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ال�سعودية ترف�ض خطط اإ�سرائيل لإخالء منازل الفل�سطينيني

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية لعدن .. القادري لـ              :

مركز الملك سلمان حقق األمان لليمنيين
البالد - حممد عمر

ثمن �شلح علي القادري رئي�س قطاع اإذاعة اجلمهورية اليمنية جهود مركز امللك �شلمان للإغاثة وبراجمه وم�شروعاته 
يف اليمن والأعمال التنموية والإن�شانية التي ينفذها وم�شاهمته يف توليد فر�س عمل ق�شرية الأجل من خلل اإعادة 
تاأهيل البنية التحتية الأ�شا�شية لتقدمي اخلدمات. وقال القادري:" �شاهم املركز يف م�شروع اإعادة تاأهيل الأطفال 
املجندين واملتاأثرين بالنزاع امل�شلح يف اليمن من خلل اإدماجهم يف املجتمع واإحلاقهم باملدار�س ومتابعتهم، كما 
�شاهم اأي�شًا عن طريق م�شروع "م�شام" لتطهري الأرا�شي اليمنية من الألغام التي زرعتها امللي�شيات احلوثية يف 
مناطق �شيطرتها، ويف املجال ال�شحي وا�شل املركز تنفيذ مبادرة علج ونقل اجلرحى وامل�شابني داخل اليمن 

وخارجه مب�شروعات متنوعة، ا�شتفاد منها 24،243 فردًا .
 من جهة ثانية و�شلت اإىل ميناء عدن، اأم�س )ال�شبت(، اأوىل دفعات منحة امل�شتقات النفطية املقدمة من اململكة عرب الربنامج 
من  اأكرث  لت�شغيل  املحلية،  وال�شلطات  اليمنية  احلكومة  مع  والتعاون  بالتن�شيق  وذلك  اليمن،  واإعمار  لتنمية  ال�شعودي 
الديزل،  من  مرتًيا  طًنا   909،591 املنحة  كميات  اإجمايل  ويبلغ  اأمريكي.  دولر  مليون   422 بقيمة  مينية  حمطة   80
و351،304 اأطنان مرتية من املازوت؛ دعًما لتحقيق ال�شتقرار املعي�شي والقت�شادي لل�شعب اليمني، وامتداًدا للدعم 
ال�شخي التي تقدمه اململكة لليمن يف جميع املجالت، وتاأكيًدا على اأوا�شر الأخوة والروابط املتينة بني البلدين ال�شقيقني، 

وتزامنًا مع مطلع اأ�شهر ال�شيف التي متثل ذروة ال�شتهلك الكهربائي مع ارتفاع درجات احلرارة.
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المرأة السعودية .. 
تمكين وريادة 

المملكة وباكستان تتفقان 
على مكافحة اإلرهاب

جدة - البالد
ملواجهة  الإ�شلمي  العامل  جهود  ت�شافر  اأهمية  وباك�شتان،  اململكة  اأك��دت 
وال�شلم  الأم��ن  لتحقيق  احلثيث  وال�شعي  الطائفية،  ونبذ  والعنف  التطرف 
ظاهرة  ملكافحة  امل�شرتكة  اجلهود  موا�شلة  اأهمية  على  و�شددتا  الدوليني، 
اأ�شكالها  لكافة  اأو لون، والت�شدي  اأو عرق  باأي دين  التي ل ترتبط  الإره��اب 
رئي�س  زي��ارة  مبنا�شبة  م�شرتك  بيان  وق��ال  م�شدرها.  ك��ان  واأي��ًا  و�شورها 
عمق  اأك��دا  اجلانبني  اإن  اململكة،  اإىل  الر�شمية  خان  عمران  باك�شتان  وزراء 
جممل  وا�شتعر�شا  البلدين،  بني  تربط  التي  التاريخية  الأخوية  العلقات 
يف  البلدين  ع��لق��ات  تعزيز  �شبل  وبحثا  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الق�شايا 
امل�شوؤولني  بني  والتعاون  الت�شالت  تكثيف  على  واتفقا  املجالت،  جميع 
الثنائية  بالعلقات  الرتقاء  البلدين بهدف  احلكوميني والقطاع اخلا�س يف 
للبيان  وطبقا  للبلدين.  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  ومب��ا  اأرح���ب،  اآف���اق  اإىل 

بني  والتجارية  القت�شادية  العلقات  وتعزيز  تقوية  �شبل  اجلانبان  ناق�س 
املتاحة يف �شوء  والفر�س  ال�شتثمار  ا�شتك�شاف جمالت  البلدين من خلل 
ال�شيا�شة  التنمية يف باك�شتان للتحول من  2030، واأولويات  روؤية اململكة 
يف  التعاون  زي��ادة  اإىل  بالإ�شافة  القت�شادية،  اجلغرافيا  اإىل  اجلغرافية 
على  واأك���دا  والثقافة،  وال��زراع��ة  والتكنولوجيا  والعلوم  الطاقة  جم��الت 
مزيد  على  واتفقا  الثنائية،  والأمنية  الع�شكرية  العلقات  متانة  ر�شاهما عن 
على  اجلانبان  و�شدد  البلدين.  بني  امل�شرتكة  الأه��داف  لتحقيق  التعاون  من 
دعمهما الكامل لكافة حقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة، واأكدا اأهمية دعم 
اجلهود الرامية للتو�شل اإىل حل �شيا�شي �شامل للأزمة اليمينة، كما اأدانا ما 
تقوم به اجلماعات وامللي�شيات الإرهابية ومنها ملي�شيا احلوثي من هجمات 
اأرا�شي اململكة  واعتداءات بال�شواريخ البالي�شتية والطائرات امل�شرية على 

�شد املن�شاآت احليوية والأعيان املدنية.

جدة ــ رانيا الوجيه 
�شلمان  بن  الأمري حممد  العهد  �شمو ويل  بيعة  منذ  ال�شعودية  املراأة  حظيت 
حتى  والعاملي،  ال�شعودي  العمل  �شوق  يف  متقدمة  مبكانة  الله-  -حفظه 
ابداعات  واطلقت  والقت�شادية  ال�شناعية  املجالت  يف  مناف�ًشا  اأ�شبحت 
�شعًبا  رقًما  تكون  اأن  على  قدرتها  امل��راأة   اأثبتت  ،حيث  ال�شعوديات  الن�شاء 
الكبري  والدعم  الثاقبة  الروؤية  لول  تكن  مل  املكانة  وه��ذه  عليه،  الرهان  يتم 
من  �شموه الكرمي.  ومبنا�شبة الذكري  ال�4 لبيعة �شمو ويل العهد  جند اأن  
ال�شريفني  بالغ من حكومة خادم احلرمني  باهتمام  ال�شعودية حظيت  املراأة 
الكرمي   �شموه  الأم��ني،  حيث �شاعف  العهد  �شمو ويل  ومبتابعة خا�شة من 
اأمامها، ورفع ح�شتها يف �شوق العمل، ومل ياأِت  من دورها، ورفع املعوقات 
هذا النجاح اإّل بجهد واإ�شرار من اأجل النهو�س ولتقدم املراأة كل ما لديها من 

حقوق، للو�شول اإىل ما و�شلت اإليه حاليًا.

البالد - مها العواودة
القفزات  وحتقيق  والتطور  للنمو  املعامل  وا�شحة  روؤي��ة  على  اململكة  تعتمد 
نف�شه  على  قطع  الذي  العهد  ويل  �شمو  عرابها  املجالت،  خمتلف  يف  الهائلة 
عهدا مبحاربة الف�شاد، وبناء �شعودية ي�شار اإليها بالبنان عامليًا منذ اأن ُبويع 
وليا للعهد، لتكون اململكة من �شمن اأف�شل دول العامل يف التنمية والتخطيط 
املثايل مل�شتقبل زاهر للأجيال القادمة، عرب روؤية 2030، وبعد اإجناز خططها 
تتحول الريا�س اإىل روؤية 2040 للمناف�شة على امل�شتوى العاملي، بينما ر�شم 

�شموه �شيا�شية خارجية متوازنة وحكيمة، مبنية على م�شالح ال�شعودية يف 
املقام الأول، مع العتماد على الدبلوما�شية يف حل الأزمات الدولية.

روؤية  اأن  ل�"البلد"،  الرميحي  حممد  الدكتور  الكويتي  واملفكر  الكاتب  واأكد 
�شلمان،  بن  حممد  الأمري  و�شعها  متميزة  ا�شتباقية  فكرة  الطموحة   2030
خلل  مبكرًا  ثمارها  اآت��ت  اأن  بعد  الطموحات  و�شتحقق  الأه���داف،  حم��ددة 
اخلم�س �شنوات املا�شية، معتربا اأن جناح اململكة هو جناح للخليج واملنطقة 

لأنها العمود الفقري يف خ�شم حتديات هائلة.

ك��ان��ت  واإن  ح��ت��ى  الأرب������ع  ال�����ش��ن��وات 
ان  ميكن  ل  م�شاعفة   لأ���ش��ع��اف  م�شاعفة 
تقا�س يف عمر الزمن حينما يراد ا�شتعرا�س 
العربية  اململكة  يف  لكنها  التطور،  مراحل 
ل��ع��م��ل دوؤوب  ال�����ش��ع��ودي��ة خ��ارط��ة ط��ري��ق 
اأتت  عمل  لور�س  ونتاج  متناٍه،  واإخ��ل���س 
اأكلها مبكرا حتت ظل روؤية ذات بعد تنموي 
ل حمدود، يقودها ويل العهد �شاحب ال�شمو 
ال�شغوف  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 
بحب الوطن واملواطن ملهم ال�شباب وباين 
التناف�شية  موؤ�شرات  ج�شدتها  وطنية  قدرة 
اعقاب  كافة جمالت احلياة يف  العاملية يف 
تتوفر  ان  ي��ج��ب  ك���ان  حتتية  ب��ن��ى  ت�شييد 
ليبدو  ال�شاملة  النه�شة  انطلق  حلظة  عند 
امل�شتقبل م�شرقا من خلل اإجنازات تنموية 
نهاية  يف  توؤدي  ثاقبة  وروؤى  فكرية  باأبعاد 
وا�شحة  اأ�شحت  ت�شورات  لتحقيق  الم��ر 

املعامل يف وطن بحجم قارة. 
مفهوم  اأ�شلت  املا�شية  الأربع  ال�شنوات 
لبناء  ك��اف��ة الجت���اه���ات  ال��ع��م��ل اجل���اد يف 
منظومة مبتكرة توافق الع�شر وتف�شي اىل 
احراز الرفاهية وتعزز الإ�شلحات وحتقق 
ن�شت�شهد  ولعلنا  املنال.  بعيد  حلما  كان  ما 
لهيئة  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  ب��ت�����ش��ورات  ف��ق��ط 
لتوفريها  باإخل�س  يعمل  التي  الوظائف 
من  ميكنهم  مب��ا  اململكة  وف��ت��ي��ات  ل�شباب 
الدخار ولي�س العي�س فقط، وهذا ما يوؤكد 
التفا�شيل  لتفا�شيل  الله"  "حفظه  رعايته 
مل�شرية  الإيجابي  املردود  يوؤكد حجم  مثلما 
للعيان  ماثلة  ملحمها  ب��دت  التي  ال��روؤي��ة 
على ار�س الواقع يف وقت وجيز جدا حتت 
احلرمني  خ���ادم  واه��ت��م��ام  ومتابعة  ان��ظ��ار 
ويف  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
ظل رعاية ومتابعة عرابها �شمو ويل العهد 

المري حممد بن �شلمان. 
ت�شبو  م���ا  ب��ل��وغ  للمملكة  حت��ق��ق  ل��ق��د 
الإي��رادات  فارتفعت  الر�شيدة  القيادة  اإليه 
واأ�شحى  تت�شاعد،  زال��ت  ول  النفطية  غري 
النفط  برميل  على  الع��ت��م��اد  امل��ا���ش��ي  م��ن 
اأك��رث  احل��ي��اة  وب��ات��ت  ال��ق��درات  وت�شاعفت 
بامتياز  الكرتونية  حكومة  ظل  يف  �شهولة 
الإج���راءات،  لتي�شري  التقنية  ت�شخري  بعد 
رخ�شة  او  ال�شفر  جواز  ا�شتخراج  فاأ�شبح 
القيادة اأو انهاء مئات الإجراءات احلكومية 
واخلا�شة ل يكلف �شوى �شغطة زر، ويتم 
اإجنازه من مقعد ال�شيارة او �شالة اجللو�س 

او اأي مكان يف العامل.   
ا�شتثمار مقدرات الوطن الغني بالكنوز 
�شمو  اأولويات  راأ�س  على  جاء  القت�شادية 
ويل العهد ولهذا قفزت اململكة خلل �شنوات 
ق�شرية جدا باجتاه ال�شفوف الأوىل عامليا 
خلل  من  الت�شنيع  ت�شتهدف  مبادرات  عرب 
حتفيز القطاع اخلا�س وت�شجيع ال�شتثمار 
الداخل واخلارج على حد �شواء  القادم من 
فارتفع معدل القبال على ال�شتثمار لت�شبح 
مبا  الكبرية  العاملية  لل�شركات  قبلة  اململكة 
يحقق النمو املن�شود ويوفر وظائف نوعية 
كانت ول تزال حمط اهتمام الأمري حممد بن 
بجودة  املتمثل  احللم  اىل  للو�شول  �شلمان 
ذلك مبكرا بعد  ن�شت�شعر  بداأنا  احلياة، وقد 
كبري  اح��داث �شرر  الوباء يف  ازم��ة  اخفاق 
الفائقة  والرعاية  احلكيمة  ال�شيا�شة  بفعل 

للإن�شان قيا�شا بالعديد من دول العامل.  
ل��ع��ل��ن��ا ن�����ش��ري م��زه��وي��ن ب��ال��ف��خ��ر اىل 
امل��واط��ن  يعي�شه  ال����ذي  الأم����ن  م�����ش��ت��وى 
واملقيم والزائر مبا يحفظ كرامة الن�شان 
ويحقق تطلعاته قيا�شا اىل ما تعي�شه دول 
بني  التنقل  �شهولة  م�شتح�شرين  عظمى 
املدن والقرى مرتامية الأطراف بطماأنينة 
ودون وجل حتت جناح الظلم يف �شحراء 
ل��ع��ار���س  ال��ت��ع��ر���س  خ�شية  دون  ق��اح��ل��ة 
تعج  ال��ت��ي  امل�شاهد  بتلك  �شبيه  م��ف��اج��ئ  
عوا�شم  من  لكثري  اخللفية  ال�شوارع  بها 
العامل املتقدم  وهذا دون �شك مك�شب عظيم 
يعزز  النه�شة ال�شاملة التي تف�شي لتوفري 
حياة مكتنزة رفاهية، وقد �شاهدنا يف هذا 
الإن�شاين  ال��راق��ي  اله��ت��م��ام  ذل��ك  ال�شدد 

غ��ري امل�����ش��ب��وق ب��امل��واط��ن 
ازمة  ا�شتداد  ابان  واملقيم 

كورونا..

كتب : حممد اجلهني 

ويل العهد 
القائد امللهم

اململكة .. ح�سور دويل و�سيا�سات حكيمة

مناء وجمد ورخاء
 جدة - البالد

مع اطلق روؤية اململكة 2030 قبل خم�شة اأعوام وذكرى بيعة �شمو ويل العهد الرابعة حدث حتول كبري 
وغري م�شبوق يف اململكة �شمل كافة املجالت و�شوًل اإىل جمتمع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن طموح 
يرتقي ب�شواعد اأبنائه اإىل م�شاف الدول املتقدمة، مناء وجمدا ورخاء، معززًا موقعه الرائد �شمن اأقوى 

القت�شادات يف العامل.
فبحنكة �شمو ويل العهد الأمري حممد بن �شلمان، حفظه الله، وقدراته الإبداعية والإدارية الفذة يف �شياغة 
اأ�ش�س قوية يف التنمية والنهو�س والتقدم ، انطلقت عجلة احلراك التنموي والجتماعي واخلدمي غري 
ال�شتثمارات  �شندوق  وتبني  الإجن��ازات،  من  العديد  خلل  من  ملمو�شة  حقيقة  احللم  لي�شبح  امل�شبوق 
العامة وملكيته للم�شاريع الكربى لدعمها وت�شهيل اأعمالها ومراقبتها مما يوفر فر�شًا وا�شعة لل�شباب 
للموارد  الأمثل  وال�شتغلل  والنا�شئة  الواعدة  امل�شروعات  وتنمية  وا�شتك�شاف  ال�شعودي، 
الدخل  وزيادة  القت�شاد  م�شادر  لتنويع  ال�شطناعي  والذكاء  التقنية  وتوطني  الطبيعية 

وحت�شني جودة احلياة وجتاوز العتماد على النفط كمورد اأ�شا�شي للخزينة العامة. 
الفخامة وتاأهيل  فائقة  �شياحية  تنفيذ م�شروعات  ال�شروع يف  اململكة  �شهدت  وقد 
واللوائح  والقوانني  الت�شريعات  وحتديث  امل��راأة  ومتكني  الوطنية  الكوادر 
وتوفري بيئة جاذبة لريادة الأعمال وال�شراكة الذكية مع القطاع اخلا�س 
ومنها  التحديات  كافة  ومواجهة  الأجنبية  ال�شتثمارات  وج��ذب 

جائحة كورونا بكفاءة واقتدار.

التفا�صيل بالداخل 



جدة-وا�س
�سدر اأم�س بيان م�سرتك عقب زيارة دولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان 
الفرتة  ال�سعودية خالل  العربية  اململكة  اإىل  الر�سمية  الإ�سالمية عمران خان 
من 7 اإىل 9 / 5 / 2021م املوافق 25 اإىل 27 / 9 / 1442هـ، موؤكدًا على عمق 
العالقات الأخوية التاريخية التي تربط بني البلدين والرتقاء بها وتعزيزها 
ال�سريفني  احلرمني  خلــادم  القيادي  بــالــدور  ــادة  والإ�ــس املــجــالت  جميع  يف 
اآل �سعود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية، والدور  امللك �سلمان بن عبد العزيز 
الإيجابي للمملكة يف حل الق�سايا التي تواجهها الأمة الإ�سالمية، وفيما يلي 

ن�سه:"
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  بدعوة من �ساحب 
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، قام دولة رئي�س 
وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�سيد عمران خان، بزيارة ر�سمية اإىل 
اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من 7 - 9 / 5 / 2021م املوافق 25 

- 27 / 9 / 1442هـ.
ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وا�ستقبل 
وعقدا  خــان،  عمران  ال�سيد  الباك�ستاين  ــوزراء  ال رئي�س  دولــة  الدفاع  وزيــر 
التاريخية  الأخوية  العالقات  اأكدا خاللها على عمق  ر�سمية  مباحثات  جل�سة 
الإ�سالمية،  باك�ستان  وجمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  تربط  التي 
عالقات  تعزيز  �سبل  وبحثا  والدولية،  الإقليمية  الق�سايا  جممل  وا�ستعر�سا 
بني  والتعاون  الت�سالت  تكثيف  على  واتفقا  املجالت،  جميع  يف  البلدين 
امل�سوؤولني احلكوميني والقطاع اخلا�س يف البلدين بهدف الرتقاء بالعالقات 

الثنائية اإىل اآفاق اأرحب، ومبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.
الدور القيادي خلادم احلرمني

واأ�ساد دولة رئي�س الوزراء ال�سيد عمران خان بالدور القيادي خلادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية، 
الإ�سالمية  الأمــة  تواجهها  التي  الق�سايا  حل  يف  للمملكة  الإيجابي  والــدور 
بالزيارة  نــّوه  كما  والــدويل،  الإقليمي  والأمــن  ال�سالم  اأجــل  من  وم�ساعيها 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  التاريخية 
وزير الدفاع اإىل جمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف فرباير 2019م، التي اأُعلن 
خاللها عن اإطالق جمل�س التن�سيق الأعلى ال�سعودي الباك�ستاين، والزيارتني 
يف  اأ�سهمت  والتي  2019م،  و   2018 عامي  يف  للمملكة  دولته  بها  قام  التي 
الثقة  على  املبنى  امل�سرتك  التعاون  من  مزيد  اإىل  الثنائية  بالعالقات  الدفع 
واملنافع املتبادلة وامل�سالح امل�سرتكة بني البلدين، واأكد �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد على دعم اململكة امل�ستمر لروؤية دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين 

عمران خان لتحويل باك�ستان اإىل دولة رفاه وازدهار وتقدم.
تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية

بني  والتجارية  القت�سادية  العالقات  وتعزيز  تقوية  �سبل  اجلانبان  وناق�س 
املتاحة يف �سوء  ال�ستثمار والفر�س  ا�ستك�ساف جمالت  البلدين من خالل 
ال�سيا�سة  من  للتحول  باك�ستان  يف  التنمية  واأولويات   ،2030 اململكة  روؤية 
يف  التعاون  ــادة  زي اإىل  بالإ�سافة  القت�سادية،  اجلغرافيا  اإىل  اجلغرافية 

على  واأكـــدا  والثقافة،  والــزراعــة  والتكنولوجيا  والعلوم  الطاقة  جمــالت 
واتفقا على مزيد  الثنائية،  الع�سكرية والأمنية  العالقات  متانة  ر�ساهما عن 

من التعاون لتحقيق الأهداف امل�سرتكة بني البلدين.
وجاءت الق�سايا التي تهم الأمة الإ�سالمية يف مقدمة الق�سايا التي مت بحثها، 
ملواجهة  الإ�سالمي  العامل  جهود  ت�سافر  �سرورة  على  اجلانبان  اأكــد  حيث 
وال�سلم  الأمــن  لتحقيق  احلثيث  وال�سعي  الطائفية،  ونبذ  والعنف  التطرف 
ظاهرة  ملكافحة  امل�سرتكة  اجلهود  موا�سلة  اأهمية  على  و�ــســددا  الدوليني، 
اأ�سكالها  اأو لون، والت�سدي لكافة  اأو عرق  التي ل ترتبط باأي دين  الإرهــاب 

و�سورها واأيًا كان م�سدرها.
حقوق الفل�صطينيني واالأزمة اليمنية

ويف اإطار الروح البناءة التي �سادت جل�سة املباحثات الر�سمية، اأكد اجلانبان 
على دعمهما الكامل لكافة حقوق ال�سعب الفل�سطيني امل�سروعة، ويف مقدمتها 
1967م  عام  قبل  ما  بحدود  امل�ستقلة  دولته  واإقامة  امل�سري  تقرير  يف  حقه 
وقرارات  العربية  ال�سالم  مبادرة  مل�سامني  وفقًا  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها 
وليبيا،  �سوريا  يف  ال�سيا�سية  للحلول  ودعمهما  ال�سلة،  ذات  املتحدة  الأمم 

وجهود الأمم املتحدة ومبعوثيها يف هذا ال�ساأن.
اأكد اجلانبان على اأهمية دعم اجلهود الرامية للتو�سل اإىل حل �سيا�سي  كما 

املبادرة  يف  املتمثلة  الثالث  املرجعيات  اإىل  ا�ستنادًا  اليمنية  لالأزمة  �سامل 
وقرارات  ال�سامل  الوطني  احلوار  وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
تقوم  ملــا  واإدانــتــهــمــا   ،)2216( الــقــرار  فيها  مبــا  ال�سلة  ذات  الأمـــن  جمل�س 
هجمات  من  احلوثي  ملي�سيا  ومنها  الإرهــابــيــة  وامللي�سيات  اجلماعات  به 
واعتداءات بال�سواريخ البالي�ستية والطائرات امل�سرية على اأرا�سي اململكة 
العربية ال�سعودية �سد املن�ساآت احليوية والأعيان املدنية، واأعربا عن قلقهما 
للعامل،  الطاقة  اإمــدادات  وا�ستقرار  النفطية  ال�سادرات  اأمن  تهديد  من  البالغ 
واأثنى دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين على مبادرة اململكة العربية ال�سعودية 
لإنهاء الأزمة يف اليمن التي تهدف اإىل حتقيق اأمن وا�ستقرار اليمن مبا يعود 

على املنطقة و�سعوبها باخلري والنماء.
وقف اإطالق النار يف اإقليم جامو وك�صمري

اإليه  التو�سل  مت  الــذي  بالتفاهم  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ورحــب 
موؤخرًا بني ال�سلطات الع�سكرية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية وجمهورية 
الهند ب�ساأن وقف اإطالق النار يف اإقليم جامو وك�سمري امل�ستند اإىل تفاهم عام 
2003م بني باك�ستان والهند. واأكد اجلانبان على اأهمية احلوار بني باك�ستان 

نزاع جامو وك�سمري(  البلدين، )خ�سو�سا  بني  العالقة  الق�سايا  والهند حلل 
ل�سمان ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة.

العهد على  امللكي ويل  ال�سمو  اأكد �ساحب  اأفغان�ستان،  الأو�ساع يف  وب�ساأن 
الدور املحوري لباك�ستان يف ت�سهيل عملية ال�سالم الأفغانية، واتفق اجلانبان 
و�سدد  الأفغانية،  ال�سالم  عملية  ب�ساأن  املتبادلة  امل�ساورات  موا�سلة  على 
البلدان على اأن الت�سوية ال�سيا�سية ال�ساملة هي ال�سبيل الوحيد للم�سي قدمًا 

يف هذا ال�ساأن.
املنظمات  يف  والتن�سيق  الــدعــم  تــبــادل  موا�سلة  على  اجلــانــبــان  اتفق  كما 
مبيثاق  الدول  جميع  التزام  اأهمية  على  اجلانبان  و�سدد  الدولية،  واملحافل 
اجلوار  ح�سن  مببادئ  واللتزام  الدولية،  ال�سرعية  ومبادئ  املتحدة  الأمم 
واحرتام وحدة و�سيادة الدول وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية، وال�سعي 

حلل النزاعات بالطرق ال�سلمية.
كما هناأ دولة رئي�س الوزراء حكومة اململكة العربية ال�سعودية على جناحها 
من  عنها  متخ�س  ومــا  الع�سرين  جمموعة  قمة  اجتماعات  وعقد  تنظيم  يف 
قرارات اإيجابية يف كافة املجالت القت�سادية والتنموية والبيئية وال�سحية 

والطاقة وغريها.
مبادرتا ال�صعودية اخل�صراء وال�صرق االأو�صط االأخ�صر 

الأخ�سر  الأو�سط  وال�سرق  اخل�سراء  ال�سعودية  مببادرتي  دولته  رّحب  كما 
اللتني اأطلقهما �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
ان عن الدور القيادي للمملكة جتاه الق�سايا الدولية  اآل �سعود ، واللتني تعربرِّ
العظيم على  باأثرهما  م�سيدًا  املناخي،  التغري  اأزمة  مكافحة  امل�سرتكة، ومنها 
املنطقة و�سكانها. كما رّحب �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد مببادرة رئي�س 
"ع�سرة  مبادرة  وكذلك  وخ�سراء"  نظيفة  "باك�ستان  الباك�ستاين  الــوزراء 

مليارات �سجرة ت�سونامي" الناجحة.
1441هـــ  املا�سي  للعام  احلج  مو�سم  تنظيم  يف  اململكة  جهود  دولته  وثّمن 
رغم التحديات التي ت�سببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله خلدمة احلرمني 

ال�سريفني وقا�سديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
وتاأكيدا على �سعي الدولتني ال�سقيقتني اإىل تعزيز عالقاتهما الثنائية فقد مت 
التوقيع خالل الزيارة على عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق 
يف  التعاون  واتفاق  الباك�ستاين،  ال�سعودي  الأعلى  التن�سيق  جمل�س  اإن�ساء 
جمال مكافحة اجلرمية، واتفاق التعاون يف جمال املحكوم عليهم بعقوبات 
امل�سروع  غــري  الجتـــار  مكافحة  جمــال  يف  تفاهم  مــذكــرة  للحرية،  �سالبة 
باملخدرات واملوؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية، ومذكرة تفاهم لتمويل 

م�ساريع يف جمالت الطاقة والبنية التحتية والنقل واملياه والت�سالت.
خلادم  وتقديره  �سكره  عن  الــوزراء  رئي�س  دولــة  اأعــرب  الزيارة  ختام  ويف 
لهما  متنياته  اأطــيــب  وعــن  الأمـــني،  عهده  ويل  ول�سمو  ال�سريفني  احلــرمــني 
مبوفور ال�سحة ولل�سعب ال�سعودي ال�سقيق باملزيد من الرفاه والتقدم، كما 
اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع عن اأطيب متنياته بال�سحة والعافية 

لدولة رئي�س الوزراء، وبالتقدم والزدهار لل�سعب الباك�ستاين ال�سقيق.

جدة- وا�س
ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  عقد 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف 
اأم�س الأول،  ال�سالم بجدة،  الديوان امللكي بق�سر 
خان  عمران  ال�سيد  مع  ر�سمية  مباحثات  جل�سة 
الإ�سالمية،  باك�ستان  بجمهورية  ــوزراء  ال رئي�س 
جـــرى خــاللــهــا الــتــاأكــيــد عــلــى عــمــق الــعــالقــات بني 
اآفاق  وتكثيف  تو�سيع  واأهمية  ال�سقيقني  البلدين 
خمتلف  يف  وتعزيزه  الثنائي  والتن�سيق  التعاون 
بخ�سو�س  الــنــظــر  ــات  وجــه وتـــبـــادل  املـــجـــالت، 
امل�سائل والق�سايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني 
وتعزيز  دعــم  يف  ي�سهم  مبــا  والــدولــيــة  الإقليمية 

الأمن وال�ستقرار .
واأ�ساد رئي�س الوزراء الباك�ستاين بالدور القيادي 
عبد  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خلــادم 
الإ�سالمية،  الوحدة  تعزيز  يف  �سعود  اآل  العزيز 
التي  الق�سايا  حل  يف  للمملكة  الإيجابي  والــدور 
اأجــل  مــن  وم�ساعيها  الإ�ــســالمــيــة  الأمـــة  تواجهها 

ال�سالم والأمن الإقليمي والدويل،
العالقات االقت�صادية والتجارية

العالقات  وتعزيز  تقوية  �سبل  اجلانبان  وناق�س 
خالل  مــن  البلدين  بــني  والــتــجــاريــة  القت�سادية 
ا�ستك�ساف جمالت ال�ستثمار والفر�س املتاحة يف 
�سوء روؤية اململكة 2030، واأولويات التنمية يف 
باك�ستان، واأكدا على ر�ساهما عن متانة العالقات 
الع�سكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من 

التعاون لتحقيق الأهداف امل�سرتكة بني البلدين.
مواجهة التطرف ونبذ الطائفية

الــعــامل  ــرورة ت�سافر جــهــود  واأكــــد اجلــانــبــان �ــس

الإ�ـــســـالمـــي ملــواجــهــة الــتــطــرف والــعــنــف ونــبــذ 
الطائفية، وال�سعي احلثيث لتحقيق الأمن وال�سلم 
اجلهود  موا�سلة  اأهمية  على  و�ــســددا  الــدولــيــني، 
ترتبط  ل  التي  الإرهــاب  ملكافحة ظاهرة  امل�سرتكة 
باأي دين اأو عرق اأو لون، والت�سدي لكافة اأ�سكالها 

و�سورها واأيًا كان م�سدرها.
الق�صية الفل�صطينية واليمن

حقوق  لكافة  الكامل  دعمهما  اجلــانــبــان  اأكــد  كما 
الفل�سطيني امل�سروعة، ويف مقدمتها حقه  ال�سعب 
يف تقرير امل�سري واإقامة دولته امل�ستقلة بحدود ما 
قبل عام 1967م وعا�سمتها القد�س ال�سرقية وفقًا 
الأمم  وقــرارات  العربية  ال�سالم  مبادرة  مل�سامني 
ال�سيا�سية  للحلول  ودعمهما  ال�سلة،  ذات  املتحدة 
املــتــحــدة  الأمم  وجـــهـــود  ــا،  ــي ــب ــي ول �ـــســـوريـــا  يف 

ومبعوثيها يف هذا ال�ساأن.
واأكد اجلانبان اأهمية دعم اجلهود الرامية للتو�سل 
اإىل حل �سيا�سي �سامل لالأزمة اليمنية ا�ستنادًا اإىل 
اخلليجية  املبادرة  يف  املتمثلة  الثالث  املرجعيات 
الوطني  احلـــوار  وخمــرجــات  التنفيذية  واآليتها 
ال�سامل وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة مبا فيها 
اجلماعات  به  تقوم  ملا  واإدانتهما   ،)2216( القرار 
احلوثي  ملي�سيا  ومنها  الإرهــابــيــة  وامللي�سيات 
البالي�ستية  بال�سواريخ  واعــتــداءات  هجمات  من 
العربية  اململكة  اأرا�سي  على  امل�سرية  والطائرات 
ال�سعودية �سد املن�ساآت احليوية والأعيان املدنية، 
واأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد اأمن ال�سادرات 
واأثنى  للعامل،  الطاقة  اإمدادات  النفطية وا�ستقرار 
مــبــادرة  على  الباك�ستاين  الــــوزراء  رئي�س  دولـــة 
اململكة العربية ال�سعودية لإنهاء الأزمة يف اليمن 

اليمن مبا  وا�ستقرار  اأمن  اإىل حتقيق  تهدف  التي 
يعود على املنطقة و�سعوبها باخلري والنماء.

كما هناأ رئي�س الوزراء الباك�ستاين حكومة اململكة 
قمة  اجــتــمــاعــات  وعــقــد  تنظيم  عــلــى جنــاحــهــا يف 
قرارات  من  عنها  متخ�س  وما  الع�سرين  جمموعة 
اإيجابية يف كافة املجالت القت�سادية والتنموية 

والبيئية وال�سحية والطاقة وغريها.
اخل�سراء  ال�سعودية  مببادرتي  دولته  رّحــب  كما 
الأمري  اأطلقهما  اللتني  الأخ�سر  الأو�سط  وال�سرق 
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود والالتي 
الق�سايا  للمملكة جتاه  القيادي  الدور  ان عن  تعربرِّ
التغري  اأزمـــة  مكافحة  ومنها  امل�سرتكة،  الدولية 
املنطقة  على  العظيم  باأثرمها  م�سيدًا  املــنــاخــي، 
مببادرة  العهد  ويل  �سمو  ــب  رّح كما   ، و�سكانها 
نظيفة  "باك�ستان  الباك�ستاين  الــــوزراء  رئي�س 
وخ�سراء" وكذلك مبادرة "ع�سرة مليارات �سجرة 

ت�سونامي" الناجحة.
وثّمن دولته خالل اجلل�سة جهود اململكة يف تنظيم 
مو�سم احلج للعام املا�سي 1441هـ رغم التحديات 
تبذله  ومــا  ــا،  كــورون جائحة  فيها  ت�سببت  الــتــي 
خلدمة احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما من حجاج 

ومعتمرين وزوار.
العهد  ويل  �سمو  ــع  وق املــبــاحــثــات  جل�سة  وعــقــب 
ورئي�س وزراء باك�ستان على اتفاق اإن�ساء جمل�س 

التن�سيق الأعلى ال�سعودي الباك�ستاين.
وزراء  ورئــيــ�ــس  العهد  ويل  �سمو  �سهد  ــد  وق
ومذكرتي  اتفاقيتني  توقيع  مرا�سم  باك�ستان 
باك�ستان، وهي  و  اململكة  ثنائيتني بني  تفاهم 
املحكوم  جمــال  يف  التعاون  اتفاق   : كالتايل 

واتــفــاق   ، للحرية  �سالبة  بــعــقــوبــات  عليهم 
وقعهما  اجلرمية  مكافحة  جمال  يف  للتعاون 
بن  عبدالعزيز  الأمــري  ال�سعودي  اجلانب  من 
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
وزير  الباك�ستاين  اجلانب  من  وقعها  فيما   ،
ومذكرة  اأحمد،  ر�سيد  �سيخ  ال�سيد  الداخلية 
تفاهم يف جمال مكافحة الجتار غري امل�سروع 
وال�سالئف  العقلية  واملـــوؤثـــرات  بــاملــخــدرات 
الــكــيــمــائــيــة وقــعــهــا مـــن اجلـــانـــب الــ�ــســعــودي 

اجلانب  من  وقعها  فيما  الداخلية  وزير  �سمو 
ال�سيد  اخلارجية  ال�سئون  وزير  الباك�ستاين 
تفاهم  ومذكرة  قري�سي،  حممود  �ساه  خمدوم 
جمالت  يف  املوؤهلة  امل�ساريع  لتمويل  اطارية 
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــنــقــل واملــيــاه 
والت�سالت بني ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 
وباك�ستان وقعها من اجلانب ال�سعودي وزير 
ال�سياحة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق اأحمد 
اخلطيب، فيما وقعها من اجلانب الباك�ستاين 

معايل وزير ال�سوؤون اخلارجية.
قد و�سل جدة،  الباك�ستاين  الوزراء  رئي�س  وكان 

اأم�س الأول، يف زيارة ر�سمية للمملكة.
وكان يف مقدمة م�ستقبليه لدى و�سوله مطار امللك 
حممد  الأمري  العهد  ويل  �سمو  الدويل  عبدالعزيز 
بن �سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به ومبرافقيه 
التجارة  اململكة، كما كان يف ال�ستقبال وزير  يف 
وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد الق�سبي وعدد 

من امل�سوؤولني.

محليات
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المملكة ترفض خطط إسرائيل 
إلخالء منازل فلسطينية بالقدس

997 إصابة 
مؤكدة بكورونا

القيادة تهنئ رئيسي روسيا وقرغيزيا 

الريا�س- وا�س
العربية  اململكة  رفــ�ــس  عــن  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــربــت 
الــ�ــســعــوديــة ملــا �ــســدر بــخــ�ــســو�ــس خــطــط واإجــــــراءات 
وفر�س  بالقد�س  فل�سطينية  منازل  لإخالء  "اإ�سرائيل" 

ال�سيادة الإ�سرائيلية عليها.
و�سددت الوزارة على تنديد اململكة باأي اإجراءات اأحادية 
اجلانب، ولأي انتهاكات لقرارات ال�سرعية الدولية، ولكل 
لتحقيق  ال�سالم  عملية  ا�ستئناف  فر�س  يقو�س  قد  ما 
الأمن وال�ستقرار يف املنطقة. وجددت وزارة اخلارجية 
جميع  ودعــم  الفل�سطيني،  ال�سعب  جانب  اإىل  وقوفها 
اجلهود الرامية اإىل الو�سول حلل عادل و�سامل للق�سية 
الفل�سطينية مبا ميكن ال�سعب الفل�سطيني من اإقامة دولته 
الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967م، وعا�سمتها 
القد�س ال�سرقية، وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة 

ال�سالم العربية.

الريا�س- اليالد
اأهمية  على  املجتمع  اأفــــراد  كــافــة  ال�سحة  وزارة  حثت   
الــتــعــاون و�ــســرورة الإلــتــزام بـــالإجـــراءات الإحــرتازيــة 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  الجتماعي  التباعد  وتطبيق 
مل�ستجدات  جديدة  اإح�سائية  عن  فيما  اأعلنت  كــورونــا، 
ت�سجيل  ت�سمنت  املا�سية  �ساعة  الــــ24  خــالل  اجلائحة 
وتعايف)1026(  اململكة  يف  موؤكدة  اإ�سابة  حالة   )997(
حالة فيما بلغ عدد احلالت الن�سطة )9707( حالت منها 

)1319( حالة حرجة.
وعدد  حالة   )425442( اململكة  يف  الإ�سابات  عدد  وبلغ 

حالت التعايف )408676( حالة .
ومت ت�سجيل )14( حالة وفاة حيث و�سل اإجمايل الوفيات 
فح�سًا   )69482( اإجــــراء  مت  كما  حــالــة،   )7059( اإىل 

خمربيًا.
 )937( مركز  مع  بالتوا�سل  اجلميع  الـــوزارة  ون�سحت 
ــارات عــلــى مــــدار الــ�ــســاعــة،  ــتــفــ�ــس لــال�ــســتــ�ــســارات والإ�ــس
واحل�سول على املعلومات ومعرفة م�ستجدات الفريو�س. 

الريا�س- وا�س
اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، 
العامة، على  النيابة  اأع�ساء  الف�سيلة  اأ�سحاب  اأمرًا ملكيًا برتقية عدد من 
النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبدالله  ن  النيابة العامة.وثمَّ اأع�ساء  �سلك 
اإطار دعم خادم  اأنه ياأتي يف  املعجب، �سدور الأمر امللكي، موؤكدًا 
احلرمني و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما الله- للنيابة 
ال�ساملة  الكفاية  مــبــداأ  بتعزيز  وعنايتهما  الــعــامــة، 
املنظومة  حتفيز  بينها  ومن  احتياجاتها،  جلميع 
اأن تقوم بواجباتها على  الإدارية مبا ي�سهم يف 

الوجه الأكمل.

اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث  ثانية  جهة  من 
�سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س فالدميري بوتني، رئي�س رو�سيا الحتادية، 
التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  لــبــالده.واأعــرب  الن�سر  يــوم  ذكــرى  مبنا�سبة 
رو�سيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب 

الحتادية ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
برقية  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وبعث 
 ، القرغيزية  اجلمهورية  رئي�س  جــبــاروف،  �سادير  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  لــبــالده.واأعــرب  الن�سر  يــوم  ذكــرى  مبنا�سبة 
اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 

القرغيزية ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
لفخامة  تهنئة،  برقية  الــدفــاع،  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
الن�سر  يوم  ذكرى  رئي�س رو�سيا الحتادية، مبنا�سبة  بوتني  الرئي�س فالدميري 
مبوفور  التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  لبالده.وعرب 
ال�سديق  الحتادية  رو�سيا  راجيًا حلكومة و�سعب  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة 

املزيد من التقدم والزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �سادير جباروف، رئي�س 
اجلمهورية القرغيزية ، مبنا�سبة ذكرى يوم الن�سر لبالده.وعرب �سمو ويل العهد، 
عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، راجيًا 

حلكومة و�سعب اجلمهورية القرغيزية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائيتين

البيان السعودي الباكستاني المشترك:

ولي العهد وعمران يبحثان تكثيف التعاون والتنسيق الثنائي 
إنشاء مجلس التنسيق األعلى السعودي الباكستاني

اإلشادة بالدور القيادي لخادم الحرمين في تعزيز الوحدة اإلسالمية

االرتقاء بالعالقات إلى آفاق أرحب 
واستكشاف فرص االستثمار

خادم الحرمين يأمر بترقية أعضاء بالنيابة العامة



علي  بن  حممد  الدكتور  بالريا�ض  الفي�صل  جامعة  رئي�ض 
تاأتي  جميًعا  علينا  الغالية  املنا�صبة  هذه  اأن  اأكد  هيازع  اآل 
والإجنازات تتواىل وفق روؤية طموحة ر�صمها �صمو ويل 
للمملكة،  م�صرق  مل�صتقبل  �صلمان  بن  حممد  الأميير  العهد 
م�صيفًا:" يقف العامل وقفة احرتام وتقدير لقائد ملهم، يقدم 
فكرًا ا�صرتاتيجيًا ل�صناعة امل�صتقبل، ومواجهة التحديات، 
يناف�ض  لوطن   ، اإجنييازات جبارة  الواقع  اأر�ض  منفذًا على 

على ال�صدارة يف �صتى املجالت.
املباركة  الروؤية  من  اأعييوام  خم�صة  ثمار  واأ�صاف:" نقطف 
م�صتقبل  را�صمة   ، التوقعات  النتائج  فاقت  وقييد   ، اليوم 
قائمة  الإن�صان يف  بناء  ، وا�صعة  امل�صرق  القادمة  الأجيال 
جامعات  اأف�صل  من  جامعات   ، متميز  تعليم   ، الأولييويييات 
واملقيمني  للمواطنني  احلياة  جلودة  عال  م�صتوى  العامل، 

على ال�صواء يف كنف اململكة وربوعها الغالية.
اأعييوام  اأربييعيية  هيييييازع، خييال  اآل  الدكتور حممد  واأ�ييصيياف 
�صهدت اململكة قفزات هائلة ، حيث متت هيكلة العديد من 
واحلوكمة  ال�صفافية  م�صتوى  ورفع  احلكومية  القطاعات 
وفق  م�صتدام  عمل  ا�صرتاتيجية  �صمن  التقني  والتحول 
لت�صبح  العهد  ويل  اأطلقها  التي   2030 الوطنية  الييروؤييية 

عامة فارقة يف تاريخنا الوطني.
وقال اآل هيازع: " ن�صتذكر يف هذه املنا�صبة الغالية املعاين 
امل�صوؤول،  القائد  بعزمية  �صموه  لها  انربى  التي  العظيمة 
ال�صباب؛  واألييهييم  التغير،  و�صنع   ، الإ�ييصيياح  عملية  فقاد 
لتحقيق امل�صتقبل الواعد يف م�صرة ازدهار الباد، يف ظل 
خلادم  ال�صديدة  والتوجيهات  احلكيمة  والقيادة  الرعاية 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز- اأيده الله ".

القيادة  نظر  بعد  على  �ييصيياهييدًا  كانت  كييورونييا  جائحة  اإن  واأ�ييصيياف، 
التعامل  يف  القيادة  وحكمة  و�صامته  الإن�صان  ب�صحة  واهتمامها 
والعلمية  القت�صادية  اآثارها  من  والتخفيف  العاملية،  الأزميية  هذه  مع 

العامل  دول  طليعة  يف  فكانت  والريا�صية،  والجتماعية 
على  العامل  �صهد  عملية  اإجيييراءات  اتخذت  حيث   ، املتقدم 
جناعتها ، فلم تكن مقلدة بل كانت �صباقة يف ايجاد احللول 
التي  اليينييجيياحييات  وحتقيق  بيياأنييواعييهييا،  الأزمييييات  ملعاجلة 

نعي�صها ولله احلمد.

انطالقة جديدة
وقال رئي�ض هيئة تقومي التعليم والتدريب الدكتور ح�صام 
العهد  ويل  ل�صمو  البيعة  ذكييرى  اإن  زمييان  الوهاب  عبد  بن 
مرحلة  جت�صد  عبدالعزيز،  بيين  �صلمان  بيين  حممد  الأمييير 
تاريخية يف اململكة، وانطاقة جديدة نحو امل�صتقبل القائم 
العلم  يف  دافعة  قوة  بو�صفه  الإن�صان  يف  ال�صتثمار  على 
والقت�صاد والثقافة، ومواجهة التحديات التي طالت العامل 
كله،  وابتكار احللول الع�صرية التي تنا�صب احلدث ومكانه 

وقوته.
واأ�صاف اإن ما �صهدته اململكة خال �صنوات البيعة املباركة 
ل�صموه، يعد اإجنازًا وتفردًا، فالإجناز ل�صرعة تنفيذ الفكرة 
فلريادة  التفرد  اأميييا  الييواقييع،  اأر�يييض  على  حقيقة  وجعلها 
الفكرة، وِجدتها مثل "ذا لين" ومبادرة �صموه، حفظه الله 
"ال�صعودية اخل�صراء" وال�صرق الأو�صط الأخ�صر، وزراعة 
العامل،  اأكرب م�صروع ت�صجري حول  مليار �صجرة يف   50

حلماية كوكب الأر�ض والبيئة يف العامل كله.
احلرمني  خادم  بدعم  ثم  الله  بف�صل  اململكة  اأن  اإىل  واأ�صار 
تخطي  من  متكنت  العهد،  ويل  �صمو  وجهود  ال�صريفني، 
وتقدمي  كييورونييا،  جلائحة  القييتيي�ييصييادييية  الآثييييار  وجتييياوز 
ذلك  من  والأهيييم  واملقيمني،  للمواطنني  ال�صحية  اخلييدمييات 
فييرتات  اأثيينيياء  البتدائية  املييدار�ييض  لطاب  الطبية   اخلييدمييات  تقدمي 
ا�صتكمال  يف  للمملكة  التاريخي  املبهر  النجاح  اإىل  اإ�صافة  الدرا�صة، 
يف  الدرا�صة  تعليق  ورغييم  ال�صعوبات،  رغم  لرحلتها  التعليم  وزارة 

وقيادتها  ال�صعودية  الييدوليية  اأن  اإل  الييعييامل،  دول  كربيات 
احلكيمة ا�صتكملت امل�صرة واأبهرت العامل مبنظومة تقنية 
رائعة، �صاهمت يف عبور الأزمة بنجاح كبر، بل اأ�صبحت 
التحتية  البنية  مقومات  اأهم  من  ال�صعودية  التقنية  البنية 

يف اململكة ب�صكل عام.

تأهيل الشباب
من جانبها اأكدت فدوى البواردي الكاتبة يف جمال التقنية 
اأن من عوامل حتقيق القت�صاد  والتخطيط ال�صرتاتيجي 
روؤييية  مييع  متا�صيًا  اململكة،  يف  احلييييياة  وجيييودة  امل�صتدام 
وتطويرها  قدراتهم  وتعزيز  ال�صباب  تاأهيل  هو   ،2030
لقيادة دفة التنمية القت�صادية، ويتحقق ذلك من خال بناء 
منظومة تعليمية مرنة ترتبط ب�صكل مبا�صر مع احتياجات 
�صوق العمل يف القطاع احلكومي واخلا�ض، وكذلك اإتاحة 
ال�صباب  اأميييام  القيادية  املييواقييع  وفتح  اجليييييدة  الوظائف 
الييداخييل واخلييييارج، وتوجد  الييتييدريييب يف  وتييوفيير فر�ض 

الكثر من اجلهود املبذولة باململكة يف هذا الجتاه.
العامة  ال�صتثمارات  �صندوق  "برنامج  بي  نبداأ  واأ�صافت:" 

لتطوير اخلريجني" وهو مبادرة تطوير عاملية امل�صتوى، بال�صراكة مع 
بع�ض اجلامعات واملراكز التعليمية الرائدة دوليًا.

مع  لتتواكب  الوطنية  الكفاءات  وتطوير  جذب  اإىل  الربنامج  ويهدف 
اأهييداف  اأحييد  لتحقيق  وذلييك  وامل�صتقبلية،  احلالية  ال�صوق  احتياجات 
راأ�ض  قدرات  بناء  وهو  2021-2025م  العامة  ال�صتثمارات  �صندوق 
املال الب�صري يف عدة م�صارات، ت�صمل ال�صتثمار واملالية واإدارة الأعمال 

وامل�صاريع وال�صت�صارات والأمن ال�صيرباين وتقنية املعلومات".

المبادرة الداعمة للتأهيل
وزارة  تقدمها  التي  الداعمة  املييبييادرات  من  العديد  توجد   ": وتابعت 
املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية يف جمال تاأهيل ال�صباب للقيادة 
وتوفر الوظائف اجليدة لهم، واحدى هذه املبادرات  اإن�صاء �صندوق 
امل�صتقبل  قيييييادات  لتطوير  هدف"  "م�صروع  الب�صرية  امليييوارد  تنمية 
ال�صابة الوطنية من من�صوبي القطاع اخلا�ض، وتوليهم قيادات املن�صاآت 
يف اململكة، وذلك بعد تدريبهم على اأ�صا�صيات القيادة والتميز والبتكار 
والتوجيه واملتابعة مع خرباء متميزين عامليًا،  كما تقدم الوزارة خدمة 
"املن�صة الوطنية املوحدة للتوظيف" والتي ت�صتمل على  اأخرى وهي 
قاعدة بيانات لطالبي العمل يف القطاعني العام واخلا�ض، كذلك برنامج 
والعاملية  املحلية  ال�صركات  بع�ض  من  مدعومة  مبادرة  وهو  "قمم"، 
قبل  من  وتطويرهم  وتدريبهم  املتميزين  الطاب  عن  للبحث  الرائدة 
قياديني وتنفيذيني يف القطاعني العام واخلا�ض. ويح�صل اخلريجني 

على و�صام متيز، وُتقدم �صرهم املهنية اإىل �صركات كربى يف اململكة.

مؤسسات رائدة
وقالت البواردي :" ومن الأمثلة على املوؤ�ص�صات الرائدة تاأتي موؤ�ص�صة 
"م�صك اخلرية" يف املقدمة ، حيث تن�ض ر�صالتها على "حتقيق الريادة 
يف الربامج املبتكرة املوجهة لل�صباب وموؤ�ص�صات ال�صبابية يف اململكة 
اد الأعمال والعلماء من  القادة وروَّ اأجل متكني  ، وذلك من  ال�صعودّية 
ال�صعودي،  ال�صباب  اخلرية" متكني  "م�صك  وتدعم  امل�صتقبل".  جيل 
من خال بناء ال�صراكات مع املنظمات املحلية والعاملية، يف م�صارات 

الثقافة والتعليم وريادة الأعمال".
 وتابعت:" ومن اأجل تاأهيل ال�صباب لقيادة دفة التنمية، �صهدنا تو�صعًا 
جنب  اإىل  جنبًا  جديدة،  فئات  اإىل  للو�صول  البتعاث  برامج  يف  اأفقيًا 
مواكبة  لابتعاث  جديدة  تخ�ص�صات  بتقدمي  العمودي  التو�صع  مع 
وكمثال  املخرجات،  جودة  على  احلفاظ  مع  العمل،  �صوق  لحتياجات 
على ذلك ما قامت به وزارة الثقافة موؤخرًا من برامج ابتعاث يف جمالت 
جديدة باململكة ومنها املكتبات واملتاحف وامل�صرح والت�صميم وغرها.
املخرجات  وجييدييية  جيييدوى  يف  النظر  اإعيييادة  اإىل  الييبييواردي  ودعيييت 
اجلامعية كونها ُتعد من اأ�صا�صيات التقدم والزدهار عرب �صد الفجوة 

بني متطلبات �صوق العمل وخمرجات وجودة التعليم. وقد 
ومنها  جديدة  درا�صية  تخ�ص�صات  ا�صتحداث  ذلك  �صاحب 
املتجددة  والطاقة  ال�صيرباين  والأميين  ال�صطناعي  الذكاء 
واملييييدن الييذكييييية، وكييذلييك ميين اخليييطيييوات الييهيياميية الييتييي مت 
اتخاذها هو التطوير النوعي يف البحوث العلمية ومهارات 

التوا�صل لأع�صاء هيئات التدري�ض .
مبقولة  م�صاركتي  اختتم   : القول  اإىل  البواردي  وخل�صت 
باأن  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خييادم 
"التعليم يف ال�صعودية هو الركيزة الأ�صا�صية التي نحقق بها 
تطلعات �صعبنا نحو التقدم والرقي يف العلوم واملعارف”، 

وبالتايل يتم به تاأهيل ال�صباب لقيادة دفة التنمية.

أهمية التدريب والتأهيل
ويف ذات ال�صياق قال الدكتور ع�صام خليفة ع�صو جمعية 
امل�صتحيات  �صابع  من  بل  ميكن  "ل  ال�صعودي:  القت�صاد 
وال�صعوب  الأمم  وتتقدم  وترتقي  التنمية  عجلة  تدور  اأن 
ب�صرية  عنا�صر  وجود  بدون  القت�صادية  الرفاهية  وتتحقق 
وجه  وعلى  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  علميًا  تاأهيًا  وموؤهلة  مدربة 
باعتبارهما  احلديثة  والتكنولوجيا  التقنية  جوانب  يف  اخل�صو�ض 
بكل  احلديثة  الغربية  احل�صارة  عليهما  قامت  اأ�صا�صيتني  ركيزتني 
خمرجاتها من املعرفة والآلت التي ذللت م�صاعب احلياة على كوكب 

الأر�ض وقربت امل�صافات و�صرت العامل قرية كونية �صغرة .  

قواعد التنمية المستدامة
من جهته قال القت�صادي طارق امل�صري : "احلمد لله اأننا يف اململكة 
قواعد  تاأ�صي�ض  بادنا  فيه  �صهدت  الذي  الزاهر  العهد  هذا  يف  نعي�ض 
حتتية  بنية  اأوجيييدت  حيث  حميياورهييا  بكل  امل�صتدامة  للتنمية  متينة 
تقنية   ومعاهد  وكليات  وجامعات  وج�صور  وطرق  كهرباء  من  متينة 
والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  راأ�صها  وعلى  متخ�ص�صة 
تعد  التي  النرتنت  و�صبكة  احلديثة  الت�صالت  م�صاريع  جانب  اإىل 
الفر�ض  اتاحة  عن  اأثمر  ذلييك  كل   ، عامليًا   الأف�صل  بني  من  �صرعاتها 
لالتحاق باجلامعات والكليات  ال�صعودي من اجلن�صني  ال�صباب  اأمام 
بالتايل  وميكنهم  حياتهم  يغر  حديث  تعليم  على  للح�صول  واملعاهد 
من تغير وجه احلياة نحو الأف�صل وجتويد احلياة على كل �صرب من 
اأر�صهم باعتبارهم عنا�صر ب�صرية ل ميكن احلديث عن حا�صر مزدهر 
والتدريب  التعليم  نيل  من  متكينهم  بييدون  ازدهيييارا  اأكيير  وم�صتقبل 

والتاأهيل لقيادة دفة الوطن نحو م�صتقبل اأكر اإ�صراقًا.
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لاأخوة  مثاًل  الباك�صتانية  ال�صعودية  العاقات  تعد 
الإ�ييصييامييييية الييتييي تييرتييكييز عييلييى الييعييمييق الييتيياريييخييي 
خدمة  على  امل�صتمر  واحليير�ييض  احل�صاري  والإرث 
وال�صتقرار  الأميين  وتر�صيخ  لاأمة  العليا  الأهيييداف 
النمو  املنطقة والعامل وتعزيز فر�ض  اأنحاء  يف كافة 

القت�صادي والزدهار . 
وعلى مر الأزمان حر�ض البلدان على الدفع بالعاقات 
الييثيينييائييييية اإىل الأميييييام  ودعييمييهييا وتيييبيييادل اليييزييييارات 
وال�صتفادة من الفر�ض املتاحة لتبادل املنافع وتعزيز 
حييركيية الييتييجييارة وجيييذب ال�ييصييتييثييمييارات والييتييعيياون 
والييتيينيي�ييصيييييق عييلييى امليي�ييصييتييويييني الإقييليييييمييي والييييدويل 
الغلو  اأ�صكال  كل  ورف�ض  العادلة  الق�صايا  ومنا�صرة 

والتطرف والإرهاب.
الأميير حممد بن  العهد  لقاء �صمو ويل  نتائج  ولعل 
خان،  عمران  الباك�صتاين  الييوزراء  برئي�ض  �صلمان، 
على  احلر�ض  يوؤكد  ما  للمملكة،  موؤخرًا  زيارته  يف 
واآمييال  تطلعات  لتحقيق  الثنائية  العاقات  تنمية 
اإن�صاء  على  التوقيع  خال  من  ال�صديقني،  ال�صعبني 
الباك�صتاين،  ال�صعودي  الأعييلييى  التن�صيق  جمل�ض 
ليم�صي البلدان على طريق تقوية وتعزيز العاقات 
روؤييية  �ييصييوء  بينهما يف  والييتييجييارييية  القييتيي�ييصييادييية 
باك�صتان،  يف  التنمية  واأولييويييات   ،2030 اململكة 
البلدين  مييبييادرات  ميين  ال�ييصييتييفييادة  اإىل  بييالإ�ييصييافيية 
لتح�صني جودة احلياة، وحتقيق املزيد من التعاون 
النظر  وجهات  وتبادل  امل�صرتكة  الأهييداف  لتحقيق 
على  تهمهما  التي  والق�صايا  امل�صائل  بخ�صو�ض 

ال�صاحتني الإقليمية والدولية.

عالقات متميزة
كلمة

أكدوا على أهمية بناء القدرات البشرية .. مختصون وخبراء :

مشيدًا بجهود المملكة.. القادري لـ"           ":

المملكة.. إنجازات متفردة ومنافسة على الصدارة العالمية 

ولي العهد.. قائد ملهم بفكر 
استراتيجي لصناعة المستقبل

جدة - يا�سر بن يو�سف
يجمع خرباء االإدارة واالقت�شاد والتنمية يف جميع اأنحاء العامل على اأهمية العن�شر الب�شري املدرب وامل�ؤهل يف تنفيذ 
خطط التنمية وبناء االقت�شادات الق�ية، بل يذهب بع�شهم اإىل اأن االعتماد على العن�شر الب�شري بات يف حكم امل�ؤكد، 
م�ؤكدين على اأهمية امل�ارد الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة يف جت�شيد خمتلف اخلطط والربامج واال�شرتاتيجيات، وبدون 
ذلك ال جمال للحديث عن حتقيق التنمية ال�شاملة، �ش�اء من جانب الدول واحلك�مات اأو ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات 
بكل م�شمياتها وتخ�ش�شاتها. ويف هذا ال�شدد اأكد عدد من املتخ�ش�شني واخلرباء يف اململكة اأن االأع�ام املا�شية 
�شهدت حراكًا تنم�يًا غري م�شب�ق لتحقيق م�شتهدفات الروؤية التي و�شعت االإن�شان يف �شدارة اأول�يات ملحمة 
البناء والتط�ير والتحديث م�شريين اإىل اأن االحتفاء بالذكرى الرابعة لبيعة �شم� ويل العهد جتديد لل�الء وال�فاء 

وال�عد ال�شادق مب�ا�شلة م�شرية التنمية لتحقيق االآمال والتطلعات.

حسام عبدالوهاب

طارق المصري

عصام خليفة

فدوى

القادري

مركز الملك سلمان لإلغاثة حقق األمان والرعاية لليمنيين
البالد - حممد عمر

ثمن �صاح علي القادري رئي�ض قطاع اإذاعة اجلمهورية اليمنية 
يف  وم�صروعاته  وبراجمه  لاإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  جهود 
اليمن والأعمال التنموية والإن�صانية التي ينفذها وم�صاهمته 
تاأهيل  اإعييادة  خييال  من  الأجييل  ق�صرة  عمل  فر�ض  توليد  يف 

البنية التحتية الأ�صا�صية لتقدمي اخلدمات.
وقال القادري:" �صاهم املركز يف م�صروع اإعادة تاأهيل الأطفال 
خال  ميين  اليمن  يف  امل�صلح  بيياليينييزاع  واملييتيياأثييرييين  املجندين 
اإ�صافة  ومتابعتهم  باملدار�ض  واإحلاقهم  املجتمع  يف  اإدماجهم 
ولأ�صرهم  لهم  دورات  واإعييداد  واجتماعًيا  نف�صًيا  تاأهيلهم  اإىل 

طريق  عيين  اأييي�ييصييًا  �صاهم  كما  الطبيعية،  حياتهم  ليمار�صوا 
التي  الألغام  من  اليمنية  الأرا�صي  لتطهر  "م�صام"  م�صروع 
زرعتها امللي�صيات احلوثية يف مناطق �صيطرتها، ويف املجال 
اجلرحى  ونقل  عيياج  مييبييادرة  تنفيذ  املييركييز  وا�ييصييل  ال�صحي 
وامل�صابني داخل اليمن وخارجه مب�صروعات متنوعة، ا�صتفاد 

منها 24،243 فردًا .
بتقدمي  لاإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  قام  القادري:"  وا�صتطرد 
العاج لي 9،279 م�صابًا وجريحًا مينيًا يف م�صت�صفيات وزارة 
وم�صت�صفيات  اجلنوبي  احلييد  مناطق  يف  باململكة  ال�صحة 
املعقدة  احليييالت  بع�ض  عيياج  اإىل  اإ�صافة  اخلييا�ييض،  القطاع 

احلكومية  بامل�صت�صفيات  املكرمة  ومكة  الريا�ض  منطقتي  يف 
العمليات  واإجييييراء  الت�صخي�ض  الييعيياج  و�صمل  واخلييا�ييصيية، 
الحتياجات  وتاأمني  الأدويييية،  و�صرف  والتاأهيل  اجلراحية 
الأطييييراف  الحييتييييياجييات اخلييا�ييصيية، وتييركيييييب  ليييذوي  الطبية 
وامل�صروفات  والإعييا�ييصيية  وال�صكن  للمبتورين،  ال�صناعية 

النرية للم�صاب ومرافقه .
للعاج  اليمنية  اجلمهورية  من  جريحًا   815 املركز  نقل  كما 
والهند،  وال�صودان  الأردن  يف  اخلا�ض  القطاع  مب�صت�صفيات 
احلييالت  ت�صخي�ض  الييدول  هييذه  يف  العاج  برنامج  وت�صمن 

واإجراء العمليات و�صرف الأدوية والتاأهيل".

العنصر البشري المؤهل الركيزة األساسية للتنمية المستدامة
بناء اإلنسان أولوية وجودة الحياة مطلب أساسي 

تطوير الكفاءات الوطنية أحد أهداف صندوق االستثمارات

محمد آل هيازع
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المواطن على
رأس األولويات

على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم
املعجزات  حتقق  العظماء  الرجال  لدى  والتحدي  الطموحات 
فها هو حزم �سلمان .. وهمة حممد .. حققت يف خالل خم�س 
يف  يتحقق  مــامل  والإجنـــــازات  التنمية  مــن  الكثري  �ــســنــوات 

ع�سرات ال�سنوات.
5 �سنوات منذ بداية انطالقة روؤية 2030 كانت واقعًا مل�س من 
اأطلقها  التي  الطموحة  روؤيتهم  اإجنــازات  ال�سعوديون  خالله 
ودعــم  بتوجيه  �سلمان.  بــن  حممد  الأمـــري  العهد  ويل  �سمو 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز. وحققت 
واهتمام  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بقيادة  الفاعلة  احلكومة 
م�ستهدفات  حتقيق  على  الأمـــني  العهد  ويل  �سمو  ومتابعة 
الروؤية وبراجمها التنفيذية من خالل توفري كافة المكانيات.
وتذليل كافة ال�سعوبات. اأمام طموحات املواطنني يف مملكتنا 
م�سبوقة  غري  وعظيمة  كبرية  اإجنــازات  حتقيق  يف  العزيزة. 
يف تاريخ اململكة املعا�سر. ويف فرتة قيا�سية و�سريعة وتابع 
لدى  الــقــوة  مكامن  اكت�ساف  مهمة  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
اململكة. وما متلكه من تنوع جغرايف وثقايف يوؤهلها ملوقع مهم 

يف م�ساف اأكرب الدول �سياحيًا وثقافيًا وريا�سيًا وترفيهيًا.
انعك�ست  مكت�سبات  املا�سية  ال�سنوات  يف  الروؤية  حققت  وقد 
اأداء  انتاجية  رفــع  عــرب  والــقــطــاعــات  املــجــالت  خمتلف  على 
وتنمية  القت�ساد  وتنويع  القرار.  اتخاذ  و�سرعة  احلكومة. 
خالل  من  لل�سكان  احلياة  جــودة  ورفــع  الــواعــدة.  القطاعات 
توفري اخلدمات ال�سحية.ورفع ن�سبة متلك املواطنني لال�سكان 
وتوفري خيارات ترفيهية متنوعة. وتعزيز ال�ستدامة البيئية 
�سهد  احلايل  العام  ان  اإل  كورونا  جائحة  ظروف  من  بالرغم 
مل�سروعات  الــواقــع.  اأر�ــس  على  وملمو�سًا  مت�سارعًا  حــراكــًا 
وو�ــســع  الت�سميم  مــرحــلــة  مــن  النــتــهــاء  مت  اأنـــه  اإذ  التنمية 

ال�سرتاتيجيات، والتفا�سيل الفنية.
الله  الــعــهــد حــفــظــه  �ــســمــو ويل  اأو�ـــســـح  ذاتــــه  الــ�ــســيــاق  ويف 
والن�سب  بــالأرقــام  دقيق  باإي�ساح  التلفزيوين  اللقاء  خــالل 
ا�ستثمارات  وماحققته  ال�ــســكــان  جمــال  يف  اجنـــازه.  مت  ملــا 
تطوير  خطط  �سموه  وتناول  العامة.  ال�ستثمارات  �سندوق 
م�سيفًا  وظيفة  مــاليــني   6 نحو  ليمكن  الــريــا�ــس.  العا�سمة 
روؤيــة  مطلوبات  مــن  اجنـــازه  مت  مــا  اإىل  حديثه  يف  �سموه 
�سفافية  بكل  حديثه  يف  �سموه  اأو�سح  كما   "2030" اململكة 
الوظائف  كطبيعة  املجتمع  تهم  التي  ال�سوؤون  عن  وو�سوح 
ال�سريعة  لتطبيق  ومفهومه  واملواطنات  للمواطنني  املن�سودة 
قانون  وتطوير  النبوية.  الأحاديث  مع  والتعامل  الإ�سالمية. 
الفقهية.  املدار�س  من  ال�سحيح  واملوقف  ال�سخ�سية  الأحوال 
وطبيعة عالقات اململكة بالوليات املتحدة. ومفهوم العالقات 
الله. بلغة وا�سحة  ال�سعودية. وبني �سموه حفظه  اخلارجية 
ومب�سطة الأ�سلوب الذي ينتهجه لتحقيق التناغم املن�سود بني 
من�سقة  والتنمية  التطوير  خطط  تكون  بحيث  الدولة  اأجهزة 
ومتكاملة لتتحقق فوائدها املرجوة.وجاء احلديث يف جممله 

وا�سحًا و�سفافًا وعميقًا.

مقبول بن فرج اجلهني

أكدوا أن البيعة جعلت فرحة العيد فرحتين.. خبراء واقتصاديون:

11 مبادرة تنقل السعودية آلفاق جديدة

جودة الحياة.. خطوات
متالحقة لتمكين قطاع الهوايات

جدة ــ يا�سر بن يو�سف   
لالقت�ساد  اأهمية كربى  وال�سياحة  الرتفيه  قطاع  ميثل 
املحلي يف تنويع م�سادر الدخل، وزيادة الناجت املحلي 
الإجمايل ب�سكل �سنوي، كونه ينتمي للقطاع الأ�سا�سي 
الثالث يف القت�ساد، وهو قطاع اخلدمات ، وات�ساقا مع 
تنامي حراك الرتفيه اأكدت الهيئة العامة للرتفيه  على 
القطاع  يف  �سواء  اجلميع  يتحمله  الذي  الكبري  الــدور 
احلكومي اأو القطاع اخلا�س للم�ساهمة يف دعم القطاع 
م�ستوى  على  خمرجاته  وتطوير  فيه،  وال�ستثمار 
وتقاليد  املــواطــنــني   وتطلعات  ين�سجم  مبــا  اململكة، 
تر�سيخ  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  الأ�سيلة،  جمتمعنا 
والرتفيه،  لل�سياحة  العاملية  اخلريطة  على  اململكة 
املــايل  الن�ساط  وتـــرية  ارتــفــعــت  كيف  يــرى  واملــتــابــع 
والإنتاجية  الت�سغيل  معدلت  وكذلك  والقت�سادي، 
لقت�ساديات العديد من الدول القريبة بف�سل الهتمام 

بقطاع الرتفيه وال�سياحة.
 ومبنا�سبة الذكرى الرابعة لبيعة �سمو ويل العهد اأكد 
اأن الآلف من الفر�س  عدد من اخلرباء والقت�ساديني 
الوظيفية والتدريبية وال�ستثمارية توفرها 11 مبادرة 
الأمري  امللكي  ال�سمو  العهد الأمني �ساحب  اأطلقها ويل 
حممد بن �سلمان، منذ بداية 2021 وحتى  الآن، ت�سكل 
بالتواكب  والجنــاز،  البهار  يف  جديدًا  قيا�سيًا  رقمًا 
مع احتفال ال�سعوديني بالبيعة اخلام�سة، للقائد امللهم 
الذي �سنع البهجة والفرح على وجوه ال�سعوديني قبل 

عيد الفطر املبارك ليحول العيد اإىل عيدين.
واعتربوا ما حتقق حتى الن اأمر يفوق اخليال، بعدما 
اأعلن �سموه عن 11 مبادرة وم�سروعا وبرناجما يعزز 
ويحقق  والعاملي،  العربي  حميطها  يف  اململكة  مكانة 
اأمامهم  اأبناء ال�سعب ال�سعودي، وي�سنع  اأحالم واآمال 
اأف�سل لهم ولأبنائهم واأحفادهم،  اآفاقا وا�سعة مل�ستقبل 
لفتني  اإىل اأن �سناعة ال�سياحة ت�سري بوترية ممنهجة 
دحالن  �سادق  بن  الله  عبد  الدكتور  يوؤكد  اململكة.  يف 
والتكنولوجيا  الأعمال  بجامعة  الأمناء  رئي�س جمل�س 
العهد   ويل  �سمو  لبيعة  الرابعة  الــذكــرى  اأن    بــجــدة، 
و�سط  تاأتي  لأنها  عاديًا  ولي�س  ا�ستثنائيًا  حدثا  تعترب 
ال�سعودي  لل�سعب  م�سبوقة  غري  و�سعادة  ر�سا  حالة 
نحو قيادتها، بعد لقاء �سموه  الذي زرع الأمل والبهجة 
والفرح يف قلوب جميع ال�سعوديني، واأ�سعرهم مبزيد 
وم�ستقبل  م�ستقبلهم  على  ــــان  والأم الطماأنينة  مــن 
ال�سعودي  ال�سعب  فــاإن  هنا  ومن  واحفادهم،  اأبنائهم 
وتاأكيد  اجلميل،  مــن  ب�سيط  جــزء  لــرد  ا�ستياقًا  اأكــر 
ولئه لقيادته احلكيمة التي قدمت الغايل والنفي�س من 
اأجل اإ�سعاده وحتقيق رفاهيته، وتعترب املبايعة فر�سة 
ال�سعودي،  ال�سعب  ووفـــاء  اأ�ــســالــة  لرتجمة  �سانحة 
القائد  يتخذها  التي  للخطوات  الكامل  تاأييده  واإعــالن 
التي يواجهها  التحديات اجل�سيمة  امللهم، يف مواجهة 

العامل، وعملية الإ�سالح امل�ستمرة بدون هوادة للرقي 
بهذا الوطن وو�سعه يف مكانته الطبيعية.

 فرص وظيفية 
 وا�ستطرد دحالن  اأن املبادرات التي اأطلقها ويل العهد 
الأمـــني خــالل الــعــام الــرابــع مــن وليــتــه، والنجاحات 
لكن  طويلة،  �سنوات  اإىل  حتتاج  كانت  حتققت  التي 
ورفع  النجاح،  يف  ال�سادقة  ورغبته  املعتادة  �سجاعته 
همة ال�سعوديني عالية جعلته يحول الأحالم اإىل واقع، 
الوظيفية  الفر�سة  من  الآلف  مئات  توفري  خــالل  من 
وامل�ساريع  املــبــادرات  عرب  وال�ستثمارية  والتدريبية 
وبرنامج  لين(  )ذا  مدينة  اآخرها  كان  التي  والربامج 
اإىل  اإ�سافة  ال�سعودية(،  يف  )�سنع  وم�سروع  )�سريك( 
الأو�سط  و"ال�سرق  اخل�سراء"،  "ال�سعودية  مبادرتي 

الأخ�سر"، والتي �ستنقل جميعها ال�سعودية للعاملية.

برامج ومبادرات 
الثلث  اأن  الطيار  الدكتور �سالح بكر  وك�سف املحامي  
من  جمموعة  �سهد   2021 اجلـــاري  الــعــام  مــن  الأول 
العهد  ويل  اطلقها  التي  الكربى  وامل�ساريع  املبادرات 
الأمري حممد بن �سلمان،  حيث  و�سلت اإىل 11 مبادرة 
همة  بـــاأن  للجميع  وا�ــســحــة  ر�ــســالــة  يف  ومــ�ــســروعــا، 
لالقت�ساد  الهيكلة  واعــادة  املجالت  كافة  يف  التطوير 
اململكة  روؤيــة  ومــبــادرات  برامج  �سوء  يف  ال�سعودي 
كورونا  جائحة  واأن  توهجها،  قمة  عند  لتزال   2030
اململكة  قيادة  تثني  ولن  مل  اأجمع  العامل  اأ�سابت  التي 
عن ال�سري قدما يف م�سريتها، فهمة ال�سعوديني �ستظل 

متوا�سلة لتحقيق املزيد من املعطيات .
اأن  الأمــني  العهد  ويل  �سمو  ا�ستطاع  مثلما  واأ�ــســاف   
يجذب قلوب ال�سعوديني حول حبه والولء له، جنحت 

الروؤية التي اأطلقها يف حتقيق ا�ستقرار مايل ملحوظ 
وبات فك الرتباط بني اأ�سعار النفط العاملية والو�سع 
املايل للمملكة هدف قريب املنال، يف �سوء النمو الكبري 
وامللحوظ لالقت�ساد غري النفطي يف اململكة، فالو�سع 
والنخفا�س  املا�سي  الــعــام  كــورونــا  ازمــة  بــدايــة  مــع 
الكبري لأ�سعار النفط كان خمتلفا كثريا عن الو�سع قبل 
اطلقها  التي   11 الـ  املبادرات  اأن  ل�سيما  �سنوات،  عدة 
ويل العهد منذ بداية العام اجلاري، تركز 7 منها ب�سكل 
فربنامج  النفطي،  غري  القت�ساد  تعزيز  على  مبا�سر 
القطاع اخلا�س،  اأ�سا�سي يف دفع ودعم  له دور  �سريك 
كبرية  طــفــرة  ميــثــل  الــ�ــســعــوديــة  يف  �سنع  وبــرنــامــج 
والنظمة  الت�سريعات  تطوير  اإىل  ا�سافة  لل�سناعة، 
خا�سة املتعلق باملنظومة القت�سادية، واطالق م�سروع 
العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  وا�سرتاتيجية  لين  ذا 
واطالق  كربى،  اقت�سادية  كعا�سمة  الريا�س  وتطوير 
البحر  مب�سروع  جزيرة  اكــرب  لت�ساميم  بلوم  كــورال 
الحمر ال�سياحي، واطالق �سركة ال�سودة للتطوير يف 

ع�سري.

مشاريع مبهجة 
اإىل  اجلدائل  اأبــو  حممد  الدكتور  القت�سادي  واأ�ــســار 
واخلــرباء  عام  ب�سكل  ال�سعودي  ال�سعب  تابعه  ما  اأن 
املا�سي  العام  على وجه اخل�سو�س خالل  واملراقبون 
توالت  حيث  الإبــهــار،  حــدود  ويتعدى  اخلــيــال  يفوق 
املبادرات وامل�ساريع املبهجة التي تر�سم م�ستقبل جديد 
لأبناء هذا الوطن، لفتًا اإىل اأن 4 مبادرات كبرية تدعم 
القت�ساد ب�سكل عام واملجتمع ال�سعودي يف العديد من 
اهتماماته، وهي مبادرة ال�سعودية اخل�سراء، وال�سرق 
�سمن   �سجرة  مليارات   10 وزراعــة  الخ�سر  الو�سط 
اإطــالق  اإىل  اإ�سافة  اخل�سراء”،   ال�سعودية  مــبــادرة 
ال�سناعية  الأقمار  عدد  رفع  جديدين  �سناعيني  قمرين 
ال�سعودية يف الف�ساء اإىل 17 قمًرا، وو�سع اململكة يف 

�سدارة الدول العربية، وتعزز ريادتها ف�سائًيا.

صنع في السعودية 
اإىل  اخلا�س  القطاع  عقيل  عادل  حممد  املهند�س  ودعا 
�سنوات   4 مبــرور  م�سى   عــام  اأي  من  اأكــر  الحتفال 
على بيعة �سمو ويل العهد لقد حول �سموه هذا القطاع 
اإىل  �سريك رئي�سي وقدم له حمفزات كبرية من خالل 
عجلة  ليدفع  مــوؤخــرا   اطلقه  ــذي  ال “�سريك”  برنامج 
الإجناز لالأمام، من خالل حتفيز  اأكر من 100 �سركة 
حملية لديها فر�سة باأن تتحول اإىل �سركة عاملية رائدة، 
ومتكينها من الو�سول اإىل حجم ا�ستثمارات ي�سل اإىل 
م�ساهمتها  ورفع   ،2030 عام  بنهاية  ريال  تريليون   5
يف الناجت الناجت الإجمايل املحلي اإىل 65%، ما يعزز 

من جناح الروؤية وحتقيق م�ستهدفاتها.

جدة ـ رانيا الوجيه    
ت�سري اآليات �سناعة الرتفيه يف اململكة بوترية  متالحقة من 
المثل   النموذج  وتقدمي  احلياة  جــودة  برامج  تفعيل  اأجــل 
وجلب  الرتفيه   �سياحة  وتفعيل  ترفيه   انتاج  يف  للم�ساركة 
اإىل  والعاملي   العربي  امل�ستوى  على  الرتفيه  منتجات  اف�سل 
اأ�سند  فقد  اململكة مع  مراعاة اخل�سو�سية. وات�ساقا مع ذلك 
مبادرات  عــدة  تنفيذ  مهمة  احلياة  جــودة  برنامج  مركز  اإىل 
تخت�س بقطاع الهوايات بو�سفها عمال اجتماعيا غري ربحي 
روؤيــة  �سمن  واأطـــر   ، اجتماعية  اأو  فــرديــة  ب�سورة  ميــار�ــس 
اململكة 2030، وفق م�سارات " التنظيم للقطاع، وحتفيز اأندية 
وتطوير  الرتاخي�س،  على  احل�سول  وت�سهيل  الــهــوايــات، 
اإىل تعزيز الوعي بالهوايات يف  اإ�سافة  الهواة،  اأندية  بوابة 

املجتمع".
واعتمد املركز جهة اإ�سرافية فنية على اجلمعيات واملوؤ�س�سات 
واأ�س�س  2020م،  يف  بالهوايات  املتخ�س�سة  الربحية  غري 
التاأ�سي�س،   " اأق�سام  ثالثة  من  تتكون  اإ�سرافية  وحــدة  لذلك 
مهام،  عدة  م�سوؤوليتها  حتت  " يندرج  والإ�سراف  والتمكني، 

اجلمعيات  اأداء  وقيا�س  التاأ�سي�س،  طلبات  معاجلة  منها 
ذلك  يف  مبا  بالهوايات  املرتبطة  الربحية  غري  واملوؤ�س�سات 
والأن�سطة  الــربامــج  اإقــامــة  على  واملــوافــقــة  ــواة،  ــه ال اأنــديــة 
والفعاليات التي تتقدم بها اجلمعيات واملوؤ�س�سات ، واإجراء 
البحوث والدرا�سات وتقدمي امل�سورة لرفع كفاءة الأداء الفني 
ا�ستمراريتها  و�سمان  املعنية  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  لهذه 

وكفاءة ت�سغيلها.
روؤية  مبادرات  �سمن  الهوايات  لقطاع  التاأ�سي�س  �سياق  ويف 
الــهــواة  اأنــديــة  جمعية  تاأ�سي�س  اعــتــمــاد  مت   ،2030 اململكة 
حكومية،  جهة   11 بع�سوية  الأ�سا�سية،  ولئحتها  )هــاوي( 
الــهــواة  اأنــديــة  ومتــكــني  بتاأ�سي�س  املــعــنــي  الــكــيــان  لت�سبح 
برئا�سة مركز برنامج جودة احلياة، و�ستعمل جميع اجلهات 
اإىل  للو�سول  اجلــهــود  توحيد  على  املوؤ�س�سة  احلكومية 

م�ستهدفات الهوايات .
و�سعيًا من مركز برنامج جودة احلياة لرفع وتر�سيخ الوعي 
على  املجتمع  ل�سرائح  وحتــفــيــزًا  الــهــوايــات  واأهــمــيــة  بقيمة 
،اأ�سهم  والرتفيهية  والثقافية  الريا�سية  الهوايات  ممار�سة 

يف دعم واإقامة عدة فعاليات بهدف التعريف بقطاع الهوايات 
مناعة  و"منتدى  "تنف�س"  فعاليتي  يف  و�سارك  اململكة،  يف 
من�سة  على  لــقــاءات   10 مــن  اأكـــر  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الرقمي" 
واملهتمني  الهوايات  لأ�سحاب  موجهه  بوديوم"  "هايت�س 

بالهوايات.

حممد عقيلحممد اأبو اجلدائل عبداهلل الدحالن �سالح الطيار
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ولي العهد أزال المعوقات أمامها وزاد حصتها في التوظيف 

المرأة السعودية.. تمكين وريادة
جدة – رانيا الوجيه   

حظيت املراأة ال�سعودية منذ بيعة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظه الله- مبكانة متقدمة يف �سوق العمل ال�سعودي والعاملي، حتى اأ�سبحت مناف�ًسا يف 
املجالت ال�سناعية والقت�سادية واطلقت ابداعات الن�ساء ال�سعوديات، حيث اأثبتت املراأة  قدرتها على اأن تكون رقًما �سعًبا يتم الرهان عليه، وهذه املكانة مل تكن لول 

الروؤية الثاقبة والدعم الكبري من  �سموه الكرمي.  ومبنا�سبة الذكري  الـ4 لبيعة �سمو ويل العهد  جند اأن  املراأة ال�سعودية حظيت باهتمام بالغ من حكومة خادم احلرمني 
ال�سريفني ومبتابعة خا�سة من �سمو ويل العهد الأمني،  حيث �ساعف �سموه الكرمي  من دورها، ورفع املعوقات اأمامها، ورفع ح�ستها يف �سوق العمل، ومل ياأِت هذا النجاح 

اإّل بجهد واإ�سرار من اأجل النهو�ض ولتقدم املراأة كل ما لديها من حقوق، للو�سول اإىل ما و�سلت اإليه حاليًا. ول�سمو ويل  العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان الف�سل بتح�سني اأو�ساع ال�سعوديات وتعزيز دورهن يف املجتمع؛ حيث اأوىل �سموه بتوجيه من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما 

الله- لدور املراأة اأهمية خا�سة وم�ساعفة عما كانت بال�سابق، نظري ما تقدمه لوطنها وحتفيزًا للكفاءات الوطنية من الن�ساء القياديات؛ اإىل جانب تقدمي كل ما ي�سهم يف رفع 
املعوقات اأمامها �سواء البطالة اأو التدريب ورفع ح�ستها يف �سوق العمل، وزيادة م�ساركتها يف النه�سة العمرانية التي ت�سهدها البالد.

الــدكــتــورة عالية حممد  كــل مــن  واأكـــدت 
الــ�ــســورى  جمل�ض  ع�سو  ــوي  دهــل عــلــى 
والــدكــتــورة هــيــفــاء جــمــل الــلــيــل ع�سو 
العزيز  عبد  امللك  جامعة  اأمناء  جمل�ض  
اأن املراأة ال�سعودية ا�ستطاعت  اأن تخطو 
متنا�سبة  مــ�ــســّرفــة  تــاريــخــيــة  خــطــوات 
الع�سر  ومــتــغــريات  املجتمع  ثقافة  مــع 
بف�سل  املختلفة  ومــراحــلــه  وخمــرجــاتــه 
ــادة الــر�ــســيــدة  ــي ــق مــن الــلــه، ثــم بــدعــم ال
وولة الأمر منذ تاأ�سي�ض اململكة العربية 
ال�سعودية التي اأولت الرعاية لكل ما من 
على  الوطنية  التنمية  عجلة  دفــع  �ساأنه 
من  بــدًءا  الفر�ض  وتكافوؤ  امل�ساواة  مبداأ 
تقلُّدها  اإىل  و�سوًل  التعليم  حق  منحها 
حمط  املــراأة  فاأ�سبحت  العليا،  املنا�سب 
اأنظار العامل للحديث عنها يف منح الثقة 
امللكية الكاملة واأنها على قدر امل�سوؤولية 
ت�سهم يف تفعيل دورها ب�سفتها مواطنة 
على  واأجهزته  الوطن  بناء  يف  �سريكة 

الرغم من التحديات واملعوقات.

مكانة متقدمة
الدكتورة    اأو�سحت    ال�سياق  هذا  ويف   
عــالــيــة حمــمــد عــلــي الـــدهـــلـــوي عــ�ــســوة 
ــ�ــض الـــ�ـــســـورى وعـــ�ـــســـو الــلــجــنــة  جمــل
علم  يف  املــ�ــســارك   وال�ــســتــاذ   ال�سحية 
امللك  مبركز   ، الدقيقة  والأحــيــاء  املناعة 
املراأة  بتمكني  اأنه   ، الطبية  للبحوث  فهد 
الــكــوادر  مــن  ال�ــســتــفــادة  يف  �سن�ساهم  
والكفاءات  الن�سائية املوؤهلة يف التنمية  
كــونــه احـــد الــعــوامــل ال�ــســا�ــســيــة لتقدم 
التمكني  ـــك  ذل اثــــار  و�ــســتــظــهــر  الـــــدول. 
ونه�سة  املحلي  امل�ستوى  على  مبا�سرة 
املجتمع ب�سكل عام اقت�ساديا واجتماعيا 
فاإن  الدويل  امل�ستوى  على  اما  وثقافيا.  
متكني املراأة ي�ساهم يف تقدم اململكة يف 
العديد من املوؤ�سرات الدولية الهامة التي 

تقيم اداء الدول مقارنة مع دول العامل. 
املنا�سب  مــن  املـــراأة  متكني  اأن  حــني  يف 
املــراأة  ثقة  ــادة  زي على  انعك�ض  القيادية 
عزز  كما  واإمكانياتها  وقدراتها  بنف�سها 
اأماكن  يف  وتواجدها  بها،  املجتمع  ثقة 
الرتاكمية    خرباتها  من  زاد  القرار  �سنع 
مما �ساعدها من اأن متثل اململكة خارجيا 
بـــجـــدارة  يف الــعــديــد مــن املــوؤ�ــســ�ــســات 

والهيئات الدولية.

مهارات وخبرات 
هيفاء  الــدكــتــورة  او�سحت  جهتها  مــن   
التي  ت�سغل ع�سوية جمل�ض  الليل  جمل 
وتعترب  عبدالعزيز  امللك  »جامعة  اأمناء 
امراأة �سعودية ت�سغل من�سب عميد  اأول 
بقولها:  الــ�ــســعــوديــة،  يف  اأهــلــيــة  لكلية 
بقيادًة حكيمة وحازمه من خادم احلرمني 
عبدالعزيز   بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
وويل عهده المني �ساحب ال�سمو امللكي 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري 
ال�سعودية  املــراأة  اأ�سبحت  الله  يحفظهم 
ــتــى جمــــــالت الــعــمــل  ــس حـــا�ـــســـرة يف �

واملـــنـــا�ـــســـب 

العليا حمليًا ودوليًا ملا متتلكه من مهارات 
وخربات وما نالته من �سهادات عليا يف 

تخ�س�سات علمية وعملية متقدمة.
الــبــاب   2030 املــمــلــكــة  روؤيـــــة  وفــتــحــت 
ل  املــجــالت،  كل  املـــراأة يف  دور  لتعظيم 
�سيما يف املجالت القت�سادية، واأ�سهمت 
الــ�ــســعــوديــات وا�ــســتــثــمــار  يف متــكــني 
ومنحهن  مكاناتهن،  وتعزيز  طاقاتهن 
حتقيق  طريق  على  احلــقــوق  مــن  املــزيــد 
للمراأة  اأتــاح  ما  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 

لعب دور مهم يف التنمية.
باهتمام  الــ�ــســعــوديــة  املـــــراأة  وحــظــيــت 
�سبل  ومنحتها  احلكيمة  القيادة  ورعاية 
التاريخية  الــقــرارات  من  بِحزم  التمكني 
م�سبوقة  وغـــري  نــوعــيــة  نــقــلــة  لــتــ�ــســكــل 
امليادين،  خمتلف  يف  دورهــا  من  عــززت 
واملتتبع مل�سرية الإ�سالحات الجتماعية 
التي  ال�سعودية  لــلــمــراأة  والقت�سادية 
اإىل  و�ــســوًل  2015م،  عـــام  مــنــذ  بــــداأت 
فعلية  اإجــراءات  اأنــه متت  2021م، يجد 
يف  مكانتها  لتعزيز  الــواقــع  اأر�ـــض  على 
الهائلة  قدراتها  مع  يتالءم  مبا  املجتمع 
والزدهــار  التقدم  لتحقيق  وا�ستعدادها 
خطت  اأنها  كما  الأ�سعدة،  خمتلف  على 
املجتمع  مع  متنا�سبة  م�سّرفة  م�سافات 
ومراحله  وخمرجاته  الع�سر  ومتغريات 

املختلفة. 

مكاسب تاريخية 
ـــت الـــدكـــتـــورة  ـــاف واأ�ـــس

تويل  منذ  بقولها:  الليل  جمل  هيفاء 
العهد،  �سلمان وليــة  بن  الأمــري حممد 
مرحلة  تــعــيــ�ــض  الــ�ــســعــوديــة  واملــــــراأة 
املكا�سب  ظل  يف  م�سبوقة  غري  متكني 
بدعم  عليها  ح�سلت  التي  التاريخية 
حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اإىل  ودفعتها  عبدالعزيز،  بــن  �سلمان 

حتقيق الجنازات يف �ستى املجالت.
يف  املــراأة  متكني  ال�سعودية  وو�سعت 
مقدمة الأولويات ال�سرتاتيجية كونها 
وامل�ستدامة،  ال�ساملة  للتنمية  رمـــزًا 
وحجر الزاويـــة يف امل�ســــهد احل�ساري 
املزدهر الذي تعي�سه بالدنا يف خمتلف 
عنا�سر  من  ا  مهمًّ وعن�سًرا  املــجــالت، 
ــكــة، ومنـــوذجـــا عــاملــيــا يف  قــــوة املــمــل
اأو�سع  تفتح  املجالت  كافة  الــريــادة.. 
اأبوابها دعمًا لها لتكون �سريكًا رئي�سيًا 
واخلــربات  باملعرفة  موؤهلة  اأنها  طاملا 
العمل  جمــال  خو�ض  من  متّكنها  التي 

بكفاءة واقتدار.
ودورها  باملراأة   2030 روؤية  واهتمت 
م�ستهدفاتها  ومــهــدت  املــجــتــمــع،  يف 
نحو  على  الوطن  بنات  اأمــام  الطريق 
ملمو�سة  اإجنـــازات  حتقيق  من  مكنها 
لــتــتــبــّواأ مــواقــع قــيــاديــة داخـــل الوطن 

وخارجه.

مسيرة البناء 
جمل  هيفاء  الــدكــتــورة  وا�ــســتــطــردت   
التاريخي  الــقــرار  اأعــاد  بقولها:  الليل 
لل�سماح للمراأة بقيادة ال�سيارة الأمور 
القيادة  حــر�ــض  واأظــهــر  ن�سابها  اإىل 
البناء  م�سرية  وا�ستكمال  التنمية  على 
ال�سعوديات  حــيــاة  وحـــول  والــتــقــدم، 
املــراأة  حتتاجه  ما  ولبى  الأف�سل،  اإىل 
ودفعها  احلركة،  حرية  من  ال�سعودية 

ــطــع �ــســوط  ــق طـــويـــل يف ل

احل�سول على ما حتلم به من احلقوق. 
قيادتنا  تطلعات  امللكي  الأمر  ويعك�ض 
يف  ـــراأة  امل م�ساركة  باأهمية  احلكيمة 
بــقــوة  مـــا�ـــضٍ  الـــوطـــن  واأن  الــتــنــمــيــة 
ــــة 2030،  وثــبــات نــحــو حتــقــيــق روؤي
ومكانة  جديدة  اآفــاًقــا  لها  فتحت  التي 
احلــيــاة  يف  اأكــــرب  واأدواًرا  مــرمــوقــة 
ركيزة  املــراأة  اأ�سبحت  حتى  العملية، 
ـــز الــــوطــــن، بــجــهــود خـــادم  مـــن ركـــائ
احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني 
املراأة  ومب�ساركة  بالتنمية  خطا  الذي 
املت�سارعة  اخلطوات  هذه  ال�سعودية 

مببداأ التكافوؤ وامل�ساواة.

عجلة التنمية 
 وحول قرار ال�سماح بدخولها املالعب 
مع  من�سبطة  كــمــ�ــســاركــة  الــريــا�ــســيــة 
والإبــداع  والعمل  الهواية  يف  الرجل 
جمل  هيفاء  الدكتورة  قالت  والرتفيه 
الرعاية  الر�سيدة  قيادتنا  اأولت  الليل: 
التنمية  عجلة  دفــع  �ساأنه  مــن  مــا  لكل 
وتكافوؤ  امل�ساواة  مبداأ  على  الوطنية 
الــ�ــســعــوديــة �سريك  فـــاملـــراأة  الــفــر�ــض، 
الرجل  لأخيها  وحقيقي  ا�سرتاتيجي 
الوطن؛  وم�ستقبل  حا�سر  �سناعة  يف 
وعن�سر فاعل اإىل جانب الرجل، لتبداأ 

ع�سرًا ذهبيًا. 
وتعي�ض املراأة ال�سعودية ع�سرا ذهبيا 
بعدما نالت العديد من احلقوق، وبعد 
روؤيــة  �سمن  مكا�سبها  جني  بــداأت  اأن 
لتحقيق  اململكة  و�سعتها  التي   2030
الأ�سعدة،  كافة  على  والزدهار  التقدم 
واأجــــــــرت الـــ�ـــســـعـــوديـــة الـــعـــديـــد مــن 
حت�سني  بهدف  املت�سارعة  الإ�سالحات 
ــراأة الــ�ــســعــوديــة،  ــم ــل جــــودة احلـــيـــاة ل
الريا�سية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  مثل 

ودخول املالعب.

هيفاء جمل الليل عالية الدهلوي

رخاء 
وتطور

مـــــا تـــ�ـــســـهـــده املـــــــــراأة 
مـــن متكني  الــ�ــســعــوديــة 
بجديد،  لي�ض  وتطوير 
بــالــذاكــرة  رجــعــنــا  واإذا 
بــدايــة عــام  الــــوراء  اإىل 
املـــــوافـــــق  هــــــ   1360
منحت  فــقــد  م،   1941
بالتحاقها  التعليم  حــق 
بــالــكــتــاتــيــب واملـــدار�ـــض 
يف عــدد من مــدن وقرى 
اململكة، ويف عام 1379 
م   1959 املــــوافــــق  هـــــ 
العامة  الرئا�سة  اأ�س�ست 
واأن�سئت  البنات  لتعليم 
املـــــدار�ـــــض الــتــعــلــيــمــيــة 
ـــهـــا املــخــتــلــفــة  مبـــراحـــل
ـــات  ـــن ـــب ثـــــم كــــلــــيــــات ال
ــيــ�ــض اأقـــ�ـــســـام  وتــخــ�ــس
اإىل  اإ�سافة  باجلامعات، 
ــتــفــادة مــن بــرامــج  ال�ــس
الذي  باخلارج  البتعاث 
بداأ عام 1426هـ و�سوًل 
جامعة  اأكرب  افتتاح  اإىل 
وهي  بــالــعــامل،  ن�سائية 
جــامــعــة الأمـــــرية نــورة 
بــنــت عــبــد الــرحــمــن يف 
عام 1429 هـ، التي تعد 
حــكــومــيــة  ــة  ــن مــدي اأول 
باملراأة،  خا�سة  متكاملة 
الأمـــرية  �سمو  وعــيــنــت 
الدكتورة اجلوهرة بنت 
فــهــد بــن حمــمــد بــن عبد 
ــــاأول مــديــرة  الــرحــمــن ك
اإىل ذلك كان  اإ�سافة  لها، 
احلـــدث الأكــــرب يف عــام 
1430 هـ املوافق 2009 
�ــســيــدة  اأول  بــتــعــيــني  م 
ــعــوديــة وهــــي نـــورة  �ــس
ــة نــائــب  ــب الـــفـــايـــز مبــرت
التعليم،  بـــوزارة  ــر  وزي
ــراأة  امل طموح  جعل  ممــا 
ال�سعودية بال حدود يف 
اململكة  تعي�سه  مــا  ظـــّل 
يف  ال�سعودية  العربية 
خمــتــلــف املــــجــــالت من 

رخاء وتطور.

هلل درك
أبا سلمان

اأبريل  �سهر  اليوم اخلام�ض ع�سر من  ُيعدُّ 
اأكاد  فريدًا،  ا�ستثنائيًا  يومًا  عام 2016م، 
ـــه �سيظل حمــفــورًا يف  اأن اأجــــزم �ــســادقــًا 
و�سعودي  �سعودية  لكل  البعيدة  الذاكرة 
امل�سرق  الــيــوم  ذلــك  �سهد  اإذ  الأبــــد؛  اإىل 
امليمون، اإعالن اأخي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل 
الأمــني،  بالله  القوي  عهدنا  ويل  �سعود، 
طريق  على  د  ــدَّ و�ــس ورعــــاه،  الــلــه  حفظه 
مــيــالد روؤيــتــنــا الطموحة  اخلــري خــطــاه، 
�سحفي  مــوؤمتــر  يف   ،)2030( الــذكــيــة 
ال�سحفيني  اأعــنــاق  لــه  ا�ــســراأبــت  حــا�ــســد، 
العامل  قــارات  يف  واملهتمني  والإعالميني 

كلها، تتابع تفا�سيله حلظة بلحظة.
بالنهار  الليل  الله  رعاه  العهد  لي�سل ويل 
يكون  ما  اأ�سبه  كانت  الــذي  عمله  فرق  مع 
بخلية نحل، لتحديد املوجهات ال�سرورية 

لتنفيذ برامج الروؤية الطموحة الذكية.
ويظهر بعد عام، يف الثاين من مايو عام 
احلــروف  على  النقاط  وا�سعًا  2017م، 
بــاأن  ال�سعوديني  رًا  مب�سِّ دائــمــًا؛  كعادته 
اإثر  يكون،  ما  اأح�سن  على  ت�سري  اأمورهم 
برامج  لتنفيذ  الــتــام  الإعـــداد  مــن  الــفــراغ 
هدفًا   )96( على  تنطوي  الــتــي  روؤيــتــهــم 
اإ�سرتاتيجيًا، يتم تنفيذها من خالل )13( 
بــرنــاجمــًا تــنــفــيــذيــًا، وتــرتــكــز عــلــى ثالثة 
اأ�سا�سية: جمتمع حيوي، اقت�ساد  حماور 
مـــزدهـــر ووطــــن طـــمـــوح. واأمـــــل م�سرق 
اأخ�سر ل �سقف له، لبالده ول�سعبه ولأمته، 
ا�ستقرارها  يعنيه  التي  كلها  للب�سرية  بل 
ته وعتاده  واأمنها و�سالمها؛ موؤكدًا اأن عدَّ
 ، جلَّ و  عزَّ  بربه  اإميانه  بعد  كله،  هذا  يف 
الــتــي ل حتــدهــا حـــدود يف عونه  وثــقــتــه 
هو  الــذي  ال�سعودي،  املواطن  وتوفيقه، 

ذروة �سنام الأمر كله.
ــكــرمي وقــدم   وقــبــل اأيــــام ظــهــر �ــســمــوه ال
اإجنـــازات مده�سة  بــالأرقــام ما حتقق من 
حتى   ، الــروؤيــة  برامج  من  اخليال  تفوق 
ــتــي اأربــكــت  يف ظـــل جــائــحــة كـــورونـــا ال
حابلها  وخلطت  العظمى  الدول  ح�سابات 
بنابلها.. اأقول حتى يف مثل تلك الظروف 
ال�ــســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة، مــ�ــســت بــرامــج 
هيكلية  حتــديــات  لتعالج  قــدمــًا  روؤيــتــنــا 
معقدة خالل اخلم�سة اأعوام الأوىل فقط؛ 
كافة  اإعـــداد  مت  قــد  بــاأنــه  اجلميع  رًا  مب�سِّ
الرتتيبات الالزمة لربامج املرحلة القادمة 
من م�سروعات الروؤية العمالقة حتى عام 
2025م؛ واأن كل �سيء ي�سري حثيثًا على 
اإىل  ح�سن  مــن  بــالدنــا  وتنتقل  يـــرام،  مــا 
ويتح�سن  مــرة،  كــل  يف  واأفــ�ــســل  اأح�سن 
دخل املواطن وت�سري العافية يف ج�سده، 
الذين  املــحــدود،  الدخل  اأ�سحاب  ل�سيَّما 
حقيقيًا  هاج�سًا  اأجلهم  مــن  العمل  ميثل 
اأكرث  وا�سح  ب�سكل  اأكــد  كما  العهد،  لويل 
اآنفًا..  اإليه  اأ�سرت  الذي  لقائه  من مرة يف 
لكل هذا  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  على  دًا  م�سدِّ
زيادة  يف  يكمن  الن�سط،  واحلراك  خم  الزَّ
اأعظم  ُيعدُّ  الذي  ال�سعودي  املواطن  دخل 
واأهــم  ال�سعودية  الــدولــة  متتلكها  نعمة 

�سيء لتحقيق امل�ستحيل.
�سخ�سية قيادية ا�ستثنائية فريدة:

ة �سك اأن ما جاء يف حديث �سمو  لي�ض ثمَّ
معلومًا  �سار  املــاتــع،  ال�سيِّق  عهدنا  ويل 
للمهتمني  خا�سة  بــالــ�ــســرورة،  للجميع 
ــًا  داعــي اأرى  ل  ولـــهـــذا  تــابــعــوه،  الـــذيـــن 
هذا،  مقايل  اأردت من  اأنني  لتكراره، غري 
الذي  املتميز،  الراقي  اأدائــه  عند  الوقوف 
القيادية  �سخ�سيته  مرة،  كل  لنا يف  يوؤكد 
دومــًا  لنا  مــوؤكــدًا  الــفــريــدة؛  ال�ستثنائية 
بامتياز،  الأول  الطراز  اأنه رجل دولة من 
قلَّما  قيادية  �سفات  الوهاب  املنعم  وهبه 
تاريخ  عرب  ه  �سنِّ مثل  يف  لقائد  اجتمعت 
الب�سرية الطويل كله. فهو ذكي ملاح، �سريع 
التوا�سع،  �سديد  الذهن،  حا�سر  البديهة، 
�سديد العتداد بعقيدته وعروبته ووطنه 
ومبــواطــنــه الـــذي يــرى فيه كــل الــقــدرات 
حتى  عاليًا  بالوطن  للتحليق  املطلوبة 
عــنــان الــ�ــســمــاء يف كـــل �ـــســـيء، اأهـــدافـــه 
لتحقيقها،  حثيثة  بخطًى  ي�سري  وا�سحة، 
تها  حدَّ ا�ستدت  مهما  عا�سفة  اأي  تثنيه  لن 
اأوقف  الذي  ل�سعبه  امل�ستحيل  عن حتقيق 
عمره املبارك كله خلدمته وعزته وكرامته 
و�سيانة ا�ستقالل بالده، وفوق هذا وذاك، 
متتلئ نف�سه الطيبة الكرمية بثقة يف ربه 

ل حتدها حدود.
باأدق  ملم  الكرمي  �سموه  اأن  جليًا  بدا  لقد 
يف  التفا�سيل  بتفا�سيل  بل  التفا�سيل، 
�سوؤون الدولة كلها، ما كان عليه احلال يف 
ال�سابق، وما حتقق من اإ�سالح الآن، وما 
�سيكون عليه الو�سع يف امل�ستقبل يف ظل 

تنفيذ برامج الروؤية.

اللواء الركن م. الدكتور
بندر بن عبد الله بن تركي اآل �سعود



جدة - مها العواودة  - يا�سر بن يو�سف 
عن  الأع��م��ال  واأ�صحاب  والقت�صاديني  امل�ص�ؤولني  من  ع��دد  عرب 
ولية  �صلمان  بن  حممد  الأم��ر  لت�يل  الرابعة  بالذكرى  �صعادتهم 
الأ�صعدة  كل  على  جناحاتها  مراحل  اأزه��ى  تعي�ش  واململكة  العهد 
والتي حتققت بف�صل الله ثم بحنكة الأمر ال�صاب وقدراته الإبداعية 
والنه��ش  التنمية  يف  ق�ية  اأ�ص�ش  �صياغة  يف  ال��ف��ذة  والإداري����ة 
حراكًا  اأحدثت  التي   2030 اململكة  روؤي��ة  ذلك  راأ���ش  وعلى  والتقدم 
احللم  واأ�صبح  م�صب�ق  غر  واجتماعيًا  وثقافيًا  واقت�صاديًا  تنم�يًا 

حقيقة ملم��صة يعي�صها ال�صع�دي�ن ويدركها ويلم�ش اآثارها العامل.

م�ستقبل طموح ودخل متنوع
قال  ال�ص�رى  جمل�ش  ع�ص�  التخيفي  �صليمان  بن  فهد  الدكت�ر 
روؤي��ة  ن�صتذكر  العهد،  ل���يل  الرابعة  البيعة  ذك��رى  "يف  ل���)ال��ب��اد(: 
اململكة 2030؛ روؤية التح�لت ال�صع�دية يف �صن�ات م�صت واأخرى 
لاإن�صان  ارتكاز  نقاط  والتنمية  القت�صاد  ملفات  من  جعلت  مقبلة، 
واملكان والزمان". واأكد اأن روؤية ويل العهد احدثت تغيرات برعاية 
وحت���لت  العزيز،  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
ا�صرتاتيجية بعطاء ال�صباب والنظرة الثاقبة بعيدة املدى، م�صرا اىل 
وتعالج  للمملكة  العريق  الإرث  من  تنطلق  والتغرات  التح�لت  ان 
حتديات احلا�صر وتر�صم مامح م�صتقبل طم�ح يف اجتاهات تدعم 

ال�طن وامل�اطن واملقيم على حد �ص�اء.
اطاق  ومع  �صن�ات  اأرب��ع  وخ��ال  العهد  ويل  �صم�  اأن  اإىل  ولفت 
»روؤية 2030«، اأحدث حت�ًل لتغير ال�ص�رة النمطية عن اململكة اأنها 
جمرد م�صدر نفطي اإىل اقت�صاد دولة متن�ع امل�ارد الرئي�صية وتعدد 

م�صادر الدخل للميزانية العامة.

نحو م�ستقبل م�سرق 
الر�صمي  واملتحدث  الإداري��ني  كبر  دروي�ش  غازي  اأحمد  املهند�ش 
امل�صاريع الكربى والعماقة  ل�"الباد" اأن  اأكد   البحر الأحمر  ل�صركة 
للتط�ير  التغير  ل�صنع   2030 روؤي��ة  مع  متا�صيًا  تاأتي  اململكة  يف 
اجلديد،  امل�صرق  وجهها  مامح  ور���ص��م  اململكة  مل�صتقبل  املطل�ب 
�صندوق  تبني  خال  من  واأ�صا�صية  داعمة  ن�اة  الروؤية  جاءت  حيث 
وت�صهيل  لدعمها  الكربى  للم�صاريع  وملكيته  العامة  ال�صتثمارات 
لتنفيذ  عدة  م�ص�ؤوليات  امل�صاريع  كافة  وحتمل  ومراقبتها  اأعمالها 
التي  والإتفاقيات  والعق�د  الأ�ص�ش  بكل  والإل��ت��زام  الروؤية  اأه��داف 

حددت واأبرمت يف وقت �صابق.

روؤية احلا�سر للم�ستقبل
واأ�صاف" "الي�م وبعد مرور خم�ش �صن�ات منذ اإعان الروؤية عام 
الفريدة، روؤية  2016 واملبنية على مكامن ق�ة هذا ال�طن وقدراته 
احلا�صر للم�صتقبل، متكن العامل من تلم�ش نتائج حقيقية على اأر�ش 
ال�قع وبداأت ثقافة الإعتماد على م�صدر دخل واحد تتغر و�صتتغر 
اأكرث، وهذا كله جاء مبنيًا على حماور الروؤية الثاثة جمتمع حي�ي، 

واقت�صاد مزدهر ووطن طم�ح".
واأ�صار اإىل اأن هذه املحاور تفعلت وحركت جمتمعا كاما وحققت 
الفرق بل ولفتت اأنظار العامل نح� اململكة وغرت ال�ص�رة النمطية 
بقدرتها على �صناعة وحتقيق امل�صتحيل وتخطي ال�صعاب، م�ؤكدا اأن 
م�صروع البحر الأحمر واأمال ياأتيان على قائمة امل�صاريع التي اأحدثت 
من  النتهاء  بط�ر  الي�م  وه��ي  امل��راح��ل  من  الكثر  وحققت  الفرق 

ت�صليم مراحلها الأوىل بنهاية عام 2022.

القطاع ال�سياحي
وتابع :" القطاع ال�صياحي ه� اأحد املق�مات الرئي�صية لتحقيق روؤية 
نح�  امل�صاريع  قيمة  فيه  تبلغ  ال��ذي  ال�قت  يف  ج�هرها  وه�   2030
810 مليارات دولر، وهي امل�صاريع التي �صتح�ل الأنظار نح� اململكة 
لتك�ن وجهة عاملية جاذبة، وبالطبع ذلك بف�صل الدعم الاحمدود من 
القيادة الر�صيدة، بحيث �صهدت �صناعة ال�صياحة من�ًا وا�صحًا يف ظل 
�صلمان  بن  حممد  الأمر  العهد  ويل  �صيدي  �صم�  من  احلثيثة  املتابعة 

حفظه الله".
كما اأو�صح اأن م�صروع البحر الأحمر الذي ه� اأحد امل�صاريع العماقة 
التي اأطلقها �صندوق ال�صتثمارات العامة، والذي ي�صتعد لفتتاح اأوىل 
البحر  �صركة  وتط�ره  وتنفذه   ،2022 القادم  العام  بنهاية  مراحله 

الأحمر للتط�ير جزء من حتقيق خطط واأهداف روؤية 2030.

مامح  ر���ص��م  على  نعمل  "لأننا  واأ���ص��اف: 
�صناعة  ت��ع��ري��ف  ب���اإع���ادة  امل�صتقبل  �صياحة 
جاءت  اأجمع؛  العامل  م�صت�ى  على  ال�صياحة 
ترجمتنا لتحقيق اجلزء املتعلق بنا من اأهداف 
ال�صتثمار  اأب���اب  فتحنا  حينما  روؤي���ة2030 
اخل���ارج���ي ع��ل��ى م�����ص��راع��ي��ه��ا وجن��ح��ن��ا يف 
لحتاد  اجلن�صيات  متعدد  ا�صتثمار  ا�صتقطاب 
املثال  �صبيل  على  باور"  "اأك�ا  �صركة  تق�ده 

التحتية  البنية  ونقل  وت�صغيل  وبناء  لت�صميم 
ملرافق خدمات م�صروع البحر الأحمر. واأجنزنا �صل�صلة من اخلط�ات 
املف�صلية يف امل�صروع والتي تق�م على ال�صتدامة والتجدد من تزويد 
اإىل  الي�م،  ط���ال   %100 املتجددة  بالطاقة  بالكامل  امل�صروع  مرافق 
"�ص�ر�ش جل�بال" لن�صبح اأول وجهة �صياحية يف  تعاقدنا مع �صركة 

العامل تقدم مياهًا معباأة ُم�صتخل�صة من الغاف اجل�ي".
للتنمية  اأ�صا�صيًا  حمركًا  ال�صياحي  القطاع  يك�ن  لأن  ال�صعي  واأك��د 
ال�صتثمار  فر�ش  ي�فر  مبا  الب�صري،  املال  راأ���ش  وتنمية  القت�صادية 
فر�صة   70.000 لإ�صافة  التخطط  يتم  حيث  اجل��دي��دة،  وال�ظائف 

هذه  يف  مبا�صر  وغر  مبا�صر  ب�صكل   ،2030 عام  بحل�ل  عمل 
ومنط  لا�صتدامة  متكامل  خمطط  �صمن  ال�صر  اىل  لفتا  ال�جهة، 
التي  النماذج  من  ليك�ن  امل�صروع  عرب  تط�يرها  يتم  والتي  العي�ش، 
حُتتذى ح�ل العامل وهي اأفكار طم�حة لرمبا كان من امل�صتحيل مبكان 
تخيل اإمكانية حدوثها قبل عقٍد من الزمن. واأ�صار اإىل اأن ال�طن ينتظر 
وامل�ارد  وال�صناعات  القطاعات  من  العديد  يف  النجاحات  من  الكثر 
واأن القادم �صيك�ن اأكرث ا�صراقًا واكت�صافًا وتقدمًا يف ظل قيادة تق�د 

هذه الإجنازات نح� القمة.

2030 حجر الزاوية
ال�صلمي:"  �صبيان  بن  فهد  �صابقا  جدة  غرفة  جمل�ش  ع�ص�  وق��ال 
�صهدت  �صن�ات  قبل 4  العهد  �صلمان  ولية  بن  الأم��ر حممد  بت�يل 
وكانت  اجل�انب،  كافة  يف  تاريخها  يف  م�صب�ق  غر  حراكًا  اململكة 
حت�ل  اإذا  التاريخي  التغير  ه��ذا  يف  ال��زاوي��ة  حجر   2030 روؤي��ة 
القت�صاد ال�صع�دي خال ال�صن�ات املا�صية من العتماد على النفط 

اقت�صاد  اإىل  امليزانية  لتم�يل  رئي�صي  كم�رد  اخلام 
امل���ارد  على  واع��ت��م��ادًا  وانفتاحًا  ديناميكية  اأك��رث 
الأرق��ام  ت�صاعفت  حيث  امليزانية  لتم�يل  املتعددة 
لاقت�صاد  الداعمة  القت�صادية  امل�ؤ�صرات  وتعددت 

ال�طني وو�صعه يف املكانة امل�صتحقة عامليًا . 
كثرًا  ت��صعت  القت�صادية  "القاعدة  واأ���ص��اف: 
العهد  ولي��ة  �صم�ه  تقلد  من  املا�صية  الفرتة  خ��ال 
العامة   ال�صتثمارات  �صندوق  اأ�ص�ل  و�صلت  حيث 
2020م  عام  بنهاية  تقريبًا  ري��ال  تريلي�ن   1.5 اإىل 
عام   بنهاية  ري��ال  مليار   570 من  ت�صاعفت  اأنها  اأي 
الأجنبية  ال�صتثمارات  م�صت�ى  على  اأم��ا  2015م، 
مليار  اإىل 17.625  فقد و�صلت  اململكة  املبا�صرة يف 
 5.321 من   ارتفاعًا   %331 بلغت  من�  بن�صبة  ري��ال 

مليار ريال قبل تقلد �صم�ه ولية العهد . 
ال�صع�دي  القت�صاد  �صهد  ب��ل  فح�صب  ذل��ك  لي�ش 
مثل  العماقة  امل�صاريع  من  العديد  اإط��اق  عهده  يف 
وبرنامج   ، الأحمر  البحر  وجزر   ، والقدية   ، "ني�م 
" وغرها من امل�صاريع التي  خدمة �صي�ف الرحمن 
ازده��ار  يف   وت�صهم  ج��دا  ك��ب��رًا  م��ردوده��ا  �صيك�ن 
اأي وقت م�صى ، وجذب  اأكرث من  القت�صاد ال�طني 
العمل  فر�ش  مايني  وتخلق  الأجنبية  ال�صتثمارات 
التنمية  ب��رام��ج  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ًا  �صينعك�ش  م��ا  وه���� 

امل�صتدامة ورفاهية ال�صعب ال�صع�دي." 
وا�صتطرد: "القطاع املايل بدوره مل يكن بعيدًا عن 
ان�صمام  الفرتة  ه��ذه  خ��ال  �صهد  حيث  التغير  ه��ذا 
م�ؤ�صري  اإىل  "تداول"  ال�صع�دية  املالية  ال�ص�ق 
 Standard &(و  )MSCI( النا�صئة  الأ�ص�اق 
Poor's Dow Jones( ، وهي العملية التي كان 
لها الف�صل يف ت�صهيل الأمر على امل�صتثمرين الأجانب 
ال�صع�دي  ال�����ص���ق  يف  ال�صتثمار  وج���دوا  ال��ذي��ن 
قيمة  فارتفعت  املنطقة  يف  غ��ره  م��ن  ج���دوى  اأك���رث 
 208.3 بلغت  حيث   %195.9 بن�صبة  ا�صتثماراتهم 

مليار ريال خال العام املن�صرم" .

حماربة الف�ساد وم�ساريع عمالقة
وتناول رجل الأعمال �صعيد بن علي الب�صامي اإجنازات هذه الذكرى 
لتقلد  الرابعة  الذكرى  اأن  "ل�صك   : قال  زاوية جتارية بحتة حيث  من 
الأمر حممد بن �صلمان ولية العهد تع�د ونحن نعي�ش اأزهى �صن�ات 
الت�صريعات  واإ�صدار  العماقة  وامل�صاريع  الف�صاد  وحماربة  النفتاح 
ك��اأ���ص��ح��اب  ون��ح��ن  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  احل��ي��اة  ج����دة  لت�صهيل 
حجم  معدل  �صرتفع  التي  اخل��ط���ات  ه��ذه  كل  ون��ب��ارك  باركنا  اأع��م��ال 
ال�ص�ق  يف  والأجنبية  املحلية  وال�صناعية  التجارية  ال�صتثمارات 
ال�صع�دي وتخلق مايني فر�ش العمل لل�صباب ال�صع�دي من اجلن�صني  

وترفع معدل اأرباح ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات التجارية بكل اأحجامها" . 

ال م�ستحيل يف قامو�س ال�سعوديني
وقال رئي�ش طائفة العقار مبحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي 
اإن حجم الإجنازات التي �صهدتها اململكة خال الأع�ام الأربعة املا�صية 
منذ ت�يل الأمر حممد بن �صلمان ولية العهد و�صروعه يف تنفيذ روؤية 
اململكة 2030 ، من قبل، األغت امل�صتحيل من قام��ش ال�صعب ال�صع�دي 

على  القائمة  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  املفاهيم  كل  وغرت 
كل  تتجاوز  ديناميكية  مبفاهيم  وا�صتبدلتها  �صاكنة  تقليدية  اأمن��اط 
ويدركها  بها  ي�صعر  احللم حقيقة  ر  التح�لت وت�صّ العقبات وت�صنع 

امل�اطن واملراقب واملهتم يف كافة اأرجاء املعم�رة .  
اأهمها  جمة  م�صاعب  من  يعاين  كان  ال�صع�دي  القت�صاد  اأن  وبني 
عدم وج�د خطة ا�صرتاتيجية ل�صناعة التح�لت امل�صتقبلية للنه��ش 
النه��ش  راأ�صها  وعلى  امل�صت�يات  كافة  على  باململكة 
اأجرت  التي  اململكة 2030  القت�صادي، فجاءت روؤية 
احلياة يف �صرايني القت�صاد ال�طني ور�صمت خارطة 
طريق وا�صحة املعامل اأثمرت عن بل�غ اململكة م�قعًا 
متقدمًا على امل�صت�ى الدويل و�صعها �صمن اأف�صل 10 

اقت�صادات على م�صت�ى العامل . 
حتقق  ما  كل  لذكر  يكفي  ل  هنا  "احليز   : واأ�صاف 
اأه��م  نذكر  اأن  ويكفي  املباركة  ال�صن�ات  ه��ذه  خ��ال 
ال�صتثنائية  والنجاحات  القت�صادية  الإجنازات  تلك 
وعلى راأ�صها م�صاعفة حجم القت�صاد وتن�عه وعلى 
يف  مذهلة  جناحات  من  حتقق  ما  اخل�ص��ش  وج��ه 
ت�ايل زيادة الناجت املحلي غر النفطي والتي و�صلت 

اإىل اأرقام غر م�صب�قة يف تاريخ اململكة املعا�صر.

االإجنازات �ساملة كافة القطاعات
اأنه ل ميكن  و�صدد رجل الأعمال �صعيد خياط على 
اأن يغفل حجم املتغرات  اأو دويل  لأي مراقب حملي 
من  الأرب����ع  ال�����ص��ن���ات  خ��ال  اململكة  �صهدتها  ال��ت��ي 
لأن  العهد  �صلمان ولية  بن  الأم��ر حممد  �صم�  ت�يل 
امل�ؤ�صرات والأرقام هي التي تتحدث عن نف�صها وهي 

اأو�صح من عني ال�صم�ش يف رابعة النهار . 
هي  القت�صادية  الإجن����ازات  تكن  مل  واأ�صاف:" 
بل  اإج���ازات  وحققت  النجاحات  �صهدت  من  وحدها 
لقد كانت الإجنازات �صاملة لكافة القطاعات ال�صحية 
على  احلياة  لتج�يد  الهادفة  والثقافية  والجتماعية 
كل �صرب يف اململكة، ول ميكن لأحد اأن يغفل ما حتقق 
خال ال�صن�ات الأربع املا�صية ل�صيما مع اإطاق روؤية 
وم�صاريع  اقت�صادية  حت���لت  �صهدت  التي   2030
حماربة  يف  اإجن���ازات  م��ن  حتقق  م��ا  واي�صا  عماقة 
الإلكرتونية  العدلية  واخل��دم��ات  واحل�كمة  الف�صاد 
الآث��ار  ورعاية  بال�صياحة  والنه��ش  امل��راأة  ومتكني 
بكل م�صت�ياتها  ال�صحية  التاريخية والرعاية  واملدن 
وتقدمي  الإع��ام  وتط�ير  واملثقفني  الثقافة  ورعاية 
لي�ش   ، عامليًا  متميزة  ل�صرعات  وفقًا  الإنرتنت  خدمات 
ذلك فح�صب بل هناك مئات الإجنازات التي ل ميكن اأن 
نتطرق اإليها يف هذه العجالة وهي بالفعل تتحدث عن نف�صها ويعي�صها 

واقعًا امل�اطن واملقيم". 

التقليل من االعتماد على النفط
ويف ذات ال�صياق و�صف رجل الأعمال �صع�د بن خالد املرزوقي ما 
املا�صية  ال�صن�ات  اقت�صادي خال  اململكة من حراك وتغير  �صهدته 
تت�صاعف  اأن  يت�قع  كان  من   : وت�صاءل  املقايي�ش  بكل  معجزة  باأنه 
ا�صتثمارات �صندوق ال�صتثمارات العامة خال هذه الفرتة الب�صيطة 
من الزمن؟ ومن كان يحلم باأن ترى الن�ر مثل هذه امل�صاريع العماقة 
التي ل مثيل لها يف منطقة ال�صرق الأو�صط؟ ومن كان يعتقد اأن اململكة 
النفط  اإي��رادات  اعتمادها على مت�يل ميزانيتها من  تقلل من  �ص�ف 
جمرد  يفكر  كان  من  بل  قيا�صية،  فرتة  وخ��ال  امل�صت�ى  بهذا  اخل��ام 
تفكر اأن يرى ال�صياحة ال�صع�دية وقد حققت من�ا مذهًا يف خمتلف 
املناطق واأن العا حت�لت اإىل واجهة عاملية ت�صهد املهرجانات الفنية 

والثقافية وي�ؤمها ال�صياح من جميع اأنحاء العامل؟ . 
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اقتصاديون وأصحاب أعمال لـ         :

محمد بن سلمان صانع النجاحات االستثنائية عالميا

إصالحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل 
البالد – مها العواودة

ال�صاحات  من  حزمة  املا�صية  الأع���ام  يف  اململكة  �صهدت 
والتط�ير والتنمية ال�صاملة واملت�ازنة، و�صكلت روؤية 2030 
دافعًا وحمركًا ق�يًا لا�صتثمار الأمثل للم�ارد وتن�يع م�صادر 
اإىل  النفط، و�ص�ًل  الدخل وعدم العتماد ب�صكل رئي�صي على 
تاأتي  كما  ط��م���ح،  ووط���ن  م��زده��ر  واقت�صاد  ح��ي���ي  جمتمع 
قدمًا  مت�صي  واململكة  العهد  ويل  �صم�  لبيعة  الرابعة  الذكرى 

لتحقيق م�صتهدفات روؤية 2030 التي اأطلقها �صم�ه.
ال�صبان  حممد  الدكت�ر  ال���دويل  النفطي  امل�صت�صار  واأك���د 
بداأ  حيث  منا�صب  وقت  يف  ج��اءت   2030 روؤي��ة  اأن  ل�)الباد( 
�صديدة  تقلبات  يف  اأ�صعاره  اأن  كما  النفط  عن  يتح�ل  العامل 
تن�يع  يف  تاأخرنا  لقد  م�صيفًا:"  اململكة،  ميزانية  لتتحملها 
�صي�صتمر  النفط  ان  مق�لة  على  واع��ت��م��دن��ا  ال��دخ��ل  م�����ص��ادر 
منذ  ولكن  للربميل  دولرا  ال�صبعني  ف���ق  �صتبقى  وا�صعاره 
العهد  ويل  �صم�  ور�صمها  خططها  التي   2030 روؤي��ة  بداية 
ب��داأت  قد  مكثفة  جه�دًا  ن��رى  ونحن  �صلمان  بن  حممد  الأم��ر 
تاأخذ طريقها نح� تن�يع القت�صاد ال�صع�دي املحلي بعيدًا عن 

ت�صعر النفط اخلام ".

م�ساريع حقيقية
الإ���ص��اح��ات  ت�صمنت  ال��ت��ي  الأوىل  املرحلة  اأن  واأو���ص��ح 
القت�صادية وحماربة الف�صاد ومكافحته باإعادة هيكلة الأجهزة 
متكامل  ���ص��ي��ادي  ���ص��ن��دوق  واإن�����ص��اء  وح�كمتها  احل��ك���م��ي��ة 
لا�صتثمارات ال�صع�دية يف خمتلف دول العامل، مهدت الطريق 
املحلي  املحت�ى  يك�ن  وان  حقيقية  م�صاريع  للمملكة  ليك�ن 
هذه  تبني  يتم  وان   %  60 عن  يقل  ل  ال�صناعات  خمتلف  من 
ال�صناعات حمليا حتى ل ن�صتمر يف اأن نك�ن دولة م�صت�ردة 

ملعظم احتياجاتها .
ال�صتثمارات  �صندوق  ب��ني  ���ص��راك��ات  وج����د  ال�صبان  واأك���د 
مثل  لتبني  الأجنبية  وال�صتثمارات  اخلا�ش  والقطاع  العامة 
واإن�صاء �صناعات  التقنية  ت�صمن ت�طني  التي  ال�صتثمارات  هذه 
يف  ال�صع�ديني  ت��اأخ��ذ  ال��روؤي��ة  اأن  م��صحا  بالكامل،  �صع�دية 
الطريق ال�صحيح وه� ل�صالح اململكة ولاأجيال احلالية والقادمة.
مل�ا�صلة  ا���ص��راره  على  ال��روؤي��ة  رائ���د  ن�صكر   " واأ�صاف" 

طريق النجاح املميز رغم املغر�صني الذين ي�دون انتهاء هذه 
الروؤية".

تنويع م�سادر الدخل 
من جانبه قال اأب�بكر الديب، الباحث يف ال�صاأن القت�صادي 
جنحت   ،  2030 ال�صع�دية  روؤي���ة  اإن  ال��دول��ي��ة   وال��ع��اق��ات 
النفط  م��دخ���لت  على  الع��ت��م��اد  م��ن  اقت�صادها  حت��ري��ر  يف 
اململكة على تن�يع م�صادر  للدخل حيث عملت  كم�صدر وحيد 
وغ��ره،  وا�صتثمار  و�صياحة  وجت��ارة  �صناعة  مابني  الدخل 

وا�صتطاعت اأن ترتبع على عر�ش اقت�صاد ال�صرق الأو�صط، واأن 
تناف�ش على املراكز الأوىل عامليا رغم تداعيات جائحة ك�رونا 
اأ�صعار النفط والت�ترات اجلي��صيا�صية باملنطقة،  وانخفا�ش 
ال�صيا�صية  امل��ب��ادرة  زم��ام  امتاك  من  الريا�ش  متكنت  حيث 

والقت�صادية والأمنية يف العامل العربي والإ�صامي.
وقال الديب اإن الروؤية جنحت يف زيادة قاعدة امل�صتثمرين 
�صندات  اأول  اإ���ص��دار  مت  حيث   ،2020 ع��ام   %12.4 الدوليني 
عام 2021  الأوروب���ي يف  الحت��اد  خ��ارج  �صلبي  بعائد  دولية 
وث��اين اأك��رب �صندات خ��ارج الحت���اد الأوروب����ي، الأم���ر ال��ذي 
�صينعك�ش على ازدهار اململكة العربية ال�صع�دية ب�صكل كبر، 

خال الع�صرين �صنة املقبلة، رغم �صعف اأ�صعار النفط.

برامج ومبادرات
الناجت  ن�صبة  رف��ع  يف  جنحت   2030 روؤي��ة  اأن  اأو�صح  كما 
غر النفطي من الناجت املحلي الإجمايل لت�صل اإىل 59 % يف 
اأن  اإىل  لفتا   ،2016 ع��ام  يف   %  55 كانت  اأن  بعد   2020 ع��ام 
على  العتماد  من  ال�صع�دي  القت�صاد  لتحرير  تهدف  الروؤية 

النفط، بعد اأن �صكلت عائداته نح� 90% من اإجمايل امليزانية 
ال�صع�دية، وذلك بتنفيذ برامج اقت�صادية واجتماعية وتنم�ية 
طم�حة، من خال زيادة عدد امل�صانع  واإطاق مبادرات مهمة 
لتعزيز  "�صريك"  وبرنامج  ال�صع�دية"،  يف  "�صنع  كربنامج 
ال�صراكة مع القطاع اخلا�ش وزيادة وترة من� الناجت املحلي 
نظام  واإط��اق  وال�صتراد،  الت�صدير  بنك  واإن�صاء  الإجمايل، 

ال�صتثمار التعديني.
عبد  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإن  وق��ال 
اتخذا  �صلمان  بن  حممد  الأم��ر  الأم��ني  عهده  وويل  العزيز، 
خط�ات كبرة يف الإ�صاح القت�صادي والت�صريعي، لتعظيم 
اقت�صاد الباد، وتن�يع م�صادر الإيرادات، والتبادل التجاري 
من  ال�طنية  ال�صناعات  وحماية  الأ�ص�اق،  وفتح  العامل،  مع 
ع�ص�يتها  من  اململكة  مكا�صب  وتعظيم  ال�صارة،  املمار�صات 
يف املنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وت�جيه مفاو�صات 
والتجمعات  الأخ���رى  ال��دول  مع  احل��رة  التجارة  واتفاقيات 
امل�رد  لعق�د  ظلت  التي  النفط،  مبيعات  عن  بعيدًا  الإقليمية، 

الرئي�ش مليزانية اململكة.

القطاع السياحي محرك أساسي للتنمية االقتصادية 
اإليرادات غير النفطية سجلت أرقاما غير مسبوقة

مؤشرات الحراك 
االقتصادي معجزة 
عالمية بكل المقاييس 

�سعيد الب�سامي

�سعود املرزوقي فهد التخيفي احمد دروي�س



حممد  ال��دك��ت��ور  الكويتي  وامل��ف��ك��ر  ال��ك��ات��ب  واأك���د 
الطموحة   2030 روؤي��ة  اأن  ل�"البالد"،  الرميحي 
بن  حممد  الأم��ر  و�ضعها  متميزة  ا�ضتباقية  فكرة 
الطموحات  و�ضتحقق  الأه���داف،  حم��ددة  �ضلمان، 
�ضنوات  اخلم�س  خالل  مبكرًا  ثمارها  اآتت  اأن  بعد 
خطة  لديها  اململكة  قيادة  اأن  اإىل  م�ضرًا  املا�ضية، 
الظرف  ه��ذا  يف  بال�ضعودية  لالنتقال  وا���ض��ح��ة 
ال��دق��ي��ق ب��امل��ح��ي��ط ال��ع��رب��ي اإىل م��رح��ل��ة ال��دول��ة 
القيم  اأ�ض�ضها على جمموعة من  التي تقيم  الأقوى 
قالها  املعامل  وا�ضحة  القيم  واأ�ضاف:  والأه��داف. 
�ضمو الأمر حممد بن �ضلمان هي التم�ضك بالن�س 
القراآين والجتهاد بالتف�ضر ب�ضكل عام، اأما القيم 
العملية فهي يف مو�ضوع املراأة والتعليم والعملية 
�ضديد  بوعي  الدخل  م�ضادر  وتعددية  ال�ضحية، 

وخطط وا�ضحة".
ويرى الرميحي اأن جناح اململكة هو جناح اخلليج 
حتديات  خ�ضم  يف  الفقري  العمود  لأنها  واملنطقة 
م�ضروع  عرب  يكون  املنطقة  تطور   : وتابع  هائلة. 
طموح، وهو ما يعمل عليه �ضمو الأمر حممد بن 
كبرة،  اآم��ال  يحمل  متعدد  م�ضروع  وهو  �ضلمان، 
من  بالتوفيق  له  وندعو  نوؤيده  اأن  جميعا  وعلينا 
حمور  اململكة  اأن  موؤكدًا  العامة"،  امل�ضلحة  اأج��ل 

والإ���ض��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ع��ادل��ة  يف  للغاية  م��ه��م 
وحتى على م�ضتوى العامل، وخططها املو�ضوعة 
قال  جانبه،  من  امل��زال��ق.  املنطقة  تتجنب  حاليا 
الكاتب الكويتي واملحلل ال�ضيا�ضي الدكتور عايد 
اأن اململكة حققت خالل اخلم�س  ل�"البالد"،  املانع 
اأوج���دت  اإذ  ك���ربى،  اإجن����ازات  املا�ضية  �ضنوات 
جمتمعا حيويا، و�ضهلت احل�ضول على اخلدمات 
 %  87 تتجاوز  بن�ضبة  منها  والطارئة  ال�ضحية 
�ضمو  قدمها  التي  الروؤية  اإطالق  �ضبق  مقارنة مبا 
الأمر حممد بن �ضلمان وكذلك ارتفاع ن�ضب متلك 
امل�ضاكن، والهتمام باملواقع الرتاثية والأثرية يف 
ال�ضعودية  الهوية  تعزيز  جهود  اإط��ار  يف  اململكة 
اأن ه��ن��اك اإجن�����ازات  وح�����ض��وره��ا ع��امل��ي��ا، ك��م��ا 
وال�ضحية  الطبية  امل��ج��الت  يف  حتققت  ك��ب��رة 
والقت�ضادية،  والبيئية  والرتفيهية  وال�ضياحية 
العاملية  ال�ضركات  عدد  زيادة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
يف ال�ضعودية. واأ�ضاف "�ضيا�ضيا اململكة ت�ضدرت 
وتبادل  والجتماعات  املوؤمترات  عقد  يف  امل�ضهد 
العالقات  وتعزيز  ال�ضقيقة  ال��دول  مع  ال��زي��ارات 
ال����دول خ���الل الأزم����ات  ال��ع��ون ملختلف  وت��ق��دمي 

وبادرت باحللول ال�ضيا�ضية الناجعة".
يف ال�ضياق ذاته، لفت وزير خارجية م�ضر الأ�ضبق 

ال�ضفر حممد العرابي، اإىل اأن اآثار خطط القيادة 
اخلم�س  خ��الل  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ي  ب���داأت  ال�ضعودية 
نهجا  ت�ضلك  اململكة  اأن  موؤكدا  املا�ضية،  �ضنوات 
جديدا ومميزا وهو الهتمام بالأو�ضاع الداخلية 
امل�ضتدامة  التنمية  ف��ك��رة  وت��ع��زي��ز  اأك���رب  ب�ضكل 
اإىل  م�ضرا  القت�ضادية،  اململكة  اإمكانات  وحتفيز 
ال��دور  على  عميق  اأث��ر  له  �ضيكون  النهج  ه��ذا  اأن 
اخلارجي وامتالك مقومات �ضيا�ضة خارجية اأكرث 
ر�ضوان  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويرى  وتاأثرا.  فاعلية 
م�ضارًا  وت�ضع  �ضاملة   2030 روؤي��ة  اأن  ال�ضيد، 
جديدًا للدولة يف �ضتى املجالت، ولي�س يف املجال 
القت�ضادي والتنموي فقط.  واأ�ضاف "هناك عدة 
ال�ضعودية  للدولة  اجلديد  امل�ضار  على  تدلل  نقاٍط 

النفط  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  م�����ض��األ��ة  بينها جت����اُوُز  م��ن 
ال���واردات، وهذه  الأوح��د يف  �ضبه  دوره  باعتبار 
فاململكة  ك��ل،  من  ج��زٌء  لكنها  �ضحيحة،  املالحظة 
هائلة الت�ضاع وهائلة املوارد والإمكانيات، ولذلك 
يكون من املنطقي والتفكر امل�ضتقبلي الإفادة من 
تت�ضاعف  ال�ضكان  اأّن  وبخا�ضٍة  الإمكانيات،  تلك 
عن  با�ضتماتٍة  يبحث  كله  ال��ع��امل  واأّن  اأع��داده��م، 
وهناك  العامل.  يف  الأعلى  لل�ضلعة  جديدة  بدائل 
�ضنعتها  ال�ضعوديني  عند  هائلٌة  علميٌة  اإمكانياٌت 
�ضتى  يف  والتخ�ض�س  الكثيف  بالتعليم  ال��دول��ة 
احلقول التكنولوجية: وبالنظر لهذا كله كان ل بد 
من الو�ضول اإىل مرحلة ي�ضتحيل عندها البقاء عند 
ال�ضناعات  اإدخ��ال  ازداد  لو  حتى  وح�ْضب،  النفط 

اإىل  الريعي  القت�ضاد  م��ن  اخل���روج  البرتولية. 
وزمان  املتقدمة،  والتكنولوجيا  املنتج  القت�ضاد 
للمملكة  ال�ضاملة  ال��رثوة  وا�ضتغالل  الديجيتال، 
واإن�ضانها من اأجل م�ضتقبٍل اآَخر؛ كلُّ ذلك تت�ضمنه 
جناحاتها  ب��داأت  التي   3020 روؤي��ة  وت�ضتوعبه 

تتواىل باأ�ضرع مما قدر كثٌر من املراقبني".
ال�ضيد  ر���ض��وان  الدكتور  واملفكر  اخلبر  وي��رى 
التنمية  مفاهيم  يف  ال�ضاملة  التغير  خطة  اأن 
ق��رارات  اقت�ضت  امل�ضتقبل،  وتقنية  وال����واردات 
يف  والتزاُمُن  التكامل  يتطلبها  الإدارة  يف  قويًة 
اأن  كما  وال��روؤي��ة،  اخلطة  عنا�ضر  �ضائر  ت�ضير 
�ضيا�ضات اإ�ضراك املراأة وال�ضباب اإىل اأبعد احلدود، 
كفاءًة  الأعلى  العنا�ضر اجلديدة هي  اأّن  وبخا�ضٍة 
ومتطلباتها،  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة  فهم  على  والأق���در 
وهذا ف�ضاًل عن حقوق املواطنة يف جمتمعٍ  ن�ضبة 
طاقات  اإط��الق  جرى  لقد  ج��دًا.  عاليٌة  فيه  ال�ضباب 
اإىل  اأي�ضًا. ولفت  واإن�ضانية كبرة  اإنتاجيًة كبرة 
اأن العالقات الدولية اجلديدة التي و�ضعت اململكة 
وال�ضراكات  ب��امل��ب��ادرات  املعا�ضر  العامل  قلب  يف 
الكربى  ال��دول  مع  املتوازنة  العالقات  يف  �ضواء 
الأُممية  الهيئات  يف  التاأثر  يف  اأو  والو�ضطى، 
G20 من  التي ت�ضارك اململكة يف ع�ضويتها مثل 

حمت  "كما  وتابع  و�ضالمها.  الب�ضرية  خر  اأج��ل 
+؛  اأوبك  خالل  من  النفط  اأ�ضعار  ا�ضتقرار  اململكة 
فاإنها ذهبت يف زمن الوباء باجتاه الدول الفقرة 
اللقاحات  اإي�ضال  ت�ضهيل  ويف  ديونها،  وتاأجيل 
الهيئات  يف  ال��ف��اع��ل  الإ���ض��ه��ام  اإىل  وه���ذا  اإل��ي��ه��ا. 
واحلماية  وال��ت��ع��اون،  ال�ضالم  اأج��ل  م��ن  ال��دول��ي��ة 
البيئية وامل�ضاعدات الإن�ضانية". وقال اإن "اململكة 
امل�ضرق  يف  وقع  ال��ذي  الختالل  وتداركت  تالفت 
العربي يف �ضبعينات القرن املا�ضي، وبعد تعاظم 
التدخالت واملطامع الإيرانية التي �ضعت لتخريب 
عدة دول عربية، تدخلت اململكة بقوٍة يف عهد امللك 
�ضلمان ل�ضتعادة التوازن باملنطقة وحتقيق الأمن 
للتغير  �ضيا�ضات  "هناك  واأ�ضاف  وال�ضتقرار". 
الدولية  ال�ضيا�ضات  وه��ن��اك  ب��ال��داخ��ل،  ال�ضامل 
القطبية.  التعددية  عامل  يف  قطبًا  اململكة  باعتبار 
وهناك �ضيا�ضات ا�ضتعادة التوازن مبنطقة ال�ضرق 
واحل�ضور  والدعم  بامل�ضاعدة  واخلليج  الأو�ضط 
و�ضكينة  وال���ض��ت��ق��رار  ال�����ض��الم  يفيد  �ضبيٍل  بكل 
كربى  اإجن���ازاٌت  اإنها  م�ضاحلهم.  وحفظ  النا�س 
ملا حتّقق، ي�ضبح  يف فرتٍة ق�ضرٍة جدًا. وبالنظر 
املاأمول اأن تبعث �ضيا�ضات اململكة روحًا جديدًا يف 

املجالت الداخلية والعربية والدولية".

متابعات

7 الأحد 27 رم�ضان 1442ه� املوافق 9 مايو 2021م ال�ضنة 90 العدد 23344

0

فجر 
ال�صحافة 
ال�صعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

الرقم املوحد: 920001222
حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com almaeena@albiladdaily.com

المملكة عززت قوة وتطور العنصر البشري
البالد - رانيا الوجيه - حممد عمر 

اعترب اخلبر القت�ضادي الدكتور ح�ضام الغاي�س، 
اأن ال�ضيا�ضيات والتوجهات التي و�ضعها �ضمو ويل 
العهد من خالل روؤية اململكة 2030، تطبيقا منهجيا 
اجلهد  توحيد  اىل  تهدف  التي  امل�ضرتكة  للخدمات 
وتوفر  الب�ضرية،  امل��وارد  من  الق�ضوى  لال�ضتفادة 
بيئة عمل منا�ضبة جلميع اجلهات باأقل تكلفة، وذلك 
احلكومية  الأج��ه��زة  يف  امل�ضاندة  اخل��دم��ات  بدمج 
التكاليف  وتخفي�س  واجل����ودة  الإن��ت��اج��ي��ة  ل��رف��ع 
تاأتي  وبالتايل  والإداري،  امل��ايل  الهدر  من  واحل��د 
اململكة  اإليها  ت�ضعى  التي  الإداري���ة  الهيكلة  اأهمية 
من خالل العن�ضر الب�ضري الذي يقوم علمه وفكره 
هو  فالإن�ضان  الإنتاج،  لتعزيز  العلمي  املنهج  على 
العن�ضر الأهم يف هذه املعادلة، باعتبار اأن العن�ضر 
الب�ضري هو الوعاء العقلي احلامل للتقنية، وبه يتم 
معدات  مع  امل�ضتوردة  الأجنبية  التقنيات  توطني 

واآلت واأجهزة متطورة. 
و�ضول  ا�ضتبقت  "اململكة  الغاي�س:  الدكتور  وقال 
العن�ضر  ب���اإع���داد  وال��ت��ق��ن��ي��ات،  وامل���ع���دات  الآلت 
ل�ضتيعاب  العلمية  وقدراته  عقله  وتهيئة  الوطني، 
الآلت  بها  تعمل  التي  التقنيات  وتوطني  وه�ضم 
اثبت  ال�ضعودي  وال�ضباب  اجل��دي��دة،  والأن��ظ��م��ة 

ق���درت���ه ع��ل��ى الن����خ����راط والإب��������داع يف جم���الت 
والكيمائية  والفيزيائية  والطبية  الهند�ضية  العلوم 
والكهربائية وغرها من العلوم املالية والقت�ضادية 
واملحا�ضبة، وذلك بعد اأن توفر لهم الدعم وامل�ضاندة 
كفاءة  رف��ع  م��ا  وامل��ع��رف��ة،  ال��ع��ل��وم  على  للح�ضول 
وفعالية العن�ضر الب�ضري داخل منظومة القت�ضاد 
اأر�س  الروؤية تنزل على  اأهداف  ال�ضعودي، وبداأت 

الواقع خالل ال�ضنوات املا�ضية.
اإع��ادة  اىل  ت�ضعى  اململكة  اأن  اإىل  الغاي�س  ون��وه 
ال�ضناعة  قطاعات  يف  بالتو�ضع  القت�ضاد  هيكلة 
والذكاء  املعرفة  اقت�ضاد  اىل  والتحول  واخلدمات 
الأ�ضا�ضية  ال��ط��رق  تغير  يتطلب  مم��ا  ال�ضناعي، 
الت�ضغيل  وعمليات  القت�ضادية  والوظائف  لل�ضوق 
وبهذا مت تغير النماذج القت�ضادية القدمية بنماذج 
حديثة ومتطورة لدعم النمو القت�ضادي وحت�ضني 
كفاءته وقدرته على املناف�ضة حمليا وعامليا، كما اأن 
حتويل  اإىل  تهدف  القت�ضاد  تنويع  ا�ضرتاتيجية 
اإىل  الواحدة  ال�ضلعة  اقت�ضاد  عن  بعيدا  القت�ضاد 
املتعددة  واخلدمات  ال�ضلع  من  ع��ددًا  ينتج  اقت�ضاد 
والأ���ض��واق  القطاعات  م��ن  متنامية  جمموعة  يف 
تناف�ضية  وق�����درة  ك���ف���اءة  اك���رث  اإن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة 

وا�ضتدامة وخلق فر�س عمل.

الهيكلة  اإع��ادة  اأن  اإىل  القت�ضادي،  اخلبر  واأ�ضار 
تزيد من متانة القت�ضاد من خالل ا�ضتخدام اأدوات 
وتدعم  املحلي،  الطلب  حتفز  اقت�ضادية  و�ضيا�ضات 
التحويلية  ال�ضناعات  وق��ط��اع  ال�����ض��ادرات  من��و 
على  واملحافظة  النفط  اأ�ضعار  تقلبات  على  للتغلب 
الطلب  يلعب  وب��ه��ذا  املحلي،  القت�ضاد  ا�ضتقرار 
القت�ضاد، مما  تعزيز  اأهمية يف  اكرث  دورا  املحلي 
القت�ضادية  الهياكل  لتغير  م�ضنية  جهودا  يتطلب 
اجلهود  ه��ذه  روؤي��ة  وميكن  املقبلة،  ال�ضنوات  يف 
 %  5-3 بني  منو  معدلت  بتحقيق  ثمارها  توؤتي 
�ضنويا، مع ارتفاع ن�ضبة م�ضاهمة القت�ضاد الرقمي 
تتجاوز  ن�ضب  اإىل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  اإج���م���ايل  يف 
موؤ�ضر  حت�ضن  وم��ع  الأخ���رى  القطاعات  م�ضاهمة 

مت�ضاعدة  بن�ضب  الإنرتنت  عرب  التجزئة  مبيعات 
تعك�س منو ال�ضتهالك املحلي وم�ضاهمته يف النمو 

القت�ضادي.
وقال الغاي�س، اإن خمرجات تنويع القت�ضاد �ضتقلل 
من خماطر اخل�ضارة القت�ضادية حتى ولو كان اأداء 
بع�س ال�ضتثمارات �ضعيفا خالل فرتة معينة، حيث 
اف�ضل  اأداوؤه���ا  �ضيكون  الأخ��رى  ال�ضتثمارات  اأن 
خالل نف�س الفرتة، ومن هنا ي�ضبح وا�ضحا تقلي�س 
تكون  ع��ن��دم��ا  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات  املحتملة  اخل�����ض��ائ��ر 
املحفظة القت�ضادية متنوعة بدل من الرتكيز على 
نوع واحد من ال�ضتثمار من خالل اإ�ضافة منتجات 
القائمة  التجارية  الأع��م��ال  اىل  ج��دي��دة  وخ��دم��ات 
او  التكتالت  خالل  من  الأفقي  التنوع  مبداأ  وتبني 
هيكلة  اإع��ادة  اأن  على  م�ضددا  الكبرة،  التجمعات 
القت�ضاد بق�ضد تنويعه تزيد من قدراته الإنتاجية 
التنمية  ب���ني  وت�����وازن  ال�����ض��ل��ع واخل����دم����ات،  م���ن 
الق��ت�����ض��اد على  ل��ه��ا  يتعر�س  ق��د  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر 
ال�ضعيد املحلي اأو العاملي، فمن هنا ا�ضبح تو�ضيع 
على  القت�ضاد  اعتماد  وتقلي�س  الإنتاجية  القاعدة 
يجب  ا�ضرتاتيجيًا  هدفا  املنتجات  من  حمدود  عدد 
حتقيقه، وهذا ما تهدف اإليه مبادرات روؤية2030 
من تنويع القت�ضاد بتحفيز ال�ضتثمارات وجذبها 

وتوظيف املوارد املالية والب�ضرية اف�ضل توظيف.
من جهته، يرى اأ�ضتاذ القانون يف كلية دار احلكمة 
الأب��ادي،  اإبراهيم  الدكتور  القانوين  وامل�ضت�ضار 
�ضلمان منذ توليه ولية  الأم��ر حممد بن  �ضمو  اأن 
العهد، اهتم ببناء الإن�ضان باعتباره اأغلى ما متتلكه 
م��ن خ��الل الرت��ق��اء مب�ضتوى  ث���روات،  م��ن  اململكة 
حقوق  على  واحل��ف��اظ  الطفل،  وحماية  التعليم، 

الأ�ضرة وحمايتها من التف�ضخ املجتمعي.
وقال البادي اإن املنهج الذي اتبعه �ضموه يف جانب 
الفكر نحو  اإعادة توجيه بو�ضلة  الإن�ضان هو  بناء 
على  الإن�ضان  عقل  لبناء  احلقيقية،  واملعرفة  العلم 
اأ�ضا�س �ضليم هو اخليار الأوحد لبناء جمتمع منتج 
الثقافة  جم���الت  ففتح  ال��ث��ق��اف��ات،  ملختلف  متفهم 
اأمره  تدبر  للفرد  يت�ضنى  حتى  امل�ضارب  املتعددة 
الأف�ضل  نحو  جمتمعه  تطوير  مل�ضوؤولية  وحتمله 
والأح�ضن يف جميع املجالت، كما اأنه - حفظه الله 
املجتمع.  يهدم  ال��ذي  املتطرف  الفكر  على  ق�ضى   -
اأنه  الفكر، كما  واأ�ضاف: هذا جزء من التطوير يف 
عمد لبناء املواطن ال�ضعودي بفتح جمالت متعددة 
له لتطوير نف�ضه داخليا وخارجيا ولن ن�ضتطيع اأن 
ولكن  ملجلدات  حتتاج  فهي  اجلوانب  كافة  نغطي 

هذه قطرة من بحر".

حضور دولي مؤثر وسياسة خارجية حكيمة

هيكلة المنظومة االقتصادية يحفز القدرات اإلنتاجية.. خبيران لـ             :

أكدوا أن المملكة عمود فقري في المنطقة.. سياسيون لـ              : 

حممد الرميحي حممد العرابيعايد املانع

اإبراهيم الأبادي

ر�صوان ال�صيد

ح�صام الغاي�س

البالد - مها العواودة
تعتمد اململكة على روؤية وا�ضحة املعامل للنمو والتطور وحتقيق القفزات الهائلة يف خمتلف املجالت، عرابها �ضمو ويل العهد الذي قطع على نف�ضه عهدا مبحاربة الف�ضاد، وبناء 

�ضعودية ي�ضار اإليها بالبنان عامليًا منذ اأن ُبويع وليا للعهد، لتكون اململكة من �ضمن اأف�ضل دول العامل يف التنمية والتخطيط املثايل مل�ضتقبل زاهر لالأجيال القادمة، عرب روؤية 2030، 
وبعد اإجناز خططها تتحول الريا�س اإىل روؤية 2040 للمناف�ضة على امل�ضتوى العاملي، بينما ر�ضم �ضموه �ضيا�ضية خارجية متوازنة وحكيمة، مبنية على م�ضالح ال�ضعودية يف املقام 

الأول، مع العتماد على الدبلوما�ضية يف حل الأزمات الدولية.
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"منظومة البيئة والمياه والزراعة"
أهداف محققة.. وطموح بال حدود

جدة – يا�سر بن يو�سف
العهد    ويل  �سمو  لبيعة   ــــ4   ال الــذكــرى  حتــل  
الروؤية  وحتقيق  ال�سموخ  ذكرى  مبثابة  وهي 
واملبادرات واحدًة تلو الأخرى، وكتابة تاريخ 

اململكة بروؤية طموحة.
النجاحات  توالت  املا�سية   الأعـــوام   وخــال 
الداخلية  الأ�ــســعــدة  جميع  عــلــى  الــ�ــســعــوديــة 
ــة، وحــقــقــت مــنــجــزات كـــان يعتقد  واخلــارجــي
ب�سعوبة حتقيقها لول الإرادة اجلادة، والعمل 
املخل�ص، والثقة التي اأوليت لأبناء هذا البلد. 
كانت حتتاج  اأمــورا م�ستحيلة، ولكنها  تكن  مل 
التغيري  اإحــداث  يتم  الوقت حتى  اإىل كثري من 
املطلوب وجني املكا�سب املاأمولة. يف ال�سيا�سة 
اخلارجية عمل ويل العهد على عديد من امللفات 
دولــيــا،  اململكة  �ــســورة  لإجــــاء  هــدفــت  الــتــي 
وقيادة  العظمى،  الــدول  بني  مكانتها  وتعزيز 
التعاي�ص  لتحقيق  والعربي  الإ�سامي  العامل 
الو�سطي  الإ�ــســام  �سورة  ونقل  اجلميع،  مع 
املعتدل وت�سمية الأمور مب�سمياتها يف الواقع 

ال�سيا�سي.
 وفيما يتعلق بالروؤية  2030 فخال  ال�سنوات 
اخلم�ص املا�سية حققت منظومة البيئة واملياه 
والـــزراعـــة عـــددًا كــبــريًا مــن الإجنـــــازات التي 
انعك�ص اأثرها الإيجابي على الوطن واملواطن، 
وحتقيق  الــدولــة  اقت�ساد  رفــد  يف  و�ساهمت 
الت�سغيلية  القدرة  رفع  كبرية من خال  اأربــاح 
احلكومي،  الإنفاق  كفاءة  وزيــادة  للم�ساريع، 

وا�ستدامة املوارد الطبيعية.
املنجزات  من  عــددًا  البيئة  قطاع  حقق  حيث   
للبيئة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإعــداد  اأبرزها 
ـــــداد نــظــام الــبــيــئــة اجلــديــد  واعــتــمــادهــا، واإع
يف  للبيئة  عاملية  مبادرات  واإطــاق  واعتماده، 
تخ�سي�ص  اإىل  اإ�ــســافــة  الع�سرين،  جمموعة 
اأ�ـــســـبـــوع لــلــبــيــئــة عــلــى املــ�ــســتــوى الــوطــنــي، 
البيئة  لقطاع  املوؤ�س�سية  الأطــر  يف  والتحول 
ــك  وذل ــتــدامــة  وال�ــس التنفيذ  جـــودة  لــ�ــســمــان 
املــجــالت  يف  متخ�س�سة  مــراكــز   5 بــاإنــ�ــســاء 
البيئة  �ــســنــدوق  اإنــ�ــســاء  جــانــب  اإىل  البيئية، 

لدعم ال�ستدامة املالية للقطاع، وتعزيز حماية 
وكذلك  والغابات،  املراعي  يف  النباتي  الغطاء 
التو�سع يف تاأهيل وتطوير واإعان املتنزهات 

الوطنية وح�سر وحتديد مواقعها.
اإعــــداد واعتماد  فقد مت  املــيــاه  قــطــاع  اأمـــا يف   
املياه  ونظام  للمياه،  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
والطلب  العر�ص  وخطة  التنفيذية،  ولوائحه 
عــلــى املــيــاه لــا�ــســتــخــدام احلــ�ــســري، وزيـــادة 
 %51 بن�سبة  ال�سدود  من  ال�سرب  مياه  اإنتاج 
وذلــك  ـــوم  م3/ي األــف   )387( بـــ  كمياتها  تقدر 
لتعزيز اأمن الإمداد وتنوع امل�سادر يف املناطق 
اإىل  اإ�ــســافــة  اململكة،  مــن  الغربية  اجلنوبية 
املطار  ال�سدود وح�ساد مياه  بناء  التو�سع يف 
يف  اجلوفية  املياه  م�ساهمة  ورفع  وال�سيول، 
اإىل  ال�سرب من 3 مليون م3/يــوم  تاأمني مياه 
3.5 مليون م3/ يوم، وزيادة اخلزن الوطني 
ال�سرتاتيجي يف الطبقات احلاملة للمياه ويف 
بحريات ال�سدود، لرفع اجلاهزية واأمن الإمداد 

بطاقة )150( مليون م3 /�سنة.
 وا�ستطاع قطاع املياه خف�ص ا�ستهاك القطاع 
مـن  املتجددة  غيـر  اجلوفيـة  للميـاه  الــزراعــي 
مليار   )8.5( اإىل  2016م  عام  م3  مليار   )17(

م3 عام 2020م، ور�سد �سهري ملراقبة التغيـر 
الطبقـات  فـي  اجلوفيـة  املــيــاه  منا�سـيب  فـي 
احلاملـة للميـاه مـن خال )414( بئرًا ويجـري 
اإىل  اإ�سافة  بئرًا،   )650( يقارب  اإىل  زيادتهـا 
زيادة اإنتاج املياه املحاة بن�سبة تتجاوز %68 
من 3.5 مليون م3 اإىل 5.9 مليون م3 يوميًا، 
املياه  نقل  �ســـعات منظومات  اإىل جانب زيادة 
املحاة بن�سبة جتاوزت 120% وزيادة اأطوالها 
بن�سبة57%، وزيادة �ســـعات منظومات اخلزن 
خف�ص  وكــذلــك   .%72 بن�سبة  املــحــاة  للمياه 
التكاليف الراأ�سمالية ملنظومات الإنتاج بن�سبة 
30%، وحتقيق رقم قيا�سي عاملي غيـر م�سـبوق 
ا�ستهاك  يف  ــاج  ــت اإن وحـــدة  لأقـــل  غين�ص  يف 
الطاقة عامليًا بواقع2.27 كيلو وات �ساعة لكل 

م3.
املوؤ�س�سي  الإطـــار  توحيد  القطاع  حقق  كما   
جميع  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خلدمات 
املياه  �سركة  اإ�سراف  خال  من  اململكة  مناطق 
عــدد  ــــادة  الــقــطــاع، وزي اإدارة  عــلــى  الــوطــنــيــة 
امل�ستفيدين من خدمة املياه وال�سرف ال�سحي 
وتطوير  جديد،  م�ستفيد  مايني   6 من  باأكرث 
الفوترة  واأنــظــمــة  لــلــعــدادات  التحتية  البنية 

وهو ما �ساهم يف رفع موثوقية الفوترة ورفع 
جودة البيانات، اإ�سافة اإىل زيادة كميات املياه 
املوزعة داخل ال�سبكة بـ 18 %خال 4 �سنوات، 
وتفعيل دور م�ساركة القطاع اخلا�ص يف اإدارة 
املعاجلة  حمــطــات  وت�سغيل  الــتــوزيــع  قــطــاع 
وتر�سيد   %  23 بـ  الإيـــرادات  وتنمية  القائمة، 
اإىل   ،%18 بـ  والراأ�سمالية  الت�سغيلية  النفقات 
للري  العامة  املوؤ�س�سة  تنظيم  اعتماد  جانب 
م�ستهدفات  مــن  والنــتــهــاء  وا�سرتاتيجيتها 
ورفــع  بال�سرتاتيجية،  التح�سرية  املرحلة 
بـ  املتجددة  املياه  من  للري  املخ�س�سة  املياه 

500 األف م3.
 يف املقابل حقق قطاع الزراعة اأي�سًا اإجنازات 
ل تقل اأهمية عن تلك التي حققها قطاعا البيئة 
واملياه، حيث مت اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية 
مع  التعامل  نظام  واإعداد  واعتمادها،  للزراعة 
والزراعة  لاأغذية  النباتية  الوراثية  املــوارد 
واعتماده،  الزراعة  نظام  واإعــداد  واعتماده، 
املائي  ال�ستزراع  اإنتاج  اإىل رفع حجم  اإ�سافة 
)الأ�سماك والروبيان امل�ستزرع( اإىل 100 األف 
الذاتي  الكتفاء  من  احلاجة  و�سد  �سنويًا  طن 
ال�ستزراع  ملنتجات  النفاذ  وتعزيز   ،%55 بـ 

اتفاقيات  بتوقيع عدة  العاملية  لاأ�سواق  املائي 
مع بع�ص الدول، ورفع حجم �سادرات التمور 
اخل�سروات  اإنتاج  وحجم  طن،  األف   215 اإىل 

يف البيوت املحمية اإىل 584 األف طن.
التحول  يف  الراغبني  املزارعني  عدد  زاد  كما   
 ،%155 بن�سبة  للخ�سار  الع�سوي  لــاإنــتــاج 
ب�سو�ســة  النخيــل  اإ�ســابة  معدلت  وخفــ�ص 
املواقع  عدد  ورفــع   ،%40 بـ  احلمراء  النخيــل 
وتطبيـق  ــزراعــيــة  ال املـــدرجـــات  مــن  املــوؤهــلــة 
تقنيـات ح�سـاد ميـاه الأمطـار، وزيادة الطاقات 
لتعزيز  اململكة  يف  الغال  ل�سوامع  التخزينية 
طن  مليون  مــن2.51  الغذائي  الأمــن  منظومة 
بداية 2015 اإىل نحو 3.43 مليون طن بن�سبة 
الأوىل  املرحلة  تخ�سي�ص  اإىل  اإ�سافة   ،%37
من قطاع املطاحن وم�سانع الأعاف بتاأ�سي�ص 
وا�ستكمال  م�ستقلة،  للمطاحن  �ــســركــات   4
تخ�سي�ص املرحلة الأوىل ببيع �سركتني للقطاع 
التمويل  ن�سبة  زيــــادة  جــانــب  اإىل  اخلــا�ــص، 
 6 على  وال�ستحواذ   ،%36 بـ  الزراعي  للقطاع 
�سركات عاملية جزئيًا وكامل احل�س�ص ل�سركات 

منتجة للغذاء يف العامل.
 من جانبه قام قطاع الرثوة احليوانية بتح�سني 
الإنتاج والإنتاجية للرثوة احليوانية باململكة، 
البيطرية  اخلدمات  م�ستوى  وحت�سن  وتعزيز 
والتحكم  وال�سيطرة  بها،  التغطية  ومعدلت 
وحوكمة  ونواقلها،  احليوانية  الأمرا�ص  على 
الإجــــــــراءات خلـــدمـــات الـــــرثوة احلــيــوانــيــة، 
العابرة  الأمرا�ص  من  احلد  منظومة  وتطوير 
الغذائي  الأمـــن  تعزيز  اإىل  اإ�ــســافــة  لــلــحــدود، 
الذاتي من  بتحقيق ن�سبة مرتفعة من الكتفاء 
م�ستوى  ورفــع  احليوانية،  الـــرثوة  منتجات 
ورفــع   ،%55 اإىل  البيطرية  اخلــدمــات  تــقــدمي 
املتنقلة  البيطرية  اخلــدمــات  تــقــدمي  تغطية 
منظومة  تطوير  جــانــب  اإىل   ،%100 بن�سبة 
لــلــحــد من  بــنــ�ــســبــة %90  ــبــيــطــري  ال احلـــجـــر 
الأمرا�ص احليوانية العابرة للحدود، وتقدمي 
للم�ستفيدين  اإلكرتونية  خدمة   855 يقارب  ما 

من خدمات الوزارة.

مسؤولون ومواطنون لـ           : 

ذكرى البيعة .. إنجازات تتوالى وأحالم تتحقق
�أبها ـ مرعي ع�سريي   

اأكد عدد من امل�سوؤولني والأهايل اإن ذكرى البيعة الـ4 ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ـــ  يحفظه الله  ـــ  وليا للعهد، منا�سبة عزيزة وفر�سة للتوقف طويا اأمام اإجنازاته الطموحة، والزهو 
باأجمل الروؤى، لتكون امتدادا لتحقيق الأحام لهذا الوطن املعطاء، والذي ا�ستمد قوته بف�سل من الله عز وجل، ومن قيادة حكيمة راأته بعني احلكمة والطموح ، ليكون نربا�سا ومنارا يف التحدي وال�سمود 
لرفعة وطن، ليقف خلفه �سعب ي�سانده وير�سم اأجمل ال�سور يف التاحم والرتابط. واأ�سافوا بقولهم: حينما ن�ستذكر اإجنازات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع  ــ يحفظه الله  ـــ تتبادر اإىل ذهننا على الفور روؤيته الطموحة 2030، والتي من �ساأنها اإحداث نقلة تاريخية ونوعية للمملكة على جميع الأ�سعدة، من خال تنوع م�سادر 

الدخل، وعدم الكتفاء بالنفط، ل�سمان م�ستقبل واعد للوطن واملواطن، وقيادته جهود الدولة لجتثاث الف�ساد، وعدم ا�ستثناء كائن َمن كان، بغ�ص النظر عن اأ�سماء اأو منا�سب الفا�سدين، وهي ر�سالة 
رين. وا�سحة من �سموه باأنه ل تنمية يف الدول الكربى اإل بعد حماربة الف�ساد وحما�سبة املق�سّ

رئي�ص  بن معجب احلويزي  اأو�سح ح�سن  ال�سياق  هذا  ويف 
عزيزة  الذكرى   هذه  اأن  باأبها  وال�سناعية  التجارية  الغرفة 
على كــل مــواطــن �ــســعــودي   فقد  قــد د�ــســن  �سمو ويل العهد  
التنمية  اإىل  للو�سول  مبتكرة  متعددة  وطنية  م�سروعات 
على  �سموه  حر�ص  كما   ، العزيز  بالوطن  امل�ستدامة  ال�ساملة 
القيام ببناء اقت�ساد وطني قوي ذي اأبعاد ا�ستثمارية خمتلفة 
، حيث نرى ثمار ذلك يف �ستى املجالت، �سمن برنامج روؤية 
�سمو  اأجراها  التي  التغيريات  اأن  وا�ستطرد  2030م.  اململكة 
خادم  رعاية  مع  املا�سية،  الأربعة  الأعــوام  خال  العهد  ويل 
 ، �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
هي مبثابة نقطة حتول على م�ستوى الدولة عمومًا. ف�سموه  
بعطاء ال�سباب ونظرته بعيدة املدى انطلق من الإرث العريق 
جمــالت  يف  امل�ستقبل  على  وعينه  احلا�سر  ليعالج  لــبــاده 
الوطن  تدعم  ب�سكل كبري جلوانب عدة  الإ�ساح  عدة، و�سار 
الأعــوام  اأن  اإىل  م�سريًا   ، �سواء  حد  على  واملقيم  واملــواطــن 
الأربعة جاءت بكثري من العمل والإجناز يف خمتلف املجالت 
وفق روؤية وطن عظيم طموح، وبهمة �سعب كاجلبال، وهذه 
املا�سية  ال�سنوات  ال�سعودية يف  التحولت  الروؤية هي عماد 
كافة  على  امللفات  مــن  الكثري  جعل  ممــا  الــلــه،  بـــاإذن  واملقبلة 
والأخرى  والجتماعية  ال�سيا�سية  و  القت�سادية  امل�ستويات 
التنموية نقاط ارتكاز لاإن�سان واملكان والزمان يف م�سروع 
اململكة  حتتفل  الــذي  �سموه   مع  الت�ساعد،  يف  اآخــذ  متكامل، 

و�سعبها بذكرى بيعته  الرابعة وليًا للعهد.
يف ختام ت�سريحه اأو�سح احلويزي قائًا : نيابة عن اأع�ساء 
الأعــمــال  وقــطــاع  العامة  والأمــانــة  اأبــهــا  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
بع�سري نبارك ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
اآل �سعود - حفظه الله - مبنا�سبة البيعة الرابعة، روؤية حكيمة 
كافة  على  للمملكة  امل�ستقبل  خارطة  ت�سوغ  وا�ست�سرافية، 
والّطاعة  وال�ّسمع  بالولء  والعهد  البيعة  وجندد  الأ�سعدة، 
 ، وتوفيقه  بعونه  وميــده  يحفظه  اأن  الله  وندعو   ، ل�سموه 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  قيادة والدنا خادم احلرمني  حتت 
بن�سره  الله  واأمده  الله ورعاه  �سعود  حفظه  اآل  العزيز  عبد 

وتوفيقه.

خارطة طريق 
وقال  امل�ست�سار الإعامي   احمد علي  اآل  مطيع  اإن ذكرى بيعة 
�سمو ويل العهد تاأتي والوطن ي�سري نحو حتقيق اهدافه، لفتا 
اإىل اأن الروؤية 2030 مبثابة  خارطة الطريق مل�ستقبل اململكة، 
وعملت خالها على حتقيق تطلعات املواطنني وتوفري كل ما 

يلزم لبناء م�ستقبل واعد وبيئة اإيجابية وجاذبة.
اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى  ال�سعودي   ال�سعب  ويحتفل 

من  الـــ24  يف  اأطلقت  التي   ،2030 ال�سعودية  روؤيــة  لإطــاق 
اأبريل 2016، بفخر واعتزاز عارمني، م�ست�سعرين على اأر�ص 
التي  وامل�ساريع  والإ�ــســاحــات  الــربامــج  من  العديد  الــواقــع 
لل�سعوديني.  اأف�سل  وم�ستقبل  خمتلف  واقــع  ب�سناعة  تهتم 
وي�ستذكر ال�سعوديون يف الذكرى اخلام�سة لروؤيتهم 2030، 
»اإن  الأكــرب:  م�سروعهم  عن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قاله  ما 
لكل  اأف�سل  مل�ستقبل  الطريق  اململكة 2030 هي خارطة  روؤية 
مرحلة  خــال  واأ�سهمت  الطموح  الوطن  هــذا  يف  يعي�ص  من 
على  الإجنــازات  من  جمموعة  حتقيق  يف  والتاأ�سي�ص  البناء 

عدة اأ�سعدة«. 
جاءت  املا�سية  الـ5  اأعوامها  خال  ال�سعوديني  روؤية  م�سرية 
مبتابعة واإ�سراف من قبل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان 
الذي يرى فيه ال�سعوديون »عراب الروؤية«، والذي قال عنها: 
بها  العمل  نبداأ  اأن  نريد  التي  للم�ستقبل،  »هي روؤية احلا�سر 
اليوم للغد، بحيث تعرب عن طموحاتنا جميعًا وتعك�ص قدرات 

العربي  العمق  على   2030 ال�سعودية  روؤية  وترتكز  بادنا«. 
املوقع  واأهمية  ال�ستثمارية،  والقوة  للمملكة،  والإ�سامي 
اجلغرايف ال�سرتاتيجي لل�سعودية؛ اإ�سافة اإىل فتحها جمال 
واحدا  ويكون  لينمو  �سريكا،  ليكون  اخلا�ص  للقطاع  اأرحب 
من اأكرب اقت�سادات العامل، وفق 13 برناجمًا تنفيذيًا لتحقيق 
اأو�سح   جانبه  مــن  لــلــروؤيــة.  الــــ96  الإ�سرتاتيجية  الأهـــداف 
الدكتور �سعيد دحمان الدو�سري الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
الغالية  الذكرى  بهذه  العهد  وىل  �سمو  نهنئ   بقوله   �سحية 
اأنها  ذكرى  تزامنت مع مرور  على ال�سعب ال�سعودي حيث  
لكل  طريق  خارطة  و�سعت  التي  الروؤية  على  �سنوات  خم�ص 
ما يهم معي�سة  املواطن ال�سعودي  وهي روؤيه عمت القطاعني 
اجتاهني  يف  احلمد  ولله  ت�سري   انها  كما  واخلــا�ــص   الــعــام 
متوازيني بطريقة �سحيحة وم�ستقبلها م�سرق بطموح �سمو 
ــ  وبتوجيهات  من خادم  ـ يحفظه اللهـ  الأمري حممد بن �سلمان ـ 

احلرمني ال�سريفني حفظهم الله جميعًا.

�أحمد �آل مطيع �سعيد �لدو�سري

حديث
الصراحة

تراءت يل الكثري من اخلواطر واأنا اأ�ساهد 
والــذي  الله  حفظه  العهد  ويل  �سمو  لقاء 
فــعــل ممــيــزة يف خمتلف  بـــــردود  حــظــي 
الو�سائل الإعامية حمليا وعامليا. ي�ستحق 
هذا اللقاء التحليل الذي ناله والذي تنوع 
ت�سنيفه يف راأي ما بني تعريفي و حتفيزي 
و توعوي.  و ي�ستحق اأن تدرج  اأجزاوؤه 
تابع  ال�سعودية.و  املناهج  يف  ملخ�سه  و 
الذي   و  امل�ساهد  �سد  الــذي  اللقاء  اجلميع 
ا�ستمر �ساعة و ن�سف  بني يف تنقل ممتع 
ما  بني اجلوانب القت�سادية و الجتماعية 

و البيئية و الت�سريعية و  ال�سيا�سية.
الأ�سا�سي  النظام  على  تــاأكــيــده  جــاء  فقد 
لــلــحــكــم بـــــاأن د�ــســتــور املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ال�سعودية هو القراآن الكرمي و �سنة ر�سوله 
ال�سام ت�سريحا جوهريا  ال�ساة و  عليه 
حمليا و دوليا. و ا�سرت�سل يف �سرح جميل 
اأهمية  و  الأحــاديــث  اأنـــواع  عن  للم�ستمع 
اأنواعها املوجبة للتطبيق من  التحري يف 
خطورة  على  الله  حفظه  اأكــد  وقد  عدمها. 
ال�سعيفة   الأحاديث  اإىل  ال�ستناد  و  الغلو 
�سعادة  كان يعيق جودة احلياة و  والــذي 
املــواطــنــني و املــقــيــمــني.   فــبــاب الجتهاد 
مفتوح لدين كل زمان ومكان و هذا ما كان 

يحاول اإغاقه املت�سددون.
اإذا كنا نحرق املراحل  عند �سوؤال املديفري 
ويل  رد  يجب  ممــا  اأكــرث  ب�سرعة  ن�سري  و 
فر�سة   اأي  تــرك   بــاأن  بالغة  بحكمة  العهد 
رجعت  "تقاع�ص".    هــو  للتحقيق  قابلة 
كنت  عــنــدمــا  عــامــا  اىل 25  ـــذاكـــرة  ال بــي 
باللغة  جدة"  "بنات  ملجلة  حترير  رئي�سة 
-1994 املدر�سية  املرحلة  يف  الإجنليزية 
مراهقة  اأحـــام  عــن  مــقــال  كتبت   .  1995
ح�سور  و  ال�سيارة  قيادة  منها  �سعودية 
املباريات و عمل املراأة يف القطاع الأمني 

و قدرتها على ال�سفر بدون اأي تعقيدات.
كل  حتققت   2030 روؤيـــة  بف�سل  والــيــوم 
هذه الأحام وجميع ما اعتربته م�ستحيا 
يف املا�سي اأ�سبح حقيقة وواقعا نعي�سه. 
لكن يظل التحدي اليوم لاأ�سرة ال�سعودية 
يف  وو�سعها  الوطنية  الهوية  تعزيز  هو 

امليزان.
فقد �سعدت وكلي فخر بجزئية ويل العهد 
" اإذا هويتك  متمثا  الوطنية   الهوية  عن 
الكبري  التنوع  مــع  ت�سمد  اأن  ت�ستطع  مل 
و يجب  معناته هويتك �سعيفة  العامل  يف 
و  قوية  هويتك  اإذا  و  عنها   ت�ستغني  اأن 
و  تطورها  و  تنميها  اأن  ت�ستطيع  اأ�سيلة 
الإيجابيات  حتفز  و  فيها  ال�سلبيات  تعدل 
و  الهوية  على  حافظت  اأنــك  معناته  فيها 
قوتها " .." اأعتقد اأن هويتنا قوية للغاية 
فيها. هي جزء رئي�سي من �سنعي  نفتخر 
. هي  مــواطــن �سعودي  كــل  اأنـــت و  اأنـــا و 
جزء رئي�سي من احلراك الذي حا�سل يف 
املبنية  ال�سعودية  هويتنا  ب�سبب  اململكة 
اإرثنا  و  العربية  و  الإ�سامية  الهوية  على 

الثقايف و التاريخي".
قبل  مــا  عا�ست  التي  املخ�سرمة  الأجــيــال 
الروؤية وما بعدها، اأجيال مر�سومة املعامل 
مقارنة بجيل اليوم الذي ين�ساأ يف ظروف 
وخا�سة  حتديات  ويواجه  متاما  خمتلفة 
يف ظــل املــتــغــريات مــن النــفــتــاح وثـــورة 
الثقايف  والغزو  والت�سالت  املعلومات 
وخا�سة  اأبناوؤنا  يواجهه  الــذي  والفكري 
الأ�ـــســـري.   لــديــهــم الهــتــمــام  ممــن �سعف 
اللغة  الــيــوم  حتــديــات يف  يــواجــه اجليل 
والأخــاق والدين يف ظل العوملة  والفنت 
والإبــاحــيــة  والإحلـــاديـــة والـــااأدريـــة اأو 

الأغنو�ستية.
فقد اأ�سبحت الرتبية اليوم اأ�سعب بكثري 
مما كانت عليه يف جيل والدينا عندما كان 
الأبــنــاء  كــون  بــالأمــان  الأهـــايل ي�سعرون 
اأ�سبحت  حيث  الزمان  تغري  بيوتهم.  يف 
اأجمع  للعامل  مفتوحة  اليوم  النوم  غرف 
وح�سيتها  و  بجمالها  مــرهــا،  و  بحلوها 
لذلك احلمل  املختلفة.   الأجهزة  من خال 
ــــرب و اجلــمــيــع مـــ�ـــســـوؤول عـــن تــعــزيــز  اأك
املدر�سة  و  البيت  يف  الوطنية  الــهــويــة 
املجتمع  و  الإعـــام  املنابر  و  اجلامعة  و 
.كما وجهنا  خادم احلرمني ال�سريفني يف 
خطابه مبجل�ص ال�سورى:" ل مكان بيننا 
ي�ستغل  و  انحال  العتدال  يرى  ملتطرف 
ل  و   ، اأهدافه  لتحقيق  ال�سمحاء  عقيدتنا 
مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف 
جزئية  ـــاإن  ف الإنحال".  لن�سر  و�سيلة 
قوية  ر�سالة  اللقاء  يف  ال�سعودية  الهوية 
و قد خ�س�ص برنامج  لها من بني برامج 

روؤية 2030.
فــاإن  ال�سيا�سي  بــاجلــانــب  للمهتمني  اأمـــا 
تطمح  الريا�ص  ــاأن  ب العهد   ويل  جزئية 
يعول  و  اإيــران   مع  جيدة  عاقات  لإقامة 
على عروبة احلوثي و خا�سة بعد املبادرة 
احلرب  حالة  باإنهاء  اخلا�سة  ال�سعودية 
جاءت  الت�سريحات  تلك  فــاإن   . اليمن  يف 
يف  و  الدبلوما�سية  يف  درو�ـــص  مبثابة 
الأحداث  مع   الراقي   التعامل احل�ساري 

ال�سعبة.
اأمرنا  وولة  بادنا  يحفظ  اأن  الله  اأ�ساأال 
و يرزقهم البطانة ال�ساحلة ملا فيه اخلري 
وال�ساح حتقيقا لروؤية 2040 و ما بعد .

لينه خالد اآل معينا
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الريا�ض- البالد
ــة مــعــ�ــســكــره  ــل ــ�ــس يـــوا�ـــســـل اأخـــ�ـــســـر ال
الإعـــــدادي املــقــام بــالإحــ�ــســاء؛ ا�ــســتــعــداًدا 
النهائية  الت�سفيات  من  الثالثة  للمرحلة 
فيها  �سيواجه  التي  الآ�سيوية  للبطولة 
منتخب �سوريا يوم 2 ذي القعدة ومنتخب 

اإيران يوم 4 من ال�سهر نف�سه.
فنًيا  املنتخب  املع�سكر  على  ويــ�ــســرف 

علي ال�سنحاين، وم�ساعداه تانري غوناي، 
 15 املع�سكر  يف  وينتم  املــولــد.  وخــلــدون 

لعًبا.
اإىل  ت�سم  التي  املجموعة  مــن  ويتاأهل 
– اإيران  ) قطر  الأخ�سر منتخبات  جانب 
اإىل  مبا�سرة  والثاين  الأول  �سوريا(   –
املركز  �ساحب  يخو�ض  بينما  النهائيات، 

الثالث امللحق؛ للبحث عن بطاقة التاأهل.

أخضر السلة يواصل استعداده للتصفيات اآلسيوية

)يف زحام ال�شم�ض .!(

)وليُّ العهد...وجداٌن عاٍل
”بإنسان الوطن”!(    )١-٢(

*اإنه �سيدي ويل العهد..
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز..

والزعيم  املمنهج  فهو  املــواطــن،  و�سموخ  �سموخه  قــام  عينيه  يف 
لروؤية 2030، والتوجه للإعداد لروؤية 2040 ومرحلة املناف�سة على 
مع  الإيــوان  برنامج  لقاء  يف  ال�ساب  الأمــري  اأملح  العاملي.  امل�ستوى 
اأهداف روؤية  اأن عام 2019 �سهد حتقيق معظم  عبدالله املديفر اإىل 

.2030
زادت  وتعتقت  �سنينه،  لديه  ازدادت  كلما  الــذي  �سلمان،  بن  حممد 
اكتظاظ  يف  بــاحلــظــوة  مــدة  قبل  الريا�سة  خــ�ــّض  قــد  كــان  جــمــاًل. 

ب�سارات الروؤية،
هائلة يف  قفزات  ال�سعودية حققت  الريا�سة  اأن  العهد  اأكد ويل  فقد 
من  ريــال  مليار   6.5 بـ  اأ�سهمت  اأنها  اإىل  م�سرًيا  الأخــرية،  الأعــوام 

الناجت املحلي يف عام 2018 مقارنة بـ 2.4 مليار عام 2016.
الريا�سة  اأنه يف قطاع  قبيل فرتة،  العهد يف ت�سريحات  وزاد ويل 
ارتفعت ن�سبة املواطنني املمار�سني للريا�سة من 13% يف 2015 اإىل 
19% يف عام 2019. ومنت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي من 
2.4 مليار ريال يف 2016 اإىل 6.5 مليار يف 2018 بزيادة تقدر بـ 

170% خلل عامني فقط. و)بالريا�سة( قال �سمو ويل العهد:
كافة وزيادة عددها،  الريا�سية  كذلك عملنا على تطوير الحتــادات 
فعلى �سبيل املثال مل يقم الحتاد ال�سعودي لل�سيارات منذ تاأ�سي�سه 
جنح  فقط،  �سنتني  اآخــر  يف  بينما  دولــيــة.  بطولة  اأي  با�ست�سافة 
الفورمول  وهي  العامل  يف  بطولت  ثلث  اأهم  با�ست�سافة  الحتــاد 
رفع  ا�ستطعنا  الــقــدم(  )كــرة  ويف  دكــار.  ورايل   ،1 وفــورمــول  اإي، 
القيمة ال�سوقية للدوري ال�سعودي لي�سبح الأعلى من بني الدوريات 
كذلك  ونعمل  العامل.  م�ستوى  على  دورًيــا   20 اأعلى  ومن  العربية، 

بنف�ض الزخم على بقية الحتادات.
املواطن  تطلعات  ووجدانه  نــداءه  تهزُّ  �سلمان،  بن  حممد  و�سيدي 
واحتياجاته وميوله وقدراته، فياأتينا بالروؤية تطفو على الأيام فينا 

مثلما ن�ستمُّ رائحَة الوجدان.
الأمـــام  اإىل  للناظرين  والــتــدبــري  والتفكري  عــنــان)الــفــكــر  *يــرخــي 
امل�ستقبل(  وا�ست�سراف  الآنــيــة  التطورية  احل�سارية  والثقافة 
)الأدب اجلم( والأناقة واللياقة واللباقة يف ت�سريحاته  ناهيك عن 
تفاوؤلية  املعلوماتي وقدرته على بعث طاقات  ال�سرد  وخلقه ولباقة 
والكلمات  ال�سور  �سياغة  يف  واملنطق  املقننة،  احلــاذقــة  بلغته 
اآراء ومواقف جريئة جاءت اأمنوذجًا  والإح�ساءات والإف�ساح عن 

يف التجان�ض املو�سوعي.
للمواطن  األفاظه  ومفردات  حديثه  بحبكة  العهد  ويل  �سيدي  *كان 

واملقيم والعامل باأ�سره �سجيًا، واإرهافًا ح�ساريًا علميًا ح�سيًا دقيقًا.
لنا  عطرًا  الوطنية  الإ�سلمية  وجــذوره  لع�سقه  �سخائه  من  *ين�سُج 
اأّنا نرتوي من نرج�ض �سخ�سيته  بالعامل  املن�سفون  فن�سهد وي�سهد 

وبنف�سجها؟
لأن ذاته وجملة ذواته- ما �ساء الله- تت�سلل بني الأ�سلع.

باأدومة  الأ�سيل  النبيل  ال�سهم  الروؤية  زعيم  العهد،  ويل  *�سيدي 
اإبداعية  م�ساحة  ال�سموع.  ب�سوء  مغمورة  �سخ�سية  )الأ�سياخ(. 
للوطن  والزدهــار  التطور  وعلوم  الأدمغة  تنمية  علوم  ابتكار  يف 
الر�سني  املبدع  اآراء اخلبري  العاملي.  الجتماعي  والذكاء  واملواطن 
ــاع الــوطــنــي والإنــ�ــســاين مــع املــتــغــريات التي  املــجــبــول على الإمــت
ي�سهدها الوطن واملنطقة والعامل. * ا�ستجاب لـ )ا�ست�سافة عبدالله 
املديفر يف الإيوان( بحرفية واأعاد )اخل�سب الوطني وكل حكاوي 

النمو التنموي وال�سيا�سة والعلقات الدولية(.

د.عدنان املهنا

جدة – هالل �شلمان
اأن  اأن لغة الأرقــام توؤكد  اإل  اأن م�ستواه ولياقته قد تراجعا ب�سكل وا�سح،  مع 
حيث  الهلل؛  مع  موا�سمه  اأف�سل  يعي�ض  غوميز  بافيتيمبي  الفرن�سي  الهداف 
ال�سباب  مرمى  يف  وبهدفيه  هدفا،   20 بر�سيد  ــدوري  ال هــدايف  ترتيب  يت�سدر 
كبار هدافيه  قائمة  اإىل  لين�سم  )الزعيم(  بقمي�ض  اإىل 100 هدف  )الأ�سد(  و�سل 

عرب تاريخه.
تاريخه مع حممد  الهلل عرب  قائمة هدايف  الثالث يف  املركز  ويتقا�سم غوميز 
ال�سلهوب الذي �سجل 100 هدف اأي�سا، وياأتي قبلهما نا�سر ال�سمراين )الزلزال( 
الذي �سجل 132 هدفا، ويف املركز الأول اأ�سطورة الأزرق �سامي اجلابر بـ 175 

هدفا.
الــدوري، و17 هدفا يف  وجــاءت مئوية غوميز مع الهلل بواقع 68 هدفا يف 
البطولة  يف  و5  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  كاأ�ض  يف  و8  اآ�سيا،  اأبــطــال  دوري 

العربية للأندية الأبطال، وهدفني يف كاأ�ض العامل للأندية.
الـ 20 هدفا يف  الفرن�سي حاجز  )الأ�سد(  التوايل يك�سر  الثالث على  وللمو�سم 
الدوري ال�سعودي للمحرتفني؛ حيث �سجل يف اأول موا�سمه مع الهلل 21 هدفا، 
مع  الــدوري  يف  املو�سم  هذا  هدفا   20 اإىل  وو�سل  املا�سي،  املو�سم  هدفا   27 ثم 

تبقي 4 جولت.
الفرن�سي  النجم  اأن  اإل  وحيويته،  لياقته  وانخفا�ض  ال�سن  يف  تقدمه  ورغــم 
يتمتع باحرتافية عالية ومثابرة حيث يحر�ض على اأداء التمارين ومراقبة وزنه 
ي�سخره  اخلــربة  من  ر�سيدا  وميلك  والإجـــازات،  التوقف  اأوقــات  يف  خ�سو�سا 

خلدمة فريقه وزملئه وذلك ما يجعله حا�سما يف املنا�سبات الكربى.
وتاأمل جماهري الهلل اأن يزاأر الأ�سد كثريا يف املباريات املتبقية ول متانع يف 
مو�سمه  الأرجــح  على  يق�سي  اأنه  خ�سو�سا  القهوة،  املف�سل  مب�سروبه  تزويده 

الأخري مع )الزعيم(.

حمداهلل ضمن أفضل 5 مهاجمين في أبطال آسيا
جدة – هالل �شلمان

اخــتــار الحتـــاد الآ�ــســيــوي لكرة الــقــدم هــداف 
�سمن  حمدالله،  الـــرزاق  عبد  املغربي  الن�سر، 
دور  يف  الــغــرب  منطقة  عــن  مهاجمني   5 اأف�سل 

املجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا.
مبوقعه  تقرير  يف  الآ�ــســيــوي  الحتـــاد  وكتب 
اآ�سيا  اأبــطــال  دوري  هــّداف  يتاأخر   " الر�سمي: 
اأهدافه  جمموع  من  فقط  اأهــداف  بثلثة   2020
يف املو�سم املا�سي بر�سيد 4 اأهداف حتى الآن. 
مت ا�ستكمال تاألقه يف التهديف من خلل موهبة 

اإبداعية جعلته ي�سنع متريرات حا�سمة اأي�سًا".
دوري  يف  املخ�سرم  املــغــربــي  "رفع  وتــابــع: 
هدفًا،   24 اإىل  الإجــمــايل  ر�سيده  اآ�سيا  اأبــطــال 
تاريخ  يف  هــّدافــني   10 اأفــ�ــســل  �سمن  لي�سبح 
الــبــطــولــة عــلــى الإطـــــلق، بــعــد اأن مــثــل الــريــان 
واجلي�ض القطريني، وكذلك غوانغزو اآر اأند اإف 

على  حالته  اأف�سل  يف  حمدالله  كــان  ال�سيني. 
�سجل  حيث  املا�سية؛  الــثــلث  ال�سنوات  مــدار 
مع  ر�سيده  من  اأكرث  الن�سر،  بقمي�ض  هدفًا   15

الأندية الآ�سيوية الثلثة ال�سابقة م�سرتكة".
املباراة  الثاين حلمدالله يف  " الهدف  واأكمل: 
التي فاز فيها الن�سر على فولذ 2-0 كان الأجمل 
مبراوغة  قام  بعدما  العام،  هذا  البطولة  يف  له 
فوق  من  �ساقطة  الكرة  ي�سدد  اأن  قبل  مدافعني، 
احلار�ض، لي�سيف هدفًا جديدًا اإىل قائمة اأهدافه 

التي ل تن�سى".
ويــنــافــ�ــض حــمــدالــلــه عــلــى الأفــ�ــســلــيــة كــل من" 
ــو مــهــاجــم بــري�ــســيــبــولــيــ�ــض  ــل ــهــريــار مــوغــان �ــس
ــــــــراين، واملــــــايل �ــســيــخ ديـــابـــاتـــي مــهــاجــم  الإي
الإيراين، واأحمد عبا�ض زاده مهاجم  ال�ستقلل 
ــازي الإيــــــراين، والــكــيــنــي مايكل  تــراكــتــور �ــس

اأولونغا هداف الدحيل القطري.

في إحصائية للجنة الفنية باتحاد القدم

أندية الشرقية األكثر استفادة من المدرب الوطني
الريا�ض- البالد

اأً�ـــــســـــدرت الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
القدم  لكرة  ال�سعودي  بالحتاد 
اإحــ�ــســائــيــة عـــن اأكــــرث الأنـــديـــة 
املدرب  من  ا�ستفادة  ال�سعودية 
 2019 مو�سمي  خــلل  الوطني 
 ،2021  – و2020   2020  -
املدربني  عــدد  حيث  مــن  وكــذلــك 
الأجــانــب  واملــدربــني  الوطنيني 
ال�سعودية  الأندية  يف  العاملني 

بجميع درجاتها ال�سنية.
وجــــاء التـــفـــاق والــقــاد�ــســيــة 
ــتــفــادة من  كـــاأكـــرث الأنـــديـــة ا�ــس

مو�سم  خـــلل  الــوطــنــي  املــــدرب 
نــاٍد،  لكل  ــا  مــدرًب  18 بـــ   2021  -  2020
 12" جــدة  ثم  مدرًبا   13 بـ  الهلل  يليهما 
والوحدة  والن�سر  ال�سباب  ثم  مدرًبا"، 

 10 بـــ  اأحـــد  ثــم  نـــاٍد،  مدرًبا" لكل   11" بـــ 
مدربني.

 ،2020 –  2019 مبو�سم  يتعلق  وفيما 
جـــاء كــل مــن التـــفـــاق والــ�ــســبــاب كــاأكــرث 

املــدرب  مــن  ا�ستفادة  الأنــديــة 
لكل  مـــدرًبـــا   15 بــــ  الــوطــنــي 
القاد�سية  من  كل  يليهما  نــاٍد، 
مـــدربـــني لكل  بــــ 9  والــنــ�ــســر 
منهما، ثم جدة بـ 8 مدربني، ثم 
الهلل واأحد بـ 7 مدربني لكل 
مدربني"   5" والعدالة  منهما، 

والوحدة "4 مدربني".
وا�ستعر�ض التقرير الرقمي 
مــقــارنــة بـــني عــــدد املـــدربـــني 
ـــني يف  ـــعـــامـــل ـــيـــني ال ـــوطـــن ال
كل  يف  املــذكــوريــن  املو�سمني 
من مراكز التدريب الإقليمية، 
ــــدرجــــة املـــمـــتـــازة،  ــــة ال ــــدي اأن
ــدرجــة  املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، اأنـــديـــة ال
واأندية  الثانية،  الــدرجــة  اأنــديــة  الأوىل، 

الدرجة الثالثة.

األسد الفرنسي يصل للمئوية 
ويؤكد حضوره في وقت الحسم
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المملكة محطة ألهم البطوالت الدولية

رعاية ولي العهد تدفع بالرياضة السعودية للعالمية

اإعداد- حممود العو�ضي
يف  املجالت  باقي  �ساأن  �ساأنه  الريا�سي-  املجال  يكن  مل 
الأمــر  العهد  ويل  واهتمام  ــة  وروؤي فكر  عن  بعيًدا  اململكة- 
فالأمر  للعهد،  وليا  �سموه  مبايعة  منذ  �سلمان،  بن  حممد 
العهد،  توليه من�سب ويل ويل  اإبان  اأطلق  �سلمان  بن  حممد 
روؤية2030، التي تبنتها اململكة منذ عام 2016. لإعادة بناء 
اأ�س�س متطورة، تنطلق من مرتكزات  ال�سعودية على  الدولة 
الواقع، وتتعامل معه، وت�ست�سرف  اأ�سيلة. ت�ستقرئ  وطنية 
مدى  ــادرة  ــب امل تلك  وتعك�س  حتــديــاتــه.  ملــواجــهــة  امل�ستقبل 
والريا�سة؛  ال�سباب  لقطاع  العهد  ويل  يوليه  الذي  الهتمام 
اأبرز  واأحــد  التنمية،  مكونات  من  اأ�سا�سًيا  مكوًنا  باعتباره 

حمركات حتقيق روؤية 2030.
القطاع املهم جّل عنايته ورعايته، وهو  فاأوىل �سموه هذا 
الكثر  واإغــاق  الق�سايا،  من  الكثر  حلحلة  اإىل  اأف�سى  ما 
والأنــديــة  الريا�سي  ال�سارع  تــوؤرق  كانت  التي  امللفات  من 

الريا�سية ال�سعودية.

اإجنازات متتالية
ال�سعودية،  الريا�سة  اإجنازات  توالت  الهتمام،  هذا  ومع 
ال�سعودية  الريا�سة  ومازالت  كافة.  والألعاب  الأ�سعدة  على 
الوثابة  الأّخاذ وانطاقتها  القوي، وبريقها  تثبت ح�سورها 

للعاملية.

حمطة لكربى البطوالت
 اأ�سبحت ال�سعودية ِقبلة لكثر من املناف�سات واملتناف�سني، 
ا رحبة، وحتظى  وباتت اأكرب البطولت الدولية، جتد لها اأر�سً
مناف�سات  عرب  وذلــك  كبرة،  وجماهرية  وا�سعة،  مبتابعة 
وال�سطرجن  واملــاكــمــة  املــ�ــســارعــة  كـ"  خمتلفة؛  ريــا�ــســيــة 
و�ــســبــاقــات الــ�ــســيــارات) رايل داكــــار- فــورمــول الــدرعــيــة- 
الألعاب  من  وغرها  واجلــولــف،  والــدراجــات،   )1 فورمول 

اجلماعية والفردية.

مكرمة ويل العهد
العهد، قد تكفل قبل عامني ب�سداد جميع   وكان �سمو ويل 
ق�ساياها  جميع  وحل  ال�سعودية،  الريا�سية  الأندية  ديــون 
الأندية  على  الق�سايا  اإجمايل  بلغ  وقد  »الفيفا«،  يف  العالقة 
ق�سايا   107 الفيفا  يف  املالية  اللتزامات  ب�سبب  ال�سعودية؛ 
 333 قيمتها  بلغ  ال�ستئناف،  قيد  وق�سايا  منظورة  بني  ما 
اأثره  له  كان  الذي  التوجيه  وهو  ريــال،  األف  و500  مليونا، 

العمل بروح جديدة،  ال�سعودية على  اأندية  قدرة  البالغ على 
ويل  مكرمة  قبل  تكبلها  كانت  التي  الأثــقــال  انزاحت  بعدما 

العهد.

اإ�ضرتاتيجية دعم االأندية
مل يقف الأمر عند مكرمة ويل العهد، بل امتد الهتمام اإىل 
اأعلن  وقد  الريا�سية،  الأندية  جلميع  متوا�سل  دعم  اإقــرار 
عن   2020 الريا�سي  املو�سم  انطاقة  قبل  الريا�سة  وزيــر 
بهدف  ال�سعودية؛  لاأندية  م�سبوقة  غر  دعم  اإ�سرتاتيجية 
ــا  اإداريًّ ا�ستدامتها  ل�سمان  الأنــديــة؛  هذه  وتطوير  ت�سغيل 
ا. وقد اأكد وزير الريا�سة الأمر عبدالعزيز بن تركي  وماليًّ
دعم  يف  وروؤيــتــه  العهد،  لــويل  اخلا�س  الهتمام  الفي�سل 

الريا�سة ب�سكل عام، والأندية ب�سكل خا�س.
لدى  الــذاتــي  الكتفاء  �سيحقق  الــدعــم  هــذا  اأن  واأو�ــســح 
اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  الألعاب  ن�سر  يف  و�سي�سهم  الأندية، 
الأندية  معها  �ستكون  واإداريــة،  مالية  حوكمة  نظام  اإيجاد 
كبر  ب�سكل  �سي�سهم  مبــا  امل�ستثمرين،  جــذب  على  قـــادرة 

وفعال يف زيادة مداخيلها املالية.
تركي  بن  عبدالعزيز  الأمر  بح�سب  الإ�سرتاتيجية،  هذه 
عام،  ب�سكل  الريا�سي  القطاع  تعزيز  على  �ستعمل  الفي�سل 
وزارة  �ستقوم  اإذ  اخل�سو�س؛  وجه  على  فيه  وال�ستثمار 
الريا�سة من خالها بتوزيع مبلغ 2.5 مليار ريال لاأندية؛ 
عام  اإطــار  وفــق  العمل  على  ت�سجعها  متكاملة،  خطة  وفــق 
ال�سعيَدْين  على  تطورها  يف  ي�سهم  فّعال،  حوكمة  لنظام 

لـ170  الدعم  هذا  �سمولية  اإىل  اإ�سافة  والإداري،  الريا�سي 
نادًيا وفق اآلية حمددة. كما �ست�سهم هذه الإ�سرتاتيجية يف 
رفع م�ستوى الريا�سة ال�سعودية مبختلف اأنواعها؛ لتحقق 
الألعاب  وانت�سار  ع  تنوُّ خال  من  العاملية  امل�ستويات  اأعلى 

املختلفة لدى الأندية، وتعزيز م�ستواها واأدائها العام.
ا مبا�سًرا )جلميع اأندية  كما توفر الإ�سرتاتيجية دعًما ماليًّ
دوري  اأنــديــة  من  نــاٍد  لكل  ريــال  مليون   50 مببلغ  اململكة( 
املحرتفني البالغ عددها )16 نادًيا(، ومبلغ 80 مليون ريال 
الأمر حممد بن �سلمان  اأندية دوري  بالت�ساوي بني  م  يق�سَّ
البالغ عددها )20 نادًيا(، ومبلغ 36  لأندية الدرجة الأوىل 
الثانية  الدرجة  اأندية  بني  بالت�ساوي  م  يق�سَّ ريــال  مليون 
م  يق�سَّ ريــال  مليون   55 ومبلغ  نــادًيــا(،   24( عددها  البالغ 
 110( عددها  البالغ  الثالثة  الدرجة  اأندية  بني  بالت�ساوي 

اأندية(.
املحرتفني  دوري  لأندية  ميكن  الإ�سرتاتيجية،  وبح�سب 
البالغ عددها 16 نادًيا احل�سول على دعم اإ�سايف يف حال 
البنية   - )احلوكمة  هي"  رئي�سة،  حماور  اأربعة  تطويرها 
على  املختلفة(.  الألعاب   - اجلماهرية  القاعدة   - التحتية 
ويح�سل  م�سروطة.  املحاور  هذه  يف  الدعم  اآلية  تكون  اأن 
مليون   20( مبلغ  على  املحرتفني  دوري  اأندية  من  نــاٍد  كل 
ريال( يف حال قام النادي مبطابقة معاير حمددة من ناحية 
املالية  والإدارة  الإداريــة  والهيكلة  والقيادة  الإ�سرتاتيجية 
والإدارة الت�سغيلية، وم�سوؤولية اأ�سحاب العاقة واللتزام 

والتحكم واملراقبة واللوائح الداخلية.

تطوير  مقابل  ريــال(  مايني   10( على  نــاد  كل  ويح�سل 
البنية التحتية واملن�ساآت التابعة لها.

وفيما يخ�س الألعاب املختلفة واآلية دعمها، فقد مت ر�سد 
يف  ـــ170  ال للنوادي  منحه  يتم  ريــال(،  مليون   480( مبلغ 
اململكة لتحفيز جهودها يف تن�سيط  10 األعاب خمتلفة، ي�سل 
جمموع نقاطها الإجمالية اإىل 800 نقطة. وت�سمل الألعاب 
واألعاب  اليد،  وكرة  ال�سلة،  وكرة  الطائرة،  الكرة  الع�سرة: 
القوى، والتن�س الأر�سي، والتايكوندو، والكاراتيه، وكرة 

الطاولة، وال�سباحة، والدراجات الهوائية. 

 قفزات نوعية للريا�ضة ال�ضعودية
وكان �سمو ويل العهد، قد اأكد اأن الريا�سة ال�سعودية حققت 

قفزات هائلة يف الأعوام الأخرة.
وارتفعت ن�سبة املواطنني املمار�سني للريا�سة من 13% يف 
2015 اإىل 19% العام املا�سي، و�سول اإىل 40% عام 2030. 
ومنت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي من 2.4 مليار ريال 

يف 2016 اإىل 6.5 مليار بزيادة تقدر بـ %170.
الحتـــادات  تطوير  على  عملنا  كــذلــك   : �سموه  ــاف  واأ�ــس
يقم  مل  املثال  �سبيل  فعلى  عــددهــا،  وزيـــادة  كافة  الريا�سية 
اأي  با�ست�سافة  تاأ�سي�سه  منذ  لل�سيارات  ال�سعودي  الحتــاد 
الحتــاد  جنــح  فقط،  �سنتني  اآخــر  يف  بينما  دولــيــة.  بطولة 
الفورمول  وهي"  العامل  يف  بطولت  ثاث  اأهــم  با�ست�سافة 
اإي، وفورمول 1، ورايل دكار"، ويف كرة القدم ا�ستطعنا رفع 
بني  من  الأعلى  لي�سبح  ال�سعودي  للدوري  ال�سوقية  القيمة 
الدوريات العربية، ومن اأعلى 20 دوريا على م�ستوى العامل. 

ونعمل كذلك بنف�س الزخم على بقية الحتادات.

الريا�ضة الن�ضائية تتاألق 
ويل  بدعم  مدفوعة  ال�سعودية  الن�سائية  الريا�سة  خطت 
للن�ساء  املتاحة  الفر�س  فتزايدت  جــبــارة،  خطوات  العهد، 
ال�سعوديات اللواتي يحلمن باملناف�سة يف ال�ساحة الريا�سية 
الوطنية والدولية، فاململكة تتغر بوترة مت�سارعة. فانعك�س 
على ارتفاع الن�ساط الأ�سبوعي للمواطنات ال�سعوديات من 8 
يف املائة يف عام 2015 اإىل 19 يف املائة موؤخرا رغم القيود 
املفرو�سة ب�سبب جائحة كورونا، وهو ما ميثل زيادة باأكرث 
وزارة  وتعمل  �سنوات.  عدة  غ�سون  يف  املائة  يف   100 من 
ودعم  تدريبية،  والــدورات  الت�سهيات،  توفر  اإىل  الريا�سة 
يف  بفعالية  وامل�ساركة  الن�سائية،  للريا�سات  الحتــــادات 

امل�سابقات املحلية والدولية.

ــــرة  رميــا بنت بندر  الأم انــتــخــاب   -
ع�سوا يف اللجنة الأوملبية الدولية.

تــتــوىل  ــيــدة  �ــس اأول  عــطــار  خــلــود   -
لناد يف دوري  الإعــامــي  املــركــز  قــيــادة 

املحرتفني.
لرئا�سة  مطبقاين  اأريــــج  انــتــخــاب   -

الحتاد ال�سعودي للتن�س.
-  يوجد الآن فريق وطني لل�سيدات يف 

25 احتاًدا ريا�سًيا.
�سيدة  الأقــل  لديها على  -  30 احتــاًدا 

ع�سو جمل�س اإدارة.
الريا�سة  جلــان  مــن  املــائــة  يف   67   -

املجتمعية ت�سم عنا�سر ن�سائية.
- مت ت�سجيل اأكرث من 4000 لعبة يف 

الحتادات الريا�سية.
 8 يف  �سعودية  لعبة   66 تناف�ست    -
ريا�سات وفزن بـ 11 ميدالية خال دورة 

األعاب جمل�س التعاون اخلليجي.
-  �ساركت 21 لعبة �سعودية يف دورة 
الأوملبياد اخلا�س يف اأبوظبي وح�سلن 

على 29 ميدالية.
بذهبية  احلـــمـــاد  احلــ�ــســنــاء  فــــازت   -
ال�سعودية  تاريخ  يف  مرة  لأول  املبارزة 
خال بطولة اجلولة الآ�سيوية للمبارزة 

- الريا�س 2019.
الن�سائي  البولينغ  فــريــق  تناف�س    -
للبولينغ  الــعــامل  بطولة  يف  ال�سعودي 

لأول مرة 2019.
- �ساركت 72 لعبة �سعودية يف الدورة 
الريا�سية العربية لل�سيدات يف ال�سارقة 
عام 2020، وهي اأكرب بعثة ن�سائية من 

ال�سعودية، وفزن بـ 12 ميدالية.
- تاأهلت �سارة اجلمعة لدورة الألعاب 
التي  طــوكــيــو،  يف  للمعاقني  الأوملــبــيــة 

�ستقام هذا ال�سيف.
الن�سائية  ال�سعودية  الــفــرق  لعبت    -
يف بــطــولــة كــاأ�ــس الــعــامل لـــاأهـــداف يف 
كوبنهاجن يف مايو 2019، وبنيويورك 

�سبتمرب 2019.
الــتــحــدي مــن الريا�س  فــريــق   - تــوج 
ــقــدم  ال كــــرة  دوري  بــبــطــولــة  مــــوؤخــــرا 
بعد  وذلك  الأوىل،  ن�سخته  يف  لل�سيدات 
اإيــغــلــز)1-2(،  جـــدة  فــريــق  عــلــى  تغلبه 
 3 عــلــى  مق�سمة  فــريــقــا،   24 مبــ�ــســاركــة 
جمـــمـــوعـــات، حــيــث �ــســمــت جمــمــوعــة 
فرق، ومثلها من جدة، و4  الريا�س 10 

فرق من الدمام.  

تقدم مذهل  مكرمة ولي العهد أنقذت األنديةالرياضة النسائية تخطو بثبات

مليار مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي  
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أخيرة
الأحد 27 رم�سان 1442هـ املوافق 9 مايو 2021م ال�سنة 90 العدد 1223344

مليون ريال تبرعات »فرجت« خالل رمضان
الريا�ض - البالد

خلدمة  التربعات  حجم  اأن  لل�سجون،  العامة  املديرية  اأكــدت 
اأكرث من  بلغ  املبارك اجلاري،  "فرجت" منذ بدء �سهر رم�سان 
123 مليون ريال، ا�ستفاد منها عدد من املحكومني يف الق�سايا 
حجم  بلغ  كما  واملقيمني،  املواطنني  من  اجلنائية  غري  املالية 
 460 من  اأكــرث  اأعــوام  ثالثة  قبل  اخلدمة  بداية  منذ  التربعات 

و975  مواطًنا   2163 �سراح  اإطالق  يف  اأ�سهمت  ريال،  مليون 
مقيًما، حيث تعد من املن�سات الوطنية الرائدة يف جمال التربع 

اخلريي.
"فرجت" تتميز ب�سمولها للمحكومني من  اإن  وقالت املديرية 
جنائية،  غري  مالية  ق�سايا  يف  ال�سعوديني  وغري  ال�سعوديني 
وباإمكان اجلميع مد يد العون وم�ساعدتهم، من خالل الدخول 

اأفراد"، واختيار خدمات  "اأب�سر  "اأب�سر" وتطبيق  على من�سة 
املديرية العامة لل�سجون، وحتديد امل�ستفيد الذي يراد التربع 
"�سداد"،  خدمة  من  العملية  تنفيذ  ثم  ال�سداد،  رقم  ون�سخ  له، 
من  التاأكد  اأهمية  مع  ال�سعودي،  املركزي  البنك  يوفرها  التي 
مقدار املبلغ املدخل املراد التربع به لفواتري "فرجت" قبل اإمتام 

عملية الدفع.

»الغذاء والدواء«: ال بودرة 
ضارة بمشروب الفاكهة

جدة - البالد
قطعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم �سحة ما يتم تداوله من 

احتواء �سراب الفاكهة البودرة على مواد كيميائية �سارة بال�سحة.
اإنه  تويرت،  على  الر�سمي  ح�سابها  يف  تغريدة  عرب  الهيئة  وقالت 
مواد  على  يحتوي  بــودرة  �سكل  على  الفاكهة  �سراب  بــاأن  �سحة  ل 
كيميائية �سارة، حيث يتم التاأكد من جميع املكونات يف املادة وتقييم 
ا�ستهالك  من  بالتقليل  والـــدواء،  الغذاء  هيئة  ون�سحت  �سالمتها. 
هذه امل�سروبات، لحتوائها على كميات عالية من ال�سكر وانخفا�ض 

قيمتها الغذائية.

التحكم بالسكري يقلل 
من حدوث الجلطات

»واتس اب« يؤجل تطبيق 
قواعد »سرية البيانات«

اإلطاحة بشخصين نفذا 
جريمة سطو

جدة - البالد
خالد  الدكتور  ال�سرايني،  وق�سطرة  القلب  اأمرا�ض  ا�ست�ساري   اأكد 
  HBA1c  النمر، اأن التحكم بال�سكري والو�سول بالتحليل الرتاكمي 
  .%15 م�ستقباًل  بن�سبة  القلب  جلطات  حدوث  يقلل   %7 من  اأقل  اإىل 
ون�سح النمر يف تغريدة له على "تويرت"، مر�سى ال�سكرى فقط باأن 
يكون الكول�سرتول  LDL  حتت 100 - دون وجود �سغط وتدخني 
وجلطات - اأما مع وجود ال�سغط  والتدخني والإ�سابة بجلطة �سابقة 
اأخذ عالج  اأن يكون حتت 70، ويف حال حدوث  جلطة )مع  فينبغي 

الكول�سرتول(، فيجب اأن يكون حتت 55. 

البالد - وكاالت
قواعده  تطبيق  موعد  تاأجيل  جمــدًدا  اب"،  "وات�ض  تطبيق  اأعلن 
 اجلديدة ب�ساأن �سرية بيانات 2 مليار �سخ�ض حول العامل، والتي كان 

 من املفرت�ض تطبيقها اعتباًرا من 15 مايو اجلاري. 
وقالت اإدارة التطبيق اإنها لن تقطع مبا�سرة اخلدمة عن امل�ستخدمني 
لكنها  اجلــديــدة،  ال�ستخدام  قواعد  على  املوافقة  الذين  يرف�سون 
اأحدًا لن يفقد  اأن  اإر�سال ر�سائل تذكري لهم، مو�سحة  �ستواظب  على 
هذا  ب�سبب  اب"  ا�ستخدام   "وات�ض  على  القدرة  يخ�سر  اأو  ح�سابه 
التحديث، غري اأن امل�ستخدمني �سيتلقون  ر�سائل تذكري عن ال�سيا�سة 
عدم  حال  يف  اخلدمة  اخل�سائ�ض  يف  بع�ض  يفقدون  وقد  اجلديدة 

موافقتهم على القواعد اجلديدة .

الريا�ض - البالد
متكنت اجلهات الأمنية من القب�ض على �سخ�سني نفذا عملية �سطو 

ا�ستوليا عربها على ما يقرب من مليون ريال.
خالد  الــرائــد  الــريــا�ــض  منطقة  ل�سرطة  الإعــالمــي  املتحدث  وقــال 
الكريدي�ض، اإن املتابعة الأمنية جلرمية ال�سطو امل�سلح، التي تعر�ض 
بتاريخ 14/  املرخ�سة  ال�سركات  لإحدى  تابع  اأموال  ناقلة  لها طاقم 
9/ 1442 هـ، وا�ستيالء اجلناة على مبلغ 950،000 ريال من طاقم 
ناقلة الأموال، حتت التهديد بال�سالح، عند قيامهم بالتغذية النقدية 
لأحد اأجهزة ال�سرف الآيل مبحافظة الدمل، اأ�سفرت عن متكن اجلهة 
املخت�سة ب�سرطة املنطقة من ك�سف غمو�ض اجلرمية وحتديد هوية 
اخلام�ض  العقد  يف  ال�سوابق  اأربـــاب  من  مواطنان  وهما  اجلــنــاة، 
تورطهما  على  الأدلــة  توافر  بعد  وذلك  عليهما،  والقب�ض  العمر،  من 
الأولية  ال�ستدلل  اإجـــراءات  ومببا�سرة  ال�سطو،  جرمية  بارتكاب 
املبالغ  من  جــزء  ا�ــســرتداد  مت  فيما  اإليهما،  ن�سب  مبا  اأقـــّرا  بحقهما 
النظامية،  الإجــراءات  بحقهما  واتخذت  اإيقافهما  وجرى  امل�سلوبة، 

واإحالتهما اإىل النيابة العامة.

إدمان »الجوال« يصيب        شخصيات تشعل صراع الدراما تحويل السيارات القديمة لـ»تحف فنية«
الدماع باالضطرابات

جدة - خالد بن مر�ضاح
اأطلق وكيل اأمني حمافظة جدة خلدمة املجتمع املهند�ض 
وطن"  "ر�سم  مبادرة  )ال�سبت(،  اأم�ض  الزهراين،  عائ�ض 
امل�سهد  حت�سني  مــبــادرات  اإطـــار  يف  التحلية،  مبم�سى 
هذه  اأن  اإىل  الــزهــراين،  ولفت  املحافظة.  يف  الب�سري 
الر�سم على عدد من  ت�ستهدف  مبادرة جمتمعية  الفعالية، 
ال�سيارات القدمية واخلربة وحتويلها اإىل حتف جمالية 
يف  ت�سهم  فنية  اأعماًل  لت�سبح  تدويرها  اإعــادة  خالل  من 
اأن  مبينًا  جـــدة،  حمافظة  يف  الب�سري  امل�سهد  حت�سني 

الأمانة ت�سعى اإىل تعزيز ال�سراكة املجتمعية وال�ستفادة 
اأعمالهم  ودعم  الت�سكيليني  الفنانني  وقــدرات  مواهب  من 

الإبداعية واإتاحة عر�سها يف الطرق واملرافق العامة.
التي  جدة"  "يال  من�سة  اأطلقت  جــدة  اأمــانــة  اأن  يذكر 
يف  لــالإ�ــســهــام  املـــجـــالت،  جميع  يف  املــبــدعــني  ت�ستقطب 
معاجلة التحديات يف حمافظة جدة، كما ت�ستقبل املن�سة 
املبادرات الجتماعية بح�سب التخ�س�سات والهتمامات، 
منوذًجا  لت�سبح  وتنفيذها  دعمها  على  الأمــانــة  وتعمل 

لالإبداع البلدي مب�ساركة جمتمعية.

البالد - وكاالت
على  الإدمــــــان  اأن  حــديــثــة  درا�ـــســـة  ك�سفت 
الــدمــاع  الــذكــيــة ي�سيب  الــهــواتــف  ا�ــســتــخــدام 
با�سطرابات كيميائية خطرية، ت�سبب حالة من 
اإذ تبني للباحثني، بعد  القلق ال�سديد والتعب، 
قيا�ض م�ستويات حم�ض "غاما اأمينوبوترييك" 
)GABA(، لعدد من امل�ساركني يف الدرا�سة، 
يف  ـــارات  ـــس الإ� تبطئ  كيميائية  ـــادة  م وهـــي 
الهواتف  على  املدمنني  الأ�سخا�ض  اأن  الدماغ، 
والإنرتنت، قد يتعر�سون لأ�سرار يف وظائف 

الدماغ املختلفة، وي�سابون بالقلق.
وقال تقرير ن�سره موقع "برايت �سايد"، اإن 
يلم�ض هاتفه مبعدل 2617 مرة يف  ال�سخ�ض 
اليوم، م�سريا اإىل حدوث بع�ض الأعرا�ض التي 
ا�ستخدام  عن  التوقف  عند  اجل�سم  على  تظهر 
اإذ  بالرهاب،  البع�ض  اإ�سابة  الذكية،  الهواتف 
من  الذكية  الهواتف  مدمني  من  الكثري  يعاين 
الآخر  البع�ض  اأن  مبينا  والغ�سب،  الكتئاب 
ترك  عند  والوحدة،  والذعر  واخلــوف  بالقلق 

الهاتف الذكي.

القاهرة - البالد
مع عر�ض كل حلقة من امل�سل�سالت الرم�سانية، 
امل�سرتك  العامل  اأن  اإل  والت�سويق  الإثارة  تزداد 
الدرامى  املو�سم  خالل  درامية  اأعمال  ثالثة  بني 
جنمات  ثالث  بني  الكبري  التناف�ض  هو  احلايل، 

وغزل"  وجليلة،  "هنا،  �سخ�سيات  يلعنب 
و"ن�سل  نيوتن"،  "لعبة  م�سل�سالت  يف 

الأغراب"،  و"اللى مالو�ض كبري".
جــذبــت  نيوتن"  "لعبة  م�سل�سل  يف 

مــتــابــعــي  اأنــــظــــار  "هنا"  �ــســخــ�ــســيــة 
دورها  تلعب  والتي  ب�سدة،  امل�سل�سل 

مــنــى زكــــي، وذلــــك بعدما  الــنــجــمــة 
كثرية  منعطفات  �سخ�سيتها  قابلت 

بينما  العمل،  اأحـــداث  مـــدار  على 
دور  عــمــر  مــي  الــفــنــانــة  تلعب 

"ن�سل  "جيلة" يف م�سل�سل 
تتعر�ض  الذي  الأغراب"، 
خـــاللـــه ملــطــبــات كــبــرية 
طالقها  بعد  حياتها  يف 

عقب  "ع�ساف"  مـــن 
ـــه الــ�ــســجــن،  دخـــول
ـــا تــــتــــاألــــق  ـــم ـــن ـــي ب

"غزل"  ب�سخ�سية  العزيز  عبد  يا�سمني  الفنانة 
وتفاوتت  كبري".  مــالــو�ــض  "اللى  م�سل�سل  يف 
الثالث،  النجمات  حول  الآراء 
يرى  منهن  كل  فمعجبو 
الرهان،  ك�سبت  اأنها 
ـــل  ـــ�ـــس وتــــعــــد الأف
ر�سيفاتها،  بــني 
ي�ستمتع  بينما 
الــــــبــــــعــــــ�ــــــض 
بــــــاأدائــــــهــــــن 
جميعا دون 
ــيــل  ــفــ�ــس ت
واحــــــــــدة 
عـــــــــلـــــــــى 

اأخرى.
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مبادرات جمتمعية عديدة تنفذ خالل �ضهر رم�ضان اجلاري من بينها توزيع وجبات اإفطار لل�ضائمني يف خمتلف 
املدن ال�ضعودية، وتبدو متطوعات واأطفال م�ضاركون يف مبادرة جلنة امل�ضوؤولية االجتماعية بالغرفة التجارية 
التكافل  دور  وتفعيل  اخلريي  العمل  ا�ضتدامة  على  حر�ضًا  ال�ضائمني،  على  اإفطار  وجبات  لتوزيع  تبوك  يف 

االجتماعي وتعزيز روح التعاون والتاآزر بني اأفراد املجتمع.

إفطار 
صائم
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