلــون باقــون«، وهــو تقريــر وثائقي يســتذكر 

ــرز اإلعالمييــن الســعوديين الذيــن توفاهــم اهلل. أب

وقــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
جوهــر  هــو  اإلنســان  تطويــر  إن  الحارثــي:  محمــد 
ــي  ــل ف ــزء أصي ــالم ج ــعودية 2030«، و«اإلع ــة الس »رؤي
عمليــة التطويــر، وهــو األمــر الــذي شــّجع علــى إطــالق 
ــي  ــى أن تنام ــيًرا إل ــالم«، مش ــعودي لإلع ــدى الس المنت
الوعــي االجتماعــي يتطلــب مــن مجتمــع اإلعالمييــن 
أن يواكــب التغييــر ويســتجيب لهــذا المحفــز الجديــد. 
وأكــد الحارثــي أن المنتــدى عقــد فــي لحظــة تنمويــة 
مهمــة بالنســبة إلــى الســعودية، »فاســتخدام مفهــوم 
حريــة اإلعــالم ال يعنــي تمريــر خطابــات الكراهيــة 

ــة«. ــوز الديني ــان والرم ــاءة لألدي واإلس
ــا مــن  ل المنتــدى الســعودي لإلعــالم نجاًحــا الفًت وســجَّ
خــالل الجلســات الحواريــة والــورش، وســط حضــور عــدد 
كبيــر مــن الزائريــن تجــاوز 10 آالف شــخص خــالل 

ــدى. ــي المنت يوم
ويتطلــب تعظيــم مكانــة المملكــة وثقلهــا السياســي 
قوًيــا  رقمًيــا مهنًيــا  إعالًمــا  واالقتصــادي  والدينــي 
أن  يخفــى  ال  كمــا  خارجًيــا.  المملكــة  دور  يعضــد 
المملكــة تحتــل المركــز األول عالمًيــا فــي تقديــم 
واالقتصاديــة  اإلنســانية  والمســاعدات  اإلعانــات 
ــوِّل  ــة، وتم ــم المحتاج ــعوب ودول العال ــن ش ــر م للكثي
بســخاء المنظمــات الدوليــة التــي تهتــم بمواجهــة 
إعــادة  تســتدعي  األهميــة  إن  الطبيعــي.  الكــوارث 
صياغــة مكونــات السياســة اإلعالميــة الســعودية وفــق 
ــا  ــي صياغته ــترك ف ــدة يش ــتراتيجية جدي ــة واس رؤي
المتخصصــون مــن األكاديمييــن والخبــرات اإلعالميــة، 
ــة  ــوات الوطني ــارات والقن ــتثمار المه ــن اس ــًة م منطلق
عــن  فضــالً  المتنوعــة،  واألدوات  بالوســائل  معــززة 
االســتفادة مــن الــدروس، واستشــراف واقعنــا، ومســتقبل 

ــع. ــك الواق ذل
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ضيوف المنتدى السعودي لإلعالم 
يشاركون في »مسيرة التأسيس«

ــة  ــالم فعالي ــعودي لإلع ــدى الس ــوف المنت ــر ضي حض
»مســيرة التأســيس«، التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة على 

طريــق األميــر تركــي بــن عبدالعزيــز األول بالريــاض.
واشــتملت الفعاليــة علــى عــروض عســكرية، وفنيــة 
ــل القيــم والعناصــر الثقافيــة  شــعبية، ومجّســمات ُتمثِّ

ــعودية. الس
الفعاليــة  خــالل  مــن  المنتــدى  ضيــوف  وتعــرَّف 
علــى التنــوع الثقافــي والحضــاري الــذي تتمتــع بــه 

ــر عــدد مــن األنشــطة  مناطــق المملكــة المختلفــة، عب
ــرى  ــبة ذك ــاء بمناس ــي االحتف ــة ف ــات المقدم والفعالي

يــوم التأســيس.
وتأتــي مشــاركة وحضــور ضيــوف المنتــدى الســعودي 
لإلعــالم لفعاليــة »مســيرة التأســيس«، ضمــن البرامــج 
ُمهــا المنتــدى لضيوفــه؛ وكذلــك لتعريفهــم  التــي ينظِّ
بــاإلرث التاريخــي والحضــاري الــذي تتمتع بــه المملكة.

موقــع  مــع  بالشــراكة  األفــالم«  »هيئــة  عقــدت 
»ســوليوود« الســينمائي، ورشــة عمــل بعنــوان: »الــذكاء 
ــة  ــاركة نخب ــم«، بمش ــة الفيل ــي صناع ــي ف االصطناع
ــينما،  ــة الس ــي صناع ــن ف ــن والمختصي ــن المهتمي م
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــد، عض ــال الحي ــة ه ــت الورش وقدم

بجامعــة الملــك ســعود.
الريــاض  بمدينــة  ُعقــدت  التــي  الورشــة  وَتَضمَّنــت 
ــن  ــث ع ــى الحدي ــت األول ــيتين: تناول ــتين نقاش جلس
الُمســتخدمة  الحديثــة  االصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة 
هــذه  بماهيــة  والتعريــف  الفيلــم،  صناعــة  فــي 
التقنيــة الحديثــة، وناقشــت أيًضــا الفــرق بيــن الــذكاء 

.Coding VS. AI والبرمجــة  االصطناعــي 
ــذكاء  ــة ال ــاذج ألنظم ــدة نم ــة ع ــالل الجلس ــرض خ وُع
نظــام  منهــا:  وكان  األفــالم،  فــي  االصطناعــي 
األنظمــة  أشــهر  وهــو   ،TrueSync Flawles
فــي  اســتخدامه  ويتــم  الدبلجــة،  فــي  المســتخدمة 
 ،PG13 بنســخة  Fal ليظهــر  إعــادة إصــدار فيلــم 
ونظــام Runway Gen1، الــذي يقــدم ثــورة فــي 
 DeepMind ــاج، ونظــام ــة مــا بعــد اإلنت أدوات مرحل
مســاعدة  كتابــة  كنظــام  ويعــرف   ،Dramatron

للكتــاب.
ــي  ــي ف ــذكاء االصطناع ــتخدامات ال ــة اس ــم مناقش وت
صناعــة األفــالم، ودوره فــي كتابــة الســيناريو، والتحريــر 

ــة، وتحريــك الرســوم. ــرات البصري والمؤث
وانتهــت الجلســة األولــى بنقــاش جماعــي حــول تأثيــر 

دور الذكاء االصطناعي في صناعة األفالم
الــذكاء االصطناعــي علــى مســتقبل صناعــة األفــالم.

ــا الجلســة الثانيــة، فتطرقــت إلــى الحديــث عــن  أَمّ
الُفــرص والتحديــات التــي تواجــه اســتخدامات الــذكاء 
االصطناعــي فــي صناعــة األفــالم، مــن خــالل الحديــث 
عــن دور هــذه التقنيــات فــي تحليــل بيانــات األفــالم 
كذلــك  واســتعرضت  والتوزيــع.  الُممثليــن  واختيــار 
التحديــات التــي تواجــه التطبيــق، والتــي كان أبرزهــا 
التحديــات األخالقيــة حيــث يمكــن إعــادة تمثيــل 
ــراض  ــتخدامها ألغ ــاة أو اس ــخصيات متوف ــاهد لش مش
أخــرى غيــر قانونيــة، والتحديــات الماديــة الُمتمثلــة 
فــي التخــوف مــن احتــكار الشــركات الكبــرى لهــا، 
وعــدم وصولهــا لُصنــاع األفــالم المســتقلين؛ عــالوة 
ــرعة  ــل الس ــون مقاب ــي تك ــة الت ــة العالي ــى التكلف عل
 Ai ــل ــة عم ــة؛ إذ إن طريق ــات التقني ــة، والتحدي والدق
المعلومــات  ودقــة  البشــري،  العقــل  عــن  تختلــف 

ــبية. نس
ــالم  ــة أف ــرض مجموع ــة بع ــات الورش ــت فعالي واختتم
ــا  ــا، ومنه ــي قصصه ــي ف ــذكاء االصطناع ــت ال ناقش

.Ex Machina وفيلــم ،Her فيلــم
أبرزهــا:  التوصيــات،  مــن  بعــدٍد  الورشــة  وخرجــت 
ضــرورة وجــود إشــراف بشــري للمحافظــة علــى الجانــب 
اإلبداعــي، واالســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي وعــدم 
وزيــادة  لإلنســان،  كمهــدد  واعتبــاره  منــه  الخــوف 
ــذكاء  ــل ال ــة عم ــة آللي ــريعات المنظم ــام بالتش االهتم

االصطناعــي وحمايــة الجوانــب األخالقيــة.
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ــة الســعودية خــالل  ــات واألحــداث الرياضي ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــع فــي هــذا الملــف أهــم الفعالي نطال
ــة للمواطنيــن، والحفــاظ  ــر قــدر ممكــن مــن الرفاهي ــر، وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكب شــهر فبراي

ــة والطبيعــة. ــاة البري ــى الحي عل

الملف الترفيهي
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احتفلــت أمانــة منطقــة الريــاض بذكــرى يــوم تأســيس 
1139هـــ،  عــام  منتصــف  فــي  الســعودية  الدولــة 
الموافــق 22 فبرايــر مــن عــام 1727م علــى يــد اإلمــام 

ــه اهلل. ــعود - رحم ــن س ــد ب محم
وأعلنــت أمانــة منطقــة الريــاض عــن انطــالق فعاليــات 
يــوم التأســيس فــي 4 مواقــع داخــل مدينــة الريــاض، 
ــداًء مــن يــوم األربعــاء،  ــى مــدى يوميــن ابت ــك عل وذل
وهــذه المواقــع هــي: »حديقــة األميــر عبدالعزيــز بــن 
ــدوح،  ــة ال ــة بحديق ــاالت البلدي ــاحة االحتف ــاف، س عي

ــل«. ــزه النخي ــويدي، متن ــة الس حديق
التأســيس 2023: »عــرض  وتضمنــت فعاليــات يــوم 
ــروض  ــر، الع ــة التصوي ــة، خيم ــرف اليدوي ــراوي، الح ال

ــاء«. ــة األزي ــة، تجرب ــر المنتج ــة، األس التراثي
واســتعرض المصــور الفرنســي »تشــيكوف مينــوزا«، 
بيــوم  الريــاض  منطقــة  أمانــة  احتفاليــة  خــالل 
التأســيس التــي أقيمــت برعايــة صاحــب الســمو الملكي 

أمانة الرياض تحتفل بيوم التأسيس
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
الريــاض، وبحضــور صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن 
ــن  ــدًدا م ــة؛ ع ــن المنطق ــاف، أمي ــن عي ــز ب عبدالعزي
الصــور الوثائقيــة لمختلــف مناطــق المملكــة، باإلضافة 
ــة للعاصمــة الريــاض وشــخصياتها  ــى صــور تاريخي إل
تظهــر ألول مــرة خــالل الحفــل، تــم التقاطهــا منــذ مــا 
ــره  ــن فخ ــور ع ــه المص ــر خالل ــا، عبَّ ــى 50 عاًم ــد عل يزي
ــورًا  ــا ص ــة، مقدًم ــذه االحتفالي ــه له ــروره بانضمام وس
مــن أرشــيفه الخــاص لملــوك المملكــة الســابقين، 

ــاض. ــر الري ــمو أمي ــة لس ــورة خاص وص
ــج  ــة وبرنام ــون التقليدي ــي للفن ــد الملك ــرز المعه وأب
جــودة الحيــاة فــي احتفائهمــا بذكــرى يــوم التأســيس، 
بـــ  المقامــة  األمجــاد«،  »ظــل  فعاليــة  خــالل  مــن 
األصيلــة،  التقليديــة  الفنــون  الريــاض«؛  »واجهــة 
وعكســها عبــر مخرجــات متعــددة، عبــر جنــاح تفاعلــي 

ــور. ــع الجمه م

ــة  ــيس الدول ــوم تأس ــرى ي ــة بذك ــت وزارة الثقاف احتفل
ــق 22  ــام 1139هـــ، المواف ــف ع ــي منتص ــعودية ف الس
ــن  ــر مــن عــام 1727م علــى يــد اإلمــام محمــد ب فبراي

ــه اهلل. ــعود - رحم س
وكانــت وزارة الثقافــة أنهــت اســتعداداتها لتنظيــم 
مجموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة فــي 

ذكــرى يــوم التأســيس الســعودي، منهــا:
1 - ملحمــة »صهيــل« الُمقامــة فــي حــي الطريــف 
ــراث  ــع الت ــن مواق ــدرج ضم ــة - الم ــي بالدرعي التاريخ
مســرحية  وهــي  اليونســكو،  منظمــة  فــي  العالمــي 
غنائيــة تاريخيــة تســتعرض قصــة التأســيس الســعودي 
ورجاالتــه، والتضحيــات التــي بذلوهــا مــن أجــل رفعــة 

الدولــة الســعودية وتطّورهــا.
ــى  ــت عل ــي أقيم ــيس«، الت ــيرة التأس ــة »مس 2 - فعالي
ــاض،  ــز األول بالري ــن عبدالعزي ــي ب ــر ترك ــق األمي طري

مالحم وفعاليات في احتفال وزارة الثقافة 
بيوم التأسيس

ــى  ــتملة عل ــؤٍد، ُمش ــن 4800 م ــر م ــاركة أكث ــط مش وس
عــرض عســكري لــوزارة الداخليــة، وعــروض أخــرى 
ــمات فنيــة ُتمثِّــل القيــم  لفنــون أدائيــة شــعبية، ومجسَّ
والعناصــر الثقافيــة الســعودية. وقدَّمــت وزارة الداخلية 
وقطاعاتهــا األمنيــة عرًضــا عســكرًيا موســيقًيا بعنــوان 
ــدت مــن خاللــه رســالة األمــن الممتــد  )فــداء(، جسَّ
منــذ تأســيس الدولــة الســعودية، والمحافظــة علــى 
األمــن واألمــان، ورمزيــة لمــا يقدمــه رجــال األمــن مــن 

ــباته. ــن ومكتس ــن الوط ــاع ع ــذل للدف ــات وب تضحي
3 - فعاليــات »الليــوان« التــي أقيمــت فــي 14 مدينــة 
ــة الســعودية بمناســبة االحتفــاء  حــول المملكــة العربي
ــة،  ــن وزارة الثقاف ــم م ــيس، وبتنظي ــوم التأس ــرى ي بذك
مــدى  علــى  والمواطنــون  األهالــي  خاللهــا  عــاش 
ــة  ــد لثالث ــرة تمت ــة معاص ــة تاريخي ــام، رحل ــة أي ثالث
قــرون منــذ تأســيس الدولــة الســعودية، وتعرفــوا علــى 
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ومــدى  الراســخ  األصيــل  الســعودي  واإلرث  التاريــخ 
ــر  ــل عب ــز التواص ــى تعزي ــًة إل ــي، إضاف ــه الثقاف تنوع
االلتقــاء فــي نشــاطات تعنــى بكافــة أفــراد المجتمــع.

4 - مســرحية »معلقاتنــا امتــداد أمجــاد« التــي عرضــت 

فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بالريــاض، 
يبــرز ثقافــة  وهــى حــدث غنائــي مســرحي كبيــر 

ــر ثالثــة قــرون. المملكــة عب

احتفلــت المملكــة العربيــة الســعودية يــوم األربعــاء 2 
شــعبان 1444 هـــ، الموافــق 22 فبرايــر 2023م، بذكــرى 
يــوم ذكــرى تأســيس الدولــة الســعودية فــي منتصــف 
ــام 1727م  ــن ع ــر م ــق 22 فبراي ــام 1139هـــ، المواف ع

علــى يــد اإلمــام محمــد بــن ســعود - رحمــه اهلل.
وتأتــي احتفــاالت يــوم التأســيس الســعودي تحــت 
شــعار »يــوم بدينــا« مجســدًة معانــي االعتــزاز بالجــذور 
ــا  ــاط مواطنيه ــة، وارتب ــة المبارك ــذه الدول ــخة له الراس
الســعودية  الدولــة  تأســيس  منــذ  بقادتهــا  الوثيــق 

ــرون. ــة ق ــل ثالث ــى قب األول
واحتفــى المتحــف الوطنــي الســعودي بذكــرى يــوم 
تعكــس  وأنشــطة  فعاليــات  خــالل  مــن  التأســيس 
الســعودية،  للدولــة  والتاريخيــة  الثقافيــة  األبعــاد 
الســعودية،  للعرضــة  حيــة  عــروض  إلــى  إضافــة 
واألزيــاء التقليديــة، والمظاهــر االجتماعيــة، واســتمرت 

الفعاليــة حتــى 24 فبرايــر.
الشــيخ  الشــورى  مجلــس  رئيــس  معالــي  وبرعايــة 
ــيخ،  ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــداهلل ب ــور عب الدكت
أقــام المجلــس احتفــاالً فــي مقــره بمناســبة ذكــرى يوم 
التأســيس، بحضــور معالــي نائــب رئيــس المجلــس 
ــلمي، ومعالــي مســاعد رئيــس  الدكتــور مشــعل الُسّ
المجلــس الدكتــورة حنــان األحمــدي، وعــدد مــن أعضــاء 

ــوبيه. ــورى ومنس ــس الش ــوات مجل وعض
ــن  ــل ب ــر فيص ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــهد صاح وش
منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن  ســلطان  بــن  خالــد 

فعاليات متنوعة بالمملكة احتفااًل بيوم 
التأسيس

بمناســبة  العســكرية  المســيرة  الشــمالية،  الحــدود 
ــرطة،  ــام »الش ــن الع ــاركة األم ــيس، بمش ــرى التأس ذك
ــرس  ــرق، وح ــن الط ــة، وأم ــات األمني ــرور، والدوري والم
الحــدود، والدفــاع المدنــي، والســجون، وأمــن المنشــآت، 
والجــوازات، والمخــدرات، واألمــن البيئــي، والمجاهدين، 
وقــوات الطــوارئ الخاصــة، والفــوج الســابع والثالثيــن«.
ــية  ــة، أمس ــز الوطني ــك عبدالعزي ــة المل ــت مكتب ونظم
ــاعر  ــا الش ــدح به ــيس، ص ــوم التأس ــاًء بي ــعرية احتف ش
صالــح الشــادي بمجموعــة مميزة مــن قصائــده الوطنية 
التــي رصــد بهــا عبــر صــور شــعرية متألقــة جماليــات 
للمملكــة،  والتاريخيــة  التراثيــة  واألبعــاد  المــكان، 
ــي  ــر الت ــار والتطوي ــة االزده ــن مرحل ــا ع ــًرا خالله معب
تشــهدها المملكــة تحــت القيــادة الرشــيدة -حفظهــا 
اهلل - وذلــك فــي مقــر المكتبــة، بحضــور عــدد مــن 

ــن. ــاء والمثقفي األدب
ونيابــة عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز 
ــى  ــل، رع ــة حائ ــر منطق ــز أمي ــن عبدالعزي ــعد ب ــن س ب
وكيــل اإلمــارة عــادل بــن صالــح آل الشــيخ بمركــز 
الرعايــة  دار  الرشــيد بحائــل، حفــل  ناصــر  الدكتــور 
االجتماعيــة للمســنين بمناســبة يــوم التأســيس، بحضور 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  فــرع  عــام  مديــر 
التعليــم  عــام  ومديــر  العيــاد،  فريــح  االجتماعيــة 
بالمنطقــة الدكتــور منــذر البليهــد، ومديــر دار التربيــة 
االجتماعيــة لرعايــة المســنين بالمنطقــة ســعد الصعب.
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ــد  ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
ــد،  ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال؛ 
ــاون  ــال وبالتع ــة الع ــة لمحافظ ــة الملكي ــت الهيئ أعلن
ــال  ــة »كأس الع ــن، إقام ــعودي للهج ــاد الس ــع االتح م
للهجــن«، الــذي يهــدف إلــى تطويــر رياضــة الهجــن 
كعنــوان إلرث المملكــة وثقافتهــا، وإبــراز ألصالــة العــال 

ــة. ــة الثقافي ــا الطبيعي وبيئته
ــرة مــن 14  وســيقام »كأس العــال للهجــن« خــالل الفت
-17 مــارس المقبــل، ليكــون بمثابــة تتويــج لموســم 

تحت رعاية ولي العهد السعودي..
إقامة »كأس العال للهجن«

حافــل مــن ســباقات الهجــن المتعــددة فــي المملكــة 
والمنطقــة، وبقيمــة إجماليــة للجوائــز تبلــغ أكثــر مــن 

ــال. ــون ري 80 ملي
 6 بواقــع  شــوًطا   16 للهجــن«  العــال  »كأس  ويضــم 
أشــواط  و10  الماراثــون  لســباقات  مخّصصــة  أشــواط 
لســباقات النخبــة. كمــا ســيتضمن عــدًدا مــن الفعاليات 
المتنوّعــة المتوفــرة للحضــور تشــمل عروًضــا فنيــة 
فريــًدا  تراثًيــا  ســوًقا  وتضــم  وثقافيــة،  وموســيقية 
ــة  ــر الثقاف ــة تظه ــة وحرفي ــارض فنّي ــه ومع ــن نوع م

العريقــة للهجــن.
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https://bit.ly/3ZlWaE1 - 1 - ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض وزيرة الخارجية الفرنسية
https://bit.ly/3mpZBe7 - 2 - وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الُعماني العالقات الثنائية

https://bit.ly/41Zn- - 3 - وزيــر الخارجيــة الســعودي يبحــث مــع ولــي العهــد الكويتــي العالقــات الثنائيــة
jyn

https://bit.ly/3ITAPuA - 4 - السعودية تؤكد وقوفها مع تركيا لتجاوز كارثة الزلزال
https://bit.ly/3Yn- - 5 - ولــي العهــد الســعودي يبحــث مــع رئيســة وزراء إيطاليــا فــرص التعــاون المشــترك

za6d

https://bit.ly/3YlQatw - 6 - السعودية تؤكد تضامنها مع الدول التي تعرضت لزالزل وهزات أرضية
https://bit.ly/3KYDCFA - 7 - فصل جديد من اإلغاثة السعودية يسّجل في تركيا وسوريا

https://bit.ly/3SNeGm9 - 8 - مساٍع سعودية في أوروبا إلحياء السالم وفق المبادرة العربية
https://bit.ly/3SPSDeA - 9 - تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية

https://bit.ly/3EWnoso - 10 - وصول أكثر من 4.8 ماليين معتمر إلى المملكة
https://bit.ly/3IPzk0k - 11 - مختصون يناقشون نظريات الفيلم والمعارف السينمائية

ــا -  ــث عالمًي ــاون حدي ــر داون ت ــاض كأكب ــي الري ــد ف ــع الجدي ــروع المرب ــق مش ــعودي يطل ــد الس ــي العه 12 - ول
https://ara.tv/8mqrv

13 - مشروع المكعب يضع معيارًا جديًدا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم -
https://bit.ly/3IJKzas 

https://bit.ly/3YjDF1v - 14 - أمير الرياض يثّمن إطالق شركة تطوير المربع الجديد
https://bit.ly/3kHqgTr - 15 - محمد بن عبدالرحمن: مشروع “المربع الجديد” يعّزز مكانة الرياض

https://bit.ly/3ZI6rdj - 16 - ذكرى التأسيس.. فخر االنتماء
https://bit.ly/41NfGuz - ”2030“ 17 - وزراء الطاقة واالستثمار واإلعالم يسردون قصة نجاح

https://bit.ly/3KUaX4p - 18 - برعاية خادم الحرمين.. انطالق منتدى الرياض الدولي اإلنساني
https://bit.ly/3JfFZT5 - 2023 19 - فيصل بن سلمان يرعى منتدى المدينة الذكية
https://bit.ly/3yeoYCo - ”2023 20 - 35 طالًبا وطالبة يمثلون المملكة في “آيسف

https://bit.ly/3ZJgUFA - 21 - تستمر يومين.. فعاليات يوم التأسيس 2023 بالرياض
https://bit.ly/3kRsU95 - 22 - المتحف الوطني السعودي يحتفي بذكرى التأسيس

23 - فــي احتفاليــة أمانــة الريــاض بيــوم التأســيس مصــور فرنســي يعــرض صــور وثائقيــة وتاريخيــة نــادرة عــن 
https://bit.ly/41O7Scc - ــا ــة وملوكه المملك

https://bit. - ”ــوان ــات “اللي ــام فعالي ــوم التأســيس.. اختت ــاًء بي ــة بالمملكــة احتف 24  - أقيمــت فــي 14 مدين
ly/3JfCrQM

25 - “الملكــي للفنــون التقليديــة” و”برنامــج جــودة الحيــاة” يشــاركان بفعاليــة “ظــل األمجــاد” فــي يــوم التأســيس 
https://bit.ly/3mu86ES -

https://bit. - ”ــيس ــيرة التأس ــي “مس ــة ف ــعودية األصيل ــة الس ــر الثقافي ــي بالعناص ــة تحتف 26 - وزارة الثقاف
ly/3L0t5K0
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https://bit.ly/3EXmSui - 27 - مجلس الشورى يحتفل بمناسبة يوم التأسيس
https://bit. - ــة ــنين بالمنطق ــة للمس ــة االجتماعي ــل دار الرعاي ــى حف ــل يرع ــة حائ ــارة منطق ــل إم 28 - وكي

ly/3ZINWW4

https://bit. - ”29 - ســمو أميــر الحــدود الشــمالية يشــهد المســيرة العســكرية بمناســبة ذكــرى “التأســيس
ly/3ZZhyPp

https://bit.ly/3Zn1vLc - 30 - مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم أمسية شعرية وطنية
https://bit.ly/3yge2UW - ”31 - ضيوف المنتدى السعودي لإلعالم يحضرون فعالية “مسيرة التأسيس

https:// - 32 - النائــب العــام: يــوم التأســيس يــوم اعتــزاز دولــة شــامخة بقيادتها وميــالد أمة راســخة بعقيدتهــا
bit.ly/3ZkEsAA

https://bit.ly/3kOusk9 - 33 - وزارة الداخلية تحتفي بذكرى يوم التأسيس
https:// - )34 - وزارة الداخليــة تشــارك بعــرض عســكري موســيقي بمناســبة يــوم التأســيس تحــت عنــوان )فــداء

bit.ly/3SOuQM2

https://bit. - 35 - الخدمــات الطبيــة بــوزارة الداخليــة تنظــم عــدًدا مــن الفعاليــات بمناســبة يــوم التأســيس
ly/3ZnSNMM

https://bit.ly/3KYqrnL - 36 - المديرية العامة لحرس الحدود تحتفي بيوم التأسيس
https://bit.ly/3mubobc - 37 - المركز الوطني للعمليات األمنية يحتفي بيوم التأسيس
https://bit.ly/3ydEwGt - 38 - المديرية العامة للجوازات تحتفي بذكرى يوم التأسيس

ــا  ــن أرًض ــذا الوط ــة ه ــدان عراق ــتقرار يجس ــم واالس ــرًدا: التالح ــلمان مغ ــك س ــيس المل ــوم التأس ــبة ي 39 - بمناس
ــاًنا -  وإنس

https://bit.ly/3mvVsFp - 40 - القيادة تتلقى التهاني بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
https://bit.ly/3KY- - 41 - تحــت رعايــة ولــي العهــد.. إقامــة “كأس العــال للهجــن” بجوائــز 80 مليــون ريــال

rowl

https://bit.ly/3Flv9Zt - ر المعرفة 2022” في استخدام اإلنترنت 42 - المملكة األولى عالمًيا على “مؤشِّ
https://bit.ly/41JyWJs - 43 - المنتدى السعودي لإلعالم.. إعادة تموضع لصناعة إعالم عالمي جديد

https://bit. - 44 - تنفيــًذا لتوجيهــات ولــي العهــد.. الســعودية تقــدم 400 مليــون دوالر مســاعدات ألوكرانيــا
ly/3EY8a6d

https://bit.ly/3SNFjaH - 45 - مختصون يناقشون دور الذكاء االصطناعي في صناعة األفالم
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