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الملك المؤسس عبدالعزيز في حديث خاص نشر بـ                       :

حري�صون على ال�صلم وحفظ الأرواح والأعرا�ص 

اململكة اأكرب املانحني ونتبنى خيار الزدهار و�صناعة امل�صتقبل
اإيران جارة وناأمل اأن توؤدي املحادثات الأولية لنتائج ملمو�صة

املوؤمتر العربي وليد ال�صعور باحلاجة للتفاهم
 جدة- البالد

عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  امل�ؤ�س�س  حديث  يف 
ال��رح��م��ن جل��ري��دة )ال���ب���اد( يف ع��دده��ا ال�����س��ادر 
قال،  1932م،  �سبتمرب  من  ع�سر  الثاين  بتاريخ 
اأنني من  الله ثراه:" يعلم جميع من عرفني  طيب 
الذين ي�سع�ن اإىل ال�سلم ويرجح�نه ما دام ي�ؤول 
التي  الباد  وحفظ  والأعرا�س  الأرواح  حفظ  اإىل 
هي وديعة من الله اإيل وقد درجت على هذا املبداأ 
حتى ي�منا هذا واأ�ساأل الله اأن يك�ن ه� ديدين يف 

احلك�مات  كل  مع  ترونني  لذلك  اأي�سًا،  امل�ستقبل 
بحالة  وملحقاتها  وجند  احلجاز  لبادنا  املجاورة 

�سلم و�سداقة �سريحني ل غبار عليهما".
اأن   العزيز،  امللك عبد  اأكد  العربي،  وعن امل�ؤمتر 
العرب ل ميكن اأن يبق�ا على تباعدهم عن بع�سهم 
عقد  ال��ذي  العربي  وامل�ؤمتر  الدهر،  مدى  البع�س 
اإىل  اأ�سهر كان وليد ال�سع�ر العظيم باحلاجة  قبل 
منافعهم  فيه  م��ا  على  للعمل  ال��ع��رب  ب��ني  التفاهم 

العامة امل�سرتكة.

جدة- البالد
منطقة  اأم��ر  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  �سهد 
الإم��ارة مبنا�سبة  الفي�سل حفل  الأم��ر خالد  املكرمة  مكة 
الإم��ارة  مقر  اأقيم يف  وال��ذي  للمملكة   91 ال�طني  الي�م 
بجدة بح�س�ر عدد من اأ�سحاب ال�سم� الأمراء واملعايل 
واأع�����س��اء ال�����س��ل��ك ال��دب��ل���م��ا���س��ي وم���دي���ري ال��ق��ط��اع��ات 
احل��ك���م��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة. وت��خ��ل��ل احل��ف��ل م�����س��ارك��ة اأم���ر 
ال�سع�دية،  العر�سة  يف  واحل�س�ر  املكرمة  مكة  منطقة 

م�سبب  الدكت�ر  املنطقة  اإم���ارة  وكيل  ق��ال  وباملنا�سبة 
الي�ِم  ِذَك���َرى  يف  الإمارة:"  كلمة  يف  القحطاين 

اآياِت  اأ�سمى  اأرفَع  اأن  املِجيدِة يطيب يل  الَ�َطِني 
التهايِن والترِبيَكاِت ملقاِم م�لي خادِم احلرمنِي 
وملقاِم  عبدالعزيِز  بن  �سلماِن  امللِك  ال�سِريَفنِي 
مِد بن �سلماِن بن عبدالعزيِز  �سيدي الأمِر محُ
ويِل العهِد َنائِب رئي�ِس جمل�ِس ال�زراء َوِزيِر 

الدفاِع )حفظهما الله(.

مبادئ را�صخة وروؤو�ص �صاخمة 
اإلنجازات تجاوزت التوقعات 
تكسير األرقام القياسية

جودة حياة ونمو فاق التصور
91

خادم 
احلرمني 

اإمارة منطقة مكة حتتفي باليوم الوطني
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20                                    املوافق 23/�سبتمرب/ 2018م ال�سنة 88 العدد 22401الأحد 13/ حمرم/ 1440هـ

 يف اول حوار يخ�ص به �سحيفة �سعودية  امللك عبدالعزيز لـ) البالد( التاريخية : 

يعلم اجلميع حر�سنا على ال�سلم وحفظ الأرواح والأعرا�ض
ل اأهمية عندي للرتب واملنا�سب اجلالبة للغرور.. اإذا دعيت اإىل اأمر فيه عز للعرب �ساأكون فرداً من اأفراد الأمة 

حظ������ي �صاح������ب هذه 
لدى  باملث������ول  اجلريدة 
امللك  اجلالل������ة  �صاحب 
املعظم قبل �صفره ب�صاعات 
وا�ص������رحم م������ن جاللته 
عر�������ض بع�������ض الأ�صئلة 
تهم الراأي العام الإ�صالمي 
يهم  ما  وخا�صة  والعربي 
اأمور  بالد جاللت������ه من 
اجلرائد وتتداولها  تن�رشها 
القالم وطلب اإىل جاللته 
اأن ينعم بالإجابة فتكرم 
الأ�ص������ئلة  على  بالإجابة 
الآتية واإننا نن�رشها للقراء 

مع اأجوبتها:
املوقف  ماه������و   - �ض1 
احلرب������ي عل������ى احلدود 
ال�ص������مالية بعد قتل ابن 
وتطهري  واأعوان������ه  رفادة 

تلك املنطقة؟
ج - تعلم������ون اأن الذين 
دفعوا ابن رفادة مل يجنوا 
عليه فقط بل جنوا على 
الفقراء امل�صاكني من البدو 
ف������اأوردوه واياهم حتفهم 
حتى �ص������اروا عربة لكل 
معت������رب. اأم������ا موقفنا يف 
احلدود ال�ص������مالية فهو اأن 
الأمن خميم يف كل نقطة 
من نق������اط تلك احلدود 
وحر�صنا وما ي�صتند عليه 
من ق������وات احلدود مهياأ 
حتدثه  من  كل  لتاأديب 
�صفتيه  بتحريك  نف�ص������ه 
مبا يخ������ل بالأمن. واأنتم 
تعلمون اأن اأهم ما اأ�صعى 
اإلي������ه هو تاأمني الأمن يف 
جمي������ع اأنح������اء بالدي 
حا�رشتها وباديتها وحتى 
املنقطعة فال  القف������ار  يف 
ميك������ن اأن يذهب لأحد 
مال اأو حالل اإل واأمرت 
بالتنقي������ب عن������ه حتى 
اأو اجلاين  بال�صارق  يوؤتى 
ن�ض  ح�ص������ب  فيجازى 
ال�رشيعة املطهرة، ولو اأدى 

اإىل �رشف  التنقي������ب  هذا 
كل جه������د وط������ول زمن 
و�������رشف كل عزيز لدي، 
الأعظم  الركن  وهذا عندي 
يف حياة بالدي ال�صا�ص������عة 

املرامية الأطراف.
�������ض2 - ما ه������و موقف 
احلكومات  م������ع  جاللتكم 

املجاورة لبالد جاللتكم؟
ج - يعل������م جمي������ع من 
الذين  م������ن  اأنني  عرفني 
ي�صعون اإىل ال�صلم ويرجحونه 
م������ا دام ي������وؤول اإىل حفظ 
الأرواح والأعرا�������ض وحفظ 

البالد التي هي وديعة من 
هلل اإيل وق������د درجت على 
هذا املبداأ حتى يومنا هذا 
واأ�ص������األ هلل اأن يكون هو 
ديدين يف امل�ص������تقبل اأي�صًا، 
لذل������ك ترونن������ي مع كل 
لبالدنا  املجاورة  احلكومات 
احلج������از وجن������د وملحقاتها 
بحالة �صلم و�صداقة �رشيحني 

ل غبار عليهما.
�ض3 - ن������رى كل يوم يف 
ال�ص������حف اخلارجية مقالت 
كثرية ع������ن املوؤمتر العربي 
الذي عقد يف القد�ض واأي�صًا 
العام  العربي  املوؤمت������ر  عن 

املنوي عقده يف امل�ص������تقبل 
بالدنا  لأن  ونظراً  القريب. 
ت�ص������مل الق�ص������م الأكرب يف 
منزلتها  ولها  العربية  اجلزيرة 
الديني������ة واجلغرافية املمتازة 
واأنه������ا م������ادة الع������رب يف 
اح�صابهم وان�صابهم وتاريخهم 
وال�صيا�ص������ي منذ  اللغ������وي 
اأقدم ع�ص������ور التاريخ فمن 
ال�رشوري يك������ون لنا اجتاه 
�صيا�صي وا�صح يتنا�صب مع 
هذه املنزلة فا�ص������رحم من 
جاللة مولي الإدلء براأيه 
العايل يف هذا املو�صوع الذي 
العرب  اعناق  اإليه  ت�رشئب 

يف جزيرتهم وخارجها.
ج - تعلم اأن اأول واجب 
علي هو ال�ص������ري يف بالدي 
ال�صالح  ال�صلف  �صرية  واأهلها 
اي�صال كل ذي  من حيث 
واأن يكون  اإىل حق������ه  حق 
اختالف  عل������ى  النا�������ض 
مراتبهم يف رغد من العي�ض 
والأمن وال�صعي لرقى مرافق 
البالد وتنظيم النظم الالزمة 
لإدارتها �صالكًا بذلك الطريق 
التدريجي املمكن اأما اأحوال 
ما يجاورها من البالد العربية 
املجاورة لبالدي فهي تهمني 
كما تهم  كل ناطق بال�صاد 

ول�صك اأن العرب ل ميكن 
اأن يبقوا على تباعدهم عن 
بع�صهم البع�ض مدى الدهر 
ول�ص������ك يف اأن ما ي�صعون 
اإليه من عقد موؤمتر تلو اآخر 
اإن ه������و اإل اعتقاد را�ص������خ 
ت�صل�ص������ل معهم منذ عرفهم 
دمائهم  وتغلغل يف  التاريخ 
واحدة على  ليكونوا ي������داً 
اإعادة جمد الإ�صالم وليعودوا 
فيكونوا الع�ص������و ال�صالح يف 
املجتمع الإن�ص������اين كما كان 
لتنوير  الأعلى  املثل  اآباوؤهم 
الب�������رش يف الت�رشيع والعلوم 
وال�ص������ناعات ويف كل م������ا 

يعلي �صاأن الب�رش ويهون 
احتياجات������ه وهذا الأمر 
هو ح������ق طبيعي لهم 
ل يلومه������م عليه اأحد، 
فاملوؤمت������ر العربي الذي 
اأ�ص������هر كان  عقد قبل 
العظيم  ال�ص������عور  وليد 
باحلاج������ة اإىل التفاه������م 
بني العرب للعمل على 
ما في������ه منافعهم العامة 
اأن  اآمل  واين  امل�صركة. 
اأبح������اث املوؤمتر  تكون 
وغايات  املقبل  العربي 
اأع�صائه موحدة وخال�صة 
من �صوائب ال�صخ�صيات 
التي  املادية  واملناف������ع 
اخ������رت الع������رب عن 
حتى  والت�صامن  الحتاد 

اليوم.
�������ض4 - ه������ل ترون 
جاللتك������م اأن املوؤمت������ر 
�صيدعو  املقبل  العربي 
اإىل احت������اد العرب وهل 
حلف  على  دعيتم  اإذا 
عرب������ي فه������ل اأنت������م 
جميبون تل������ك الدعوة 
واين ا�صرحم من جاللة 
مولي األ ي�ص������ن علي 
بجواب �صوؤايل لأين اأرى 
اأن كل مفكر يجب اأن 
جاللتكم  راأي  يعرف 

نحو هذا الأمر اجللل؟
ج - امل�ص������تقبل بيد 
هلل ي�رشفه كيف �صاء 
ولكن������ي اكرر قويل انه 
املوؤمتر  ق������رار  كان  اذا 
هو خ������ال من دعوى 
ومنافع  ال�صخ�ص������يات 
املغامن  وج������رد  الأفراد 
اآخرين  دون  لأنا�������ض 
واهمال املثل الأعلى األ 
العربية  الأمة  عز  وهو 
وائتالفها وحفظ حقوق 
اأبنائها فهذا اأمر ل ميكن 
لعرب������ي اأن يتاأخر عن 
معا�ص������دته وهذا من 
�ص������يم العرب يف جاهليتهم 
واإ�صالمهم، واأين مع �صعفي 
ول حول ول قوة اإل باهلل 
اقول اإذا دعيت اإىل اأمر فيه 
عز الع������رب ويراد به خري 
الع������رب ووحدتهم وكانت 
خال�ص������ة  ذلك  اإىل  الدعوة 
لوجه اهلل فاين �صاأكون كما 
هي عادتي فرد من اأفراد 
اأهمية  ول  العربي������ة  الأمة 
للرتب واملنا�ص������ب  عندي 
اأقدم كل  للغ������رور  اجلالبة 
هذا  ممكن������ة يف  معون������ة 

ال�صبيل.

�سنوافق على قرار الوحدة العربية   اإذا كان خاليا من املنافع ال�سخ�سية

املوؤمتر العربي وليد ال�سعور العظيم باحلاجة اإىل تفاهم م�سرتك 

ن�سر يف 1351/5/11هـ       املوافق 9/12/ 1932 م



                                                                           

ال��ي��وم ويف ي���وم ال��وط��ن امل��ج��ي��د ، 
ببطوالت  ح��اف��ًا  ت��اري��خ��ًا  ن�ستذكر 
يف  ال��زم��ن  م��ن  وع��ق��ودًا  التاأ�سي�س، 
م�����س��رة اخل����ر وال���ب���ن���اء ب��رع��اي��ة 
للرقي  والنفي�س  الغايل  بذلوا  ق��ادة 
العهد  ه��ذا  حتى  واإن�سانه،  بالوطن 
ال����زاه����ر ب���ق���ي���ادة خ������ادم احل���رم���ن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز 
االأمر  االأم��ن  �سعود وويل عهده  اآل 
ال��ل��ه،  حفظهما   ، �سلمان  ب��ن  حم��م��د 
ال��دول  ب��ن  املرموقة  مكانته  ليحتل 

املتقدمة يف العامل.
لقد ا�ست�سرفت اململكة م�ستقبًا واعدًا 
بالعديد من الفر�س من خال روؤيتها 
امل��رت��ك��زة ع��ل��ى م��ك��ام��ن ق���وة ال��وط��ن 
روؤي���ة احلا�سر  ال��ف��ري��دة،  وق��درات��ه 
غاياتها  حتقيق  م�ستهدفة  للم�ستقبل، 
يف وط��ن ط��م��وح واق��ت�����س��اد مزدهر 
اأول  يف  ل��ت��ح��ق��ق  ح��ي��وي  وجم��ت��م��ع 
نتائج  انطاقتها  منذ  اأع��وام  خم�سة 
ملمو�سة الأمة طموحة تبني م�ستقبًا 
للتنمية  وا���س��ت��دام��ة  اإ���س��راق��ًا  اأك���ر 

وجودة احلياة.
�سموخ  يف  ال��ع��زي��زة  ب��ادن��ا  ومت�سي 
واإب�������اء وخ����ط����وات واث���ق���ة م��ف��ج��رة 
للطاقات الوطنية ال�ستثمار االإمكانيات 
ال��ه��ائ��ل��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا وت��وط��ن 
الرقمي  العامل  اإىل  واالنتقال  التقنية 
مهمة  اأرق��ام��ًا  اإجنازاتها  اإىل  لت�سيف 
والتناف�سية  التطور  مت�سارع  عامل  يف 
.. وي���اأت���ي االإن�����س��ان ال�����س��ع��ودي يف 
 ، الر�سيدة  القيادة  اأول��وي��ات  �سدارة 
وم�ستهدفات الروؤية الطموحة 2030 ، 
حلا�سر وم�ستقبل وطن املجد والعلياء 
اأم��ن واأم��ان وتاحم  وم��ا ينعم به من 
يف  متزايد  ح�ساري  واإ�سهام   ، وثيق 

التقدم العاملي.

وطن الطموحات
كلمة

التفاف الشعب حول القيادة لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيال
مكة املكرمة- احمد االحمدي

ريف َمعايليِ  ئي�س الَعام ل�سوؤون امل�ْسجد احَلرام وامل�ْسجد النَّبوّي ال�سَّ اأكَد الرَّ
الوحدة  اأنَّ  دي�س  ال�سُّ عبدالَعزيز  بن  حمن  عبدالرَّ الدكُتور  االأ�سَتاذ  يخ  ال�سَّ
االأ���س��وليِ  من  اء   ال��غ��رَّ ��ة  ��َام��يَّ االإ���سْ ريَعة  ال�سَّ ��وليِ  اأ���سُ يفيِ  والوطنيَّة  ينيَّة  الدِّ
طرةيِ  الفيِ اأم��وريِ  من   ، االأَوَط���انيِ حمبَة  واأنَّ  ات،  املحكمَّ وال�سُروراتيِ  امل�سلَّمات، 
ي  الوطنيِ الَيوم  مبَنا�سَبة  ه  َكلمتيِ يف  مَعاليهيِ  وافاد  االإْن�َساُن.  عليَها  َل  ُجبيِ التي 
االأَمُر  فَجاَء  اجُلغَرايّف،  مبعَناَها  لاأْر�سيِ  رًة  كبيِ ًة  اأهميَّ اأْوىَل  قْد  االإ�ساَم  اأن 
النُّفو�ُس  وُجبلتيِ   ، االأْوَط���انيِ مفهوُم  ن�َساأَ  منَها  فيَها،  واال�ستْخافيِ  ها  بعَمارتيِ
ها. طُر امل�سَتقيمُة عَلى النُّزوعيِ اإىَل دَياريِ ها، وا�سَتقرتيِ الفيِ ليمُة عَلى ُحبِّ باديِ ال�سَّ
اأنَّه  نتذكُر  ؛  كريِ وال�سُّ للهيِ  واحلمُد  والَفخر،  االإع��زازيِ  وبكلِّ  ��ه  اإنَّ قائًا:  واأْرَدَف 
الَباديِ  بتوحيديِ  املوؤمنةيِ  الُقلوبيِ  اإىل توحيديِ  االنطاُق  كاَن  اليوم  هَذا  مثليِ  يف 

الَعزيزيِ  عبد  كيِ  املليِ املوؤَ�س�سيِ  بجُهوديِ  وعزًما؛  قوًة  فوف  ال�سُّ وتوحيديِ   ، الَغاليةيِ
االأَف��َراديِ  خمَتلف  بَن  دعيِ  ال�سَّ براأب  اللُه-  –رحَمه  �ُسعود  اآل  ن  حميِ الرَّ عبد  بن 
ه، اإىل  ه الَقومي اأبناوؤه الَبَرة من بعديِ واجَلَماَعاتيِ والَقَبائل، و�ساَر عَلى نهجيِ

�سعود  اآل  عبدالَعزيز  بن  �سلَمان  ك  املليِ ريفنيِ  ال�سَّ احلَرمنيِ  م  خ��اديِ عهديِ 
العماقةيِ  وامل�سروعاتيِ  ة،  احلازميِ الَقراَراتيِ  �ساحب  الله-  -حفظه 

مو امللكّي االأمر  ب ال�سُّ ه االأَمن �ساحيِ ، و�سُمو ويّل عهديِ يمةيِ العظيِ
ديدة،  ال�سَّ وؤى  ال���ُرّ �ساحب  الله-  -حفظه  �سلَمان  بن  حممد 

�سيَدة. قة الرَّ واملَبادراتيِ املوَفّ
الُّلحَمة  اأث���م���رْت ه���ذهيِ  َل��ق��د  ق��ائ��ًا:  ��ي��ه  ���َح م��َع��اليِ واأَو����سَ

مع  الوطنيِ  اأبناُء  فَتَعا�سَد  اأُُكَلها،  الفريَدة  اأريخيَّة  التَّ
��اُروا  و���سَ ه��م،  اأم��ريِ ُوالةيِ  م��َع  وَتكاتُفوا  هم،  بع�سيِ
ا، واإنَّ ما نعي�ُسه اليوَم  ه بع�سً َكالُبنيانيِ ي�سدُّ بع�سُ

ٍم وازدَهاٍر، واأمٍن وا�ستْقراٍر، لَهو اأثٌر عظيٌم من  يف هذا العْهد املَباركيِ من َتقدُّ
الُقلوب،  وتتوادُد  ال��دُّروب،  تاأتلُف  حيُث   ، واجلَماعةيِ بالوحَدة  كيِ  التَّم�سُّ اآث��اريِ 
طريقيِ  يف  ونحُن  اُت،  افريِ ال�سَّ واالأََب��اط��ي��ُل  ائَعاُت،  وال�سَّ ��ي��ُف  راجيِ االأَ وُت��ْدح��ُر 
نَيا  لُح الدُّ يدة، ُت�سْ ، حتت قيادٍة حكيمٍة ر�سيِ اَراتيِ ي �َسامَخ احل�سَ املجديِ نبنيِ

ن. مة بحبليِ اللهيِ املتيِ ين، معت�سَ بالدِّ
ُقربيِ  -مع  اأََتْتَنا  الَغالَية  املَبارَكة  املنا�َسبة  هيِ  هذيِ باأنَّ  يه:  َمعاليِ  َ وبَنّ
وقْد  ها-  يعتيِ َطبيِ اإىَل  احلياةيِ  َوع��ودةيِ   ، ���ةيِ االأُمَّ عن  ةيِ  الُغمَّ انزَياح 
�سيدةيِ  يادةيِ الرَّ عوديَّة يف ظلِّ القيِ �سجلتيِ اململَكة الَعربيَّة ال�سُّ
ات،  الَكوارثيِ وامللمَّ ؛ ريادًة عامليًَّة يف احتواءيِ  يمةيِ احلكيِ
امَقة،  ال�سَّ ج  النَّماذيِ �ساربًة  االأَزم���ات،  اإداراتيِ  وف��نِّ 
 ، االإن�َسانيِ �سحة  عَلى  احلر�سيِ  يف  الُعليا،  واملُُثل 

. و�سَامة االأَوَطانيِ

: اإنَّها واللهيِ ملنا�سبٌة غاليٌة، وعزيزٌة  هيِ �سيدة بَقوليِ يادةيِ الرَّ وَرَفَع معاليه تهنئَته للقيِ
بن  �سلَمان  ك  املليِ ريفنيِ  ال�سَّ احلَرمنيِ  خل��ادميِ  تهنئَتا  فيَها  نرفُع  الُقلوب،  عَلى 
بن  حممد  االأم��ر  امللكّي  مو  ال�سُّ ب  �ساحيِ ه  عهديِ ول��ويّل  �ُسعود،  اآل  عبدالَعزيز 
يادة الَكرمية املوفَقة.  �سلَمان -حفَظُهما اللُه- جندُد فيَها احلبَّ والوالَء لهذه القيِ
- باأْن  - قائًا: �سائًا اللَه –عزَّ وجلَّ يهيِ كلمَته بُدَعاء اللهيِ -عزَّ وجلَّ وَخَتَم َمعاليِ
للَحرمنيِ  ائدة  الرَّ وخدمتها  وازدهاَرها،  وا�ستقراَرها  اأمَنها  نا  باديِ عَلى  يدمَي 
ريفنيِ امللك �سلَمان بن عبد  ريفنيِ يف ظلِّ القائد املعطاء خادم احلرمنيِ ال�سَّ ال�سَّ
عليه  واأ�سبَغ  نا  نا ومقد�َساتيِ دينيِ ليِ ه خادًما  عمريِ اللُه يف  اأطاَل  �سُعود  اآل  الَعزيز 
مو  ب ال�سُّ اب �ساحيِ ه االأمر ال�سَّ حةيِ والَعافية، وي�سّد اأزَره بويلِّ عهديِ لَبا�س ال�سِّ
وؤية   امللكّي االأمر حممد بن �سلَمان -حفظه الله ورعاه- اأمر النَّه�سةيِ قائد الرُّ
)  2030 (الفّذ الهمام  ؛ هذه الروؤية املباركة التي بف�سل الله : حققت  اأهدافها 

لغد. ، وقد اآتت الروؤية اأكلها،؛ فهي روؤية احلا�سر للم�ستقبل، وعمل اليوم ليِ

القيادة تتلقى برقيات التهاني بذكرى اليوم الوطني 

المملكة تتبنى خيار االزدهار وصناعة المستقبل
نأمل أن تؤدي محادثاتنا األولية مع إيران لنتائج ملموسة

عوا�صم- وا�س
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  تلقى 
�سعود  وويل العهد االأمن، االأمر حممد بن �سلمان، حفظهما الله، 
عددًا من برقيات التهاين من قادة الدول مبنا�سبة اليوم الوطني 
)91( للمملكة، فقد تلقى امللك املفدى، حفظه الله، برقية تهنئة، من 
اأخيه جالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.واأعرب جالته عن اأطيب 
ال�سحة  مب��وف��ور  ال�سريفن  احل��رم��ن  خل��ادم  ومتنياته  تهانيه 
وال�سعادة والعمر املديد ول�سعب اململكة العربية ال�سعودية املزيد 
من التقدم واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.واأ�ساد جالته بهذه 
تربط  التي  الوطيدة  االأخوية  العاقات  بعمق  الوطنية  املنا�سبة 
البلدين وال�سعبن ال�سقيقن وما ت�سهده من تطور ومناء م�ستمر 
على االأ�سعدة وامل�ستويات كافة، موؤكدًا حر�س باده الدائم على 
تعزيز وتر�سيخ هذه العاقات التاريخية واالرتقاء بها اإىل اآفاق 

اأرحب واأ�سمل ملا فيه خر و�سالح البلدين ال�سقيقن.
اآل  العزيز  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سريفن  وتلقى خادم احلرمن 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  تهنئة،  برقية   ،- الله  حفظه   - �سعود 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  ب��ن  �سلمان  االأم���ر 
ال���91  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  البحرين،  مملكة  يف  ال���وزراء 
للمملكة. واأعرب �سموه عن اأطيب تهانيه وخال�س متنياته خلادم 
املديد  والعمر  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  ال�سريفن  احلرمن 

التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  ال�سعودية  العربية  اململكة  ول�سعب 
واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة. واأ�ساد �سموه بعمق العاقات 
ال�سقيقن  وال�سعبن  البلدين  بن  تربط  التي  الوطيدة  االأخوية 
وما ت�سهده من تطور وتقدم م�ستمر على امل�ستويات كافة، موؤكدًا 
الدائم وامل�سرتك لرت�سيخ هذه العاقات  البحرين  حر�س مملكة 
الطيبة بن البلدين اإىل اآفاق اأرحب واأ�سمل ملا فيه خر و�سالح 

ال�سعبن ال�سقيقن.
كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبد 
اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير  العزيز 
االأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من  تهنئة،  برقية  ال��دف��اع، 
�سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف 

مملكة البحرين، مبنا�سبة اليوم الوطني ال�91 للمملكة.
اآل  العزيز  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سريفن  وتلقى خادم احلرمن 
ال�سلطان  جالة  اأخيه  من  تهنئة،  برقية   ،- الله  حفظه   - �سعود 
 91 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ُعمان،  �سلطان  ط��ارق،  بن  هيثم 

للمملكة.
ال�سريفن،  احلرمن  خلادم  اخلال�سة  تهانيه  عن  جالته  واأعرب 
ومتنياته ال�سادقة له مبوفور ال�سحة وال�سعادة والعمر املديد، 
داعيًا الله تعاىل اأن يعيد عليه هذه املنا�سبة واأمثالها وقد حتقق 
املزيد مما ي�سبو اإليه ال�سعب ال�سعودي من تقدم وُرقي وازدهار.

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  وتلقى 

ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من  تهنئة،  برقية   ،- الله  حفظه   - �سعود 
الكويت،  دول���ة  اأم���ر  ال�سباح  اجل��اب��ر  االأح��م��د  ن���واف  ال�سيخ 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.
واأكد �سموه ر�سوخ وعمق اأوا�سر العاقات التاريخية والوطيدة 
التي تربط دولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية و�سعبيهما 
�سهدتها  التي  البارزة  التنموية  ب��االإجن��ازات  م�سيدًا  الكرمين، 
اأن  ت��ع��اىل  امل���وىل  �سموه  امل��ج��االت.و���س��األ  خمتلف  يف  اململكة 
يدمي على اأخيه خادم احلرمن ال�سريفن موفور ال�سحة ومتام 
العافية ملوا�سلة قيادة م�سرة اخلر والنماء يف اململكة العربية 
التقدم والرخاء واالزدهار  املزيد من  لها  ال�سعودية، واأن يحقق 
يف ظل قيادته احلكيمة.وتلقى خادم احلرمن ال�سريفن، برقيتي 
االأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  املنا�سبة،  بهذه  تهنئة 
�سباح  ال�سيخ  و�سمو  الكويت،  دول��ة  عهد  ويل  ال�سباح  اجلابر 
خالد احلمد ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء، م�سيدين مبا حققته 
وداعن  امليادين،  خمتلف  �سملت  ح�سارية  اإجن��ازات  من  اململكة 
الله جل وعا اأن يدمي على خادم احلرمن ال�سريفن وافر ال�سحة 
والعافية واأن يحقق للمملكة كل الرقي واالزدهار.وتلقى �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة 
من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ م�سعل االأحمد اجلابر ال�سباح، 

ويل عهد دولة الكويت، مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.

ودعا ويل عهد الكويت املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة على 
�سمو ويل العهد و�سعب اململكة باخلر والبكات.

بن  �سلمان  ب��ن  حم��م��د  االأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��ل��ق��ى 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
العلي  جابر  حمد  ال�سيخ  اأخيه  من  تهنئة  برقية  ال��دف��اع،  وزي��ر 
بدولة  ال��دف��اع  وزي��ر  باالإنابة  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سباح 

الكويت، مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.
التقدم  ب��دوام  للمملكة  متنياته  عن  العلي  حمد  ال�سيخ  واأع��رب 
القيادة  ظل  يف  والعزة  بالرفعة  امل�سلحة  ولقواتها  واالزده���ار 
احلكيمة خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود - حفظه الله -، داعًيا املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة 

على �سمو ويل العهد و�سعب اململكة باخلر والبكات.
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  وتلقى 
ولد  حممد  ال�سيد  فخامة  من  تهنئة،  برقية   ،� الله  حفظه   � �سعود 
املوريتانية،  االإ�سامية  اجلمهورية  رئي�س  ال��غ��زواين  ال�سيخ 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
عن  فخامته  وع��ب  املنا�سبة.  بهذه  تهنئة  برقية  ال��دف��اع،  وزي��ر 
اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات حلكومة و�سعب اململكة، موؤكدًا 

احلر�س على تعزيز العاقات االأخوية بن البلدين ال�سقيقن.

الريا�س- وا�س
 - �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  اأكد 
حفظه الله -، التزام اململكة الدائم مببادئ وقرارات ال�سرعية الدولية، 
�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم  ال��دول،  جلميع  الوطنية  ال�سيادة  واح��رتام 
من  خالية  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  جعل  اأهمية  وكذلك  الداخلية،  الدول 
جميع اأ�سلحة الدمار ال�سامل، وا�ستمرارها يف الت�سدي للفكر املتطرف 
االإرهابية  اجلماعات  وملمار�سات  واالإق�����س��اء،  الكراهية  على  القائم 

وامليلي�سيات الطائفية التي تدمر االإن�سان واالأوطان.
األقاها ام�س عب االت�سال  التي  اململكة  الله - يف كلمة  اأيده   - وجدد 
املتحدة  لاأمم  العامة  للجمعية   )76( ال�  ال��دورة  اأعمال  اأم��ام  املرئي، 

العاملي،  االقت�ساد  تعايف  على  اململكة  حر�س  نيويورك،  يف 
وهو ما يتجلى يف اجلهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون 

جمموعة  اإطار  ويف  بل�س،  اأوبك  حتالف  يف  �سركائها  مع 
الع�سرين.  وهناأ امللك �سلمان ،  ال�سيد عبد الله �ساهد، على 
للجمعية  وال�سبعن  ال�ساد�سة  للدورة  رئي�سًا  انتخابه 
العامة لاأمم املتحدة، راجيًا له التوفيق يف اأداء مهامه 
املبذولة  جلهوده  بوزكر،  فولكان  ال�سيد   �سكر  كما   ،
خال رئا�سته للدورة ال�سابقة ، وبارك ، حفظه الله،  
االأمن العام لاأمم املتحدة على اإعادة تعيينه لوالية 
يقوم  الذي  املميز  بالعمل  م�سيدًا  من�سبه،  يف  ثانية 
به لرفع كفاءة موؤ�س�سات االأمم املتحدة، مبا يحقق 

اأهداف ميثاقها.

  مواجهة الجائحة
اململكة  اإن  ال�����س��ري��ف��ن  احل��رم��ن  خ����ادم  وق����ال   
العربية ال�سعودية قامت بدور حيوي يف قيادة 
خال  م��ن  اجلائحة  لهذه  العاملية  اال�ستجابة 
املا�سي،  العام  الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها 
ملواجهة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود  اململكة  ودع��م��ت 
دوالر  م��ل��ي��ون   500 مببلغ  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه 
مليون   300 تقدميها  اإىل  اإ�سافة  اأمريكي، 
الت�سدي  يف  ال��دول  جهود  مل�ساعدة  دوالر 

للجائحة.
اململكة  فاإن  االقت�سادية،  ال�سعوبات  ورغم 
االلتزام  يف  م�ستمرة  ال�سعودية  العربية 

احتياجًا  االأك��ر  ال��دول  م�ساعدة  يف  الكبر  والتنموي  االإن�ساين  بدورها 
وتلك املت�سررة من الكوارث الطبيعية واالأزمات االإن�سانية. وهي اأكب دولة 
مانحة للم�ساعدات االإن�سانية والتنموية على امل�ستوين العربي واالإ�سامي 
خال عام 2021، ومن اأكب ثاث دول مانحة على امل�ستوى الدويل. واأكد 
يتجلى  ما  العاملي، وهو  االقت�ساد  تعايف  اململكة على  ، حر�س  الله  اأيده   ،
اأوبك  �سركائها يف حتالف  مع  بالتعاون  بذلتها،  التي  الريادية  يف اجلهود 
بل�س، ويف اإطار جمموعة الع�سرين، ملواجهة االآثار احلادة التي جنمت عن 
العاملية وتوازنها  البرتول  اأ�سواق  ا�ستقرار  لتعزيز  جائحة كورونا، وذلك 

واإمداداتها، على نحو يحفظ م�سالح املنتجن وامل�ستهلكن.

  مواجهة التغير المناخي
 وقال اأيده الله : تدرك اململكة اأهمية ت�سافر اجلهود يف �سبيل مواجهة 
ومن  ال�سلبية.  واآث���اره  املناخي  التغر  ميثله  ال��ذي  امل�سرتك  التحدي 
اأبرزها  هذا املنطلق قدمت اململكة مبادرات نوعية تهم املنطقة والعامل، 
واالقت�ساد  االأخ�سر،  االأو�سط  وال�سرق  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرات 
يف  وموؤثرة  فاعلة  م�ساهمة  تقدمي  �ساأنها  من  التي  للكربون،  الدائري 

حتقيق االأهداف الدولية يف هذا املجال.

  الرؤية الطموحة
تبنتها  التي   2030 روؤي��ة  جوهر  اأن  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  واأك��د   
اململكة هو حتقيق االزدهار و�سناعة م�ستقبل اأف�سل، ليكون اقت�سادنا 
رائدًا، وجمتمعنا متفاعًا مع جميع العامل، ولقد قطعنا اأ�سواطًا كبرة، 
دعم  يف  الطموحة،  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإط��اق  منذ  اخلم�س  ال�سنوات  خ��ال 
االت�ساالت،  وتقنيات  التحتية،  البنية  وتطوير  املحلية،  ال�سناعات 
متكن  اإىل  باالإ�سافة  ع��دة،  قطاعات  يف  واال�ستثمار  الطاقة،  وحلول 
املنطلق،  هذا  للجميع.ومن  احلياة  ج��ودة  وحت�سن  وال�سباب،  امل��راأة 
االأمن  لتوطيد  ق�سوى  اأهمية  تويل  للمملكة  اخلارجية  ال�سيا�سة  ف��اإن 
واال�ستقرار، ودعم احلوار واحللول ال�سلمية، وتوفر الظروف الداعمة 
للتنمية واملحققة لتطلعات ال�سعوب نحو غد اأف�سل، يف منطقة ال�سرق 
لرعاية  اململكة  جهود  يف  ذلك  ويتجلى  اأجمع.  العامل  ويف  االأو�سط 
اتفاق بن اأع�ساء جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
ال�سودان،  اأ�سدقاء  جمموعة  يف  الفاعلة  وم�ساهمتنا 
ودعمنا للعراق يف جهوده الرامية ال�ستعادة عافيته 
الرامية  اجلهود  بقوة  اململكة  تدعم  كما  ومكانته. 
يحفظ  مبا  النه�سة  �سد  مل�سكلة  ملزم  �سلمي  حلل 
امل��ائ��ي��ة، واحل��ل��ول  ح��ق��وق م�سر وال�����س��ودان 
الأزم���ات  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رع��اي��ة  ال�سلمية 
الرامية  اجلهود  وجميع  و�سوريا،  ليبيا 
يف  واال���س��ت��ق��رار  ال�����س��ام  لتحقيق 
ال�سعب  وتطلعات  اأفغان�ستان، 
االأف����غ����اين و����س���م���ان ح��ق��وق��ه 

بجميع اأطيافه.

  الحقوق الفلسطينية
ملنطقة  اال�سرتاتيجي  اخليار  هو  ال�سام  اأن  على   ، الله  حفظه   ، واأك��د   
اأ�سا�س  ال�سرق االأو�سط، عب حل عادل ودائم للق�سية الفل�سطينية على 
قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سام العربية، مبا يكفل حق ال�سعب 
اإقامة دولته امل�ستقلة على حدود عام 1967 وعا�سمتها  الفل�سطيني يف 

القد�س ال�سرقية.

 مبادرة السالم في اليمن
اليمن،  ال�سام يف  اإن مبادرة   : الله  قال حفظه   ، اليمنية  االأزم��ة  وحول 
وحقن  ال�سراع  باإنهاء  كفيلة  املا�سي،  مار�س  يف  اململكة  قدمتها  التي 
تزال  ما  ولاأ�سف  ال�سقيق،  اليمني  ال�سعب  ملعاناة  حد  وو�سع  الدماء 
على  وتراهن  ال�سلمية،  احللول  ترف�س  االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات 
اخليار الع�سكري لل�سيطرة على املزيد من االأرا�سي يف اليمن، وتعتدي 
ب�سكل يومي على االأعيان املدنية يف داخل اململكة، وتهدد املاحة الدولية 
واإمدادات الطاقة الدولية. وت�ستخدم ميلي�سيات احلوثي معاناة ال�سعب 
عن  الناجتة  واملخاطر  االإن�سانية،  للم�ساعدة  امللحة  وحاجته  اليمني، 
تهالك الناقلة �سافر، اأوراقًا للم�ساومة واالبتزاز.   حق اململكة الدفاعي  
عن  الدفاع  يف  ال�سرعي  بحقها  حتتفظ  اململكة  اأن   ، الله  اأي��ده  اأك��د  كما 
البالي�ستية  بال�سواريخ  هجمات  من  له  تتعر�س  ما  مواجهة  يف  نف�سها 
اأي��ة  قاطع  ب�سكل  وترف�س  املفخخة،  وال��ق��وارب  امل�سرة  وال��ط��ائ��رات 

حماوالت للتدخل يف �سوؤونها الداخلية.

  السلوك اإليراني
توؤدي حمادثاتنا  اأن  اإي��ران دولة جارة، وناأمل  اإن   ، �سلمان  امللك   وقال 
االأولية معها اإىل نتائج ملمو�سة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات 
اإقامة عاقات تعاون مبنية على االلتزام مببادئ وقرارات  �سعوبنا يف 
ال�سوؤون  يف  التدخل  وع���دم  ال�����س��ي��ادة،  واح���رتام  ال��دول��ي��ة،  ال�سرعية 
الداخلية، ووقفها جميع اأ�سكال الدعم للجماعات االإرهابية وامليلي�سيات 
�سعوب  جلميع  واملعاناة  وال��دم��ار  احل��رب  اإال  جتلب  مل  التي  الطائفية 
ال�سرق  منطقة  جعل  اأهمية  على  اململكة   : الله  حفظه  املنطقة.واأ�ساف 
االأو�سط خالية من جميع اأ�سلحة الدمار ال�سامل. ومن هذا املنطلق تدعم 
ن��ووي،  �ساح  تطوير  من  اإي��ران  ملنع  الهادفة  الدولية  اجلهود  اململكة 
اللتزاماتها  املناق�سة  االإي��ران��ي��ة  اخل��ط��وات  من  قلقها  بالغ  عن  وتعب 

واملتعار�سة مع ما تعلنه اإيران دومًا من اأن برناجمها النووي �سلمي.

الفيصل يشهد احتفال إمارة مكة باليوم الوطني 91 
جدة- البالد

منطقة  اأم���ر  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  م�ست�سار  �سهد 
مبنا�سبة  االإم��ارة  حفل  الفي�سل  خالد  االأم��ر  املكرمة  مكة 
االإم��ارة  مقر  يف  اأقيم  وال��ذي  للمملكة   91 الوطني  اليوم 
االأمراء واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  بجدة بح�سور عدد من 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي ومديري القطاعات احلكومية 
باملنطقة. وتخلل احلفل م�ساركة اأمر منطقة مكة املكرمة 
واحل�سور يف العر�سة ال�سعودية ، وباملنا�سبة قال وكيل 
اإمارة املنطقة الدكتور م�سبب القحطاين يف كلمة االإمارة 
يدةيِ يطيب يل اأن اأرفَع اأ�سمى  ي املجيِ َكَرى اليوميِ الَوَطنيِ يف ذيِ
احلرمنيِ  خ��ادميِ  م��والي  ملقاميِ  يَكاتيِ  والتبيِ التهاينيِ  اآي��اتيِ 
يَفنيِ امللكيِ �سلمانيِ بن عبدالعزيزيِ وملقاميِ �سيدي االأمريِ  ال�سريِ
رئي�سيِ  َنائبيِ  العهديِ  ويليِ  عبدالعزيزيِ  بن  �سلمانيِ  بن  حُممديِ 

يريِ الدفاعيِ )حفظهما الله(. جمل�سيِ الوزراء َوزيِ

ُك��ليِ  �َسانيِ  بليِ ي  �َسيديِ َي��ا  اأق���وُل  ال��َوط��نيِ  َي���وميِ  :يف  واأ���س��اف 
حبليِ املوىل، ُموَن بيِ َيٍة ُمعَت�سيِ ي و�ُسعوديِ �ُسعوديِ

نا، ال ُيفرت عزمنا  حَدتيِ ُثوَن بويِ َنا، وُمَت�َسبيِ ياَدتيِ ُملَتُفوَن َحوَل قيِ
ون وال ينفد حزمنا، على النهجيِ َما�سُ

اأ�سباب  من  ون��اأخ��ذ  ن  وُنح�سيِ ي  َنبنيِ ب��اق��ون،  العهديِ  وعلى 
ُر ُر وال َن�سَتجيِ احلياة بالعلم وبالعمل جُنيِ

َف  �َسَفا�سيِ عن  وَن��رتَف��ُع  م��اَر  ال��ذيِ ي  وَنحميِ امللُهوَف  ُد  وُننجيِ
ناوعزُة  القوليِ و�َسقائَط االأفَعاليِ وفاُء واأنفُة العربيِ يف َجنانيِ
َك ما َحييَناَوَلو مَلْ  َنا وَنحُن على ذليِ ورحمُة االإ�ساميِ يف اأخاقيِ
يوَن و�سنبقى  ْد من العي�سيِ ما يكفينا هكذا َنحُن ال�سُعوديِ جَنيِ
األقى قن�سل عام  . ونيابة عن اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 
دولة فل�سطن وعميد ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي بجدة 
ال�سفر حممود يحيى االأ�سدي كلمة بهذه  املنا�سبة اأعقبها 

ق�سيدة لل�ساعر الدكتور زاهد القر�سي.

مخاطبا  الدورة )                ( للجمعية العامة لألمم المتحدة.. خادم الحرمين:

السديس في ذكرى اليوم الوطني مستذكرا مآثر الملك عبد العزيز:
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كنا �شغارا نتغنى بالن�شيد الوطني بن�شوة يف 
طابور املدر�شة ، بع�شنا كان يردده با�شتحياء 

والبع�س الآخر يردده بكل حما�س.
بدافع الرباءة ..
بدافع التعود ..

وا�شتوعبنا  فهمنا  ن�شوجنا  ازداد  ما  كل  لكن 
هذا احلب وانغر�س فينا اأكرث ..

له  زاد حبك  كلما  الأم  مثل  الوطن  اإن  يقولون 
يزيد عطاوؤه لك.

واأن���ا اأق����ول: ال��وط��ن ه��و ذل��ك احل��ب ال���ذي ل 
يتوقف وهو العطاء الذي ل ين�شب.

هو فقط من يبقى حبه وهو فقط من نحب ..
اأجمل املظاهر املوجودة بحياة الإن�شان  ومن 
وطن  لوطنه،  بانتمائه  ويعتز  يفتخر  اأن  هو 
الأمن  الكبرية، وطن يحفه  بالإجنازات  مليء 
والأمان، وطن جعل �شحة الإن�شان و�شالمته 
امللك  جاللة  يد  على  تاأ�شي�شه  منذ  وطن  اأول، 
رحمه  �شعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد 
الله جعل العالقة بينه وبني �شعبه عالقة اأبوية 
مر  مهما  تنك�شر  ل  متينة  اأ�ش�س  على  مبنية 

عليها من زمن.
يف ه���ذا ال���وط���ن ال��ك��ب��ري ال����ذي م�����ش��ى على 
يدرك  �شعب  واٍع،  �شعب  ع��ام��ًا،   91 تاأ�شي�شه 
الوطني  احل�س  ميتلك  �شعب  عليه،  وما  له  ما 
ب��الأف��ع��ال. �شعب ي��ردد دائ��م��ا )ي��ا وط��ن نحن 
اأبناوؤك و�شيفك وقب�شة ميينك كلنا �شعبك يف 

�شلمك وحربك(.
بهذه العبارة يعلم ال�شعب ال�شعودي القا�شي 
والداين باأن اليوم الوطني لي�س يوما لرتديد 
ال�شعارات، بل هو �شيء اأكرب من اأن ي�شتوعبه 
اإل  يعيه  ول��ن  يفهمه  ل��ن  ���ش��يء  �شخ�س.  اأي 

املخل�س لوطنه.
ويف م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم ال��ت��اري��خ��ي ي��ح��ق لنا 
ك�شعوديني اأن نحتفي باليوم الوطني للمملكة 
م��ن ب��اب احل��ب ل��ه��ذا ال��وط��ن وال��وف��اء ل��ولة 
امللك  جاللة  الدولة  موؤ�ش�س  من  ابتداًء  الأم��ر، 
اآل �شعود وحتى  الرحمن  العزيز بن عبد  عبد 
وال��راأي  احل��زم  �شلمان  ملكنا  عهد  يف  اليوم 
�شاحب  الأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  وامل�شورة، 
حممد  الأمري  ال�شباب  وملهم  ال�شديدة  الروؤية 

بن �شلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.
الأم��ن  فيها  ك��ان  التي  الإجن����ازات  ه��ي  كثرية 
وال�شعب �شركاء يف خدمة ورفعة هذا الوطن، 
بحماية  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  الأم����ن  رج���ال  منها 
ثمن  واأرواح��ه��م  والدين،  والعر�س،  الوطن، 
يف �شبيل �شموخ هذا الوطن وهنا لهم منا، يف 

هذا اليوم وقفة حب ووفاء.
ول نن�شى دور املعلم الكبري يف بناء الأجيال 
يف  الأول  الدفاع  خط  الطبيب  ودور  القادمة، 
قدموا  والذين  واجل��وائ��ح،  الأوب��ئ��ة  مواجهة 
فريو�س  مع  التعامل  يف  متميزا  منوذجا  لنا 
الطيار  دور  نن�شى  ول  امل�شتجد،  ك��ورون��ا 
واملهند�س والإن�شان الب�شيط والنقلة النوعية 
التي اأثبتتها املراأة ال�شعودية اليوم واأ�شبحت 
حتمل  ���ش��م��اه��ا  يف  وال���ك���واك���ب  امل����ج����رات 
ووفاء  حب  وقفة  منا  لهم  اأي�شا  وهنا  ا�شمها، 
مل�شاهماتهم الكبرية يف جناح وتطور وطننا.

يف نهاية حديثي:
اأ�شاأل الله اأن يحفظ القيادة الر�شيدة واجلنود 
واحد  ب�شف  كلنا  اليوم  هذا  ويف  واحل��دود، 
يجب علينا اأن نقف وقفة حمبة ووفاء ل�شموخ 

وهيبة ال�شعودية العظمى.

Adel_babkair

عادل بابكري

الوطن المعطاء 

قصة إرادة وطنية روت الصحراء بـ "سر الحياة" 

تحلية المياه..
من "الكنداسة" إلى صدارة اإلنتاج العالمي

 جدة - عبدالهادي املالكي
متثل  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل���ي���اه  حت��ل��ي��ة   
على  التحدي  وب�شمات  الإرادة  ق�شة 
البناء  من  عقود  ت�شعة  من  اأك��رث  م��دى 
منذ   ، الطموح  الوطن  لهذا  والتطور 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
ث���راه ، ح��ت��ى ه���ذا العهد  ال��ل��ه  ، ط��ي��ب 
احلرمني  خادم  ورعاية  بقيادة  الزاهر 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
بن  حممد  الأم���ري  عهده  ويل  و�شمو   ،

�شلمان ، حفظهما الله. 
  فمن معاناة �شح املياه العذبة ، اإىل 
بدايات توفريها بالتقطري، و�شول اإىل 
التحلية  حمطات  منظومة   من  وفرتها 
واإمدادها لكافة املناطق واملدن ، ي�شجل 
الإرادة  لهذه  م�شيئة  ف�شول  التاريخ 
يف  ال�شعودية  ال�����ش��دارة  حققت  التي 
املحالة  املياه  �شناعة  وخ��ربات  اإنتاج 
عامليا، مثلما هي كافة تفا�شيل النه�شة 
احلديثة التي تتوجها طموحات روؤية 
وم�شتقبل  حلا�شر   ،  2030 اململكة 

التنمية الع�شرية امل�شتدامة. 
املياه  حتلية  بدايات  اململكة  عرفت 
عبد  امل��ل��ك  اأم����ر  ح���ني  1928م،  ع���ام 
"باإن�شاء وحدتى  الله  " رحمه  العزيز 
 " با�شم  البحر  م��ي��اه  لتقطري  تكثيف 
" لإمداد مدينة جدة باملزيد  الكندا�شة 
املراحل  اأن�شئت  ثم   ، ال�شرب  من  مياه 

حمافظتى  من  كل  فى  للتحلية  الأوىل 
�شاحل  على  الواقعتني  و�شباء  الوجه 
البحر الأحمر يف العام 1389ه� بطاقة 
ماء  ج��ال��ون  األ���ف   60 بلغت  انتاجية 
يوميًا لكل حمطة ثم تلتها عام 1390ه� 
حمطة التحلية فى جدة املرحلة الأوىل 
ماليني  خم�شة  قدرها  اإنتاجية  بطاقة 
جالون ماء يوميًا وخم�شون  ميجاوات 

كهرباء.

    املوؤ�س�سة واخلطط الطموحة
، يعني  اإمداد املناطق باملياه املحالة   
ابتداء   ، كبرية  اإجن���ازات  تفا�شيله  يف 
وتكاليفها  الإن��ت��اج  حمطات  اإن�شاء  من 
الكبرية ، واخلربات امل�شغلة وال�شيانة 
اآلف  ت�����ش��ق  ن��ق��ل ع��م��الق��ة  ، وخ��ط��وط 
التو�شع  توا�شل  وق��د   ، الكيلومرتات 
وال��ت��ط��ور ف���ى ���ش��ن��اع��ة حت��ل��ي��ة امل��ي��اه 
فى  امللكى  املر�شوم  �شدور  بعد  املاحلة 
املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  1394ه����   /  8  /  20
ب�شفتها  امل��احل��ة  امل��ي��اه  لتحلية  العامة 

اأعمالها  لتبا�شر  م�شتقلة  عامة  موؤ�ش�شة 
باإن�شاء حمطات اأحادية الغر�س لإنتاج 
الغر�س  ثنائية  اأو  فقط  املحالة  املياه 

لنتاج املاء والكهرباء.
وت��اب��ع��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ت��ط��وره��ا حتى 
من  اأكرث  اإىل  املاء  من  الإنتاج  ت�شاعف 
مائة مرة ومن الكهرباء اأكرث من ثمانني 
م���رة خ���الل ث��الث��ة ع��ق��ود م���ن ال��زم��ن، 
واأنفقت الدولة ع�شرات املليارات لإقامة 
الأحمر  البحر  على  حتلية  حمطة   30

واخلليج العربى.
 ويف عام 2006 م ارتفع انتاج اململكة 
من املياه املحالة اىل اأكرث من  ) 1070 
( مليون مرت مكعب لتجرى املياه اأنهارا 
ال�شخمة  الأنابيب  �شبكات  عرب  متدفقة 
التي ت�شق ال�شحراء اىل املدن واملراكز 
الن�شان  لينعم   ، املناطق  خمتلف  ف��ى 
من  وم�شتقر  دائ��م  مب�شدر  ال�شعودى 
 ، ع��ن��اء  اأو  م�شقة  دون  ال��ع��ذب��ة   امل��ي��اه 

الكهربائية  ال��ط��اق��ة  اج��م��اىل  وجت���اوز 
 31.5 املوؤ�ش�شة  حم��ط��ات  م��ن  امل��ول��دة 
بلغت  فيما  �شاعة   / ميجاوات  مليون 
من  امل�شتفيدة  للجهات  املتاحة  الطاقة 
نحو  املوؤ�ش�شة  حمطات  م��ن  الكهرباء 

22.8 مليون ميجاوات / �شاعة .

زيادة االإنتاج واخلزن اال�سرتاتيجي 
  وح��ق��ق ق��ط��اع ال��ت��ح��ل��ي��ة م���ن خ��الل 
املوؤ�ش�شة قفزة كربى من خالل "حمطة 
امل��احل��ة  امل��ي��اه  لتحلية  اخلري"  راأ�����س 
تعد  حيث   ، الكهربائية  الطاقة  وتوليد 
العامل،  اإن��ت��اج م��زدوج يف  اأك��رب حمطة 
، لإنتاج  الوقود  وتعتمد تقنيات توفري 
املياه  م��ن  مكعب  م��رت  مليون   1.025
 2،400 لنحو  اإ���ش��اف��ة  يوميا  امل��ح��الة 
ميغاواط من الكهرباء ، وبلغت تكلفتها 
املحطة  وتعتمد  ري��ال.  مليار   25 نحو 
التقطري  على  املحالة  املياه  اإن��ت��اج  يف 

الومي�شي متعدد املراحل وبن�شبة %70 
تقنية  تنتج  فيما  امل�شروع،  اإن��ت��اج  من 
من  الباقية   %  30 ال�  العك�شي  التنا�شح 

اإنتاج امل�شروع.
راأ���س اخلري   وح�شلت حمطة حتلية 
على �شهادة جيني�س كاأكرب حمطة حتلية 
لتحلية املياه واإنتاج الكهرباء )مزدوجة 

الغر�س( يف العامل.
 وب��ل��غ��ة الأرق�����ام والإجن�����از اأظ��ه��رت 
موؤ�شرات الأداء القوية ، زيادات حمققة 
املحالة  للمياه  الكلي  الإنتاج  حجم  يف 
بلغت نحو 60 مليون مرت مكعب يوميًا 
خالل ن�شف العام احلايل 2021 مقارنة 
 ، ال�شابق  العام  من  امل���وازي  بالن�شف 
تنفيذها  اجل��اري  امل�شاريع  خ��الل  ممن 
ت�شمنت  م�شروعًا   42 والبالغة  حاليًا 
حيث  حم��الة،  مياه  اإنتاج  منظومات   7
يتوقع اأن ت�شيف هذه امل�شاريع اأكرث من 
3.6 ماليني مرت مكعب من املياه املحالة 

ملناطق الريا�س وال�شرقية ومكة املكرمة 
واملنطقة اجلنوبية.

 ك��ذل��ك م�����ش��اري��ع اأن��ظ��م��ة ن��ق��ل امل��ي��اه 
اململكة  م�شتوى  على  تنفيذها  اجل��اري 
ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 15 ن��ظ��ام��ًا ، ب��اإج��م��ايل 
 3.9 اإىل  ت�شل  ت�شميمية  نقل  �شعات 
جانب  اإىل  ي��وم��ي��ًا،  مكعب  م��رت  ماليني 
م�����ش��روع��ني ل��ل��خ��زن ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
اإجمالية  ت�شميمية  ب�شعات  اجل��دي��دة 
من  مكعب  مرت  ماليني   3.6 نحو  تبلغ 

املياه املحالة.

خطط م�ستقبلية
 وم����ن خ���ط���وات ال���ت���ح���ول ال��ن��وع��ي 
اململكة،  يف  املياه  اإن��ت��اج  لقطاع  اأي�شا 
على  القائمة  املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية 
والطاقة  الدائري،  القت�شاد  ا�شتخدام 
البيئة  �شديقة  والتقنيات  امل��ت��ج��ددة، 
خلف�س النبعاثات الكربونية مبا ي�شل 
عام  بحلول  ط��ن  مليون   33.85 اإىل 
للغاز،  الأم��ث��ل  وال���ش��ت��خ��دام   ،.2024
كفاءة  وتطوير  ال��وق��ود،  ن��وع  وتغيري 
اإىل  املوؤ�ش�شة  تهدف  حيث   ، ال���ش��ول 
مليار   51 اىل  ت�شل  وف���ورات  حتقيق 
ري����ال ���ش��م��ن م���ب���ادرة زي����ادة ال��ك��ف��اءة 

والأداء.
لتحلية  العامة  املوؤ�ش�شة  وقد حققت   
لأك��رب  القيا�شي  ال��رق��م  امل��احل��ة  امل��ي��اه 
يف  املحالة  البحر  مياه  لإنتاج  من�شاأة 
من  بذلك  �شهادة  على  وح�شلت  العامل، 

مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية.
  وت��وا���ش��ل امل��م��ل��ك��ة زي����ادة الإن��ت��اج 
العايل  الطلب  من��و  م��ع  امل��ي��اه  لتوفري 
التي   ، القادمة  ال�شنوات  خالل  املتوقع 
اأع��داد  زي��ادة  ال��روؤي��ة  خاللها  ت�شتهدف 
زي��ادة  وك��ذل��ك   ، واملعتمرين  احل��ج��اج 
اجلديدة  امل��دن  وافتتاح  ال�شياح  اأع��داد 
البحر  ن��ي��وم وم�����ش��روع  م��دي��ن��ة  م��ث��ل 
الأحمر وغريها من م�شروعات امل�شتقبل 
اململكة  مكانة  من  تعزز  التي  ال��ك��ربى، 
وت�شاهم   ، واحل�����ش��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الإج��م��ايل  ال��ن��اجت  وت��ن��وي��ع  تعزيز  يف 

امل�شتدام. 
 اأخ�����ريا ول��ي�����س اآخ�����را ، ت��ق��وم ه��ذه 
الإجن���������ازات واخل���ط���ط امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
خ��ربات  ع��ل��ى   ، للموؤ�ش�شة  ال��ط��م��وح��ة 
وط��ن��ي��ة ع��ري��ق��ة وم��ت�����ش��ل��ة ت�����ش��ي��د بها 
الب�شرية  التنمية  وم��راك��ز  موؤ�ش�شات 

العاملية. 

خبرات وطنية 
عريقة وزيادات 

إنتاجية العام الحالي

دخول موسوعة 
جينيس كأكبر منظومة 

للمياه المحالة

تشغيل بالطاقة 
النظيفة ووفورات 
مليارية في اإلنفاق 
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يف ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي امل��ج��ي��د احل���ادي 
الفخر  م�شاعر  ب��ك��ل  ن�شتذكر  وال��ت�����ش��ع��ن، 
واالن���ت���م���اء ب���ط���والت امل��وؤ���ش�����س امل��ل��ك عبد 
 ، �شعود  اآل  الفي�شل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 
لتوحيد   ، االأوفياء  ورجاله   ، ثراه  الله  طيب 
وبناء اأعظم واأن�شح وحدة قوية االأركان يف 
التاريخ العربي املعا�شر ، جتلت يف قيام هذا 
الكيان ال�شامخ ، "اململكة العربية ال�شعودية" 
ودعامة   ، الويف  ل�شعبها  طموحة  فتية  دولة 
يف  مب�شوؤولياتها  وتعتز   ، الأمتها  اأ�شا�شية 
مقد�شات  اأق��د���س  ورع��اي��ة  احت�شان  ���ش��رف 
اإمكاناتها  امل�شلمن و�شيوف الرحمن وتبذل 

وطاقاتها يف �شبيل ذلك.
جمع  اللتن  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  عبقرية  اإن��ه��ا   
وروؤيته  بطوالته  يف  املوؤ�ش�س  امللك  بينهما 
لوحدة االأر�س واإعالء �شاأن الوطن واملواطن 
اإىل  القاحلة  وال�شحراء  الفيايف  وغ��دت   ،
اأف��اء  ، وم��ا  ب��اخل��رات  تفي�س  غّناء  واح��ات 
الله به على هذا الوطن من ثروات يف باطن 
االأر�س وفوقها وا�شتثمارها يف اأروع نه�شة 
، وامل��ظ��ل��ة ال��را���ش��خ��ة م��ن االأم����ن واالأم�����ان ، 
ال�شريعة  انطالقا من مبادئ  الرا�شخ  والنهج 
التي  الر�شيدة  ال�شيا�شة  واإر�شاء  ال�شمحاء، 
مت��ث��ل دي���دن ه���ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل ب��ق��ي��ادات��ه 
واأبنائه  العزيز  عبد  امللك  عهد  منذ  احلكيمة 
بقيادة  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  وح��ت��ى   ، ال���ررة 
امللك �شلمان بن عبد العزيز و�شمو ويل عهده 
االأمن االأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 

، حفظهما الله.
نه�شة  اململكة  ت�شهد  امليمون  العهد  هذا  يف   
ع�����ش��ري��ة ت�����ش��ت�����ش��رف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��خ��ارط��ة 
التي   ،2030 روؤي����ة  وف���ق  ط��م��وح��ة  ط��ري��ق 
اإجن��از   ، الله  وفقه   ، العهد  ويل  �شمو  يقود 
املكانة  اإىل  بالوطن  والو�شول  م�شتهدفاتها 
ودول  االأمم  و�شط  بجدارة  ي�شتحقها  التي 
العامل ، وامل�شاريع ال�شخمة لرت�شيخ التنمية 
ال�شاملة واالقت�شاد امل�شتدام وجودة احلياة 
، ب���اإجن���ازات ك���رى يف ك��ل جم���ال ، وم��دن 
االأحمر،  البحر  وم�شروع  "نيوم،  امل�شتقبل 
وا�شرتاتيجات   ، ، وغرها  واآماال   ، والقدية 
متكاملة لرفعة الوطن وتناف�شيته العاملية مع 
اأكر الدول تقدما ، ورخاء وتقدم املواطنن 
رج����اال ون�����ش��اء ، ع��ل��م��ا وع��م��ال واب��ت��ك��ارا ، 
باعتبارهم  الرثوة االأهم يف اأولويات القيادة 
جهود  ���ش��دارة  يف  دائ��م��ا  احلا�شر  وال��ه��دف 

وخطط احلكومة الر�شيدة.  
بالدعم  ال�شعودي  االإن�����ش��ان  متيز  وي�شتمر 
والرعاية التامة من والة االأمر،  لكل ما يحقق 
تطلعاتهم يف تطور احلا�شر وبناء امل�شتقبل 
وال��وح��دة  ال��ن��م��اء  م�شرة  يف   ، يليق  ال���ذي 
االجتماعي  وال��ع��ق��د   ، االأمن�����وذج  ال��وط��ن��ي��ة 
وال��والء   ، للوطن  االأ�شيل  واالنتماء  القوي 
ويكرثون  احلكيمة،  للقيادة  العميق  والوفاء 

لها الدعاء والدعم وامل�شاندة. 
وال���ي���وم وال�����ش��ع��ودي��ون ي��ق��ف��ون م��رف��وع��ي 
واالإرادة  والفخر  ال���والء  ي��ج��ددون  الهامة، 
نحو املزيد من التطور والرقي لوطنهم االأبي 

الطموح.

الرئي�س التفيذي لدار م�سادر
 للدرا�سات والأبحاث الإعالمية

عارف الع�سيلة

وطن األمجاد 
والطموح

واأكد اللواء عالء عز الدين، رئي�س مركز 
الدرا�شات اال�شرتاتيجية للقوات امل�شلحة 
العربية  اململكة  اأن  االأ���ش��ب��ق،  امل�شرية 
ال�شعودية لها باع طويل جدًا يف التعاون 
م��ع ال����دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن اجل��م��اع��ات 
يف  :" حتى  م�شيفًا  والتطرف،  الظالمية 
املعاهد  باإن�شاء  ب��داأت  ال�شعودي  الداخل 
الفكري  االأم���ن  تر�شخ  التي  وال��وح��دات 
وهذا �شيء مهم جدًا الأن االأعداء باإمكانهم 
حماربتنا من خالل تغير املفاهيم" الفتًا 
اإىل اأن اململكة ت�شعى لن�شر �شحيح الدين 
ال��غ��ر واحل��ري��ة  وق��ب��ول واح����رتام راأي 
املن�شبطة مبا ال يخالف ال�شرع والتم�شك 
ن�شر  مع  بالتوازي  االإ�شالمية  بالتعاليم 
للتعريف  ت�شعى  التي  الو�شطية  املفاهيم 
ب�����ش��ح��ي��ح ال���دي���ن وال���ب���ع���د ع���ن ال��ع��ن��ف 
لعدم  والدعوة  املتطرف  الفكر  وحماربة 
االنخراط مع هذه اجلماعات التي ت�شعى 

لغ�شل العقول باأفكار �شبابية.
�شيكون  اململكة  ج��ه��ود  اأن  اأو���ش��ح  كما 
وال���دول  العربية  املنطقة  يف  ت��اأث��ر  لها 
اإره�����اب اجل��م��اع��ات  ل��ه��ا الأن  امل���ج���اورة 
الظالمية يتخطى احلدود، وبهذه اجلهود 

يتم قطع خمالب ال�شر.

إجراءات حكيمة لتحصين المجتمع
امللكاوي  حممد  امل�شت�شار  اأ�شاد  جانبه  من 
ال�شرق  يف  ال�����ش��الم  ثقافة  ِوح���دة  رئي�س 
امل�شرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  االأو���ش��ط، 
بجهود  �شابقًا،  االأردن��ي��ة  امل�شلحة  للقوات 
ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات امل��ح��ل��ي��ة 
والعربية واالإ�شالمية والعاملية يف تر�شيخ 
الِفكر  ورف�����س  واالع���ت���دال  ال�����ش��الم  ثقافة 
املُ��ت��ط��ّرف وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وحم��ارب��ة 
للتنظيمات  ال�����ش��م��اح  وع����دم  االإره�������اب، 
واجلماعات االإ�شالمية املتطّرفة باختطاف 
االإ�شالم وتاأويل بع�س اآيات القراآن الكرمي 
وف��ت��اوى  ال�شريفة  النبوية  واالأح���ادي���ث 
اأهوائها  ح�شب  حُم��ددي��ن  م�شلمن  علماء 

واأجندات زعمائها وقادتها.
واأكد اأن ال�شعودية رائدة يف اتخاذ مواقف 
حكيمة  ا�شتباقية  واإج�����راءات  وق����رارات 
يف  املتطّرف  الِفكر  مواجهة  يف  ورزي��ن��ة 
خالل  م��ن  ل��الإره��اب،  يقود  ال��ذي  املجتمع 
وت��وع��وي��ة  وتثقيفية  تعليمية  منظومة 
معاهد  على  ترتكز  متكاملة  واإر���ش��ادي��ة 
تعزيز  بهدف  اأن�شئت  وِوح���دات  وم��راك��ز 

ف  املُتطرَّ الِفكر  ومواجهة  االع��ت��دال  ثقافة 
لدى املواطنن من جهة، اإ�شافة اإىل التطوير 
امل�شتمر لدور ور�شالة امل�شاجد واجلامعات 
ت�شعى  حيث  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن  وامل���دار����س 
حت�شن  اإىل  جمملها  يف  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
املواطن واملُجتمع من االأفكار املُ�شِللة التي 
�شيطاين  ب��اأ���ش��ل��وٍب  ب��االإ���ش��الم  ربطها  يتم 
والت�شليل،  اخِل����داع  ع��ل��ى  يعتمد  خبيث 
اإىل  واال���ش��ت��ن��اد  جم��ت��زاأة،  بّينات  وت��ق��دمي 

معلومات منقو�شة.
واأو�شح امللكاوي اأن ال�شعودية حققت من 
حماربة  يف  احلكيمة  ا�شرتاتيجيتها  خالل 

ج��دًا،  م�شجعة  نتائج  واالإره���اب  التطّرف 
دول  من  الكثر  منها  ت�شتفيد  اأن  ت�شتحق 
معاهد  بتاأ�شي�س  يتعلق  ما  خا�شة  العامل، 
وحماربة  االع��ت��دال  ثقافة  ن�شر  وِوح���دات 
ت��اأه��ي��ل امل��ت��ط��ّرف��ن  اأو ب��رام��ج  ال��ت��ط��ّرف، 

العنيفن واملتعاطفن معهم.

ريادة في األمن الفكري
بدوره قال الدكتور طارق العجال امل�شرف 
على مركز �شوت احلكمة مبنظمة التعاون 
العربية  اململكة  اإن  ل���)ال��ب��الد(  االإ���ش��الم��ي 

ال�شعودية اأكرث الدول االإ�شالمية ريادة يف 
الفكري،  واالأم���ن  االإره���اب  مكافحة  جم��ال 
امل�شلمن  عند  الدينية  ملكانتها  نظًرا  وذلك 
ق�شايا  خ��دم��ة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ودوره������ا 

امل�شلمن.
املجالن  يف  اململكة  جهود  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شابقن، ال تخطئها العن، فاأكر عدد من 
املراكز املتخ�ش�شة يف مكافحة االرهاب يف 
 ( ال�شعودية  يف  موجود  االإ�شالمي  العامل 
مركز اعتدال، مركز احلرب الفكرية، معهد 
التحالف  لالعتدال،  الفي�شل  خالد  االأم��ر 
االإره���اب... ملكافحة  الع�شكري  اال�شالمي 
اجلامعية  الرامج  عدد  اأن  كما  وغرها(، 
هو  الفكري  االأم��ن  جم��ال  يف  والتدريبية 
االأك����رث يف ال�����ش��ع��ودي��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��دول 
االإ���ش��الم��ي��ة االأخ����رى اإ���ش��اف��ة اإىل ال���دور 
تاأ�شي�س  للمملكة حيث كانت وراء  الدويل 
مكتب االأمم املتحدة ملكافحة االرهاب وهي 
اأكر داعم مايل له، كذلك اأطلقت مركز امللك 
عبد الله العاملي للحوار بن اتباع االأديان 
اأن كل هذه  اإىل  والثقافات يف فيينا، الفتًا 
الدول  ريادة  يف  ال�شعودية  ت�شع  اجلهود 

عامليًا يف مكافحة التطرف واالإرهاب. حممد امللكاوي طارق العجال عالء عز الدين

السعودية
رائدة األمن الفكري ومكافحة اإلرهاب

البالد - مها العواودة 
ثمن عدد من اخلراء واملخت�شن ا�شرتاتيجية اململكة الرائدة عامليًا يف مكافحة االإرهاب وجتفيف منابع متويله وجناحها يف تنفيذ ال�شربات 

اال�شتباقبة ل�شرب اأوكاره وتاأ�شي�س املعاهد والوحدات لن�شر ثقافة االعتدال ومعاجلة الفكر املتطرف وتاأهيل املتطرفن.
ونوهوا بتعاونها امل�شتمر على امل�شتوى الدويل ملواجهة العنا�شر االإرهابية والتاأكيد على تر�شيخ الو�شطية والت�شامح واإعالء قيم احلوار ونبذ 

ال�شراعات واحلروب وحل النزاعات بالطرق ال�شلمية وتعزيز التعاي�س ال�شلمي بن ال�شعوب واحل�شارات.
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يف احلد اجلنوبي تتجلى اأروع مالحم البطولة وحب الوطن 
الرتاب  عن  دفاعًا  البوا�سل،  جنودنا  من  واالنتماء،  وال��والء 
الغايل بكل ب�سالة يف وجه كل طامع ومعتد اأثيم من امللي�سيا 
واإف�سال  االإي���راين،  النظام  من  املدعومة  احلوثية  االإرهابية 

وحتطيم كل حماوالتها العدوانية البائ�سة .
الوطن  حلماية  العظيمة  واجلهود  الكبرية  الت�سحيات  هذه 
الدماء  �سبيلها  يف  تبذل  ومقدراته  مقد�ساته  على  واحلفاظ 
فخر  م�سدر  هي  فيما  عزيزًا  �ساخمًا  الوطن  ليبقى  واالأرواح 
كل  يف  مطمئنون  ونحن  باالأمن  ننعم  حيث  لنا  ورفعة  وع��ز 
القوية  والعزائم  ال�ساهرة  العيون  الأن  وال��ظ��روف  االأوق���ات 

باملر�ساد لكل عدو وخائن.
من  مواقعهم  خمتلف  يف  ال��ب��وا���س��ل  ج��ن��ودن��ا  ب��ه  ي��ق��وم  وم��ا 
منطلق الواجب الديني والوطني يف الدفاع عن هذه االأر�ض 
الوطن،  اأبناء  جميع  من  واالإج��الل  التقدير  كل  يجد  املباركة، 
كما اأنهم يقدمون مالحم بطولية فريدة، ويدافعون بكل ب�سالة 
و�سجاعة نادرة �سد العدو على حدودنا اجلنوبية ويكبدونه 
خ�سائر فادحة يف االأفراد واملعدات، رافعني راية الوطن عالية 
يف �ستى امليادين، و�سيظل ما قدموه حمفورًا يف قلوب مملكة 

االإن�سانية وذاكرة اأجيالها.

أبطال الصحة 
اأما اأبطال ال�سحة وجنودها، الذين يتو�سحون الرداء االأبي�ض 
 )19 كوفيد   ( كورونا  لوباء  و�سجاعة  بفاعلية  يت�سدون  فهم 
كخط  و�سحتهم  بحياتهم  وي�سحون  ال��ع��امل،  اج��ت��اح  ال��ذي 
امل�ستجد وحتوراته،  الفريو�ض  انت�سار عدوى  ملنع  اأول  دفاع 
اجلهد  م��ن  الكثري  تقدمي  ونيف  ع��ام  ويف  ا�ستطاعوا  حيث 
فرتة  فمنذ  اململكة،  داخ��ل  الوباء  انح�سر  حتى  واالإجن���ازات 
لي�ست بالبعيدة ن�ستذكر اأيام بداية اجلائحة كيف انت�سروا يف 
الر�سيدة  القيادة  االأزمة بدعم �سخي من  امليدان وتعاملوا مع 
ومبنظومة متكاملة مما مكنهم من كبح جماح الوباء اخلطري 
هذه  ال�سحة  اأبطال  على  غريبًا  ولي�ض  انت�ساره.  من  واحل��د 
مت  فما  الفريو�ض،  تف�سي  ملنع  وال�سمود  واملواجهة  ال��روح 
امللمو�ض  االإيجابي  االأثر  له  كان  و�سيطرة  اإحكام  من  اإجنازه 
احلاالت  ن�سبة  ويف  الوفيات  ن�سبة  يف  االأق��ل  اململكة  لت�سبح 

احلرجة جراء اجلائحة.

أبطال الصحة كانوا خط الدفاع األول لمنع انتشار فيروس كورونا ونجحوا بوقفه 

جنود في الميدان سطروا 
أروع المالحم.. أمنا وصحة

بن  حممد  االإم��ام  يد  على  االأوىل  ال�سعودية  الدولة  �سكل  يف  ظهورها  منذ 
�سعود )1744/1157(، ثم الدولة ال�سعودية الثانية على يد االإمام تركي بن 
عبد الله )1824/1240(، اإىل اأن ظهرت يف �سكلها احلايل )اململكة العربية 
عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  البطل  الزعيم  يد  على  ق��ارة،  دول��ة  ال�سعودية(.. 

الرحمن الفي�سل اآل �سعود.
طويلة  جهاد  رحلة  من  قلياًل  اإال  قرن  ن�سف  بعد  البالد  اأج��زاء  توحيد  اأعلن 
�ساقة .. اأقول منذ اآنئٍذ وقادة هذه البالد الطيبة املباركة ي�سعون مع بزوغ 
كل فجر جديد لبنة جديدة متينة يف اإر�ساء دعائم الدولة والنهو�ض بها، اإىل 
اأن و�سلنا اليوم اإىل ما نحن عليه من تنمية مذهلة وتطوير مده�ض يف هذا 
العهد الزاهر امليمون، بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني، �سيدي الوالد امللك 
للبالد قفزات نوعية يف جميع  الذي حقق  اآل �سعود  العزيز  �سلمان بن عبد 
والطموح  االإدارة  وح�سن  العمل  على  باالإ�سرار  وجيز،  وقت  يف  املجاالت 
ي��وؤازره وي�سد  كلها؛  الدنيا  لالأوطان يف  قبلة  الذي ال يعرف ح��دودًا بوطن 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأخي  االأم��ني،  بالله  القوي  عهدنا  ويل  ع�سده 
ال��وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 

وزير الدفاع.
ف�سرع قائد م�سريتنا الظافرة امللك �سلمان يف اإعادة هيكلة الدولة يف ال�ساعة 
االأوىل التي ت�سلم فيها احلكم، ثم انهمك بعدها يعمل يف كل امللفات يف الوقت 
نف�سه كعادته دائمًا، ليفاجئ العامل بعا�سفة حزم مدوية يف اإطار جهود اململكة 
يف مكافحة االإرهاب، بعد �سهرين فقط من ت�سلمه زمام االأمر، �سد املتمردين 
احلوثيني يف اليمن الذين رهنوا اأنف�سهم الإيران لزعزعة اأمن املنطقة؛ وهكذا 
و�سلنا الليل بالنهار يف التخطيط ال�سليم والعمل الدوؤوب اجلاد يف تنمية 
بالدنا وتطوير قدرات �سعبنا؛ اإىل اأن اأعلن ويل عهدنا القوي بالله االأمني، 
بنا  تف�سي  التي  الذكية )2030(  الطموحة  روؤيتنا  �سلمان  بن  االأمري حممد 
ابها، الأنها  اأكد عرَّ للم�ستقبل كما  اإىل وطن مثايل، وهي حقًا روؤية احلا�سر 
حتتوي على برامج عمل �ساملة، ترتكز على ثالثة حماور اأ�سا�سية: جمتمع 
حيوي، اقت�ساد مزدهر و وطن طموح؛ تلبي كل الطموحات وحتقق جميع 
على  يرتكز  م��زده��رًا،  �ساخمًا،  كبريًا،  جميعًا:  نتمناه  كما  بوطن  االأمنيات 
�سواعد بناته واأبنائه، ي�ستفيد من كل مقدراته وال يرهن نف�سه الأي عوامل 

خارجية، 
كل  يف  �سهيًا  طيبًا  ثمرًا  اأكلها  توؤتي  روؤيتنا  برامج  بواكري  ب��داأت  وبالفعل 
اأكرث من مرة مبا حققناه من جناحات  العامل من جديد  فاجاأنا  اإذ  املحاور؛ 
م�سطردًا،  اقت�ساديًا  من��وًا  حققنا  االقت�ساد  جم��ال  ففي   ، النظري  منقطعة 
م�سبوق  غري  قيا�سي  ب�سكل  ارتفع  ال��ذي  النفطي،  غري  القطاع  يف  ال�سيَّما 
واإ�سالح  اجلماعي،  واالإنفاق  الدعم  اأ�ساليب  حت�سني  جانب  اإىل   ، والي��زال 
النظام النقدي واملايل، ودعم امل�سارف وتوفري بيئة عمل ا�ستثمارية �سحية 
لت�سجيع القطاع اخلا�ض وجذب اال�ستثمارات اخلارجية، واحلد من معدل 
البطالة من خالل توفري فر�ض عمل لل�سباب من اجلن�سني، وحت�سني م�ستوى 
الوظائف اجليدة يف جميع قطاعات الدولة؛ خا�سة املراأة التي حظيت يف 
هذا العهد الزاهر امليمون بتنمية مواهبها، وا�ستثمار طاقاتها، ومتكينها من 
الو�سول اإىل فر�ض منا�سبة متكنها من تاأمني م�ستقبلها واالإ�سهام يف التنمية 
خمتلف  يف  الدولة  يف  عليا  وظائف  ت�سنَّمت  اإذ  واالقت�سادية،  االجتماعية 

االإدارات احلكومية. 
اأبرز  متثلت  ا�ستثنائية،  فريدة  جناحات  حققنا  فقد  ال�سحة،  جمال  يف  اأما 
عاملي  ملخترب  ن��واة  يكون  اال�سطناعي،  للذكاء  خمترب  اإن�ساء  يف  مالحمها 
ال�سحية  الرعاية  م�ستوى  كفاءة  لتعزيز  اإ�سافة  ال�سحية،  التقنية  لالأبحاث 
االأولية املجانية التي تقدم للمواطنني واملقيمني على حد �سواء، عرب مئات 
املراكز ال�سحية التي تنت�سر يف خمتلف اأرجاء البالد، بجانب عيادات متنقلة 
وقد  الطرفية.  املناطق  ل�سكان  ال�سرورية  االأولية  ال�سحية  الرعاية  لتقدمي 
كما ظهر  النظري،  بنجاح منقطع  ال�سحي  القطاع  تنمية  توجنا جهودنا يف 
املرتبة  يف  فاأ�سبحنا  النا�ض  �سغلت  التي  كورونا  جائحة  اأثناء  كله  للعامل 
معها  ال�سعودية  الدولة  تعاملت  اأن  بعد  التعايف  موؤ�سر  يف  عامليا  الثانية 
جتربتنا  فكانت  متقدم،  بفكر  نف�سه  الوقت  يف  لكن  جاأ�ض،  ورباطة  بهدوء 
فريدة بحق اأده�ست العامل، اإذ متكنا حتى يف ظروف جائحة خطرية كتلك، 
من  �سحاياها،  كرثة  ب�سبب  العظمى  ال��دول  يف  حتى  املقابر  ب�سببها  نفدت 
اإقامة �سعرية احلج، لي�ض هذا فح�سب، بل كان اأعظم حج متتع احلجاج فيه 
ز جتربتنا يف  بخدمات اأرقى مما تقدمه اأف�سل فنادق العامل، االأمر الذي عزَّ
طب احل�سود، وحظي باإ�سادة اجلميع مبن فيهم قادة الدول العظمى، وطبيب 
العامل نف�سه )منظمة ال�سحة العاملية(، بل اأمني عام االأمم املتحدة الذي حث 
العامل ال�ستلهام جتربة ال�سعودية التي قدمت رعاية �سحية واعية ملواطنيها 
ملحا�سرة  نظامية  اإق��ام��ة  لديهم  لي�ض  ممن  حتى  اأرا�سيها  على  مقيم  وك��ل 
اجلائحة. ومل يقف االأمر عند حدودنا، بل قدمنا دعمًا �سخيًا مل�ساعدة الدول 
عن  للحديث  هذا  يقودين  وبالطبع  واآثارها.  اجلائحة  على  للتغلب  الفقرية 
الدولة  اأ�س�ست  اإذ  واالإن�ساين،  اخل��ريي  العمل  جمال  يف  ال�سعودية  جهود 
مركز امللك �سلمان العاملي لالأعمال االإن�سانية واالإغاثة الذي قدم دعمًا �سخيًا 

لكثريين يف خمتلف قارات العامل.
ي�ساف اإىل هذا تعزيز ال�سفافية يف العمل احلكومي وحماربة البريوقراطية، 
فبالدنا اليوم متثل اإحدى الدول التي متتلك خدمة ال� )G 5(، فرتبعت على 
عر�ض املرتبة االأوىل يف العامل من حيث ت�سهيل بيئة االأعمال، كما �سنت حملة 
�سعواء على حماربة الف�ساد.وبالطبع يقال ال�سيء نف�سه عن ملفات التعليم، 
للحد  املرور  نظام  اإ�سالح  التلوث،  من  احلد  املياه،  حتلية  النقل،  االإ�سكان، 
من حوادث الطرق، االهتمام بالريا�سة، دعم املوهوبني، اإقامة �سراكات مع 
دول �سقيقة واأخرى �سديقة لتبادل املعرفة وتعزيز التجارة.. وقطعًا تر�سيخ 
االأخرى  املجاالت  بقية  من  هذا  غري  اإىل  عليها؛  واملحافظة  الوطنية  الهوية 
التي ال ي�سع املجال للحديث عنها.غري اأنه تبقى �سرورة التاأمني على ما اأكده 
ويل عهدنا القوي بالله االأمني، اأخي االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
ما  فيه كل مواطن  ازده��ارًا، يجد  اأكرث  نبني وطنًا  اأن  اآل �سعود: )طموحنا 
اأن جنعله يف مقدمة  اإال  لن نقبل  الذي نبنيه معًا،  يتمناه، فم�ستقبل وطننا 
الغايل يف  العزيز  الر�سيدة بخري، ووطننا  قيادتنا  عام  العامل(.. وكل  دول 

تنمية وتقدم وازدهار، و�سعبنا الويف يف اأمن وراحة ورخاء وا�ستقرار.

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

وطن يسابق الريح إلى العلياء

اإعداد: عادل بابكري
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المملكة.. ريادة صحية ودعم بال حدود لدول العالم

العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  وق��ال 
ل�����ص��رق امل��ت��و���ص��ط ال���دك���ت���ور اأح���م���د امل��ن��ظ��ري 
وا�صعًا  ���ص��وط��ًا  قطعت  اململكة  اإن  ل�"البالد": 
م��ك��اف��ح��ة جائحة  ك��ب��رًا يف  ن��اج��ح��ًا  وح��ق��ق��ت 
ط��وال  لتداعياتها  وال��ت�����ص��دي  "كوفيد-19" 
الع�صرين �صهرًا املا�صية، ونظمت خالل هذه املدة 
التحديات،  كافة  رغم  للحج،  ناجحني  مو�صمني 
والتطبيقات  النظم  اأح���دث  اأثناءهما  وطبقت 
ال�صحي"،  واأم��ن��ه��م  احلجيج  �صالمة  ل�صمان 
بذلت  التحديات  ه��ذه  ظل  يف  اأنها  اإىل  م�صرا 
من  اجلائحة  ملواجهة  كبرة  جهودًا  ال�صعودية 
من  �صبقها  وما  الع�صرين،  لقمة  تروؤ�صها  خالل 
امل�صتدام  لالإنتاج  العاملي  املنتدى  مثل  فعاليات 
"التعايف  �صعار  حتت   2020 ال�صحة  قطاع  يف 
حيث   ،" كوفيد-19  جائحة  بعد  اأف�صل  ب�صكل 
مثل هذا املنتدى خطوة مهمة ملواجهة التداعيات 
التنمية  يف  والإ�صهام  اجلائحة،  على  املرتتبة 

ودعم ال�صتقرار القت�صادي العاملي.

أكبر البلدان المانحة
دوره��ا  اأدت  اململكة  اأن  املنظري  الدكتور  واأك��د 
اإقليمنا  باعتبارها اأحد اأكرب  البلدان املانحة يف 
برامج  ملختلف  ال�صخي  دعمها  يف  وا�صتمرت 
ال��ب��ل��دان  ال����ذي مكنهم م��ن م�����ص��ان��دة   امل��ن��ظ��م��ة 
للخطر  عر�صة  الأك��ر  والفئات  احتياجًا  الأك��ر 
اأهمية  م��و���ص��ح��ًا  ال��ن��ازح��ني وال��الج��ئ��ني،  م��ث��ل 
احلالية،  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ال�صخي  ال��دع��م  ه��ذا 
حتتاج  التي  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  تعددت  حيث 
ال��ب��ل��دان  ل��دع��م  اجل��ه��ود  م�صاعفة  اجل��م��ي��ع  م��ن 
وقيادتها  اململكة  "ن�صكر  واأ���ص��اف:  املت�صررة. 
الت�صدي  يف  ال��ك��ب��رة  ج��ه��وده��ا  على  احلكيمة 
للجائحة، وناأمل اأن تتوا�صل اإ�صهاماتها لنتغلب 
تعرقل  اأن  ميكن  التي  التمويلية  الفجوة  على 
البلدان والفئات الأكر  جهودنا وبراجمنا لدعم 

احتياجًا".
ونوه اإىل عناية اململكة بتوفر اللقاحات و�صائر 
اأوجه الرعاية واحلماية بتوجه يت�صم بال�صمول 
ل��ك��ل م���ن ي��ق��ي��م ع��ل��ى اأرا���ص��ي��ه��ا م���ن م��واط��ن��ني 
مبينا  النظامية،  غر  العمالة  وحتى  ووافدين 
اأن هذا القرار يت�صم باحلكمة ويتوافق متامًا مع 
والتي  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمية  الروؤية 

تتمثل يف حتقيق ال�صحة للجميع وباجلميع.

وقفة للتاريخ
اململكة  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  مدير  اعترب 
وال�����ص��رق الأو���ص��ط ال��دك��ت��ور فهد اجل���ويف، اأن 
�صجلها  كورونا  اململكة يف ظل جائحة  ب�صمات 
املعطاء  البلد  لهذا  ن��ور  م��ن  ب��ح��روف  ال��ت��اري��خ 

مل  ال��ت��ي  احلكيمة  وق��ي��ادت��ه 
ومقيم  م���واط���ن  ب���ني  مت��ي��ز 
وخم����ال����ف، ب����ل اع���ت���ربت 
موؤكدة  �صوا�صية،  اجلميع 
الإن���������ص����ان  ����ص���الم���ة  اأن 

باملجان  والتطعيم  العالج  فكان  اأول،  و�صحته 
الأزم��ة  هذه  ج��راء  كثرة  دول  اإنهارت  حني  يف 
جهود  اأن  مو�صحًا  حكومات،  ع��ورات  وك�صفت 
امتدت  اجلائحة  ه��ذه  خ��الل  الإن�صانية  مملكة 
الالزمة  الطبية  والأجهزة  التطعيمات  لتو�صيل 
ملواجهة اجلائحة باملجان لدول عدة، الأمر الذي 
جنبت  التي  قيادتها  وحنكة  اململكة  ق��وة  يوؤكد 
العاملية  الأزم��ة  هذه  وي��الت  ال�صعودي  ال�صعب 
مناحي  جميع  على  ق��امت��ة  ب��ظ��الل  األ��ق��ت  ال��ت��ي 

احلياة وخففت من معاناة الدول الفقرة.
ح�صن  للتطوع  العربي  الحت��اد  رئي�س  واأ���ص��اد 

ب���وه���زاع، ب����دور امل��م��ل��ك��ة الإن�����ص��اين 
دول  خمتلف  يف  والتنموي  والإغاثي 
العون  يد  مد  على  داأب��ت  حيث  العامل، 
العربية  للدول  الإن�صانية  وامل�صاعدة 
يف  لالإ�صهام  وال�صديقة،  والإ�صالمية 
التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث 
احلروب،  اأو  ال�صحية،  اأو  الطبيعية، 
م���ن خ����الل اإن�������ص���اء ع����دد م���ن امل��راك��ز 
التنموية والإغاثية اأبرزها مركز امللك 
الإن�صانية،  والأعمال  لالإغاثة  �صلمان 
البحرين واململكة  ما يربط بني  مثمنًا 
م���ن ع���الق���ات اأخ���وي���ة وث��ي��ق��ة مم��ت��دة 
هذه  ترجمة  نحو  با�صتمرار  متطلعة 

�صتى  يف  للتعاون  خمتلفة  اأط���ر  يف  ال��ع��الق��ات 
التطوعي  العمل  جم��ال  راأ�صها  وعلى  املجالت 
بني  القائم  ال��ت��ع��اون  اإىل  م�صرًا  والإن�����ص��اين، 
الحتاد العربي للتطوع وموؤ�ص�صة الأمر حممد 
بن فهد العاملية يف تنظيم قالدة موؤ�ص�صة الأمر 
حممد بن فهد العاملية لأف�صل الأعمال التطوعية، 
وت��وق��ي��ع الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��ط��وع م��ذك��رة 
والأعمال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  مع  تفاهم 
املجالني  يف  التعاون  تعزيز  بهدف  الإن�صانية 

التطوعي والإن�صاين.

جهود إنسانية
الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ي���رى 
اليزيدى،  ال�صمد  باأملانيا عبد  للم�صلمني 
اأن للمملكة جهود اإن�صانية كبرة للغاية، 
ال��دول يف حمنتها،  اإذ تقف مع خمتلف 
اللقاحات  وتوفر  منها،  املحتاج  وتدعم 
فريدة،  اإن�صانية  م��ب��ادرات  عرب  لأخ��رى 
�صتى  ناق�صت وعاجلت  اململكة  اأن  مبينًا 
الإن�صانية  تواجهها  التي  الإ�صكاليات 
ك��اف��ة  اجل���ه���ود  "هذه  وت���اب���ع  ج��م��ع��اء. 
ت�صتحق ال�صكر والمتنان والت�صجيع".

بدوره اأكد م�صت�صار رئي�س الوزراء 
الدكتور  الإن�صانية  لل�صوؤون  اليمني 

وعلى  متكنت  اململكة  اأن  اأم���ني،  ح�صن  حممد 
ح�صور  ت�صجيل  م���ن  ط��وي��ل��ة  ���ص��ن��وات  م���دى 
وتقدمي  والتطوعي  الإن�صاين  العمل  يف  ق��وي 
ال��ع��امل،  م�صتوى  على  الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات 
وت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة ري���ادي���ة ات�����ص��ح��ت مالحمها 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ب�صماتها  خ��الل  من 
ب�صمات اخلر والإن�صانية، من خالل ما يقدمه 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  مركز 
اإغاثية  برامج  من  الإن�صانية  والأعمال  لالإغاثة 
ال��ك��وارث واحل��روب  مناطق  وم��ادي��ة يف  مالية 

وال�صراعات.
"حققت اململكة ريادة وا�صحة  وا�صتطرد قائاًل: 
يف جم���ال ال��ع��م��ل اخل����ري والإن�������ص���اين على 
املبادرات  من  العديد  خالل  من  العامل  م�صتوى 
اإميانها  منطلق  م��ن  وامل�����ص��اع��دات  الإن�����ص��ان��ي��ة 
باأهمية الدور الإن�صاين والتنموي الفاعل الذي 
واملت�صررة،  املحتاجة  ال���دول  جت��اه  ب��ه  ت��ق��وم 
لتجعل م��ن ال��ب��ع��د الإن�����ص��اين ن��ه��ج��ًا ث��اب��ًت��ا يف 
�صيا�صتها، ململكة اخلر والإن�صانية بقيادة خادم 
عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
و�صمو ويل عهده الأمني الأمر حممد بن �صلمان 

-حفظهما الله-".

برامج تنموية
نوه الدكتور حممد ح�صن اأمني اإىل اأن اململكة من خالل 
مركز امللك �صلمان وعرب تدخالت منظماتها الإن�صانية 
املحليني والدوليني والذين و�صل عددهم  و�صركائها 
م�صروعًا   1727 من  اأكر  اأجن��زت  �صريكا،   144 اإىل 
بخم�صة  تقدر  بقيمة  وتنمويا،  اإن�صانيا  وبرناجما، 
الغذائي،  الأم��ن  جمالت  يف  دولر،  مليون  مليارات 
والإي��واء  الإن�صانية،  العمليات  وتن�صيق  وال�صحة 
والتغذية،  والتعليم  واملياه  الغذائية،  غر  وامل��واد 

والأعمال اخلرية.
�صتظل  ال�صعودية  الإن�صانية  "امل�صاريع  واأ�صاف 
زاخرة بالعطاء م�صتمرة يف خدمة امل�صتفيدين يف 
اأكر من 70 دولة من هايتي يف اأمريكا ال�صمالية 
اإىل الكونغو وتوغو وليربيا وموزبيق، وغرها 
اأذربيجان  اإىل  اإ�صافة  الأفريقي  القرن  دول  من 
وماليزيا  و���ص��ن��غ��اف��ورة  وال��ه��ر���ص��ك  وال��ب��و���ص��ن��ة 
واألبانيا ونيكارجواي، وقائمة طويلة من البلدان 
�صيء  على  دل  اإن  وذل��ك  لذكرها،  املجال  ليت�صع 
و�صل  الإن�صانية  مملكة  خر  اأن  على  يدل  فاإمنا 
اإىل اأقا�صي العامل، ويوؤكد على ريادية ال�صعودية 

للعمل الإن�صاين والإغاثي يف العامل".

�صبقت اململكة دول العامل يف تنفيذ اإجراءات �صحية احرتازية �صارمة ملواجهة 
يف  رائ��دة  جعلها  ما  ال��دول،  خمتلف  يف  انت�صارها  ب��دء  منذ  كورونا  جائحة 
الت�صدي ل�"كوفيد 19"، عرب خطط مدرو�صة اأ�صهمت يف اإيقاف متدد الفرو�س 
عام  من  اأك��ر  م��دى  على  خطره  من  واملقيمني  املواطنني  وحماية  القاتل، 
ون�صف، كما حظي من اأ�صيبوا بكورونا على اأرا�صي اململكة برعاية طبية، 
اإجراءات مي�صرة،  اللقاحات للجميع دون متييز عرب  اأتاحت اململكة  بينما 
39 مليون �صخ�س، ما يوؤكد الهتمام املثايل من  اإذ تلقى التطعيم قرابة 
داخل  لي�س  اأوًل،  وو�صعها  الإن�صان  ب�صحة  ال�صعوديني  امل�صوؤولني  قبل 
الوطن فح�صب اإمنا على م�صتوى الدول الفقرة التي اأر�صلت لها اململكة 
للم�صاهمة  ال�صحية  وامل�صتلزمات  والأجهزة  اللقاحات  من  مقدرًا  دعمًا 

يف تخفيف وطاأة الفرو�س املنت�صر بكثافة يف كل دول العامل.

البالد - مها العواودة، حممد عمر 

ح�سن بو هزاع

عبدال�سمد اليزيدي

حممد ح�سن

اأحمد املنظري فهد اجلويف
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 91 الوطني  اليوم  بذكرى  ننعم  ونحن  لله  احلمد 
الغايل  اليوم  بهذا  لالحتفاء  املحظوظني  من  وكنا 
عديدة  اعواما  يتكرر  ان  الله  وا�صاأل  قلوبنا  على 
الله  بعد  ار�صت  التي  الر�صيدة  القيادة  ظل  حتت 
الطالب  وابتعثت  العلم  ون�صرت  والم���ان  الم��ن 
التقنية  ونقل  التعليم  لتلقي  العامل  انحاء  لكافة 

واملعلومات اىل الوطن. 
اأ���ص��ب��ح امل���واط���ن ي�����ص��اف��ر ب��ني امل����دن رغ���م تباعد 
ال�صريعة  ال��ط��رق  ل��وج��ود  �صهولة  بكل  امل�صافات 

والمان بالطرق.
التقنية  خ��الل  من  احلكومية  املعامالت  ا�صبحت 

احلديثة ت�صدر خالل ثواين من طلبه.
فتح  على  تتناف�س  امل�صهورة  العاملية  ال�صركات 
فروع لها ومكاتب رئي�صة لتقدم خدماته وت�صتثمر 

يف ال�صعودية. 
و�صوق  لال�صتثمار  خ�صبة  ار���ص��ا  وال�����ص��ع��ودي��ة 
ك��ث��رة م�صجعة  ك��ب��ر، وه��ن��اك ع��وام��ل  جت����اري 

جلذبهم. 
وا�صبحت الدول تقدم فر�صة ال�صتثمار لل�صركات 
و�صرعة  باملنتج  ج��ودة  من  به  متتع  ملا  ال�صعودية 

بالإجناز.
ل�صالح  �صيء  كل  يف  احلكومية  الرقابة  ا�صبحت 

املواطن كالبناء وال�صلع.
ت�صمع  ي��وم  ك��ل  القيادة  وبجهود  الله  م��ن  بف�صل 
من  كمية  اك��ت�����ص��اف  م��ث��ل  امل��واط��ن  ت�صر  اخ��ب��ارا 
البرتول والغاز او افتتاح م�صنع او اخرتاع جديد.
واح��رتام  تقدير  بكل  العمل  فر�صة  امل��راأة  وج��دت 
امل�صا�س  دون  حياتها  ل��ت��وؤدي  الكلمة  واع��ط��ي��ت 

لكيانها كامراأة.
ا�صال الله ان يدمي المن والمان والتطوير امل�صتمر 
يف ظل رعاية خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
بن عبدالعزيز وويل عهده المر حممد بن �صلمان.

حممد عبد العزيز ال�سامل

السعودية دار لنا



دام عز 
المملكة 

بمزيد من الفخر واإلعتزاز 
تهنئ

مؤسسة                   للصحافة والنشر 
خادم الحرمين الشريفين 

وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وكافة الشعب السعودي الكريم 
داعين المولى القدير أن يحفظ أمن واستقرار الوطن ويعزز الرخاء

الملك سلمان بن عبد العزيز ) حفظه اهلل (

األمير محمد بن سلمان  ) حفظه اهلل ( 
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المبادئ ر اسخة .. والرؤوس شامخة

دع���ت امل��م��ل��ك��ة يف اأوق�����ات ���س��اب��ق��ة ط���ريف ات��ف��اق 
عليه،  التوافق  ملا مت  العاجلة  لال�ستجابة  الريا�ض 
عليها،  املتوافق  بالآلية  والعمل  اخل��الف��ات  ونبذ 
وتغليب امل�سلحة العامة ل�ستكمال تنفيذ بقية بنود 
ال�سعب  اأط��ي��اف  ملختلف  ال�سف  لتوحيد  الت��ف��اق 
اليمني وحقن الدماء وراأب ال�سدع بني مكوناته، 
وا���س��ت��ك��م��ال م�����س��رت��ه ل���س��ت��ع��ادة دول��ت��ه واأم��ن��ه 
وا�ستقراره، ودعم جهود التو�سل اإىل حل �سيا�سي 
تنفيذ  اأن  م��وؤك��دة  اليمن،  يف  الأزم���ة  ينهي  �سامل 
بنود اتفاق الريا�ض ميثل اأولوية ق�سوى، جمددة 
التاأكيد على ا�ستمرار دعمها للحكومة اليمنية التي 
وت�سدد  اجلنوبي،  النتقايل  املجل�ض  فيها  ي�سارك 
دوما اململكة على اأهمية التزام كال الطرفني مبا مت 
التفاق عليه، ما ي�سر اإىل حر�سها ال�سديد على اأن 
يكون احلل �سيا�سيا يف اليمن، لذلك قدمت للطرفني 

اآلية لت�سريع العمل باتفاق الريا�ض.
م��ب��ادرت��ه��ا لإن��ه��اء الأزم���ة  ك��ذل��ك،  وق��دم��ت اململكة 
يت�سمن  �سامل"  �سيا�سي  حلل  والتو�سل  اليمنية 
وقف اإطالق نار �سامل حتت مراقبة الأمم املتحدة، 
ل�سفن  اجلمركية  والإي����رادات  ال�سرائب  واإي���داع 
امل�ستقات النفطية من ميناء احلديدة يف احل�ساب 
وفق  باحلديدة  اليمني  املركزي  بالبنك  امل�سرتك 
مطار  وفتح  احل��دي��دة،  ب�ساأن  �ستوكهومل  ات��ف��اق 
���س��ن��ع��اء ال����دويل ل��ع��دد م��ن ال���رح���الت امل��ب��ا���س��رة 
الإقليمية والدولية، وبدء امل�ساورات بني الأطراف 
اليمنية  لالأزمة  �سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل  اليمنية 
قرار  مرجعيات  على  بناء  املتحدة  الأمم  برعاية 
جمل�ض الأمن الدويل 2216، واملبادرة اخلليجية 
الوطني  احل��وار  وخم��رج��ات  التنفيذية،  واآليتها 
الدائم  اآخر على �سعيها  تاأكيد  ال�سامل، يف  اليمني 

لتحقيق احللول ال�سيا�سية لوقف احلرب.

موقف ثابت تجاه فلسطين
اهتمامات  مقدمة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  تاأتي 
اأن هذه  املحافل  كافة  توؤكد يف  التي ظلت  اململكة، 
الق�سية كانت ول تزال هي الق�سية املركزية للعرب 
وامل�سلمني، والق�سية الأوىل للمملكة منذ تاأ�سي�سها 
على يد املغفور له امللك عبدالعزيز - طّيب الله ثراه 
-، وتاأتي على راأ�ض �سيا�ستها اخلارجية، حيث مل 
تتواَن اململكة اأو تتاأخر يف دعم ال�سعب الفل�سطيني 
ال�سقيق بجميع الطرق والو�سائل ل�ستعادة حقوقه 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  دولته  واإق��ام��ة  امل�سروعة، 
بكامل ال�سيادة على الأرا�سي الفل�سطينية بحدود 
عام )1967م( وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية، ومن 
هذا املنطلق فاإن اململكة ترف�ض اأي اإجراءات اأو اأي 

الفل�سطينية  لالأرا�سي  الحتالل  اأ�سكال  من  �سكل 
املعرتف بها بقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة.
اهتمامها  م��ن  ان��ط��الق��ًا  اأن���ه  على  اململكة  وت�����س��دد 
الأرا�سي  و�سالمة  و�سيادة  وحدة  على  وحر�سها 
لل�سلطة  ال��داع��م  موقفها  م��ن  وان��ط��الق��ًا  العربية، 
جانب  اإىل  وقوفها  دومًا  توؤكد  فاإنها  الفل�سطينية، 
اآماله  لتحقيق  خياراته  ودعم  الفل�سطيني  ال�سعب 
به  تقوم  م��ا  خ��ط��ورة  على  ت��وؤك��د  كما  وتطلعاته، 
���س��ل��ط��ات الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن خمططات 

اأو  الغربية  ال�سفة  و���س��م  ال�سلطة  لفر�ض 
اأجزاء منها حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية، 

وت���رف�������ض ك���ذل���ك امل�����س��ت��وط��ن��ات 
غر  الإ�سرائيلية  وامل�ستعمرات 

اأر�ض  على  املقامة  القانونية 
عام  منذ  املحتلة  فل�سطني 

ذلك  يف  مبا  )1967م( 
الفل�سطينية  الأغ���وار 

امل�سنفة  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال�����س��ف��ة  م����ن  )ج( 
ال��غ��رب��ي��ة، وت��دي��ن 
ك���ل الن��ت��ه��اك��ات 
ب���ح���ق ال�����س��ع��ب 
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي 

تدعو  كما  دوليًا،  بها  املعرتف  واأرا�سيه  ال�سقيق 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��ت��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه ل��وق��ف 
ُتعّمق  التي  املتوا�سلة  الإ�سرائيلية  النتهاكات 
الفل�سطيني،  ال�سعب  معاناة  كورونا  جائحة  فيه 
املنطقة.  واأم��ن  ا�ستقرار  على  باآثارها  وتنعك�ض 
واأعادت اململكة التاأكيد موؤخرًا على دعمها جلميع 
التفاو�ض  العدالة، واأن  ال�سالم املبنية على  جهود 

و�سامل  ع��ادل  ح��ل  لتحقيق  الوحيد  الطريق  ه��و 
اآماله  ويحقق  الفل�سطيني  ال�سعب  خيارات  يكفل 
 1967 ع��ام  ح��دود  على  امل�ستقلة  دول��ت��ه  باإقامة 

وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية. 

تعزيز وحدة البيت الخليجي
للمنظومة  العليا  امل�����س��ال��ح  اململكة  تعلي 
وتبذل  العربي،  القومي  والأم��ن  اخلليجية 
ج���ه���ودا ك���ب���رة يف ���س��ب��ي��ل وح�����دة ال��ب��ي��ت 
"طي  ق��م��ة  ب��ره��ن��ت  اإذ  اخل��ل��ي��ج��ي، 
ال��ب��ي��ت  اأب����ن����اء  ب���ني  اخلالفات" 
ال���واح���د يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ال 
ب���اأن ال�����س��ع��ودي��ة ه��ي بيت 
ر�سالة  مر�سلة  احلكمة، 
وفقًا  م��ف��اده��ا  ل��ل��ع��امل، 
ل���وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
اأن������ه م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت 
اخل�������الف�������ات يف 
ال��ب��ي��ت ال���واح���د 
ح��ك��م��ة  اأن  اإل 
دول  ق��������������ادة 
ق��ادرة  املجل�ض 

ذلك،  كل  جتاوز  على  تعاىل  الله  م�سيئة  بعد 
اإىل  و�سعوبها  ودول��ه��ا  باملنطقة  وال��ع��ب��ور 
ب��ر الأم���ان. وق��ال الأم���ر في�سل ب��ن فرحان 
ال��رواب��ط  على  اأك���د  ال��ع��ال  ب��ي��ان  اإن  حينها، 
والعالقات الوثيقة والرا�سخة لدول املجل�ض 
وامل�سر  الإ�سالمية  العقيدة  قوامها  التي 
تلك  توطيد  من  ملزيد  يدعوها  مما  امل�سرتك، 
مبا  ال��ع��ل��ي��ا،  م�ساحلها  وتغليب  ال��ع��الق��ات 
�سعوبها،  بني  والتاآخي  ال��ود  اأوا���س��ر  يعزز 
والح���رتام  اجل���وار  ح�سن  م��ب��ادئ  وير�سخ 
بينها  التعاون  اأوجه  اأعلى  ويحقق  املتبادل، 
عراقيل  اأي  ويجنبها  املجالت،  خمتلف  يف 
قد حتول دون تكاتفها وتعاونها، م�سرا اإىل 
اأن ال��دول الأط��راف اأك��دت ت�سامنها يف عدم 
اأمنها،  تهديد  اأو  منها  اأي  ب�سيادة  امل�سا�ض 
ل�سعوبها  الوطنية  اللحمة  ا���س��ت��ه��داف  اأو 
ون�سيجها الجتماعي باأي �سكل من الأ�سكال، 
بالأمن  يخل  ما  مواجهة  يف  التام  ووقوفها 
يف  وتكاتفها  منها،  لأي  والإقليمي  الوطني 
وجه اأي تدخالت مبا�سرة اأو غر مبا�سرة يف 
ال�سوؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون 
والتنظيمات  والتيارات  الكيانات  ملكافحة 
وت�ستهدف  اأم��ن��ه��ا  مت�����ض  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة 

ا�ستقرارها.

الجمع بين الفرقاء
تتوقف  مل  ال�سالم  حتقيق  يف  اململكة  جهود 
الر�سيدة  قيادتها  بحنكة  متكنت  اإذ  عامليًا، 
وجهود دبلوما�سيتها من اإيقاف نزيف الدماء 
�سالم  ات��ف��اق��ي��ة  بعقد  الإف��ري��ق��ي،  ال��ق��رن  يف 
واإري��رتي��ا؛  اإثيوبيا  اجلارتني  بني  تاريخية 
2018؛ حيث وّقع  فيما ُعرف باتفاقية جدة 
ورئي�ض  اأفورقي  اأ�سيا�ض  الإريرتي  الرئي�ض 
اتفاقية  علي،  اأحمد  اآب��ي  الإثيوبي  ال��وزراء 
البلدان  ليطوي  البلدين،  بني  لل�سالم  ج��دة 
�سفحة اأطول نزاع يف القارة الإفريقية، الذي 
امتد ملا يقرب من 20 عاًما، و�سقط فيه اأكرث 
من 100 األف نف�ض ما بني قتيل وجريح من 
يزيد  ما  احل��رب  تلك  على  واأنفقت  الطرفني، 
اململكة  ت��زال  ل  بينما  دولر،  ماليني   6 على 
العامل،  ال�سالم يف  لتحقيق  توا�سل جهودها 
اأب��ن��اء ال��وط��ن  وت��دع��و لنبذ اخل��الف��ات ب��ني 

الواحد ملزيد من ال�ستقرار لل�سعوب.

جدة - البالد
تقف اململكة �سدًا منيعًا اأمام تهديدات املنطقة، وتعمل بجهود كبرة ملنع التدخالت اخلارجية يف �سوؤون الدول، للحفاظ على اأمن وا�ستقرار املنطقة وحتقيق ال�سالم العاملي املرتكز 

على حل الأزمات ال�سيا�سية عرب القنوات الدبلوما�سية، واإيقاف احلروب العبثية التي تفتعلها امللي�سيات التابعة لإيران، والتنظيمات الإرهابية ال�ساعية لتمرير م�سروعها املتطرف، 
لذلك ظلت اململكة حري�سة على الت�سدي للمخططات الرامية لتقوي�ض اأمن وا�ستقرار املنطقة، وعملت على وقف حماربة الإرهاب وجتفيف منابع متويله ب�ستى ال�سبل، بالتعاون 

مع دول اأخرى مت�سي يف ذات التوجه، خ�سو�سًا بعد اكتوائها بنران احلروب واجلماعات الإجرامية املنفذة لأجندة ت�سب يف اإطار امل�سروع الفار�سي التو�سعي.  
وتعترب ال�سعودية حائط �سد اأمام الأطماع اخلارجية، وم�سروعات التمدد التو�سعية، اإذ تن�سف الريا�ض جميع الأجندة التخريبية لبع�ض الدول واجلماعات واحلركات الإرهابية، 
موؤمنة باحلل ال�سيا�سي ملا يواجه املنطقة من اأزمات وحروب، �ساعية لراأب ال�سدع وترتيب البيت العربي واخلليجي، وحل امل�ساكل العربية من الداخل دون اعتماد على اخلارج، 

ا عن اخلالفات  اأو تدخل منها حيث ت�ستمر جهود اململكة منذ توقيع اتفاق الريا�ض لتحقيق الأمن وال�ستقرار يف اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول باحللول ال�سيا�سية عو�سً
والتجاذبات، على الرغم من الإ�سرار احلوثي على موا�سلة التبعية لإيران لتخريب اليمن.

مواقف المملكة تدعم السالم واألمن
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المملكة ماضية في تقدم ونمو ورفعة
اأتقدم نيابًة عن �سعب وحكومة باك�ستان واجلالية الباك�ستانية 
املقيمة يف اململكة، باأ�سدق التهاين لقيادة و�سعب اململكة مبنا�سبة 

اليوم الوطني احلادي والت�سعني للمملكة العربية ال�سعودية.
قائمة على قوا�سم  باك�ستان واململكة بعالقات تاريخية  وتتمتع 
قيادة  ُنّقدر  اإذ  �سعبينا،  وتطلعات  والثقافة  العقيدة  من  م�سرتكة 
ب�سفتها  الفريدة  ملكانتها  بالًغا؛  تقديًرا  ال�سعودية  العربية  اململكة 

خادمة للحرمني ال�سريفني. 
وُنثمن عالًيا كرم وح�سن �سيافة اململكة للوافدين الباك�ستانيني 
الذين �ساهموا بجد يف تقدم اململكة وازدهارها. كما اأود اأن اأهنئ 
كوفيد-19،  جائحة  خ�سم  يف  املمتازة  الإدارة  على  اململكة  قيادة 
واأغتنم هذه الفر�سة لأتقدم –نيابًة عن حكومة باك�ستان- بجزيل 

ال�سكر لتطعيم اجلالية الباك�ستانية يف اململكة.
اإن القيادة الر�سيدة للمملكة -متمثلًة بخادم احلرمني ال�سريفني 
العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
–حفظهما الله- على ا�ستعداد تام لقيادة  الأمري حممد بن �سلمان 
 ،2030 روؤي��ة  اإط��ار  يف  والزده���ار  والرفعة  التقدم  نحو  اململكة 
من  ال�سعودية  العربية  واململكة  باك�ستان  �سُتمّكن  التي  ال��روؤي��ة 
البيئة  جم���الت  يف  ل�سيما  ال��ت��ع��اون،  �سبل  م��ن  ال��ع��دي��د  اإي��ج��اد 
اململكة  كانت  ولطاملا  وال�سياحة،  والثقافة  وال��دف��اع  والقت�ساد 
داعيًة لال�ستقرار وال�سالم والوئام وت�سعى للتعاون مع اأ�سدقائها 

يف جميع اأنحاء العامل.
ال�سراء  يف  البع�ض  بع�سهما  ال�سقيقني  بلدينا  �ساند  ولطاملا 

ال�سعودي  الأع��ل��ى  التن�سيق  جمل�ض  اإن�ساء  وم��ع  وال�سراء، 
الباك�ستاين �ستبلغ عالقتنا اآفاق جديدة، و�ست�سهد ال�سنوات 
املقبلة تو�سًعا يف اأفق عالقاتنا يف جميع املجالت. واأدعو اأنا 
 - الباك�ستانية  الأوا�سر  ترت�سخ  اأن  الباك�ستانيني  واأ�سقائي 

ال�سعودية اأكرث مبا فيه خري ومنفعة ل�سعبينا، داعًيا املوىل عز 
وجل اأن يحمي اململكة وباك�ستان ويحفظ عالقتنا الفريدة. 

فلتحيا باك�ستان واململكة ولتع�ض ال�سداقة ال�سعودية 
- الباك�ستانية.

�سفري باك�ستان لدى اململكة العربية ال�سعودية
 �سعادة الفريق )املتقاعد( بالل اأكرب 

المملكة تتقدم .. ورؤية 2030 
خارطة تطور سريع

ال�سعودية،  العربية  للمملكة  ال���91  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
اأتقدم، با�سم حكومة و�سعب باك�ستان، باأحر التهاين القلبية ملقام 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ول��ي 
ولل�سعب  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد 

ال�سعودي.
تتمتع اململكة وباك�ستان بروابط اأخوية طويلة الأمد ومتجذرة 
حليفان  البلدين  اأن  كما  امل�سرتكة.  وقيمنا  امل�سرتك  ديننا  يف 

ا�سرتاتيجيان ووقفا جنًبا اإىل جنب خالل الأوقات ال�سعبة. 
ال�����س��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين ي��ن��ظ��ر اإىل 
الحرتام  ببالغ  اململكة  و�سعب  قيادة 
وال��ت��ق��دي��ر ومي��ك��ن ق��ي��ا���ض ع��م��ق ه��ذه 
العميقة  امل���ودة  م�ساعر  م��ن  ال��ع��الق��ة 
بني ال�سعبني على امل�ستويني الر�سمي 
وال�����س��ع��ب��ي، ف��امل��م��ل��ك��ة ه���ي م��وط��ن 
وهم  باك�ستاين  مليون   2.5 حل��وايل 
و�سعبها  اململكة  �سيافة  كرم  يقدرون 
تقديري  اأرف���ع  املنا�سبة  وب��ه��ذه  لهم. 
العميق على جهود اململكة يف التعامل 
احلرمني  خ��ادم  لفتة  �سيما  ل  باحرتافية،  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع 
فيهم  مب��ن  للمقيمني  امل��ج��اين  الطبي  ال��ع��الج  لتقدمي  ال�سريفني 

الباك�ستانيني امل�سابني بكورونا. 
على مر ال�سنني، وب�سبب ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية 
القوية، تقدمت اململكة ب�سكل مثري لالإعجاب وح�سلت على مكانة 
حيوية يف ال�سوؤون العاملية م�سرت�سدة بقيادتها احلكيمة، كما اأن 
روؤية اململكة 2030 هي خارطة طريق للتطور والتحول ال�سريع، 
اأن  حيث  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  يف  ن�سًطا  �سريًكا  باك�ستان  و�ستكون 
الأهداف املتوخاة �ستوؤدي اإىل حقبة جديدة من الزدهار جلميع 

اأ�سحاب امل�سلحة.
م�ستمرة  جهود  ببذل  اأتعهد  لباك�ستان،  عاًما  قن�ساًل  ب�سفتي 
جميع  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  لتو�سيع 
العلي  الله  واأدعو  ل�سعبينا.  املتبادلة  املنفعة  اأجل  املجالت ومن 
كل  من  وباك�ستان  ال�سعودية  العربية  اململكة  يحفظ  اأن  القدير 

امل�سائب واأن يعاوننا على تقوية عالقتنا الأخوية الفريدة.
عا�ست باك�ستان وعا�ست ال�سعودية

عا�ست ال�سداقة الباك�ستانية - ال�سعودية.
القن�سل العام الباك�ستاين
 خالد جميد

عالقة محبة وأخوة فريدة
التحديات،  من  العديد  ال�سعودية   - الباك�ستانية  العالقات  �سهدت 
امل�سرتكة،  وال���روؤي���ة  ب��امل��ث��اب��رة  وجهها  يف  ال�سقيقتان  و���س��م��دت 
وتتجاوز  نوعها  من  فريدة  ال�سعودية   - الباك�ستانية  فالعالقات 
اأبعاد متعددة يف  العالقات الثنائية التقليدية بني الدول، وهي ذات 
للتنمية  امل�سرتكة  وال��روؤي��ة  والقت�ساد  والأم��ن  والإمي���ان  التاريخ 

وال�سعي من اأجل ال�سالم الإقليمي والدويل.
ت�سرت�سد  العام،  ال�سياق  ويف 
منظمة  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  ب��اك�����س��ت��ان 
ال��ت��ع��اون الإ����س���الم���ي م���ن م��ب��داأ 
الإخ������وة الإ���س��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
وجود  منبع  ال�سعودية  وتعترب 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����س���الم���ي. 
ف��ال�����س��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين ي��ق��در 
ال�������س���ع���ودي���ة، وي���ح���ظ���ى خ����ادم 
ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني 
ع��ه��ده الأم����ني -ح��ف��ظ��ه��م��ا ال��ل��ه- 
البالد  يف  التقدير  درجات  باأعلى 
التي  التحديات  اإزاء  ال�سعودية  القيادة  من  التوجيه  يلتم�ض  الذي 

تواجه الأمة.
اأكرث من مليوين  ال�سعودية  الباك�ستانيني يف  يبلغ عدد املغرتبني 
�سخ�ض وي�ساهمون يف حتويالت مالية ت�سل اإىل 5 مليارات دولر 
�سنويا ويف اأوقات الأزمات وال�سعوبات املالية، مل ترتدد اململكة اأبدا 
يف دعم اإخوانها واأخواتها الباك�ستانيني �سواء كانت اأزمات زلزل اأو 

في�سانات اأو حتديات اإقت�سادية. 
�سيد حمزة �سليم جيالين
امل�ست�سار الإعالمي يف القن�سلية الباك�ستانية بجدة

السعودية.. تاريخ نموذجي من االزدهار
اأ�ساهد البريق ال�سعودي مرفرفا يف �سماء مملكة الرخاء والزدهار 
مقيما  املباركة، وب�سفتي  الأر���ض  قدماي هذه  اأن وعيُت ووط��اأت  منذ 
مرت  ما  على  �ساهدا  اأعترب  �سباي  منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
اأول عهدي بها عهد امللك فهد -رحمه  به من تغيريات جذرية، فقد كان 
الله-، ول زلُت اأذكر على مر ال�سنني ال�سعودية -اأرا�سيها و�سحاريها- 
فيها  اأثبتت  التي  امليادين  �ستى  يف  الأخ�سر  لوائها  لون  يعك�ض  وما 
ال�سعودية قيادة و�سعبا اأنها قادرة على اأن تتخطى ال�سعاب، وتالم�ض 
املوؤ�س�ض �سقر  بداأه وبذله  الذي  الأفق. فاجلهد  ال�سحاب، بل ما وراء 
اجلزيرة العربية امللك عبد العزيز -رحمه الله- يف توحيد اململكة عام 
1932م مرورا بخلفه امللك �سعود )1953م-19٦٤م(، والذي �سار على 
دربه، واأر�سى اأ�س�ض التعليم، ثم انتقلت م�سرية اإمناء اململكة اإىل القائد 
العربي املحبوب يف العامل الإ�سالمي امللك في�سل )19٦٤م- 19٧5م( 
والذي �سكَّ �ُسمعُة اململكة العربية ال�سعودية ذهبا على ال�سعيد العاملي، 
اأخ�سب الفالة،  النفط ما  اأما على ال�سعيد املحلي فقد اأجنز يف قطاع 

واأع�سب العراء، واأنبت البيداء.
الزعامة  زم��ام  )19٧5م-19٨2م(  خالد  امللك  وت�سلمَّ 
القطاعات  �ستى  التطور والنمو يف  ماأخذ  باململكة  فاأخذ 
امل�ستقبل  نحو  �سخو�سها  يف  اململكة  م  فقدَّ وامل��ج��الت، 
اأتى خام�ض ملوك اململكة  اأ�سالفه امللوك. ثم  �سريا على 
ل��ق��ب خ���ادم احل��رم��ني ال�سريفني  ال���ذي ات��خ��ذ  واأول���ه���م 

بالتمدن  عهده  ات�سم  وقد  2005م(  )19٨٦م-  فهد  امللك 
وترك  الجت���اه،  املتعدد  والتكامل  بال�سمولية 
اإدارية،  اإ�سالحات  ب�سمات اقت�سادية، واأدخل 
الب�سرية،  امل����وارد  وتنمية  بالتعليم،  واأخ���ذ 

والزراعة وال�سحة اإىل اآفاق اأرحب واأو�سع، ثم ت�سلم امللك عبد الله 
�سدة احلكم )2005م-2015م(، واأن�ساأ �سبكة من اجلامعات، واأر�سى 
بالنقل  واهتم  البتعاثي،  الربنامج  وق��دم  الف�ساد،  مكافحة  قواعد 
فال  �سعبه،  حمبة  وك�سب  احل�ساري،  التطور  ��د  وطَّ وامل��وا���س��الت، 

يزالوا يذكرونه بكل خري.
ومنذ )2015م( دخلت اململكة العربية ال�سعودية يف عهد جديد من 
جميع  يف  امل�سرتك  والقا�سم  الله-،  -حفظه  �سلمان  امللك  عهد  النه�سة 
ملوك اململكة ابتداء من املوؤ�س�ض وحتى اليوم هو اهتمامهم باحلرمني 
ال�سريفني وخدمتهما العناية بكل ما يتعلق بهما دق اأو جل. وقد و�سع 
تلك  النفط،  بعد  ما  لعهد  م�ستقبلية  خطة  الله-  -حفظه  �سلمان  امللك 
اخلطة التي مي�سك بزمامها ويل العهد الأمري ال�ساب الأمري حممد بن 
�سلمان، والتي متثل طموح اململكة العربية ال�سعودية، وجت�سد قيادتها 

وزعامتها للعامل الإ�سالمي ويف 2030م.
تكون  ع��ام  مائة  ال�سعودية  العربية  اململكة  عمر  ي�سبح  اأن  وقبيل 
بداأ  ال��ذي  ال�سرح  وذل��ك  خطتها،  بنجاح  احتفت  قد  ال�سعودية 
العلو  بلغ من  قد  الله يكون  املوؤ�س�ض رحمه  يد  بناوؤه على 

مبلغه بحول الله.
للمملكة  نبارك  الإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  يف  ونحن 
العربية ال�سعودية الوطن الثاين للباك�ستانيني هذا الزدهار، 
وندعو اأن ي�ستمر هذا الرخاء وال�سخاء ما ا�ستمرت الدنيا، 

وحفظ الله بلداننا جميعا يف دعة و�سالم، اآمني.
د. را�سخ الك�سمريي
 @Raasikh تويرت: 
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جدة ـ يا�سر بن يو�سف   
 ،91 ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  منا�سبة  ا�ستثمار  اإىل  واق��ت�����س��ادي��ون  خ���راء  دع��ا 
جميع  يف  ال�سعودية  االجن����ازات  لتعزيز  حما�سية  فر�سة  واع��ت��ب��اره��ا 
القطاعات، يف ظل حالة االلتفاف الكبرية التي يعي�سها ال�سعب خلف قيادته 
الر�سيدة، وا�ستثمارًا للموؤ�سرات الرائعة التي اأظهرها االقت�ساد ال�سعودي 
اإىل  والتحول  العاملية،  اآثار اجلائحة  من  التعايف  العام احلايل يف  خالل 
االزدهار االقت�سادي.  واأكدوا على اأهمية دفع عجلة االإجناز واحلفاظ على 
الزخم املطلوب ملوا�سلة االإ�سالحات، وتطوير القطاعات اجلديدة لالإ�سهام 
النمو االقت�سادي، وحتفيز بيئة االأعمال والقطاع اخلا�ص يف  يف تعزيز 
حتقيق الروؤية، بتوظيف القدرات وا�ستثمار االإمكانات لتحقيق املزيد من 

النجاح والتقدم.
االعمال  بجامعة  االم��ن��اء  جمل�ص  ورئي�ص  االقت�سادي  ع��ررّ  البداية  يف   
باليوم  البالغة  فرحته  عن  دحالن  �سادق  عبدالله  الدكتور  والتكنولوجيا 
الوطني91 يف ظل التعايف �سبه الكامل من جائحة كورونا العاملية، وقال: 
اخل��روج  يف  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة  جنحت  الله  م��ن  بف�سل 

مبكا�سب كبرية من جائحة كورونا التي اأرهقت االقت�سادات العاملية كلها، 
وا�ستطاعات املبادرات التي طرحتها اململكة يف حماية اقت�سادنا الوطني 
واحلفاظ على مقدراته وتخفيف االأ�سرار الناجتة من هذه اجلائحة على 
والتنموية.  االقت�سادية  االأن�سطة  خمتلف  يف  العاملني  واالأفراد  الكيانات 
العام  من  االأول  الن�سف  خ��الل  ال�سعودي  االقت�ساد  منو  ج��اء  واأ���س��اف: 
منو  ن�سبة  من  حتقق  فما  التعايف،   ه��ذا  حقيقة  ليوؤكد   ،2021 اجل��اري 
التعايف  مرحلة  فعلًيا  دخلت  اململكة  باأن  تفاوؤل  موؤ�سر  يعد   %  1.5 بلغت 
بن�سبة  النفطية  غري  االأن�سطة  بارتفاع  االقت�سادية  واأثارها  اجلائحة  من 

.%10.1

خارطة طريق
واأكد املهند�ص حممد ح�سن اأبو داوؤد رجل االعمال ، اأن اليوم الوطني هذا 
العام يحل على ال�سعب ال�سعودي وهو يعي�ص مرحلة جديدة من االزدهار، 
العهد  العزيز وويل  امللك �سلمان بن عبد  ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني 
االأمني االأمري حممد بن �سلمان، حيث حتولت تلك املعطيات واالإجنازات 
اإىل واقع جديد وحديث يواكب املتغريات العاملية وفق ما ت�سمنته روؤيتنا 
جاذبية  ورف��ع  وال��رف��اه��ي��ة،  املجد  نحو  طريق  كخارطة   2030 املباركة 
البيئة  لتح�سني  التنظيمية  االإ�سالحات  وتطبيق  ال�سعودي،  االقت�ساد 

اال�ستثمارية، وربط االإجنازات باملخططات امل�ستقبلية.

دفعة جديدة
عن  ال�سادرة  التوقعات  اإن   ، الغيثي  حممد  االعمال  رجل  قال  جانبه  من   
يعي�سها  التي  والفرح  التفاوؤل  حالة  تعزز  والدرا�سات  االأب��ح��اث  مراكز 
املثال  �سبيل  على  لال�ستثمار"  "جدوى  توقعت  فقد  ال�سعودي،  ال�سعب 
اإىل %1.8  للمملكة  الكلي  االإجمايل  املحلي  الناجت  ي�سل منو  اأن  موؤخرًا، 

النفطي  غري  القطاع  بنمو  وب�سرت  ال�سابقة،  تقديراتها  يف   ،%1.3 مقابل 
بن�سبة 3.5%، والذي يعود بالدرجة االأوىل اإىل منو القطاع اخلا�ص غري 
النفطي بن�سبة 4.4% مقابل 3.1%، ح�سب تقديراتها ال�سابقة، ومنوا اأعلى 
معدالت  ظل  يف  اأن��ه  اإىل  م�سريا   ، النفطي  غري  اخلا�ص  للقطاع  بالن�سبة 
التطعيم املرتفعة، واملناعة املجتمعية املتوقع حتقيقها بحلول الربع الرابع 
خالل  وحت�سنها  الكلية  االأعمال  بيئة  منو  يف  ذلك  �سي�ساهم  اململكة،  يف 

الفرتة املتبقية من عام 2021.

تحول تاريخي
من  حتقق  ما  اأن   ، الرويلي  ف��الح  اأحمد  املهند�ص  االأع��م��ال  رج��ل  واعتر 
ب��ال��دور  يتعلق  فيما  خ�سو�سًا  ت��اري��خ��ي،  حت��ول  اقت�سادية   اجن����ازات 
الوطني،  االقت�ساد  لتعزيز  العامة  اال�ستثمارات  ل�سندوق  اال�سرتاتيجي 
رغم االأزمات التي عطلت االقت�ساد العاملي ، حيث جنح ال�سندوق بف�سل 
قيادته احلكيمة، ممثلة يف ويل العهد االأمري حممد بن �سلمان، يف م�ساعفة 
اأ�سوله ثالث مرات تقريبًا يف غ�سون ال�سنوات اخلم�ص املا�سية، اإىل 1.5 
تريليون ريال، وهو ما يوؤكد على اأن اال�سرتاتيجية التي اأطلقها ويل العهد 
االأمني، ت�ستند على اجنازات كبرية،  وتركز ب�سكل كبري على ال�سراكة مع 
توؤكد  عنها  االع��الن  جرى  التي  االح�ساءات  اأن  موؤكدا   ، اخلا�ص  القطاع 
لال�ستثمار  جديدة  وجماالت  قطاعات  ابتكار  يف  ال�سعودية  القيادة  براعة 
يف الداخل واخلارج، تنمي اأ�سول وقدرات ال�سندوق وت�ساعف اأ�سوله، 

مما �سيعود بالنفع على االأجيال القادمة يف وطننا احلبيب.

تقارير عالمية
املوثقة  العاملية  التقارير  اأن  اجلفري  هاين  القانوين  امل�ست�سار  واعتر 
اإليه  و�سلت  م��ا  على  كبري  دل��ي��ل  دوري  ب�سكل  ت�سدر  ال��ت��ي  وامل��ح��اي��دة 

ال�سعودية بالتواكب مع االحتفال بيومها الوطني 91، وقال: ال مير اأ�سبوع 
االقت�ساد  حت�سن  ا�ستمرار  عن  موثوقة  عاملية  تقارير  ونقراأ  اإال  �سهر  اأو 
ال�سعودي، واإ�سادتها باالإجراءات والت�سريعات التي اتخذتها هيئة ال�سوق 
املالية ال�سعودية لتطوير ال�سيا�سات املالية لزيادة حتفيز دخول امل�ستثمر 
االأجنبي، حيث ارتفعت قيمة ملكية امل�ستثمرين االأجانب يف ال�سوق املالية 
ت�ساعفت  كما   ، الثاين  الربع  بنهاية   %  150 جت��اوزت  بن�سبة  ال�سعودية 
اال�ستثمارات مع دول عديدة، و�سعت اململكة بجدية لتح�سني بيئة االأعمال، 
كما ان�سمت ال�سوق املالية ال�سعودية اإىل موؤ�سرات االأ�سواق النا�سئة ، مما 

اأ�سهم يف ارتفاع تدفقات امل�ستثمرين املالية.

قفزة متوقعة
ي�سهد  اأن   ، عقيل  ع��ادل  حممد  املهند�ص  االأع��م��ال  رج��ل  توقع  جانبه  م��ن   
االقت�ساد ال�سعودي قفزة متوقعة يف ال�سنوات الثالث املقبلة يف ظل حالة 
االنتعا�سة التي مير بها حاليا، وبعد التعايف من اآثار جائحة كورونا، ونوه 
اإيكونوميك�ص،  كابيتال  الريطانية  االأبحاث  موؤ�س�سة  تقرير  يف  جاء  مبا 
املقبل.  العام  و%6.3  اجل���اري،  العام   %  4.8 بن�سبة  من��وا  توقعت  التي 
واأ�سار اإىل اأن اأداء القطاع النفطي كان اأكرث قوة يف الربع الثالث، كما تعد 
اململكة اليوم قوة اقت�سادية وعمقًا مهمًا يف العامل بح�سورها الفاعل يف 
دول الع�سرين وموؤ�سراتها االقت�سادية بنموها املت�ساعد، م�سرًيا اإىل اأن ما 
ن�سهده من تكامل القطاعات االقت�سادية ومتكني القدرة املالية وال�سيا�سات 
النقدية عزز الكفاءة العالية واال�ستجابة ال�سريعة للمتغريات االقت�سادية، 
لت ال�سيولة اأعلى م�ستوياتها بنحو 2.04 تريليون ريال، موؤكدا  حيث �سجرّ
من  تزيد  االأم���ني،  العهد  ويل  �سمو  يطرجها  التي  املتتالية  امل��ب��ادرات  اأن 
انتعا�ص االقت�ساد ال�سعودي، وا�ستحداث مئات االآالف من الوظائف الأبناء 

وبنات الوطن.

االقتصاد السعودي
يحقق قفزات نوعية مستدامة



حتتفل اململكة العربية ال�شعودية، حكومًة و�شعبًا وقيادة، 
بحلول اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد اململكة والذي يوافق 
املوافق 23 �شبتمرب  اليوم 16 من �شهر �شفر 1443هـــ 
الهجري  التقومي  يف  امليزان  من  لــ�أول  املقابل  2021م 
العرب  تــاريــخ  امل�شيئة يف  الأيـــام  اأحــد  وهــو  ال�شم�شي، 
وحــدة  ر�شميًا  اململكة  توحيد  فيه  حتقق  وقــد  احلــديــث، 
اندماجية جعلت من الت�شتت وال�شعف قوة، وحققت بذلك 

اأمنوذجًا رائعًا ملعنى الوحدة والت�شامن.
اإنها ذكرى ت�شتحق الوقوف عندها، وجميل اأن نتذكر يف 
هذه املنا�شبة �شانع تلك الوحدة ج�لة امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفي�شل اآل �شعود – طيب الله ثراه – الذي 
اأبنائها  �شمل  وجمع  قواعدها  وو�شع  دعائمها  اأر�ــشــى 

ليبنوا معًا �شرح هذا البلد ؟
بعده  مــن  قــادهــا  التي  امل�شرية  يف  وحدتها  توثقت  وقــد 
اأبناوؤه امللوك الربرة الذين �شاروا م�شريته واقتفوا اأثره، 

�شعود/ في�شل/ خالد/ فهد/ عبدالله/ رحمهم الله .
احلرمني  خـــادم  بعدهم  مــن  امل�شرية  بــزمــام  اأم�شك  وقــد 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 
المري حممد بن �شلمان – يحفظهما الله – وقد و�شلت 

والرقي  والزدهـــار  التقدم  اأوج  اإىل  عهدهما  يف  الب�د 
على كافة الأ�شعدة؟

ونحن عندما نحتفي بهذه املنا�شبة الوطنية العزيزة على 
كل مواطن �شعودي... اإمنا نحتفي بتلك الذكرى اخلالدة 
املجيدة والنه�شة ال�شاملة املوفقة التي عمت اأرجاء الب�د 
تقدمًا وازدهارًا ورقيًا يف �شتى جمالت احلياة، بف�شل 
القيادة  من  ال�حمدود  والدعم  املبذولة  باجلهود  ثم  الله 
الر�شيدة ممثلة يف خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز وويل العهد – يحفظهما الله - .
النه�شة  مــن  مبلغًا  الــزاهــر  عهدها  يف  بــ�دنــا  بلغت  لقد 
عن  القلم  يعجز  قــد  احلــيــاة  �شتى جمـــالت  ــرقــي يف  وال
نعٍم  يف  نعي�ش  اأننا  وح�شبنا  العجالة،  هــذه  يف  ح�شره 
جزيلة، وعي�ش رغيد، واأمن واأمان وا�شتقرار ل تتوفر يف 
بلد من بلدان العامل، وهذا بف�شل الله ثم بجهود القيادة 
الر�شيدة ودعمها ال�حمدود يف نه�شة الب�د وحتقيق ما 
يعود عليها وعلى �شعبها باخلري الوفري والتقدم املزدهر 
روؤية  وتنمويًا  ا�شرتاتيجيًا  تدعمها  وم�شتقبً�  حا�شرًا 

اململكة )2030(.
اإ�ــشــراقــة ت�شع رقــيــًا وازدهـــــارًا ونه�شة  الــيــوم الــوطــنــي 
م�شريتها  قــافــلــة  و�شتظل  اململكة  اأرجــــاء  عــمــت  �شاملة 
النه�شوية املوفقة �شائرة بتوفيق الله ل ولن تتوقف على 
مر الأيــام وال�شهور والأعــوام ت�شطع باخلري والزدهــار 

وال�شتقرار.
املجيدة  اخلــالــدة  الوطنية  املنا�شبة  هــذه  علينا  الله  اأعــاد 
اأعوامًا عديدة وب�دنا و�شعبنا وقيادتنا يف خري و�شعادة 
وم�شرة وحماها من كل �شوء ومكروه، واأدام عليها اأمنها 

واأمانها وا�شتقرارها، اإنه �شميع جميب.

يومنا الوطني يوم فخر ووفاء
يف الثالث والع�سرين من �سهر �سبتمرب من كل عام حتتفل مملكتنا احلبيبة 
لها والوقوف عندها  بيومها الوطني، وهذه منا�سبة مباركة يح�ُسن بنا  تاأمُّ

بكل فخر ووفاء واعتزاز.
امللك   - الله  ب���اإذن   - ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س  امللك  نتذكر  اأن  ال��وف��اء  وم��ن 
د هذه البالد،   عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود - رحمه الله - فقد وحَّ
واأقام على ثراها الطيب املبارك دولة عزيزة قوية مرهوبة اجلانب حتمل 
النزاعات  متزقها  م�ستتة  قبائل  واأقاليم  كانت  اأن  بعد  التوحيد،  راي��ة 

وال�سراعات.   
ال�سابقني:  الأبرار  امللوك  املوؤ�س�س من  اأبناء  نتذكر  اأن  كذلك  الوفاء  ومن 
�سعود، وفي�سل، وخالد، وفهد، وعبدالله - رحمهم الله جميًعا - فقد اأ�سهم 
كلٌّ منهم بن�سيب وافر يف بناء مملكتنا املباركة، وتر�سيخ دعائمها على 
اأ�س�ٍس قوية، وحافظوا على دورها يف رفع راية التوحيد، والدعوة اإىل 
يف  والإ�سالمية  العربية  الق�سايا  ون�سرة  وب�سرية،  هدى  على  الإ�سالم 

�ستى املحافل الإقليمية والدولية.
وها نحن نعي�س بف�سل الله تعاىل يف هذا العهد الزاهر عهد مولي خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وويل عهده 
الأمني �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان - وفقه الله - 
وبتوجيهات مبا�سرة من املليك الوالد ي�سهر �سمو �سيدي ويل العهد على 

حتقيق روؤية اململكة 2030 بعزمية ل تعرف الكلل، وجهد ل يعرف امللل.

ومن حقنا نحن ال�سعب ال�سعودي اأن ُنعرب عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، 
واأن ُنعرب كذلك عن ولئنا التام لولة اأمرنا - حفظهم الله تعاىل - فبف�سٍل 
و�سلت  الر�سيدة  حكومتنا  و���س��داد  قيادتنا  بحكمة  ثم  تعاىل،  الله  من 
مملكُتنا اإىل ما و�سلت اإليه من عزة وجمد، وحظيت مبكانة دولية كبرية، 

و�سارت بني الدول الع�سرين �ساحبة اأكرب اقت�سادات يف العامل.
نعم من حق هذا ال�سعب الويف اأن يفخر بوطنه وولة اأمره الذين يبذلون 
هذا  مملكتنا  بلغت  حتى  بالنهار  الليل  ويوا�سلون  والنفي�س،  الغايل 
التقدم والتطور والزده��ار.   ومبنا�سبة ذكرى هذا  العاملي من  امل�ستوى 

والأم��ان،  الأم��ن  نعمة  على  تعاىل  الله  نحمد  اأن  لنا  ينبغي  املجيد   اليوم 
ونحر�س على التالحم والرتابط والإخاء، ون�سكر ف�سله �سبحانه وتعاىل 
اأن َمنَّ علينا بكل هذه النعم الغامرة، التي ي�ستمتع بها جميع ال�سعوديني 
هذه  نعي�س  ونحن  لنا  وينبغي  مبهرة.  وطنية  وح��دة  يف  تفرقة  دون 
الذكرى املباركة اأن نعَي وندرك حجم التحديات التي تعي�سها دول كثرية 
اإذ  ُتعكر �سفو حياتهم، ونحن  التي  املتنوعة  الأزمات  يف اجلوار ب�سبب 
نذكر ذلك اليوم اإمنا نذكره لندرك حجم نعمة الله تعاىل علينا )واإن تعدوا 
الله  وفقهم   - اأمرنا  ولة  يبذله  ما  مقدار  ونعي  حت�سوها(  ل  الله  نعمة 
ولأبنائنا ولأجيالنا  لنا  الرغيد  العي�س  لتوفري  كبرية  - من جهود  تعاىل 
القادمة، وهذا الرخاء الذي َمنَّ الله تعاىل به علينا، كان وراَءه بعد ف�سل 
الله عز وجل جهوٌد جبارة ينبغي �سكرها والثناء عليها، واملحافظة عليها 
املباركة  املنا�سبة  بهذه  واعتزازي  و�سروري  فخري  دواعي  ومن  كذلك. 
ذكرى اليوم الوطني احلادي والت�سعني ململكتنا احلبيبة اأن اأرفع اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام مولي خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل  �سعود، و�سيدي ويل العهد الأمني �ساحب ال�سمو 
واإىل   - تعاىل  الله  حفظهما   - �سعود  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 
ال�سعب ال�سعودي الكرمي الذي ي�سرب جلميع دول العامل القدوة واملثل 

يف الحتفال الراقي بهذه الذكرى العاطرة، وهذا اليوم املجيد.
�أكادميي وكاتب ر�أي

د. عبداهلل آل سعد
dralsaadlaw@gmail.com

اليوم الوطني املجيد للمملكة العربية ال�شعودية لي�ش يومًا عاديًا ولي�ش 
جمرد ذكرى عابرة بل هو ا�شت�شعار باأهمية الوطن الغايل وتر�شيخ 
الّتقدير  حمــل  جعلته  التي  ملكانته  واحـــرتام  بف�شله  وعــرفــان  ملحبته 
القت�شادي  والّنماء  ال�ّشيا�شي  ل��شتقرار  اأمنــوذجــا  كونه  العاملي، 
الذي مل يكن ليتحّقق لول الع�قة القوية املُتجّذرة التي تربط القيادة 
ويفخر  بثوابته  يعتّز  الويف..الذي  املخل�ش  بال�شعب  العادلة  احلكيمة 
اأمن  واحة  واأبــدًا  دائما  الوطن  ليظّل  بهّي  مل�شتقبل  ويتطّلع  بحا�شره 

وارفة الّظ�ل.
حيث يذكرنا اليوم الوطني بالأجماد اخلالدة التي �شنعها موؤ�ش�ش هذا 
الكيان العظيم امللك عبد العزيز اآل �شعود طيب الله ثراه .. الذي حقق 
اأعظم وحدة وطنية يف التاريخ املعا�شر، بعد م�شرية جهادية و�شرية 

بطولية ل تتوفر اإل يف العظماء من الرجال عرب التاريخ.
عــنــوان هذا  هــو  بــه ونفاخر  الــذي نفخر  الوطني اخلــالــد  الــرمــز  فهذا 
اليوم الأغّر . فقد اأر�شى قواعد الوطن ال�شامخ مع الرجال الأ�شاو�ش 
لتتحول ب�دنا من حالة القبلية ال�شعيفة واملفككة واملتناحرة اإىل واقع 
ورفاهية  وخــري  اأمــن  من  به  تنعم  مبا  املــوّحــدة  القوية  احلديثة  الدولة 

وا�شتقرار ولله احلمد.
فقد انطلقت الدولة ال�شعودية يف م�شريتها بثبات، توا�شل عملية البناء 
اأبنائه امللوك  والنماء ب�شكل مت�شاعد منذ عهد امللك املوؤ�ش�ش وعهود 
امللك  قائد احلزم والعزم  الله- حتى عهد  بعده -يرحمهم  الــربرة من 
�شلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- الذي وا�شل العطاء ليقود اململكة 
اإىل املعايل يف خمتلف اجلوانب مواجهًا جميع التحديات بكل حنكة 
وحكمة. ي�شانده �شمو ويل العهد الأمني الأمري حممد بن �شلمان القائد 
املبهر مهند�ش الروؤية ورجل املرحلة. لتحظى اململكة العربية ال�شعودية 
باحرتام عاملي، ملا حققته من تفوق يف معظم امليادين، مما ي�شتدعي 
اأن نكون اأكرث التفافًا حول قيادتنا احلكيمة ملوا�شلة الرتقاء بب�دنا 
�شوكة  وك�شر  ل�شد اخل�شوم  قوة  اأكرث  نكون  واأن  العلياء  اإىل  دوما 

الأعداء.
فهي منا�شبة عزيزة علينا جميعًا نعرف من خ�لها ما�شي هذه الب�د 
وما كانت عليه وما اآلت اإليه ونتابع اأي�شا م�شرية النه�شة العم�قة التي 
تعي�شها ب�دنا الطاهرة يف كافة اجلوانب اإىل اأن اأ�شبحت بف�شل الله 

يف م�شاف الدول املتقدمة يف زمن قيا�شي من عمر ال�شعوب.

يف يوم الوطن تتحد كل العبارات، وتت�سق كل املقالت، 
اأجمل  نكتب  ال��وط��ن  ي��وم  يف  الكلمات،  ك��ل  وت��ت��زاح��م 
اأحلى  ونغني  ال�����س��ع��ارات،  اأغ��ل��ى  ون�����س��وغ  امل��ع��ل��ق��ات، 
الأغنيات، 91 عامًا �ساخمًة عزيزًة قويًة، �سرب اأجدادنا 
اأنهار  بعدها  لتنبت  القاحلة،  الأر���س  هذه  يف  جذورنا 
فيها  نرتفع  كنا  عامًا   91 الدنيا،  ب��دوام  دائمة  وخ��ريات 
و�سمخت  ال�سماء،  عنان  اأناملنا  لم�ست  حتى  ونرتقي 
حقيقًة،  ب��ات��ت  اأح��الم��ن��ا  ه��ام��ات��ن��ا،  ب�سموخ  اأب�����س��ارن��ا 
واآمالنا اأ�سحت واقعًا، بدعم حكامنا �سنعنا امل�ستحيل، 
وبتوجيهاتهم جعلنا ال�سعب ذليل، ربوعنا يف ازدهار، 
و�سيتنا يف انت�سار، ونورنا ي�سيء عتمة الدار، راأ�سنا 
نهار،  ليلينا  را���س��خ،  وع��دون��ا  را���س��خ،  وراأي��ن��ا  �سامخ، 
و�سوتنا جهار، واأر�سنا عمار، عزميتنا حديد، ونخوتنا 

للقريب والبعيد، وقدرتنا تهد اجلبل وتذيب اجلليد.
وم��الذه  واأخ����راه،  واأوله  ومنتهاه،  ال��ع��امل  م��ب��داأ  نحن 
قبلة  اآم��ال،  لهم  وحققنا  اآلم��ًا،  لل�سعوب  دفّنا  ومبتغاه، 

امل�سلمني، وطريق التائهني، و�سبيل الطاحمني.
مملكة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  هي  هذه  باخت�سار.. 

اخلري، مملكة الوفاء، مملكة اجلميع.
�سفحات،  ت�سعنا  فلن  اإجنازاتنا  عن  التحدث  اأردن��ا  اإن   
واإن اأردنا التحدث عن طموحنا فلن ت�ستوعبنا جملدات، 
يكفي فقط اأن نعرف اأن ما حتقق مل يكن وليد ال�سدفة، 
رائدة  بتخطيط وروؤي��ة  بل هو  بالغيب،  يكن رجمًا  ومل 
حكيمة، حملت يف طياتها اآمال �سعب طموح، لن يكل ولن 

ميل حتى ي�سل اإىل مراده باإذن الله.
العهد ت�سابق  الأم��ري حممد بن �سلمان ويل  روؤي��ة �سمو 
تبواأت  اأن  بعد  عاملية  ري��ادة  بعد عام نحو  عامًا  اخلطى 
ال��دويل  ال��ت��اأث��ري  حجم  ولتعلموا  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ري��ادة 
على  لنا  ال��ع��امل  ترقب  اإىل  ان��ظ��روا  اإل��ي��ه  و�سلنا  ال��ذي 
وال�سناعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأ���س��ع��دة،  ك��ل 

والريا�سية وغريها.
نتنف�سه،  ال��ذي  طموحنا  من  ج��زء  هو  اإليه  و�سلنا  وم��ا 
اأول  يف  زل��ن��ا  وم���ا  نعي�سها،  ال��ت��ي  حياتنا  م��ن  وج���زء 
العون  ن�ستمد  ومنه  املعني،  ونعم  معنا  والله  الطريق، 

والتوفيق.  

قيادة حكيمة وشعب وفيّ

91 عاما شامخة

علي خضران القرني
Ali.kodran7007@gmail.com

اليوم الوطني إشراقة أمل ونهضة أمة

هي لنا دار

نعزها من غالها

يف مثل هذا اليوم العظيم يف تاريخ المة ال�شعودية، وفق 
الله  )طيب  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  املوؤ�ش�ش  امللك  الله 
تعترب  كــانــت  الــتــي  ال�شعودية،  الــدولــة  تاأ�شي�ش  يف  ثـــراه( 
نوع  اأي  فيها  لي�ش  الأطــراف  مرتامية  �شحراء  )جغرافيا( 
من الأمان للمتنقل عرب ارا�شيها، وجمتمعات ذات ثقافات 
ب�شيطة ومت�شارعة فيما بينها. ا�شتطاع ان يوحد �شملها من 
�شورة بدائية جدا، اىل �شورة دولة كربى ذات كيان واحد 
متتاز بثقافتها وح�شارتها بني الأمم وجمتمع متما�شك حتت 
راية واحدة. توحدت تلك املجتمعات يف وطن واحد يحمل 
املبارك  اليوم  هذا  مثل  ال�شعودية. يف  العربية  اململكة  ا�شم 
من كل عام ، والأمة ال�شعودية حتتفل بتلك الوحدة الوطنية، 
علينا يف  بها  الله  انعم  التي  النعم  بع�ش  اأتذكر  ان  اأحببت 
ظل هذا العهد املبارك الذي بداأ من عهد امللك املوؤ�ش�ش عبد 
الـــربرة مقاليد احلــكــم، اىل  ابنائه  بــتــويل  مـــرورا  الــعــزيــز، 
عهدنا احلايل، العهد املبارك برعاية �شيدي خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز وويل عهده �شاحب 

الروؤية املباركة باإذن الله �شيدي الأمري حممد بن �شلمان.
لعلي يف مقايل املتوا�شع هذا اتطرق للعديد من التطورات 
الت�شعني  خــ�ل  ال�شعودي  الن�شان  ومل�شها  �شاهدها  التي 

�شنة املا�شية. من ناحية الأمان الذي يعترب عام� اأ�شا�شيا 
جدًا وهاما ومن مقومات احلياة الأ�شا�شية، اأ�شبح الن�شان 
يعي�ش اآمنا يف �شربه ولديه قوت يومه ل ينازعه فيهما اأحد. 
ي�شتطيع  ول  �شوره  اب�شط  يف  التعليم  كــان  املا�شي،  يف 
ال�شعودي،  العهد  يف  امــا  حمـــددة،  طبقة  ال  نفقاته  حتمل 
انت�شرت  واجلــامــعــي،  الــعــام  التعليم  تــطــور  كيف  �شاهدنا 
واأ�شبح  الغايل  الوطن  انحاء  كل  يف  واجلامعات  املدار�ش 
واحلمد  نــرى  نحن  وهــا  للجميع.  ومتوفرا  جمانيا  التعليم 
الأدبية  العلوم  كل جمالت  وتقدمهم يف  ابنائنا  لله، جناح 

والعلمية.
نتذكر كيف كانت  ما زلنا  ال�شحية،  الرعاية  اما يف جمال 
نعم،  بدايتها، وكيف هو احلال الن.  ال�شحية يف  الرعاية 
مبنظومتها  ال�شعودية  ال�شحية  الرعاية  اثبتت  كيف  راأينا 
رعاية  انها  ال�شحيني  املمار�شني  مــن  وباأبطالها  املتكاملة 
�شحية متقدمة ومتفوقة ومميزة. واأكرب دليل على ذلك، يف 
فرتة اجلائحة الكونية، ا�شتطاعت وزارة ال�شحة ال�شعودية، 
يف  متكاملة  �شحية  ومبنظومة  وبــقــوة  حا�شرة  تكون  ان 
يف  واملتطورة  املتكاملة  ال�شحية  ومن�شاآتها  التحتية  بنيتها 
الكونية  اجلائحة  تلك  اثــار  مــن  ال�شعودي  املجتمع  حماية 

ال�شحية  املــراكــز  امتلكنا  الــعــامل.  دول  بكل  ع�شفت  التي 
ان  اهلتنا  التي  ال�شحية  واملنظومة  املتقدمة  وامل�شت�شفيات 
نكون يف مقدمة الدول التي �شوف تتعافى )باإذن الله( من 

اثار تلك اجلائحة الكونية.
باخت�شار، يف �شجل التاريخ الذهبي ل�أمم واحل�شارات، 
حتت  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ح�شارة  اجلميع،  �شاهد 
ظــل رايـــة التوحيد اخلــفــاقــة دائــمــا بـــاإذن الــلــه، وحتــت ظل 
يــتــوىل زمــامــهــا وبــكــل حـــزم وعـــزم �شيدي  قــيــادة حكيمة 
عهده  من ويل  م�شتمرة  ومتابعة  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

)حفظهما الله(. نعم، هي لنا دار.

��صت�صاري وباحث يف �ل�صاأن �ل�صحي

كاملنا�شبات  لي�شت  ومنا�شبة  جميل  يــوم  الوطني  الــيــوم 
يفتخر بــهــا كــل مــواطــن ومــواطــنــة مــ�ــشــدر اعــتــزاز لكل 
لذكرى توحيد اجزاء  يعيدنا  يوم  انه يوم جميد  �شعودي 
هذه الدولة الفتية على يد موؤ�ش�شها امللك - عبدالعزيز ال 

�شعود رحمه الله. 
ولقد اعتادت جميع الدول ان جتعل لها يوما يكون من اعز 
ايامها ينفرد مبميزات و�شفات وخ�شائ�ش بعينها ولكن 

يومنا الوطني جتاوز الفاق بتميزه ومزاياه الفريدة. 
الــدمــاء و�شاد  الــبــ�د وحقنت  تــوحــدت  الــيــوم  بهذا  حيث 
المن وت��شت الطماع وطبق ال�شرع وجاء موؤ�ش�ش هذه 
الدولة مناديا ب�شوت �شمعه اجلميع ان العزة لله واحلكم 

لله والمر امر الله. 
بقاع  اطهر  بخدمة  ابــتــداًء  البناء  م�شرية  بعدها  انطلقت 

الر�ـــــش املــ�ــشــجــد احلـــــرام واملــ�ــشــجــد الــنــبــوي احلــرمــني 
لف�شلهما  وا�ــشــتــ�ــشــعــارا  لقا�شديهما  خــدمــة  الــ�ــشــريــفــني 

مو�شيا بها ابناءه. 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  يــويل  واليوم 
عبدالعزيز  حفظه الله هذه الب�د جل اهتمامه م�شخرا كل 
املواطن  جاع�  وتطورها  ومنوها  لزدهارها  المكانيات 
ال�شعودي هدفه الول مهيئا كل ما من �شبيله حتقيق رغد 

العي�ش له باأعلى امل�شتويات وخمتلف املجالت 
التعليمية / الجتماعية / الثقافية / الريا�شية.

ويل  �شمو  بروؤية  ال�شعودية  العربية  اململكة  ن�شاهد  اليوم 
العهد المري حممد بن �شلمان تت�شدر الدول عامليا بجميع 
املجالت بروح ال�شباب وطموح القوياء ل تقف عند حد 

حتارب الف�شاد تبني ل�أجيال اجمل م�شتقبل. 

لنا دار م�شمى وهوية جميلة بها  واليوم الوطني 91 هي 
نعي�ش هذا احلب لهذا الوطن الغايل. 

خاطرة: 
حنا لها وهي لنا د�ر 

عز لنا ونعزها من غالها 

عبد الناصر بن علي الكرت 
alnasser1956@hotmail.com

د. غسان بن محمد عسيالن

@GhassanOsailan

نقطة �رتكاز

د. إسماعيل محمد التركستاني

drimat2006@hotmail.com

ابراهيم بن ناصر المجحدي 

saham740@hotmail.com
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بداية نبذة تعريفية عنك دكتور ها�شم؛   ها�شم احلب�شي، 

ب��اح��ث وخم����رع يف ت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��و، خم���رع اأن��اب��ي��ب 

يف  العلوي  املطاف  يف  ا�شتخدمت  والتي  النانومرية 

�شخ�ص  اأول  واملنه  والف�شل  احلمد  لله  احل��رام،  امل�شجد 

يف العامل يكت�شف طريقة جديدة لت�شنيع انابيب الكربون 

ح�شويل  بعد  ال�شعودي،  الثقيل  الزيت  من  النانومرية 

الله  اأكرمني  االكت�شاف  لهذا  دولية  اخ��راع  ب��راءة  على 

التقنية وامل��ادة يف اطهر بقاع االر�ص يف مكة  ان طبقت 

املكرمة يف م�شروع املطاف املوقت. 

النانومرية  ال��ك��رب��ون  اأن��اب��ي��ب  م���ادة  احلب�شي  ي��ق��ول   

لدخولها يف �شناعات  امل�شتقبلية  ال�شناعة  تعترب ع�شب 

كثرية جدا مثل �شناعة الطاقة واالت�شاالت واملوا�شالت 

واالن�����ش��اءات وك��ذل��ك يف ال��ط��ب وال��ب��اح��ث��ن واالأب��ح��اث 

األف تطبيق   60 اأكرث من  اأنها تدخل يف  يقولون تقديريا 

ثم  اإذا  امل��ادة  اإجنازها؛  التي مت  الفكرة  ما هي  �شناعي.  

تعترب  العامل  على  وت�شويقها  جتارية  بكميات  �شناعتها 

مادة ا�شراتيجية لكثري من ال�شناعات الطاقة ال�شم�شية 

والطاقة البديلة وتخزين الطاقة ونقلها وتوزيعها �شناعة 

�شناعة  وال��ب��واخ��ر  وال��ق��ط��ارات  وال�شيارات  ال��ط��ائ��رات 

البناء واالن�شاءات من طرق وج�شور وعمائر. 

تكون  اأن  ط��م��وح��ي  للم�شتقبل؛  ط��م��وح��ك  ع��ن  ح��دث��ن��ا 

جناح  عنا�شر  لتوافر  ال�شبق  ه��ذا  �شاحبة  ال�شعودية  

م��ت��واج��دون  وال��ب��اح��ث��ن  العلماء  اململكة  يف  امل�����ش��روع 

قوية،  امل��ال  را���ص  وعنا�شر  متوفرة  اخل��ام  وامل���ادة  بها 

وتتما�شي مع روية اململكة 2030. 

وم��ا  وال��ق��ل��م  ه��ي  ن�شيحتي  ال��وط��ن؛  ل�شباب  ن�شيحة 

ي�شطرون واأول اأمر ل�شيد اخللق كان اقراأ با�شم ربك الذي 

هي  واالإجن���ازات  واالخ��راع��ات  العلمي  فالبحث  خلق، 

التي ترفع االأمم وترفع اأ�شحابها فقد قال الله تعاىل نحن 

خري اأمة اأخرجت للنا�ص.

باأطهر  امل��وىل  اأكرمنا  فقد  وامل��ن��ة  والف�شل  احلمد  ولله 

بقادة  الله  واأكرمنا  ال�شريفن(  )احلرمن  االأر�ص  البقاع 

اليوم  وحتى  اململكة  تاأ�شي�ص  منذ  لهم  ي�شهد  التاريخ 

�شابة  قيادة  للعهد  وليًا  لنا  وه��ب  اأن  ومنه  كرما  وزادن��ا 

طموحة وروؤية ثاقبة للم�شتقبل لتحدد مالمح ال�شعودية 

العظمى فاحلمدلله رب العاملن. 

قطف التمور 
ب��راءة اخ��راع روبوت  البيطار فقد   ح�شدت  اأم��ا ندى   

لقطف التمور بالطاقة ال�شم�شية ، وتقول ندى  يف اإحدى 

حماكية  "كما�شات"  عن  عبارة  االخ��راع  اإن  اللقاءات؛ 

طريق  عن  الثمرة  قطف  على  ق��ادرة  اليد  اأ�شابع  ل�شكل 

نبذة تعريفية عنك؛ ندى ماجد  بداية  الهوائي.   ال�شحب 

اخراع  براءة  على  ح�شدت  منتجات،  م�شممة  البيطار، 

روبوت لقطف التمور بالطاقة ال�شم�شية. 

حدثينا عن م�شروعك؛ م�شروعي هو اآلة روبوت متخ�ش�ص 

يف قطف التمور وبه بع�ص املميزات االإ�شافية، فهو يعمل 

الذكاء  ا�شتثمار  جم��االت  وب��ال��ت��ايل  ال�شناعي  ب��ال��ذك��اء 

ال�شناعي يف اداء عدة وظائف يف املزرعة ولعل الركيز 

هنا يقع على قطف التمور، حيث اإن الروبوت لديه القدرة 

وال�شاحلة  النا�شجة  التمور  ذو  النخيل  اإح�شاء  على 

املطلوب  الن�شج  م��دى  تقي�ص  اأ�شعة  با�شتخدام  للقطف 

العلم  عنها  يعرب  التي  املهمة  ال��ت��م��ور،  م��ن  ن��وع  ك��ل  يف 

مب�شطلح TSS )total soluble solids( وبالتايل 

يتخذ االأمر املنا�شب من املهام. يعمل ميكانيكيا بال�شحب 

الهوائي حيث يقب�ص على التمرة بكما�شات مبطنة مبادة 

ال�شيليكون والتي حتاكي اأ�شابع اليد الأجل احلفاظ على 

التخزين  لوحدة  وت�شحبها  اتالفها  وع��دم  التمرة  �شكل 

بال�شحب الهوائي ب�شكل مبا�شر.  الروبوت مزود بكامريا 

باإمكانك متابعة اأداء الوظيفة عن طريق الهاتف املحمول 

للروبوت.  تابع  بالكامريا من خالل تطبيق  تت�شل  حيث 

انتاج  حت�شن  يف  يتمثل  امل�شروع  من  الهدف  وا�شافت 

حوادث  ا�شمحالل  ال�شعودية،  العربية  باململكة  التمور 

ال�شقوط املتكررة وم�شاكل ال�شيانة امل�شتمرة للرافعات، 

عملية  اأث��ن��اء  بالتمور  يحدث  ال��ذي  الكبري  الهدر  تقليل 

القطف، زيادة الربح املتوقع من اإنتاج وت�شدير التمور.

وعن الطموح للم�شتقبل قالت منذ خم�ص �شنوات اأو اأكرث 

املخلوقات  باقي  عن  وميزنا  الله  رزقنا  كيف  اأفكر  ب��داأت 

ب��ال��ع��ق��ل وال��ت��م��ي��ي��ز؟ واأ���ش��ب��ح ال��ب��ح��ث ع��ن ج���واب ه��ذا 

يف  قدراتي  كل  الأ�شتثمر  يل  الدوافع  اأك��رث  هو  الت�شاوؤل 

وكل  الب�شرية  للرثوة  املفيدة  املنتجات  و�شناعة  ابتكار 

ما يخدم الوطن، حيث اإن حب الوطن هو الدافع االأجمل 

لكل مواطنة حمبة وخمل�شة لرثوة اململكة واالأم��ث��ل 

ل�شباب  ن�شيحة  ال�شعودية.  العربية 

وعقولكم  اأنف�شكم  ا�شتثمروا  الوطن؛ 

كل  لنا  قدمت  وق��ي��ادة  وط��ن  �شبيل  يف 

الدعم واحُلّب.

ابتكار جديد 
ملخرع  وبالن�شبة  

حوادث  ملنع  اإن��ذار  نظام 

ال��غ��رق اأح��م��د ك����ردي ف��ق��ال: االب��ت��ك��ار 

خالل  من  يعمل  الكردي  يقّدمه  ال��ذي  اجلديد 

اأح��وا���ص  يف  ال��غ��رق  ح����االت  ليك�شف  امل�����ش��ت�����ش��ع��رات 

ال�شباحة واأحوا�ص اال�شتحمام عرب نظام ر�شد وتنبيه 

ذكي، ُير�شل اإ�شارات فورية عند وقوع احلادثة. 

�شاب  ك���ردي،  عمر  اأح��م��د  ع��ن��ك؛  تعريفية  ن��ب��ذة  ب��داي��ة 

�شعودي من املدينة املنورة، حا�شل على براءة اخراع 

معتمدة 

عدة  وح�شد  لالبتكارات  هامة  معار�ص  بعدة  و�شارك   

جوائز مميزة من �شمنا املركز االأول مب�شابقة املوهوبن 

العربية  باململكة  التقنية  الكليات  التقنين على م�شتوى 

املدينة  منطقة  م�شتوى  على  الثاين  واملركز  ال�شعودية 

املنورة، �شاركت مب�شابقة رواد التقنية وتاأهلت الأف�شل 

٥0 م�شروعا تقنيا نا�شئا على م�شتوى اململكة. 

حدثنا عن م�شروعك؛ نظام اإنذار ذكي ملنع حوادث الغرق 

حلول  لتقدمي  وذل��ك  املائية،  واالأح��وا���ص  امل�شابح  يف 

ب�شرعة وكفاءة الأكرث امل�شاكل �شيوعًا يف جمال ال�شالمة 

ا�شباب  ثاين  يعترب  الذي  الغرق  وهو  العامة  وال�شحة 

الوفاة حمليًا وثالث اأ�شباب الوفاة على ال�شعيد العاملي. 

من  اأ�شعى  اإنني  هو  امل�شروع  من  الهدف  اأن  وا���ش��اف 

خالل االبتكار لتقليل ن�شبة الغرق الناجتة عن ال�شقوط 

خا�ص  ب�شكل  امل�����ش��اب��ح  اأح���وا����ص  يف  متعمد  ال��غ��ري 

واالأحوا�ص املائية ب�شكل عام مهما تغري �شكل اأو حجم 

تلك االأحوا�ص. 

ذهبية عالمية 
 اما ال�شاب  خالد عطيف  فقد ابتكر جهازا يك�شف االألوان 

اأح��اول يف  وان��ا  �شنوات   9 من  اأك��رث  يقول  للمكفوفن  

حتقيق حلمي وبالفعل جنحت يف احل�شول على جائزة 

وحققت  ال�شن  يف  العامل  م�شتوى  على  خمرع  اأف�شل 

جنيف  معر�ص  يف  االأول  وامل��رك��ز  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة 

الدويل لالخراعات. 

 وقد فاز املخرع  عطيف، موؤخًرا بذهبية عاملية و�شجل 

جهاز  اخ��رع  بعدما  االخ��راع��ات  ع��امل  يف  �شعًبا  رقًما 

االإح�شا�ص باالألوان، والذي ي�شاعد املكفوفن على حتديد 

االألوان باالإح�شا�ص، ونال امليدالية الذهبية يف معر�ص 

جنيف الدويل من بن اأكرث من 900 م�شارك و4٥ دولة. 

ل��ه، حيث  االأول  االأخ��ري هو  يكن اخراعه  اأن��ه مل  حيث 

يف  املكفوفن  وي�شاعد  يخدم  اخ��راًع��ا  وابتكر  �شبق 

اإذا  معرفة  يف  ي�شاهم  حيث  باأمان،  الطرقات  يف  امل�شي 

هناك  كانت  اإذا  حتى  غريب  ج�شم  اأو  ج��دار  هناك  ك��ان 

باأنها ال ت�شدر �شوتًا  �شخور �شغرية، وتتميز ال�شرة 

كالع�شا، وبهذا ال ينظر من حول املكفوف ب�شفقة اإليه.

بكلية  الثالث  عامه  يف  ي��زال  ال  ال��ذي  عطيف  امل��خ��رع 

الهند�شة  )تخ�ش�ص  امل��وؤ���ش�����ص  ج��ام��ع��ة  يف  الهند�شة 

الكيميائية( ولج عامل االخراعات منذ 6 اأعوام، وجنح 

االخ��راع��ات  ع�شرات  تقدمي  يف  ال�شنوات  تلك  خ��الل 

وحملية،  دولية  جائزة   1٥ من  اأكرث  اإثرها  نال  للوطن، 

وكان ال يلتفت حينها ملطالبات اأقرانه باخلروج والبحث 

عن  البحث  االأوىل  متعته  وكانت  واللهو،  الرفيه  عن 

ال��ق�����ش��وى تتمثل يف جن��اح��ه يف  اجل��دي��د، و���ش��ع��ادت��ه 

وحتويلها  اأفكاره،  من  واالنتهاء  اجلديدة،  االكت�شافات 

ملخرعات تفيد الوطن.

 الكرسي الذكي 
يعمل  للتربيد  ذكيا  كر�شيا  تبتكر  طالبة  جماهد  م��ودة 

برونزية  ميدالية  على  ح�شدت  ال�شم�شية   بالطاقة 

البتكارها  لالخراعات2021  ال��دويل  جنيف  مبعر�ص 

باالأماكن  متوفر  ال�شم�شية  بالطاقة  يعمل  ذك��ي  كر�شي 

للمحمول  و�شاحن  والتدفئة  التربيد  بخا�شية  العامة 

البيع  اآلة  من  ال�شراء  واإمكانية  ال�شريع  ال�شحن  مبيزة 

الذاتي امل�شمنة بالكر�شي؛ ليحظى املجتمع بحياة اأكرث 

الراحة  توفري  اإىل  الذكي  الكر�شي  يهدف  رفاهية.حيث 

العامة.   االأماكن  يف  لالأ�شخا�ص  والتربيد  واال�شتمتاع 

ومن جانب اآخر قالت يف اإحدى اللقاءات عن ابتكارها: 

ن�شتمتع  مل  عائلتي  م��ع  بحرية  رحلة  يف  كنت  عندما 

تعبت  احلامل  واختي  املرتفعة  احل��رارة  درج��ة  ب�شبب 

وا�شطررنا اأن نرجع؛ من هنا جاءتني فكرة ابتكاري.. 

بالطاقة  ي��ع��م��ل  م��ت��ط��ور  ذك���ي  -ك��ر���ش��ي   »I Chair«

ليمدنا  ال��ع��ام��ة؛  االأم��اك��ن  جميع  يف  يتوفر  ال�شم�شية 

اآلة  من  ال�شراء  واإمكانية  التدفئة،  اأو  التربيد  بخا�شية 

البيع الذاتي امل�شمنة بالكر�شي. واأ�شافت اأنها ا�شتوحت 

فكرتها من خالل جتربتها ال�شخ�شية ووجدت اأنها نافعه 

جدًا واأن املجتمع بحاجة لها. واأكدت اأن الكر�شي يعمل 

بامت�شا�ص الطاقة ال�شم�شية وحفظ الطاقة يف االلواح 

تغذي  التي  وه��ي  الكر�شي  اأعلى  امل��وج��ودة  ال�شم�شية 

بدرجة  التحكم  اأزاري����ر  االأول  اأ���ش��ا���ش��ي��ن:  م�شدرين 

ل�شحن   USB م��دخ��ل  وال���ث���اين،  وال�����ربودة  احل����رارة 

اأنه  كما  ت�شارج«  »دات�ص  ال�شريع  ال�شحن  مبيزة  الهاتف 

اأنه  الفتة  اجل��وال(.  املحمول)  للهاتف  �شاحن  به  يوجد 

ميكن ال�شراء االلكروين من اآلة البيع الذاتي املوجودة 

يخدم  الذكي  الكر�شي  اأن  اإىل  م�شرية  الكر�شي  اأ�شفل 

الهمم وامل�شنن، والريا�شين  اأ�شحاب  النا�ص عامة من 

خا�شة.

وقالت: ميكنها العمل على تطوير الكر�شي يف امل�شتقبل 

املجتمع،  اأف��راد  عديدة لري�شي جميع  مزايا  فيه  وت�شع 

مو�شحة اأنها ا�شتغرقت نحو �شنة الإجناز هذا امل�شروع 

بال�شكل  تلوينه  ومت   3D ال�  بالطباعة  بتطبيقه  وب��داأت 

املطلوب. واأ�شافت اأن هذا كان منوذجي الذي �شاركت به 

»ابتكر« يف معر�ص جنيف لالبتكارات ومت  يف م�شابقة 

ح�شولها على امليدالية الربونزية و�شهادة دبلوم معتمدة 

من معر�ص جنيف، باالإ�شافة اإىل اأن هذا الكر�شي �شمم 

ليكون يف جميع االأماكن العامة لت�شهيل �شبل اال�شتمتاع 

والراحة والتربيد.

عوامة كهرومغناطيسية
 اأم���ا امل��ه��ن��د���ص م��اج��د ال�����ش��ق��ري  ف��ه��و خم���رع ع��وام��ة 

جهازه  املائي  ويقوم  الهدر  لتجنب  كهرومغناطي�شية 

ال��ذي حقق ب��راءة اخ��راع وج��وائ��ز عاملية وال��ذي يتم 

تركيبه باخلزانات على التحكم مب�شخات املياه ومراقبة 

عرب  امل�شتخدم  واإع��الم  الت�شريبات  ومنع  املاء  م�شتوى 

ر�شائل جوال اأو تطبيق خا�ص بامل�شتجدات، ح�شل على 

الكهرومغناطي�شية  بالعوامة  اخلا�شة  االخ��راع  براءة 

ب�شببها  نال  اأن��ه  م�شيفا  حقوقه،  حفظ  من  يتمكن  حتى 

العديد من اجلوائز املحلية والعاملية.

ب��راءة  على  حا�شل  ال�شقري  م��اج��د  املبتكر  اأن  حيث 

اخ����راع ي��ف��وز ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ن م�����ش��روع��ه "قاطع 

كهرومغناطي�شي لف�شل الطاقة عن امل�شخات" يف  جائزة 

ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  الهيئة  تنظمها  والتي  ابتكر 

واملتو�شطة يف  منتدى اأ�شبار الدويل.      

جهاز  على  تقوم  اخ��راع��ه  فكرة  ف��اإن  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

اخلزانات  يف  تركيبه  ويتم  املياه  م�شخات  يف  يتحكم 

املائي وكذلك  الهدر  والتحكم يف توريدها ومنع حاالت 

ومعرفة  املياه  م�شتويات  مراقبة  عرب  الكهربائي  الهدر 

حتدث  قد  التي  الت�شربات  ومنع  احلالية  م�شتوياتها 

بفعل ذلك.

وميكنه  املياه  كمية  حتديد  على  يعمل  اجلهاز  اأن  وبن 

املياه  مب�شتويات  الإ�شعارهم  امل�شتخدمن  مع  التوا�شل 

اأو  اجل���وال  ر�شائل  ع��رب  اخل��زان��ات،  يف  ال�شوائل  اأو 

نظامي  يف  طرحه  على  حاليًا  يعمل  اإل��ك��روين  تطبيق 

الت�شغيل االإندرويد واأبل.

العاملية  للموا�شفات  مطابق  اجل��ه��از  اأن  العلم  وم��ع 

ال��ع��وام��ة  وال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ص واأن 

ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ش��ي��ة ت��ع��د ���ش��ن��اع��ة ���ش��ع��ودي��ة وذات 

تكنولوجيا جديدة يف ذات املجال تعترب هي االأوىل يف 

العامل، كما ميكن حت�شن خدماتها باإمكانات عالية للغاية 

م�شتويات  فلتحديد  مكلفا،  يكون  لن  احل��االت  كل  ويف 

برجميات  ا�شتخدام  اإىل  م�شريا  اأك��رث  يكلف  لن  املياه 

متطورة لتنفيذ هذه الفكرة«.

ميكن  الكهرومغناطي�شية«  ال�شقر  »عوامة  جهاز  اأن  كما 

كامل�شانع  امل��ن��ازل  غ��ري  ع��دي��دة  جم���االت  يف  ا�شتغالله 

وامل�شاجد واملزارع ومن�شاآت تخزين ال�شوائل باختالف 

اأنواعها كمحطات الوقود واملواد الكيميائية االأخرى..

بالن�شبة  اجل��ه��از  ا�شتخدام  ميكن  اأن���ه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ال�شتخدامات املياه اجلوفية يف الزراعة والري.

ال��ع��وام��ة  ت�����ش��ن��ي��ع  جت�����ارب  ب���داي���ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

الكهرومغناطي�شية كانت يف مراآب املنزل ثم انتقلت لعمل 

معمل خا�ص بها والحقا م�شنع متخ�ش�ص الإنتاجها.

واأكد اأن عرو�شا جتارية كثرية لل�شراكة تاأتيه من رجال 

اأعمال خليجين ومن اأوروبا كان اآخرها من رجال اأعمال 

من اأملانيا قدموا له خم�شة مالين ريال مقابل التنازل عن 

براءة االخراع للمنتج ل�شاحلهم اإال اأنه رف�ص.

جدة- جنود النهدي    

يعترب ح�شول االخراعات ال�شعودية على جوائز يف املعار�ص الدولية  اإجنازا يعك�ص واقع التطور العلمي والتقني والنه�شة التي تعي�شها اململكة يف طريق التحول اإىل جمتمع 

املعرفة واقت�شاد املعرفة ، هنا عدد من املخرعن  ال�شعودين الذين ترجموا ابداعاتهم التقنية يف اخراعات تهم املجتمع ومن هوؤالء املخرع املبتكر "ها�شم احلب�شي" اأحد اأبرز 

املخرعن ال�شعودين الذين و�شعوا ب�شمة يف اأطهر بقاع االأر�ص مكة املكرمة، وهو �شاحب مقولة " ال ت�شتخف باأية فكرة تخطر على بالك فكل االبتكارات كانت خيال واأ�شبحت 

حقيقة" حيث نال براءة االخراع عن طريق فكرة جديدة يف ت�شنيع اأنابيب الكربون النانو مرية وهو الدكتور "ها�شم احلب�شي". 
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بدعم ال محدود من القيادة الرشيدة

الرياضة السعودية تواصل إنجازاتها 
جدة – هالل �سلمان

احلمد-  ولله  بالدنا-  يف  الريا�ضة  حتظى 
اأيدها  الر�ضيدة،  القيادة  من  حمدود  ال  بدعم 
الريا�ضيني  اأبنائها  على  تبخل  مل  التي  الله، 
باالهتمام وال على اأندية الوطن، ما اأدى اإىل 
خمتلف  يف  االإجن����ازات  م��ن  العديد  حتقيق 
االأل���ع���اب وال��ري��ا���ض��ات، وج��ع��ل االإ����ض���ادات 
ال��ه��ي��ئ��ات وال��ك��ي��ان��ات  م��ن خمتلف  ت��ت��واىل 

الريا�ضية الدولية.
االآ�ضيوي  االحت��اد  رئي�س  اأ�ضاد  اأي��ام،  قبل 
لكرة القدم معايل ال�ضيخ �ضلمان بن اإبراهيم 
كرة  لتحول  اال�ضرتاتيجية اجلديدة  باإطالق 
االحت��اد  ت��واج��د  م��وؤك��دا  ال�ضعودية،  ال��ق��دم 
اآ�ضيويًا،  وناجح  فاعل  كاأمنوذج  ال�ضعودي 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  خم��رج��ات  م��ت��ان��ة  يج�ضد 
لكافة عنا�ضر كرة القدم يف اململكة واملتمثلة 
املرتبطني  الكرة واالأندية وجميع  يف احتاد 
من  الالحمدود  الدعم  بف�ضل  وذل��ك  باللعبة، 

القيادة الر�ضيدة.
اأن خطوة  ال�ضيخ �ضلمان،  واأو�ضح معايل 
اآف��اق��ًا  تفتح  ال��ق��دم  لكرة  ال�ضعودي  االحت���اد 
يف  ال��ق��دم  ك���رة  م�ضتقبل  لتمتني  حقيقية 
ب�ضكل  تطويره  مراحل  وا�ضتقرار  اململكة، 
اإيجابية  وروؤى  حم��ددة  وب��اأه��داف  وا���ض��ح 
متت من خالل درا�ضة واقع وم�ضايرة جتارب 
املنظومة  فخر  ع��ن  م��ع��را  ن��اج��ح��ة،  دول��ي��ة 
الناجحة  ب��ال��ن��م��اذج  ال��ك��روي��ة  االآ���ض��ي��وي��ة 
والفاعلة مثل االحتاد ال�ضعودي لكرة القدم، 
خطوات  لكل  الكامل  االحت��اد  دع��م  وم��وؤك��دًا 

التطوير والنماء يف جميع اأنحاء القارة.
ال�ضعودية  القدم  كرة  حتول  اإ�ضرتاتيجية 
تتمثل ب� 4 عنا�ضر: هي كرة القدم وال�ضغف 
الكرة  لنقل  وت��ه��دف  وامل�ضتقبل،  واخل��ط��ة 
خالل  م��ن  اأع��ل��ى  م�ضتويات  اإىل  ال�ضعودية 
لكرة  ال�ضعودي  االحت��اد  ينفذها  عمل  خطة 
ال��ق��دم، حت��اك��ي من���اذج ع��امل��ي��ة اأ���ض��ه��م��ت يف 
م�ضتهدفات  م��ع  يتوافق  مب��ا  اللعبة  تطوير 

روؤية اململكة 2030.
�ضناعة  اإىل  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا 
منتخب وطني يكون �ضمن اأف�ضل 20 منتخبًا 
بحلول عام 2034، واإىل تنظيم اأكرث من 50 
العمرية بحلول عام  الفئات  م�ضابقة ملختلف 
عر  التنظيمية  ال��ق��درات  وتطوير   ،2025
ورفع  لالحتاد،  اإقليميًا  مكتبًا   13 من  اأك��رث 
 25 من  اأك��رث  اإىل  االإقليمية  التدريب  مراكز 
من  اأك��رث  تطوير  يف  االإ�ضهام  بهدف  مركزًا، 

4000 العب.
وترتكز اال�ضرتاتيجية على 7 ركائز رئي�ضة، 
امل�ضابقات،  املواهب،  تطوير  م�ضار  يف  تتمثل 
احل��وك��م��ة،  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ق��وى  التكنولوجيا، 

التاأثري العاملي وكرة القدم الن�ضائية.
االأخ�ضر ي�ضق طريقه نحو املونديال

بداية  ت�ضجيل  يف  الوطني  منتخبنا  جنح 
االآ���ض��ي��وي��ة  الت�ضفيات  يف  مل�����ض��واره  مثالية 
النهائية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2022، حيث 
نظريه  مع  الثانية  املجموعة  �ضدارة  يتقا�ضم 

بفارق هدف وحيد، وذلك  املتفوق  االأ�ضرتايل 
انت�ضارين  اخل�ضر(  )ال�ضقور  حتقيق  بعد 

متتاليني على كل من فيتنام وعمان.
يف  امل�������ض���ارك���ة  اإىل  االأخ�������ض���ر  وي���ه���دف 
امل��ون��دي��ال ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل، 
وال�ضاد�ضة يف تاريخه، كما يهدف اإىل تعزيز 
لكرة  الدويل  االحتاد  ت�ضنيف  مركزه �ضمن 
النت�ضارين  حتقيقه  اإن  حيث  )فيفا(  القدم 

�ضينقله اإىل االأمام عدة مراتب دون �ضك.
الت�ضفيات  يف  االأخ�����ض��ر  نتائج  ومب����وازاة 
دور  والن�ضر  الهالل  فريقا  يخو�س  االآ�ضيوية، 
ال� 16 من دوري اأبطال اآ�ضيا، بطموح الو�ضول 
القارة،  �ضرق  من  املتاأهل  ملالقاة  النهائي  اإىل 

حيث �ضتقام املباراة النهائية يف الريا�س.
تاريخية  ف��ر���ض��ة  ال��ه��الل وال��ن�����ض��ر  ومي��ل��ك 
االإق�ضائية  االأدوار  اململكة  ت�ضت�ضيف  حيث 
من دوري اأبطال اآ�ضيا واملباراة اخلتامية لهذه 
الن�ضخة من البطولة، بعد اأن نالت ثقة االحتاد 
مباريات  جميع  اإق��ام��ة  اأك���د  ال���ذي  االآ���ض��ي��وي 
على  واح���دة،  جولة  م��ن  االإق�ضائية  االأدوار 
النهائي  ن�ضف  وال��دور  الثمانية  دور  يقام  اأن 
خالل الفرتة ما بني 16 و19 اأكتوبر، واملباراة 

النهائية يوم 23 نوفمر بالريا�س.

اجلماهري تعود لتزين املدرجات
ال�ضعودية  امل��الع��ب  م��درج��ات  ت��زي��ن��ت 

كرة  ملح  تعتر  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ري  ب��ع��ودة 
القدم والوقود االأول لالعبني، حيث قررت 
وزارة الريا�ضة يف اأغ�ضط�س املا�ضي رفع 
الطاقة اال�ضتيعابية للح�ضور اجلماهريي 
 %60 على  تزيد  ال  بن�ضبة  احلايل  للمو�ضم 
من  العديد  اأج��رت  اأن  بعد   ،%40 من  ب��دال 
الروتوكول  التحديثات والتعديالت على 

اخل��ا���س ب��اآل��ي��ة احل�����ض��ور اجل��م��اه��ريي 
للمالعب.

وا�ضتعادت املدرجات روحها وعادت 
ل��ت�����ض��دح يف امل���الع���ب ما  اجل��م��اه��ري 
النظري  منقطع  وحما�ضا  اإث��ارة  اأ�ضفى 

للمناف�ضات املحلية، ف�ضال عن املباريات 
الدولية التي يخو�ضها منتخبنا الوطني.

رايل داكار يتوا�سل
م��ت�����ض��ل،  ���ض��ي��اق  ويف 

اململكة  توا�ضل 

على  الثالثة  لل�ضنة  دك��ار  رايل  ا�ضت�ضافة 
للمو�ضمني  الكبري  النجاح  بعد  ال��ت��وايل 

االأول والثاين.
دك�����ار يف  م���ن رايل  ال��ث��ال��ث  ال�����ض��ب��اق 
 2022 يناير   2 ي��وم  �ضينطلق  ال�ضعودية 
وي�ضتمر اإىل 14 فراير، 
و����ض���ي���ب���داأ ال����رايل 
 44 ال����  ن�ضخته 
م����������ن ح�����ائ�����ل 
و����ض���ي���ن���ت���ه���ي 
بعد  ج����دة،  يف 
ي���وم راح����ة يف 
ال��ري��ا���س. وم��ع 
ت����وّج����ه امل�������ض���ار 
ن����ح����و اجل����ن����وب 
ال�����ض��رق��ي، ارت���اأى 
امل����ن����ظ����م����ون 

ال��رب��ع  يف  ل��ل��ت��ح��ّدي  اأك���رث  رم��ل��ي��ة  �ضبغة 
اخلايل، لوجود الكثبان الغزيرة.

ن�سخة ا�ستثنائية ملهرجان ويل 
العهد للهجن

حققت مناف�ضات الن�ضخة الثالثة ملهرجان 
االحت��اد  نظمه  ال���ذي  للهجن،  العهد  ويل 
الطائف  م��ي��دان  ع��ل��ى  للهجن  ال�����ض��ع��ودي 
الن�ضخة  ���ض��ه��دت  ح��ي��ث  ك���ب���ريا،  جن��اح��ا 
احلالية من املهرجان، ت�ضجيل رقم قيا�ضي 
ج��دي��د يف م��و���ض��وع��ة غ��ي��ن��ي�����س ل���الأرق���ام 
يف  امل�ضاركة  للهجن  عدد  كاأكر  القيا�ضية، 
العامل،  م�ضتوى  على  الهجن  مهرجانات 
كما ك�ضرت االأرقام القيا�ضية ال�ضابقة التي 
�ضجلت يف الن�ضختني االأوىل والثانية من 
املهرجان، حيث �ضاركت 14،843مطية يف 
مطية   7870 بينها  امل��ه��رج��ان،  مناف�ضات 
يف  مطية  و6973  التمهيدية،  املرحلة  يف 

املرحلة النهائية.
وخ�ض�س املهرجان جوائز مالية ُتعد من 
اأعلى اجلوائز يف ال�ضباقات الريا�ضية، اإذ 
ري��ال،  مليون   53 االإجمالية  قيمتها  تبلغ 
تناف�س عليها املئات من اأ�ضهر مالك الهجن 

املحلية والعربية والدولية.
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عودة الجماهير تعيد الروح للمدرجاتسباق جدة للفورموال 1 سيبهر العالم.. ورالي دكار يتواصل للسنة الثالثة

الراجحي بطال لراليات الباها T1حامدي والقرشي يشرفان الوطن
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  يف  طوكيو  اأوملبياد  يف  ف�ضية  ميدالية  ال�ضعودية  الريا�ضة  حققت 

وميدالية برونزية يف دورة االألعاب الباراملبية.
الكاراتيه، حيث حظى  البطل طارق حامدي يف ريا�ضة  االأوملبياد عر  االإجناز يف  وجاء 

قبل  من  الرائع  اال�ضتقبال  عن  ف�ضال  وتكرميه،  له  العهد  ويل  با�ضتقبال  كبري  ب�ضرف  الالعب 
اجلماهري ال�ضعودية له بعد عودته من اليابان، موؤكدة اأنه كان ي�ضتحق الذهبية لوال قرار احلكام 

غري املن�ضف.
الثالث  املركز  نال  الذي  القر�ضي  عبدالرحمن  طريق  عن  االإجن��از  حتقق  الباراملبية،  االألعاب  ويف 
وامليدالية الرونزية يف �ضباق 100 مرت كرا�ضي متحركة، لتكون امليدالية ال�ضعودية اخلام�ضة يف 

دورات االألعاب الباراملبية.

يف اإجناز عاملي جديد للريا�ضة ال�ضعودية، توج ال�ضائق ال�ضعودي يزيد الراجحي، بلقب باها اإيطاليا، 
وهو ميثل اجلولة الثامنة ما قبل االأخرية من كاأ�س العامل ل� الراليات ال�ضحراوية" الكرو�س كانرتي باها" 

ملو�ضم 2021.
وقد حقق الراجحي املركز االأول يف الرتتيب العام لل�ضائقني بزمن اإجمايل قدره 5.02.47.3 �ضاعة بعد 

اجتيازه م�ضافة 359.42 كلم على منت �ضيارة تويوتا هايلوك�س.
للراليات بعد جولة مثرية مع  العامل  لكاأ�س  لل�ضائقني  العام  ا�ضتعادة �ضدارة الرتتيب  الراجحي يف  لينجح 
مالحه االإيرلندي مايكل اأور.وعلق الراجحي على التتويج ب� باها اإيطاليا قائاًل: “احلمد الله اأنهينا اجلولة ما 
قبل االأخرية من الراليات ال�ضحراوية الق�ضرية، كانت جولة �ضعبة على �ضعيد خبايا امل�ضار ومل نعرف ما الذي 

تخفيه لنا، ولله احلمد تفوقنا فيها.

حلبة جدة تستضيف سباق الفورموال 1
ينتظر ع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات بفارغ ال�ضر انطالق �ضباق 
جدة للفورموال 1 يف �ضهر دي�ضمر املقبل، حيث ت�ضتعد عرو�س 
البحر االأحمر ال�ضت�ضافة هذا احلدث الريا�ضي ال�ضخم بحلبة 

جديدة �ضتخطف االأنظار على واجهة جدة البحرية.
ال�ضعودي  االحت��اد  مع  وبالتعاون  الريا�ضة  وزارة  وكانت 
قد  احل��ي��اة،  ج��ودة  وبرنامج  النارية  وال��دراج��ات  لل�ضيارات 
 1 ف��ورم��وال  ج��والت  الإح��دى  ر�ضميا  اململكة  ا�ضت�ضافة  اأعلنت 
�ضراكة متتد  اإط��ار  مدينة ج��دة، وذل��ك �ضمن  ملو�ضم 2021 يف 
النارية  لل�ضيارات والدراجات  ال�ضعودي  15 �ضنة بني االحتاد 

والفورموال 1.
واأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خالد بن �ضلطان العبدالله 
لل�ضيارات  ال�ضعودي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�ضل 
للفورموال 1  الكرى  ال�ضعودية  اأن جائزة  النارية  والدراجات 
عد، اإذ ُينتظر  �ضتكون حمّطمة لالأرقام القيا�ضية على �ضتى ال�ضُ
اأ�ضرع واأطول حلبة �ضوارع يف  اأن تكون حلبة كورني�س جدة 
اأكر جم�ّضم ل�ضيارة فورموال 1 من  اإىل بناء  العامل، باالإ�ضافة 
قطع الليغو يف �ضبيل جمع الترعات ملن�ضة اإح�ضان اخلريية، 
القيا�ضية  ل��الأرق��ام  غيني�س  كتاب  املج�ّضم  ه��ذا  يدخل  اأن  على 
ل�ضالح االحتاد ال�ضعودي لل�ضيارات والدراجات النارية ما اإن 

يتم االنتهاء من جتميعه.



تختلط م�س�عر الفرح ب�لفخر واالعتزاز يف االحتف�ل بيوم الوطن 91، اليوم الذي ج�ء واململكة تنعم ب�الأمن واالأم�ن والطم�أنينية واال�ستقرار، 

واجلميع يرفل يف ثوب ال�سحة والع�فية بعد اأن ت�سدت اململكة جل�ئجة كورون� بقوة وح�فظت على �سحة االإن�س�ن مواطنني ومقيمني دون متييز، 

م�ستفيدة من اإمك�ن�ته� االقت�س�دية وعزميته� واإ�سراره� على حم�ية اجلميع. لقد �سطر املواطنون واملقيمون اأ�سمى اأي�ت ال�سكر حلكومة اململكة 

وقي�دته� الر�سيدة -حفظه� الله- على م� تقوم به من اأجل رفعة الوطن، �س�ئلني الله اأن يدمي هذه النعمة واأن يحقق املق��سد.

فخر واعتزاز بتميز
المملكة في يوم الوطن

نحتفي ب�لوطن وتعجز الكلم�ت عن و�سف فرحتن�، الأن م�س�عرن� جت�ه الوطن 

اأن  من  واأجمل  كلم�ت،  ت�سمله�  اأن  من  واأو�سع  عنه،  م� ميكن احلديث  اأ�سعب 

ي�سفه� تعبري، لذلك نقف ع�جزين عن ن�سج اأب�سط الكلم�ت لتلتحفه� م�س�عرن� 

يف احتف�لية اليوم الوطني، فنحن ال منلك اخلي�ل الك�يف خللق حروف تليق 

مبق�م هذا الوطن العظيم، لكنن� منلك واقعً� يفوق جم�لي�ت اخلي�ل وطموح�ت 

الفكر وتوقع�ت العقل، نحن منلك اأر�سً� من خريات، تو�سدته� اأكت�ف الرج�ل، 

اأخ�سر  ج��وازًا  فخر  بكل  بعز وكرامة ونحمل  لنحي� 

نحن  واإج���ااًل..  احرتامً�  الع�مل  دول  له  تقف  اللون 

ت�سكنن�، وجم�له�  التي  ال�سعودية بكل فخر، روحه� 

الذي ير�سم ماحمن�، ون�سيمه� الذي يعّطر ذكرن� يف 

الع�ملني.. دمت ي�وطني عزًا وفخرًا وجمدًا.

ح�سن الزهراين

مدير مكتب الرئي�س التنقيذي/ هيئة االإذاعة والتلفزيون

Twitter: @alzahranihassan

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  ملق�م  والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت  ا�سمى  اأرف��ع 

�سلم�ن بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأمني االأمري حممد بن �سلم�ن -حفظهم� 

هذا  يف  ال���91.  الوطني  اليوم  مبن��سبة  ال�سعودي  ال�سعب  عموم  واإىل  الله- 

له  اأن�س�أت على يد املوؤ�س�س املغفور  اليوم العظيم ن�ستذكر وحدة الوطن التي 

ذلك  ثراه- وم�سى على  الله  بن عبدالرحمن -طيب  امللك عبدالعزيز  الله  ب�إذن 

من بعده اأبن�ءه الكرام لت�سبح بادن� اليوم يف مقدمة دول الع�مل يف خمتلف 

ي�سعون  الذين  و�س�ب�ته�  �سب�به�  ب���أي��دي  امل��ج���الت 

الوطن.  اآم�لهم واآم�ل  اأجل م�ستقبل زاهر يحقق  من 

ين�سر  واأن  �سوء  كل  بادن� من  اأن يحفظ  الله  اأ�س�أل 

واالأم���ن  االأم��ن  علين�  يدمي  واأن  املرابطني،  جنودن� 

واال�ستقرار. وكل ع�م ووطنن� بخري. 

عبدالله دان�س 

ع�سو جمل�س االإدارة و�سريك موؤ�س�س 

�سركة البحر االأزرق لل�سن�عة 

Twitter: @aeadanish

وال�سعب  القي�دة  بتاحم  الوطن  لتوحيد  جميدة  ذك��رى  هو  الوطني  اليوم 

الوفري.  واخل��ري  واالأم���ن  ب�الأمن  فيه  ننعم  ال��ذي  العظيم  الكي�ن  هذا  لتكوين 

اململكة تطورت يف ك�فة املج�الت �سواء على م�ستوى العي�س الكرمي، اأو تطوير 

يف  والنج�ح  ال�سريفني،  احلرمني  وخدمة  العلمي،  والتقدم  التحتية،  البنى 

تنظيم احل�سود خال موا�سم احلج والعمرة وتوفري اخلدم�ت ملرت�ديه�، ف�سًا 

عن احل�سول على املركز الث�ين ع�مليً� يف التع�مل مع ج�ئحة كوفيد 19. كل هذه 

وتوفري  العي�س  ورف�هية  ظل  يف  علين�،  الله  نعم  من 

بتع�ون  احلكيمة،  القي�دة  قبل  م��ن  واالأم����ن  االأم���ن 

روؤية  حتقيق  يف  للم�س�همة  ال�س�عني  املواطنني  من 

2030م.

ح�مت ب�غف�ر

ن�ئب الرئي�س امل�س�عد - م�سرفية ال�سرك�ت

البنك االأهلي ال�سعودي

LinkedIn: Hatim Baghaffar

املياد،  منذ  حب  الغ�يل،  الوطن  لهذا  حبن�  عمق  عن  تعرب  كلم�ت  هن�ك  لي�س 

مليء ب�لعط�ء واالأمل، حب ي�سكنه االأمن واالأم�ن والطم�أنينة، وال يوجد اأجمل 

منه جت�ه الوطن، ف�ململكة ع�سق ال ينتهي لبلد معط�ء. ونفخر ونعتز ب�نتم�ئن� 

الأر�س احلرمني ال�سريفني. وكل ع�م ووطني احلبيب 

الر�سيدة  قي�دتن�  ظل  حتت  ورفعة  علو  ويف  �س�مخ 

بني  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  بقي�دة 

عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأمني االأمري حممد بن 

�سلم�ن -حفظهم� الله-.

لي�ن البلوي

م�س�عد م�ست�س�ر ق�نوين / �سركة ب�رنز

Twitter: @layan_albluwi
مق�م خ�دم احلرمني  اإىل  ب�لته�ين والتربيك�ت  نتقدم  الوطني  اليوم  مبن��سبة 

االأم��ري  العهد  ويل  و�سمو  �سلم�ن،  امللك  ال�سريفني 

حممد بن �سلم�ن -حفظهم� الله- وال�سعب ال�سعودي 

الغ�يل. اأدام الله علين� نعمة االأمن واالأم�ن، وكل ع�م 

بادن� يف اأعلى القمم.

�سلط�ن كلكت�وي 

املوؤ�س�س

مط�عم اندرقراوند، برجر روم، ب�بلوز

Instagram: sultank10

يف اليوم الوطني ال�91 لبادن� الغ�لية اململكة العربية ال�سعودية، اأتقدم ب�أ�سدق 

بن  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل���دم  الته�ين 

عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده االأمني االأمري حممد بن 

الكرمي.  ال�سعودي  ولل�سعب  الله-  -حفظهم�  �سلم�ن 

واال�ستعداد  اأجن��ز  م�  لتقييم  فر�سة  الوطني  اليوم 

من  اإ���س��راق���  اأك��ر  م�ستقبل  حتقيق  نحو  لانطاق 

خال تع�ون وت�س�رك ك�فة القط�ع�ت واجله�ت املعنية يف الدولة واملواطنني 

واملقيمني، ف�ليوم ن�ستقبل يومن� الوطني ب�لكثري من االأمل والطموح والدع�ء 

بحفظ هذا البلد وا�ستدامة اأمنه.

اأي�د م�س�ط

رئي�س جمل�س االإدارة

�سركة ف�د الع�ملية

Twitter: @mashateyad

ة  وال��ِع��زَّ الفخر  دار  مملكتن�  ل��ذك��رى  ع���م��ً�   91 مب��رور  نحتفل  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 

والعط�ء، وبتميز �سع�ر دولتن� لهذا الع�م "هي داٌر لن�". ونحمد الله اأن قي�دة 

م�  ال�سب�ب  ثقته� يف  االإجن���ز وت�سع  م��سية يف طريق  الله-  اململكة -حفظه� 

جعل اململكة من اأكر الدول املتميزة، وهي من دار لكل مواطن طموح يريد ترك 

ي�سمل  اململكة  تطور  املج�الت.  جميع  يف  مبهر  اأث��ر 

�ل ل�سب�ب و�س�ب�ت  ال�سن�عة واالقت�س�د والتقدم الفعَّ

الوطن يف ك�فة املج�الت لرفع راية اململكة بتميز من 

اأجل م�ستقبل م�سرق وواعد نحو روؤية 2030. دمت 

ي�وطني داٌر لن�، داُر فخٌر وعط�ء واأمٌن واأم�ن.

دالي�� ال�سه�ري

اأخ�س�ئي موارد ب�سرية

�سركة تكنولوجي�ت ال�سحراء

Twitter: @daliacherry

اعترب اململكة العربية ال�سعودية وطني االأول، حيث ولدت وترعرعت على هذه 

املع�ملة،  الكرم واالإح�س�ن وطيب  فيه� �سوى  اأجد  املعط�ء ومل  الطيبة  االأر�س 

كم� اأكن له� كل احلب والتقدير واالمتن�ن. نحن نحتفل بهذا اليوم من كل �سنة 

ك�ن  الطيبة وملن  االأر�س  لهذه  ُتكنه �سدورن� من حمبة وتقدير  لكي نعرب عم� 

وا�ستقرار.  واأم��ن  رف�هية  من  بادن�  به  تنعم  فيم�  تع�ىل  الله  بعد  الف�سل  لهم 

له� يف جميع  قفزات ح�س�رية ال مثيل  اململكة يف �سنوات قائل  حيث �سهدت 

واالأمني  والتعليمي  االقت�س�دي  املج�ل  يف  الباد  هذه  حققته  فم�  املج�الت، 

وال�سحي وك�نت يف مقدمة الدول من حيث التع�مل 

مع ج�ئحة كورون�. موؤمن بقدرات ال�سعب ال�سعودي 

همة  وذو  واالإجن����ز  للعمل  حمب  طموح  �سعب  فهو 

لهم  اأتيحت  م�  وحيث  للتعلم.  حُمب  و�سغوف  ع�لية 

الفر�س فهم قده� وقدود. كل ع�م واململكة بخري.

ممدوح اللولو

الرئي�س التنفيذي/ �سركة كوارتز

Twitter: @mamdouhkallulu

ب�أعاٍم يحمل لونه� رمزًا  اأطف�ل يلوحون  املك�ن يعّج ب�لرباعم اخل�سراء، 

للخري واالأمل. يربق ومي�س اأعيوِنهم ب�سوٍء �س�طٍع ُيب�سُر مب�ستقبٍل ي�أبى 

احلفُل  يقت�سر  وال  الع�مل.  دول  م�س�ف  مقدمه  يف  اإال  �سب�به  يكون  ال  اأن 

االأخ�سر على ال�سغ�ر. فم�سرية احلب والعط�ء لهذا الوطن الروؤم مطبوعة 

املجد  ف�أنت  �س�رعي«،  والعلي�ء  للمجد  »�س�رعي  كل مواطن بختم  قلب  يف 

الت�ريخي  اليوم  ال��ّرزة. يف هذا  ال�سموخ واأنت  العزة واأنت رمز  واأر���س 

تتحدى  وك�أنه�  اآخ��ر  بعد  ع�مً�  جم�اًل  ت��زداُد  اأراه���  ع�م�،   91 م��رور  وبعد 

قوانني الكون، فهذه االأر�س ال ت�سيخ، واإمن� بروح �سب�به� وعزم قي�دته� 

التنمية  ب�إك�سري  االأوط���ن  جميع  بني  وتتف�خر  وحيويته�  قوته�  ت�ستمد 

التي  عرو�ستي  ي���  اململكة  ي���  ال��دائ��م.  وال��ت��ط��ور 

جهة  من  ال�سم�ِس  طلوع  يحني  حتى  ت�سيب..  ال 

املغيب.

ريه�م ال�سدوي 

ط�لبة در�س�ت علي�

ج�معة جدة

Twitter: @alshadwireham

اليوم مير على وطنن� احلبيب 91 ع�ًم� من املجد والرخ�ء والنمو 

ليوؤكد  دار«  لن�  »ه��ي  الع�م  ه��ذا  �سع�رن�  وي�أتي  واالأم����ن،  واالأم��ن 

 – قي�دتن�  وروؤي��ة  بحكمة  جميع�  نفو�سن�  داخ��ل  الرا�سخ  اإمي�نن� 

ال�سحية  ال��ظ��روف  وبرغم  �سعبن�،  وق��وة  وب��ق��درة   - الله  حفظه� 

بخطط  والدفع  اال�ستمرار  من  اململكة  متكنت  الراهنة،  والع�ملية 

العديد  يف  ال�سخمة  امل�س�ريع  واإطاق  والتطوير  التنمية  وبرامج 

االإن�س�ن،  اال�ستثم�ر يف  م�س�ريع  راأ�سه�  على  وي�أتي  املج�الت،  من 

الفر�س  من  املزيد  الوطن  هذا  اأبن�ء  م�نحة 

واالإمك�ني�ت ل�سم�ن حي�ة كرمية تليق بهم. 

كم� يوؤكد �سع�ر »هي لن� دار« اأن اململكة دائًم� 

فيه� دون  لكل ق�طن  الدار وال�سكن  م� تكون 

تفرقة بني مواطن اأو مقيم.

د. اإين��س علي

عميدة كلية االأعم�ل والق�نون 

ج�معة دار احلكمة

Twitter: @inasssalamah

العربية  اململكة  ت�أ�سي�س  مت  ع�م�   91 وقبل  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  يف 

الله  �سعود -طيب  اآل  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  يد  على  ال�سعودية 

ثراه-. وا�ستمر اأبن�وؤه امللوك على نهج القي�دة احلكيمة الر�سيدة، 

بقي�دة والدن� خ�دم احلرمني  ال�91  ب�لع�م  اليوم نحتفل  وه� نحن 

ال�سريفني امللك �سلم�ن و�سمو ويل عهده االأمني ال�س�ب الطموح ق�ئد 

الروؤية �سمو االأمري حممد بن �سلم�ن -حفظهم� الله-، ون�س�أل الله 

اأمنه� واأم�نه� وا�ستقراره�  الغ�لية  اأن يدمي على مملكتن�  عز وجل 

واأن يدمي عليه� الرخ�ء والعز وال�سخ�ء. ق�لو لن� هي� لن� دار، واأن� 

انتهز هذه الفر�سة واأقول نحن له� مواطنون 

العربية  اململكة  ب��ادن���  خلدمة  وم��واط��ن���ت 

ال�سعودية. واأ�س�أل الله اأن ينفع بهذا ال�سعب 

ال�سرق  م�ستقبل  ل��ق��ي���دة  ال��ن���ج��ح  العظيم 

االأو�سط،، موطني ع�ست فخر امل�سلمني.

حممد رحيم

م�سوؤول املبيع�ت

�سركة �سله

Instagram: moe_haytham

مولد  يوم  ف�إنه  �سعودي  مواطن  لكل  اعتي�دي  غري  يوم  هو  اليوم 

الته�ين  ا�سمى  اأرفع  املن��سبة  وبهذه  املعط�ء  العظيم،  الوطن  هذا 

ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  بقي�دة  الر�سيدة،  لقي�دتن�  والتربيك�ت 

�سلم�ن،  بن  حممد  االأم��ري  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن  امللك 

اأن  الله  واأ���س���أل  ك���ف��ة.  ال�سعودي  وال�سعب 

مهبط  الط�هر  البلد  ه��ذا  ويحفظ  يحفظهم 

راي��ة  تظل  واأن  و�سر  �سوء  ك��ل  م��ن  ال��وح��ي 

اململكة مرفوعة بني االأمم ب�إجن�زاته� وعط�ء 

 2030 روؤي��ة  ب�تت  لقد  املخل�سني.  اأبن�ئه� 

اأقرب من ال�س�بق وا�سحة امل�س�ر.

لوؤي �سربي

حم��سب ق�نوين �سريك

�سركة ه��سم عمر خي�ط و�سرك�ه

LinkedIn: Loay Sabri

يف كل ع�م متتلئ قلوب ال�سعوديني بحب وطن مفعم ب�لعط�ء، متيز 

عن بقية االأوط�ن ب�أن عط�ءه يفوق نظرائه، احلب هو اأ�سمى تعبري 

التع�بري،  واأ�سدق  امل�س�عر،  اأ�سمى  القلب تخرج  فمن  لرد اجلميل، 

ململكتن�  مميز  ع�م  الع�م  هذا  يكون  قد  ومواطن.  وطن  بني  ت��دور 

كورون�،  جل�ئحة  وق��وة  بعزمية  الت�سدي  من  لتمكنه�  احلبيبة، 

يف  االقت�س�دات  �سمود  م��دى  وك�سفت  ال��ع���مل،  دول  اأنهكت  التي 

وجه »كوفيد« ليت�سح اأن اململكة متميزة وله� القدرة على مواجهة 

ال�سع�ب والتحدي�ت املختلفة وتهتم ب�سحة االإن�س�ن وتوليه� اأهمية 

بلد  ف�ل�سعودية  متييز،  دون  واملقيمني  للمواطنني  ب�لن�سبة  كربى، 

قوي ر�سني يتقدم على كثري من الدول يف جم�ل ال�سحة والتقنية 

واإدارة االإزم�ت واجل�ئح�ت. ويف اليوم الوطني ع�م 91 نقول اإن 

اأظه�ر م�س�عر احلب والفرح هي اأقل بكثري مم� يحت�جه هذا الوطن 

ب�لكثري  مدعوم�  احل��ب  يكون  الأن  ونطمح  ومقيم  مواطن  كل  من 

وطني  يوم  رفعته.  حتقق  التي  االأفع�ل  من 

�سعيد على الوطن وعلى مق�م خ�دم احلرمني 

وعلى  االأم��ني،  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

�سعب اململكة مواطنني ومقيمني.

د.ع�دل العتيبي

اأ�ست�ذ الت�سويق و�سلوك امل�ستهلك 

ج�معة دار احلكمة

Twitter: @adelhull12
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91 معلومة عدلية 
تهم المستفيدين

 بساتين تفيض 
بالثمار والخيرات

الريا�ض - البالد
معلومة   91 ي�ضم  ملًفا  العدل  وزارة  اأ���ض��درت 
عدلية تهم امل�ضتفيدين، اإ�ضافة اإىل اأهم امل�ضتجدات 
يف قطاعات الوزارة كافة، مبنا�ضبة اليوم الوطني 
بالت�ضريعات  تعريف  على  امللف  وا�ضتمل   .91
جانب  اإىل  ال����ق����رارات،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأب�����رز، 
الإلكرتوين  التقا�ضي  منها  جمموعة من اخلدمات 
وما يت�ضمنه من اإجراءات، وخدمات قطاع التنفيذ.
املتعلقة  املعلومات  اأه���م  على  امل��ل��ف  وي��ح��ت��وي 
وما  اجل��دي��د  التوثيق  كنظام  ال��ت��وث��ي��ق،  بقطاع 
ملبداأ  وتعزيز  العقاري  للأمن  تعزيز  من  �ضيحققه 
خلل  م��ن  احل��ق��وق  وح��ف��ظ  ال�����ض��ك��وك،  موثوقية 
اخلا�ص  القطاع  م�ضاركة  وتعزيز  العقود،  توثيق 

يف عمليات التوثيق.

تبوك - البالد
 ، اململكة  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  منظومة  �ضمن   
�ضهدت منطقة تبوك تطورًا زراعيًا كمًا ونوعًا منذ 
توحيد اململكة  بدعم غري حمدود من قيادة اململكة 
الإعانات  وتقدمي  الزراعية  للأرا�ضي  توزيع  من 

والقرو�ص للمزارعني مبختلف اأنواع الدعم.
واأ�ضحت مدن وحمافظات ومراكز وقرى منطقة 
كالقمح  ال��زراع��ي��ة  ب��امل�����ض��روع��ات  ت��ب��وك حم��اط��ة 
وال��ف��واك��ه واخل�������ض���روات، اإ���ض��اف��ة مل�����ض��روع��ات 
ال��زه��ور وال����ورود وم�����ض��روع��ات ت�ضمني الأغ��ن��ام 
واإن���ت���اج الأل���ب���ان وال��ب��ي�����ص وط���ي���ور ال�����ض��م��ان ، 
وحتت�ضن املنطقة 14500مزرعة، و9850 بيتًا 
حمميًا وت�ضل م�ضاحة اخل�ضار املك�ضوفة املتنوعة 

اإىل50،000 هكتار.

وطن شامخ 
جدة ـ خالد بن مر�ضاح 

 امتزجت  امل�ضاعر بالفخر والعزة  يف خمتلف مناطق اململكة  ابتهاجا باليوم الوطني الـ 91 والذي اأعادت ذكراه تلك ال�ضرية العطرة للملك 
اأبناوؤه الربرة تلك اخلطوات املباركة اإىل اأن و�ضلت اململكة اإىل مكانة  ـــ الذي بداأ امل�ضرية وتابع  ـــ رحمه اهلل  اآل �ضعود   الراحل عبدالعزيز 
مرموقة عامليا وقاريا لت�ضبح ذات تاأثري على جميع الأ�ضعدة بف�ضل ما اأولته القيادة احلكيمة لهذه البالد منذ ن�ضاأتها، وبهذه املنا�ضبة املرت�ضخة 
يف حنايا ابناء الوطن فاإن جميع ارجاء الوطن تتزين لهذه املنا�ضبة وتتو�ضح باللون الخ�ضر فيما تكت�ضي املالمح بالفرحة  واجلميع يرفعون  

العالم اخل�ضراء ويتغنون بالنه�ضة ال�ضاملة ، مما جعل هذا الوطن يتبواأ مكانة عالية ويبقى �ضاخما يف ظل قيادته احلكيمة.
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الجسر المعّلق يتوشح باألخضر
الريا�ض - البالد 

 اأ�ضاءت وزارة النقل واخلدمات اللوج�ضتية، اجل�ضر املعلق يف 
مدينة الريا�ص، باألوان علم اململكة، تزامنًا مع الحتفالت باليوم 
املقدمة،  اخلدمات  لتح�ضني  جهودها  اإط��ار  ويف   ، ال�91  الوطني 

والرتقاء بجودة احلياة يف مدن اململكة.
 ويعد اجل�ضر الواقع على الطريق الدائري الغربي يف الريا�ص ، 

اأطول ج�ضر معلق يف اململكة، وقد جرى النتهاء من اأعمال اإن�ضائه 
763 مرتًا،  ويبلغ طوله   ، 2000م  عام  ر�ضمي  ب�ضكل  وافتتاحه 
مرت   35.8 عر�ضه  يبلغ  فيما  �ضفلية،  اأع��م��دة  ث��لث  من  ويتكون 
بعر�ص  و�ضطية  ج��زي��رة  بينهما  يف�ضل  اجت��اه��ني  م��ن  وي��ت��ك��ون 
الأنظمة احلديثة يف  كما جرى ت�ضميم اجل�ضر وفق  5.40 مرت، 

بناء اجل�ضور.

إحذروا غسل اللحوم 
والدجاج 

جدة - البالد
غ�ضل  خطورة  من  والتغذية  ال�ضحة  خرباء  حذر  جمددا 
عدة  لأ�ضباب  طهيها  قبل  جيدا،  املغلف  وال��دج��اج  اللحوم 

اأبرزها املخاوف من انت�ضار اأي بكترييا �ضارة.
موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضريرية  التغذية  اخت�ضا�ضية  واأك���دت   
"مايو كلينيك"، اأنيا هيل، اأن بع�ص النا�ص يعتقدون اأنه من 
لكنها   ، الطهو  قبل  والدجاج  اللحوم  يغ�ضلوا  اأن  املفرت�ص 
يف  البكترييا  انت�ضار  خلطر  نظرا  ذل��ك،  فعل  بعدم  تو�ضي 

املطبخ ، وفق ما نقل موقع "ميديكال اإك�ضرب�ص".
النيء من زيادة  الدجاج  الأكرب عند غ�ضل  القلق   ويكمن 
خطر انت�ضار الأمرا�ص املنقولة بالغذاء حيث ميكن للدجاج 
النيء وع�ضائره اأن حتمل بكترييا �ضارة مثل ال�ضاملونيل 
هناك خطر  اجل��اري،  املاء  الدجاج حتت  ت�ضطف  ، وعندما 
واأدوات  احل��و���ص  ح��ول  البكترييا  وب��ال��ت��ايل  امل��اء  تناثر 

املائدة والطعام القريب.

برنامج »المشروع« تجسيد 
لجودة الحياة

مسّنة تدخل »جينيس«
 في رفع األثقال

جدة- البالد
يعترب برنامج امل�ضروع الذي تبثه القناة ال�ضعودية الأوىل احد الربامج ذات ال�ضيت 
والقيمة الإعلمية املتميزة نظرًا لهتمامه بالتعريف بالعديد من امل�ضاريع العملقة التي 
عا�ضتها وتعي�ضها اململكة ويوؤ�ضل الربنامج الذي يعده ويقدمه الزميل عبدالله ال�ضمري  
لعمل تنويري تعريفي يليق بربامج التحولت الع�ضرية من حيث امكانية ال�ضتفادة 

من كم املعلومات احل�ضرية الناجمة عن البحث والتق�ضي ملا وراء امل�ضروع. 
انتاج  اأن  على  موؤكدًا  ل�)البلد(  حتدث  الأ�ضمري 

اإ�ضافة  اعتبارها  ميكن  والتي  اللفتة  الربامج 
اإىل  اإ�ضافة  للمتلقي حتتاج جلهد فكري  نوعية 
امل�ضتطاع  ق��در  والي��ج��از  للإمكانات  احلاجة 

فما ميكن اأن يطرح ب�ضاعة بث ميكن تقدميه 
بدقائق معدودة م�ضريًا اإىل اأن اململكة تعترب 
عملقة  م�ضاريع  من  ت�ضهد  مبا  عمل  ور�ضة 

اإعلن الفخر  ومن الواجب علينا جميعًا 
والع���ت���زاز والح��ت��ف��اء ب��احل��راك 

ال��ت��ن��م��وي امل�����ض��ه��ود ل��ي��درك 
ال�����ع�����امل ح���ج���م ال���ط���م���وح 

ال�������ض���ع���ودي ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الآم���ال يف اإط��ار روؤي��ة 
التي   2030 اململكة 
خادم  باهتمام  حتظى 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 

وب���رع���اي���ة ���ض��م��و ويل 
العهد، حفظهما الله.

وا�ضنطن - وكالت
متكنت الأمريكية اإيديث مورواي تراينا، البالغة من العمر 100 عام، من 
يف  اأثقال  رافع  اأقدم  ب�ضفتها  القيا�ضية،  "جيني�ص" للأرقام  مو�ضوعة  دخول 
العامل. وقالت اإيديث والتي جنحت يف رفع 68 كيلوغراما، ملوقع "يو اإ�ص اأي 

توداي"، اإن لريا�ضة رفع الأثقال اأثرا اإيجابيا كبريا على �ضحتها.
�ضن  الأثقال يف  رفع  ريا�ضة  بداأت مبمار�ضة  اأنها  اإيديث  واأو�ضحت اجلدة 
متاأخرة من عمرها، وكانت مرتددة للغاية يف الذهاب ل�ضالة الألعاب الريا�ضية 
مترينات  ممار�ضة  يف  �ضديقاتها  لإح��دى  اإيديث  وان�ضمت  الأم��ر.  ب��ادئ  يف 
رفع  متار�ضان  ال�ضيدتان  وت��زال  العظام،  ه�ضا�ضة  من  الوقاية  على  ت�ضاعد 

الأثقال ب�ضكل �ضبه يومي.

 يزدان الوطن اليوم تاألقا ووهجا وحبورا وهو يتو�ضح 
باللون الأخ�ضر .. والأعلم ترفرف يف جميع الأرجاء 
.. جعلت منه ايقونة خ�ضراء  احتفاًء باليوم الوطني. 
من  والتوفيق  والذكاء  والإلهام  والعبقرية  الإميان  اإنه 
بكل  مباركا  اأخ�ضر  ال��وط��ن  ه��ذا  جعل  اأن   .. الله  عند 
والإن�ضانية  والثقافية  والبيئية  الطبيعية   .. املعايري 

والجتماعية والقت�ضادية ..
   اإنها معجزة اخلالق .. �ضبحانه وتعاىل .. التي حباها 
جلللة املغفور له امللك عبدالعزيز .. موؤ�ض�ص هذا الوطن 
الكبري  .. عندما اأطلق علم اململكة الخ�ضر مكتوبا عليه 

كلمة التوحيد .. ل اإله اإل الله حممد ر�ضول الله ..
    ت�ضري الدرا�ضات احلديثة .. اىل اأن اللون الأخ�ضر  هو 
معجزة اخلالق جل وعل يف هذا الكون .. وهو ي�ضكل 
اأحد اأركان الألوان الثلثة  التي ارتكزت عليها وتزينت 
بها كرتنا الأر�ضية .. وهي الأزرق والأ�ضفر والأخ�ضر 

.. وقليل من األوان اأخري منت�ضرة هنا وهناك. 
   لقد اأثبتت الدرا�ضات اأي�ضا .. اأن لكل لون القدرة على 
ا�ضتح�ضار ردود فعل نف�ضية معينة على �ضلوك الإن�ضان 
يعي�ص  التي  والبيئة  واملحيط  الواقع  تعك�ص  لأنها   ..
الذي ننظر  اللون  لكثافة وعمق  .. ويتم ذلك وفقا  فيها 
اإليه اأو نتعامل معه .. اأو بناًء على جتارب تعودنا عليها 

وخربات اكت�ضبناها يف تعاملتنا املختلفة. 
   فاللون الأخ�ضر له علقة وثيقة بالطبيعة اخل�ضراء .. 
وله ن�ضيب متعاظم يف التاأثري على �ضيكولوجية الب�ضر 
الثانية  ذلك يف خلل جزء من  .. ويتم  اأفعالهم  وردود 
الأخ�ضر  واحل�ضي�ص  الأ�ضجار  ل��ون  ن�ضاهد  عندما   ..
األوانها  وبتدرج  البا�ضقة  باأ�ضجارها  الكثيفة  والغابات 

اخل�ضراء. 
جلب  يف  ال�ضحر  مفعول  لها  اخل�ضراء  املناظر  هذه     
على  وت�ضاعد  الب�ضرية  النف�ص  يف  وال�ضكينة  الهدوء 

تقليل ال�ضغوط النف�ضية عند الإن�ضان.
يوؤثر  الأخ�ضر  اللون  اإن   .. اأي�ضا  الدرا�ضات  تقول      
ب�ضكل قوي على طريقة تفكرينا وعلقاتنا الإن�ضانية مع 
الآخرين  ويعالج �ضحتنا النف�ضية وانفعالتنا القوية .. 
واأن اإ�ضاعة  ال�ضوء الأخ�ضر ون�ضره حولنا يف الغرف 
على  قدرتنا  من  حت�ضن   .. فيها  نعي�ص  التي  والأماكن 

الرتكيز والقراءة والنقا�ص والتوا�ضل. 
 .. الأق�ضر  باملوجة  الأخ�ضر يتميز  اللون  اإىل  النظر     
بعك�ص بع�ص الألوان الأخرى التي تتطلب موجة اأطول 
الرتكيز  عملية  يعيد  اأن  الإن�ضان   على  وبالتايل  للنظر 

ومعايرة موجة النظر حتى ميكنه اإدراك اللون .. 
   ومن املثري اأي�ضا .. اأن اللون الأخ�ضر مرتبط باملال 
والرثوة والأمل والتفاوؤل واحلما�ص والإقدام  ويحفز 
على الإبداع والتغيري والتطوير ويجلب احلظ ال�ضعيد  

ويحافظ على التوازن النف�ضي للإن�ضان. 
    ويبقى ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه بقوة الآن .. كيف 
اقتحم وع��ي وقلب  ال��ذي  الإل��ه��ام  لهذه اخلاطرة وه��ذا 
وجعله    .. عبدالعزيز  امللك  له  املغفور  جللة  املوؤ�ض�ص 
اإىل  يفتقر  زم��ن  الأب��ع��اد اخل�ضراء يف  ه��ذه  ك��ل  ي��درك 

التكنولوجيا والبحث العلمي واملختربات.   
 . الع�ضر احلديث  الأم��ة يف     وج��اء باين نه�ضة هذه 
عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم 
هذا  �ضر  اكت�ضاف  واأع����ادوا   .. الأم���ني  عهده  وويل   ..
والدميوغرايف  البيئي  وتاأثريه  قوته  ومدى   .. اللون 
  2030 روؤية   ور�ضموا  والطبوغرايف  وال�ضيكولوجي 
لبناء الدولة الع�ضرية احلديثة وفق معايري امل�ضتقبل .. 
والتي توظف مواردها الطبيعية وثرواتها القت�ضادية 
من  اخل�����ض��راء  دفعها  ق��وة  م�ضتمدة   .. والجتماعية 
طموحات وحما�ص واإبداع وقيادة �ضمو الأمري ال�ضاب 

حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز. 
مثمرة  خ�ضراء  �ضجرة  واأن��ت   .. وطني  يا  ع��ام  كل      
الر���ص  اأع��م��اق  يف  ج��ذوره��ا  ت�ضرب   .. با�ضقة  يانعة  
والنجوم  الكواكب  بني  ال�ضماء  عنان  يف  وفروعها   ..

واملجرات.

زين اأمني

الوطن األخضر 
اإن العامل يتحول 
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