اململكة  ..ح�ضور دويل و�سيا�سات حكيمة
البالد  -مها العواودة

الإعالم املتجدد

تعتمد اململكة على ر�ؤي��ة وا�ضحة املعامل للنمو والتطور وحتقيق القفزات
الهائلة يف خمتلف املجاالت ،عرابها �سمو ويل العهد الذي قطع على نف�سه
عهدا مبحاربة الف�ساد ،وبناء �سعودية ي�شار �إليها بالبنان عاملي ًا منذ �أن ُبويع
وليا للعهد ،لتكون اململكة من �ضمن �أف�ضل دول العامل يف التنمية والتخطيط
املثايل مل�ستقبل زاهر للأجيال القادمة ،عرب ر�ؤية  ،2030وبعد �إجناز خططها
تتحول الريا�ض �إىل ر�ؤية  2040للمناف�سة على امل�ستوى العاملي ،بينما ر�سم

�سموه �سيا�سية خارجية متوازنة وحكيمة ،مبنية على م�صالح ال�سعودية يف
املقام الأول ،مع االعتماد على الدبلوما�سية يف حل الأزمات الدولية.
و�أكد الكاتب واملفكر الكويتي الدكتور حممد الرميحي لـ"البالد"� ،أن ر�ؤية
 2030الطموحة فكرة ا�ستباقية متميزة و�ضعها الأمري حممد بن �سلمان،
حم��ددة الأه ��داف ،و�ستحقق الطموحات بعد �أن �آت��ت ثمارها مبكر ًا خالل
اخلم�س �سنوات املا�ضية ،معتربا �أن جناح اململكة هو جناح للخليج واملنطقة
لأنها العمود الفقري يف خ�ضم حتديات هائلة.
التفا�صيل �ص7

مناء وجمد ورخاء
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� 12صفحة  /رياالن

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

جدة  -البالد

مع اطالق ر�ؤية اململكة  2030قبل خم�سة �أعوام وذكرى بيعة �سمو ويل العهد الرابعة حدث حتول كبري
وغري م�سبوق يف اململكة �شمل كافة املجاالت و�صو ًال �إىل جمتمع حيوي واقت�صاد مزدهر ووطن طموح
يرتقي ب�سواعد �أبنائه �إىل م�صاف الدول املتقدمة ،مناء وجمدا ورخاء ،معزز ًا موقعه الرائد �ضمن �أقوى
االقت�صادات يف العامل.
فبحنكة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان ،حفظه الله ،وقدراته الإبداعية والإدارية الفذة يف �صياغة
�أ�س�س قوية يف التنمية والنهو�ض والتقدم  ،انطلقت عجلة احلراك التنموي واالجتماعي واخلدمي غري
امل�سبوق لي�صبح احللم حقيقة ملمو�سة من خالل العديد من الإجن��ازات ،وتبني �صندوق اال�ستثمارات
العامة وملكيته للم�شاريع الكربى لدعمها وت�سهيل �أعمالها ومراقبتها مما يوفر فر�ص ًا وا�سعة لل�شباب
ال�سعودي ،وا�ستك�شاف وتنمية امل�شروعات الواعدة والنا�شئة واال�ستغالل الأمثل للموارد
الطبيعية وتوطني التقنية والذكاء اال�صطناعي لتنويع م�صادر االقت�صاد وزيادة الدخل
وحت�سني جودة احلياة وجتاوز االعتماد على النفط كمورد �أ�سا�سي للخزينة العامة.
وقد �شهدت اململكة ال�شروع يف تنفيذ م�شروعات �سياحية فائقة الفخامة وت�أهيل
الكوادر الوطنية ومتكني امل��ر�أة وحتديث الت�شريعات والقوانني واللوائح
وتوفري بيئة جاذبة لريادة الأعمال وال�شراكة الذكية مع القطاع اخلا�ص
وج��ذب اال�ستثمارات الأجنبية ومواجهة كافة التحديات ومنها
جائحة كورونا بكفاءة واقتدار.

التفا�صيل بالداخل

ال�سعودية ترف�ض خطط �إ�سرائيل لإخالء منازل الفل�سطينيني
المملكة وباكستان تتفقان
على مكافحة اإلرهاب
جدة  -البالد

�أك��دت اململكة وباك�ستان� ،أهمية ت�ضافر جهود العامل الإ�سالمي ملواجهة
التطرف والعنف ونبذ الطائفية ،وال�سعي احلثيث لتحقيق الأم��ن وال�سلم
الدوليني ،و�شددتا على �أهمية موا�صلة اجلهود امل�شرتكة ملكافحة ظاهرة
الإره��اب التي ال ترتبط ب�أي دين �أو عرق �أو لون ،والت�صدي لكافة �أ�شكالها
و�صورها و�أي � ًا ك��ان م�صدرها .وق��ال بيان م�شرتك مبنا�سبة زي��ارة رئي�س
وزراء باك�ستان عمران خان الر�سمية �إىل اململكة� ،إن اجلانبني �أك��دا عمق
العالقات الأخوية التاريخية التي تربط بني البلدين ،وا�ستعر�ضا جممل
الق�ضايا الإقليمية وال��دول �ي��ة ،وبحثا �سبل تعزيز ع�لاق��ات البلدين يف
جميع املجاالت ،واتفقا على تكثيف االت�صاالت والتعاون بني امل�س�ؤولني
احلكوميني والقطاع اخلا�ص يف البلدين بهدف االرتقاء بالعالقات الثنائية
�إىل �آف��اق �أرح ��ب ،ومب��ا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين .وطبقا للبيان

ناق�ش اجلانبان �سبل تقوية وتعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية بني
البلدين من خالل ا�ستك�شاف جماالت اال�ستثمار والفر�ص املتاحة يف �ضوء
ر�ؤية اململكة  ،2030و�أولويات التنمية يف باك�ستان للتحول من ال�سيا�سة
اجلغرافية �إىل اجلغرافيا االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة التعاون يف
جم��االت الطاقة والعلوم والتكنولوجيا وال��زراع��ة والثقافة ،و�أك��دا على
ر�ضاهما عن متانة العالقات الع�سكرية والأمنية الثنائية ،واتفقا على مزيد
من التعاون لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة بني البلدين .و�شدد اجلانبان على
دعمهما الكامل لكافة حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة ،و�أكدا �أهمية دعم
اجلهود الرامية للتو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل للأزمة اليمينة ،كما �أدانا ما
تقوم به اجلماعات وامللي�شيات الإرهابية ومنها ملي�شيا احلوثي من هجمات
واعتداءات بال�صواريخ البالي�ستية والطائرات امل�سرية على �أرا�ضي اململكة
التفا�صيل �ص2
�ضد املن�ش�آت احليوية والأعيان املدنية.

المرأة السعودية ..
تمكين وريادة
جدة ــ رانيا الوجيه

حظيت املر�أة ال�سعودية منذ بيعة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
حفظه الله -مبكانة متقدمة يف �سوق العمل ال�سعودي والعاملي ،حتى�أ�صبحت مناف�سً ا يف املجاالت ال�صناعية واالقت�صادية واطلقت ابداعات
الن�ساء ال�سعوديات ،حيث �أثبتت امل��ر�أة قدرتها على �أن تكون رقمًا �صعبًا
يتم الرهان عليه ،وه��ذه املكانة مل تكن لوال الر�ؤية الثاقبة والدعم الكبري
من �سموه الكرمي .ومبنا�سبة الذكري الـ 4لبيعة �سمو ويل العهد جند �أن
املر�أة ال�سعودية حظيت باهتمام بالغ من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
ومبتابعة خا�صة من �سمو ويل العهد الأم�ين ،حيث �ضاعف �سموه الكرمي
من دورها ،ورفع املعوقات �أمامها ،ورفع ح�صتها يف �سوق العمل ،ومل ي� ِأت
هذا النجاح �إ ّال بجهد و�إ�صرار من �أجل النهو�ض ولتقدم املر�أة كل ما لديها من
حقوق ،للو�صول �إىل ما و�صلت �إليه حالي ًا.
التفا�صيل �ص5

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

:

مركز الملك سلمان حقق األمان لليمنيين
البالد  -حممد عمر

ثمن �صالح علي القادري رئي�س قطاع �إذاعة اجلمهورية اليمنية جهود مركز امللك �سلمان للإغاثة وبراجمه وم�شروعاته
يف اليمن والأعمال التنموية والإن�سانية التي ينفذها وم�ساهمته يف توليد فر�ص عمل ق�صرية الأجل من خالل �إعادة
ت�أهيل البنية التحتية الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمات .وقال القادري� ":ساهم املركز يف م�شروع �إعادة ت�أهيل الأطفال
املجندين واملت�أثرين بالنزاع امل�سلح يف اليمن من خالل �إدماجهم يف املجتمع و�إحلاقهم باملدار�س ومتابعتهم ،كما
�ساهم �أي�ض ًا عن طريق م�شروع "م�سام" لتطهري الأرا�ضي اليمنية من الألغام التي زرعتها امللي�شيات احلوثية يف
مناطق �سيطرتها ،ويف املجال ال�صحي وا�صل املركز تنفيذ مبادرة عالج ونقل اجلرحى وامل�صابني داخل اليمن
وخارجه مب�شروعات متنوعة ،ا�ستفاد منها  24,243فرد ًا .
من جهة ثانية و�صلت �إىل ميناء عدن� ،أم�س (ال�سبت)� ،أوىل دفعات منحة امل�شتقات النفطية املقدمة من اململكة عرب الربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع احلكومة اليمنية وال�سلطات املحلية ،لت�شغيل �أكرث من
 80حمطة مينية بقيمة  422مليون دوالر �أمريكي .ويبلغ �إجمايل كميات املنحة  909,591ط ًنا مرت ًيا من الديزل،
و� 351,304أطنان مرتية من املازوت؛ دع ًما لتحقيق اال�ستقرار املعي�شي واالقت�صادي لل�شعب اليمني ،وامتدادًا للدعم
ال�سخي التي تقدمه اململكة لليمن يف جميع املجاالت ،وت�أكيدًا على �أوا�صر الأخوة والروابط املتينة بني البلدين ال�شقيقني،
وتزامن ًا مع مطلع �أ�شهر ال�صيف التي متثل ذروة اال�ستهالك الكهربائي مع ارتفاع درجات احلرارة.
التفا�صيل �ص3

ويل العهد
القائد امللهم
كتب  :حممد اجلهني
ال �� �س �ن��وات الأرب� � ��ع ح �ت��ى و�إن ك��ان��ت
م�ضاعفة لأ��ض�ع��اف م�ضاعفة ال ميكن ان
تقا�س يف عمر الزمن حينما يراد ا�ستعرا�ض
مراحل التطور ،لكنها يف اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة خ��ارط��ة ط��ري��ق ل�ع�م��ل د�ؤوب
و�إخ�لا���ص متناهٍ  ،ونتاج لور�ش عمل �أتت
�أكلها مبكرا حتت ظل ر�ؤية ذات بعد تنموي
ال حمدود ،يقودها ويل العهد �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ال�شغوف
بحب الوطن واملواطن ملهم ال�شباب وباين
قدرة وطنية ج�سدتها م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية يف كافة جماالت احلياة يف اعقاب
ت�شييد ب�ن��ى حتتية ك��ان ي�ج��ب ان تتوفر
عند حلظة انطالق النه�ضة ال�شاملة ليبدو
امل�ستقبل م�شرقا من خالل �إجنازات تنموية
ب�أبعاد فكرية ور�ؤى ثاقبة ت�ؤدي يف نهاية
االم��ر لتحقيق ت�صورات �أ�ضحت وا�ضحة
املعامل يف وطن بحجم قارة.
ال�سنوات الأربع املا�ضية �أ�صلت مفهوم
ال�ع�م��ل اجل ��اد يف ك��اف��ة االجت��اه��ات لبناء
منظومة مبتكرة توافق الع�صر وتف�ضي اىل
احراز الرفاهية وتعزز الإ�صالحات وحتقق
ما كان حلما بعيد املنال .ولعلنا ن�ست�شهد
ف�ق��ط ب�ت���ص��ورات �سمو ويل ال�ع�ه��د لهيئة
الوظائف التي يعمل ب�إخال�ص لتوفريها
ل�شباب وف�ت�ي��ات اململكة مب��ا ميكنهم من
االدخار ولي�س العي�ش فقط ،وهذا ما ي�ؤكد
رعايته "حفظه الله" لتفا�صيل التفا�صيل
مثلما ي�ؤكد حجم املردود الإيجابي مل�سرية
ال��ر�ؤي��ة التي ب��دت مالحمها ماثلة للعيان
على ار�ض الواقع يف وقت وجيز جدا حتت
ان�ظ��ار ومتابعة واه�ت�م��ام خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ويف
ظل رعاية ومتابعة عرابها �سمو ويل العهد
االمري حممد بن �سلمان.
ل �ق��د حت �ق��ق للمملكة ب �ل��وغ م��ا ت�صبو
�إليه القيادة الر�شيدة فارتفعت الإي��رادات
غري النفطية وال زال��ت تت�صاعد ،و�أ�ضحى
م��ن امل��ا��ض��ي االع �ت �م��اد على برميل النفط
وت�ضاعفت ال �ق��درات وب��ات��ت احل�ي��اة �أك�ثر
�سهولة يف ظل حكومة الكرتونية بامتياز
بعد ت�سخري التقنية لتي�سري الإج ��راءات،
ف�أ�صبح ا�ستخراج جواز ال�سفر او رخ�صة
القيادة �أو انهاء مئات الإجراءات احلكومية
واخلا�صة ال يكلف �سوى �ضغطة زر ،ويتم
�إجنازه من مقعد ال�سيارة او �صالة اجللو�س
او �أي مكان يف العامل.
ا�ستثمار مقدرات الوطن الغني بالكنوز
االقت�صادية جاء على ر�أ�س �أولويات �سمو
ويل العهد ولهذا قفزت اململكة خالل �سنوات
ق�صرية جدا باجتاه ال�صفوف الأوىل عامليا
عرب مبادرات ت�ستهدف الت�صنيع من خالل
حتفيز القطاع اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمار
القادم من الداخل واخلارج على حد �سواء
فارتفع معدل االقبال على اال�ستثمار لت�صبح
اململكة قبلة لل�شركات العاملية الكبرية مبا
يحقق النمو املن�شود ويوفر وظائف نوعية
كانت وال تزال حمط اهتمام الأمري حممد بن
�سلمان للو�صول اىل احللم املتمثل بجودة
احلياة ،وقد بد�أنا ن�ست�شعر ذلك مبكرا بعد
اخفاق ازم��ة الوباء يف اح��داث �ضرر كبري
بفعل ال�سيا�سة احلكيمة والرعاية الفائقة
للإن�سان قيا�سا بالعديد من دول العامل.
ل��ع��ل��ن��ا ن�����ش�ير م��زه��وي��ن ب��ال��ف��خ��ر اىل
م�����س��ت��وى الأم����ن ال����ذي يعي�شه امل��واط��ن
واملقيم والزائر مبا يحفظ كرامة االن�سان
ويحقق تطلعاته قيا�سا اىل ما تعي�شه دول
عظمى م�ستح�ضرين �سهولة التنقل بني
املدن والقرى مرتامية الأطراف بطم�أنينة
ودون وجل حتت جناح الظالم يف �صحراء
ق��اح��ل��ة دون خ�شية ال��ت��ع��ر���ض ل��ع��ار���ض
م��ف��اج��ئ �شبيه بتلك امل�شاهد ال��ت��ي تعج
بها ال�شوارع اخللفية لكثري من عوا�صم
العامل املتقدم وهذا دون �شك مك�سب عظيم
يعزز النه�ضة ال�شاملة التي تف�ضي لتوفري
حياة مكتنزة رفاهية ،وقد �شاهدنا يف هذا
ال�صدد ذل��ك االه��ت��م��ام ال��راق��ي الإن�ساين
غ�ير امل�����س��ب��وق ب��امل��واط��ن
واملقيم ابان ا�شتداد ازمة
كورونا..
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القيادة تهنئ رئيسي روسيا وقرغيزيا

خادم الحرمين يأمر بترقية أعضاء بالنيابة العامة

الريا�ض -وا�س

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله،-
�أمر ًا ملكي ًا برتقية عدد من �أ�صحاب الف�ضيلة �أع�ضاء النيابة العامة ،على
�سلك �أع�ضاء النيابة العامة.وثمَّن النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبدالله
املعجب� ،صدور الأمر امللكي ،م�ؤكد ًا �أنه ي�أتي يف �إطار دعم خادم
احلرمني و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما الله -للنيابة
ال��ع��ام��ة ،وعنايتهما بتعزيز م��ب��د�أ الكفاية ال�شاملة
جلميع احتياجاتها ،ومن بينها حتفيز املنظومة
الإدارية مبا ي�سهم يف �أن تقوم بواجباتها على
الوجه الأكمل.

من جهة ثانية بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س فالدميري بوتني ،رئي�س رو�سيا االحتادية،
مبنا�سبة ذك��رى ي��وم الن�صر ل��ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب رو�سيا
االحتادية ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س �صادير ج��ب��اروف ،رئي�س اجلمهورية القرغيزية ،
مبنا�سبة ذك��رى ي��وم الن�صر ل��ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب اجلمهورية
القرغيزية ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.

كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية ،مبنا�سبة ذكرى يوم الن�صر
لبالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب رو�سيا االحتادية ال�صديق
املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �صادير جباروف ،رئي�س
اجلمهورية القرغيزية  ،مبنا�سبة ذكرى يوم الن�صر لبالده.وعرب �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا
حلكومة و�شعب اجلمهورية القرغيزية ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائيتين

ولي العهد وعمران يبحثان تكثيف التعاون والتنسيق الثنائي

جدة -وا�س
عقد الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف
الديوان امللكي بق�صر ال�سالم بجدة� ،أم�س الأول،
جل�سة مباحثات ر�سمية مع ال�سيد عمران خان
رئي�س ال��وزراء بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
ج���رى خ�لال��ه��ا ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع�لاق��ات بني
البلدين ال�شقيقني و�أهمية تو�سيع وتكثيف �آفاق
التعاون والتن�سيق الثنائي وتعزيزه يف خمتلف
امل���ج���االت ،وت���ب���ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بخ�صو�ص
امل�سائل والق�ضايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني
الإقليمية وال��دول��ي��ة مب��ا ي�سهم يف دع��م وتعزيز
الأمن واال�ستقرار .
و�أ�شاد رئي�س الوزراء الباك�ستاين بالدور القيادي
خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية،
وال��دور الإيجابي للمملكة يف حل الق�ضايا التي
تواجهها الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة وم�ساعيها م��ن �أج��ل
ال�سالم والأمن الإقليمي والدويل،

العالقات االقت�صادية والتجارية

وناق�ش اجلانبان �سبل تقوية وتعزيز العالقات
االقت�صادية وال��ت��ج��اري��ة ب�ين البلدين م��ن خالل
ا�ستك�شاف جماالت اال�ستثمار والفر�ص املتاحة يف
�ضوء ر�ؤية اململكة  ،2030و�أولويات التنمية يف
باك�ستان ،و�أكدا على ر�ضاهما عن متانة العالقات
الع�سكرية والأمنية الثنائية ،واتفقا على مزيد من
التعاون لتحقيق الأهداف امل�شرتكة بني البلدين.

مواجهة التطرف ونبذ الطائفية

و�أك����د اجل��ان��ب��ان ���ض��رورة ت�ضافر ج��ه��ود ال��ع��امل

الإ����س�ل�ام���ي مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف ون��ب��ذ
الطائفية ،وال�سعي احلثيث لتحقيق الأمن وال�سلم
ال��دول��ي�ين ،و���ش��ددا على �أهمية موا�صلة اجلهود
امل�شرتكة ملكافحة ظاهرة الإره��اب التي ال ترتبط
ب�أي دين �أو عرق �أو لون ،والت�صدي لكافة �أ�شكالها
و�صورها و�أي ًا كان م�صدرها.

الق�ضية الفل�سطينية واليمن

كما �أك��د اجل��ان��ب��ان دعمهما الكامل لكافة حقوق
ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة ،ويف مقدمتها حقه
يف تقرير امل�صري و�إقامة دولته امل�ستقلة بحدود ما
قبل عام 1967م وعا�صمتها القد�س ال�شرقية وفق ًا
مل�ضامني مبادرة ال�سالم العربية وق��رارات الأمم
املتحدة ذات ال�صلة ،ودعمهما للحلول ال�سيا�سية
يف ����س���وري���ا ول��ي��ب��ي��ا ،وج���ه���ود الأمم امل��ت��ح��دة
ومبعوثيها يف هذا ال�ش�أن.
و�أكد اجلانبان �أهمية دعم اجلهود الرامية للتو�صل
�إىل حل �سيا�سي �شامل للأزمة اليمنية ا�ستناد ًا �إىل
املرجعيات الثالث املتمثلة يف املبادرة اخلليجية
و�آليتها التنفيذية وخم��رج��ات احل���وار الوطني
ال�شامل وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبا فيها
القرار ( ،)2216و�إدانتهما ملا تقوم به اجلماعات
وامللي�شيات الإره��اب��ي��ة ومنها ملي�شيا احلوثي
من هجمات واع��ت��داءات بال�صواريخ البالي�ستية
والطائرات امل�سرية على �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية �ضد املن�ش�آت احليوية والأعيان املدنية،
و�أعربا عن قلقهما البالغ من تهديد �أمن ال�صادرات
النفطية وا�ستقرار �إمدادات الطاقة للعامل ،و�أثنى
دول���ة رئي�س ال����وزراء الباك�ستاين على م��ب��ادرة
اململكة العربية ال�سعودية لإنهاء الأزمة يف اليمن

التي تهدف �إىل حتقيق �أمن وا�ستقرار اليمن مبا
يعود على املنطقة و�شعوبها باخلري والنماء.
كما هن�أ رئي�س الوزراء الباك�ستاين حكومة اململكة
ع��ل��ى جن��اح��ه��ا يف تنظيم وع��ق��د اج��ت��م��اع��ات قمة
جمموعة الع�شرين وما متخ�ض عنها من قرارات
�إيجابية يف كافة املجاالت االقت�صادية والتنموية
والبيئية وال�صحية والطاقة وغريها.
كما رحّ ��ب دولته مببادرتي ال�سعودية اخل�ضراء
وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر اللتني �أطلقهما الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود والالتي
تعبان عن الدور القيادي للمملكة جتاه الق�ضايا
رِّ
الدولية امل�شرتكة ،ومنها مكافحة �أزم���ة التغري
امل��ن��اخ��ي ،م�شيد ًا ب�أثرمها العظيم على املنطقة
و�سكانها  ،كما رحّ ��ب �سمو ويل العهد مببادرة
رئي�س ال����وزراء الباك�ستاين "باك�ستان نظيفة
وخ�ضراء" وكذلك مبادرة "ع�شرة مليارات �شجرة
ت�سونامي" الناجحة.
وثمّن دولته خالل اجلل�سة جهود اململكة يف تنظيم
مو�سم احلج للعام املا�ضي 1441هـ رغم التحديات
ال��ت��ي ت�سببت فيها جائحة ك��ورون��ا ،وم��ا تبذله
خلدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما من حجاج
ومعتمرين وزوار.
وع��ق��ب جل�سة امل��ب��اح��ث��ات وق��ع �سمو ويل العهد
ورئي�س وزراء باك�ستان على اتفاق �إن�شاء جمل�س
التن�سيق الأعلى ال�سعودي الباك�ستاين.
وق��د �شهد �سمو ويل العهد ورئ��ي�����س وزراء
باك�ستان مرا�سم توقيع اتفاقيتني ومذكرتي
تفاهم ثنائيتني بني اململكة و باك�ستان ،وهي
كالتايل  :اتفاق التعاون يف جم��ال املحكوم

إنشاء مجلس التنسيق األعلى السعودي الباكستاني

عليهم ب��ع��ق��وب��ات �سالبة للحرية  ،وات��ف��اق
للتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية وقعهما
من اجلانب ال�سعودي الأم�ير عبدالعزيز بن
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
 ،فيما وقعها من اجلانب الباك�ستاين وزير
الداخلية ال�سيد �شيخ ر�شيد �أحمد ،ومذكرة
تفاهم يف جمال مكافحة االجتار غري امل�شروع
ب��امل��خ��درات وامل����ؤث���رات العقلية وال�سالئف
ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة وق��ع��ه��ا م���ن اجل���ان���ب ال�����س��ع��ودي

�سمو وزير الداخلية فيما وقعها من اجلانب
الباك�ستاين وزير ال�شئون اخلارجية ال�سيد
خمدوم �شاه حممود قري�شي ،ومذكرة تفاهم
اطارية لتمويل امل�شاريع امل�ؤهلة يف جماالت
ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل وامل��ي��اه
واالت�صاالت بني ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
وباك�ستان وقعها من اجلانب ال�سعودي وزير
ال�سياحة رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق �أحمد
اخلطيب ،فيما وقعها من اجلانب الباك�ستاين

المملكة ترفض خطط إسرائيل
إلخالء منازل فلسطينية بالقدس

البيان السعودي الباكستاني المشترك:

الريا�ض -وا�س

جدة-وا�س

�أع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ع��ن رف�����ض اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة مل��ا ���ص��در ب��خ�����ص��و���ص خ��ط��ط و�إج������راءات
"�إ�سرائيل" لإخالء منازل فل�سطينية بالقد�س وفر�ض
ال�سيادة الإ�سرائيلية عليها.
و�شددت الوزارة على تنديد اململكة ب�أي �إجراءات �أحادية
اجلانب ،ولأي انتهاكات لقرارات ال�شرعية الدولية ،ولكل
ما قد يقو�ض فر�ص ا�ستئناف عملية ال�سالم لتحقيق
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة .وجددت وزارة اخلارجية
وقوفها �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ،ودع��م جميع
اجلهود الرامية �إىل الو�صول حلل عادل و�شامل للق�ضية
الفل�سطينية مبا ميكن ال�شعب الفل�سطيني من �إقامة دولته
الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967م ،وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة
ال�سالم العربية.

�صدر �أم�س بيان م�شرتك عقب زيارة دولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية عمران خان الر�سمية �إىل اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة
من � 7إىل 2021 / 5 / 9م املوافق � 25إىل 1442 / 9 / 27هـ ،م�ؤكد ًا على عمق
العالقات الأخوية التاريخية التي تربط بني البلدين واالرتقاء بها وتعزيزها
يف جميع امل��ج��االت والإ���ش��ادة ب��ال��دور القيادي خل��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية ،والدور
الإيجابي للمملكة يف حل الق�ضايا التي تواجهها الأمة الإ�سالمية ،وفيما يلي
ن�صه":
بدعوة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�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 �إىل
اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من 2021 / 5 / 9 - 7م املوافق 25
 1442 / 9 / 27هـ.وا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر الدفاع دول��ة رئي�س ال��وزراء الباك�ستاين ال�سيد عمران خ��ان ،وعقدا
جل�سة مباحثات ر�سمية �أكدا خاللها على عمق العالقات الأخوية التاريخية
التي تربط بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
وا�ستعر�ضا جممل الق�ضايا الإقليمية والدولية ،وبحثا �سبل تعزيز عالقات
البلدين يف جميع املجاالت ،واتفقا على تكثيف االت�صاالت والتعاون بني
امل�س�ؤولني احلكوميني والقطاع اخلا�ص يف البلدين بهدف االرتقاء بالعالقات
الثنائية �إىل �آفاق �أرحب ،ومبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.

 حثت وزارة ال�صحة ك��اف��ة �أف����راد املجتمع على �أهمية
ال��ت��ع��اون و���ض��رورة الإل��ت��زام ب���الإج���راءات الإح�ترازي��ة
وتطبيق التباعد االجتماعي للحد من انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا ،فيما �أعلنت عن �إح�صائية جديدة مل�ستجدات
اجلائحة خ�لال ال���ـ� 24ساعة املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل
( )997حالة �إ�صابة م�ؤكدة يف اململكة وتعايف()1026
حالة فيما بلغ عدد احلاالت الن�شطة ( )9707حاالت منها
( )1319حالة حرجة.
وبلغ عدد الإ�صابات يف اململكة ( )425442حالة وعدد
حاالت التعايف ( )408676حالة .
ومت ت�سجيل ( )14حالة وفاة حيث و�صل �إجمايل الوفيات
�إىل ( )7059ح��ال��ة ،كما مت �إج����راء ( )69482فح�ص ًا
خمربي ًا.
ون�صحت ال���وزارة اجلميع بالتوا�صل مع مركز ()937
ل�لا���س��ت�����ش��ارات والإ���س��ت��ف�����س��ارات ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة،
واحل�صول على املعلومات ومعرفة م�ستجدات الفريو�س.

و�أ�شاد دولة رئي�س الوزراء ال�سيد عمران خان بالدور القيادي خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية،
وال��دور الإيجابي للمملكة يف حل الق�ضايا التي تواجهها الأم��ة الإ�سالمية
وم�ساعيها من �أج��ل ال�سالم والأم��ن الإقليمي وال��دويل ،كما ن��وّ ه بالزيارة
التاريخية ل�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع �إىل جمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف فرباير 2019م ،التي �أُعلن
خاللها عن �إطالق جمل�س التن�سيق الأعلى ال�سعودي الباك�ستاين ،والزيارتني
التي قام بها دولته للمملكة يف عامي  2018و 2019م ،والتي �أ�سهمت يف
الدفع بالعالقات الثنائية �إىل مزيد من التعاون امل�شرتك املبنى على الثقة
واملنافع املتبادلة وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ،و�أكد �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد على دعم اململكة امل�ستمر لر�ؤية دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين
عمران خان لتحويل باك�ستان �إىل دولة رفاه وازدهار وتقدم.

�شامل للأزمة اليمنية ا�ستناد ًا �إىل املرجعيات الثالث املتمثلة يف املبادرة
اخلليجية و�آليتها التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني ال�شامل وقرارات
جمل�س الأم���ن ذات ال�صلة مب��ا فيها ال��ق��رار ( ،)2216و�إدان��ت��ه��م��ا مل��ا تقوم
به اجلماعات وامللي�شيات الإره��اب��ي��ة ومنها ملي�شيا احلوثي من هجمات
واعتداءات بال�صواريخ البالي�ستية والطائرات امل�سرية على �أرا�ضي اململكة
العربية ال�سعودية �ضد املن�ش�آت احليوية والأعيان املدنية ،و�أعربا عن قلقهما
البالغ من تهديد �أمن ال�صادرات النفطية وا�ستقرار �إم��دادات الطاقة للعامل،
و�أثنى دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين على مبادرة اململكة العربية ال�سعودية
لإنهاء الأزمة يف اليمن التي تهدف �إىل حتقيق �أمن وا�ستقرار اليمن مبا يعود
على املنطقة و�شعوبها باخلري والنماء.

وناق�ش اجلانبان �سبل تقوية وتعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية بني
البلدين من خالل ا�ستك�شاف جماالت اال�ستثمار والفر�ص املتاحة يف �ضوء
ر�ؤية اململكة  ،2030و�أولويات التنمية يف باك�ستان للتحول من ال�سيا�سة
اجلغرافية �إىل اجلغرافيا االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة التعاون يف

ورح��ب �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد بالتفاهم ال��ذي مت التو�صل �إليه
م�ؤخر ًا بني ال�سلطات الع�سكرية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية وجمهورية
الهند ب�ش�أن وقف �إطالق النار يف �إقليم جامو وك�شمري امل�ستند �إىل تفاهم عام
2003م بني باك�ستان والهند .و�أكد اجلانبان على �أهمية احلوار بني باك�ستان
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معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية.
وكان رئي�س الوزراء الباك�ستاين قد و�صل جدة،
�أم�س الأول ،يف زيارة ر�سمية للمملكة.
وكان يف مقدمة م�ستقبليه لدى و�صوله مطار امللك
عبدالعزيز الدويل �سمو ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به ومبرافقيه
يف اململكة ،كما كان يف اال�ستقبال وزير التجارة
وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد الق�صبي وعدد
من امل�س�ؤولني.

اإلشادة بالدور القيادي لخادم الحرمين في تعزيز الوحدة اإلسالمية

الدور القيادي خلادم احلرمني

تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية

جم��االت الطاقة والعلوم والتكنولوجيا وال��زراع��ة والثقافة ،و�أك���دا على
ر�ضاهما عن متانة العالقات الع�سكرية والأمنية الثنائية ،واتفقا على مزيد
من التعاون لتحقيق الأهداف امل�شرتكة بني البلدين.
وجاءت الق�ضايا التي تهم الأمة الإ�سالمية يف مقدمة الق�ضايا التي مت بحثها،
حيث �أك��د اجلانبان على �ضرورة ت�ضافر جهود العامل الإ�سالمي ملواجهة
التطرف والعنف ونبذ الطائفية ،وال�سعي احلثيث لتحقيق الأم��ن وال�سلم
الدوليني ،و���ش��ددا على �أهمية موا�صلة اجلهود امل�شرتكة ملكافحة ظاهرة
الإره��اب التي ال ترتبط ب�أي دين �أو عرق �أو لون ،والت�صدي لكافة �أ�شكالها
و�صورها و�أي ًا كان م�صدرها.

حقوق الفل�سطينيني والأزمة اليمنية

ويف �إطار الروح البناءة التي �سادت جل�سة املباحثات الر�سمية� ،أكد اجلانبان
على دعمهما الكامل لكافة حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة ،ويف مقدمتها
حقه يف تقرير امل�صري و�إقامة دولته امل�ستقلة بحدود ما قبل عام 1967م
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية وفق ًا مل�ضامني مبادرة ال�سالم العربية وقرارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،ودعمهما للحلول ال�سيا�سية يف �سوريا وليبيا،
وجهود الأمم املتحدة ومبعوثيها يف هذا ال�ش�أن.
كما �أكد اجلانبان على �أهمية دعم اجلهود الرامية للتو�صل �إىل حل �سيا�سي

االرتقاء بالعالقات إلى آفاق أرحب
واستكشاف فرص االستثمار

وقف �إطالق النار يف �إقليم جامو وك�شمري

والهند حلل الق�ضايا العالقة بني البلدين( ،خ�صو�صا نزاع جامو وك�شمري)
ل�ضمان ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
وب�ش�أن الأو�ضاع يف �أفغان�ستان� ،أكد �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد على
الدور املحوري لباك�ستان يف ت�سهيل عملية ال�سالم الأفغانية ،واتفق اجلانبان
على موا�صلة امل�شاورات املتبادلة ب�ش�أن عملية ال�سالم الأفغانية ،و�شدد
البلدان على �أن الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة هي ال�سبيل الوحيد للم�ضي قدم ًا
يف هذا ال�ش�أن.
كما اتفق اجل��ان��ب��ان على موا�صلة ت��ب��ادل ال��دع��م والتن�سيق يف املنظمات
واملحافل الدولية ،و�شدد اجلانبان على �أهمية التزام جميع الدول مبيثاق
الأمم املتحدة ومبادئ ال�شرعية الدولية ،وااللتزام مببادئ ح�سن اجلوار
واحرتام وحدة و�سيادة الدول وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،وال�سعي
حلل النزاعات بالطرق ال�سلمية.
كما هن�أ دولة رئي�س الوزراء حكومة اململكة العربية ال�سعودية على جناحها
يف تنظيم وعقد اجتماعات قمة جمموعة الع�شرين وم��ا متخ�ض عنها من
قرارات �إيجابية يف كافة املجاالت االقت�صادية والتنموية والبيئية وال�صحية
والطاقة وغريها.

مبادرتا ال�سعودية اخل�ضراء وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر

كما رحّ ب دولته مببادرتي ال�سعودية اخل�ضراء وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر
اللتني �أطلقهما �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
تعبان عن الدور القيادي للمملكة جتاه الق�ضايا الدولية
�آل �سعود  ،واللتني رِّ
امل�شرتكة ،ومنها مكافحة �أزمة التغري املناخي ،م�شيد ًا ب�أثرهما العظيم على
املنطقة و�سكانها .كما رحّ ب �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد مببادرة رئي�س
ال��وزراء الباك�ستاين "باك�ستان نظيفة وخ�ضراء" وكذلك مبادرة "ع�شرة
مليارات �شجرة ت�سونامي" الناجحة.
وثمّن دولته جهود اململكة يف تنظيم مو�سم احلج للعام املا�ضي 1441ه��ـ
رغم التحديات التي ت�سببت فيها جائحة كورونا ،وما تبذله خلدمة احلرمني
ال�شريفني وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
وت�أكيدا على �سعي الدولتني ال�شقيقتني �إىل تعزيز عالقاتهما الثنائية فقد مت
التوقيع خالل الزيارة على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،وهي اتفاق
�إن�شاء جمل�س التن�سيق الأعلى ال�سعودي الباك�ستاين ،واتفاق التعاون يف
جمال مكافحة اجلرمية ،واتفاق التعاون يف جمال املحكوم عليهم بعقوبات
�سالبة للحرية ،م��ذك��رة تفاهم يف جم��ال مكافحة االجت���ار غ�ير امل�شروع
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية ،ومذكرة تفاهم لتمويل
م�شاريع يف جماالت الطاقة والبنية التحتية والنقل واملياه واالت�صاالت.
ويف ختام الزيارة �أع��رب دول��ة رئي�س ال��وزراء عن �شكره وتقديره خلادم
احل��رم�ين ال�شريفني ول�سمو ويل عهده الأم�ي�ن ،وع��ن �أط��ي��ب متنياته لهما
مبوفور ال�صحة ولل�شعب ال�سعودي ال�شقيق باملزيد من الرفاه والتقدم ،كما
�أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع عن �أطيب متنياته بال�صحة والعافية
لدولة رئي�س الوزراء ،وبالتقدم واالزدهار لل�شعب الباك�ستاين ال�شقيق.

متابعات
3

الأحد  27رم�ضان 1442هـ املوافق  9مايو 2021م ال�سنة  90العدد 23344

أكدوا على أهمية بناء القدرات البشرية  ..مختصون وخبراء :

ولي العهد ..قائد ملهم بفكر
استراتيجي لصناعة المستقبل
المملكة ..إنجازات متفردة ومنافسة على الصدارة العالمية
جدة  -يا�سر بن يو�سف

يجمع خرباء الإدارة واالقت�صاد والتنمية يف جميع �أنحاء العامل على �أهمية العن�صر الب�شري املدرب وامل�ؤهل يف تنفيذ
خطط التنمية وبناء االقت�صادات القوية ،بل يذهب بع�ضهم �إىل �أن االعتماد على العن�صر الب�شري بات يف حكم امل�ؤكد،
م�ؤكدين على �أهمية املوارد الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة يف جت�سيد خمتلف اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات ،وبدون
ذلك ال جمال للحديث عن حتقيق التنمية ال�شاملة� ،سواء من جانب الدول واحلكومات �أو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
بكل م�سمياتها وتخ�ص�صاتها .ويف هذا ال�صدد �أكد عدد من املتخ�ص�صني واخلرباء يف اململكة �أن الأعوام املا�ضية
�شهدت حراك ًا تنموي ًا غري م�سبوق لتحقيق م�ستهدفات الر�ؤية التي و�ضعت الإن�سان يف �صدارة �أولويات ملحمة
البناء والتطوير والتحديث م�شريين �إىل �أن االحتفاء بالذكرى الرابعة لبيعة �سمو ويل العهد جتديد للوالء والوفاء
والوعد ال�صادق مبوا�صلة م�سرية التنمية لتحقيق الآمال والتطلعات.
تطوير
واالجتماعية والريا�ضية ،فكانت يف طليعة دول العامل
املتقدم  ،حيث اتخذت �إج���راءات عملية �شهد العامل على
جناعتها  ،فلم تكن مقلدة بل كانت �سباقة يف ايجاد احللول
ملعاجلة الأزم����ات ب���أن��واع��ه��ا ،وحتقيق ال��ن��ج��اح��ات التي
نعي�شها ولله احلمد.

رئي�س جامعة الفي�صل بالريا�ض الدكتور حممد بن علي
�آل هيازع �أكد �أن هذه املنا�سبة الغالية علينا جميعًا ت�أتي
والإجنازات تتواىل وفق ر�ؤية طموحة ر�سمها �سمو ويل
العهد الأم�ير حممد بن �سلمان مل�ستقبل م�شرق للمملكة،
م�ضيف ًا ":يقف العامل وقفة احرتام وتقدير لقائد ملهم ،يقدم
فكر ًا ا�سرتاتيجي ًا ل�صناعة امل�ستقبل ،ومواجهة التحديات،
انطالقة جديدة
منفذ ًا على �أر�ض الواقع �إجن��ازات جبارة  ،لوطن يناف�س
محمد آل هيازع وقال رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب الدكتور ح�سام
على ال�صدارة يف �شتى املجاالت.
بن عبد الوهاب زم��ان �إن ذك��رى البيعة ل�سمو ويل العهد
و�أ�ضاف ":نقطف ثمار خم�سة �أع��وام من الر�ؤية املباركة
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،جت�سد مرحلة
اليوم  ،وق��د فاقت النتائج التوقعات  ،را�سمة م�ستقبل
تاريخية يف اململكة ،وانطالقة جديدة نحو امل�ستقبل القائم
الأجيال القادمة امل�شرق  ،وا�ضعة بناء الإن�سان يف قائمة
على اال�ستثمار يف الإن�سان بو�صفه قوة دافعة يف العلم
الأول��وي��ات  ،تعليم متميز  ،جامعات من �أف�ضل جامعات
واالقت�صاد والثقافة ،ومواجهة التحديات التي طالت العامل
العامل ،م�ستوى عال جلودة احلياة للمواطنني واملقيمني
كله ،وابتكار احللول الع�صرية التي تنا�سب احلدث ومكانه
على ال�سواء يف كنف اململكة وربوعها الغالية.
وقوته.
و�أ���ض��اف الدكتور حممد �آل ه��ي��ازع ،خ�لال �أرب��ع��ة �أع��وام
و�أ�ضاف �إن ما �شهدته اململكة خالل �سنوات البيعة املباركة
�شهدت اململكة قفزات هائلة  ،حيث متت هيكلة العديد من
القطاعات احلكومية ورفع م�ستوى ال�شفافية واحلوكمة حسام عبدالوهاب ل�سموه ،يعد �إجناز ًا وتفرد ًا ،فالإجناز ل�سرعة تنفيذ الفكرة
وجعلها حقيقة على �أر����ض ال��واق��ع� ،أم���ا التفرد فلريادة
والتحول التقني �ضمن ا�سرتاتيجية عمل م�ستدام وفق
وجدتها مثل "ذا الين" ومبادرة �سموه ،حفظه الله
ال��ر�ؤي��ة الوطنية  2030التي �أطلقها ويل العهد لت�صبح
الفكرةِ ،
"ال�سعودية اخل�ضراء" وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر ،وزراعة
عالمة فارقة يف تاريخنا الوطني.
 50مليار �شجرة يف �أكرب م�شروع ت�شجريي حول العامل،
وقال �آل هيازع " :ن�ستذكر يف هذه املنا�سبة الغالية املعاين
حلماية كوكب الأر�ض والبيئة يف العامل كله.
العظيمة التي انربى لها �سموه بعزمية القائد امل�س�ؤول،
و�أ�شار �إىل �أن اململكة بف�ضل الله ثم بدعم خادم احلرمني
فقاد عملية الإ���ص�لاح  ،و�صنع التغيري ،و�أل��ه��م ال�شباب؛
ال�شريفني ،وجهود �سمو ويل العهد ،متكنت من تخطي
لتحقيق امل�ستقبل الواعد يف م�سرية ازدهار البالد ،يف ظل
وجت���اوز الآث����ار االق��ت�����ص��ادي��ة جلائحة ك��ورون��ا ،وتقدمي
عصام خليفة
الرعاية والقيادة احلكيمة والتوجيهات ال�سديدة خلادم
اخل��دم��ات ال�صحية للمواطنني واملقيمني ،والأه���م من ذلك
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز� -أيده الله ".
و�أ���ض��اف� ،إن جائحة ك��ورون��ا كانت ���ش��اه��د ًا على بعد نظر القيادة تقدمي اخل��دم��ات الطبية لطالب امل��دار���س االبتدائية �أث��ن��اء ف�ترات
واهتمامها ب�صحة الإن�سان و�سالمته وحكمة القيادة يف التعامل الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل النجاح املبهر التاريخي للمملكة يف ا�ستكمال
مع هذه الأزم��ة العاملية ،والتخفيف من �آثارها االقت�صادية والعلمية وزارة التعليم لرحلتها رغم ال�صعوبات ،ورغ��م تعليق الدرا�سة يف

بناء اإلنسان أولوية وجودة الحياة مطلب أساسي

العنصر البشري المؤهل الركيزة األساسية للتنمية المستدامة

الكفاءات الوطنية أحد أهداف صندوق االستثمارات

كربيات دول ال��ع��امل� ،إال �أن ال��دول��ة ال�سعودية وقيادتها
احلكيمة ا�ستكملت امل�سرية و�أبهرت العامل مبنظومة تقنية
رائعة� ،ساهمت يف عبور الأزمة بنجاح كبري ،بل �أ�صبحت
البنية التقنية ال�سعودية من �أهم مقومات البنية التحتية
يف اململكة ب�شكل عام.

تأهيل الشباب

من جانبها �أكدت فدوى البواردي الكاتبة يف جمال التقنية
طارق المصري
والتخطيط اال�سرتاتيجي �أن من عوامل حتقيق االقت�صاد
امل�ستدام وج���ودة احل��ي��اة يف اململكة ،متا�شي ًا م��ع ر�ؤي��ة
 ،2030هو ت�أهيل ال�شباب وتعزيز قدراتهم وتطويرها
لقيادة دفة التنمية االقت�صادية ،ويتحقق ذلك من خالل بناء
منظومة تعليمية مرنة ترتبط ب�شكل مبا�شر مع احتياجات
أهمية التدريب والتأهيل
�سوق العمل يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،وكذلك �إتاحة
ويف ذات ال�سياق قال الدكتور ع�صام خليفة ع�ضو جمعية
الوظائف اجل��ي��دة وفتح امل��واق��ع القيادية �أم���ام ال�شباب
االقت�صاد ال�سعودي" :ال ميكن بل من �سابع امل�ستحيالت
وت��وف�ير فر�ص ال��ت��دري��ب يف ال��داخ��ل واخل����ارج ،وتوجد
�أن تدور عجلة التنمية وترتقي وتتقدم الأمم وال�شعوب
فدوى
الكثري من اجلهود املبذولة باململكة يف هذا االجتاه.
وتتحقق الرفاهية االقت�صادية بدون وجود عنا�صر ب�شرية
العامة
اال�ستثمارات
و�أ�ضافت ":نبد�أ بـ "برنامج �صندوق
لتطوير اخلريجني" وهو مبادرة تطوير عاملية امل�ستوى ،بال�شراكة مع مدربة وم�ؤهلة ت�أهي ًال علمي ًا يف خمتلف التخ�ص�صات وعلى وجه
اخل�صو�ص يف جوانب التقنية والتكنولوجيا احلديثة باعتبارهما
بع�ض اجلامعات واملراكز التعليمية الرائدة دولي ًا.
ويهدف الربنامج �إىل جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواكب مع ركيزتني �أ�سا�سيتني قامت عليهما احل�ضارة الغربية احلديثة بكل
احتياجات ال�سوق احلالية وامل�ستقبلية ،وذل��ك لتحقيق �أح��د �أه��داف خمرجاتها من املعرفة والآالت التي ذللت م�صاعب احلياة على كوكب
�صندوق اال�ستثمارات العامة 2025-2021م وهو بناء قدرات ر�أ�س الأر�ض وقربت امل�سافات و�صريت العامل قرية كونية �صغرية .
املال الب�شري يف عدة م�سارات ،ت�شمل اال�ستثمار واملالية و�إدارة الأعمال
وامل�شاريع واال�ست�شارات والأمن ال�سيرباين وتقنية املعلومات".
قواعد التنمية المستدامة
من جهته قال االقت�صادي طارق امل�صري " :احلمد لله �أننا يف اململكة
المبادرة الداعمة للتأهيل
نعي�ش يف هذا العهد الزاهر الذي �شهدت فيه بالدنا ت�أ�سي�س قواعد
وزارة
تقدمها
وتابعت  ":توجد العديد من امل��ب��ادرات الداعمة التي
متينة للتنمية امل�ستدامة بكل حم��اوره��ا حيث �أوج���دت بنية حتتية
للقيادة
ال�شباب
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية يف جمال ت�أهيل
متينة من كهرباء وطرق وج�سور وجامعات وكليات ومعاهد تقنية
�صندوق
إن�شاء
�
وتوفري الوظائف اجليدة لهم ،واحدى هذه املبادرات
متخ�ص�صة وعلى ر�أ�سها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
امل�ستقبل
��ادات
ي
��
تنمية امل���وارد الب�شرية "م�شروع هدف" لتطوير ق
�إىل جانب م�شاريع االت�صاالت احلديثة و�شبكة االنرتنت التي تعد
آت
ش�
املن�
قيادات
وتوليهم
ال�شابة الوطنية من من�سوبي القطاع اخلا�ص،
ً
�سرعاتها من بني الأف�ضل عامليا  ،كل ذل��ك �أثمر عن اتاحة الفر�ص
واالبتكار
والتميز
القيادة
يف اململكة ،وذلك بعد تدريبهم على �أ�سا�سيات
�أمام ال�شباب ال�سعودي من اجلن�سني لاللتحاق باجلامعات والكليات
ً
خدمة
الوزارة
تقدم
كما
،
ا
والتوجيه واملتابعة مع خرباء متميزين عاملي
واملعاهد للح�صول على تعليم حديث يغري حياتهم وميكنهم بالتايل
على
ت�شتمل
والتي
للتوظيف"
�أخرى وهي "املن�صة الوطنية املوحدة
من تغيري وجه احلياة نحو الأف�ضل وجتويد احلياة على كل �شرب من
برنامج
كذلك
واخلا�ص،
العام
القطاعني
قاعدة بيانات لطالبي العمل يف
�أر�ضهم باعتبارهم عنا�صر ب�شرية ال ميكن احلديث عن حا�ضر مزدهر
والعاملية
املحلية
ال�شركات
بع�ض
من
"قمم" ،وهو مبادرة مدعومة
وم�ستقبل �أك�ثر ازده���ارا ب��دون متكينهم من نيل التعليم والتدريب
الرائدة للبحث عن الطالب املتميزين وتدريبهم وتطويرهم من قبل والت�أهيل لقيادة دفة الوطن نحو م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
قياديني وتنفيذيني يف القطاعني العام واخلا�ص .ويح�صل اخلريجني
على و�سام متيز ،و ُتقدم �سريهم املهنية �إىل �شركات كربى يف اململكة.

مؤسسات رائدة

وقالت البواردي  ":ومن الأمثلة على امل�ؤ�س�سات الرائدة ت�أتي م�ؤ�س�سة
"م�سك اخلريية" يف املقدمة  ،حيث تن�ص ر�سالتها على "حتقيق الريادة
يف الربامج املبتكرة املوجهة لل�شباب وم�ؤ�س�سات ال�شبابية يف اململكة
ال�سعوديّة  ،وذلك من �أجل متكني القادة وروَّاد الأعمال والعلماء من
جيل امل�ستقبل" .وتدعم "م�سك اخلريية" متكني ال�شباب ال�سعودي،
من خالل بناء ال�شراكات مع املنظمات املحلية والعاملية ،يف م�سارات
الثقافة والتعليم وريادة الأعمال".
وتابعت ":ومن �أجل ت�أهيل ال�شباب لقيادة دفة التنمية� ،شهدنا تو�سع ًا
�أفقي ًا يف برامج االبتعاث للو�صول �إىل فئات جديدة ،جنب ًا �إىل جنب
مع التو�سع العمودي بتقدمي تخ�ص�صات جديدة لالبتعاث مواكبة
الحتياجات �سوق العمل ،مع احلفاظ على جودة املخرجات ،وكمثال
على ذلك ما قامت به وزارة الثقافة م�ؤخر ًا من برامج ابتعاث يف جماالت
جديدة باململكة ومنها املكتبات واملتاحف وامل�سرح والت�صميم وغريها.
ودع���ت ال��ب��واردي �إىل �إع���ادة النظر يف ج���دوى وج��دي��ة املخرجات
اجلامعية كونها ُتعد من �أ�سا�سيات التقدم واالزدهار عرب �سد الفجوة

مشيداً بجهود المملكة ..القادري لـ"

":

مركز الملك سلمان لإلغاثة حقق األمان والرعاية لليمنيين

القادري

البالد  -حممد عمر
ثمن �صالح علي القادري رئي�س قطاع �إذاعة اجلمهورية اليمنية
جهود مركز امللك �سلمان للإغاثة وبراجمه وم�شروعاته يف
اليمن والأعمال التنموية والإن�سانية التي ينفذها وم�ساهمته
يف توليد فر�ص عمل ق�صرية الأج��ل من خ�لال �إع��ادة ت�أهيل
البنية التحتية الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمات.
وقال القادري� ":ساهم املركز يف م�شروع �إعادة ت�أهيل الأطفال
املجندين وامل��ت���أث��ري��ن ب��ال��ن��زاع امل�سلح يف اليمن م��ن خالل
�إدماجهم يف املجتمع و�إحلاقهم باملدار�س ومتابعتهم �إ�ضافة
�إىل ت�أهيلهم نف�سيًا واجتماعيًا و�إع��داد دورات لهم ولأ�سرهم

بني متطلبات �سوق العمل وخمرجات وجودة التعليم .وقد
�صاحب ذلك ا�ستحداث تخ�ص�صات درا�سية جديدة ومنها
الذكاء اال�صطناعي والأم��ن ال�سيرباين والطاقة املتجددة
وامل����دن ال��ذك��ي��ة ،وك��ذل��ك م��ن اخل���ط���وات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي مت
اتخاذها هو التطوير النوعي يف البحوث العلمية ومهارات
التوا�صل لأع�ضاء هيئات التدري�س .
وخل�صت البواردي �إىل القول  :اختتم م�شاركتي مبقولة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ب�أن
"التعليم يف ال�سعودية هو الركيزة الأ�سا�سية التي نحقق بها
تطلعات �شعبنا نحو التقدم والرقي يف العلوم واملعارف”،
وبالتايل يتم به ت�أهيل ال�شباب لقيادة دفة التنمية.

ليمار�سوا حياتهم الطبيعية ،كما �ساهم �أي��� ً��ض��ا ع��ن طريق
م�شروع "م�سام" لتطهري الأرا�ضي اليمنية من الألغام التي
زرعتها امللي�شيات احلوثية يف مناطق �سيطرتها ،ويف املجال
ال�صحي وا���ص��ل امل��رك��ز تنفيذ م��ب��ادرة ع�لاج ونقل اجلرحى
وامل�صابني داخل اليمن وخارجه مب�شروعات متنوعة ،ا�ستفاد
منها ً 24,243
فردا .
وا�ستطرد القادري ":قام مركز امللك �سلمان للإغاثة بتقدمي
وجريحا ً
ً
ً
مينيا يف م�ست�شفيات وزارة
م�صابا
العالج لـ 9,279
ال�صحة باململكة يف مناطق احل��د اجلنوبي وم�ست�شفيات
القطاع اخل��ا���ص� ،إ�ضافة �إىل ع�لاج بع�ض احل���االت املعقدة

يف منطقتي الريا�ض ومكة املكرمة بامل�ست�شفيات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ،و�شمل ال��ع�لاج الت�شخي�ص و�إج����راء العمليات
اجلراحية والت�أهيل و�صرف الأدوي���ة ،وت�أمني االحتياجات
الطبية ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،وت��رك��ي��ب الأط����راف
ال�صناعية للمبتورين ،وال�سكن والإع��ا���ش��ة وامل�صروفات
النرثية للم�صاب ومرافقه .
ً
جريحا من اجلمهورية اليمنية للعالج
كما نقل املركز 815
مب�ست�شفيات القطاع اخلا�ص يف الأردن وال�سودان والهند،
وت�ضمن برنامج العالج يف ه��ذه ال��دول ت�شخي�ص احل��االت
و�إجراء العمليات و�صرف الأدوية والت�أهيل".

كلمة

عالقات متميزة
تعد العالقات ال�سعودية الباك�ستانية مثا ًال للأخوة
الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ق ال��ت��اري��خ��ي
والإرث احل�ضاري واحل��ر���ص امل�ستمر على خدمة
الأه���داف العليا للأمة وتر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار
يف كافة �أنحاء املنطقة والعامل وتعزيز فر�ص النمو
االقت�صادي واالزدهار .
وعلى مر الأزمان حر�ص البلدان على الدفع بالعالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة �إىل الأم�����ام ودع��م��ه��ا وت���ب���ادل ال���زي���ارات
واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة لتبادل املنافع وتعزيز
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة وج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��ع��اون
وال��ت��ن�����س��ي��ق ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل
ومنا�صرة الق�ضايا العادلة ورف�ض كل �أ�شكال الغلو
والتطرف والإرهاب.
ولعل نتائج لقاء �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن
�سلمان ،برئي�س ال��وزراء الباك�ستاين عمران خان،
يف زيارته م�ؤخر ًا للمملكة ،ما ي�ؤكد احلر�ص على
تنمية العالقات الثنائية لتحقيق تطلعات و�آم��ال
ال�شعبني ال�صديقني ،من خالل التوقيع على �إن�شاء
جمل�س التن�سيق الأع��ل��ى ال�سعودي الباك�ستاين،
ليم�ضي البلدان على طريق تقوية وتعزيز العالقات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بينهما يف ���ض��وء ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030و�أول��وي��ات التنمية يف باك�ستان،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ب��ادرات البلدين
لتح�سني جودة احلياة ،وحتقيق املزيد من التعاون
لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة وتبادل وجهات النظر
بخ�صو�ص امل�سائل والق�ضايا التي تهمهما على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
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أكدوا أن البيعة جعلت فرحة العيد فرحتين ..خبراء واقتصاديون:

مقبول بن فرج اجلهني

المواطن على
رأس األولويات
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم
الطموحات والتحدي لدى الرجال العظماء حتقق املعجزات
فها هو حزم �سلمان  ..وهمة حممد  ..حققت يف خالل خم�س
���س��ن��وات الكثري م��ن التنمية والإجن�����ازات م��امل يتحقق يف
ع�شرات ال�سنوات.
� 5سنوات منذ بداية انطالقة ر�ؤية  2030كانت واقع ًا مل�س من
خالله ال�سعوديون �إجن��ازات ر�ؤيتهم الطموحة التي �أطلقها
�سمو ويل العهد الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان .بتوجيه ودع��م
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز .وحققت
احلكومة الفاعلة بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني واهتمام
ومتابعة �سمو ويل العهد الأم�ي�ن على حتقيق م�ستهدفات
الر�ؤية وبراجمها التنفيذية من خالل توفري كافة االمكانيات.
وتذليل كافة ال�صعوبات� .أمام طموحات املواطنني يف مملكتنا
العزيزة .يف حتقيق �إجن��ازات كبرية وعظيمة غري م�سبوقة
يف تاريخ اململكة املعا�صر .ويف فرتة قيا�سية و�سريعة وتابع
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان مهمة اكت�شاف مكامن ال��ق��وة لدى
اململكة .وما متلكه من تنوع جغرايف وثقايف ي�ؤهلها ملوقع مهم
يف م�صاف �أكرب الدول �سياحي ًا وثقافي ًا وريا�ضي ًا وترفيهي ًا.
وقد حققت الر�ؤية يف ال�سنوات املا�ضية مكت�سبات انعك�ست
على خمتلف امل��ج��االت وال��ق��ط��اع��ات ع�بر رف��ع انتاجية �أداء
احلكومة .و�سرعة اتخاذ القرار .وتنويع االقت�صاد وتنمية
القطاعات ال��واع��دة .ورف��ع ج��ودة احلياة لل�سكان من خالل
توفري اخلدمات ال�صحية.ورفع ن�سبة متلك املواطنني لال�سكان
وتوفري خيارات ترفيهية متنوعة .وتعزيز اال�ستدامة البيئية
بالرغم من ظروف جائحة كورونا �إال ان العام احلايل �شهد
ح��راك�� ًا مت�سارع ًا وملمو�س ًا على �أر���ض ال��واق��ع .مل�شروعات
التنمية �إذ �أن���ه مت االن��ت��ه��اء م��ن م��رح��ل��ة الت�صميم وو���ض��ع
اال�سرتاتيجيات ،والتفا�صيل الفنية.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه �أو����ض���ح ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ح��ف��ظ��ه الله
خ�لال اللقاء التلفزيوين ب�إي�ضاح دقيق ب��الأرق��ام والن�سب
مل��ا مت اجن���ازه .يف جم��ال اال���س��ك��ان وماحققته ا�ستثمارات
�صندوق اال�ستثمارات العامة .وتناول �سموه خطط تطوير
العا�صمة ال��ري��ا���ض .ليمكن نحو  6م�لاي�ين وظيفة م�ضيف ًا
�سموه يف حديثه �إىل م��ا مت اجن���ازه م��ن مطلوبات ر�ؤي��ة
اململكة " "2030كما �أو�ضح �سموه يف حديثه بكل �شفافية
وو�ضوح عن ال�ش�ؤون التي تهم املجتمع كطبيعة الوظائف
املن�شودة للمواطنني واملواطنات ومفهومه لتطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية .والتعامل مع الأحاديث النبوية .وتطوير قانون
الأحوال ال�شخ�صية واملوقف ال�صحيح من املدار�س الفقهية.
وطبيعة عالقات اململكة بالواليات املتحدة .ومفهوم العالقات
اخلارجية ال�سعودية .وبني �سموه حفظه الله .بلغة وا�ضحة
ومب�سطة الأ�سلوب الذي ينتهجه لتحقيق التناغم املن�شود بني
�أجهزة الدولة بحيث تكون خطط التطوير والتنمية من�سقة
ومتكاملة لتتحقق فوائدها املرجوة.وجاء احلديث يف جممله
وا�ضح ًا و�شفاف ًا وعميق ًا.
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جدة ــ يا�سر بن يو�سف

ميثل قطاع الرتفيه وال�سياحة �أهمية كربى لالقت�صاد
املحلي يف تنويع م�صادر الدخل ،وزيادة الناجت املحلي
الإجمايل ب�شكل �سنوي ،كونه ينتمي للقطاع الأ�سا�سي
الثالث يف االقت�صاد ،وهو قطاع اخلدمات  ،وات�ساقا مع
تنامي حراك الرتفيه �أكدت الهيئة العامة للرتفيه على
ال��دور الكبري الذي يتحمله اجلميع �سواء يف القطاع
احلكومي �أو القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف دعم القطاع
واال�ستثمار فيه ،وتطوير خمرجاته على م�ستوى
اململكة ،مب��ا ين�سجم وتطلعات امل��واط��ن�ين وتقاليد
جمتمعنا الأ�صيلة� ،إ�ضافة �إىل العمل على تر�سيخ
اململكة على اخلريطة العاملية لل�سياحة والرتفيه،
وامل��ت��اب��ع ي��رى كيف ارت��ف��ع��ت وت�ي�رة الن�شاط امل��ايل
واالقت�صادي ،وكذلك معدالت الت�شغيل والإنتاجية
القت�صاديات العديد من الدول القريبة بف�ضل االهتمام
بقطاع الرتفيه وال�سياحة.
ومبنا�سبة الذكرى الرابعة لبيعة �سمو ويل العهد �أكد
عدد من اخلرباء واالقت�صاديني �أن الآالف من الفر�ص
الوظيفية والتدريبية واال�ستثمارية توفرها  11مبادرة
�أطلقها ويل العهد الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان ،منذ بداية  2021وحتى الآن ،ت�شكل
رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا يف االبهار واالجن��از ،بالتواكب
مع احتفال ال�سعوديني بالبيعة اخلام�سة ،للقائد امللهم
الذي �صنع البهجة والفرح على وجوه ال�سعوديني قبل
عيد الفطر املبارك ليحول العيد �إىل عيدين.
واعتربوا ما حتقق حتى االن �أمر يفوق اخليال ،بعدما
�أعلن �سموه عن  11مبادرة وم�شروعا وبرناجما يعزز
مكانة اململكة يف حميطها العربي والعاملي ،ويحقق
�أحالم و�آمال �أبناء ال�شعب ال�سعودي ،وي�صنع �أمامهم
�آفاقا وا�سعة مل�ستقبل �أف�ضل لهم ولأبنائهم و�أحفادهم،
الفتني �إىل �أن �صناعة ال�سياحة ت�سري بوترية ممنهجة
يف اململكة .ي�ؤكد الدكتور عبد الله بن �صادق دحالن
رئي�س جمل�س الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا
ب��ج��دة� ،أن ال��ذك��رى الرابعة لبيعة �سمو ويل العهد
تعترب حدثا ا�ستثنائي ًا ولي�س عادي ًا لأنها ت�أتي و�سط
حالة ر�ضا و�سعادة غري م�سبوقة لل�شعب ال�سعودي
نحو قيادتها ،بعد لقاء �سموه الذي زرع الأمل والبهجة
والفرح يف قلوب جميع ال�سعوديني ،و�أ�شعرهم مبزيد
م��ن الطم�أنينة والأم����ان على م�ستقبلهم وم�ستقبل
�أبنائهم واحفادهم ،ومن هنا ف���إن ال�شعب ال�سعودي
�أك�ثر ا�شتياق ًا ل��رد ج��زء ب�سيط م��ن اجلميل ،وت�أكيد
والئه لقيادته احلكيمة التي قدمت الغايل والنفي�س من
�أجل �إ�سعاده وحتقيق رفاهيته ،وتعترب املبايعة فر�صة
�سانحة لرتجمة �أ���ص��ال��ة ووف���اء ال�شعب ال�سعودي،
و�إع�لان ت�أييده الكامل للخطوات التي يتخذها القائد
امللهم ،يف مواجهة التحديات اجل�سيمة التي يواجهها

الر�ؤية التي �أطلقها يف حتقيق ا�ستقرار مايل ملحوظ
وبات فك االرتباط بني �أ�سعار النفط العاملية والو�ضع
املايل للمملكة هدف قريب املنال ،يف �ضوء النمو الكبري
وامللحوظ لالقت�صاد غري النفطي يف اململكة ،فالو�ضع
م��ع ب��داي��ة ازم��ة ك��ورون��ا ال��ع��ام املا�ضي واالنخفا�ض
الكبري لأ�سعار النفط كان خمتلفا كثريا عن الو�ضع قبل
عدة �سنوات ،ال�سيما �أن املبادرات الـ  11التي اطلقها
ويل العهد منذ بداية العام اجلاري ،تركز  7منها ب�شكل
مبا�شر على تعزيز االقت�صاد غري النفطي ،فربنامج
�شريك له دور �أ�سا�سي يف دفع ودعم القطاع اخلا�ص،
وب��رن��ام��ج �صنع يف ال�����س��ع��ودي��ة مي��ث��ل ط��ف��رة كبرية
لل�صناعة ،ا�ضافة �إىل تطوير الت�شريعات واالنظمة
خا�صة املتعلق باملنظومة االقت�صادية ،واطالق م�شروع
ذا الين وا�سرتاتيجية �صندوق اال�ستثمارات العامة،
وتطوير الريا�ض كعا�صمة اقت�صادية كربى ،واطالق
ك��ورال بلوم لت�صاميم اك�بر جزيرة مب�شروع البحر
االحمر ال�سياحي ،واطالق �شركة ال�سودة للتطوير يف
ع�سري.

مشاريع مبهجة

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

فرص وظيفية

وا�ستطرد دحالن �أن املبادرات التي �أطلقها ويل العهد
الأم�ي�ن خ�لال ال��ع��ام ال��راب��ع م��ن والي��ت��ه ،والنجاحات
التي حتققت كانت حتتاج �إىل �سنوات طويلة ،لكن
�شجاعته املعتادة ورغبته ال�صادقة يف النجاح ،ورفع
همة ال�سعوديني عالية جعلته يحول الأحالم �إىل واقع،
من خ�لال توفري مئات الآالف من الفر�صة الوظيفية
والتدريبية واال�ستثمارية عرب امل��ب��ادرات وامل�شاريع
والربامج التي كان �آخرها مدينة (ذا الين) وبرنامج
(�شريك) وم�شروع (�صنع يف ال�سعودية)� ،إ�ضافة �إىل
مبادرتي "ال�سعودية اخل�ضراء" ،و"ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر" ،والتي �ستنقل جميعها ال�سعودية للعاملية.

�صالح الطيار

عبداهلل الدحالن

برامج ومبادرات

و�أ���ش��ار االقت�صادي الدكتور حممد �أب��و اجلدائل �إىل
�أن ما تابعه ال�شعب ال�سعودي ب�شكل عام واخل�براء
واملراقبون على وجه اخل�صو�ص خالل العام املا�ضي
يفوق اخل��ي��ال ويتعدى ح��دود الإب��ه��ار ،حيث توالت
املبادرات وامل�شاريع املبهجة التي تر�سم م�ستقبل جديد
لأبناء هذا الوطن ،الفت ًا �إىل �أن  4مبادرات كبرية تدعم
االقت�صاد ب�شكل عام واملجتمع ال�سعودي يف العديد من
اهتماماته ،وهي مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،وال�شرق
االو�سط االخ�ضر وزراع��ة  10مليارات �شجرة �ضمن
م��ب��ادرة ال�سعودية اخل�ضراء”� ،إ�ضافة �إىل �إط�لاق
قمرين �صناعيني جديدين رفع عدد الأقمار ال�صناعية
ال�سعودية يف الف�ضاء �إىل  17قمرًا ،وو�ضع اململكة يف
�صدارة الدول العربية ،وتعزز ريادتها ف�ضائيًا.

وك�شف املحامي الدكتور �صالح بكر الطيار �أن الثلث
الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري � 2021شهد جمموعة من
املبادرات وامل�شاريع الكربى التي اطلقها ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان ،حيث و�صلت �إىل  11مبادرة
وم�����ش��روع��ا ،يف ر���س��ال��ة وا���ض��ح��ة للجميع ب����أن همة
التطوير يف كافة املجاالت واع��ادة الهيكلة لالقت�صاد
ال�سعودي يف �ضوء برامج وم��ب��ادرات ر�ؤي��ة اململكة
 2030التزال عند قمة توهجها ،و�أن جائحة كورونا
التي �أ�صابت العامل �أجمع مل ولن تثني قيادة اململكة
عن ال�سري قدما يف م�سريتها ،فهمة ال�سعوديني �ستظل
صنع في السعودية
متوا�صلة لتحقيق املزيد من املعطيات .
و�أ���ض��اف مثلما ا�ستطاع �سمو ويل العهد الأم�ين �أن ودعا املهند�س حممد عادل عقيل القطاع اخلا�ص �إىل
يجذب قلوب ال�سعوديني حول حبه والوالء له ،جنحت االحتفال �أك�ثر من �أي ع��ام م�ضى مب��رور � 4سنوات
على بيعة �سمو ويل العهد لقد حول �سموه هذا القطاع
�إىل �شريك رئي�سي وقدم له حمفزات كبرية من خالل
برنامج “�شريك” ال��ذي اطلقه م���ؤخ��را ليدفع عجلة
الإجناز للأمام ،من خالل حتفيز �أكرث من � 100شركة
حملية لديها فر�صة ب�أن تتحول �إىل �شركة عاملية رائدة،
ومتكينها من الو�صول �إىل حجم ا�ستثمارات ي�صل �إىل
 5تريليون ريال بنهاية عام  ،2030ورفع م�ساهمتها
يف الناجت الناجت الإجمايل املحلي �إىل  ،%65ما يعزز
من جناح الر�ؤية وحتقيق م�ستهدفاتها.
حممد عقيل
حممد �أبو اجلدائل

جودة الحياة ..خطوات
متالحقة لتمكين قطاع الهوايات

جدة ـ رانيا الوجيه

ت�سري �آليات �صناعة الرتفيه يف اململكة بوترية متالحقة من
�أج��ل تفعيل برامج ج��ودة احلياة وتقدمي النموذج االمثل
للم�شاركة يف انتاج ترفيه وتفعيل �سياحة الرتفيه وجلب
اف�ضل منتجات الرتفيه على امل�ستوى العربي والعاملي �إىل
اململكة مع مراعاة اخل�صو�صية .وات�ساقا مع ذلك فقد �أ�سند
�إىل مركز برنامج ج��ودة احلياة مهمة تنفيذ ع��دة مبادرات
تخت�ص بقطاع الهوايات بو�صفها عمال اجتماعيا غري ربحي
مي��ار���س ب�صورة ف��ردي��ة �أو اجتماعية  ،و�أط���ر �ضمن ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030وفق م�سارات " التنظيم للقطاع ،وحتفيز �أندية
ال��ه��واي��ات ،وت�سهيل احل�صول على الرتاخي�ص ،وتطوير
بوابة �أندية الهواة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز الوعي بالهوايات يف
املجتمع".
واعتمد املركز جهة �إ�شرافية فنية على اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
غري الربحية املتخ�ص�صة بالهوايات يف 2020م ،و�أ�س�س
لذلك وح��دة �إ�شرافية تتكون من ثالثة �أق�سام " الت�أ�سي�س،
والتمكني ،والإ�شراف " يندرج حتت م�س�ؤوليتها عدة مهام،

منها معاجلة طلبات الت�أ�سي�س ،وقيا�س �أداء اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات غري الربحية املرتبطة بالهوايات مبا يف ذلك
�أن��دي��ة ال��ه��واة ،وامل��واف��ق��ة على �إق��ام��ة ال�برام��ج والأن�شطة
والفعاليات التي تتقدم بها اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات  ،و�إجراء
البحوث والدرا�سات وتقدمي امل�شورة لرفع كفاءة الأداء الفني
لهذه للجمعيات وامل�ؤ�س�سات املعنية و�ضمان ا�ستمراريتها
وكفاءة ت�شغيلها.
ويف �سياق الت�أ�سي�س لقطاع الهوايات �ضمن مبادرات ر�ؤية
اململكة  ،2030مت اع��ت��م��اد ت�أ�سي�س جمعية �أن��دي��ة ال��ه��واة
(ه��اوي) والئحتها الأ�سا�سية ،بع�ضوية  11جهة حكومية،
لت�صبح ال��ك��ي��ان امل��ع��ن��ي بت�أ�سي�س ومت��ك�ين �أن��دي��ة ال��ه��واة
برئا�سة مركز برنامج جودة احلياة ،و�ستعمل جميع اجلهات
احلكومية امل�ؤ�س�سة على توحيد اجل��ه��ود للو�صول �إىل
م�ستهدفات الهوايات .
و�سعي ًا من مركز برنامج جودة احلياة لرفع وتر�سيخ الوعي
بقيمة و�أه��م��ي��ة ال��ه��واي��ات وحت��ف��ي��ز ًا ل�شرائح املجتمع على
ممار�سة الهوايات الريا�ضية والثقافية والرتفيهية �،أ�سهم

يف دعم و�إقامة عدة فعاليات بهدف التعريف بقطاع الهوايات
يف اململكة ،و�شارك يف فعاليتي "تنف�س" و"منتدى مناعة
الرقمي" ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أك�ث�ر م��ن  10ل��ق��اءات على من�صة
"هايت�س بوديوم" موجهه لأ�صحاب الهوايات واملهتمني
بالهوايات.
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ولي العهد أزال المعوقات أمامها وزاد حصتها في التوظيف

المرأة السعودية ..تمكين وريادة
جدة – رانيا الوجيه

حظيت املر�أة ال�سعودية منذ بيعة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظه الله -مبكانة متقدمة يف �سوق العمل ال�سعودي والعاملي ،حتى �أ�صبحت مناف�سً ا يف
املجاالت ال�صناعية واالقت�صادية واطلقت ابداعات الن�ساء ال�سعوديات ،حيث �أثبتت املر�أة قدرتها على �أن تكون رقمًا �صعبًا يتم الرهان عليه ،وهذه املكانة مل تكن لوال
الر�ؤية الثاقبة والدعم الكبري من �سموه الكرمي .ومبنا�سبة الذكري الـ 4لبيعة �سمو ويل العهد جند �أن املر�أة ال�سعودية حظيت باهتمام بالغ من حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني ومبتابعة خا�صة من �سمو ويل العهد الأمني ،حيث �ضاعف �سموه الكرمي من دورها ،ورفع املعوقات �أمامها ،ورفع ح�صتها يف �سوق العمل ،ومل ي� ِأت هذا النجاح
�إ ّال بجهد و�إ�صرار من �أجل النهو�ض ولتقدم املر�أة كل ما لديها من حقوق ،للو�صول �إىل ما و�صلت �إليه حالي ًا .ول�سمو ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان الف�ضل بتح�سني �أو�ضاع ال�سعوديات وتعزيز دورهن يف املجتمع؛ حيث �أوىل �سموه بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما
الله -لدور املر�أة �أهمية خا�صة وم�ضاعفة عما كانت بال�سابق ،نظري ما تقدمه لوطنها وحتفيز ًا للكفاءات الوطنية من الن�ساء القياديات؛ �إىل جانب تقدمي كل ما ي�سهم يف رفع
املعوقات �أمامها �سواء البطالة �أو التدريب ورفع ح�صتها يف �سوق العمل ،وزيادة م�شاركتها يف النه�ضة العمرانية التي ت�شهدها البالد.
و�أك���دت ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة عالية حممد
ع��ل��ى ده��ل��وي ع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى
وال��دك��ت��ورة ه��ي��ف��اء ج��م��ل ال��ل��ي��ل ع�ضو
جمل�س �أمناء جامعة امللك عبد العزيز
�أن املر�أة ال�سعودية ا�ستطاعت �أن تخطو
خ��ط��وات ت��اري��خ��ي��ة م�����ش�� ّرف��ة متنا�سبة
م��ع ثقافة املجتمع وم��ت��غ�يرات الع�صر
وخم��رج��ات��ه وم��راح��ل��ه املختلفة بف�ضل
م��ن ال��ل��ه ،ث��م ب��دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة
ووالة الأمر منذ ت�أ�سي�س اململكة العربية
ال�سعودية التي �أولت الرعاية لكل ما من
�ش�أنه دف��ع عجلة التنمية الوطنية على
مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ب��دءًا من
اً
و�صول �إىل تقلُّدها
منحها حق التعليم
املنا�صب العليا ،ف�أ�صبحت امل��ر�أة حمط
�أنظار العامل للحديث عنها يف منح الثقة
امللكية الكاملة و�أنها على قدر امل�س�ؤولية
ت�سهم يف تفعيل دورها ب�صفتها مواطنة
�شريكة يف بناء الوطن و�أجهزته على
الرغم من التحديات واملعوقات.

رخاء
وتطور

مكانة متقدمة

ويف هذا ال�سياق �أو�ضحت الدكتورة
ع��ال��ي��ة حم��م��د ع��ل��ي ال���ده���ل���وي ع�����ض��وة
جم��ل�����س ال�������ش���ورى وع�������ض���و ال��ل��ج��ن��ة
ال�صحية واال���س��ت��اذ امل�����ش��ارك يف علم
املناعة والأح��ي��اء الدقيقة  ،مبركز امللك
فهد للبحوث الطبية � ،أنه بتمكني املر�أة
�سن�ساهم يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ك��وادر
والكفاءات الن�سائية امل�ؤهلة يف التنمية
ك��ون��ه اح���د ال��ع��وام��ل اال���س��ا���س��ي��ة لتقدم
ال�����دول .و���س��ت��ظ��ه��ر اث����ار ذل���ك التمكني
مبا�شرة على امل�ستوى املحلي ونه�ضة
املجتمع ب�شكل عام اقت�صاديا واجتماعيا
وثقافيا .اما على امل�ستوى الدويل ف�إن
متكني املر�أة ي�ساهم يف تقدم اململكة يف
العديد من امل�ؤ�شرات الدولية الهامة التي
تقيم اداء الدول مقارنة مع دول العامل.
يف ح�ين �أن متكني امل���ر�أة م��ن املنا�صب
القيادية انعك�س على زي��ادة ثقة امل��ر�أة
بنف�سها وقدراتها و�إمكانياتها كما عزز
ثقة املجتمع بها ،وتواجدها يف �أماكن
�صنع القرار زاد من خرباتها الرتاكمية
مما �ساعدها من �أن متثل اململكة خارجيا
ب���ج���دارة يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ؤ���س�����س��ات
والهيئات الدولية.

مهارات وخبرات

م��ن جهتها او�ضحت ال��دك��ت��ورة هيفاء
جمل الليل التي ت�شغل ع�ضوية جمل�س
�أمناء «جامعة امللك عبدالعزيز وتعترب
�أول امر�أة �سعودية ت�شغل من�صب عميد
لكلية �أه��ل��ي��ة يف ال�����س��ع��ودي��ة ،بقولها:
بقياد ًة حكيمة وحازمه من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
وويل عهده االمني �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
يحفظهم الله �أ�صبحت امل��ر�أة ال�سعودية
ح���ا����ض���رة يف ���ش��ت��ى جم������االت ال��ع��م��ل
وامل���ن���ا����ص���ب

عالية الدهلوي

هيفاء جمل الليل

العليا حملي ًا ودولي ًا ملا متتلكه من مهارات
وخربات وما نالته من �شهادات عليا يف
تخ�ص�صات علمية وعملية متقدمة.
وف��ت��ح��ت ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة  2030ال��ب��اب
لتعظيم دور امل���ر�أة يف كل امل��ج��االت ،ال
�سيما يف املجاالت االقت�صادية ،و�أ�سهمت
يف مت��ك�ين ال�����س��ع��ودي��ات وا���س��ت��ث��م��ار
طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن ،ومنحهن
امل��زي��د م��ن احل��ق��وق على طريق حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني ،ما �أت��اح للمر�أة
لعب دور مهم يف التنمية.
وح��ظ��ي��ت امل�����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة باهتمام
ورعاية القيادة احلكيمة ومنحتها �سبل
بحزم من ال��ق��رارات التاريخية
التمكني ِ
ل��ت�����ش��ك��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وغ�ي�ر م�سبوقة
ع��ززت من دوره��ا يف خمتلف امليادين،
واملتتبع مل�سرية الإ�صالحات االجتماعية
واالقت�صادية ل��ل��م��ر�أة ال�سعودية التي
ب����د�أت م��ن��ذ ع���ام 2015م ،و���ص��و ًال �إىل
2021م ،يجد �أن��ه متت �إج��راءات فعلية
على �أر����ض ال��واق��ع لتعزيز مكانتها يف
املجتمع مبا يتالءم مع قدراتها الهائلة
وا�ستعدادها لتحقيق التقدم واالزده��ار
على خمتلف الأ�صعدة ،كما �أنها خطت
م�سافات م�ش ّرفة متنا�سبة مع املجتمع
ومتغريات الع�صر وخمرجاته ومراحله
املختلفة.

مكاسب تاريخية

و�أ����ض���اف���ت ال���دك���ت���ورة

هيفاء جمل الليل بقولها :منذ تويل
الأم�ير حممد بن �سلمان والي��ة العهد،
وامل������ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة ت��ع��ي�����ش مرحلة
متكني غري م�سبوقة يف ظل املكا�سب
التاريخية التي ح�صلت عليها بدعم
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ،ودفعتها �إىل
حتقيق االجنازات يف �شتى املجاالت.
وو�ضعت ال�سعودية متكني امل��ر�أة يف
مقدمة الأولويات اال�سرتاتيجية كونها
رم���ز ًا للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
وحجر الزاوي ــة يف امل�شـ ــهد احل�ضاري
املزدهر الذي تعي�شه بالدنا يف خمتلف
امل��ج��االت ،وعن�ص ًرا مه ًّما من عنا�صر
ق����وة امل��م��ل��ك��ة ،ومن���وذج���ا ع��امل��ي��ا يف
ال��ري��ادة ..كافة املجاالت تفتح �أو�سع
�أبوابها دعم ًا لها لتكون �شريك ًا رئي�سي ًا
طاملا �أنها م�ؤهلة باملعرفة واخل�برات
التي متكّنها من خو�ض جم��ال العمل
بكفاءة واقتدار.
واهتمت ر�ؤية  2030باملر�أة ودورها
يف امل��ج��ت��م��ع ،وم��ه��دت م�ستهدفاتها
الطريق �أم��ام بنات الوطن على نحو
مكنها من حتقيق �إجن���ازات ملمو�سة
ل��ت��ت��ب ّ��و�أ م��واق��ع ق��ي��ادي��ة داخ���ل الوطن
وخارجه.

مسيرة البناء

وا���س��ت��ط��ردت ال��دك��ت��ورة هيفاء جمل
الليل بقولها� :أع��اد ال��ق��رار التاريخي
لل�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة الأمور
�إىل ن�صابها و�أظ��ه��ر ح��ر���ص القيادة
على التنمية وا�ستكمال م�سرية البناء
وال��ت��ق��دم ،وح���ول ح��ي��اة ال�سعوديات
�إىل الأف�ضل ،ولبى ما حتتاجه امل��ر�أة
ال�سعودية من حرية احلركة ،ودفعها
ل��ق��ط��ع ���ش��وط ط���وي���ل يف

احل�صول على ما حتلم به من احلقوق.
ويعك�س الأمر امللكي تطلعات قيادتنا
احلكيمة ب�أهمية م�شاركة امل���ر�أة يف
ال��ت��ن��م��ي��ة و�أن ال���وط���ن م���ا� ٍ���ض ب��ق��وة
وث��ب��ات ن��ح��و حت��ق��ي��ق ر�ؤي����ة ،2030
التي فتحت لها �آف��ا ًق��ا جديدة ومكانة
م��رم��وق��ة و�أدوا ًرا �أك��ب�ر يف احل��ي��اة
العملية ،حتى �أ�صبحت امل��ر�أة ركيزة
م���ن رك���ائ���ز ال����وط����ن ،ب��ج��ه��ود خ���ادم
احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
الذي خطا بالتنمية ومب�شاركة املر�أة
ال�سعودية هذه اخلطوات املت�سارعة
مببد�أ التكاف�ؤ وامل�ساواة.

عجلة التنمية

وحول قرار ال�سماح بدخولها املالعب
ال��ري��ا���ض��ي��ة ك��م�����ش��ارك��ة من�ضبطة مع
الرجل يف الهواية والعمل والإب��داع
والرتفيه قالت الدكتورة هيفاء جمل
الليل� :أولت قيادتنا الر�شيدة الرعاية
لكل م��ا م��ن �ش�أنه دف��ع عجلة التنمية
الوطنية على مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ
ال��ف��ر���ص ،ف���امل���ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة �شريك
ا�سرتاتيجي وحقيقي لأخيها الرجل
يف �صناعة حا�ضر وم�ستقبل الوطن؛
وعن�صر فاعل �إىل جانب الرجل ،لتبد�أ
ع�صر ًا ذهبي ًا.
وتعي�ش املر�أة ال�سعودية ع�صرا ذهبيا
بعدما نالت العديد من احلقوق ،وبعد
�أن ب��د�أت جني مكا�سبها �ضمن ر�ؤي��ة
 2030التي و�ضعتها اململكة لتحقيق
التقدم واالزدهار على كافة الأ�صعدة،
و�أج��������رت ال�������س���ع���ودي���ة ال���ع���دي���د م��ن
الإ�صالحات املت�سارعة بهدف حت�سني
ج����ودة احل���ي���اة ل��ل��م��ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة،
مثل امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية
ودخول املالعب.

م�����ا ت�������ش���ه���ده امل���������ر�أة
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن متكني
وتطوير لي�س بجديد،
و�إذا رج��ع��ن��ا ب��ال��ذاك��رة
�إىل ال����وراء ب��داي��ة ع��ام
 1360ه�����ـ امل�����واف�����ق
 1941م ،ف��ق��د منحت
ح��ق التعليم بالتحاقها
ب��ال��ك��ت��ات��ي��ب وامل���دار����س
يف ع��دد من م��دن وقرى
اململكة ،ويف عام 1379
ه����ـ امل����واف����ق  1959م
�أ�س�ست الرئا�سة العامة
لتعليم البنات و�أن�شئت
امل�����دار������س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
مب���راح���ل���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة
ث�����م ك����ل����ي����ات ال���ب���ن���ات
وت��خ�����ص��ي�����ص �أق�������س���ام
باجلامعات� ،إ�ضافة �إىل
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج
االبتعاث باخلارج الذي
اً
و�صول
بد�أ عام 1426هـ
�إىل افتتاح �أكرب جامعة
ن�سائية ب��ال��ع��امل ،وهي
ج��ام��ع��ة الأم��ي��رة ن��ورة
ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن يف
عام  1429هـ ،التي تعد
�أول م��دي��ن��ة ح��ك��وم��ي��ة
متكاملة خا�صة باملر�أة،
وع��ي��ن��ت �سمو الأم�ي�رة
الدكتورة اجلوهرة بنت
ف��ه��د ب��ن حم��م��د ب��ن عبد
ال��رح��م��ن ك�����أول م��دي��رة
لها� ،إ�ضافة �إىل ذلك كان
احل���دث الأك��ب�ر يف ع��ام
 1430هـ املوافق 2009
م ب��ت��ع��ي�ين �أول ���س��ي��دة
���س��ع��ودي��ة وه����ي ن���ورة
ال���ف���اي���ز مب��رت��ب��ة ن��ائ��ب
وزي��ر ب���وزارة التعليم،
مم��ا جعل طموح امل��ر�أة
ال�سعودية بال حدود يف
ظ ّ
���ل م��ا تعي�شه اململكة
العربية ال�سعودية يف
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت من
رخاء وتطور.

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

هلل درك
أبا سلمان
يُع ُّد اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر �أبريل
عام 2016م ،يوم ًا ا�ستثنائي ًا فريد ًا� ،أكاد
�أج����زم ���ص��ادق�� ًا �أن���ه �سيظل حم��ف��ور ًا يف
الذاكرة البعيدة لكل �سعودية و�سعودي
�إىل الأب����د؛ �إذ �شهد ذل��ك ال��ي��وم امل�شرق
امليمون� ،إعالن �أخي �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،ويل عهدنا القوي بالله الأم�ين،
حفظه ال��ل��ه ورع����اه ،و���س��دَّد على طريق
اخل�ير خ��ط��اه ،م��ي�لاد ر�ؤي��ت��ن��ا الطموحة
ال��ذك��ي��ة ( ،)2030يف م���ؤمت��ر �صحفي
ح��ا���ش��د ،ا���ش��ر�أب��ت ل��ه �أع��ن��اق ال�صحفيني
والإعالميني واملهتمني يف ق��ارات العامل
كلها ،تتابع تفا�صيله حلظة بلحظة.
لي�صل ويل العهد رعاه الله الليل بالنهار
مع فرق عمله ال��ذي كانت �أ�شبه ما يكون
بخلية نحل ،لتحديد املوجهات ال�ضرورية
لتنفيذ برامج الر�ؤية الطموحة الذكية.
ويظهر بعد عام ،يف الثاين من مايو عام
2017م ،وا�ضع ًا النقاط على احل��روف
كعادته دائ��م�� ًا؛ ِّ
مب�شر ًا ال�سعوديني ب���أن
�أمورهم ت�سري على �أح�سن ما يكون� ،إثر
ال��ف��راغ م��ن الإع���داد ال��ت��ام لتنفيذ برامج
ر�ؤي��ت��ه��م ال��ت��ي تنطوي على ( )96هدف ًا
�إ�سرتاتيجي ًا ،يتم تنفيذها من خالل ()13
ب��رن��اجم�� ًا ت��ن��ف��ي��ذي�� ًا ،وت��رت��ك��ز ع��ل��ى ثالثة
حماور �أ�سا�سية :جمتمع حيوي ،اقت�صاد
م���زده���ر ووط����ن ط���م���وح .و�أم�����ل م�شرق
�أخ�ضر ال �سقف له ،لبالده ول�شعبه ولأمته،
بل للب�شرية كلها التي يعنيه ا�ستقرارها
و�أمنها و�سالمها؛ م�ؤكد ًا �أن عدَّته وعتاده
يف هذا كله ،بعد �إميانه بربه ع َّز و ج َّل،
وث��ق��ت��ه ال��ت��ي ال حت��ده��ا ح���دود يف عونه
وتوفيقه ،املواطن ال�سعودي ،ال��ذي هو
ذروة �سنام الأمر كله.
وق��ب��ل �أي����ام ظ��ه��ر ���س��م��وه ال��ك��رمي وق��دم
ب��الأرق��ام ما حتقق من �إجن���ازات مده�شة
تفوق اخليال من برامج ال��ر�ؤي��ة  ،حتى
يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي �أرب��ك��ت
ح�سابات الدول العظمى وخلطت حابلها
بنابلها� ..أقول حتى يف مثل تلك الظروف
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ،م�����ض��ت ب��رام��ج
ر�ؤي��ت��ن��ا ق��دم�� ًا لتعالج حت��دي��ات هيكلية
معقدة خالل اخلم�سة �أعوام الأوىل فقط؛
ِّ
مب�شر ًا اجلميع ب���أن��ه ق��د مت �إع���داد كافة
الرتتيبات الالزمة لربامج املرحلة القادمة
من م�شروعات الر�ؤية العمالقة حتى عام
2025م؛ و�أن كل �شيء ي�سري حثيث ًا على
م��ا ي���رام ،وتنتقل ب�لادن��ا م��ن ح�سن �إىل
�أح�سن و�أف�����ض��ل يف ك��ل م��رة ،ويتح�سن
دخل املواطن وت�سري العافية يف ج�سده،
ال�سيَّما �أ�صحاب الدخل امل��ح��دود ،الذين
ميثل العمل م��ن �أجلهم هاج�س ًا حقيقي ًا
لويل العهد ،كما �أك��د ب�شكل وا�ضح �أكرث
من مرة يف لقائه الذي �أ�شرت �إليه �آنف ًا..
م�شدِّد ًا على �أن الهدف الأ�سا�سي لكل هذا
ال َّزخم واحلراك الن�شط ،يكمن يف زيادة
دخل املواطن ال�سعودي الذي يُع ُّد �أعظم
نعمة متتلكها ال��دول��ة ال�سعودية و�أه��م
�شيء لتحقيق امل�ستحيل.
�شخ�صية قيادية ا�ستثنائية فريدة:
لي�س ثمَّة �شك �أن ما جاء يف حديث �سمو
ويل عهدنا ال�شيِّق امل��ات��ع� ،صار معلوم ًا
للجميع ب��ال�����ض��رورة ،خا�صة للمهتمني
ال���ذي���ن ت��اب��ع��وه ،ول���ه���ذا ال �أرى داع��ي�� ًا
لتكراره ،غري �أنني �أردت من مقايل هذا،
الوقوف عند �أدائ��ه الراقي املتميز ،الذي
ي�ؤكد لنا يف كل مرة� ،شخ�صيته القيادية
اال�ستثنائية ال��ف��ري��دة؛ م���ؤك��د ًا لنا دوم�� ًا
�أنه رجل دولة من الطراز الأول بامتياز،
وهبه املنعم الوهاب �صفات قيادية ق َّلما
اجتمعت لقائد يف مثل �س ِّنه عرب تاريخ
الب�شرية الطويل كله .فهو ذكي ملاح� ،سريع
البديهة ،حا�ضر الذهن� ،شديد التوا�ضع،
�شديد االعتداد بعقيدته وعروبته ووطنه
ومب��واط��ن��ه ال���ذي ي��رى فيه ك��ل ال��ق��درات
املطلوبة للتحليق بالوطن عالي ًا حتى
ع��ن��ان ال�����س��م��اء يف ك���ل ����ش���يء� ،أه���داف���ه
بخطى حثيثة لتحقيقها،
وا�ضحة ،ي�سري
ً
لن تثنيه �أي عا�صفة مهما ا�شتدت حدَّتها
عن حتقيق امل�ستحيل ل�شعبه الذي �أوقف
عمره املبارك كله خلدمته وعزته وكرامته
و�صيانة ا�ستقالل بالده ،وفوق هذا وذاك،
متتلئ نف�سه الطيبة الكرمية بثقة يف ربه
ال حتدها حدود.
لقد بدا جلي ًا �أن �سموه الكرمي ملم ب�أدق
التفا�صيل ،بل بتفا�صيل التفا�صيل يف
�ش�ؤون الدولة كلها ،ما كان عليه احلال يف
ال�سابق ،وما حتقق من �إ�صالح الآن ،وما
�سيكون عليه الو�ضع يف امل�ستقبل يف ظل
تنفيذ برامج الر�ؤية.
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:

محمد بن سلمان صانع النجاحات االستثنائية عالميا
جدة  -مها العواودة  -يا�سر بن يو�سف

القطاع السياحي محرك أساسي للتنمية االقتصادية

عرب ع��دد من امل�س�ؤولني واالقت�صاديني و�أ�صحاب الأع�م��ال عن
�سعادتهم بالذكرى الرابعة لتويل الأم�ير حممد بن �سلمان والية
العهد واململكة تعي�ش �أزه��ى مراحل جناحاتها على كل الأ�صعدة
والتي حتققت بف�ضل الله ثم بحنكة الأمري ال�شاب وقدراته الإبداعية
والإداري� ��ة ال�ف��ذة يف �صياغة �أ�س�س قوية يف التنمية والنهو�ض
والتقدم وعلى ر�أ���س ذلك ر�ؤي��ة اململكة  2030التي �أحدثت ً
حراكا
ً
ً
ً
ً
واجتماعيا غري م�سبوق و�أ�صبح احللم
وثقافيا
واقت�صاديا
تنمويا
حقيقة ملمو�سة يعي�شها ال�سعوديون ويدركها ويلم�س �آثارها العامل.

اإليرادات غير النفطية سجلت أرقاما غير مسبوقة

م�ستقبل طموح ودخل متنوع
الدكتور فهد بن �سليمان التخيفي ع�ضو جمل�س ال�شورى قال
ل�ـ(ال�ب�لاد)" :يف ذك��رى البيعة الرابعة ل��ويل العهد ،ن�ستذكر ر�ؤي��ة
اململكة ٢٠٣٠؛ ر�ؤية التحوالت ال�سعودية يف �سنوات م�ضت و�أخرى
مقبلة ،جعلت من ملفات االقت�صاد والتنمية نقاط ارتكاز للإن�سان
واملكان والزمان" .و�أكد �أن ر�ؤية ويل العهد احدثت تغيريات برعاية
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،وحت��والت
ا�سرتاتيجية بعطاء ال�شباب والنظرة الثاقبة بعيدة املدى ،م�شريا اىل
ان التحوالت والتغريات تنطلق من الإرث العريق للمملكة وتعالج
حتديات احلا�ضر وتر�سم مالمح م�ستقبل طموح يف اجتاهات تدعم
الوطن واملواطن واملقيم على حد �سواء.
ولفت �إىل �أن �سمو ويل العهد وخ�لال �أرب��ع �سنوات ومع اطالق
«ر�ؤية � ،»2030أحدث ً
حتوال لتغيري ال�صورة النمطية عن اململكة �أنها
جمرد م�صدر نفطي �إىل اقت�صاد دولة متنوع املوارد الرئي�سية وتعدد
م�صادر الدخل للميزانية العامة.

نحو م�ستقبل م�شرق
املهند�س �أحمد غازي دروي�ش كبري الإداري�ين واملتحدث الر�سمي
ل�شركة البحر الأحمر �أكد لـ"البالد" �أن امل�شاريع الكربى والعمالقة
ً
متا�شيا مع ر�ؤي��ة  2030ل�صنع التغيري للتطوير
يف اململكة ت�أتي
املطلوب مل�ستقبل اململكة ور��س��م مالمح وجهها امل�شرق اجلديد،
حيث جاءت الر�ؤية نواة داعمة و�أ�سا�سية من خالل تبني �صندوق
اال�ستثمارات العامة وملكيته للم�شاريع الكربى لدعمها وت�سهيل
�أعمالها ومراقبتها وحتمل كافة امل�شاريع م�س�ؤوليات عدة لتنفيذ
�أه��داف الر�ؤية والإل�ت��زام بكل الأ�س�س والعقود والإتفاقيات التي
حددت و�أبرمت يف وقت �سابق.

ر�ؤية احلا�ضر للم�ستقبل
و�أ�ضاف" "اليوم وبعد مرور خم�س �سنوات منذ �إعالن الر�ؤية عام
 2016واملبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة ،ر�ؤية
احلا�ضر للم�ستقبل ،متكن العامل من تلم�س نتائج حقيقية على �أر�ض
الوقع وبد�أت ثقافة الإعتماد على م�صدر دخل واحد تتغري و�ستتغري
�أكرث ،وهذا كله جاء ً
مبنيا على حماور الر�ؤية الثالثة جمتمع حيوي،
واقت�صاد مزدهر ووطن طموح".
و�أ�شار �إىل �أن هذه املحاور تفعلت وحركت جمتمعا كامال وحققت
الفرق بل ولفتت �أنظار العامل نحو اململكة وغريت ال�صورة النمطية
بقدرتها على �صناعة وحتقيق امل�ستحيل وتخطي ال�صعاب ،م�ؤكدا �أن
م�شروع البحر الأحمر و�أماال ي�أتيان على قائمة امل�شاريع التي �أحدثت
الفرق وحققت الكثري من امل��راح��ل وه��ي اليوم بطور االنتهاء من
ت�سليم مراحلها الأوىل بنهاية عام .2022

القطاع ال�سياحي
وتابع  ":القطاع ال�سياحي هو �أحد املقومات الرئي�سية لتحقيق ر�ؤية
 2030وهو جوهرها يف الوقت ال��ذي تبلغ فيه قيمة امل�شاريع نحو
 810مليارات دوالر ،وهي امل�شاريع التي �ستحول الأنظار نحو اململكة
لتكون وجهة عاملية جاذبة ،وبالطبع ذلك بف�ضل الدعم الالحمدود من
القيادة الر�شيدة ،بحيث �شهدت �صناعة ال�سياحة ً
ً
وا�ضحا يف ظل
منوا
املتابعة احلثيثة من �سمو �سيدي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
حفظه الله".
كما �أو�ضح �أن م�شروع البحر الأحمر الذي هو �أحد امل�شاريع العمالقة
التي �أطلقها �صندوق اال�ستثمارات العامة ،والذي ي�ستعد الفتتاح �أوىل
مراحله بنهاية العام القادم  ،2022وتنفذه وتطوره �شركة البحر
الأحمر للتطوير جزء من حتقيق خطط و�أهداف ر�ؤية .2030

مؤشرات الحراك
االقتصادي معجزة
عالمية بكل المقاييس
و�أ� �ض��اف" :لأننا نعمل على ر��س��م مالمح
�سياحة امل�ستقبل ب ��إع��ادة ت�ع��ري��ف �صناعة
ال�سياحة على م�ستوى العامل �أجمع؛ جاءت
ترجمتنا لتحقيق اجلزء املتعلق بنا من �أهداف
ر�ؤي ��ة 2030حينما فتحنا �أب��واب اال�ستثمار
اخل ��ارج ��ي ع �ل��ى م���ص��راع�ي�ه��ا وجن �ح �ن��ا يف
ا�ستقطاب ا�ستثمار متعدد اجلن�سيات الحتاد
احمد دروي�ش
تقوده �شركة "�أكوا باور" على �سبيل املثال
لت�صميم وبناء وت�شغيل ونقل البنية التحتية
ملرافق خدمات م�شروع البحر الأحمر .و�أجنزنا �سل�سلة من اخلطوات
املف�صلية يف امل�شروع والتي تقوم على اال�ستدامة والتجدد من تزويد
مرافق امل�شروع بالكامل بالطاقة املتجددة  %100ط��وال اليوم� ،إىل
تعاقدنا مع �شركة "�سور�س جلوبال" لن�صبح �أول وجهة �سياحية يف
العامل تقدم ً
مياها معب�أة مُ�ستخل�صة من الغالف اجلوي".
ً
ً
و�أك��د ال�سعي لأن يكون القطاع ال�سياحي حمركا �أ�سا�سيا للتنمية
االقت�صادية وتنمية ر�أ���س املال الب�شري ،مبا يوفر فر�ص اال�ستثمار
والوظائف اجل��دي��دة ،حيث يتم التخطط لإ�ضافة  70.000فر�صة

فهد التخيفي

�سعود املرزوقي

عمل بحلول عام  ،2030ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف هذه
الوجهة ،الفتا اىل ال�سري �ضمن خمطط متكامل لال�ستدامة ومنط
العي�ش ،والتي يتم تطويرها عرب امل�شروع ليكون من النماذج التي
تحُ تذى حول العامل وهي �أفكار طموحة لرمبا كان من امل�ستحيل مبكان
تخيل �إمكانية حدوثها قبل عق ٍد من الزمن .و�أ�شار �إىل �أن الوطن ينتظر
الكثري من النجاحات يف العديد من القطاعات وال�صناعات واملوارد
ً
ً
ً
وتقدما يف ظل قيادة تقود
واكت�شافا
ا�شراقا
و�أن القادم �سيكون �أكرث
هذه الإجنازات نحو القمة.

 2030حجر الزاوية
وغريت كل املفاهيم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية القائمة على
وق��ال ع�ضو جمل�س غرفة جدة �سابقا فهد بن �سبيان ال�سلمي� ":أمن��اط تقليدية �ساكنة وا�ستبدلتها مبفاهيم ديناميكية تتجاوز كل
بتويل الأم�ير حممد بن �سلمان والية العهد قبل � 4سنوات �شهدت العقبات وت�صنع التحوالت وت�صّ ري احللم حقيقة ي�شعر بها ويدركها
حراكا غري م�سبوق يف تاريخها يف كافة اجلوانب ،وكانت املواطن واملراقب واملهتم يف كافة �أرجاء املعمورة .
اململكة ً
وبني �أن االقت�صاد ال�سعودي كان يعاين من م�صاعب جمة �أهمها
ر�ؤي��ة  2030حجر ال��زاوي��ة يف ه��ذا التغيري التاريخي �إذا حتول
االقت�صاد ال�سعودي خالل ال�سنوات املا�ضية من االعتماد على النفط عدم وجود خطة ا�سرتاتيجية ل�صناعة التحوالت امل�ستقبلية للنهو�ض
باململكة على كافة امل�ستويات وعلى ر�أ�سها النهو�ض
اخلام كمورد رئي�سي لتمويل امليزانية �إىل اقت�صاد
االقت�صادي ،فجاءت ر�ؤية اململكة  2030التي �أجرت
وانفتاحا واع�ت�م� ً
ً
�ادا على امل��وارد
�أك�ثر ديناميكية
احلياة يف �شرايني االقت�صاد الوطني ور�سمت خارطة
املتعددة لتمويل امليزانية حيث ت�ضاعفت الأرق��ام
طريق وا�ضحة املعامل �أثمرت عن بلوغ اململكة ً
موقعا
وتعددت امل�ؤ�شرات االقت�صادية الداعمة لالقت�صاد
ً
متقدما على امل�ستوى الدويل و�ضعها �ضمن �أف�ضل 10
الوطني وو�ضعه يف املكانة امل�ستحقة ً
عامليا .
اقت�صادات على م�ستوى العامل .
و�أ� �ض��اف" :القاعدة االقت�صادية تو�سعت كثرياً
و�أ�ضاف " :احليز هنا ال يكفي لذكر كل ما حتقق
خ�لال الفرتة املا�ضية من تقلد �سموه والي��ة العهد
خ�لال ه��ذه ال�سنوات املباركة ويكفي �أن نذكر �أه��م
حيث و�صلت �أ�صول �صندوق اال�ستثمارات العامة
�سعيد الب�سامي
تلك الإجنازات االقت�صادية والنجاحات اال�ستثنائية
ً
تقريبا بنهاية عام 2020م
�إىل  1.5تريليون ري��ال
وعلى ر�أ�سها م�ضاعفة حجم االقت�صاد وتنوعه وعلى
�أي �أنها ت�ضاعفت من  570مليار ري��ال بنهاية عام
وج��ه اخل�صو�ص ما حتقق من جناحات مذهلة يف
2015م� ،أم��ا على م�ستوى اال�ستثمارات الأجنبية
توايل زيادة الناجت املحلي غري النفطي والتي و�صلت
املبا�شرة يف اململكة فقد و�صلت �إىل  17.625مليار
�إىل �أرقام غري م�سبوقة يف تاريخ اململكة املعا�صر.
ً
ارتفاعا من 5.321
ري��ال بن�سبة منو بلغت %331
.
العهد
والية
مليار ريال قبل تقلد �سموه
الإجنازات �شاملة كافة القطاعات
لي�س ذل��ك فح�سب ب��ل �شهد االقت�صاد ال�سعودي
و�شدد رجل الأعمال �سعيد خياط على �أنه ال ميكن
يف عهده �إط�لاق العديد من امل�شاريع العمالقة مثل
لأي مراقب حملي �أو دويل �أن يغفل حجم املتغريات
فهد ال�سلمي
"نيوم  ،والقدية  ،وجزر البحر الأحمر  ،وبرنامج
ال�ت��ي �شهدتها اململكة خ�لال ال���س�ن��وات الأرب� ��ع من
خدمة �ضيوف الرحمن " وغريها من امل�شاريع التي
تويل �سمو الأم�ير حممد بن �سلمان والية العهد لأن
�سيكون م��ردوده��ا ك�ب� ً
يرا ج��دا وت�سهم يف ازده��ار
امل�ؤ�شرات والأرقام هي التي تتحدث عن نف�سها وهي
االقت�صاد الوطني �أكرث من �أي وقت م�ضى  ،وجذب
�أو�ضح من عني ال�شم�س يف رابعة النهار .
اال�ستثمارات الأجنبية وتخلق ماليني فر�ص العمل
و�أ�ضاف ":مل تكن الإجن� ��ازات االقت�صادية هي
وه��و م��ا �سينعك�س �إي �ج��اب� ً�ا ع�ل��ى ب��رام��ج التنمية
وحدها من �شهدت النجاحات وحققت �إج ��ازات بل
امل�ستدامة ورفاهية ال�شعب ال�سعودي".
لقد كانت الإجنازات �شاملة لكافة القطاعات ال�صحية
وا�ستطرد" :القطاع املايل بدوره مل يكن ً
بعيدا عن
واالجتماعية والثقافية الهادفة لتجويد احلياة على
ه��ذا التغيري حيث �شهد خ�لال ه��ذه الفرتة ان�ضمام
�سعيد خياط
كل �شرب يف اململكة ،وال ميكن لأحد �أن يغفل ما حتقق
ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" �إىل م�ؤ�شري
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ال�سيما مع �إطالق ر�ؤية
الأ�سواق النا�شئة ( )MSCIو(& Standard
 2030التي �شهدت حت��والت اقت�صادية وم�شاريع
 ، )Poor's Dow Jonesوهي العملية التي كان
عمالقة واي�ضا م��ا حتقق م��ن �إجن ��ازات يف حماربة
لها الف�ضل يف ت�سهيل الأمر على امل�ستثمرين الأجانب
الف�ساد واحلوكمة واخل��دم��ات العدلية الإلكرتونية
ال��ذي��ن وج ��دوا اال�ستثمار يف ال���س��وق ال�سعودي
ومتكني امل��ر�أة والنهو�ض بال�سياحة ورعاية الآث��ار
�أكث��ر ج��دوى م��ن غ�يره يف املنطقة فارتفعت قيمة
واملدن التاريخية والرعاية ال�صحية بكل م�ستوياتها
ا�ستثماراتهم بن�سبة  %195.9حيث بلغت 208.3
ورعاية الثقافة واملثقفني وتطوير الإع�لام وتقدمي
مليار ريال خالل العام املن�صرم" .
خالد الغامدي
وفقا ل�سرعات متميزة ً
خدمات الإنرتنت ً
عامليا  ،لي�س
حماربة الف�ساد وم�شاريع عمالقة
ذلك فح�سب بل هناك مئات الإجنازات التي ال ميكن �أن
وتناول رجل الأعمال �سعيد بن علي الب�سامي �إجنازات هذه الذكرى نتطرق �إليها يف هذه العجالة وهي بالفعل تتحدث عن نف�سها ويعي�شها
ً
واقعا املواطن واملقيم".
من زاوية جتارية بحتة حيث قال " :ال�شك �أن الذكرى الرابعة لتقلد
الأمري حممد بن �سلمان والية العهد تعود ونحن نعي�ش �أزهى �سنوات
التقليل من االعتماد على النفط
االنفتاح وحماربة الف�ساد وامل�شاريع العمالقة و�إ�صدار الت�شريعات
ويف ذات ال�سياق و�صف رجل الأعمال �سعود بن خالد املرزوقي ما
لت�سهيل ج ��ودة احل �ي��اة يف خمتلف امل �ج��االت ،ون �ح��ن ك��أ��ص�ح��اب
�أع�م��ال باركنا ون�ب��ارك كل ه��ذه اخل�ط��وات التي �سرتفع معدل حجم �شهدته اململكة من حراك وتغيري اقت�صادي خالل ال�سنوات املا�ضية
اال�ستثمارات التجارية وال�صناعية املحلية والأجنبية يف ال�سوق ب�أنه معجزة بكل املقايي�س وت�ساءل  :من كان يتوقع �أن تت�ضاعف
ال�سعودي وتخلق ماليني فر�ص العمل لل�شباب ال�سعودي من اجلن�سني ا�ستثمارات �صندوق اال�ستثمارات العامة خالل هذه الفرتة الب�سيطة
وترفع معدل �أرباح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية بكل �أحجامها"  .من الزمن؟ ومن كان يحلم ب�أن ترى النور مثل هذه امل�شاريع العمالقة
التي ال مثيل لها يف منطقة ال�شرق الأو�سط؟ ومن كان يعتقد �أن اململكة
ال م�ستحيل يف قامو�س ال�سعوديني
�سوف تقلل من اعتمادها على متويل ميزانيتها من �إي��رادات النفط
وقال رئي�س طائفة العقار مبحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي اخل��ام بهذا امل�ستوى وخ�لال فرتة قيا�سية ،بل من كان يفكر جمرد
تفكري �أن يرى ال�سياحة ال�سعودية وقد حققت منوا ً
مذهال يف خمتلف
�إن حجم الإجنازات التي �شهدتها اململكة خالل الأعوام الأربعة املا�ضية
منذ تويل الأمري حممد بن �سلمان والية العهد و�شروعه يف تنفيذ ر�ؤية املناطق و�أن العال حتولت �إىل واجهة عاملية ت�شهد املهرجانات الفنية
اململكة  ، 2030من قبل� ،ألغت امل�ستحيل من قامو�س ال�شعب ال�سعودي والثقافية وي�ؤمها ال�سياح من جميع �أنحاء العامل؟ .

إصالحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل
البالد – مها العواودة

�شهدت اململكة يف الأع��وام املا�ضية حزمة من اال�صالحات
والتطوير والتنمية ال�شاملة واملتوازنة ،و�شكلت ر�ؤية 2030
وحمركا ً
ً
ً
قويا لال�ستثمار الأمثل للموارد وتنويع م�صادر
دافعا
ً
و�صوال �إىل
الدخل وعدم االعتماد ب�شكل رئي�سي على النفط،
جمتمع ح�ي��وي واقت�صاد م��زده��ر ووط��ن ط�م��وح ،كما ت�أتي
الذكرى الرابعة لبيعة �سمو ويل العهد واململكة مت�ضي ً
قدما
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية  2030التي �أطلقها �سموه.
و�أك��د امل�ست�شار النفطي ال��دويل الدكتور حممد ال�صبان
لـ(البالد) �أن ر�ؤي��ة  ٢٠٣٠ج��اءت يف وقت منا�سب حيث بد�أ
العامل يتحول عن النفط كما �أن �أ�سعاره يف تقلبات �شديدة
ً
م�ضيفا ":لقد ت�أخرنا يف تنويع
التتحملها ميزانية اململكة،
م���ص��ادر ال��دخ��ل واع�ت�م��دن��ا على مقولة ان النفط �سي�ستمر
وا�سعاره �ستبقى ف��وق ال�سبعني دوالرا للربميل ولكن منذ
بداية ر�ؤي��ة  ٢٠٣٠التي خططها ور�سمها �سمو ويل العهد
ً
جهودا مكثفة قد ب��د�أت
الأم�ير حممد بن �سلمان ونحن ن��رى
ً
ت�أخذ طريقها نحو تنويع االقت�صاد ال�سعودي املحلي بعيدا عن

ت�سعري النفط اخلام ".

م�شاريع حقيقية
و�أو� �ض��ح �أن املرحلة الأوىل ال�ت��ي ت�ضمنت الإ��ص�لاح��ات
االقت�صادية وحماربة الف�ساد ومكافحته ب�إعادة هيكلة الأجهزة
احل�ك��وم�ي��ة وحوكمتها و�إن �� �ش��اء ��ص�ن��دوق ��س�ي��ادي متكامل
لال�ستثمارات ال�سعودية يف خمتلف دول العامل ،مهدت الطريق
ليكون للمملكة م�شاريع حقيقية وان يكون املحتوى املحلي
من خمتلف ال�صناعات ال يقل عن  % ٦٠وان يتم تبني هذه
ال�صناعات حمليا حتى ال ن�ستمر يف �أن نكون دولة م�ستوردة
ملعظم احتياجاتها .
و�أك ��د ال�صبان وج��ود ��ش��راك��ات ب�ين �صندوق اال�ستثمارات
العامة والقطاع اخلا�ص واال�ستثمارات الأجنبية لتبني مثل
هذه اال�ستثمارات التي ت�ضمن توطني التقنية و�إن�شاء �صناعات
�سعودية بالكامل ،مو�ضحا �أن ال��ر�ؤي��ة ت��أخ��ذ ال�سعوديني يف
الطريق ال�صحيح وهو ل�صالح اململكة وللأجيال احلالية والقادمة.
و�أ�ضاف" " ن�شكر رائ��د ال��ر�ؤي��ة على ا� �ص��راره ملوا�صلة

حممد ال�صبان

ابوبكر الديب

طريق النجاح املميز رغم املغر�ضني الذين يودون انتهاء هذه
الر�ؤية".

تنويع م�صادر الدخل
من جانبه قال �أبوبكر الديب ،الباحث يف ال�ش�أن االقت�صادي
وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة �إن ر�ؤي ��ة ال�سعودية  ، 2030جنحت
يف حت��ري��ر اقت�صادها م��ن االع�ت�م��اد على م��دخ��والت النفط
كم�صدر وحيد للدخل حيث عملت اململكة على تنويع م�صادر
الدخل مابني �صناعة وجت��ارة و�سياحة وا�ستثمار وغ�يره،

وا�ستطاعت �أن ترتبع على عر�ش اقت�صاد ال�شرق الأو�سط ،و�أن
تناف�س على املراكز الأوىل عامليا رغم تداعيات جائحة كورونا
وانخفا�ض �أ�سعار النفط والتوترات اجليو�سيا�سية باملنطقة،
حيث متكنت الريا�ض من امتالك زم��ام امل�ب��ادرة ال�سيا�سية
واالقت�صادية والأمنية يف العامل العربي والإ�سالمي.
وقال الديب �إن الر�ؤية جنحت يف زيادة قاعدة امل�ستثمرين
الدوليني  %12.4ع��ام  ،2020حيث مت �إ��ص��دار �أول �سندات
دولية بعائد �سلبي خ��ارج االحت��اد الأوروب��ي يف عام 2021
وث��اين �أك�بر �سندات خ��ارج االحت��اد الأوروب� ��ي ،الأم��ر ال��ذي
�سينعك�س على ازدهار اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل كبري،
خالل الع�شرين �سنة املقبلة ،رغم �ضعف �أ�سعار النفط.

برامج ومبادرات
كما �أو�ضح �أن ر�ؤي��ة  2030جنحت يف رف��ع ن�سبة الناجت
غري النفطي من الناجت املحلي الإجمايل لت�صل �إىل  % 59يف
ع��ام  2020بعد �أن كانت  % 55يف ع��ام  ،2016الفتا �إىل �أن
الر�ؤية تهدف لتحرير االقت�صاد ال�سعودي من االعتماد على

النفط ،بعد �أن �شكلت عائداته نحو  %90من �إجمايل امليزانية
ال�سعودية ،وذلك بتنفيذ برامج اقت�صادية واجتماعية وتنموية
طموحة ،من خالل زيادة عدد امل�صانع و�إطالق مبادرات مهمة
كربنامج "�صنع يف ال�سعودية" ،وبرنامج "�شريك" لتعزيز
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وزيادة وترية منو الناجت املحلي
الإجمايل ،و�إن�شاء بنك الت�صدير واال�سترياد ،و�إط�لاق نظام
اال�ستثمار التعديني.
وق��ال �إن خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
العزيز ،وويل عهده الأم�ين الأم�ير حممد بن �سلمان اتخذا
خطوات كبرية يف الإ�صالح االقت�صادي والت�شريعي ،لتعظيم
اقت�صاد البالد ،وتنويع م�صادر الإيرادات ،والتبادل التجاري
مع العامل ،وفتح الأ�سواق ،وحماية ال�صناعات الوطنية من
املمار�سات ال�ضارة ،وتعظيم مكا�سب اململكة من ع�ضويتها
يف املنظمات الإقليمية والدولية ،وتفعيل وتوجيه مفاو�ضات
واتفاقيات التجارة احل��رة مع ال��دول الأخ��رى والتجمعات
الإقليميةً ،
بعيدا عن مبيعات النفط ،التي ظلت لعقود املورد
الرئي�س مليزانية اململكة.
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أكدوا أن المملكة عمود فقري في المنطقة ..سياسيون لـ

حضور دولي مؤثر وسياسة خارجية حكيمة
البالد  -مها العواودة

تعتمد اململكة على ر�ؤية وا�ضحة املعامل للنمو والتطور وحتقيق القفزات الهائلة يف خمتلف املجاالت ،عرابها �سمو ويل العهد الذي قطع على نف�سه عهدا مبحاربة الف�ساد ،وبناء
�سعودية ي�شار �إليها بالبنان عاملي ًا منذ �أن ُبويع وليا للعهد ،لتكون اململكة من �ضمن �أف�ضل دول العامل يف التنمية والتخطيط املثايل مل�ستقبل زاهر للأجيال القادمة ،عرب ر�ؤية ،2030
وبعد �إجناز خططها تتحول الريا�ض �إىل ر�ؤية  2040للمناف�سة على امل�ستوى العاملي ،بينما ر�سم �سموه �سيا�سية خارجية متوازنة وحكيمة ،مبنية على م�صالح ال�سعودية يف املقام
الأول ،مع االعتماد على الدبلوما�سية يف حل الأزمات الدولية.
و�أك ��د ال�ك��ات��ب وامل�ف�ك��ر الكويتي ال��دك�ت��ور حممد
الرميحي لـ"البالد"� ،أن ر�ؤي��ة  2030الطموحة
فكرة ا�ستباقية متميزة و�ضعها الأم�ير حممد بن
�سلمان ،حم��ددة الأه��داف ،و�ستحقق الطموحات
بعد �أن �آتت ثمارها مبكر ًا خالل اخلم�س �سنوات
املا�ضية ،م�شري ًا �إىل �أن قيادة اململكة لديها خطة
وا��ض�ح��ة لالنتقال بال�سعودية يف ه��ذا الظرف
ال��دق �ي��ق ب��امل�ح�ي��ط ال �ع��رب��ي �إىل م��رح �ل��ة ال��دول��ة
الأقوى التي تقيم �أ�س�سها على جمموعة من القيم
والأه��داف .و�أ�ضاف :القيم وا�ضحة املعامل قالها
�سمو الأمري حممد بن �سلمان هي التم�سك بالن�ص
القر�آين واالجتهاد بالتف�سري ب�شكل عام� ،أما القيم
العملية فهي يف مو�ضوع املر�أة والتعليم والعملية
ال�صحية ،وتعددية م�صادر الدخل بوعي �شديد
وخطط وا�ضحة".
ويرى الرميحي �أن جناح اململكة هو جناح اخلليج
واملنطقة لأنها العمود الفقري يف خ�ضم حتديات
هائلة .وتابع  :تطور املنطقة يكون عرب م�شروع
طموح ،وهو ما يعمل عليه �سمو الأمري حممد بن
�سلمان ،وهو م�شروع متعدد يحمل �آم��اال كبرية،
وعلينا جميعا �أن ن�ؤيده وندعو له بالتوفيق من
�أج��ل امل�صلحة العامة" ،م�ؤكد ًا �أن اململكة حمور

م�ه��م للغاية يف امل �ع��ادل��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة
وحتى على م�ستوى العامل ،وخططها املو�ضوعة
حاليا تتجنب املنطقة امل��زال��ق .من جانبه ،قال
الكاتب الكويتي واملحلل ال�سيا�سي الدكتور عايد
املانع لـ"البالد"� ،أن اململكة حققت خالل اخلم�س
�سنوات املا�ضية �إجن���ازات ك�ب�رى� ،إذ �أوج��دت
جمتمعا حيويا ،و�سهلت احل�صول على اخلدمات
ال�صحية والطارئة منها بن�سبة تتجاوز % 87
مقارنة مبا �سبق �إطالق الر�ؤية التي قدمها �سمو
الأمري حممد بن �سلمان وكذلك ارتفاع ن�سب متلك
امل�ساكن ،واالهتمام باملواقع الرتاثية والأثرية يف
اململكة يف �إط��ار جهود تعزيز الهوية ال�سعودية
وح �� �ض��وره��ا ع��امل �ي��ا ،ك �م��ا �أن ه �ن��اك �إجن � ��ازات
ك�ب�يرة حتققت يف امل �ج��االت الطبية وال�صحية
وال�سياحية والرتفيهية والبيئية واالقت�صادية،
الأمر الذي �أدى �إىل زيادة عدد ال�شركات العاملية
يف ال�سعودية .و�أ�ضاف "�سيا�سيا اململكة ت�صدرت
امل�شهد يف عقد امل�ؤمترات واالجتماعات وتبادل
ال��زي��ارات مع ال��دول ال�شقيقة وتعزيز العالقات
وت �ق��دمي ال �ع��ون ملختلف ال� ��دول خ�ل�ال الأزم� ��ات
وبادرت باحللول ال�سيا�سية الناجعة".
يف ال�سياق ذاته ،لفت وزير خارجية م�صر الأ�سبق

عايد املانع

حممد الرميحي

ال�سفري حممد العرابي� ،إىل �أن �آثار خطط القيادة
ال�سعودية ب ��د�أت ت��ؤت��ي ث�م��اره��ا خ�لال اخلم�س
�سنوات املا�ضية ،م�ؤكدا �أن اململكة ت�سلك نهجا
جديدا ومميزا وهو االهتمام بالأو�ضاع الداخلية
ب�شكل �أك�ب�ر وت�ع��زي��ز ف�ك��رة التنمية امل�ستدامة
وحتفيز �إمكانات اململكة االقت�صادية ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذا النهج �سيكون له �أث��ر عميق على ال��دور
اخلارجي وامتالك مقومات �سيا�سة خارجية �أكرث
فاعلية وت�أثريا .ويرى املحلل ال�سيا�سي ر�ضوان
ال�سيد� ،أن ر�ؤي��ة � 2030شاملة وت�ضع م�سار ًا
جديد ًا للدولة يف �شتى املجاالت ،ولي�س يف املجال
االقت�صادي والتنموي فقط .و�أ�ضاف "هناك عدة
نقاط تدلل على امل�سار اجلديد للدولة ال�سعودية
ٍ

حممد العرابي

ر�ضوان ال�سيد

م��ن بينها جت� ��اوُ ُز م���س��أل��ة االع �ت �م��اد ع�ل��ى النفط
باعتبار دوره �شبه الأوح��د يف ال��واردات ،وهذه
املالحظة �صحيحة ،لكنها ج��ز ٌء من ك��ل ،فاململكة
هائلة االت�ساع وهائلة املوارد والإمكانيات ،ولذلك
يكون من املنطقي والتفكري امل�ستقبلي الإفادة من
تلك الإمكانيات ،وبخا�صةٍ �أنّ ال�سكان تت�ضاعف
�أع��داده��م ،و�أنّ ال�ع��امل كله يبحث با�ستماتةٍ عن
بدائل جديدة لل�سلعة الأعلى يف العامل .وهناك
�إمكانياتٌ علمي ٌة هائل ٌة عند ال�سعوديني �صنعتها
ال��دول��ة بالتعليم الكثيف والتخ�ص�ص يف �شتى
احلقول التكنولوجية :وبالنظر لهذا كله كان ال بد
من الو�صول �إىل مرحلة ي�ستحيل عندها البقاء عند
وح�سب ،حتى لو ازداد �إدخ��ال ال�صناعات
النفط
ْ

البرتولية .اخل ��روج م��ن االقت�صاد الريعي �إىل
االقت�صاد املنتج والتكنولوجيا املتقدمة ،وزمان
الديجيتال ،وا�ستغالل ال�ثروة ال�شاملة للمملكة
و�إن�سانها من �أجل م�ستقبلٍ � َآخر؛ ك ُّل ذلك تت�ضمنه
وت�ستوعبه ر�ؤي��ة  3020التي ب��د�أت جناحاتها
ري من املراقبني".
تتواىل ب�أ�سرع مما قدر كث ٌ
وي��رى اخلبري واملفكر الدكتور ر��ض��وان ال�سيد
�أن خطة التغيري ال�شاملة يف مفاهيم التنمية
وال� ��واردات وتقنية امل�ستقبل ،اقت�ضت ق��رارات
قوي ًة يف الإدارة يتطلبها التكامل والتزا ُمنُ يف
ت�سيري �سائر عنا�صر اخلطة وال��ر�ؤي��ة ،كما �أن
�سيا�سات �إ�شراك املر�أة وال�شباب �إىل �أبعد احلدود،
وبخا�صةٍ �أنّ العنا�صر اجلديدة هي الأعلى كفاء ًة
والأق��در على فهم ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة ومتطلباتها،
وهذا ف�ض ًال عن حقوق املواطنة يف جمتمع ٍ ن�سبة
ال�شباب فيه عالي ٌة ج��د ًا .لقد جرى �إط�لاق طاقات
�إنتاجي ًة كبرية و�إن�سانية كبرية �أي�ض ًا .ولفت �إىل
�أن العالقات الدولية اجلديدة التي و�ضعت اململكة
يف قلب العامل املعا�صر ب��امل�ب��ادرات وال�شراكات
�سواء يف العالقات املتوازنة مع ال��دول الكربى
والو�سطى� ،أو يف الت�أثري يف الهيئات الأُممية
التي ت�شارك اململكة يف ع�ضويتها مثل  G20من

هيكلة المنظومة االقتصادية يحفز القدرات اإلنتاجية ..خبيران لـ

�أج��ل خري الب�شرية و�سالمها .وتابع "كما حمت
اململكة ا�ستقرار �أ�سعار النفط من خالل �أوبك +؛
ف�إنها ذهبت يف زمن الوباء باجتاه الدول الفقرية
وت�أجيل ديونها ،ويف ت�سهيل �إي�صال اللقاحات
�إل �ي �ه��ا .وه ��ذا �إىل الإ� �س �ه��ام ال�ف��اع��ل يف الهيئات
ال��دول�ي��ة م��ن �أج��ل ال�سالم وال�ت�ع��اون ،واحلماية
البيئية وامل�ساعدات الإن�سانية" .وقال �إن "اململكة
تالفت وتداركت االختالل ال��ذي وقع يف امل�شرق
العربي يف �سبعينات القرن املا�ضي ،وبعد تعاظم
التدخالت واملطامع الإيرانية التي �سعت لتخريب
عدة دول عربية ،تدخلت اململكة بقوةٍ يف عهد امللك
�سلمان ال�ستعادة التوازن باملنطقة وحتقيق الأمن
واال�ستقرار" .و�أ�ضاف "هناك �سيا�سات للتغيري
ال�شامل ب��ال��داخ��ل ،وه �ن��اك ال�سيا�سات الدولية
باعتبار اململكة قطب ًا يف عامل التعددية القطبية.
وهناك �سيا�سات ا�ستعادة التوازن مبنطقة ال�شرق
الأو�سط واخلليج بامل�ساعدة والدعم واحل�ضور
بكل �سبيلٍ يفيد ال���س�لام واال��س�ت�ق��رار و�سكينة
النا�س وحفظ م�صاحلهم� .إنها �إجن ��ازاتٌ كربى
يف فرتةٍ ق�صريةٍ جد ًا .وبالنظر ملا حت ّقق ،ي�صبح
امل�أمول �أن تبعث �سيا�سات اململكة روح ًا جديد ًا يف
املجاالت الداخلية والعربية والدولية".

:

المملكة عززت قوة وتطور العنصر البشري

البالد  -رانيا الوجيه  -حممد عمر

اعترب اخلبري االقت�صادي الدكتور ح�سام الغاي�ش،
�أن ال�سيا�سيات والتوجهات التي و�ضعها �سمو ويل
العهد من خالل ر�ؤية اململكة  ،2030تطبيقا منهجيا
للخدمات امل�شرتكة التي تهدف اىل توحيد اجلهد
لال�ستفادة الق�صوى من امل��وارد الب�شرية ،وتوفري
بيئة عمل منا�سبة جلميع اجلهات ب�أقل تكلفة ،وذلك
بدمج اخل��دم��ات امل�ساندة يف الأج�ه��زة احلكومية
ل��رف��ع الإن�ت��اج�ي��ة واجل���ودة وتخفي�ض التكاليف
واحل��د من الهدر امل��ايل والإداري ،وبالتايل ت�أتي
�أهمية الهيكلة الإداري��ة التي ت�سعى �إليها اململكة
من خالل العن�صر الب�شري الذي يقوم علمه وفكره
على املنهج العلمي لتعزيز الإنتاج ،فالإن�سان هو
العن�صر الأهم يف هذه املعادلة ،باعتبار �أن العن�صر
الب�شري هو الوعاء العقلي احلامل للتقنية ،وبه يتم
توطني التقنيات الأجنبية امل�ستوردة مع معدات
و�آالت و�أجهزة متطورة.
وقال الدكتور الغاي�ش" :اململكة ا�ستبقت و�صول
الآالت وامل��ع��دات وال�ت�ق�ن�ي��ات ،ب���إع��داد العن�صر
الوطني ،وتهيئة عقله وقدراته العلمية ال�ستيعاب
وه�ضم وتوطني التقنيات التي تعمل بها الآالت
والأن�ظ�م��ة اجل��دي��دة ،وال�شباب ال�سعودي اثبت

ق ��درت ��ه ع �ل��ى االن� �خ���راط والإب�� � ��داع يف جم ��االت
العلوم الهند�سية والطبية والفيزيائية والكيمائية
والكهربائية وغريها من العلوم املالية واالقت�صادية
واملحا�سبة ،وذلك بعد �أن توفر لهم الدعم وامل�ساندة
للح�صول على ال�ع�ل��وم وامل �ع��رف��ة ،م��ا رف��ع كفاءة
وفعالية العن�صر الب�شري داخل منظومة االقت�صاد
ال�سعودي ،وبد�أت �أهداف الر�ؤية تنزل على �أر�ض
الواقع خالل ال�سنوات املا�ضية.
ون��وه الغاي�ش �إىل �أن اململكة ت�سعى اىل �إع��ادة
هيكلة االقت�صاد بالتو�سع يف قطاعات ال�صناعة
واخلدمات والتحول اىل اقت�صاد املعرفة والذكاء
ال�صناعي ،مم��ا يتطلب تغيري ال�ط��رق الأ�سا�سية
لل�سوق والوظائف االقت�صادية وعمليات الت�شغيل
وبهذا مت تغيري النماذج االقت�صادية القدمية بنماذج
حديثة ومتطورة لدعم النمو االقت�صادي وحت�سني
كفاءته وقدرته على املناف�سة حمليا وعامليا ،كما �أن
ا�سرتاتيجية تنويع االقت�صاد تهدف �إىل حتويل
االقت�صاد بعيدا عن اقت�صاد ال�سلعة الواحدة �إىل
اقت�صاد ينتج ع��دد ًا من ال�سلع واخلدمات املتعددة
يف جمموعة متنامية م��ن القطاعات والأ� �س��واق
ب �ط��اق��ة �إن �ت��اج �ي��ة اك�ث�ر ك��ف��اءة وق� ��درة تناف�سية
وا�ستدامة وخلق فر�ص عمل.

�إبراهيم الأبادي

ح�سام الغاي�ش

و�أ�شار اخلبري االقت�صادي� ،إىل �أن �إع��ادة الهيكلة
تزيد من متانة االقت�صاد من خالل ا�ستخدام �أدوات
و�سيا�سات اقت�صادية حتفز الطلب املحلي ،وتدعم
من��و ال �� �ص��ادرات وق �ط��اع ال�صناعات التحويلية
للتغلب على تقلبات �أ�سعار النفط واملحافظة على
ا�ستقرار االقت�صاد املحلي ،وب�ه��ذا يلعب الطلب
املحلي دورا اكرث �أهمية يف تعزيز االقت�صاد ،مما
يتطلب جهودا م�ضنية لتغيري الهياكل االقت�صادية
يف ال�سنوات املقبلة ،وميكن ر�ؤي��ة ه��ذه اجلهود
ت�ؤتي ثمارها بتحقيق معدالت منو بني % 5-3
�سنويا ،مع ارتفاع ن�سبة م�ساهمة االقت�صاد الرقمي
يف �إج��م��ايل ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي �إىل ن�سب تتجاوز
م�ساهمة القطاعات الأخ ��رى وم��ع حت�سن م�ؤ�شر

مبيعات التجزئة عرب الإنرتنت بن�سب مت�صاعدة
تعك�س منو اال�ستهالك املحلي وم�ساهمته يف النمو
االقت�صادي.
وقال الغاي�ش� ،إن خمرجات تنويع االقت�صاد �ستقلل
من خماطر اخل�سارة االقت�صادية حتى ولو كان �أداء
بع�ض اال�ستثمارات �ضعيفا خالل فرتة معينة ،حيث
�أن اال�ستثمارات الأخ��رى �سيكون �أدا�ؤه ��ا اف�ضل
خالل نف�س الفرتة ،ومن هنا ي�صبح وا�ضحا تقلي�ص
اخل���س��ائ��ر املحتملة ل�لا��س�ت�ث�م��ارات ع�ن��دم��ا تكون
املحفظة االقت�صادية متنوعة بدال من الرتكيز على
نوع واحد من اال�ستثمار من خالل �إ�ضافة منتجات
وخ��دم��ات ج��دي��دة اىل الأع �م��ال التجارية القائمة
وتبني مبد�أ التنوع الأفقي من خالل التكتالت او
التجمعات الكبرية ،م�شددا على �أن �إع��ادة هيكلة
االقت�صاد بق�صد تنويعه تزيد من قدراته الإنتاجية
م��ن ال���س�ل��ع واخل���دم���ات ،وت � ��وازن ب�ي�ن التنمية
وامل �خ��اط��ر ال�ت��ي ق��د يتعر�ض ل�ه��ا االق�ت���ص��اد على
ال�صعيد املحلي �أو العاملي ،فمن هنا ا�صبح تو�سيع
القاعدة الإنتاجية وتقلي�ص اعتماد االقت�صاد على
عدد حمدود من املنتجات هدفا ا�سرتاتيجي ًا يجب
حتقيقه ،وهذا ما تهدف �إليه مبادرات ر�ؤية2030
من تنويع االقت�صاد بتحفيز اال�ستثمارات وجذبها

وتوظيف املوارد املالية والب�شرية اف�ضل توظيف.
من جهته ،يرى �أ�ستاذ القانون يف كلية دار احلكمة
وامل�ست�شار القانوين الدكتور �إبراهيم الأب��ادي،
�أن �سمو الأم�ير حممد بن �سلمان منذ توليه والية
العهد ،اهتم ببناء الإن�سان باعتباره �أغلى ما متتلكه
اململكة م��ن ث ��روات ،م��ن خ�لال االرت �ق��اء مب�ستوى
التعليم ،وحماية الطفل ،واحل �ف��اظ على حقوق
الأ�سرة وحمايتها من التف�سخ املجتمعي.
وقال االبادي �إن املنهج الذي اتبعه �سموه يف جانب
بناء الإن�سان هو �إعادة توجيه بو�صلة الفكر نحو
العلم واملعرفة احلقيقية ،لبناء عقل الإن�سان على
�أ�سا�س �سليم هو اخليار الأوحد لبناء جمتمع منتج
متفهم ملختلف ال�ث�ق��اف��ات ،ففتح جم��االت الثقافة
املتعددة امل�شارب حتى يت�سنى للفرد تدبري �أمره
وحتمله مل�س�ؤولية تطوير جمتمعه نحو الأف�ضل
والأح�سن يف جميع املجاالت ،كما �أنه  -حفظه الله
 ق�ضى على الفكر املتطرف ال��ذي يهدم املجتمع.و�أ�ضاف :هذا جزء من التطوير يف الفكر ،كما �أنه
عمد لبناء املواطن ال�سعودي بفتح جماالت متعددة
له لتطوير نف�سه داخليا وخارجيا ولن ن�ستطيع �أن
نغطي كافة اجلوانب فهي حتتاج ملجلدات ولكن
هذه قطرة من بحر".

متابعات
8

لينه خالد �آل معينا

حديث
الصراحة
تراءت يل الكثري من اخلواطر و�أنا �أ�شاهد
لقاء �سمو ويل العهد حفظه الله وال��ذي
ح��ظ��ي ب�����ردود ف��ع��ل مم��ي��زة يف خمتلف
الو�سائل الإعالمية حمليا وعامليا .ي�ستحق
هذا اللقاء التحليل الذي ناله والذي تنوع
ت�صنيفه يف ر�أي ما بني تعريفي و حتفيزي
و توعوي .و ي�ستحق �أن تدرج �أجزا�ؤه
و ملخ�صه يف املناهج ال�سعودية.و تابع
اجلميع اللقاء ال��ذي �شد امل�شاهد و الذي
ا�ستمر �ساعة و ن�صف بني يف تنقل ممتع
ما بني اجلوانب االقت�صادية و االجتماعية
و البيئية و الت�شريعية و ال�سيا�سية.
فقد ج��اء ت���أك��ي��ده على النظام الأ�سا�سي
ل��ل��ح��ك��م ب������أن د���س��ت��ور امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية هو القر�آن الكرمي و �سنة ر�سوله
عليه ال�صالة و ال�سالم ت�صريحا جوهريا
حمليا و دوليا .و ا�سرت�سل يف �شرح جميل
للم�ستمع عن �أن���واع الأح��ادي��ث و �أهمية
التحري يف �أنواعها املوجبة للتطبيق من
عدمها .وقد �أك��د حفظه الله على خطورة
الغلو و اال�ستناد �إىل الأحاديث ال�ضعيفة
وال��ذي كان يعيق جودة احلياة و �سعادة
امل��واط��ن�ين و امل��ق��ي��م�ين .ف��ب��اب االجتهاد
مفتوح لدين كل زمان ومكان و هذا ما كان
يحاول �إغالقه املت�شددون.
عند �س�ؤال املديفري �إذا كنا نحرق املراحل
و ن�سري ب�سرعة �أك�ثر مم��ا يجب رد ويل
العهد بحكمة بالغة ب���أن ت��رك �أي فر�صة
قابلة للتحقيق ه��و "تقاع�س" .رجعت
ب��ي ال���ذاك���رة اىل  25ع��ام��ا ع��ن��دم��ا كنت
رئي�سة حترير ملجلة "بنات جدة" باللغة
الإجنليزية يف املرحلة املدر�سية -1994
 . 1995كتبت م��ق��اال ع��ن �أح�ل�ام مراهقة
�سعودية منها قيادة ال�سيارة و ح�ضور
املباريات و عمل املر�أة يف القطاع الأمني
و قدرتها على ال�سفر بدون �أي تعقيدات.
وال��ي��وم بف�ضل ر�ؤي���ة  ٢٠٣٠حتققت كل
هذه الأحالم وجميع ما اعتربته م�ستحيال
يف املا�ضي �أ�صبح حقيقة وواقعا نعي�شه.
لكن يظل التحدي اليوم للأ�سرة ال�سعودية
هو تعزيز الهوية الوطنية وو�ضعها يف
امليزان.
فقد �سعدت وكلي فخر بجزئية ويل العهد
عن الهوية الوطنية متمثال " �إذا هويتك
مل ت�ستطع �أن ت�صمد م��ع التنوع الكبري
يف العامل معناته هويتك �ضعيفة و يجب
�أن ت�ستغني عنها و �إذا هويتك قوية و
�أ�صيلة ت�ستطيع �أن تنميها و تطورها و
تعدل ال�سلبيات فيها و حتفز الإيجابيات
فيها معناته �أن��ك حافظت على الهوية و
قوتها " � "..أعتقد �أن هويتنا قوية للغاية
نفتخر فيها .هي جزء رئي�سي من �صنعي
�أن���ا و �أن���ت و ك��ل م��واط��ن �سعودي  .هي
جزء رئي�سي من احلراك الذي حا�صل يف
اململكة ب�سبب هويتنا ال�سعودية املبنية
على الهوية الإ�سالمية و العربية و �إرثنا
الثقايف و التاريخي".
الأج��ي��ال املخ�ضرمة التي عا�شت م��ا قبل
الر�ؤية وما بعدها� ،أجيال مر�سومة املعامل
مقارنة بجيل اليوم الذي ين�ش�أ يف ظروف
خمتلفة متاما ويواجه حتديات وخا�صة
يف ظ��ل امل��ت��غ�يرات م��ن االن��ف��ت��اح وث���ورة
املعلومات واالت�صاالت والغزو الثقايف
والفكري ال��ذي يواجهه �أبنا�ؤنا وخا�صة
مم��ن �ضعف ل��دي��ه��م االه��ت��م��ام الأ����س���ري.
ي��واج��ه اجليل ال��ي��وم حت��دي��ات يف اللغة
والأخ�لاق والدين يف ظل العوملة والفنت
والإب��اح��ي��ة والإحل���ادي���ة وال�ل�ا�أدري���ة �أو
الأغنو�ستية.
فقد �أ�صبحت الرتبية اليوم �أ�صعب بكثري
مما كانت عليه يف جيل والدينا عندما كان
الأه���ايل ي�شعرون ب��الأم��ان ك��ون الأب��ن��اء
يف بيوتهم .تغري الزمان حيث �أ�صبحت
غرف النوم اليوم مفتوحة للعامل �أجمع
بحلوها و م��ره��ا ،بجمالها و وح�شيتها
من خالل الأجهزة املختلفة .لذلك احلمل
�أك��ب�ر و اجل��م��ي��ع م�������س����ؤول ع���ن ت��ع��زي��ز
ال��ه��وي��ة الوطنية يف البيت و املدر�سة
و اجلامعة و املنابر الإع�ل�ام و املجتمع
.كما وجهنا خادم احلرمني ال�شريفني يف
خطابه مبجل�س ال�شورى ":ال مكان بيننا
ملتطرف يرى االعتدال انحالال و ي�ستغل
عقيدتنا ال�سمحاء لتحقيق �أهدافه  ،و ال
مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف
و�سيلة لن�شر الإنحالل" .ف����إن جزئية
الهوية ال�سعودية يف اللقاء ر�سالة قوية
و قد خ�ص�ص برنامج لها من بني برامج
ر�ؤية .2030
�أم���ا للمهتمني ب��اجل��ان��ب ال�سيا�سي ف���إن
جزئية ويل العهد ب���أن الريا�ض تطمح
لإقامة عالقات جيدة مع �إي��ران و يعول
على عروبة احلوثي و خا�صة بعد املبادرة
ال�سعودية اخلا�صة ب�إنهاء حالة احلرب
يف اليمن  .ف���إن تلك الت�صريحات جاءت
مبثابة درو����س يف الدبلوما�سية و يف
التعامل احل�ضاري الراقي مع الأحداث
ال�صعبة.
�أ�س�أال الله �أن يحفظ بالدنا ووالة �أمرنا
و يرزقهم البطانة ال�صاحلة ملا فيه اخلري
وال�صالح حتقيقا لر�ؤية  2040و ما بعد .
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مسؤولون ومواطنون لـ

:

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

�أكد عدد من امل�س�ؤولني والأهايل �إن ذكرى البيعة الـ 4ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ـ ـ يحفظه الله ـ ـ وليا للعهد ،منا�سبة عزيزة وفر�صة للتوقف طويال �أمام �إجنازاته الطموحة ،والزهو
ب�أجمل الر�ؤى ،لتكون امتدادا لتحقيق الأحالم لهذا الوطن املعطاء ،والذي ا�ستمد قوته بف�ضل من الله عز وجل ،ومن قيادة حكيمة ر�أته بعني احلكمة والطموح  ،ليكون نربا�سا ومنارا يف التحدي وال�صمود
لرفعة وطن ،ليقف خلفه �شعب ي�سانده وير�سم �أجمل ال�صور يف التالحم والرتابط .و�أ�ضافوا بقولهم :حينما ن�ستذكر �إجنازات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ـ يحفظه الله ـ ـ تتبادر �إىل ذهننا على الفور ر�ؤيته الطموحة  ،2030والتي من �ش�أنها �إحداث نقلة تاريخية ونوعية للمملكة على جميع الأ�صعدة ،من خالل تنوع م�صادر
الدخل ،وعدم االكتفاء بالنفط ،ل�ضمان م�ستقبل واعد للوطن واملواطن ،وقيادته جهود الدولة الجتثاث الف�ساد ،وعدم ا�ستثناء كائن مَن كان ،بغ�ض النظر عن �أ�سماء �أو منا�صب الفا�سدين ،وهي ر�سالة
املق�صرين.
وا�ضحة من �سموه ب�أنه ال تنمية يف الدول الكربى �إال بعد حماربة الف�ساد وحما�سبة ّ
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح ح�سن بن معجب احلويزي رئي�س
الغرفة التجارية وال�صناعية ب�أبها �أن هذه الذكرى عزيزة
على ك��ل م��واط��ن ���س��ع��ودي فقد ق��د د���ش��ن �سمو ويل العهد
م�شروعات وطنية متعددة مبتكرة للو�صول �إىل التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة بالوطن العزيز  ،كما حر�ص �سموه على
القيام ببناء اقت�صاد وطني قوي ذي �أبعاد ا�ستثمارية خمتلفة
 ،حيث نرى ثمار ذلك يف �شتى املجاالت� ،ضمن برنامج ر�ؤية
اململكة 2030م .وا�ستطرد �أن التغيريات التي �أجراها �سمو
ويل العهد خالل الأع��وام الأربعة املا�ضية ،مع رعاية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،
هي مبثابة نقطة حتول على م�ستوى الدولة عموم ًا .ف�سموه
بعطاء ال�شباب ونظرته بعيدة املدى انطلق من الإرث العريق
ل��ب�لاده ليعالج احلا�ضر وعينه على امل�ستقبل يف جم��االت
عدة ،و�سار الإ�صالح ب�شكل كبري جلوانب عدة تدعم الوطن
وامل��واط��ن واملقيم على حد �سواء  ،م�شري ًا �إىل �أن الأع��وام
الأربعة جاءت بكثري من العمل والإجناز يف خمتلف املجاالت
وفق ر�ؤية وطن عظيم طموح ،وبهمة �شعب كاجلبال ،وهذه
الر�ؤية هي عماد التحوالت ال�سعودية يف ال�سنوات املا�ضية
واملقبلة ب����إذن ال��ل��ه ،مم��ا جعل الكثري م��ن امللفات على كافة
امل�ستويات االقت�صادية و ال�سيا�سية واالجتماعية والأخرى
التنموية نقاط ارتكاز للإن�سان واملكان والزمان يف م�شروع
متكامل� ،آخ��ذ يف الت�صاعد ،مع �سموه ال��ذي حتتفل اململكة
و�شعبها بذكرى بيعته الرابعة ولي ًا للعهد.
يف ختام ت�صريحه �أو�ضح احلويزي قائ ًال  :نيابة عن �أع�ضاء
جمل�س �إدارة غرفة �أب��ه��ا والأم��ان��ة العامة وق��ط��اع الأع��م��ال
بع�سري نبارك ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�آل �سعود  -حفظه الله  -مبنا�سبة البيعة الرابعة ،ر�ؤية حكيمة
وا�ست�شرافية ،ت�صوغ خارطة امل�ستقبل للمملكة على كافة
الأ�صعدة ،وجندد البيعة والعهد بالوالء وال�سّ مع ّ
والطاعة
ل�سموه  ،وندعو الله �أن يحفظه ومي��ده بعونه وتوفيقه ،
حتت قيادة والدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه الله ورعاه و�أمده الله بن�صره

�سعيد الدو�سري

�أحمد �آل مطيع

وتوفيقه.
خارطة طريق
وقال امل�ست�شار الإعالمي احمد علي �آل مطيع �إن ذكرى بيعة
�سمو ويل العهد ت�أتي والوطن ي�سري نحو حتقيق اهدافه ،الفتا
�إىل �أن الر�ؤية  2030مبثابة خارطة الطريق مل�ستقبل اململكة،
وعملت خاللها على حتقيق تطلعات املواطنني وتوفري كل ما
يلزم لبناء م�ستقبل واعد وبيئة �إيجابية وجاذبة.
ويحتفل ال�شعب ال�سعودي بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة

لإط�لاق ر�ؤي��ة ال�سعودية  ،2030التي �أطلقت يف ال��ـ 24من
�أبريل  ،2016بفخر واعتزاز عارمني ،م�ست�شعرين على �أر�ض
ال��واق��ع العديد من ال�برام��ج والإ���ص�لاح��ات وامل�شاريع التي
تهتم ب�صناعة واق��ع خمتلف وم�ستقبل �أف�ضل لل�سعوديني.
وي�ستذكر ال�سعوديون يف الذكرى اخلام�سة لر�ؤيتهم ،2030
ما قاله خادم احلرمني ال�شريفني عن م�شروعهم الأك�بر�« :إن
ر�ؤية اململكة  2030هي خارطة الطريق مل�ستقبل �أف�ضل لكل
من يعي�ش يف ه��ذا الوطن الطموح و�أ�سهمت خ�لال مرحلة
البناء والت�أ�سي�س يف حتقيق جمموعة من الإجن��ازات على
عدة �أ�صعدة».
م�سرية ر�ؤية ال�سعوديني خالل �أعوامها الـ 5املا�ضية جاءت
مبتابعة و�إ�شراف من قبل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
الذي يرى فيه ال�سعوديون «عراب الر�ؤية» ،والذي قال عنها:
«هي ر�ؤية احلا�ضر للم�ستقبل ،التي نريد �أن نبد�أ العمل بها
اليوم للغد ،بحيث تعرب عن طموحاتنا جميع ًا وتعك�س قدرات

بالدنا» .وترتكز ر�ؤية ال�سعودية  2030على العمق العربي
والإ�سالمي للمملكة ،والقوة اال�ستثمارية ،و�أهمية املوقع
اجلغرايف اال�سرتاتيجي لل�سعودية؛ �إ�ضافة �إىل فتحها جماال
�أرحب للقطاع اخلا�ص ليكون �شريكا ،لينمو ويكون واحدا
من �أكرب اقت�صادات العامل ،وفق  13برناجم ًا تنفيذي ًا لتحقيق
الأه���داف الإ�سرتاتيجية ال���ـ 96ل��ل��ر�ؤي��ة .م��ن جانبه �أو�ضح
الدكتور �سعيد دحمان الدو�سري الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�صحية بقوله نهنئ �سمو وىل العهد بهذه الذكرى الغالية
على ال�شعب ال�سعودي حيث �أنها ذكرى تزامنت مع مرور
خم�س �سنوات على الر�ؤية التي و�ضعت خارطة طريق لكل
ما يهم معي�شة املواطن ال�سعودي وهي ر�ؤيه عمت القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص كما انها ت�سري ولله احلمد يف اجتاهني
متوازيني بطريقة �صحيحة وم�ستقبلها م�شرق بطموح �سمو
الأمري حممد بن �سلمان ـ يحفظه الله ـ ـ وبتوجيهات من خادم
احلرمني ال�شريفني حفظهم الله جميع ًا.

"منظومة البيئة والمياه والزراعة"
أهداف محققة ..وطموح بال حدود
جدة – يا�سر بن يو�سف

حت��ل ال��ذك��رى ال���ـ 4لبيعة �سمو ويل العهد
وهي مبثابة ذكرى ال�شموخ وحتقيق الر�ؤية
واملبادرات واحد ًة تلو الأخرى ،وكتابة تاريخ
اململكة بر�ؤية طموحة.
وخ�لال الأع���وام املا�ضية توالت النجاحات
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى جميع الأ���ص��ع��دة الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،وح��ق��ق��ت م��ن��ج��زات ك���ان يعتقد
ب�صعوبة حتقيقها لوال الإرادة اجلادة ،والعمل
املخل�ص ،والثقة التي �أوليت لأبناء هذا البلد.
مل تكن �أم��ورا م�ستحيلة ،ولكنها كانت حتتاج
�إىل كثري من الوقت حتى يتم �إح��داث التغيري
املطلوب وجني املكا�سب امل�أمولة .يف ال�سيا�سة
اخلارجية عمل ويل العهد على عديد من امللفات
ال��ت��ي ه��دف��ت لإج��ل�اء ���ص��ورة اململكة دول��ي��ا،
وتعزيز مكانتها بني ال��دول العظمى ،وقيادة
العامل الإ�سالمي والعربي لتحقيق التعاي�ش
مع اجلميع ،ونقل �صورة الإ���س�لام الو�سطي
املعتدل وت�سمية الأمور مب�سمياتها يف الواقع
ال�سيا�سي.
وفيما يتعلق بالر�ؤية  2030فخالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية حققت منظومة البيئة واملياه
وال���زراع���ة ع���دد ًا ك��ب�ير ًا م��ن الإجن�����ازات التي
انعك�س �أثرها الإيجابي على الوطن واملواطن،
و�ساهمت يف رف��د اقت�صاد ال��دول��ة وحتقيق
�أرب��اح كبرية من خالل رفع القدرة الت�شغيلية
للم�شاريع ،وزي��ادة كفاءة الإنفاق احلكومي،
وا�ستدامة املوارد الطبيعية.
ً
حيث حقق قطاع البيئة ع��ددا من املنجزات
�أبرزها �إع��داد اال�سرتاتيجية الوطنية للبيئة
واع��ت��م��اده��ا ،و�إع�����داد ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ة اجل��دي��د
واعتماده ،و�إط�لاق مبادرات عاملية للبيئة يف
جمموعة الع�شرين� ،إ���ض��اف��ة �إىل تخ�صي�ص
�أ����س���ب���وع ل��ل��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي،
والتحول يف الأط��ر امل�ؤ�س�سية لقطاع البيئة
ل�����ض��م��ان ج���ودة التنفيذ واال���س��ت��دام��ة وذل��ك
ب���إن�����ش��اء  5م��راك��ز متخ�ص�صة يف امل��ج��االت
البيئية� ،إىل ج��ان��ب �إن�����ش��اء ���ص��ن��دوق البيئة

لدعم اال�ستدامة املالية للقطاع ،وتعزيز حماية
الغطاء النباتي يف املراعي والغابات ،وكذلك
التو�سع يف ت�أهيل وتطوير و�إعالن املتنزهات
الوطنية وح�صر وحتديد مواقعها.
�أم���ا يف ق��ط��اع امل��ي��اه فقد مت �إع����داد واعتماد
اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه ،ونظام املياه
ولوائحه التنفيذية ،وخطة العر�ض والطلب
ع��ل��ى امل��ي��اه ل�لا���س��ت��خ��دام احل�����ض��ري ،وزي���ادة
�إنتاج مياه ال�شرب من ال�سدود بن�سبة %51
تقدر كمياتها ب��ـ (� )387أل��ف م/3ي���وم وذل��ك
لتعزيز �أمن الإمداد وتنوع امل�صادر يف املناطق
اجلنوبية الغربية م��ن اململكة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
التو�سع يف بناء ال�سدود وح�صاد مياه املطار
وال�سيول ،ورفع م�ساهمة املياه اجلوفية يف
ت�أمني مياه ال�شرب من  3مليون م/3ي��وم �إىل
 3.5مليون م /3يوم ،وزيادة اخلزن الوطني
اال�سرتاتيجي يف الطبقات احلاملة للمياه ويف
بحريات ال�سدود ،لرفع اجلاهزية و�أمن الإمداد
بطاقة ( )150مليون م�/ 3سنة.
وا�ستطاع قطاع املياه خف�ض ا�ستهالك القطاع
ال��زراع��ي للميـاه اجلوفيـة غيـر املتجددة مـن
( )17مليار م 3عام 2016م �إىل ( )٨.٥مليار

م 3عام 2020م ،ور�صد �شهري ملراقبة التغيـر
فـي منا�سـيب امل��ي��اه اجلوفيـة فـي الطبقـات
احلاملـة للميـاه مـن خالل ( )414بئر ًا ويجـري
زيادتهـا �إىل يقارب ( )650بئر ًا� ،إ�ضافة �إىل
زيادة �إنتاج املياه املحالة بن�سبة تتجاوز %68
من  3.5مليون م� 3إىل  5.9مليون م 3يومي ًا،
�إىل جانب زيادة �س ــعات منظومات نقل املياه
املحالة بن�سبة جتاوزت  %120وزيادة �أطوالها
بن�سبة ،%57وزيادة �س ــعات منظومات اخلزن
للمياه امل��ح�لاة بن�سبة  .%72وك��ذل��ك خف�ض
التكاليف الر�أ�سمالية ملنظومات الإنتاج بن�سبة
 ،%30وحتقيق رقم قيا�سي عاملي غيـر م�سـبوق
يف غين�س لأق���ل وح���دة �إن��ت��اج يف ا�ستهالك
الطاقة عاملي ًا بواقع 2.27كيلو وات �ساعة لكل
م.3
كما حقق القطاع توحيد الإط���ار امل�ؤ�س�سي
خلدمات املياه وال�صرف ال�صحي يف جميع
مناطق اململكة من خالل �إ�شراف �شركة املياه
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �إدارة ال��ق��ط��اع ،وزي����ادة ع��دد
امل�ستفيدين من خدمة املياه وال�صرف ال�صحي
ب�أكرث من  6ماليني م�ستفيد جديد ،وتطوير
البنية التحتية ل��ل��ع��دادات و�أن��ظ��م��ة الفوترة

وهو ما �ساهم يف رفع موثوقية الفوترة ورفع
جودة البيانات� ،إ�ضافة �إىل زيادة كميات املياه
املوزعة داخل ال�شبكة بـ % 18خالل � 4سنوات،
وتفعيل دور م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة
ق��ط��اع ال��ت��وزي��ع وت�شغيل حم��ط��ات املعاجلة
القائمة ،وتنمية الإي���رادات بـ  % 23وتر�شيد
النفقات الت�شغيلية والر�أ�سمالية بـ � ،%18إىل
جانب اعتماد تنظيم امل�ؤ�س�سة العامة للري
وا�سرتاتيجيتها واالن��ت��ه��اء م��ن م�ستهدفات
املرحلة التح�ضرية باال�سرتاتيجية ،ورف��ع
املياه املخ�ص�صة للري من املياه املتجددة بـ
� 500ألف م.3
يف املقابل حقق قطاع الزراعة �أي�ض ًا �إجنازات
ال تقل �أهمية عن تلك التي حققها قطاعا البيئة
واملياه ،حيث مت �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية
للزراعة واعتمادها ،و�إعداد نظام التعامل مع
امل��وارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
واعتماده ،و�إع��داد نظام الزراعة واعتماده،
�إ�ضافة �إىل رفع حجم �إنتاج اال�ستزراع املائي
(الأ�سماك والروبيان امل�ستزرع) �إىل � 100ألف
طن �سنوي ًا و�سد احلاجة من االكتفاء الذاتي
بـ  ،%55وتعزيز النفاذ ملنتجات اال�ستزراع

املائي للأ�سواق العاملية بتوقيع عدة اتفاقيات
مع بع�ض الدول ،ورفع حجم �صادرات التمور
�إىل � 215ألف طن ،وحجم �إنتاج اخل�ضروات
يف البيوت املحمية �إىل � 584ألف طن.
كما زاد عدد املزارعني الراغبني يف التحول
ل�ل�إن��ت��اج الع�ضوي للخ�ضار بن�سبة ،%155
وخفــ�ض معدالت �إ�صــابة النخيــل ب�سو�ســة
النخيــل احلمراء بـ  ،%40ورف��ع عدد املواقع
امل���ؤه��ل��ة م��ن امل���درج���ات ال��زراع��ي��ة وتطبيـق
تقنيـات ح�صـاد ميـاه الأمطـار ،وزيادة الطاقات
التخزينية ل�صوامع الغالل يف اململكة لتعزيز
منظومة الأم��ن الغذائي م��ن 2.51مليون طن
بداية � 2015إىل نحو  3.43مليون طن بن�سبة
� ،%37إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص املرحلة الأوىل
من قطاع املطاحن وم�صانع الأعالف بت�أ�سي�س
��� 4ش��رك��ات للمطاحن م�ستقلة ،وا�ستكمال
تخ�صي�ص املرحلة الأوىل ببيع �شركتني للقطاع
اخل��ا���ص� ،إىل ج��ان��ب زي����ادة ن�سبة التمويل
للقطاع الزراعي بـ  ،%36واال�ستحواذ على 6
�شركات عاملية جزئي ًا وكامل احل�ص�ص ل�شركات
منتجة للغذاء يف العامل.
من جانبه قام قطاع الرثوة احليوانية بتح�سني
الإنتاج والإنتاجية للرثوة احليوانية باململكة،
وتعزيز وحت�سن م�ستوى اخلدمات البيطرية
ومعدالت التغطية بها ،وال�سيطرة والتحكم
على الأمرا�ض احليوانية ونواقلها ،وحوكمة
الإج��������راءات خل���دم���ات ال��ث��روة احل��ي��وان��ي��ة،
وتطوير منظومة احلد من الأمرا�ض العابرة
ل��ل��ح��دود� ،إ���ض��اف��ة �إىل تعزيز الأم���ن الغذائي
بتحقيق ن�سبة مرتفعة من االكتفاء الذاتي من
منتجات ال�ث�روة احليوانية ،ورف��ع م�ستوى
ت��ق��دمي اخل��دم��ات البيطرية �إىل  ،%55ورف��ع
تغطية ت��ق��دمي اخل��دم��ات البيطرية املتنقلة
بن�سبة � ،%100إىل ج��ان��ب تطوير منظومة
احل���ج���ر ال��ب��ي��ط��ري ب��ن�����س��ب��ة  %90ل��ل��ح��د من
الأمرا�ض احليوانية العابرة للحدود ،وتقدمي
ما يقارب  855خدمة �إلكرتونية للم�ستفيدين
من خدمات الوزارة.

زمان
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أخضر السلة يواصل استعداده للتصفيات اآلسيوية
الريا�ض -البالد

10

ي���وا����ص���ل �أخ�������ض���ر ال�����س��ل��ة م��ع�����س��ك��ره
الإع�����دادي امل��ق��ام ب��الإح�����س��اء؛ ا���س��ت��ع��دادًا
للمرحلة الثالثة من الت�صفيات النهائية
للبطولة الآ�سيوية التي �سيواجه فيها
منتخب �سوريا يوم  2ذي القعدة ومنتخب
�إيران يوم  4من ال�شهر نف�سه.
وي�����ش��رف على املع�سكر املنتخب فنيًا

علي ال�سنحاين ،وم�ساعداه تانري غوناي،
وخ��ل��دون امل��ول��د .وينتم يف املع�سكر 15
العبًا.
ويت�أهل م��ن املجموعة التي ت�ضم �إىل
جانب الأخ�ضر منتخبات ( قطر – �إيران
– �سوريا) الأول والثاين مبا�شرة �إىل
النهائيات ،بينما يخو�ض �صاحب املركز
الثالث امللحق؛ للبحث عن بطاقة الت�أهل.
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األسد الفرنسي يصل للمئوية
ويؤكد حضوره في وقت الحسم

(يف زحام ال�شم�س )!.

د.عدنان املهنا

ٌ
عال
(وليُّ
العهد...وجدان ٍ
”بإنسان الوطن”!) ()٢-١

جدة – هالل �سلمان

مع �أن م�ستواه ولياقته قد تراجعا ب�شكل وا�ضح� ،إال �أن لغة الأرق��ام ت�ؤكد �أن
الهداف الفرن�سي بافيتيمبي غوميز يعي�ش �أف�ضل موا�سمه مع الهالل؛ حيث
يت�صدر ترتيب ه��دايف ال��دوري بر�صيد  20هدفا ،وبهدفيه يف مرمى ال�شباب
و�صل (الأ�سد) �إىل  100هدف بقمي�ص (الزعيم) لين�ضم �إىل قائمة كبار هدافيه
عرب تاريخه.
ويتقا�سم غوميز املركز الثالث يف قائمة هدايف الهالل عرب تاريخه مع حممد
ال�شلهوب الذي �سجل  100هدف �أي�ضا ،وي�أتي قبلهما نا�صر ال�شمراين (الزلزال)
الذي �سجل  132هدفا ،ويف املركز الأول �أ�سطورة الأزرق �سامي اجلابر بـ 175
هدفا.
وج��اءت مئوية غوميز مع الهالل بواقع  68هدفا يف ال��دوري ،و 17هدفا يف
دوري �أب��ط��ال �آ�سيا ،و 8يف ك�أ�س خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،و 5يف البطولة
العربية للأندية الأبطال ،وهدفني يف ك�أ�س العامل للأندية.
وللمو�سم الثالث على التوايل يك�سر (الأ�سد) الفرن�سي حاجز الـ  20هدفا يف
الدوري ال�سعودي للمحرتفني؛ حيث �سجل يف �أول موا�سمه مع الهالل  21هدفا،
ثم  27هدفا املو�سم املا�ضي ،وو�صل �إىل  20هدفا هذا املو�سم يف ال��دوري مع
تبقي  4جوالت.
ورغ��م تقدمه يف ال�سن وانخفا�ض لياقته وحيويته� ،إال �أن النجم الفرن�سي
يتمتع باحرتافية عالية ومثابرة حيث يحر�ص على �أداء التمارين ومراقبة وزنه
خ�صو�صا يف �أوق��ات التوقف والإج���ازات ،وميلك ر�صيدا من اخل�برة ي�سخره
خلدمة فريقه وزمالئه وذلك ما يجعله حا�سما يف املنا�سبات الكربى.
وت�أمل جماهري الهالل �أن يز�أر الأ�سد كثريا يف املباريات املتبقية وال متانع يف
تزويده مب�شروبه املف�ضل القهوة ،خ�صو�صا �أنه يق�ضي على الأرج��ح مو�سمه
الأخري مع (الزعيم).

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

اخ��ت��ار االحت���اد الآ���س��ي��وي لكرة ال��ق��دم ه��داف
الن�صر ،املغربي عبد ال���رزاق حمدالله� ،ضمن
�أف�ضل  5مهاجمني ع��ن منطقة ال��غ��رب يف دور
املجموعات لدوري �أبطال �آ�سيا.
وكتب االحت���اد الآ���س��ي��وي يف تقرير مبوقعه
الر�سمي " :يت�أخر ه��دّاف دوري �أب��ط��ال �آ�سيا
 2020بثالثة �أه��داف فقط من جمموع �أهدافه
يف املو�سم املا�ضي بر�صيد � 4أهداف حتى الآن.
مت ا�ستكمال ت�ألقه يف التهديف من خالل موهبة
�إبداعية جعلته ي�صنع متريرات حا�سمة �أي�ض ًا".
وت��اب��ع" :رفع امل��غ��رب��ي املخ�ضرم يف دوري
�أب��ط��ال �آ�سيا ر�صيده الإج��م��ايل �إىل  24هدف ًا،
لي�صبح �ضمن �أف�����ض��ل  10ه��دّاف�ين يف تاريخ
ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى الإط��ل��اق ،ب��ع��د �أن م��ث��ل ال��ري��ان
واجلي�ش القطريني ،وكذلك غوانغزو �آر �أند �إف

ال�صيني .ك��ان حمدالله يف �أف�ضل حاالته على
م��دار ال�سنوات ال��ث�لاث املا�ضية؛ حيث �سجل
 15هدف ًا بقمي�ص الن�صر� ،أكرث من ر�صيده مع
الأندية الآ�سيوية الثالثة ال�سابقة م�شرتكة".
و�أكمل " :الهدف الثاين حلمدالله يف املباراة
التي فاز فيها الن�صر على فوالذ  0-2كان الأجمل
له يف البطولة هذا العام ،بعدما قام مبراوغة
مدافعني ،قبل �أن ي�سدد الكرة �ساقطة من فوق
احلار�س ،لي�ضيف هدف ًا جديد ًا �إىل قائمة �أهدافه
التي ال تن�سى".
وي��ن��اف�����س ح��م��دال��ل��ه ع��ل��ى الأف�����ض��ل��ي��ة ك��ل من"
���ش��ه��ري��ار م��وغ��ان��ل��و م��ه��اج��م ب�ير���س��ي��ب��ول��ي�����س
الإي��������راين ،وامل������ايل ���ش��ي��خ دي���اب���ات���ي م��ه��اج��م
اال�ستقالل الإيراين ،و�أحمد عبا�س زاده مهاجم
ت��راك��ت��ور ���س��ازي الإي������راين ،وال��ك��ي��ن��ي مايكل
�أولونغا هداف الدحيل القطري.

في إحصائية للجنة الفنية باتحاد القدم

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

�أً������ص�����درت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة
باالحتاد ال�سعودي لكرة القدم
�إح�����ص��ائ��ي��ة ع���ن �أك��ث�ر الأن���دي���ة
ال�سعودية ا�ستفادة من املدرب
الوطني خ�لال مو�سمي 2019
  2020و،2021 – 2020وك��ذل��ك م��ن حيث ع��دد املدربني
الوطنيني وامل��درب�ين الأج��ان��ب
العاملني يف الأندية ال�سعودية
بجميع درجاتها ال�سنية.
وج����اء االت���ف���اق وال��ق��اد���س��ي��ة
ك����أك�ث�ر الأن���دي���ة ا���س��ت��ف��ادة من
ب��ـ " 11مدربًا" لكل ن���ادٍ ،ث��م �أح���د ب��ـ 10
امل����درب ال��وط��ن��ي خ�ل�ال مو�سم
 2021 - 2020ب��ـ  18م��دربً��ا لكل ن��ادٍ ،مدربني.
يليهما الهالل بـ  13مدربًا ثم ج��دة " 12وفيما يتعلق مبو�سم ،2020 – 2019
مدربًا" ،ثم ال�شباب والن�صر والوحدة ج���اء ك��ل م��ن االت���ف���اق وال�����ش��ب��اب ك���أك�ثر

الأن��دي��ة ا�ستفادة م��ن امل��درب
ال��وط��ن��ي ب���ـ  15م���دربً���ا لكل
ن��ادٍ ،يليهما كل من القاد�سية
وال��ن�����ص��ر ب���ـ  9م���درب�ي�ن لكل
منهما ،ثم جدة بـ  8مدربني ،ثم
الهالل و�أحد بـ  7مدربني لكل
منهما ،والعدالة " 5مدربني"
والوحدة " 4مدربني".
وا�ستعر�ض التقرير الرقمي
م��ق��ارن��ة ب�ي�ن ع����دد امل���درب�ي�ن
ال���وط���ن���ي�ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن يف
املو�سمني امل��ذك��وري��ن يف كل
من مراكز التدريب الإقليمية،
�أن����دي����ة ال����درج����ة امل���م���ت���ازة،
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة� ،أن���دي���ة ال��درج��ة
الأوىل� ،أن��دي��ة ال��درج��ة الثانية ،و�أندية
الدرجة الثالثة.

*�إنه �سيدي ويل العهد..
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز..
يف عينيه ق��ام �شموخه و�شموخ امل��واط��ن ،فهو املمنهج والزعيم
لر�ؤية  ،٢٠٣٠والتوجه للإعداد لر�ؤية  ٢٠٤٠ومرحلة املناف�سة على
امل�ستوى العاملي� .أملح الأم�ير ال�شاب يف لقاء برنامج الإي��وان مع
عبدالله املديفر �إىل �أن عام � ٢٠١٩شهد حتقيق معظم �أهداف ر�ؤية
.٢٠٣٠
حممد بن �سلمان ،ال��ذي كلما ازدادت لديه �سنينه ،وتعتقت زادت
�����ص الريا�ضة قبل م��دة ب��احل��ظ��وة يف اكتظاظ
ج��م��ا ًال .ك��ان ق��د خ ّ
ب�شارات الر�ؤية،
فقد �أكد ويل العهد �أن الريا�ضة ال�سعودية حققت قفزات هائلة يف
الأع��وام الأخ�يرة ،م�شريًا �إىل �أنها �أ�سهمت بـ  6.5مليار ري��ال من
الناجت املحلي يف عام  2018مقارنة بـ  2.4مليار عام .2016
وزاد ويل العهد يف ت�صريحات قبيل فرتة� ،أنه يف قطاع الريا�ضة
ارتفعت ن�سبة املواطنني املمار�سني للريا�ضة من  %13يف � 2015إىل
 %19يف عام  .2019ومنت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي من
 2.4مليار ريال يف � 2016إىل  6.5مليار يف  2018بزيادة تقدر بـ
 %170خالل عامني فقط .و(بالريا�ضة) قال �سمو ويل العهد:
كذلك عملنا على تطوير االحت��ادات الريا�ضية كافة وزيادة عددها،
فعلى �سبيل املثال مل يقم االحتاد ال�سعودي لل�سيارات منذ ت�أ�سي�سه
با�ست�ضافة �أي بطولة دول��ي��ة .بينما يف �آخ��ر �سنتني فقط ،جنح
االحت��اد با�ست�ضافة �أهم ثالث بطوالت يف العامل وهي الفورموال
�إي ،وف��ورم��وال  ،1ورايل دك��ار .ويف (ك��رة ال��ق��دم) ا�ستطعنا رفع
القيمة ال�سوقية للدوري ال�سعودي لي�صبح الأعلى من بني الدوريات
العربية ،ومن �أعلى  20دوريً��ا على م�ستوى العامل .ونعمل كذلك
بنف�س الزخم على بقية االحتادات.
و�سيدي حممد بن �سلمان ،ته ُّز ن��داءه ووجدانه تطلعات املواطن
واحتياجاته وميوله وقدراته ،في�أتينا بالر�ؤية تطفو على الأيام فينا
مثلما ن�شت ُّم رائح َة الوجدان.
*ي��رخ��ي ع��ن��ان(ال��ف��ك��ر والتفكري وال��ت��دب�ير للناظرين �إىل الأم���ام
والثقافة احل�ضارية التطورية الآن��ي��ة وا�ست�شراف امل�ستقبل)
ناهيك عن (الأدب اجلم) والأناقة واللياقة واللباقة يف ت�صريحاته
وخلقه ولباقة ال�سرد املعلوماتي وقدرته على بعث طاقات تفا�ؤلية
بلغته احل��اذق��ة املقننة ،واملنطق يف �صياغة ال�صور والكلمات
والإح�صاءات والإف�صاح عن �آراء ومواقف جريئة جاءت �أمنوذج ًا
يف التجان�س املو�ضوعي.
*كان �سيدي ويل العهد بحبكة حديثه ومفردات �ألفاظه للمواطن
واملقيم والعامل ب�أ�سره �شجي ًا ،و�إرهاف ًا ح�ضاري ًا علمي ًا ح�سي ًا دقيق ًا.
*ين�سجُ من �سخائه لع�شقه وج��ذوره الإ�سالمية الوطنية عطر ًا لنا
فن�شهد وي�شهد املن�صفون بالعامل �أ ّنا نرتوي من نرج�س �شخ�صيته
وبنف�سجها؟
لأن ذاته وجملة ذواته -ما �شاء الله -تت�سلل بني الأ�ضلع.
*�سيدي ويل العهد ،زعيم الر�ؤية ال�شهم النبيل الأ�صيل ب�أدومة
(الأ�شياخ)� .شخ�صية مغمورة ب�ضوء ال�شموع .م�ساحة �إبداعية
يف ابتكار علوم تنمية الأدمغة وعلوم التطور واالزده��ار للوطن
واملواطن والذكاء االجتماعي العاملي� .آراء اخلبري املبدع الر�صني
امل��ج��ب��ول على الإم��ت��اع ال��وط��ن��ي والإن�����س��اين م��ع امل��ت��غ�يرات التي
ي�شهدها الوطن واملنطقة والعامل * .ا�ستجاب لـ (ا�ست�ضافة عبدالله
املديفر يف الإيوان) بحرفية و�أعاد (اخل�صب الوطني وكل حكاوي
النمو التنموي وال�سيا�سة والعالقات الدولية).

متابعات
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المملكة محطة ألهم البطوالت الدولية

رعاية ولي العهد تدفع بالرياضة السعودية للعالمية

2.5
مليار دعما سنويا

ألنديتنا الرياضية
الرياضة النسائية تخطو بثبات

مكرمة ولي العهد أنقذت األندية

�إعداد -حممود العو�ضي

مل يكن املجال الريا�ضي� -ش�أنه �ش�أن باقي املجاالت يف
اململكة -بعيدًا عن فكر ور�ؤي��ة واهتمام ويل العهد الأم�ير
حممد بن �سلمان ،منذ مبايعة �سموه وليا للعهد ،فالأمري
حممد بن �سلمان �أطلق �إبان توليه من�صب ويل ويل العهد،
ر�ؤية ،2030التي تبنتها اململكة منذ عام  .2016لإعادة بناء
الدولة ال�سعودية على �أ�س�س متطورة ،تنطلق من مرتكزات
وطنية �أ�صيلة .ت�ستقرئ الواقع ،وتتعامل معه ،وت�ست�شرف
امل�ستقبل مل��واج��ه��ة حت��دي��ات��ه .وتعك�س تلك امل��ب��ادرة مدى
االهتمام الذي يوليه ويل العهد لقطاع ال�شباب والريا�ضة؛
باعتباره مكو ًنا �أ�سا�سيًا من مكونات التنمية ،و�أح��د �أبرز
حمركات حتقيق ر�ؤية .2030
ف�أوىل �سموه هذا القطاع املهم ج ّل عنايته ورعايته ،وهو
ما �أف�ضى �إىل حلحلة الكثري من الق�ضايا ،و�إغ�لاق الكثري
من امللفات التي كانت ت���ؤرق ال�شارع الريا�ضي والأن��دي��ة
الريا�ضية ال�سعودية.

�إجنازات متتالية
ومع هذا االهتمام ،توالت �إجنازات الريا�ضة ال�سعودية،
على الأ�صعدة والألعاب كافة .ومازالت الريا�ضة ال�سعودية
تثبت ح�ضورها القوي ،وبريقها ال ّأخاذ وانطالقتها الوثابة
للعاملية.

حمطة لكربى البطوالت
�أ�صبحت ال�سعودية ِقبلة لكثري من املناف�سات واملتناف�سني،
وباتت �أكرب البطوالت الدولية ،جتد لها � ً
أر�ضا رحبة ،وحتظى
مبتابعة وا�سعة ،وجماهريية كبرية ،وذل��ك عرب مناف�سات
ري��ا���ض��ي��ة خمتلفة؛ كـ" امل�����ص��ارع��ة وامل�لاك��م��ة وال�شطرجن
و���س��ب��اق��ات ال�����س��ي��ارات( رايل داك����ار -ف��ورم��وال ال��درع��ي��ة-
فورموال  )1وال��دراج��ات ،واجل��ول��ف ،وغريها من الألعاب
اجلماعية والفردية.

مكرمة ويل العهد
وكان �سمو ويل العهد ،قد تكفل قبل عامني ب�سداد جميع
دي��ون الأندية الريا�ضية ال�سعودية ،وحل جميع ق�ضاياها
العالقة يف «الفيفا» ،وقد بلغ �إجمايل الق�ضايا على الأندية
ال�سعودية؛ ب�سبب االلتزامات املالية يف الفيفا  107ق�ضايا
ما بني منظورة وق�ضايا قيد اال�ستئناف ،بلغ قيمتها 333
مليونا ،و� 500ألف ري��ال ،وهو التوجيه الذي كان له �أثره

6.5

ويح�صل كل ن��اد على ( 10ماليني ري��ال) مقابل تطوير
البنية التحتية واملن�ش�آت التابعة لها.
وفيما يخ�ص الألعاب املختلفة و�آلية دعمها ،فقد مت ر�صد
مبلغ ( 480مليون ري��ال) ،يتم منحه للنوادي ال��ـ 170يف
اململكة لتحفيز جهودها يف تن�شيط � 10ألعاب خمتلفة ،ي�صل
جمموع نقاطها الإجمالية �إىل  800نقطة .وت�شمل الألعاب
الع�شرة :الكرة الطائرة ،وكرة ال�سلة ،وكرة اليد ،و�ألعاب
القوى ،والتن�س الأر�ضي ،والتايكوندو ،والكاراتيه ،وكرة
الطاولة ،وال�سباحة ،والدراجات الهوائية.

قفزات نوعية للريا�ضة ال�سعودية

البالغ على قدرة �أندية ال�سعودية على العمل بروح جديدة،
بعدما انزاحت الأث��ق��ال التي كانت تكبلها قبل مكرمة ويل
العهد.

�إ�سرتاتيجية دعم الأندية
مل يقف الأمر عند مكرمة ويل العهد ،بل امتد االهتمام �إىل
�إق��رار دعم متوا�صل جلميع الأندية الريا�ضية ،وقد �أعلن
وزي��ر الريا�ضة قبل انطالقة املو�سم الريا�ضي  2020عن
�إ�سرتاتيجية دعم غري م�سبوقة للأندية ال�سعودية؛ بهدف
ت�شغيل وتطوير هذه الأن��دي��ة؛ ل�ضمان ا�ستدامتها �إداريًّ��ا
وماليًّا .وقد �أكد وزير الريا�ضة الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل االهتمام اخلا�ص ل��ويل العهد ،ور�ؤي��ت��ه يف دعم
الريا�ضة ب�شكل عام ،والأندية ب�شكل خا�ص.
و�أو���ض��ح �أن ه��ذا ال��دع��م �سيحقق االكتفاء ال��ذات��ي لدى
الأندية ،و�سي�سهم يف ن�شر الألعاب املختلفة� ،إ�ضافة �إىل
�إيجاد نظام حوكمة مالية و�إداري��ة� ،ستكون معها الأندية
ق���ادرة على ج��ذب امل�ستثمرين ،مب��ا �سي�سهم ب�شكل كبري
وفعال يف زيادة مداخيلها املالية.
هذه الإ�سرتاتيجية ،بح�سب الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل �ستعمل على تعزيز القطاع الريا�ضي ب�شكل عام،
واال�ستثمار فيه على وجه اخل�صو�ص؛ �إذ �ستقوم وزارة
الريا�ضة من خاللها بتوزيع مبلغ  2.5مليار ريال للأندية؛
وف��ق خطة متكاملة ،ت�شجعها على العمل وف��ق �إط��ار عام
لنظام حوكمة فعّال ،ي�سهم يف تطورها على ال�صعي َديْن

الريا�ضي والإداري� ،إ�ضافة �إىل �شمولية هذا الدعم لـ170
ناديًا وفق �آلية حمددة .كما �ست�سهم هذه الإ�سرتاتيجية يف
رفع م�ستوى الريا�ضة ال�سعودية مبختلف �أنواعها؛ لتحقق
�أعلى امل�ستويات العاملية من خالل تنوُّع وانت�شار الألعاب
املختلفة لدى الأندية ،وتعزيز م�ستواها و�أدائها العام.
كما توفر الإ�سرتاتيجية دعمًا ماليًّا مبا�شرًا (جلميع �أندية
اململكة) مببلغ  50مليون ري��ال لكل ن��ا ٍد من �أن��دي��ة دوري
املحرتفني البالغ عددها ( 16ناديًا) ،ومبلغ  80مليون ريال
يق�سَّ م بالت�ساوي بني �أندية دوري الأمري حممد بن �سلمان
لأندية الدرجة الأوىل البالغ عددها ( 20ناديًا) ،ومبلغ 36
مليون ري��ال يق�سَّ م بالت�ساوي بني �أندية الدرجة الثانية
البالغ عددها ( 24ن��اديً��ا) ،ومبلغ  55مليون ري��ال يق�سَّ م
بالت�ساوي بني �أندية الدرجة الثالثة البالغ عددها (110
�أندية).
وبح�سب الإ�سرتاتيجية ،ميكن لأندية دوري املحرتفني
البالغ عددها  16ناديًا احل�صول على دعم �إ�ضايف يف حال
تطويرها �أربعة حماور رئي�سة ،هي" (احلوكمة  -البنية
التحتية  -القاعدة اجلماهريية  -الألعاب املختلفة) .على
�أن تكون �آلية الدعم يف هذه املحاور م�شروطة .ويح�صل
كل ن��ا ٍد من �أندية دوري املحرتفني على مبلغ ( 20مليون
ريال) يف حال قام النادي مبطابقة معايري حمددة من ناحية
الإ�سرتاتيجية والقيادة والهيكلة الإداري��ة والإدارة املالية
والإدارة الت�شغيلية ،وم�س�ؤولية �أ�صحاب العالقة وااللتزام
والتحكم واملراقبة واللوائح الداخلية.

وكان �سمو ويل العهد ،قد �أكد �أن الريا�ضة ال�سعودية حققت
قفزات هائلة يف الأعوام الأخرية.
وارتفعت ن�سبة املواطنني املمار�سني للريا�ضة من  %13يف
� 2015إىل  %19العام املا�ضي ،و�صوال �إىل  %40عام .2030
ومنت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي من  2.4مليار ريال
يف � 2016إىل  6.5مليار بزيادة تقدر بـ .%170
و�أ���ض��اف �سموه  :ك��ذل��ك عملنا على تطوير االحت���ادات
الريا�ضية كافة وزي���ادة ع��دده��ا ،فعلى �سبيل املثال مل يقم
االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات منذ ت�أ�سي�سه با�ست�ضافة �أي
بطولة دول��ي��ة .بينما يف �آخ��ر �سنتني فقط ،جن��ح االحت��اد
با�ست�ضافة �أه��م ثالث بطوالت يف العامل وهي" الفورموال
�إي ،وفورموال  ،1ورايل دكار" ،ويف كرة القدم ا�ستطعنا رفع
القيمة ال�سوقية للدوري ال�سعودي لي�صبح الأعلى من بني
الدوريات العربية ،ومن �أعلى  20دوريا على م�ستوى العامل.
ونعمل كذلك بنف�س الزخم على بقية االحتادات.

الريا�ضة الن�سائية تت�ألق
خطت الريا�ضة الن�سائية ال�سعودية مدفوعة بدعم ويل
العهد ،خطوات ج��ب��ارة ،فتزايدت الفر�ص املتاحة للن�ساء
ال�سعوديات اللواتي يحلمن باملناف�سة يف ال�ساحة الريا�ضية
الوطنية والدولية ،فاململكة تتغري بوترية مت�سارعة .فانعك�س
على ارتفاع الن�شاط الأ�سبوعي للمواطنات ال�سعوديات من 8
يف املائة يف عام � 2015إىل  19يف املائة م�ؤخرا رغم القيود
املفرو�ضة ب�سبب جائحة كورونا ،وهو ما ميثل زيادة ب�أكرث
من  100يف املائة يف غ�ضون عدة �سنوات .وتعمل وزارة
الريا�ضة �إىل توفري الت�سهيالت ،وال��دورات تدريبية ،ودعم
االحت����ادات للريا�ضات الن�سائية ،وامل�شاركة بفعالية يف
امل�سابقات املحلية والدولية.

مليار مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي

تقدم مذهل
 ان��ت��خ��اب الأم��ي�رة رمي��ا بنت بندرع�ضوا يف اللجنة الأوملبية الدولية.
 خ��ل��ود ع��ط��ار �أول ���س��ي��دة ت��ت��وىلق��ي��ادة امل��رك��ز الإع�لام��ي لناد يف دوري
املحرتفني.
 ان��ت��خ��اب �أري����ج مطبقاين لرئا�سةاالحتاد ال�سعودي للتن�س.
 يوجد الآن فريق وطني لل�سيدات يف 25احتادًا ريا�ضيًا.
  30احت��ادًا لديها على الأق��ل �سيدةع�ضو جمل�س �إدارة.
  67يف امل��ائ��ة م��ن جل��ان الريا�ضةاملجتمعية ت�ضم عنا�صر ن�سائية.
 مت ت�سجيل �أكرث من  4000العبة يفاالحتادات الريا�ضية.
 تناف�ست  66العبة �سعودية يف 8ريا�ضات وفزن بـ  11ميدالية خالل دورة
�ألعاب جمل�س التعاون اخلليجي.
 �شاركت  21العبة �سعودية يف دورةالأوملبياد اخلا�ص يف �أبوظبي وح�صلن
على  29ميدالية.
 ف����ازت احل�����س��ن��اء احل���م���اد بذهبيةاملبارزة لأول مرة يف تاريخ ال�سعودية
خالل بطولة اجلولة الآ�سيوية للمبارزة
 الريا�ض .2019 تناف�س ف��ري��ق البولينغ الن�سائيال�سعودي يف بطولة ال��ع��امل للبولينغ
لأول مرة .2019
 �شاركت  72العبة �سعودية يف الدورةالريا�ضية العربية لل�سيدات يف ال�شارقة
عام  ،2020وهي �أكرب بعثة ن�سائية من
ال�سعودية ،وفزن بـ  12ميدالية.
 ت�أهلت �سارة اجلمعة لدورة الألعابالأومل��ب��ي��ة للمعاقني يف ط��وك��ي��و ،التي
�ستقام هذا ال�صيف.
 لعبت ال��ف��رق ال�سعودية الن�سائيةيف ب��ط��ول��ة ك���أ���س ال��ع��امل ل�ل��أه���داف يف
كوبنهاجن يف مايو  ،2019وبنيويورك
�سبتمرب .2019
 ت��وج ف��ري��ق ال��ت��ح��دي م��ن الريا�ضم�����ؤخ����را ب��ب��ط��ول��ة دوري ك����رة ال��ق��دم
لل�سيدات يف ن�سخته الأوىل ،وذلك بعد
تغلبه ع��ل��ى ف��ري��ق ج���دة �إي��غ��ل��ز(،)1-2
مب�����ش��ارك��ة  24ف��ري��ق��ا ،مق�سمة ع��ل��ى 3
جم���م���وع���ات ،ح��ي��ث ���ض��م��ت جم��م��وع��ة
الريا�ض  10فرق ،ومثلها من جدة ،و4
فرق من الدمام.
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«الغذاء والدواء» :ال بودرة
ضارة بمشروب الفاكهة
جدة  -البالد
قطعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ،بعدم �صحة ما يتم تداوله من
احتواء �شراب الفاكهة البودرة على مواد كيميائية �ضارة بال�صحة.
وقالت الهيئة عرب تغريدة يف ح�سابها الر�سمي على تويرت� ،إنه
ال �صحة ب���أن �شراب الفاكهة على �شكل ب��ودرة يحتوي على مواد
كيميائية �ضارة ،حيث يتم الت�أكد من جميع املكونات يف املادة وتقييم
�سالمتها .ون�صحت هيئة الغذاء وال���دواء ،بالتقليل من ا�ستهالك
هذه امل�شروبات ،الحتوائها على كميات عالية من ال�سكر وانخفا�ض
قيمتها الغذائية.
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مليون ريال تبرعات «فرجت» خالل رمضان

الريا�ض  -البالد
�أك��دت املديرية العامة لل�سجون� ،أن حجم التربعات خلدمة
"فرجت" منذ بدء �شهر رم�ضان املبارك اجلاري ،بلغ �أكرث من
 123مليون ريال ،ا�ستفاد منها عدد من املحكومني يف الق�ضايا
املالية غري اجلنائية من املواطنني واملقيمني ،كما بلغ حجم
التربعات منذ بداية اخلدمة قبل ثالثة �أع��وام �أك�ثر من 460

مليون ريال� ،أ�سهمت يف �إطالق �سراح  2163مواط ًنا و 975على من�صة "�أب�شر" وتطبيق "�أب�شر �أفراد" ،واختيار خدمات
مقيمًا ،حيث تعد من املن�صات الوطنية الرائدة يف جمال التربع املديرية العامة لل�سجون ،وحتديد امل�ستفيد الذي يراد التربع
له ،ون�سخ رقم ال�سداد ،ثم تنفيذ العملية من خدمة "�سداد"،
اخلريي.
وقالت املديرية �إن "فرجت" تتميز ب�شمولها للمحكومني من التي يوفرها البنك املركزي ال�سعودي ،مع �أهمية الت�أكد من
ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يف ق�ضايا مالية غري جنائية ،مقدار املبلغ املدخل املراد التربع به لفواتري "فرجت" قبل �إمتام
وب�إمكان اجلميع مد يد العون وم�ساعدتهم ،من خالل الدخول عملية الدفع.

التحكم بالسكري يقلل
من حدوث الجلطات

جدة  -البالد
�أكد ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني ،الدكتور خالد
النمر� ،أن التحكم بال�سكري والو�صول بالتحليل الرتاكميHBA1c
�إىل �أقل من  %7يقلل حدوث جلطات القلب م�ستقب ًال بن�سبة .%15
ون�صح النمر يف تغريدة له على "تويرت" ،مر�ضى ال�سكرى فقط ب�أن
يكون الكول�سرتولLDL حتت  - 100دون وجود �ضغط وتدخني
وجلطات � -أما مع وجود ال�ضغطوالتدخني والإ�صابة بجلطة �سابقة
فينبغي �أن يكون حتت  ،70ويف حال حدوث جلطة (مع �أخذ عالج
الكول�سرتول) ،فيجب �أن يكون حتت .55

«واتس اب» يؤجل تطبيق
قواعد «سرية البيانات»

البالد  -وكاالت
�أعلن تطبيق "وات�س اب" ،جم��ددًا ت�أجيل موعد تطبيق قواعده
اجلديدة ب�ش�أن �سرية بيانات  2مليار �شخ�ص حول العامل ،والتي كان
من املفرت�ض تطبيقها اعتبا ًرا من  15مايو اجلاري.
وقالت �إدارة التطبيق �إنها لن تقطع مبا�شرة اخلدمة عن امل�ستخدمني
الذين يرف�ضون املوافقة على قواعد اال�ستخدام اجل��دي��دة ،لكنها
�ستواظب على �إر�سال ر�سائل تذكري لهم ،مو�ضحة �أن �أحد ًا لن يفقد
ح�سابه �أو يخ�سر القدرة على ا�ستخدام "وات�س اب" ب�سبب هذا
التحديث ،غري �أن امل�ستخدمني �سيتلقونر�سائل تذكري عن ال�سيا�سة
اجلديدة وقد يفقدون بع�ض اخل�صائ�ص يف اخلدمة يف حال عدم
موافقتهم على القواعد اجلديدة.

اإلطاحة بشخصين نفذا
جريمة سطو
الريا�ض  -البالد
متكنت اجلهات الأمنية من القب�ض على �شخ�صني نفذا عملية �سطو
ا�ستوليا عربها على ما يقرب من مليون ريال.
وق��ال املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة ال��ري��ا���ض ال��رائ��د خالد
الكريدي�س� ،إن املتابعة الأمنية جلرمية ال�سطو امل�سلح ،التي تعر�ض
لها طاقم ناقلة �أموال تابع لإحدى ال�شركات املرخ�صة بتاريخ /14
 1442 /9هـ ،وا�ستيالء اجلناة على مبلغ  950,000ريال من طاقم
ناقلة الأموال ،حتت التهديد بال�سالح ،عند قيامهم بالتغذية النقدية
لأحد �أجهزة ال�صرف الآيل مبحافظة الدمل� ،أ�سفرت عن متكن اجلهة
املخت�صة ب�شرطة املنطقة من ك�شف غمو�ض اجلرمية وحتديد هوية
اجل��ن��اة ،وهما مواطنان من �أرب���اب ال�سوابق يف العقد اخلام�س
من العمر ،والقب�ض عليهما ،وذلك بعد توافر الأدل��ة على تورطهما
بارتكاب جرمية ال�سطو ،ومببا�شرة �إج���راءات اال�ستدالل الأولية
بحقهما �أق��� ّرا مبا ن�سب �إليهما ،فيما مت ا���س�ترداد ج��زء من املبالغ
امل�سلوبة ،وجرى �إيقافهما واتخذت بحقهما الإج��راءات النظامية،
و�إحالتهما �إىل النيابة العامة.

إفطار
صائم

تحويل السيارات القديمة لـ«تحف فنية»

جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أطلق وكيل �أمني حمافظة جدة خلدمة املجتمع املهند�س
عائ�ض الزهراين� ،أم�س (ال�سبت) ،مبادرة "ر�سم وطن"
مبم�شى التحلية ،يف �إط���ار م��ب��ادرات حت�سني امل�شهد
الب�صري يف املحافظة .ولفت ال��زه��راين� ،إىل �أن هذه
الفعالية ،مبادرة جمتمعية ت�ستهدف الر�سم على عدد من
ال�سيارات القدمية واخلربة وحتويلها �إىل حتف جمالية
من خالل �إع��ادة تدويرها لت�صبح � اً
أعمال فنية ت�سهم يف
حت�سني امل�شهد الب�صري يف حمافظة ج���دة ،مبين ًا �أن

الأمانة ت�سعى �إىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية واال�ستفادة
من مواهب وق��درات الفنانني الت�شكيليني ودعم �أعمالهم
الإبداعية و�إتاحة عر�ضها يف الطرق واملرافق العامة.
يذكر �أن �أم��ان��ة ج��دة �أطلقت من�صة "يال جدة" التي
ت�ستقطب امل��ب��دع�ين يف جميع امل���ج���االت ،ل�ل�إ���س��ه��ام يف
معاجلة التحديات يف حمافظة جدة ،كما ت�ستقبل املن�صة
املبادرات االجتماعية بح�سب التخ�ص�صات واالهتمامات،
وتعمل الأم��ان��ة على دعمها وتنفيذها لت�صبح منوذجً ا
للإبداع البلدي مب�شاركة جمتمعية.

مبادرات جمتمعية عديدة تنفذ خالل �شهر رم�ضان اجلاري من بينها توزيع وجبات �إفطار لل�صائمني يف خمتلف
املدن ال�سعودية ،وتبدو متطوعات و�أطفال م�شاركون يف مبادرة جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية بالغرفة التجارية
يف تبوك لتوزيع وجبات �إفطار على ال�صائمني ،حر�ص ًا على ا�ستدامة العمل اخلريي وتفعيل دور التكافل
االجتماعي وتعزيز روح التعاون والت�آزر بني �أفراد املجتمع.

إدمان «الجوال» يصيب
الدماع باالضطرابات
البالد  -وكاالت
ك�شفت درا����س���ة ح��دي��ث��ة �أن الإدم������ان على
ا���س��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ي�صيب ال��دم��اع
با�ضطرابات كيميائية خطرية ،ت�سبب حالة من
القلق ال�شديد والتعب� ،إذ تبني للباحثني ،بعد
قيا�س م�ستويات حم�ض "غاما �أمينوبوترييك"
( ،)GABAلعدد من امل�شاركني يف الدرا�سة،
وه���ي م���ادة كيميائية تبطئ الإ����ش���ارات يف
الدماغ� ،أن الأ�شخا�ص املدمنني على الهواتف
والإنرتنت ،قد يتعر�ضون لأ�ضرار يف وظائف
الدماغ املختلفة ،وي�صابون بالقلق.
وقال تقرير ن�شره موقع "برايت �سايد"� ،إن
ال�شخ�ص يلم�س هاتفه مبعدل  2617مرة يف
اليوم ،م�شريا �إىل حدوث بع�ض الأعرا�ض التي
تظهر على اجل�سم عند التوقف عن ا�ستخدام
الهواتف الذكية� ،إ�صابة البع�ض بالرهاب� ،إذ
يعاين الكثري من مدمني الهواتف الذكية من
االكتئاب والغ�ضب ،مبينا �أن البع�ض الآخر
بالقلق واخل��وف والذعر والوحدة ،عند ترك
الهاتف الذكي.
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القاهرة  -البالد
مع عر�ض كل حلقة من امل�سل�سالت الرم�ضانية،
تزداد الإثارة والت�شويق �إال �أن العامل امل�شرتك
بني ثالثة �أعمال درامية خالل املو�سم الدرامى
احلايل ،هو التناف�س الكبري بني ثالث جنمات
يلعنب �شخ�صيات "هنا ،وجليلة ،وغزل"
يف م�سل�سالت "لعبة نيوتن" ،و"ن�سل
الأغراب" ،و"اللى مالو�ش كبري".
يف م�سل�سل "لعبة نيوتن" ج��ذب��ت
���ش��خ�����ص��ي��ة "هنا" �أن����ظ����ار م��ت��اب��ع��ي
امل�سل�سل ب�شدة ،والتي تلعب دورها
ال��ن��ج��م��ة م��ن��ى زك����ي ،وذل����ك بعدما
قابلت �شخ�صيتها منعطفات كثرية
على م���دار �أح���داث العمل ،بينما
تلعب ال��ف��ن��ان��ة م��ي ع��م��ر دور
"جيلة" يف م�سل�سل "ن�سل
الأغراب" ،الذي تتعر�ض
خ�ل�ال���ه مل��ط��ب��ات ك��ب�يرة
يف حياتها بعد طالقها
م���ن "ع�ساف" عقب
دخ���ول���ه ال�����س��ج��ن،
ب���ي���ن���م���ا ت����ت�����أل����ق

الفنانة يا�سمني عبد العزيز ب�شخ�صية "غزل"
يف م�سل�سل "اللى م��ال��و���ش كبري" .وتفاوتت
الآراء حول النجمات الثالث،
فمعجبو كل منهن يرى
�أنها ك�سبت الرهان،
وت����ع����د الأف�������ض���ل
ب�ين ر�صيفاتها،
بينما ي�ستمتع
ال������ب������ع�������������ض
ب�������أدائ������ه������ن
جميعا دون
ت��ف�����ض��ي��ل
واح����������دة
ع���������ل���������ى
�أخرى.

