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ازدهار متبوع بازدهار
كتب  :حممد عودة اجلهني
جيل الأم�س� ،أو جيل املتقاعدين متو�سطي الأعمار املتنعمني برغد العي�ش بعد مرحلة
ال�شح واحلاجة من ال�سعوديني وال�سعوديات ال زال جلهم ي�ستذكر تفا�صيل ما بعد البدايات،
م�ستح�ضرين بني الفينة والأخ��رى ما ميكن �إدراج��ه �ضمن نوادر الق�ص�ص يف زمن ما �سمي
بالطيبني ا�ستنادا لب�ساطة مفرطة فر�ضتها حاجة مغلفة ب�صعوبة العي�ش و�شغف احلياة يف
اجلزيرة العربية قبل �أن تتبدل خالل فرتة ق�صرية من عمر م�شروع �سعودي تنموي متدرج
قفز باململكة اىل �صفوف الع�شرين الكبار والزال ،عازما على حتقيق ج��ودة احلياة التي
�أ�شرقت مالحمها ف�أ�ضحى ال�سعوديون وال�سعوديات الأكرث �سعادة وطم�أنينة و�أمن ًا بني كافة
املجتمعات ب�شهادات عاملية تدعو للفخر وتعزز القدرة واملكانة مدعومة مبا حتقق باجلانب
التح�صيلي العلمي لأبنائنا وبناتنا يف جماالت ال ح�صر لها حتى بات التفوق ال�سعودي عنوان ًا
�صارخ ًا للتناف�سية الدولية يف كافة جماالت احلياة.
�صحيح �أننا نت�أفف من ت�ضخيم الأنا وال جنيد فنون ت�سويق الذات وال ادل على ذلك من
تق�صرينا فيما يتعلق باملخرجات الإعالمية يف بع�ض الأو�ساط واملجتمعات العاملية بزمن بات
من املهم �أن ت�سبق االقوال الأفعال .فيما عك�ست اململكة تلك النظرية مدفوعة بقناعة را�سخة
بالأهمية البالغة لت�أثري الفعل احل�سن امل�ؤثر على حياة االن�سان مبقابل االعتماد على �شعارات
بالية خلفت الدمار للكثري من املجتمعات القريب منها والبعيد ،ولعلنا ن�ستدل على �سبيل املثال
مبا يعي�شه املجتمع الإي��راين مت�أثرا مبغامرات و�شعارات نظام ال تعنيه حياة االن�سان وال
يتح�س�س حاجاته بل �أن �آخر اهتمامه ت�سخري الإمكانات املتاحة خلدمة النا�س بعد �أن �سخرت
تلك االمكانات للهدم والتدمري والقتل والتفجري وت�أجيج الطائفية البغي�ضة.
�صحيح �أننا ل�سنا جمتمعا مالئكيا� ،إال �أن الأكرث �صحة ب�أننا نعي�ش تفا�صيل التنمية ب�أ�ساليب
مده�شة للقا�صي وال��داين قيا�سا للغري ،بلغت حد �إرغ��ام العدو قبل ال�صديق على االعرتاف
بالقفزات والإجنازات التي مكنت القاطنني حتت �سماء اململكة العربية ال�سعودية من ا�ستثمار
التقنية حتى باتت املراجعة احل�ضورية لدائرة حكومية او خا�صة م�س�ألة ت�ستدعي التعجب
لت�صبح ال�سعودية ملء ال�سمع والب�صر بفرتة ق�صرية يف اعقاب امل�ؤثر الإيجابي للر�ؤية
ال�سعودية الوا�ضحة التي يرعاها خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ويقود
تفا�صيلها ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن �سلمان " حفظهما الله " ،حيث
بدت ت�ؤتي ثمارها لي�صبح منط العي�ش �أكرث �سهولة ورفاهية �إذ �أن التحول الرقمي امل�شهود
عنوان تقدم ح�ضاري غري م�سبوق �أدى ابان ازمة كورونا اىل م�سرية حياتية طبيعية حمفوفة
بالدعم وامل�ساندة املبهرة ولهذا ا�ستمرت الدرا�سة عن بعد وك�أن الطالب والطالبات على مقاعد
ال�صفوف الدرا�سية التي ظلت خالية لعامني تقريبا.
لعلنا نتفق �أن اال�ستقرار الذي نعي�شه يف و�سط اقليم ميوج �سخونة مل يت�أت بال�صدفة
بل جاء عرب �سل�سلة من املزايا يف مقدمتها الروابط الوثيقة بني القيادة وال�شعب والتي بنى
قواعدها امل�ؤ�س�س املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عندما عقد العزم على توحيد
قبائل متناثرة متناحرة �أ�ضحت بحكم النوايا الطيبة قبيلة واحدة يجمعها وطن بحجم قارة
فتحولت خالل �سنوات من جمتمع تغلب عليه الفرقة اىل جمتمع ع�صري ت�سوده االلفة واملحبة
والت�آلف ،ف�شغف ال�سعوديني وال�سعوديات بع�شق ت��راب اململكة مل ينبع مدفوعا فالفطرة
وحدها ذلك �أن ما حتقق يف اململكة العربية ال�سعودية على م�ستوى التعامل الإن�ساين حمفز
حموري ملزيد من احلب والهيام حتى بات الغياب عن ار�ض الوطن فعال م�ؤرقا حد ال�ضجر
وا�صبحت الإقامة يف اململكة �أمنية ت�صل حد احللم لدى الكثري من اال�شقاء والأ�صدقاء بل بلغ
االمر التندر بالراحلني حتى وان كانت الدوافع ا�ضطرارية لذلك ت�صافح الأعني ماليني املقيمني
�إقامة دائمة من املتمتعني بالرفاهية ورغد العي�ش ولهذا متثل ذكرى اليوم الوطني لل�سعوديني
وال�سعوديات على وجه التحديد احلدث الأك�ثر مدعاة للفخر واالعتزاز بحكم هيبة ولدت
اعتزاز تدفق �إجن��ازات متالحقة جعلت من اململكة العربية ال�سعودية دولة ع�صرية بعد �أن
خلفت وراء ظهرها باقتدار الكثري من دول العامل املتقدم باحلكمة والروية والتخطيط ال�سليم
مرتفعة عن التوقف ملجاراة حاقد �أو �صاحب هوى �أو حا�سد فا�سد �أو مرتب�ص بالأمة ،وال ادل
على ذلك من حلظات مراقبة الواثق املقتدر للمنهمكني بامل�ؤامرات من الذين ق�ضوا �أعمارهم يف
م�شاريع كيدية باءت بالف�شل والعار فت�ساقطوا كالذباب بني انابيب ال�صرف ال�صحي ونوا�صي
�شوارع عوا�صم الغرب على مقربة من دكاكني جتار حقوق االن�سان م�شردين
طالبني ال�صفح والغفران ج��راء ارتكاب جرائم ال تغتفر �إال �أنها بالعرف
ال�سعودي تغتفر ثم تغتفر ثم تغتفر بحكم الثقة واالميان القاطع بالت�سامح
دون �إ�سقاط احلقوق ،وال�شواهد ال حتتاج دلي ًال.

تهنئ القيادة والشعب بذكرى اليوم الوطين
ي �� �س �ع��د م �ن �� �س��وب��و م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ب�لاد
لل�صحافة والن�شر بتقدمي �أ�سمى �آي��ات
التهانئ ملقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل

ع�ه��ده الأم�ي�ن الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
مبنا�سبة ذك��رى ال�ي��وم الوطني الثاين
والت�سعني للبالد ،مهوى الف�ؤاد ،اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ال �� �ش��اخم��ة بالعز

والكرامة ،واملتنعمة بحمد املوىل القدير
بالأمن واال�سقرار .كما تهنئ امل�ؤ�س�سة
كافة �أبناء وبنات اململكة بهذه املنا�سبة
الغالية على اجلميع.

السعودية
فعاليات احتفائية
جبميع املدن

رئي�س التحرير

العامل

يثمن جهود ولي العهد
باإلفراج عن أسرى لدى روسيا
جدة  -البالد

حظيت جهود وو�ساطة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف الإفراج عن ع�شرة �أ�سرى لدى رو�سيا
من عدة دول ب�إ�شادات وترحيب دويل وا�سع ،مثمنني جهود �سموه يف تبني املبادرات
الإن�سانية جتاه الأزمة الرو�سية -الأوكرانية ،وبف�ضل امل�ساعي امل�ستمرة ل�سموه مع
الدول ذات العالقة� ،إذ ثمن وزير اخلارجية الأمريكي� ،أنتوين بلينكن ،جهود ويل العهد
يف الو�ساطة لإخالء �سبيل الأ�سريين الأمريكيني اللذين ت�سلمتهما اململكة من رو�سيا،
كما �أعرب وزير اخلارجية الربيطاين جيم�س كليفريل ،عن �شكره وامتنانه لويل العهد
على دوره يف عملية تبادل الأ�سرى ،وت�أمني الإفراج عن املعتقلني .وثمن وزير اخلارجية
الكرواتي ،ج��وردان غرليت�ش ،جهود ويل العهد يف الو�ساطة لإخ�لاء �سبيل الأ�سري
الكرواتي الذي ت�سلمته اململكة من رو�سيا.

اململكة

من الكنداسة إىل
صدارة العامل
بتحلية املياه

امليزانية

أداء سريع ومميز ومنو فاق
تقديرات اخلرباء
البالد � -أحمد الأحمدي

حقق االقت�صاد ال�سعودي نتائج �إيجابية كبرية ومنوا �سريعا وقيا�سيا مع توقعات �أف�ضل
للربع الثالث من العام احلايل ،ا�ستمرارا لقوة �أداء امليزانية العامة للربع الثاين والن�صف
الأول ،والتي �أكدت متانة االقت�صاد �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وكفاءة �أدائه يف حتقيق معدالت
فاقت تقديرات اخلرباء ،بارتفاع الإي��رادات ،وفائ�ض بلغ  135مليار ريال مدعوما بتح�سن
العوائد البرتولية ،وارتفاع �إ�سهامات القطاعات الأخرى ،لتوا�صل اململكة بقيادتها الر�شيدة،
حتقيق �أهدافها يف التنمية امل�ستدامة وتعزيز مكانتها االقت�صادية على كافة الأ�صعدة ،رغم
تداعيات �أزمات االقت�صاد العاملي املتتالية وحتدياته الراهنة .فبعد �أيام مع �إعالن �صندوق
النقد الدويل تقديراته الأخرية بت�سجيل اململكة �أعلى ارتفاع لناجت قومي يف العامل بن�سبة
 ،% 7.6ك�شف تقرير �أ�صدرته الهيئة العامة للإح�صاء� ،أن الناجت املحلي الإجمايل ،منا
بالأ�سعار الثابتة على �أ�سا�س �سنوي .% 11.8
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المؤسس بسط األمن ووفر الماء والزاد والمأوى لضيوف الرحمن

عاما من المجد والعلياء
ً 92
عبداهلل صقر – مركز المعلومات

حتل علينا الذكرى الــ  92لتوحيد بالدنا على يد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل ـــ رحمه اهلل ــ بعد ان خا�ض امللك امل�ؤ�س�س ــ رحمه اهلل ــ معركة توحيد هذه البالد وب�سط
العدل والأمن يف ربوعها� ..شرع يف ملحمة البناء والنهو�ض بالبالد اىل الرقي ،ليكمل امل�سرية �أبنا�ؤه و�صو ً
ال للملك �سلمان و�سمو ويل عهده يحفظهما اهلل.

يوم الوطن  ..غايات التطور

عادل بابكير
حتتفل اململكة العربية ال�سعودية اليوم اجلمعة املوافق � 23سبتمرب بالذكرى الـ 92
لتوحيد اململكة وهي �أكرث قوة و�أ�شد عزما على بلوغ غايات التطور ،يف تفاعل حميم بني
�شعبها وقيادتها ،ويف تالحم وطني عري�ض �أر�سى �أ�س�سه م�ؤ�س�سها املغفور له جاللة امللك
عبدالعزيز �آل �سعود و�أبنا�ؤه الذين تعاقبوا على حكم البالد.
�إن االحتفال باليوم الوطني هو ا�سرتجاع لتاريخ بد�أ من �أول يوم �أعلن فيه توحيد اململكة
وا�سرتجاع لتطور هذا الوطن منذ بدايته حتى اليوم لنفخر بالإجنازات التي حتققت يف
خمتلف املجاالت العلمية وال�صحية والعمرانية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
كنا بالأم�س القريب ،ولعهد طويل نح�صر اقت�صادنا يف النفط ،ونعتمد عليه ب�شكل كلي
وتفجر
يف مداخيلنا ،فجاءت الر�ؤية الثاقبة ،لتخرج الوطن من هذه الدائرة ال�ضيقة،
ّ
طاقاته الكامنة ،وتفتح براحات اال�ستثمار على نحو مل يكن معهودا من قبل ،ومل يكن
حتى يف خيال �أح��د ،لنكت�شف جميعا �أن وطننا يزخر بالكثري الكثري ،و�أن لدينا من
الكنوز واملوارد الطبيعية ما ي�شكل منطلقا نحو اقت�صاد متنوع ،قادر على ال�صمود يف
عامل متغري ومتحول ،ال يقبل بال�ضعفاء.
اليوم يف عهد �سلمان احلزم والعزم ،وويل عهده امللهم حممد اخلري حفظه الله ،ي�أخذ
اليوم الوطني مفهوما �آخ��ر ،يكاد يطابق يف معناه التجريدي املح�ض ق�صة التوحيد
يف �أول مبدئها ،بالنظر �إىل ر�ؤي��ة اململكة  ،2030التي �أبدعتها عبقرية ويل العهد،
و�شكلت عالمة فارقة يف حياتنا اليومية ،وتاريخنا املعا�صر فحني ت�ضع ميزان التقييم
بني ما كان قبلها ،وما حدث بعدها� ،ستدرك �أن وطننا ،بهذه القيادة املباركة قد �صنع من
�أيقونة التوحيد منطلقا للتجديد ،وباعثا للهمة ،وحمفزا للخروج نحو براحات �أو�سع،
ور�ؤى خمتلفة ،يف كافة املجاالت االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والريا�ضية،
والثقافية والفنية والأدبية.
ولأن احل�صر م�ستحيل ،ل�صنائع دولتنا يف هذا العهد ف�أكتفي بالإ�شارة لعالمات فارقة
�شهدتها �ساحتنا الداخلية والإقليمية والعاملية ،ف�أدر وجهك تلقاء عا�صفة احلزم التي
ا�ست�شعرت اخلطر الو�شيك ،و�سدت املنافذ على �أحالم الدولة ال�صفوية و�أذيالها ..واقفز
باخلاطر نحو رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ،وقيادتها لتلك الدورة من عمر املجموعة
يف ظل و�ضع عاملي معقد ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد ،فقدمت اململكة النموذج
الأرقى والأمثل ملاهية �إدارة الأزمات ،والقدرة على حت�صني اقت�صادها يف الوقت الذي
مل ت�سلم من ذلك �أية دولة يف العامل ،فكانت عجلة التنمية يف اململكة ما�ضية �إىل الأمام،
وفق الر�ؤية املباركة� .أما �إدارة اململكة ملعركة املواجهة مع اجلائحة فتلك ق�صة �سيطول
احلديث عنها ،و�ستكون م�صدر �إلهام ل�شعوب العامل ..ت�ضيق ع ّني امل�ساحة لكثري من
املنجزات ،لكن ال بد من ذكر مبادرتي ال�سعودية اخل�ضراء وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر
اللتني �أعلن عنهما ويل العهد ،حفظه الله ،فهاتان املبادرتان تك�شفان مكانة اململكة عامليًا،
وبعد نظر قيادتها ،و�سبقها بالنظر �إىل التحديات التي تهدد العامل يف مناخه وطق�سه،
لتخرج من دوائر التنظري �إىل الفعل العملي املبا�شر بهاتني املبادرتني.
وكل ما تقدمه القيادة الر�شيدة حفظها الله من برامج ت�سعى من خاللها نحو البناء
واال�ستثمار يف الإن�سان ال�سعودي ،بتعبري ويل العهد الأمني( :ليكون املواطن م�ستعدا
ل�سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية بقدرات وطموح يناف�س العامل).
يف اخلتام ..
دمت �ساملا من كل �شر يا وطني دمت تنعم بالعلياء واملجد والرخاء والتطور.

أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

"بعون ال �ل��ه وت��وف �ي �ق��ه ن�ع�ل��ن ع��ن م�ي��زان�ي��ة
العام امل��ايل ال�ق��ادم بعد جت��اوز اململكة ،الآث��ار
االقت�صادية ،وامل��راح��ل اال�ستثنائية جلائحة
ك��ورون��ا ،وا��س �ت�م��رار االن �ط�لاق��ة االقت�صادية
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�إ� �ص�لاح��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واملالية ،وفق ر�ؤية اململكة  ،2030حيث نهدف
�إىل االهتمام ب�أمن و�صحة املواطنني واملقيمني،
والتنمية الب�شرية ،وا�ستمرار النمو والتنويع
االقت�صادي ،واال�ستدامة املالية" .بهذه الكلمات
ا�ستهل امللك �سلمان الإعالن عن �أ�ضخم موازنة
يف ت��اري��خ اململكة وال �ت��ي تبلغ قيمتها 955
مليار ريال يف ميزانية ال�سعودية ، 2022هذه
امليزانية و�صلت �إىل نحو � 68أل��ف �ضعف من
�أول ميزانية لل�سعودية والتي كانت تبلغ 14
مليون ريال يف عام  1352 (1934ه).
وتعك�س ه��ذه االرق� ��ام م��دى ت�ط��ور االقت�صاد
واحل�ي��اة ب�شكل ع��ام يف اململكة ،يف ظ��ل �آف��اق
جديدة ت�سعى الدولة �إىل حتقيقها وفق ًا لر�ؤية
 ،2030كما ارتفعت الإي��رادات اىل 1045
م�ل�ي��ار ري ��ال م�ق��اب��ل  930م�ل�ي��ار ري ��ال ال�ع��ام
 ،2021فيما هبطت النفقات اىل  955مليار
ري��ال مقابل  1015مليار ري��ال العام .2021
و�سجل العام  2022فائ�ض�آ مببلغ  90مليار
ريال مقابل عجر  85مليار ريال بـ.2021
ام��ا خم�ص�صات ال�ق�ط��اع��ات ف�ت���ص��دره��ا قطاع
التعليم ب�ـ  185مليار ري��ال ث��م ق�ط��اع البنود
العامة بـ 182مليار ريال ثم القطاع الع�سكري
ب ـ 171مليار ريال.فيما بلغ معدل منو الناجت
امل �ح �ل��ي الإج� �م���ايل  7.4%م �ق��اب��ل  2.9يف
 .2021وك�شفت وزارة املالية عن �إيجابيات
هامة يف امل��وازن��ة اجل��دي��دة� ،أب��رزه��ا انخفا�ض
ال�ضرائب يف ال�ع��ام ال �ق��ادم 2022م ،بن�سبة
 1.4%عن عام  ،2021مبا يقدر بحوايل 283
مليار ريال �سعودي.

إيداعات "سكني " تجاوزت  38.4مليار لاير
��ش��رع امل�ل��ك امل��ؤ��س����س مب�شروعه ال�ط�م��وح يف
توطني البادية من خالل �إقناع القبائل بالتخلي
ع��ن ال�ترح��ال وتوطينهم يف جتمعات بهدف
ا�ستقرارهم واالرتقاء ب�سبل معي�شتهم.
ب ��د�أ امل �� �ش��روع ب�ع��دد م��ن (ال �ه �ج��ر) م��ع توفري
اخلدمات الأ�سا�سية لعدد من القبائل التي اجته
�أفرادها �إىل �أعمال الزراعة والتجارة و�إحياء
الأرا�ضي التي ا�ستقروا بها والتي حتولت الحق ًا
اىل حوا�ضر تنموية بارزة.
واليوم ويف عهد امللك �سلمان من خ�لال تنفيذ
ر�ؤيتها الطموحة التي اطلقها �سمو ويل العهد
لزيادة ن�سبة التملك ال�سكني للأ�سر ال�سعودية
�إىل  70%بحلول ال�ع��ام  2030ب ��إج��راءات
�إل�ك�ترون�ي��ة م�ي���س��رة ،وق��د ب�ل��غ �إج �م��ايل م��ا ّ
مت
�إي��داع��ه يف ح���س��اب��ات م�ستفيدي �سكني منذ
�إعالن برنامج التحّ ول يف يونيو  2017حتى

�شهر يونيو  2022جتاوز  38.4مليار ريال.
فمنذ �إن���ش��اء ب��رن��ام��ج ال�ق��ر���ض ال �ع �ق��اري قبل
 42عاما مل يتمكن �إال � 860أل��ف م�ستفيد
من الإ�ستفادة من خدماته ط��وال ه��ذه احلقبة
الطويلة من الزمن.
بل و�صلت قوائم االنتظار لأكرث من ( � 480ألف
م�ستفيد ) ت�صل مدة انتظارهم ما بني � 12إىل
 15عامًا للح�صول على الدعم ال�سكني من خالل
�صندوق التنمية العقارية وبرناجمه ( برنامج
القر�ض العقاري).

المملكة تتقدم في  16مؤشرًا من مؤشرات
التنافسية العالمية في قطاع التعليم

قام امل�ؤ�س�س بت�شجيع تطور التعليم وم�ؤ�س�ساته
و�إن �� �ش��اء امل�ك�ت�ب��ات و�إت��اح��ة ال�ك�ت��ب للجميع ،
و�أعلن �إن�شاء مديرية املعارف يف 1344هـ /
1925م ،كما �شهدت مكة املكرمة �إن�شاء �أول
مدر�سة ابتدائية يف التعليم احلكومي احلديث
وهي مدر�سة امللك عبدالعزيز " العزيزية" التي
�أن�شئت عام 1345هـ ،ويف العام نف�سه افتتحت
املدر�سة ال�سعودية والفي�صلية واملحمدية.
ويف املدينة امل�ن��ورة تعد املدر�سة املن�صورية
واملدر�سة النا�صرية اللتان �أن�شئتا عام 1344هـ
هما �أول املدار�س احلكومية يف املدينة املنورة،
فيما تعد مدر�سة الأم��راء بالريا�ض التي بد�أت
فكرتها عام 1349هـ.
وت��وال��ت امل��دار���س االب�ت��دائ�ي��ة تفتح يف بقية
مناطق اململكة.
وب�ع��ودة �أك�ثر م��ن  3.5مليون طالب وطالبة
مل��دار� �س �ه��م االب �ت��دائ �ي��ة وري��ا���ض الأط� �ف ��ال يف
يناير املا�ضي من�ضمني ملن �سبقوهم من طالب
وط��ال �ب��ات التعليم ال �ع��ام يف جميع امل��راح��ل
الدرا�سية معلنني عن انطالقة ج��ادة ملوا�صلة
رحلتهم التعليمية بعودة ح�ضورية كاملة تكون
اململكة قد طوت جائحة كورونا وخرجت منها
حمققة �إجنازات عاملية من خالل التعليم عن بُعد
وما حققته من�صة مدر�ستي من نقطة حتول يف
رحلة التعليم لتكون �ضمن �أف�ضل �أربعة مناذج
عاملية يف التعليم عن بُعد ،وتوثيق جتربتها من
قبل اليون�سكو.
كما حققت اململكة تقدمًا يف  16م��ؤ��ش� ًرا من
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية يف قطاع التعليم،
وف ًقا للكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام
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 9مدن طبية سعودية كمركز
متعاون مع الصحة العالمية

�أقام امللك عبدالعزيز �أربع م�ست�شفيات �سعة كل
منها � 400سرير و�أربع حمطات غيار للعمليات
اجل��راح �ي��ة ��س�ع��ة ك��ل م�ن�ه��ا خم�سة وع���ش��رون

�سريرا ،كما �أدخل التطعيم �ضد اجلدري ون�شر
امل�صحات وامل�ست�شفيات املتنقلة وال�صيدليات
وامل�ستو�صفات و�شجع املواطنني على اتخاذ
االح �ت �ي��اط��ات ال�صحية والأ� �س��ال �ي��ب احلديثة
للوقاية من الأمرا�ض.
ومل تكن هذه العناية مق�صورة على املواطنني
وح��ده��م و�إمن ��ا ك��ان��ت �أي�ضا مي�سرة حلجاج
ب �ي��ت ال �ل��ه احل� ��رام وق ��د ت ��رك ه ��ذا �أث� ��ره مع
ا�ستخدام مياه ال�شرب النقية التي وفرها امللك
عبدالعزيز للحجاج يف تخفي�ض عدد الوفيات
بني احلجاج.
وال �ي��وم ويف ظ��ل ال��ر�ؤي��ة الطموحة ح�صلت
وزارة ال�صحة يف ف�براي��ر على امل��رك��ز الثاين
ع��امل�ي� ًا يف مواجهتها جل��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وذل��ك
بح�سب الت�صنيف العاملي لوكالة بلومبريغ.
كما �أ�شاد ال�صحة العاملية بتجربة اململكة املميزة
يف تطبيق برنامج تطهري الأيدي معترب ًة �إياها
�أحد الأمثلة الناجحة على م�ستوى العامل.

كما �أعلنت وزارة ال�صحة �إب��ان مو�سم احلج
امل��ا��ض��ي ع��ن القائمة �صفر بعدم ت�سجيل �أي
حاالت �إ�صابة بفريو�س كورونا بني احلجاج.
وم ��ؤخ��ر ًا منح جمل�س وزراء ال�صحة العرب
اململكة الفائز الأول جل��ائ��زة الطبيب العربي
للعام اجل��اري 2022م نظري التميز يف جمال
الطب الوقائي.
ويف ف�براي��ر امل��ا��ض��ي ه �ن ��أت منظمة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة اململكة بنجاحها يف ال�ق���ض��اء على
الرتاخوما كما هن�أتها باعتماد برنامج املدن
ال�صحية كمركز متعاون م��ع املنظمة .بعدما
ا�ستطاعت اململكة التفوق �إقليميا وعامليا يف
ال�سنوات الأربع الأخرية بح�صولها على اعتماد
منظمة ال�صحة العاملية لت�سع م��دن طبية يف
خمتلف املناطق وه��و الأعلى بني دول الإقليم
وه��ي (ال��درع�ي��ة ،واملدينة امل�ن��ورة ،والطائف،
وعنيزة  ،وجالجل  ،واملندق اجلموم ،وريا�ض
اخلرباء ،و�شرورة).
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خادم احلرمني وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول باليوم الوطين
الرياض  -واس
ال�سلطان هيثم بن طارق� ،سلطان عُمان� ،أخاه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
هن�أ َجاللة ُّ
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
و�أع��رب جالل ُته يف برقية بعثها خلادم احلرمني ال�شريفني ،عن تهانيه اخلال�صة
خل��ادم احلرمني ال�شريفني ،ومت ّنياته ال�صادقة له مبوفور ال�صحة وال�سعادة
والعمر املديد ،داعي ًا الله تعاىل �أن يعيد عليه هذه املنا�سبة و�أمثالها وقد حتقق
قي وازدهار.
املزيد مما ي�صبو �إليه ال�شعب ال�سعودي من تقدُّم و ُر ّ
وهن�أ جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين� ،أخاه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ
مبنا�سبة اليوم الوطني الـ .92و�أعرب جاللته يف برقية
بعثها خلادم احلرمني ال�شريفني ،عن �أطيب التهاين والتمنيات
مب��وف��ور ال�صحة وال�سعادة والعمر امل��دي��د خل��ادم احلرمني
ال�شريفني ،ول�شعب اململكة العربية ال�سعودية باملزيد من
التقدم واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.
و�أ�� �ش ��اد مب���س�ت��وى ع�م��ق ال �ع�لاق��ات الأخ ��وي ��ة ال��وط�ي��دة
واملتميزة التي تربط بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
وم��ا ت�شهده من تطور ومن��اء م�ستمر ومت�صاعد على
الأ��ص�ع��دة وامل�ستويات ك��اف��ة ،م ��ؤك��د ًا ح��ر���ص مملكة
البحرين الدائم على تعزيز وتر�سيخ ه��ذه العالقات
التاريخية املتجذرة عرب الزمان واالرتقاء بها �إىل �آفاق

�أرحب و�أ�شمل ملا فيه خري و�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
كما هن�أ �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
ال ��وزراء يف مملكة البحرين ،يف برقيتني ،خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ـ حفظهما الله ـ ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 92
للمملكة العربية ال�سعودية.
كما هن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ،ويل عهد دولة الكويت� ،أخاه
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
و�س�أل �سموه يف برقية بعثها ل�سمو ويل العهد ،الباري جل وعال �أن يحقق للمملكة العربية
ال�سعودية املزيد من التقدم واالزدهار يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ومب�ؤازرة �سمو ويل العهد الأمني ،و�أن يدمي عليهما وافر
ال�صحة ومتام العافية .وهن�أ ال�شيخ طالل خالد الأحمد ال�صباح نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،بهذه املنا�سبة.
وعرب يف برقية بعثها ل�سمو ويل العهد ،عن اعتزازه بعمق العالقات التاريخية املتجذرة
والروابط الأخوية املتينة ووحدة امل�صري امل�شرتك الذي يجمع البلدين ال�شقيقني� ،سائ ًال الله
عز وجل �أن يكتب جلهود �سمو ويل العهد التوفيق وال�سداد والنجاح ولل�شعب ال�سعودي
املزيد من الرخاء والتقدم واالزدهار يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود.

بأمر ملكي:

إعفاء العواد ..وهال التويجري رئيسا لـ "حقوق اإلنسان"
جدة  -واس

�أ���ص��در خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود � ،أم�س� ،أمرا ملكيا ب�إعفاء معايل الدكتور عواد بن �صالح
بن عبدالله العواد رئي�س هيئة حقوق الإن�سان من من�صبه ،وتعيني
الدكتورة هال بنت مزيد بن حممد التويجري رئي�س ًا لهيئة حقوق
الإن�سان مبرتبة وزير.

كما �أ���ص��در خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني� ،أم���را ملكيا بتعيني معايل
الدكتور عواد بن �صالح بن عبدالله العواد م�ست�شار ًا بالديوان امللكي
مبرتبة وزير.
و�شغلت الدكتورة هال قبل هذا املن�صب الأمينة العامة لـ"جمل�س �ش�ؤون
الأ�سرة" منذ يونيو .2017وهي رئي�سة فريق متكني املر�أة يف جمموعة
الع�شرين ،وم�ست�شارة �إداري ��ة يف وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية

االجتماعية باملرتبة اخلام�سة ع�شرة منذ �أبريل .2021
كما ت�شغل ع�ضوية اللجنة اال�ست�شارية جلائزة الأمرية نورة للتميز الن�سائي،
وع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري للربنامج الثقايف يف اجلمعية العربية ال�سعودية
للثقافة وال�تراث ،وع�ضوية جلنة امل��ر�أة يف جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا "�إ�سكوا" ،وجلنة عمل املر�أة يف منظمة العمل العربية.
ونالت التويجري يف " 2021و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الثانية".

تلقى اتصا ً
ال من شريف

ولي العهد يؤكد للرئيس األوكراني دعم الحل السياسي
جدة  -واس
�أج��رى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،ات�صا ًال
هاتفي ًا� ،أم�س ،بفخامة الرئي�س فالدميري زيلين�سكي رئي�س
�أوكرانيا.
و�أع��رب فخامته يف بداية االت�صال عن �شكره ل�سمو ويل
العهد على جهوده يف عملية تبادل الأ�سرى ،مقدرا ل�سموه
قبوله دور الو�سيط ومنوها بالدور املحوري للمملكة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط والعامل.
من جهته �أكد �سمو ويل العهد حر�ص اململكة ودعمها لكافة
اجلهود الدولية الرامية حلل الأزم��ة �سيا�سيا ،وموا�صلتها
ج�ه��وده��ا للإ�سهام يف تخفيف الآث ��ار الإن�سانية الناجمة
عنها ،م�ؤكدا ا�ستعداد اململكة لبذل اجلهود للو�ساطة بني كل
الأطراف.
كما تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،ات�صا ًال
هاتفي ًا ،ام�س من دول��ة ال�سيد حممد �شهباز �شريف رئي�س
وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية .وع�بر دول��ة رئي�س
الوزراء الباك�ستاين يف بداية االت�صال عن التهنئة ل�سموه
مبنا�سبة اليوم الوطني ومتنياته للمملكة مبزيد من التقدم
واالزدهار.
كما قدم دولته ال�شكر لقيادة اململكة على دعمها املتوا�صل
لباك�ستان و�شعبها ب�إغاثة مت�ضرري الفي�ضانات.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون بني البلدين
و�سبل تطويرها.

إشادات دولية بوساطة ولي العهد
في اإلفراج عن أسرى لدى روسيا
جدة  -البالد
حظيت جهود وو�ساطة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء يف الإفراج
عن ع�شرة �أ�سرى لدى رو�سيا من عدة دول ب�إ�شادات وترحيب دويل وا�سع
 ،مثمنني جهود �سموه يف تبني املبادرات الإن�سانية جتاه الأزمة الرو�سية-
الأوكرانية ،وبف�ضل امل�ساعي امل�ستمرة ل�سموه مع الدول ذات العالقة.
فقد ثمن وزي��ر اخلارجية الأم��ري�ك��ي� ،أن�ت��وين بلينكن ،جهود ويل العهد يف
الو�ساطة لإخالء �سبيل الأ�سريين الأمريكيني اللذين ت�سلمتهما اململكة من رو�سيا.
كما قدّم م�ست�شار الأم��ن القومي بالبيت الأبي�ض ،جاك �سوليفان� ،شكره
لويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان وحكومة اململكة ،على و�ساطته يف
عملية تبادل الأ�سرى بني رو�سيا و�أوكرانيا.
وقال �سوليفان يف تغريدة على تويرت :ن�شكر ويل العهد وحكومة اململكة
العربية ال�سعودية ،على ت�سهيلهما هذه ال�صفقة.
ورح��ب وزي��ر اخلارجية الربيطاين جيم�س كليفريل  ،بعودة خم�سة
مواطنني بريطانيني كانوا حمتجزين يف �شرق �أوكرانيا ،يف �إطار عملية
تبادل الأ�سرى بني رو�سيا و�أوكرانيا ،معربا عن �شكره وامتنانه لويل
العهد على دوره يف عملية التبادل،وت�أمني الإفراج عن املعتقلني .وثمن
وزي��ر اخلارجية ال�ك��روات��ي ،ج��وردان غرليت�ش ،جهود ويل العهد يف

الربيعة :المملكة تستجيب
دائما لألزمات اإلنسانية
نيويورك  -البالد

� �ش��ارك امل�ست�شار ب��ال��دي��وان امللكي امل�شرف
العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية ال��دك�ت��ور عبدالله ب��ن عبدالعزيز
الربيعة �أم ����س يف احللقة النقا�شية "
اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية
ال�ع��اج�ل��ة يف ال �ق��رن الأفريقي"
وال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ح��ك��وم��ات
�إيطاليا ،وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،واململكة املتحدة،
ودول ��ة ق�ط��ر ،و�إث�ي��وب�ي��ا،
وكينيا ،وال�صومال
 ،ب��ال �ت �ع��اون مع
م� �ك� �ت���ب الأمم
املتحدة لتن�سيق
ال � � � �� � � � �ش � � � ��ؤون
عبداهلل الربيعة

الإن�سانية (الأوت�شا) ،وذلك على هام�ش �أعمال
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف دورتها الـ
 77بنيويورك.
و�أكد �أن اململكة ا�ستجابت دوم ًا ملختلف الأزمات
الدولية ال�سيما يف منطقة القرن الأفريقي حيث
خ�ص�صت بني عامي (  2021و 2022
م )  15م �ل �ي��ون دوالر �أم��ري �ك��ي
للم�ساعدة يف تقليل خطر
الأزم��ات الإن�سانية يف كل
م��ن ال�صومال و�إثيوبيا
وك� �ي� �ن� �ي ��ا وج� �ي� �ب ��وت ��ي،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل �إط �ل�اق
اململكة حملة جلمع
ال� � � �ت� �ب ��رع � � ��ات
ل ��دع ��م ال �ف �ئ��ات
املت�ضررة.

الو�ساطة لإخالء �سبيل الأ�سري الكرواتي الذي ت�سلمته اململكة من رو�سيا.
ويف ال�سياق ذاته� ،أعربت وزيرة اخلارجية ال�سويدية� ،آن ليند ،عن تقديرها
جلهود ويل العهد يف الو�ساطة لإخالء �سبيل الأ�سري ال�سويدي الذي ت�سلمته
اململكة العربية ال�سعودية من رو�سيا .وكانت وزارة اخلارجية قد �أعلنت �أن
و�ساطة ويل العهد �أثمرت عن الإفراج عن ع�شرة �أ�سرى من مواطني املغرب،
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،واململكة املتحدة ،وال�سويد ،وكرواتيا.
و�أكدت �أن ذلك ي�أتي يف �إطار عملية تبادل �أ�سرى بني رو�سيا و�أوكرانيا ،و�أن
اجلهات املعنية يف اململكة قامت با�ستالمهم ونقلهم من رو�سيا �إىل اململكة،
والعمل على ت�سهيل �إجراءات عودتهم �إىل بلدانهم.
رحبت مملكة البحرين بجهود الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
كما َّ
حفظه الله -يف الإفراج عن الأ�سرى .وعبرَّ ت وزارة اخلارجية البحرينية يف بيان لها -عن �أملها يف �أن ت�ش ِّكل هذه املبادرة الإن�سانية احلكيمةنقلة نوعية يف �إجناح املفاو�ضات بني رو�سيا و�أوكرانيا ،وتعزيز الأمن
وال�سالم الدويل ،ال�سيما يف ظل التقدير العاملي للدبلوما�سية ال�سعودية
بن عبدالعزيز �آل
خادم احلرمني ال�شريفني امللكِ �سلمانَ ِ
احلكيمة بقيادة ِ
�سعود ،ودعم �سموِّ ويل عهده الأمني -حفظهما الله ،-وما تتمتع به اململكة
من ثقل �سيا�سي واقت�صادي و�أمني عاملي ،ودورها القيادي واملحوري يف
ِّ
حل النزاعات الإقليمية والدولية.

كلمة

أمجاد وصدارة
تعي�ش اململكة �أفراحا غامرة احتفا ًء
باليوم الوطني الثاين والت�سعني،
ي��وم الفخر واالع �ت��زاز ،وا�ستلهام
�أجم ��اد ال��وط��ن وال �ب �ط��والت الفذة
ال��ت��ي ق ��اده ��ا امل��ل��ك ع �ب��د ال �ع��زي��ز
وجهوده املخل�صة يف بناء ومناء
ه���ذا ال �ك �ي��ان ال �ع �ظ �ي��م ،وم���س�يرة
ال �ت �ط��ور ع�ل��ى ي��د �أب �ن��ائ��ه ال�ب�ررة،
لتنعم ب�لادن��ا ب��الأم��ن واال�ستقرار
واالزده � � � ��ار يف ك ��اف ��ة امل� �ج ��االت
ومناحي احلياة.
ويف ذكرى اليوم الوطني املجيد،
ح �ي��ث ي �� �ش��رع ال �ت��اري��خ �صفحات
الأجم� � ��اد ال �ع��ري �ق��ة ل��ه��ذا ال��وط��ن
ال �� �ش��ام��خ ،ت�ستلهم الأج� �ي ��ال من
�أب �ن��ائ��ه وب �ن��ات��ه� ،أن �� �ص��ع امل �ع��اين
مل�����س�ي�رة اخل�ي��ر وم� ��ا ب �ل �غ �ت��ه يف
ح��ا��ض��ره��ا ال��زاه��ر م��ن ت�ط��ور غري
م�سبوق ،ب�ق�ي��ادة خ ��ادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن عبد
العزيز وويل عهده الأم�ين الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز،
حفظهما الله  ،واحل�صاد امل�ستمر
لإجن� ��ازات ر�ؤي ��ة اململكة ،2030
وما جت�سده ال�سعودية من �أمنوذج
حي لأ�صدق معاين الوحدة والأمن
واال�� �س� �ت� �ق ��رار ،وروح ال��وط�ن�ي��ة
ال�صادقة الرا�سخة اجلامعة لأبنائه،
وامل �� �س�يرة ال�ط�م��وح��ة حلا�ضرهم
وم �� �س �ت �ق �ب��ل الأج� � �ي � ��ال ،ت��رج �م��ة
لتطلعات القيادة احلكيمة باملزيد
من الرفعة لهذا الوطن العزيز يف
مقدمة دول العامل رخاء وازدهار ًا،
وت �ع��زي��ز دوره ال ��رائ ��د يف دع��م
ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية
وال�سالم واال�ستقرار الدوليني.

تأكيد سعودي أمريكي فرنسي
على دعم استقرار وسيادة لبنان
نيويورك  -البالد
�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة وفرن�سا ،دعمهم امل�ستمر ل�سيادة
لبنان و�أمنه وا�ستقراره ،م�شددين على �أهمية
�إج���راء االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية يف موعدها
امل��ح��دد وف��ق الد�ستور اللبناين ،وانتخاب
رئي�س ميكنه توحيد ال�شعب اللبناين ويعمل
م��ع اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة
لتجاوز الأزم��ة احلالية .ودع��ا ال���وزراء �إىل
ت�شكيل حكومة قادرة على تطبيق الإ�صالحات
الهيكلية واالقت�صادية الالزمة ملعاجلة الأزمة
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف لبنان.
ج��اء ذل��ك يف بيان ل���وزراء خارجية ال��دول

الثالث عقب اجتماعهم ملناق�شة امللف اللبناين
 ،وذل��ك على هام�ش �أعمال اجلمعية العامة
للأمم املتحدة.
ك��م��ا ع�بر ال�����وزراء ع��ن ا���س��ت��ع��داده��م للعمل
امل�������ش�ت�رك م����ع ل���ب���ن���ان ل���دع���م ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه
الإ���ص�لاح��ات الأ�سا�سية ال��ت��ي تعد حا�سمة
مل�ستقبل اال���س��ت��ق��رار واالزده������ار والأم����ن
يف ل��ب��ن��ان  ،وال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ى دور ال��ق��وات
امل�سلحة اللبنانية وق���وى الأم���ن الداخلي
اللبناين امل�س�ؤولَني عن حفظ �سيادة لبنان
وا�ستقراره ،مع �أهمية ا�ستمرارهما بالقيام
بدور �أ�سا�سي يف حماية ال�شعب اللبناين يف
ظل �أزمة غري م�سبوقة.

في�صل بن فرحان
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ولي العهد أكد على تنظيمه بأعلى مراتب االبتكار

إكسبو  .. 2030فرص قوية لفوز السعودية
جدة  -البالد
يتواىل دعم الكثري من دول العامل ال�ست�ضافة اململكة العربية ال�سعودية معر�ض "�إك�سبو الدويل  ،"2030منذ �إعالن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء  ،عن تقدم الريا�ض بطلب ر�سمي ال�ست�ضافة املعر�ض حتت �شعار "حقبة التغيري :امل�ضي بكوكبنا نحو ا�ست�شراف امل�ستقبل".
وتوا�صل اململكة حملتها الرتويجية لال�ست�ضافة  ،حيث تزداد فر�صها يف الفوز  ،وت�أكيد قدراتها العالية على ا�ست�ضافة متميزة وتنظيم مبتكر لهذا املعر�ض العاملي الأهم ،مبا
يعك�س مكانتها على كافة الأ�صعدة  ،ور�سوخ ا�ستقرارها  ،والنمو املت�سارع القت�صادها وتنميتها امل�ستدامة  ،ويتزامن مع تتويج ر�ؤيتها الطموحة .2030

التأييد الواسع سيتيح للعالم مشاركة دروس رؤية المملكة
ي �ع��د م �ع��ر���ض "�إك�سبو" ح��دث��ا
عامليا ب��ارزا  ،يجمع بني ال��دول
واملنظمات الدولية امل�شاركة
ر��س�م�ي��ا وي���س�ت�ه��دف تعزيز
التعاون بينها يف كثري من
املجاالت  ،و�إيجاد حلول
ل�ل�ت�ح��دي��ات الأ��س��ا��س�ي��ة
ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ت�ط��ور،
ك �م��ا ي �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام
ماليني الزوار.
وم� ��ؤخ ��را ق ��دم ال��وف��د
ال � �� � �س � �ع� ��ودي ب ��رئ ��ا�� �س ��ة
الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية
ملدينة الريا�ض فهد الر�شيد يف العا�صمة
الفرن�سية ب��اري ����س ،م�ل��ف تر�شيح اململكة
ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو ال ��دويل 2030
بالريا�ض  ،وحظيت اململكة بدعم دويل كبري
ال�ست�ضافة معر�ض "�إك�سبو  ،"2030حيث جتاوز
ع��دد ال��دول ال��داع�م��ة م��ا يقرب م��ن نحو  90دول��ة،
وتوا�صل الريا�ض ح�شد مزيدا من الت�أييد  ،مما
يزيد فر�صها يف الفوز بتنظيم هذا احلدث العاملي.
كما �أعلنت عدة منظمات دولية دعمها ملف تر�شح
اململكة ال�ست�ضافة "�إك�سبو  "2030ت�ضمنت كال
من :منظمة التعاون الإ�سالمي وجمل�س التعاون
اخلليجي واملجموعة االقت�صادية والنقدية لو�سط
�إفريقيا منظمة "�سيماك" ومنظمة "الكومي�سا"
ومنظمة "�إيجاد" ومنظمة "�إيكا�س".
و�ستجتمع اللجنة التنفيذية للمكتب الدويل

للمعار�ض يف  21من ال�شهر املقبل �أكتوبر  ،ملناق�شة ملفات
الرت�شح ،ثم توفد بعثات للدول املرت�شحة يف الفرتة بني
يناير ومار�س .2023
وخ�لال �أعمال اجلمعية العامة الـ 171للمكتب الدويل
للمعار�ض  ،نهاية نوفمرب من العام القادم �،سيتم الت�صويت
م��ن قبل ال��دول الأع���ض��اء البالغ ع��دده��ا  170دول��ة على
املرت�شحني واختيار الدولة الفائزة بالتنظيم  ،واملتوقع �أن
يقت�صر التناف�س بني اململكة وكوريا اجلنوبية.

تجربة غير مسبوقة

لقد �أك��د �سمو ويل العهد �أن ه��ذا ال�تر��ش��ح ُي�ع��د حتديًا
مُهمًا ورمزيًا للمملكة  ،معربًا عن ثقته مبقدرة ال�سعودية
والتزامها ب��إق��ام��ة ن�سخة تاريخية م��ن معر�ض �إك�سبو
ال ��دويل ب�أعلى م��رات��ب االب�ت�ك��ار ،وت�ق��دمي جت��رب��ة عاملية
غري م�سبوقة يف تاريخ تنظيم هذا املحفل العاملي  ،و�أن
ا�ست�ضافتنا معر�ض "�إك�سبو  "2030يف الريا�ض يتزامن
مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية �إىل حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة ."2030
وقال  ،حفظه الله � ،أن معر�ض "�إك�سبو � "2030سيُ�ش ّكل
فر�صة مميزة مل�شاركة ال�ع��امل درو�سنا ونتائج جهودنا
املرتبطة بهذا التحول غري امل�سبوق الذي �أنتجته الر�ؤية،
والتي متثل �إط��ا ًرا ا�سرتاتيجيًا يهدف لتقلي�ص اعتماد
اململكة على النفط ودف��ع التنوع االقت�صادي وتطوير
ق�ط��اع��ات اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة كال�صحة والتعليم والبنية
التحتية والرتفيه وال�سياحة.
جانب حيوي �آخ��ر �أك��د عليه ويل العهد  ،وه��و ال�ثروة
الب�شرية الوطنية  ،حيث �شدد �سموه عى �أن طموح الر�ؤية
ال�سعودية للم�ستقبل " ،اعتمدت على الطاقة الالحمدودة

ل�شبابنا بهدف �إي�ج��اد م�ستقبل �أك�ثر ا�ستدامة مل�صلحة
الأج �ي��ال القادمة" ،مُبي ًنا �أن��ه ك��ان "لزامًا على اململكة
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،واال�ستفادة من مزاياها ،و�إط�لاق
ال�ع�ن��ان لإمكانياتها االق�ت���ص��ادي��ة يف جميع القطاعات
وامل��ج��االت ،ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى ج�ه��ود �شعبها وال�ع�م��ل مع
�شركائنا يف جميع �أنحاء العامل".
تعد الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،اجلهة العليا امل�س�ؤولة
عن حت��وّ ل العا�صمة ،وتقود ملف تر�شح مدينة الريا�ض
ال�ست�ضافة معر�ض "�إك�سبو الدويل ."2030
وبحقائق ال��واق��ع والأرق ��ام  ،تناول الرئي�س التنفيذي
للهيئة امللكية ملدينة الريا�ض فهد بن عبد املح�سن الر�شيد
ملف ّ
تر�شح الريا�ض ال�ست�ضافة هذا املحفل الدويل ،وذلك
خ�لال االجتماع االفرتا�ضي للجمعية العمومية للمكتب
الدويل للمعار�ض� ،أمام الدول الأع�ضاء البالغ عددها 170
دولة ،عن  ،وقال �إن الريا�ض �أ�صبحت واحدة من �أ�سرع
امل��دن من��و ًا يف العامل ،حيث تو�سعت من مدينة �صغرية
يبلغ عدد �سكانها � 150ألف �شخ�ص يف عام � 1950إىل ما
يقارب  8ماليني ن�سمة اليوم ،مما �أحدث قفزة يف اقت�صاد
العا�صمة بناجت حملي ي�صل �إىل  200مليار دوالر.
وق��دم نبذة �سريعة حول قائمة امل�شاريع ال�ضخمة التي
يجري تطويرها يف مدينة الريا�ض ،والتي �ست�سهم يف
حتويلها �إىل واح��دة م��ن �أك�بر  10اقت�صادات م��دن يف
العامل و�ستكون بحلول عام  ،2030جاهزة ال�ست�ضافة
املعر�ض  ،لتج�سد ببقدرة عالية ومثالية ن ما يهدف هذا
احلدث العاملي البارز �إىل حتقيقه ،بح�شد �أف�ضل العقول
والأفكار  ،وبلورة احللول لتطلعات وحتديات العامل من
�أجل موا�صلة تقدم الب�شرية  ،الفتا �إىل مبادرات الريا�ض
الطموحة من خالل ا�سرتاتيجية اال�ستدامة التنموية.

محطات "إكسبو"

ت�شكل معار�ض �إك�سبو الدولية �أكرب من�صة عاملية لتقدمي
�أحدث الإجن��ازات والتقنيات ،والرتويج للتعاون الدويل
يف التنمية االقت�صادية والتجارة والفنون والثقافة ،ون�شر
العلوم والتقنية .ويعترب املكتب الدويل للمعار�ض الذي
يقع مقره الرئي�سي يف باري�س املنظمة الدولية امل�س�ؤولة
عن الإ�شراف على تنظيم جميع املعار�ض الدولية ،وي�ضم
 170دولة ع�ضوا ،حيث ت�شارك هذه الدول يف جميع
ق��رارات املنظمة وتعمل من �أج��ل التح�سني امل�ستمر لهذه
الأح��داث من �سنة �إىل �أخ��رى .ويتم تنظيم �إك�سبو حاليا
كل خم�س �سنوات يف �إحدى مدن العامل وقد ي�ستمر ملدة
ت�صل �إىل � 6أ�شهر ،حيث يعد امل�شاركون فيه �أ�سا�سا من
الدول واحلكومات ،ثم اجلمعيات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات واملجتمعات املدنية.
وتتناول موا�ضيع معار�ض �إك�سبو العاملية حتديًا عامليًا
يواجه الإن�سانية ،وميكن للم�شاركني الدوليني ت�صميم
وبناء �أجنحة خا�صة بهم� ،أو اختيار تخ�صي�ص اجلناح
الذي يوفره املنظم �أو امل�شاركة يف جناح م�شرتك ،والذي
يحتوي على تكاليف م�شاركة �أقل .ويعترب جناح "�إك�سبو"
من خالل عدد الزوار� .أقيم �أول �إك�سبو دويل حتت �شعار
املعر�ض العظيم ،يف لندن عام  1851يف ق�صر الكري�ستال
ومت خالله ا�ستعرا�ض ابتكارات الثورة ال�صناعية  ،لتقام
فعالياته تباعا  35م��رة يف  22مدينة و 14دول��ة منها
دولة الإمارات (معر�ض �إك�سبو دبي ،)2020واحت�ضنت
العا�صمة الفرن�سية باري�س املعر�ض  6مرات وبروك�سل
البلجيكية  4مرات  ،ومن املقرر �أن يقام "�إك�سبو " 2025
يف مدينة "�أو�ساكا" باليابان خالل الفرتة املمتدة من 13
�أبريل � 2025إىل � 13أكتوبر .2025

بيئة جاذبة وتمكين رؤوس األموال في المملكة

اسرتاتيجية االستثمار تعزز الناتج اإلمجالي
جدة  -البالد

منذ �إطالق ر�ؤيتها الطموحة� ،شهدت اململكة تطورا جوهريا يف املنظومة الت�شريعية والتنظيمية جلعل اقت�صاد اململكة �أكرث تناف�سية وا�ستدامة ،وحققت بذلك نتائج كبرية من خالل �أكرب حتول تاريخي يف االقت�صاد ال�سعودي ،ومع
�صدور الإ�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار التي �أطلقها �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،حققت اململكة جودة وحجم اال�ستثمارات مما
ي�سهم يف الدفع بالتنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،وفق قاعدة �صلبة مبا متلكه من موقع �إ�سرتاتيجي متميز ،وموارد طبيعية غنية ،وقوة ا�ستثمارية رائدة ،وموارد ب�شرية فتية م�ؤهلة.
الإ�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار ،تعد �أح��د املمكنات الرئي�سة
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ، 2030وقد �أعرب �سموه عن الفخر
مبا حققته اململكة من �إجن��ازات مبهرة يف ظل قيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ ،خالل
املرحلة الأوىل من تنفيذ ر�ؤية اململكة .وقال  ،حفظه الله "�سنوا�صل
العمل نحو م�ستقبل م�شرق ،يعززه اقت�صاد متنوع وم�ستدام ،وهذه
اال�سرتاتيجية ُت�ش ّكل �أح��د ال��رواف��د لتحقيق ذل��ك .ونحن واثقون،
بتوفيق ال�ل��ه ،م��ن ق��درات�ن��ا على ال��و��ص��ول �إىل �أه��داف�ن��ا الطموحة
وتطلعات �شعبنا العظيم ".
لقد �أكد �سموه ب�أن" بالدنا متتلك قدرات ا�ستثمارية �ضخمة ،و�سن�سعى
�إىل �أن تكون حمرك ًا القت�صادنا ومورد ًا �إ�ضافي ًا"  ،مو�ضحا  ،حفظه
الله  ،حزمة من الأهداف الوطنية الأ�سا�سية ميكن �إيجزها يف التايل:
 فتح الأبواب �أمام القطاع اخلا�ص ،و�إتاحة الفر�صة له لينتج وينموويزدهر  ،رفع �إ�سهامه ايف الناجت املحلي الإجمايل �إىل .% 65
 متكني املُ�ستثمرين ،وتطوير و�إتاحة الفر�ص اال�ستثمارية ،وتوفرياحللول التمويلية ،وتعزيز التناف�سية ، .وتعزيز اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر لت�صل �إ�سهاماته �إىل  % 5.7من الناجت املحلي الإجمايل.
 زي��ادة ن�سبة ال�صادرات غري النفطية من � % 16إىل  % 50من�إجمايل الناجت املحلي غري النفطي.
 تخفي�ض معدل البطالة �إىل  ،% 7وتقدُّم اململكة�إىل �أح��د املراكز الع�شرة الأوائ��ل يف م�ؤ�شر
التناف�سية العاملي بحلول عام 2030م.
 حت�سني ج��ودة احل �ي��اة ،وتوفريف��ر���ص ال �ع �م��ل ،و��ص�ق��ل م �ه��ارات
ث ��روات� �ن ��ا ال �ب �� �ش��ري��ة وت �ع��زي��ز
ق ��درات� �ه ��ا ،ل� �ن�ت�رك �إرث� � � � ًا م��ن
االزدهار لأجيال الغد.

المرحلة القادمة

فيما تتواىل الإجنازات  ،حتمل
املرحلة القادمة من اال�سرتاتيجية

الوطنية لال�ستثمار �آفاقا رحبة للطموحات وتتويج التنمية امل�ستدامة
لأكرب اقت�صاد عربي و�أحد �أقوى اقت�صاديات جمموعة الع�شرين  ،وقد
�سبق وتناول �سمو ويل العهد ذلك  ،لت�شمل املرحلة تطوير خطط
ا�ستثمارية تف�صيلية للقطاعات ،منها على �سبيل املثال( :ال�صناعة،
وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ،والنقل واخل��دم��ات اللوج�ستية ،وال�سياحة،
والبنية التحتية الرقمية ،والرعاية ال�صحية) ،من خ�لال ت�ضافر
اجل�ه��ود ،وم�شاركة ع��دد م��ن اجل�ه��ات ،مثل �صندوق اال�ستثمارات
العامة ،يف اال�ستثمار يف اململكة وفق ا�سرتاتيجيته ،و�إ�سهام القطاع
اخلا�ص ،من خالل �إ�سهام ال�شركات ال�سعودية الكربى باملزيد من
اال�ستثمارات الوطنية ،من خالل برنامج "�شريك" ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص الأخرى واال�ستثمارات الأجنبية.
ودائما للأرقام ح�ضورها الذي يعك�س و�ضوح الأهداف وعلو الطموح
والإرادة املقرتنة بخطوات عملية منجزة  ،ومنها اال�ستثمار و�أهميته
التي �أكد عليها ويل العهد  ،ب�أنه ي�شكل عن�صر ًا جوهري ًا وحموري ًا
يف منظومة النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة حتت مظلة ر�ؤية
اململكة  ، 2030من خالل �ضخ ا�ستثمارات تفوق  12تريليون ريال
يف االقت�صاد املحلي حتى العام 2030م .وت�شمل:
  5تريليونات ريال من مبادرات وم�شاريع برنامج �شريك.  3تريليونات ري��ال من �صندوق اال�ستثمارات العامةخم�ص�صة لال�ستمارات املحلية.
  4ت��ري�ل�ي��ون��ات ري ��ال م��ن ا�ستثماراتال�شركات الوطنية والعاملية املتنوعة،
حتت مظلة اال�سرتاتيجية الوطنية
لال�ستثمار).
 ع�ل�اوة على ذل��ك� ،سيحظىاالقت�صاد ب�ضخ ح��وايل 10
تريليونات ري��ال �أخ��رى من
الإنفاق احلكومي من خالل
امليزانية العامة للدولة خالل
الع�شر �سنوات القادمة ،و5
تريليونات ري��ال �أخ ��رى من
الإن �ف��اق اال�ستهالكي اخلا�ص

لنف�س الفرتة ،لي�شكل �إجمايل هذا الإنفاق ما يقارب  27تريليون ريال
حتى العام .2030
وبتحقيق ه��ذه امل�ستهدفات وتعظيم الفر�ص الذهبية لر�ؤو�س
الأم��وال ال�ساعية �إىل اال�ستثمار يف طموحات االقت�صاد القوي
وامل�شروعات ال�ضخمة يف اململكة و�أ�سواقها ال�ضخمة وموقعها
اال�سرتاتيجي وتطوير قدراتها الوج�ستية  ،من املتوقع ارتفاع
ن�سبة اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي الإجمايل للمملكة من  % 22يف
عام 2019م �إىل  % 30يف عام 2030م ،الأم��ر ال��ذي �س ُي�سهم
يف منو االقت�صاد ال�سعودي لي�صبح من �أك�بر  15اقت�صاد ًا على
م�ستوى العامل ،وج��ذب املقرات الإقليمية لل�شركات العاملية �إىل
اململكة� ،إ�ضاف ًة �إىل دعم ا�ستثمارات و�أعمال ال�شركات الوطنية،
لتعزيز مكانتها الدولية ،ومتكينها من �إي�صال وتر�سيخ ا�ستثماراتها
ومنتجاتها وخدماتها يف الأ��س��واق الإقليمية والعاملية ،بكفاءة
وتناف�سية عالية.

استثمارات صناعية ودوائية

طبقا لت�صريح وزي ��ر اال�ستثمار املهند�س خ��ال��د ال�ف��ال��ح على
هام�ش منتدى االقت�صاد العاملي يف دافو�س ،بلغت اال�ستثمارات
ال�شاملة يف اململكة  900مليار ريال بنهاية العام
 .2021كما ك�شفت وزارة اال�ستثمار عن
�أن اال�ستثمار الأج �ن �ب��ي املبا�شر منا
يف ال��رب��ع الأول م��ن ال�ع��ام احل��ايل
 2022بن�سبة  9.5%مقارنة
بنف�س الفرتة من العام ال�سابق
وبلغ  7.4مليار ري��ال �أو ما
يعادل  1.97مليار دوالر.
يف قطاع ال�صناعة ،بلغ
�إج �م��ايل ع��دد الرتاخي�ص
ال�صناعية التي �أ�صدرتها
وزارة ال�صناعة وال�ث�روة
امل �ع��دن �ي��ة م �ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ع��ام
اجل� � ��اري ح �ت��ى ن �ه��اي��ة �شهر

ترخي�صا ،فيما و�صل عدد امل�صانع القائمة وحتت
يوليو بلغ 531
ً
الإن�شاء يف اململكة حتى نهاية ال�شهر نف�سه � 10.685ألف م�صنع،
بحجم ا�ستثمارات يبلغ  1.367تريليون ريال.
وبالن�سبة لال�ستثمارات الأجنبية �أو امل�شرتكة ،فتمثل هذه
اال�ستثمارات نحو  % 39من �إجمايل اال�ستثمارات القائمة يف
القطاع ال�صناعي حتى نهاية �شهر مايو املا�ضي ،حيث بلغ عدد
امل�صانع ذات اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة بلغ  839م�صنع ًا
با�ستثمارات تقدر مبا يزيد على  65مليار ريال  ،فيما يبلغ عدد
امل�صانع امل�شرتكة قرابة  787م�صنعًا يف حني بلغ عدد امل�صانع
الوطنية  9,049م�صنعًا ،وت�شكل ما ن�سبته  % 85من �إجمايل
عدد امل�صانع ،وبحجم ا�ستثمارات يقدر بـ 832مليار ريال.
وترتكز اال�ستثمارات الأجنبية يف عدد من الأن�شطة ال�صناعية
الرئي�سية ك�صناعة املنتجات املعدنية امل�شكلة ومنتجات املعادن
الالفلزية الأخ��رى ،ثم ن�شاط ت�صنيع منتجات املطاط واللدائن
 ،فيما �سجل ن�شاط �صناعة الكيماويات واملنتجات الكيماوية ،
واملنتجات الغذائية.
وي�ح�ظ��ى ق �ط��اع ال�ل�ق��اح��ات والأدوي�� ��ة احل �ي��وي��ة ب��اه�ت�م��ام ك�ب�ير يف
ا�سرتاتيجية ال�صناعة ال�سعودية ،وم ��ؤخ��را �أع�ل��ن وزي��ر ال�صناعة
وال�ثروة املعدنية رئي�س جلنة �صناعة اللقاحات والأدوي��ة
احليوية ب�ن��در ب��ن �إب��راه�ي��م اخل��ري��ف ،ع��ن طرح
ع��دد م��ن الفر�ص اال�ستثمارية يف �صناعة
ال�ل�ق��اح��ات والأدوي � ��ة احل�ي��وي��ة بقيمة
 3.4مليار دوالر  ،وجعل اململكة
م���رك� � ًزا م �ه � ًم��ا ل� �ه ��ذه ال���ص�ن��اع��ة
ال� ��واع� ��دة،وحت � �ق � �ي� ��ق الأم� � ��ن
ال�صحي والدوائي مع تخفي�ض
التكلفة الباهظة على ميزانية
الدولة ،يف الوقت الذي يتمتع
قطاع الأدوية احليوية ب�أ�سرع
م �ع��دل من ��و يف ال �� �س��وق بني
جميع قطاعات الأدوي��ة بن�سبة
�سنوية تقدر بـ .% 17
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االقتصاد السعودي أقوى من أي وقت مضى
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منو فاق التقديرات وأداء مميز للميزانية

الناتج المحلي اإلجمالي هو األكبر منذ عقد زمني

خبراء :الرقمنة تعزز التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل
وقدرة االقت�صاد ال�سعودي العالية وكفاءته يف اخلروج من
تداعيات جائحة كورونا و�أزمات االقت�صاد العاملي  ،م�شريا
يف ذل��ك �إىل من��و القطاعات غ�ير النفطية  ،ويف مقدمتها
ال�صناعة والتعدين وال�سياحي وجذب اال�ستثمارات ،وكذلك
ق��ط��اع ال�صناعات الع�سكرية وت��ط��ور مقومات االقت�صاد
الرقمي ال��ذي ي�شهد نقلة نوهية مهمة لالقت�صاد املعريف
املتنامي يف اململكة.

البالد  -أحمد األحمدي

تتوقع الدوائر االقت�صادية املحلية والدولية نتائج �إيجابية
كبرية ومنوا قيا�سيا للربع الثالث من العام احلايل  ،ا�ستمرارا
لقوة �أداء امليزانية العامة للربع الثاين والن�صف الأول ،
والتي �أك��دت متانة االقت�صاد ال�سعودي �أك�ثر من �أي وقت
م�ضى  ،وكفاءة �أدائه يف حتقيق معدالت فاقت التقديرات ،
بارتفاع الإي��رادات ،وفائ�ض بلغ  135مليار ريال مدعوما
بتح�سن العوائد البرتولية  ،وارتفاع �إ�سهامات القطاعات
الأخرى  ،لتوا�صل اململكة بقيادتها الر�شيدة  ،حتقيق �أهدافها
يف التنمية امل�ستدامة وتعزيز مكانتها االقت�صادية على كافة
الأ�صعدة  ،رغم تداعيات �أزم��ات االقت�صاد العاملي املتتالية
وحتدياته الراهنة.

الناتج المحلي
العنوان العري�ض لقوة االقت�صاد ال�سعودي وما حققه من
نتائج ،يتمثل يف ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل متجاوزا
التقديرات الدولية .فبعد �أيام مع �إعالن �صندوق النقد الدويل
تقديراته الأخرية بت�سجيل اململكة �أعلى ارتفاع لناجت قومي
يف العامل بن�سبة  ،% 7.6ك�شف تقرير �أ�صدرته الهيئة العامة
للإح�صاء ،ك�شف تقرير الهيئة العامة للإح�صاء� ،أن الناجت
املحلي الإجمايل ،منا بالأ�سعار الثابتة على �أ�سا�س �سنوي
 % 11.8خالل الربع الثاين من العام اجلاري ،لي�سجل
بذلك �أعلى منو م�سجل منذ العام .2011
وح���ول ذل��ك ج��اء ت�أكيد وزي���ر املالية حممد اجل��دع��ان �أن
"االقت�صاد ال�سعودي بات �أقوى من �أي وقت م�ضى"  ،يف
داللة وا�ضحة على منو االقت�صاد غري النفطي بن�سبة % 5.4
يف الربع الثاين بالقيمة احلقيقية مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام ال�سابق ،و�إ�شارته يف هذا ال�صدد �إىل توقعات �صندوق
النقد الدويل للعام احلايل لنمو الناجت املحلي الإجمايل 7.6
 ،%لتكون اململكة الدولة الوحيدة يف جمموعة الع�شرين
التي متت ترقية توقعات ال�صندوق لنموها مرتني خالل هذا
العام مع توقع ا�ستمرار املعدالت املرتفعة للنمو للعام القادم
 ، 2023و�أي�ضا على املدى املتو�سط.
ومع هذه النتائج الإيجابية ،وما �أثبتته اململكة من �صمود
وقدرة عالية على التعامل مع الأزم��ات االقت�صادية العاملية
وجت��اوز تداعياتها ،تقدم االقت�صاد ال�سعودي �إىل املركز
الـ 16ب�ين اقت�صادات دول جمموعة الع�شرين م��ن حيث
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية خالل ،2021
بناجت حملي ق��دره  833.5مليار دوالر ،ح�سبما �أظهرته
بيانات دولية.

ثمار االستراتيجيات
على �ضوء ه��ذه احلقائق  ،ي�ؤكد اقت�صاديون �أن اخلطط

مشروعات ووظائف
حممد اجلدعان

ف�ضل البوعينني

اال�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة يف اململكة �أتت �أكلها ،حيث
�أثمرت هيكلة االقت�صاد ،وتعزيز مقوماته الكامنة وحتفيز
القطاعات الإنتاجية ودخول قطاعات جديدة  ،لتنويع روافد
االقت�صاد الوطني ،والتقدم التقني.
و�أ�شاروا �إىل �أن ت�سجيل الفائ�ض املميز يف امليزانية الن�صفية
 ،يعترب حمفز ًا ال�ستمرار براجمها التنموية القت�صاد امل�ستقبل
واملرحلة املقبلة لالزدهار ،وا�ستمرار م�شاريع البنى التحتية
ورف��ع كفاءة القطاع ال�صحي والتعليم وكل مايهم املواطن
 ،كما تركز اململكة على تنمية االقت�صاد الرقمي ك�أحد �أهم
ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غري النفطية الواعدة والتي

�سليمان الع�ساف

د�.سامل باعجاجة

ت�سهم يف تنمية وتنويع االقت�صاد ،ورف��ع ن�سبة م�ساهمة
هذا االقت�صاد يف الناجت املحلي  ،وتوفري وظائف ذات قيمة
و�إنتاجية عالية  ،وا�سرتاتيجية ا�ستثمار الكوادر الوطنية
مبا يتواءم مع متطلبات وظائف امل�ستقبل.
وي��رى اخلبري االقت�صادي ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ف�ضل
بن �سعد البوعينني � ،أن م�ؤ�شرات منو االقت�صاد الوطني
الأخ�ي�رة بـ % 11.8يف الربع الثاين وه��ي �أ���س��رع وترية
م��ن��ذ ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن  2011ت���دل ع��ل��ى جن���اح و�صالبة
الإ�صالحات االقت�صادية التي بد�أها �سمو ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان ،واحل��زم��ة الطموحة من برامج ال��ر�ؤي��ة،

وي���ؤك��د البوعينني �أن ا�سرتاتيجية التحول االقت�صادي
هي ا�ستثمار نوعي لقوة املقومات االقت�صادية التي ال تقل
�أهمية عن النفط ،خا�صة مع امل�شروعات الكربى يف مقدمتها
(نيوم) و(ذا الين) و(البحر الأحمر) وغريها من م�شروعات
ومدن امل�ستقبل وا�سرتاتيجية ال�سياحة والت�صنيع وتقدم
املنظومة اللوج�ستية  ،وكذا الطاقة املتجددة والتكنولوجيا
وال�صناعات احلديثة املرتبطة باجليل ال��راب��ع  ،وال��دور
اال�سرتاتيجي احليوي ل�صندوق اال�ستثمارات العامة التي
تركز ب�شكل وا�ضح على �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة وتعزيز
دور القطاع اخلا�ص  ،وجذب ال�شراكات النوعية  ،وتنمية
القطاعات ال��واع��دة مب�شروعات ك�برى وت��وف�ير الوظائف
 ،على خطى االزده���ار امل�ستهدف يف ر�ؤي��ة اململكة 2030
لالقت�صاد والتنمية امل�ستدامة.
من جانبه قال �سليمان بن عبد املح�سن الع�ساف امل�ست�شار
االقت�صادي وع�ضو جمعية االاقت�صاد ال�سعودي :ال �شك ان
القرار الذي ا�صدرته اململكة والقا�ضي ب�أنه يجب ان يكون
املقر االقليمي لل�شركات العاملية الريا�ض يف ع��ام ٢٠٢٣
و ٢٠٢٤حتى تتمكن من احل�صول على الت�صاريح الالزمة
للح�صول على عقود عمل مع الدولة � ،سي�ساعد على نقل
التقنية وتوطينها  ،وزيادة فر�ص القطاع اخلا�ص  ،وخلق
وظائف لل�سعوديني ودفع عجلة االقت�صاد عاليا  ٠خا�صة وان
من اهداف ر�ؤية اململكة الطموحة ان يكون القطاع اخلا�ص
حمركا لال قت�صاد.
يف ال�سياق يقول الدكتور �سامل بن �سعيد باعجاجة� ،أ�ستاذ
املحا�سبة بكلية االقت�صاد بجامعة امللك عبد العزيز بجدة:
يعترب االقت�صاد ال�سعودي من �أك�بر ع�شرين اقت�صاد ًا يف
العامل و�أك�بر اقت�صاد يف منطقة ال�شرق االو�سط ومتتلك
اململكة ثاين �أكرث املوارد الطبيعيه يف العامل بقيمة اجماليه
تبلغ  35تريليون دوالر ومتتلك ث��اين اك�بر احتياطيات
نفطيه وهي اكرب م�صدر للنفط يف العامل الطاقة الرئي�سية
لالقت�صاد العاملي لعقود قادمة  ،وقد اطلقت اململكة ر�ؤيتها
 2030لتنويع م�����ص��ادر دخ��ل��ه��ا ،وحققت م��ع��دالت منو
مت�صاعدة كما �ساهمت اال�صالحات يف ا�ستحداث قانون
ا���ش��ه��ار االف�لا���س وحت�سني وح��م��اي��ة امل�ستثمرين وكذلك
اتاحة فر�ص توظيفية للن�ساء حمققة املركز االول عاملي ًا يف
ا�صالحات بيئة العمل.
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تحول رقمي يعزز اإلنتاج ويقــــ

المملكة ..قفزات تقنية
البالد  -مها العواودة

باتت اململكة من بني الدول الأعلى تقدما يف ميدان تقنية املعلومات واالت�صاالت ،وت�شق طريقها لتكون جزء ًا من املراتب املتقدمة من بني  7دول يف هذا املجال الذي يطلق عليه جماز ًا «الثورة ال�صناعية
الرابعة» ،بينما حتتل ال�سعودية املركز الثامن عامليا من ناحية مدى كفاءة ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت من جانب احلكومة والهيئات الر�سمية يف تنفيذ �أعمالها ،ومدى حت�سني نوعية اخلدمات
احلكومية لل�سكان يف ميدان تقنية املعلومات ،ويف املركز التا�سع عامليا من ناحية مدى جناح احلكومة يف ت�شجيع ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت� ،إذ ت�سخر �إمكاناتها يف ت�سهيل الإجراءات
احلكومية �إلكرتوني ًا� ،سواء عن طريق «�أب�شر» �أو التطبيقات احلكومية الأخرى التي ت�سهل �إجناز املعامالت ،يف وقت �سخرت اململكة �إمكاناتها التقنية خلدمة احلجاج واملعتمرين وزوار بيت الله
احلرام ،وجتلى ذلك خالل �أزمة كورونا التي �أرهقت دول العامل ،غري �أن ا�ستخدام ال�سعودية الذكي للتقنية جعلها ت�سيطر على الأو�ضاع ب�شكل �أكرب� ،إذ قدمت خدمات �صحية عالية اجلودة عرب اخلدمات
الإلكرتونية املتنوعة .كما احتلت اململكة املركز الـ 15من ناحية ا�شرتاكات النطاق العري�ض يف الإنرتنت للحا�سوب املحمول لكل  100ن�سمة ،واملركز الـ  18من جهة م�ؤ�شر نوعية اخلدمات التي تقدمها
احلكومة على الإنرتنت ،ويتوىل هذا امل�ؤ�شر تقيم تنفيذ احلكومة مل�شاريع خدمات الإنرتنت ،ما جعلها تتقدم ب�شكل كبري لت�صبح �ضمن الدول التقنية امتياز.

السعودية نموذج لالستفادة من تقنية المعلومات لمواجهة األزمات
يرى رئي�س االحتاد العربي لالقت�صاد الرقمي الدكتور علي اخلوري،
�أن اململكة متكنت بر�ؤيتها اال�سرتاتيجية الطموحة  2030من حتقيق
قفزات كبرية وملمو�سة و�إجنازات قيا�سية يف فوراق زمنية ق�صرية.
وق��ال« :لقد �أظهر تقرير امل�ؤ�شر العربي لالقت�صاد الرقمي ال�صادر
يف  ،2022ب�أن اململكة قد �صعدت خالل الفرتة ما بني العام (2020
–  )2022من املركز الرابع �إىل املركز الثاين بني الدول العربية،
وهو ما ي�ؤكد ب�أنها تنتهج �أمناط تطويرية وم�سرعات غري تقليدية.
ويبني التقرير �أي�ض ًا �أن اململكة رفعت متو�سط �سرعة الإنرتنت من 9
ميجابت/الثانية يف عام � 2017إىل  109ميجابت/الثانية يف عام
 ،2020و�أو�صلت خدمات النطاق العري�ض لكافة املناطق النائية
لربط كافة املجتمعات واملناطق ببنية حتتية متطورة حتقق ر�ؤية
اململكة يف بناء �أحد �أهم ممكنات االقت�صاد الرقمي واملتمثل يف �سرعة
االت�صال بالإنرتنت».
و�أ�ضاف« :للتعبري ب�شكل �أكرث دقة عن النمو اجلذري بالبنية التحتية
يف اململكة ،ن�شري �إىل م�شروع خدمات الت�صديق الرقمي املعتمدة على
مفاتيح الت�شفري العام ( )PKIوال��ذي مت تعزيزه بت�أ�سي�س املركز
الوطني للت�صديق الرقمي لإ�صدار �شهادات الت�صديق العام يف �إطار
باقة متكاملة من الإج��راءات والبنية التحتية والت�شريعات لتعزيز
وت�أمني املعامالت الإلكرتونية؛ ومن �ش�أن ذلك �أن يقفز بكافة الأن�شطة
الرقمية لبعد جديد قد يكون الأك�ثر حداثة وفريد من نوعه �إقليمي ًا
وعاملي ًا».
ولفت اخل��وري� ،إىل �أن��ه ميكن �أن نلم�س حجم اجلدية يف احلركة
التنموية الرقمية يف اململكة ،حيث مت ت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة
احلكومة الرقمية برئا�سة وزراء وك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف ال��دول��ة،
ويتجلى يف ذلك �إ�صرار اململكة على مواجهة وجت��اوز ال�صعوبات
والعقبات التي قد تعرتي تنفيذ خططها و�أجنداتها الرقمية ،وهو ما
نراه خطوة بغاية الأهمية ملواجهة املقاومة التقليدية التي تواجهها
م�شاريع التحول الرقمي حيث عادة ما جند ب�أن امل�ؤ�س�سات احلكومية
ال تنخرط يف عملية التحول باجلدية الكافية ،وال تتكامل بال�شكل
ال�صحيح ،مما ي�ؤخر اخلطط احلكومية يف كثري من الأح�ي��ان �أو
يبدد املوارد على م�شاريع حكومية ال حتقق �أهدافها بكفاءة وفاعلية،
م�ؤكدا �أن هذا املجل�س بت�شكيله ميثل قرار ا�سرتاتيجي ،ي�ضع الثقل
احلكومي خلف هذا التحول الرقمي بكل جدية.

الشحيمي :نهضة االتصاالت
الشاملة تؤكد الريادة السعودية

مضاعفة القدرات الوطنية
وح��ول م��دى ت�أثري ذل��ك على احل��راك التنموي ق��ال اخل��وري« :مما
ال �شك فيه �أن التمكني الرقمي للخدمات والأن�شطة االقت�صادية
املختلفة ي�ضاعف من القدرات الوطنية و�سرعة معدالت منو الناجت
العام بح�سب ما تظهره ال��درا��س��ات املختلفة وجت��ارب ال��دول .كما
�أنه وبح�سب تقرير امل�ؤ�شر العربي لالقت�صاد الرقمي ،ف�إن كل % 2
زيادة بنتيجة م�ؤ�شر االقت�صاد الرقمي� ،سيناظرها زيادة يف الناجت
املحلي بحوايل % 10 -% 5؛ وهو ما ي�شري ملدى عمق ت�أثري وفعالية
التحول الرقمي يف تعزيز الإنتاج وتنمية االقت�صادات الوطني»،
م�ضيفا »:بح�سب التوقعات الر�سمية ال�صادرة عن وزارة االت�صاالت
ال�سعودية ،ف�إن معدل م�ساهمة االقت�صاد الرقمي �سي�صل �إىل % 25
من االقت�صاد ال�سعودي خالل الأعوام الثالث املقبلة وهو ت�أثري كبري
وملفت ،ونتوقع من وجهة نظرنا ب�أنه ومع ا�ستمرار اململكة يف تنفيذ
خططها و�أجنداتها الرقمية بالوترية احلالية ،ف�إن حجم امل�ساهمة قد
يتخطى ثلث االقت�صاد ال�سعودي بحلول العام .»2030
وفيما يخ�ص ت�أثري التقنية على �سرعة �إجناز املعامالت ،قال اخلوري:
«�أق��رت اململكة �ضمن �إ�سرتاتيجية احلكومة الذكية ،2024-2020
مبد�أ (الزيارة الواحدة) التي يق�صد بها تزويد البيانات من الأفراد
وال�شركات ملرة واحدة بال تكرار ،واالعتماد على الربط الإلكرتوين
بني قواعد البيانات احلكومية ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �أمتتة
الإجراءات وتطوير خدمات رقمية �أكرث كفاءة.
منظومة رقمية موحدة
اعترب رئي�س االحتاد العربي لالقت�صاد الرقمي� ،أن وجود منظومة
ه��وي��ة رقمية م��وح��دة يف اململكة ،ي��دع��م م�ؤ�س�سات القطاع العام
واخلا�ص ويطور خدماتها الإلكرتونية وتطبيقاتها الرقمية على
من�صات الأج�ه��زة الذكية والتي لن تخت�صر م��دة �إجن��از املعامالت
فح�سب ،بل قد تلغي احلاجة ملراكز اخلدمة التقليدية .وتابع« :على
�سبيل املثال ،فلنفرت�ض �أنه وبعد ت�سجيل ملكية عقار ما ،لن يحتاج
امل��ال��ك لتكرار احل�صول على امل��واف�ق��ات البلدية م�ث� ًلا عند حاجته
لتو�صيل اخلدمات واملرافق ،فالبيانات �سيتم الو�صول �إليها من قاعدة
البيانات وبدون احلاجة لإعادة زيارة املركز البلدي احلكومي مرة
�أخرى ،حيث �ستكون ال�سجالت مرتبطة بهوية الفرد ،وميكن التحقق
من البيانات �إلكرتوني ًا ،وب�شكل تلقائي ح�سب منظومة �إدارة البيانات
التي تتحكم يف طبيعة البيانات املتاحة ح�سب نوع اخلدمة احلكومية.

عبدالعزيز آل حسن

أصيل الجعيد

ثم �أنه ولو �أ�ضفنا املميزات اخلا�صة بالبنية التحتية ال�سريعة وتوافر
الإن�ترن��ت ،وتنامي اخلدمات احلكومية ب�شكل رقمي متكامل ،ف�إن
هذا �سيعني كفاءة عالية و�سريعة بالعمليات وتوفري كبري بتكاليف
الت�شغيل و�إ��ص��دار تلك اخل��دم��ات ،مما ميكن معه حتقيق وف��ورات
مالية بع�شرات املليارات من الرياالت من حيث الوقت امل�ستهلك من
امل�ستفيدين واجلهاز احلكومي لتنفيذ هذه اخلدمات ب�شكل يدوي».
حلول تكنولوجية
و�أو�ضح الدكتور علي اخلوري �أنه مع زيادة تطور التكنولوجيات
النا�شئة واجلديدة ،ف�إن احلكومات وامل�ؤ�س�سات �أ�صبحت �أمام معرتك
ي�ضم حتديات معقدة وغ�ير م�سبوقة ل�ضمان حماية وا�ستمرارية

بنيتها الرقمية .فبقدر ما تتيحه احللول التكنولوجية من ق��درات
ل�صد املخاطر ال�سيربانية املحتملة� ،إال �أنها متنح وبنف�س القدر �أي�ض ًا
قدرات جديدة للجهات املطورة لو�سائل الهجوم واخلداع ال�سيرباين،
مبينا ح�سب التقديرات العاملية� ،أنه من املرجح �أن ي�شهد �سوق الأمن
ال�سيرباين وخدماته منو ًا كبري ًا ،كنتيجة الرتفاع معدالت وخماطر
الهجمات الإلكرتونية العاملية ،حلماية البنى التحتية والأنظمة
واخلدمات من خماطر تلك الهجمات و�ضمان ا�ستدامتها .فقد �أ�شارت
درا�سة �أجرتها (� ،)Global Market Insightsأن تت�ضاعف
اال�ستثمارات بقطاع الأمن ال�سيرباين وت�صل �إىل  300مليار دوالر
بحلول عام  ،2024مع ارتفاع قيمة �سوق الأمن ال�سيرباين يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إىل  2.89مليار دوالر �أمريكي بحلول عام
 ،2026مبعدل منو �سنوي ن�سبته حوايل  % 8خالل املدة (– 2021
 .)2026ومن املتوقع �أن يتجاوز حجم اال�ستثمارات بالبنية التحتية
للأمن ال�سيرباين يف اململكة حل��وايل  30مليار ري��ال بحلول عام
 2023يف ظل التو�سع يف امل�شاريع التنموية واحلاجة لت�أمني البنى
التحتية احليوية.
وت��اب��ع« :ل��ذا ف ��إن تعزيز الأم��ن ال�سيرباين والثقة الرقمية ي�أتيان
كنتيجة ا�سرتاتيجية ال تتحقق �إال من خالل خطة �شاملة ت�شارك فيها

اخل � � �ب �ي ��ر يف احل� ��وك � �م� ��ة
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة CIFE
يف امل��رك��ز ال� ��دويل للتكوين
الأوروب��ي واخلبري القانوين
يف امل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
ال�� ��دك� � �ت�� ��ور حم� � ��ي ال� ��دي� ��ن
ال�شحيمي� ،أكد �أن ر�ؤية اململكة
 2030ل �ي �� �س��ت جم� ��رد م�ل��ف
�إمن��ائ��ي ع��ادي و�إمن��ا م�شروع
ن ��وع ��ي ب���ش�خ���ص�ي��ة ج��دي��دة
� � �ض � �م� ��ن الأط � � � ��ر
الع�صرية والتقنية
وامل � � � �ت � � � �ط� � � ��ورة
ب �ن �م��وذج خمتلف
ك� �ل� �ي ��ا م � ��ن ح �ي��ث
التكوين احليثي
ل�ل�ن�ظ��ام الإداري
ول� ��� �س� �ل ��وك� �ي ��ات
ال� � � ��وظ � � � �ي � � � �ف� � � ��ة
اخلدماتية ولنموذج ملجتمع
�إن �� �س��اين م ��واك ��ب وق� �ي ��ادي،
م ��ؤك��دا �أن اململكة رائ ��دة يف
اب� �ت� �ك ��ار �أ���س��ال��ي��ب ال�ت�م�ك�ين
والتكوين العاملية اجل��دي��دة،
مبفاهيم ومتطلبات ع�صرية،
�أب��رزه��ا الرقمنيات وتقنيات
الدمج و�إنرتنت الأ�شياء.
و�أ��ش��ار �إىل �أن اململكة �أثبتت
�أن �ه��ا ��ش��ري��ك ال ب��دي��ل ع�ن��ه يف
رح � ��اب ال� �ث ��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة
الرابعة �أي ثورة الدمج التام
التتاغمية ب�ين ال�ع��امل امل��ادي��ة
واملعنوية ،ويعترب م�شوارها
جلهة تطوير البنية التحتية
واالجت��اه نحو العامل الرقمي
ح �� �س��ا���س و�� �ض ��ام ��ن وج �ب��ار
يعك�س �إ��ص��راره��ا على هدفها
ال �ق �ي��ادي الإق�ل�ي�م��ي وامل��رج��ع
وال�شريك العاملي .و�أ��ض��اف:
«نه�ضة االت���ص��االت ال�شاملة
يف امل �م �ل �ك��ة وت �ن �ظ �ي��م �شبكة
االت �� �ص��االت ال�ع��ال�ي��ة التقنية
ورب� ��ط ك��ل م�ف��ا��ص��ل الإدارة
فيها من خالل التحول رويدا
روي� ��دا ن�ح��و الإدارة الذكية
وال�شباك ال��واح��د واحلكومة
الإل �ك�ترون �ي��ة ،يعك�س تقدما
كبريا على امل�ستوى الإقليمي
وال � � � � ��دويل وب��ت�����ش��ري��ع��ات
ذك �ي��ة ��ش��ام�ل��ة حت�ق��ق ال�ع��دال��ة
وامل���س��اواة وال�شفافية وع��دم
امل �ح��اب��اة يف ت �ل �ق��ي اخل��دم��ة
والعدالة الزمنية لأي فرد يف
احل�صول عليها ،وذل��ك عامل
م���س��اع��د و�أ� �س��ا� �س��ي ل��و��ص��ول
اململكة للمكانة اال�سرتاتيجية
ال �ع �ل �ي��ا وال �� �ش��ري �ك��ة يف ك��ل
املراحل العاملية املهمة وخا�صة
ل �ن��اح �ي��ة الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين
واجل � �غ� ��راف � �ي� ��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة
ل �ل �� �ش��رك��ات ال� �ك�ب�رى ب�ت�ح��ول
رقمي و�شامل� ،أ�صبح حموريا

وج��وه��ري��ا بتحقيق الأه��داف
الطموحة لل�سعودية ،فالإدارة
ال��ذك �ي��ة وخ��دم��ات �ه��ا متكاملة
خم �ت �ل �ف��ة ك �ل �ي��ا ع ��ن الإدارة
ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة وال �ت��ي تعك�س
�أث��را �إيجابيا لناحية التنمية
امل�ستدامة والعدالة املجتمعية
ب �� �ض��واب��ط �أ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�أم��ن
ال �ق��وم��ي رق �م �ي��ا ،ومل�ستقبل
م�شرق ومميز للمملكة».
و�أك� � � � � ��د رئ� �ي� �� ��س
�أك ��ادمي� �ي ��ة ف �ن��ون
ال� � �ت� � ��� � �س�� ��وي�� ��ق
ال ��رق� �م ��ى اخل �ب�ير
ف � ��ى ال��ت�����س��وي��ق
والتحول الرقمى
امل �ه �ن��د���س �أح �م��د
�صربى� ،أن اململكة
ل� � �ه � ��ا خ� � �ط � ��وات
جادة ا�ستكملت بر�ؤية ٢٠٣٠
يف ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ،وه��و
م��ا ي�ظ�ه��ر يف اال� �س �ت �ث �م��ارات
امل��وج��ودة بالبنية التحتية،
املتمثلة يف الأنظمة احلكومية
و�سرعات الإنرتنت والت�سهيل
على املواطنني للو�صول �إىل
اخلدمات.
ويقول« :من �أه��م االختبارات
كانت ف�ترة ك��ورون��ا التي تعد
كارثة دولية حيث لي�س لها �أي
مقدمات وال خمططات وحينها
مت اخ�ت�ب��ار ق ��درات ال ��دول يف
�إم�ك��ان�ي��ة ا��س�ت�ي�ع��اب ال�ت�ح��ول
الرقمي الذي تطلبته اجلائحة
حيث �شهدنا �أن التعليم حتول
�إىل رقمي فكانت الدرا�سة عن
بعد وك��ذل��ك اخ�ت�ب��ار الأنظمة
ال���ص�ح�ي��ة ق ��واع ��د ال �ب �ي��ان��ات
اخلا�صة باملواطنني وبرامج
ك� �ث�ي�رة ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �� �ص �ح��ة،
وك ��ذل ��ك ال �ب�رام� ��ج اخل��ا� �ص��ة
ب��دخ��ول احل ��رم ك�ل�ه��ا �أط�ل�ق��ت
ت �ط �ب �ي �ق��ات ن �ف��ذت �ه��ا امل�م�ل�ك��ة
ب���س��رع��ة ك �ب�يرة جعلها مثاال
يحتذى به عامليا و�أثبت قوتها
يف ه ��ذا امل� �ج ��ال» .و�أ� �ض��اف:
«ال �� �س �ع��ودي��ة ب��ا� �س �ت �ث �م��ارات
ك�ب�يرة ب��ات��ت م��ن �أب ��رز �أم��اك��ن
اجلذب الدويل لريادة الأعمال
ب�شكل تكنولوجي» ،الفتا �إىل
�أن اب�ت�ع��اث ��ش�ب��اب و��ش��اب��ات
اململكة طيلة ال�سنوات املا�ضية
ج �ه��ز ل��وج��ود ق��اع��دة اب�ت�ك��ار
تكنولوجي ك�ب�يرة ج��دا ميهد
ل �ل �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب�ع��ة
امل �ن �ط �ل �ق��ة ح ��ال� �ي ��ا .وت ��اب ��ع:
«خ� �ط ��وات امل �م �ل �ك��ة خ �ط��وات
ج��ادة يف ه��ذا االجت��اه متمثلة
يف وجود جامعات متخ�ص�صة
وري ��ادات اع�م��ال وم �ب��ادرات»،
م ��ؤك��دا �أن اململكة يف طفرة
تقنية حقيقية.
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فريدة تقود للعالمية
التمكين الرقمي للخدمات واألنشطة يضاعف القدرات الوطنية

المنظومة الرقمية
الموحدة تلغي الحاجة لمراكز
الخدمة التقليدية
الحراك التنموي
اإللكتروني مالحظ ومشهود
على كافة األصعدة
الخطط العملية
الجادة لهيئة األمن السيبراني
تؤمن البنية التحتية
احلكومة وقطاع الأعمال والأفراد �أي�ض ًا من خالل الوعي والثقافة الرقمية
وح�سن الإدراك والتدريب على جمابهة املخاطر ال�سيربانية .وميكننا
تلم�س جهود اململكة يف تنفيذ خطط وطنية عملية وجادة من خالل الهيئة
الوطنية للأمن ال�سيرباين يف جهودها التن�سيقية بني �أطراف املجتمع
ونحو ت�أمني البنية التحتية الرقمية ،وهو ما ترتجم يف احتاللها املرتبة
الثانية عاملي ًا من بني  193دولة يف حمور التح�سن امل�ستمر يف م�ؤ�شر
االمن ال�سيرباين لعام  2021وفق تقرير االحتاد الدويل لالت�صاالت».
مواجهة متغيرات العصر
م��ن جهته ،ي�ق��ول ال��دك�ت��ور عبدالعزيز �آل ح�سن املتخ�ص�ص يف علم
اجلرمية« :مل يعد ا�ستخدام االنرتنت والتقنية بكافة �أ�شكالها حم�صور ًا
على جهة معينة �أو م�سار حمدد بل �أن الدائرة يف ات�ساع م�ستمر وانت�شار
�سريع ،وبف�ضل من الله تعاىل ثم بف�ضل توجيهات حكومتنا الر�شيدة
�أ�صبحت اململكة يف مقدمة ال��دول امل�ستخدمة للتقنية الرقمية يف كافة
جم��االت اخل��دم��ات على امل�ستوى ال�ف��ردي واملجتمعي ،بالإ�ضافة �إىل
التميز التقني واالح�تراف الرقمي يف البناء والتطوير والت�شغيل يف
كافة القطاعات والبنى التحتية» ،م�ؤكدا �أن ذلك يدل على النظرة الثاقبة
اال�ستباقية ملواجهة متغريات الع�صر والت�سارع والتطور الرقمي ،الفتا
�إىل �أن ذلك ينعك�س بدوره على التنمية امل�ستدامة وجودة احلياة والرقي
باملجتمع وتلبية االحتياجات الإن�سانية من خالل التقدم التقني والذكاء
اال�صطناعي وال��رق�م��ي ،ملواكبة التطور العاملي التقني يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية والتعليمية وال�صحية واالجتماعية،
وي�شكل ذلك تعزيز ًا تقني ًا ملنظومة احلماية الرقمية والأمن ال�سيرباين
وحماية البيانات من االخرتاقات وبناء فريق �سيرباين من �أبناء وبنات
الوطن الغايل ليكونوا �سد ًا منيع ًا يف وجه كل من يحاول العبث ب�أمن
وا�ستقرار هذا البلد الغايل .وقال �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد مبعهد ال�سرعة ال�ع��امل��ي» ،وم��ؤ��ش��ر» تطور احلكومة الإل�ك�ترون�ي��ة» ،وم�ؤ�شر
الإدارة العامة بالريا�ض �أ�صيل اجلعيد« :ال اقت�صاد رقمي دون بنية رقمية «اجلاهزية ال�شبكية» ،وم�ؤ�شر «تقييم جتربة الـ G5العاملية» ،وم�ؤ�شر
حتتية متطورة وقد �أدرك��ت الدولة ذلك مبكرا وتي�سر اخلطط الرقمية «التناف�سية الرقمية» وكذلك م�ؤ�شر تطور احلكومة الإلكرتونية ،لتقفز
التنموية على �أكمل وجه ،وقد حققت اململكة وزارة االت�صاالت وتقنية برتتيبها  9مراتب يف عام  2020عن ترتيبها يف العام  ،2018حم ّققة
املعلومات �إجن��ازات مهمة يف م�ؤ�شرات عديدة ،مثل :م�ؤ�شر «اختبار املرتبة  43عاملي ًا من بني  193دول��ة ،وف��ق التقرير ال�صادر عن الأمم

املتحدة اخلا�ص بر�صد وتقييم الإج ��راءات احلكومية وكذلك م�ؤ�شر
البنية التحتية لالت�صاالت حيث قفزت ال�سعودية  40مركز ًا لت�أتي يف
املرتبة  27عاملي ًا من بني  193دول��ة وبلغة الأرق��ام ف��إن اململكة حققت
�أرقاما و�إجنازات مهمة على ال�صعيد الإقليمي والعاملي فاحلراك التنموي
الإلكرتوين مالحظ وم�شهود على كافة الأ�صعدة».

احمد صبري

علي الخوري

نانسي :المملكة سباقة لمواكبة المتطلبات العصرية
�أك ��دت ع�ضو جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج�ي��ة وال��دف��اع والأم� ��ن الوطني
مبجل�س ال�شورى البحريني نان�سي دينا ايلي خ�ضوري� ،أن املراكز
املتقدمة ال�ت��ي حققتها اململكة العربية ال�سعودية يف جم��ال تقنية
املعلومات واالت�صاالت مل يكن ليتحقق لوال الإدراك والطالع العلمي
امل�سبق مل�ستقبل الثورة ال�صناعية ب�شتى �أ�شكالها و�أ�صنافها ،والر�ؤية
اال�ست�شرافية امل�ستقبلية للمملكة باعتبار �أنها تتطلع دو ًم��ا لتحقيق
التقدم واالزدهار يف كافة املجاالت ،كما �أن انفتاحها ورغبتها اجلادة يف
حتقيق التطور االقت�صادي والتنموي حتم على اململكة �أن تكون �سبّاقة
يف جماالت الثورة ال�صناعية الرابعة ،و�أن تواكب املتطلبات الع�صرية
احل�ضارية.وم�ضت نان�سي قائلة« :ال نن�سى يف هذا املقام الإ�شارة �إىل
الدعم والتمكني الذي حتظى بها منظومة البحث والتطوير واالبتكار
يف اململكة من قبل القيادة الر�شيدة -حفظها الله -لذلك تعترب اململكة
�سباقة يف املنطقة والعامل يف جمال تقنية املعلومات والتطور الرقمي �إذ
قامت باال�ستثمار يف تطوير البنية التحتية من خالل ا�ستثمار البيانات
احلكومية واالح�صاءات من �أجل حتفيز القطاع العام واخلا�ص لبناء
حلول مبتكرة ومن��اذج �أع�م��ال جديدة حلل م�شاكل قائمة ت�ساهم يف
تطوير �أوجه احلياة واالقت�صاد».
و�أ�شارت نان�سي �إىل �أن هذا التطور اال�ستباقي وا�ضح ًا يف �أزمة كورونا
�إذ كانت البنية التحتية الرقمية يف ال�سعودية ً
مثاال وا�ضح ًا للعامل لكيفية
ا�ستخدام تقنية املعلومات للم�ساهمة يف مواجهة الكوارث والأزمات،

وذل��ك من خالل جمموعة التطبيقات التي تزامنت مع �أزم��ة كورونا،
مثل« :توكلنا» ،و»�صحتي» ،و»اعتمرنا» ،التي �ساهمت ب�شكل وا�ضح يف
مواجهة الأزمة بكل احرتافية و�أتقان وك�شفت عن مدى التطور والتقدم
يف البنية التحتية الرقمية باململكة وم��دى و�صول خدمة الإنرتنت
للمواطنني ،فعلى �سبيل املثال �أظهرت الإح�صائيات يف �سبتمرب من عام
2020م �أن �أكرث من �سبع ماليني م�شرتك قاموا باال�شرتاك يف تطبيق
«توكلنا» وهو ما يعترب رقم كبري عاملي ًا .و�أ�ضافت« :من الأمور املثرية
للإعجاب على مدى التطور الذي و�صلت �إليه احلكومة ال�سعودية هي
تلك املبادرات الرقمية من احلكومة الإلكرتونية التي ت�شرف عليها هيئة
احلكومة الرقمية والتي ت�سعى بدورها �إىل زي��ادة الرتابط والربط
بني اجلهات احلكومية من خالل العمل على ربط الوكاالت احلكومية
باملن�صات التي ت�شرف عليها ،ناهيك عن جمموعة امل�ب��ادرات املميزة
التي �أطلقتها الهيئة مثل نظام «مرا�سالت» و»حافلة اخلدمات
احلكومية» و»املن�صة الوطنية املوحدة» التي تقدم خدمات
حكومية بلغ ع��دده��ا م��ا ي�ق��ارب  2116خدمة وه��و الأم��ر
الذي يعد ثورة عاملية يف جمال اخلدمة احلكومية املقدمة
للم�ستفيدين وهو ما يعك�س الرغبة احلقيقية يف �سرعة
اج��راء املعامالت على اعلى ق��در م��ن الكفاءة و�سرعة
الإجن��از» .وحول ت�أثري ذلك على احلراك التنموي
ق��ال��ت نان�سي« :ل�ق��د فتحت ال �ث��ورة ال�صناعية

الرابعة ،وتقنيات الذكاء اال�صطناعي ً
حديثا املجال وا�سعًا لتحفيز
االب�ت�ك��ار ،وذل��ك م��ن خ�لال ال��دم��ج ب�ين امل��واه��ب والتقنية املتطورة،
وتلبية متطلبات النهو�ض بكافة القطاعات من خالل توظيف خمرجات
التقدم التقني واملعلوماتي لت�سهيل تقدمي اخلدمات العامة واخلا�صة
واالرتقاء بها ،وا�ستحداث قطاعات رقمية وافرتا�ضية واع��دة تعترب
هي املحرك الأ�سا�سي بن�سبة كبرية يف االقت�صادات الوطنية والإقليمية
والعاملية ،وبالتايل ف�إن اململكة تلم�س اليوم حجم االنخراط الكبري يف
جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت الذي جتلى وا�ضحً ا وبفاعلية خالل
جائحة كورونا بالعامني املا�ضيني ،بال�شكل الذي �أمّن ا�ستمرار احلياة
العملية واالجتماعية االقت�صادية دون ت�أثر ب�ّي.نّ  .وم��ن املعروف �أن
البنية التحتية ت�ساهم يف ت�سريع عجلة التبادالت واملبادالت التجارية
وهو الأمر الذي يعزز ويجذب امل�ستثمرين» .وتابعت« :اململكة تويل
اهتمامًا بال ًغا بقطاع االت�صاالت واملعلومات ،وت�سعى دائمًا لتحفيز
ال�شركات العاملة فيه نحو مزيد من االبتكارات واخلدمات
ال�ت��ي ت��وف��ر م��زي��د م��ن الإم�ك��ان�ي��ات والت�سهيالت الداعمة
ل�سرعة التوا�صل و�إجن��از املعامالت وتقدمي اخلدمات،
مبا ي�سهم يف تن�شيط عملية التنمية ال�شاملة ويزيد من
فاعليتها و�سرعتها» .و�أ�ضافت« :تطور البنية التحتية
الرقمية لل�سعودية �ساهم يف زيادة كفاءة التعامالت
وامل�ع��ام�لات احلكومية والتجارية وقل�ص وقت

�إمتامها .فعلي �سبيل املثال فقد طورت ال�سعودية عدة من�صات لت�سهيل
التعامالت التجارية من �أبرزها من�صة «ف�سح» التي ت�ساهم يف ت�سهيل
�أعمال التجارة الإلكرتونية مع اكرث من  22,000من املوردين امل�سجلني
و�أكرث من  9,000من وكالء اجلمارك ووكالء ال�شحن امل�سجلني وهو
الأم��ر الذي يعترب من العالمات املميزة التي ت�ساهم يف تطوير قطاع
التعامالت التجارية الإلكرتونية متا�شي ًا مع التطور العاملي لزيادة حجم
التبادالت التجارية الإلكرتونية .كما �أن خدمة اال�ستخراج الإلكرتوين
لل�سجالت تخول امل�ستثمر با�ستخراج ال�سجل التجاري خالل  180ثانية
فقط ما يجعل من بيئة اال�سعودية جاذبة لال�سثتمار» .و�أ�شارت نان�سي
خ�ضوري� ،إىل �أن ال�سعودية وبتطورها امللحوظ يف جم��ال الأم��ن
ال�سيرباين� ،أ�صبحت حمط �أنظار العامل �إذ قامت م�ؤخر ًا ب�إطالق �أكرب
برنامج يف االقت�صاد الرقمي والف�ضاء واالبتكار بقيمة  23تريليون
دوالر بحلول العام  2040وهو ما يهدف اىل تدريب مربمج يف كل 100
�سعودي ،ناهيك عن ت�صنيعها لأول رقائق ذكية ب�أي ِد �سعودية مما يعزز
من جودة الأمن ال�سيرباين للمعلومات والبيانات التي متلكها لتكون
الرائدة يف املنطقة والعامل ،م�ؤكدة �أنه بالأمكان اال�ستفادة من جتربة
اململكة يف التطور الرقمي و�أهميته يف تعزيز الأم��ن ال�سيرباين من
خالل جناحها يف الت�صدي للجائحة من خالل توظيف الذكاء اال�صناعي
والتقنيات احلديثة بالإ�ضافة �إىل التميز الفعال يف مو�سم احلج من
خالل اال�ستثمار النافع يف �إدارة املو�سم.
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يوم الوطن ..يوم الثناء على المنعم الوهاب
اليوم ،يوم الوطن� ،أجل� ..إنه يوم �شكر املنعم الو َّهاب والثناء عليه ،الذي ي�سَّ ر
لنا ً
وطنا لي�س مثله يف الدنيا وطن ..فيه �أقد�س بقاع الأر�ض و�أحبها �إىل الله
َّ
ع َّز وج َّل و�إىل ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،يتجه �إليه امل�سلمون يف �صلواتهم
ً
ووحدانا من كل ٍ ّفج عميق ،للحج والعمرة
حيثما كانوا ،ويتوافدون �إليه زرافات
ً
والزيارة ..وي�شد �إليه زعماء الدول التي ُت�سمِّي نف�سها (دوال عظمى) الرِّحال من
ال�شرق والغرب �صباح م�ساءً ،
طلبا للدعم وامل�ساعدة والر�أي ال�سَّ ديد ،وت�شرئب
�إليه �أعناق النا�س يف قارات الدنيا كلها ،للعمل والتمتع بحياة مل�ؤها العدل
والأمن والأمان واال�ستقرار.
وهكذا ت�ؤمه كل عام ماليني الب�شر ،ال�سيَّما يف موا�سم احلج والعمرة ،لكنه مع
هذا ،بحمد الله وتوفيقه ،مل يحدث �أن �شكا النا�س فيه ً
يوما نق�ص خبز� ،أو �أزمة
موا�صالت� ،أو رداءة طريق� ،أو غياب طبيب� ،أو حتى نق�ص ماء ،مع �أنه �أكرث
بالد الدنيا التي تعاين ُ�شحَّ املياه العذبة ال�صاحلة لل�شرب والزراعة.
ً
جميعا االبتهال �إىل املنعم الو َّهاب ،الذي ي�سَّ ر لنا
�أجل ..يف يوم الوطن ،علينا
ً
ً
ثابتا � ً
را�سخا ً
ً
ً
ً
آمنا مطمئنا م�ستقرا ،غدا �شامة بني دول العامل ،بعد
�شاخما
وطنا

القيادة في يوم الوطن
زين
امين

يف هذا اليوم العظيم من تاريخ وطننا احلبيب �سوف لن �أحتدث
�أو �أناق�ش الأفراح والإحتفاالت والإجنازات  ..لأن جميعها هي نتاج
قيادة فذة حكيمة لتغيري املجتمع ووالدة دول��ة �سعودية جديدة..
مبفاهيم وقيم ع�صرية حتاكي تطلعات ال�شباب ال��ذي��ن ي�شكلون
الن�سبة الغالبة من ن�سيج املجتمع  ..وال�سبب �أننا نتغنى باملنا�سبات
والأف��راح والإجن��ازات  ..ونن�سى �أو يغيب عن وعينا �أهمية القوة
الدافعة لتلك الإجنازات  ..ونق�صد بها القيادة ..
وال�س�ؤال املهم الذي يطرح نف�سه بقوة هو  ..ملاذا القيادة مهمة؟.
كثريا ما ن�سمع ونقر�أ عن القيادة ونختزل دورها يف قيادة املنظمات
وال�شركات فقط  ..ونتنا�سي �أن قيادة الأوطان هي احلا�ضن الأكرب
ال�شامل اجلامع لكل القيادات الإداري ��ة واملجتمعية وال�سيا�سية
يف ال��وط��ن  ..ب��ل ه��ي ال�ن�برا���س ال��ذي يقتدي ب��ه مواطنو ال��دول��ة
ومنظماته..
القيادة لي�ست مهمة �سهلة كما يعتقد البع�ض � ..أو كما يبثه لنا
بع�ض الإداري�ي��ن وال �ق��ادة م��ن �إن�ط�ب��اع � ..إن �ه��ا م �ه��ارات مكت�سبة
وم�صقولة بالعلم واملعرفة  ..ولها �سماتها وفنونها ال�شخ�صية
و�أ�ساليبها القيادية  ..اىل جانب القدرات على ر�سم ال�سيا�سات وبناء
الإ�سرتاتيجيات وا�ستقطاب العقول والكفاءات  ..وحتفيز الطاقات
على البذل والعطاء و�إي�ج��اد املناخات املالئمة ل�ل�إب��داع والإبتكار
وحتقيق الأه��داف  ..كل ذلك لن يتم حتقيقة �إال من خالل �شخ�صية
�شجاعة ت�ستدعي اخليال وت�صنع امل�ستقبل .
قيادة املجتمعات هي الأمن��اط والأ�ساليب القيادية التي ت�ؤثر يف
الآخرين وت�ستك�شف مكامن الرثاء يف الوطن والقدرات الكامنة لدى
الأفراد وت�سخريها لإجناز الريادات واملهمات ال�صعبة وامل�ستحيلة ..
قيادة الأوط��ان تتطلب �صناعة الأم��ل وهيكلته بعد درا�سة واعية..
وم��ن ث��م �إ� �س��داء م�س�ؤولية التنفيذ للقادرين على تغيري املجتمع
وتطوير جودة احلياة.
ومن هذا املنطلق �أدرك خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز  ..وويل العهد االمري حممد ابن �سلمان �أهمية دورهما
ال�ق�ي��ادي ال�شجاع  ..ببعديه املحلي وال�ع��امل��ي  ..و�صنعا �آم��اال
عظاما من خالل ر�ؤية  2030ب�أهدافها الطموحة و�إ�سرتاتيجياتها
ال�شاملة ..من �أجل حتقيق تطلعات �أبناء الوطن والأجيال القادمة يف
حياة كرمية وم�ستقبل واعد مليء بالتحديات.

داري السعودية
د .حميد
األحمدي

احلمد لله �أن جعلني �أعي�ش يف دار �أمن و�إميان ،دار �آمنة مطمئة،
نعي�ش فيها جميع ًا حياة كرمية ،ونرفل بنعم كثرية ال تع ّد وال
حت�صى.
ممّا مييّز داري الغالية وجود احلرمني ال�شريفني ،وقيادة حكيمة
حتكم ب�شرع الله ،ف�ضال عن موقعها املتميّز الذي يربط بني ثالث
قارات� ،آ�سيا ،و�أفريقيا و�أوروبا ،ومما يمُ يّز داري كونها اململكة
العربية ال�سعودية ،تلك ال��دار التي بناها امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود ،و�شيّد البناء على �أ�سا�س متني ،على تقوى
ودين ،نقلها نقلة نوعية ،نقلها من الفرقة وال�شتات� ،إىل توحيد
الكلمة وال�صف ،ونقلها من الفو�ضى واال�ضطرابات والقتال بني
القبائل �إىل الت�آلف والت�آخي.
وم��ا ك��ان يتعرّ�ض ل��ه احل�ج��اج م��ن النهب وال�سلب ،وان�ع��دام
الأمن �إىل الأمن والأمان ،ونقلها من ظالم اجلهل �إىل نور العلم
واملعرفة ،ومن الفقر �إىل توفري متطلبات احلياة الكرمية لكل
مواطن ومواطنة.
وا�ستمر من بعده �أبنا�ؤه الربرة امللوك يف تطوير داري اململكة
العربية ال�سعودية ،حتى ه��ذا العهد الزاهر عهد �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان حيث مت بناء ر�ؤية ا�سرتاتيجية
طموحة ،ر�ؤي��ة اململكة العربية ال�سعودية  2030التي ب��د�أت
ثمارها بح�صاد جمموعة من الإجنازات النوعية امل�ستمرة التي
حتققت ،وتتحقق يف عهد موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان وويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان ،التي �سارعت
بداري اململكة العربية ال�سعودية نحو املجد والعلياء ،الأمر الذي
يتط ّلب من كل مواطن ومواطنة ،املحافظة على دارن��ا ،من كل
عابث ،وقمع كل بوق ينادي �إىل الفتنه والتفرقة ،لنحافظ جميع ًا
على وحدتنا الوطنية ،ون��داف��ع ع��ن ث��رى ه��ذا ال��وط��ن املعطاء
بالفعل والفكر والقول ونعمل على دف��ع عجلة التنمية ليكون
وطننا يف م�صاف الدول املتقدمة.
حفظ الله على بالدنا قيادتنا الر�شيدة و�أمنها و�أمانها.

�أن ك َّنا قبائل متفرقة متناحرة ،يقتل بع�ضها ً
بع�ضا على الكلأ واملاء والنفوذ ..لر�سالة بالده ال�سَّ امية العظيمة يف رعاية احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة،
ورعاية �ضيوف الرحمن و�ش�ؤون امل�سلمني حيثما كانوا ،واملحافظة
الداخل �إليه مفقود ،واخلارج منه مولود .هكذا كنا ،حتى يوم اخلام�س
على ا�ستقالل بالده وراحة �شعبه وحتقيق �أمنهم وا�ستقرارهم..
من �شوال عام 1319ه ،املوافق للخام�س ع�شر من �شهر يناير عام
كان يرى نف�سه ً
والدا لأ�سرة كبرية هي كل �شعبه.
1902م ..يوم نادى املنادي من �أعلى ح�صن امل�صمك� :أَ ِن امللك
ً
وعلى كل ح��ال ،ي�صعب كثريا� ،إن مل يكن ي�ستحيل� ،إح�صاء
لله ،ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن .يف ذلك اليوم املهيب ،كتب
�صفات هذا البطل الفذ القيادية اال�ستثنائية ،التي ق َّلما اجتمعت
امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل �آل �سعود،
لقائد غ�يره يف ع�صره ،من �شجاعة و�إق ��دام ،وذك��ا ٍء وحكمة
ورجاله ال�رُّواد الأوفياء ،ال�صفحة الأوىل يف �سفر تاريخنا
وحلم ،وعدل وجود وكرم و�سماحة وتوا�ضع وزهد .وقبل هذا
اخلالد� ،إذ تغريت خارطة �شبه اجلزيرة العربية ال�سيا�سية
وذاك ،خ�شية لله �سبحانه وتعاىل يف ال�سِّ ر والعلن ،وح�سن
واالقت�صادية واالجتماعية كلها ،بعد �أن �أ�سَّ �س عبد العزيز
ً
ً
ً
وقطعا ،كل من يقر�أ �سرية عبد العزيز،
ظن به ع� َّز و ج � َّل.
�شاخما ،د�ستوره كتاب الله العزيز احلميد،
وطنا
ا�ستثنائيا ح َّقاً،
ً
َّ
ي��درك للوهلة الأوىل �أن عدله ك��ان
ثم �سُ نة النبي امل�صطفى �صلوات الله و�سالمه
ولهذا و�صفه امل�ؤرخون وال�شعراء بعدل الفاروق
عليه .فب�سط عبد العزيز الأمن و�أ�شاع العدل
ً
املجرد من كل ً
وعدل الر�شيد وعدل التابعني .وعلى كل حال،
�صادقا،
هوى .كان عبد العزيز
ً
ً
َّ
�أراد ا��س�ت�ع��ادة ملك �آب��ائ��ه و�أج � ��داده خدمة الدكتور بندر بن عبد اهلل بن تركي آل سعود ي�صعب كثريا حقا� ،إن مل يكن ي�ستحيل� ،أن

يتحدث الإن�سان عن �صفات هذا البطل الفذ ،بطل املالحم والوغى ،مهما �أُ ِتي
من قدرة على التعبري واخلطابة ،بل قل ي�صعب �أن يويف الباحث املجد حتى
�صفة وحيدة فقط من �صفات هذا البطل الكبري القيادية الفريدة النادرة ح َّقها
من البحث والتف�صيل.
ولهذا ر�أي��ت �أن �أكتفي يف نهاية مقايل ه��ذا ،ونحن نحتفي بالذكرى الثانية
والت�سعني ليومنا الوطني اخلالد ،مبنا�شدة اجلميع الثناء على املنعم الو َّهاب،
الذي َّ
غال ،لي�س مثله يف الدنيا وطن؛ وهي�أ لنا قيادة وطنية
بوطن ٍ
تف�ضل علينا ٍ
بامتياز ،من عبد العزيز حتى �سلمان� ،أوقفت حياتها كلها حلماية ا�ستقالل
بالدنا ،وا�ستمرار قافلة خرينا القا�صدة ،وتوفري �أمننا و�أماننا وا�ستقرارنا
ورخائنا.
فاحلمد لله املنعم الو َّهاب الذي توا�ضع كل �شيء لعظمته ،وا�ست�سلم كل �شيء
لقدرته ،وخ�ضع كل �شيء مللكه ،وذ َّل كل �شيء لع َّزته ،على جزيل نعمه ووافر
خريه وعطائه ..وكل عام قيادتنا بخري و�صحة وعافية ،وبالدنا يف �أمن و�أمان
واطمئنان وا�ستقرار ،و�شعبنا يف نعيم ورخاء و�سعادة وهناء.

نجاح المرأة ودعم القيادة
حتتل امل��ر�أة ال�سعودية مكانة ذات قيمة يف املجتمع  ،ف�أ�صبح لها دور فعال
يف �شتى جم��االت احلياة  ،وقد �شهدت اململكة العديد من التغريات الثقافية
والقانونية �أي�ضا اخلا�صة باملر�أة فى ظل القيادة الر�شيدة بقيادة موالي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو �سيدي �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد يحفظهم الله  ،بالإ�ضافة
�إىل القرارات التي تتخذها ال�سعودية تنفيذ ًا لتحقيق ر�ؤية اململكة .2030
فقد ت�صدرت امل��ر�أة ال�سعودية املركز الأول على م�ستوى العامل يف تطبيق
املتغريات ب�ش�ؤون املر�أة "من خالل تقرير البنك الدويل"  ،وقد زاد عدد املنا�صب
التى ت�شغلها املر�أة ال�سعودية فقد عينت يف جمل�س ال�شورى وبع�ض املنا�صب
الإدارية والقيادية احلكومية واخلا�صة  ،فقد �سعت املر�أة ال�سعودية بكل طاقتها
�إىل �إب��راز جهودها للعامل وكيف �أن امل��ر�أة ال�سعودية قوية وجمتهدة وواثقة
من قدراتها بدعم وم�ساندة من اململكة لتحتل الكثري من املراكز بجهودها
 ،حتى �أ�صبح م�ؤ�شر ح�صة امل��ر�أة فى �سوق العمل متخطى ن�سبة ، % 32
وقد تطورت امل��ر�أة اقت�صادي ًا و�إداري � ًا يف �سعيها �إىل حتقيق املزيد من
النجاحات فقد �أ�صبحت متتلك املر�أة بع�ض الأعمال اخلا�صة بها وتدير
�شركات  ،ومل تقف املر�أة عند هذا احلد بل دخلت جمال العلم والف�ضاء
والطب ف�صارت �أ�ستاذة جامعة ورئي�سة حترير لل�صحف وعاملة
ف�ضائية .
ومن �أبرز جماالت الن�شاط العلمي للمر�أة ال�سعودية يف
عهد م��والي خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك

�سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -يف ثالث جماالت هي( :التعليم  ،البحث
العلمي ،امل�شاركة املجتمعية)  ،فقد تنوع ن�شاط املر�أة العلمي فلم يعد قا�صرًا
على تخ�ص�صات معينة ؛ بل ي�شمل جميع التخ�ص�صات النظرية والتطبيقية
 ،كما �أن ن�شاط امل��ر�أة العلمي �أدى �إىل زي��ادة مكانتها العلمية والتعليمية يف
اململكة العربية ال�سعودية  ،كما حققت امل��ر�أة ال�سعودية متيزا ملحوظ ًا يف
جمال البحث العلمي والإبتكار ر�شحها لأن تتقلد من خالله �أعلى املنا�صب
املحلية والدولية  ،و�أثبتت امل��ر�أة قدرتها على حتقيق كثري من النجاحات
والفعاليات واملبادرات التي تخدم املجتمع يف جمال امل�شاركة املجتمعية من
خالل الفر�ص التي �أتيجت لها يف هذا املجال.
ويعد ح�ضور املر�أة ال�سعودية فى املنا�سبات وامل�ؤمترات ال�سعودية التى تعقد
على اختالف جمالتها� ،شكال من �أ�شكال جناح املر�أة وقدرتها على ريادة
الأع�م��ال ،وبالتايل ف�أ�صبحت امل��ر�أة ال�سعودية خري مثال ميثل
املجتمع ال�سعودي ب�صورة م�شرفة وت�ستجلب للمملكة �صورة
مبهرة لعمل املر�أة .
وق��د الق��ت امل��ر�أة ال�سعودية بتطورها وجهودها فى العمل
ردود فعل عاملية م��ن الأمم امل�ت�ح��دة واالحت���اد الأوروب���ي
واجلامعة العربية الذين رحبوا و�أ�شادوا بجهود اململكة فى
م�ساندة امل��ر�أة ال�سعودية يف توليها العديد من املنا�صب،
وها قد �أثبتت امل��ر�أة ال�سعودية جدارتها يف خمتلف
املجاالت؛ الطبية والف�ضائية واملالية والعلمية

لطيفة بنت إبراهيم العويض

اليوم المجيد
يُط ُل علينا يف كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية ،يوم ًا
حمفور ًا يف ذاكرة التاريخ الرا�سخ يف الفكر والوجدان لكل املواطنني ال�سعوديني
واملقيمني على ترابه الطاهر .ففي هذا اليوم املجيد وحّ د به امللك عبدالعزيز طيب
الله ثراه �شتات هذا الوطن العظيم و�أحال ال ُفرقة �إىل وحدة وترابط وتكامل.
ويف ه���ذه الأي� � ��ام ت�ع�ي����ش ب�ل�ادن ��ا �أج � � ��وا ًء وذك � ��رى ع �ط��رة ذك� ��رى ال �ي��وم
ال��وط�ن��ي  92وه��ي منا�سبة خ��ال��دة ووق �ف��ة عظيمة ت�ع��ي فيها الأج �ي��ال كل
ال�ق�ي��م وامل�ف��اه�ي��م والت�ضحيات واجل �ه��ود امل�ضيئة ال�ت��ي واك �ب��ت ب�ن��اء ه��ذا
ال��وط��ن ال �غ��ايل ،ول �ك��ل م��ن �أب �� �ص��ر عليها لي�ضئ ل��ه �آف��اق��ا ع��ال�ي��ة وغ��ال�ي��ة.
واحتفالنا ه��ذا ينم عن تعبرينا عما ُتكنه �صدورنا من حمبة وتقدير لهذه
الأر���ض املباركة ومل��ن ك��ان لهم الف�ضل بعد الله تعاىل يف ما تنعم به بالدنا
من رفاهية وا�ستقرار و�أم��ن وام��ان ،حيث �شهدت مملكتنا الغالية يف هذه
ال�سنوات قفزات ح�ضارية ال مثيل لها يف جميع املجاالت ،املجال االقت�صادي

والتعليمي وال�سياحي والرتفيهي والأم�ن��ي،
ح�ي��ث �أ��ص�ب�ح��ت م �ن��ار ًا ي�ح�ت��ذى ب��ه م��ن حيث
اال�ستقرار والرخاء والتنمية والرفاهية.
ك �م��ا ي �� �س��رين وي �� �ش��رف �ن��ي يف ه��ذه
املنا�سبة �أن �أرفع �أ�سمى �أيات التهنئة
والتربيكات �إىل مقام خ��ادم احلرمني م .عبداهلل بن غازي الصاعدي
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�إىل ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان  -حفظهما
الله  -قائد الر�ؤية والنه�ضة واالقت�صاد ،و�إىل كافة الأ�سرة املالكة الكرمية
وال�شعب ال�سعودي النبيل واملقيمني معنا على ثرى هذا الوطن املبارك.....
وفق الله اجلميع ملر�ضاته .مدير عام فرع وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة

ابتسامة وطن

وتب�سّ م الوطن الغايل عندما اجنلت دياجري الظلم وانزاحت امل�آ�سي والفنت جميع املجاالت حتى عهد �سلمان احلزم والعزم -حفظه الله� -صاحب النظرة
وته ّلل الب�شر بقدوم الفار�س البطل م�ؤ�س�س هذا الكيان العظيم امللك عبد العزيز الثاقبة واجلهود املخل�صة و�سمو ويل عهده الأمني -حفظه الله� -صاحب الر�ؤية
الفي�صل �آل �سعود -طيب الله ثراه -الذي َّمل ال�شتات بعد التمزق وجمع ال�شمل الواعية واملبادرات الراقية ،واللذين �أعليا البنيان ورفعا الأركان وح ّلقا بالبالد
�إىل العنان رقي ًا وتطور ًا ومنا ًء يف كافة االجتاهات لت�صبح اململكة العربية
بعد التفرق عندما جعل �أهم �أولوياته ومقدمة اهتماماته العمل على حماربة
ال�سعودية احلديثة م�ضرب الأم �ث��ال ب�ين الأوط ��ان ع��ز ًة و�شموخ ًا
الفقر واجل�ه��ل وامل��ر���ض ف�ساد الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وزال اخل��وف
ً
وطموح ًا .مما يتطلب منا جميع ًا االلتفاف حول الراية ً
وعمال
قوال
واال�ضطراب وانت�شر التعليم وع ّم اخلري واالزدهار لي�صنع �أعظم
�صدق ًا و�إخال�ص ًا تعاون ًا وت�ضحية بنا ًء وفدا ًء لتظل بالدنا �شاخمة
وحدة يف التاريخ املعا�صر ويبني هذه الدولة الفتية التي حتقق
منيعة ورايتنا عالية خفاقة والوقوف �أم��ام كل التحديات بكل
لها يف عقود قليلة -بف�ضل الله -ما مل يتح ّقق لغريها من الدول
�صالبة للم�ضي قدم ًا نحو الأمام واحلر�ص واالهتمام والتعاون
الأخرى يف قرون طويلة �أقامها على �أ�س�س قوية وركائز ثابتة
ال��دائ��م لتبقى مملكتنا الغالية يف ال���ص��دارة .فالتهنئة بيوم
على النهج ال�سليم يف �إط��ار الدين الإ�سالمي القومي .وجاء
الوطن للقيادة الر�شيدة ولل�شعب ال�سعودي الويف .ودمت يا
من بعده �أبنا�ؤه امللوك ال�بررة �سعود وفي�صل وخالد وفهد
وعبدالله �ساروا على ذلك النهج يقودون النه�ضة التنموية يف عبد الناصر بن علي الكرت وطن الأجماد.

ذكرى وطن
محمد حامد
الجحدلي

خفق القلب ل��ذك��رى ال��وج��د وال� � � َدّار وال�� ّ�َ�س�ك��ن ،حيث الأه��ل
�شم�س �أن��ارت طريق الأج�ي��الُ ،
فطوبَى
َّ
وال�صحب ،و�إ�شراقة ٌ
ُ
تف الغر�ض!
لوطن هو احلل ُم والأمل ،وماذا عن حرويف �إن مل ِ
و�أنا القادم من بادية احلجاز ،جئت �أعانق �أحباب ًا لنا يف جن ٍد،
�أرى اليوم موعدنا يف رح��اب املجد ،ويف بطاح مكة املكرمة
يطيب املقام �ساعة الفجر ،فالقادم من تبوك برائحة ال��ورد،
م ��رور ًا بالقريات واجل ��وف حيث ال�ه��وى (جن� �دُ) ،وع ��ذرا يا
عرو�س ال�شمال؛ حائ ٌل (يَا َب َع ْد حَ � ِ ّ�ي) وم��اذا �أق��ول :للقادم من
طيبة ،وامل�سج ٌد ال��ذي بناه �سيد الأن��ام حمم ِد ،يف ُقبا كانت
�سامل ،ويا فجر ًا
حمطته الأوىل ،لدى الأخ��وال والأرح��ام بني ِ
بــ (بدر) التاريخ الح بالأفق ،ن�ص ٌر من الله ،وت�أيي ٌد ِ ّ
احلق َ�صدَى
ِذ ْك َرا ُه بالقر�آن الكرمي ملحم ٌة.
وماذا َع�سَ ايَ �أن �أقول :بعد هذه املق ِدّمة فم�ساحة الوطن ،تفوق
الكتابة عنها كل ال�صفحات ،وتعجز عنها كل الكلمات ،وي�صمت
ال���ش�ع��راء ،وذوو ال �ن�ثر ،لو�صف جماليات ال��وط��ن� ،سهوال
وجباال و�أودي��ة و�شواطئ ،هذه املالحم من جملدات التاريخ،
تجُ � ِ ّد ُد عهد ال��والء ،وتجُ َ ِ ّ�س ُد معنى االنتماء ،فمن ينبع النخل
والبحر ور�ضوى اجلب ُل� ،إىل وادي رابغ ،حيث مرابع الأجداد
والآباء ،مرور ًا بوادي ثول ،م�سقط الر�أ�س ،واملخزون الغذائي
ال�سنوي ،وق�صائد ال�شعر ومواويل البحر ،ب�أجمل الأ�صوات
َّ
بالليايل املُ ْق ِم َر ِة ،مرورا بعرو�س البحر الأحمر( ،جدة) ال َب ْن ُط
وال�س َقا َل ُة ،و�شارع قابل وم�سجد الع َّكا�ش وا ِمل ْعمَار،
والك ْندَا�سَ ُة ِ ّ
ِ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
و�سُ وق ال َّندى ،ومقهى ال�ش ْر ِبي ِني بحارة البحر ،وال َبنقلة (�سُ وق
ال�سمك) والعم ال�شيخ ح�سن حمدانِ ،ب ُع َّم ِت ِه احللبي املميزة،
َّ
�سجلتها ذاكرة الزمن اجلميل ،ال زالت عالقة
هذه مالمح وطن َّ
ب�أذهاننا وموروثنا التاريخي.
فمدينة جدة منذ َتو ََّ�سدَت �شاطئ البحر ،لتمتد لثالث جهات،
حيث ذهبان بوابة �شمالها ،وال� ِب�لاج و�شاطئ بحر اجلنوب
البكر ،ولتعانق �أطراف جبال ال�سروات �شرقا ،مرور ًا بب�ساتني
ال�شيخ عبدالله ال�سليمان ،وزي��ر ال��دول��ة يف عهد امل�ؤ�س�س،
والتي َّمت اهدا�ؤها جلامعة امللك عبدالعزيز يف عهد امللك في�صل
بن عبدالعزيز ،وم��اذا بقي يل ب�صدق الكلمة؛ ويعجز قلمي
بتوا�ضع حروفه وكلماته ،لي�ضيف مما ي�ستحقه الوطن ،بقيادته
ال�سيا�سية ،وخططه الإمن��ائ�ي��ة ،وب�أمنه و�أم��ان��ه ،ومب��ا �أنعم
الله عليه ،يف ظل مناخ فكري �صحي وجد مكان ُه� ،شكرا لرجل
ال�سيا�سة واحلكمة والتاريخ ،خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�شكرا لويل العهد الأمني ،رجل ال َّتحدي
واالجن��از ،قائد املرحلة الراهنة ب�أبعادها وا�سرتاتيجياتها
احلا�ضرة وامل�ستقبلية ،بعد �أن و�ضع امللك الأب� ،أط��ال الله
عمره ،ب�صمته يف تاريخ الوطن.
ترنيمة :من ق�صيدة �صبا جند البن اخل َيّاط
�شوق َو ُذو الْهَوى..ي ُ
َت َذ َّك َر وَال ِّذكرى َت ُ
َتوق و َم ْن َي ْع َل ْق ب ِه الحْ ُ ــبُّ
ي ُْ�ص ِب ِه
ـــزار َو ُق ْر ِبـه
َغرا ٌم َع َلى َي�أْ ِ�س الْـهَوى َو َرجـائ ِه..و ََ�شـو ٌْق عَلى ُب ْع ِد المْ َ ِ

"الوطني" تعبير حقيقي عن حبّ الوطن..والحفاظ على مآثره ومكتسباته

الوطن هذا املكان الذي ارتبط به الإن�سان ،و�سكنه روح ًا
وج�سد ًا ،وهام به حب ًا وحنين ًا ،هام ب�صحرائه الوا�سعة،
وجباله املتنوعة ،و�أوديته باختالف �أبعادها ،كما هام
ب�سمائه وجمالها ،وهوائه بن�سيمه ورياحه ،وريا�ضه
املزهرة ،ومراتعه املمرعة ،وخريات مزارعه،كما �أحب
بحاره ب�شواطئها اجلميلة و�سواحلها ال�ساحرة.
وارتبط حبّ الإن�سان بهذا الوطن وعبرّ عن ذلك ب�شعر
احلنني �إىل الديار والوطن والأر���ض ،و�شعر ال�شوق
واحلنني �إىل الوطن تعبري حقيقي عن احلبّ �إىل �أول
موقع �سكن فيه �صاحبه وج��ال يف م��راب�ع��ه ،وي��زداد
احلنني �إذا ابتعد عن تلك الديار ،وتذ ّكر الأهل والأحباب،
والأجم��اد الغابرة ،ويتغلغل ال�شوق يف النف�س عندما
يقف ال�شاعر على الأطالل ويبكيها ،وت�ؤثر رقة ال�شعر
على م�شاعر وم�سارات تفكري العقول خا�صة لدى فئة
ال�شباب ،وم��ن ثم يف �سن القابلية لالحتواء وتوهج
اال�ستجابة،و�أغلب �شعر احلب للمواقع له �صلة وثيقة
مبكة املكرمة واملدينة املنورة ،واملواقع التي تن ّزل بها
الوحي ،وهناك ارتباط وثيق ملفردات املواطنة بالإ�سالم
وال�سيما و�أن �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية تنبثق
من الإ�سالم الذي تدين به الأمة عقيد ًة وعباد ًة وخلق ًا
ً
ً
متكامال للحياة ،ول��ذا ف�إن
و�شريعة وحكم ًا ،ونظام ًا
ذكرى اليوم الوطني يثري يف النف�س حبّ املكان ،ويولد
االعتزاز به والوقوف للدفاع عنه والت�ضحية له بكل
غال ونفي�س ،وهناك مئات املواقع مت تناولها بكلمات
ٍ
احلب وامل�شاعر الفيا�ضة ،وهي ن�صو�ص �أدبية راقية
ترثي ثقافة املواطن وتغر�س يف نف�سه احلب ،وتتحول

املواطنة بذلك �إىل فعل و�سلوك و�أخالق ،كما تعمل على احل�ضارة التي تركتها مثل :احلجر وخيرب والأخدود
اكت�ساب املعارف والقدرات والقيم واالجتاهات لدى �أو ق��د جت��د و�صفها – �إن مل ت��زره��ا -يف امل���ص��ادر
الطالب والطالبات  ،بل وك ّل مواطن ومواطنة يف �أي التاريخية املوثقة مثل الفاو وتيماء ودوم��ة اجلندل
موقع من �أرج��اء الوطن� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد الروابط وغريها من ع�شرات املواقع احل�ضارية يف هذا الوطن
املتينة بني املبادئ الأخالقية والقيم الوطنية ومهارات الغايل ،يد ّل على ذلك :بقايا املدن املندثرة ،احل�صون
احل �ي��اة امل�ع��ا��ص��رة ب�ك� ّل م�ك��ون��ات�ه��ا ،وت��رك��ز املعلومة القدمية املتهدمة ،وبقايا الأ�سواق مثل� :سوق عكاظ،
املرتبطة بال�صورة املعربة على مفردات الآثار باختالف و�سوق ذي املجاز� ،سوق ذي جمنة� ،سوق حجر� ،سوق
�أنواعها ،و�آثار الوطن �سجل للتاريخ الناطق وربّ ر�سم هجر� ،سوق تيماء � ،سوق دومة اجلندل� ،سوق النطاة،
�أو نق�ش �أو �صورة �أو �أداة �أو �آنية يتم العثور عليها ��س��وق امل�ع�ت��دل ( ال�ق��رح ) و�أ� �س��واق �أخ ��رى متعددة،
ت�صحيح معلومة تاريخية وتظهر ر�ؤي��ة ج��دي��دة �أو و�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك هناك ط��رق جت��اري��ة قدمية وط��رق
تك�شف غمو�ض ًا كان موجود ًا لدى الباحثني �أو تدل على للحج ذخرت ب�آثار متنوعة� ،سواء كانت عمارة دينية
مثل :امل�ساجد واجلوامع وامل�صليات �أو عمارة مدنية
حلقة كانت مفقودة تربط بني احلقب الزمنية.
وعند ما يقف الإن�سان على ح�ضارات الأمم ال�سابقة يف مثل :الق�صور ،واملنازل ال�سكنية� ،أو عمارة جتارية
مثل :احلوانيت ،والأف ��ران ،وامل�خ��ازن� ،أو عمارة
وطننا الغايل ت�أخذه الده�شة واليجد الكلمات
دفاعية مثل :القالع ،واحل�صون ،والأ�سوار
املنا�سبة لو�صف ما �أمامه من بقايا تلك
واخلنادق� ،أو عمارة املن�ش�آت املائية مثل:
احل�ضارات ،وال يكون الكاتب مبالغ ًا
الآبار ،والربك ،والأحوا�ض واخلزانات
�إذا قال� :إن م�ساحة اململكة العربية
وال�ق�ن��وات وال�ع�ي��ون� ،أو م��راف��ق عامة
ال���س�ع��ودي��ة ع�ل��ى ات�ساعها يف ك� ّل
م �ث��ل :اخل��ان��ات ودور ال���ض�ي��اف��ة �أو
ج��زء منها ت��اري��خ ،ويف ك � ّل زاوي��ة
م��راف��ق �إداري���ة م�ث��ل :م��رك��ز �صاحب
ح �� �ض��ارة ،ف�ه��ي م���س�ت��ودع للتاريخ
الربيد ،ومركز امل�شرف وامل�س�ؤول
واحل�ضارات ف�أينما توجهت خالل
العام عن املحطة.
ه��ذه امل�ساحات ال�شا�سعة �ستجد
وع� �ل ��ى ال� �ط ��رق ال� �ق ��دمي ��ة جت��د
م ��دن� � ًا ذات ع �ب��ق ت��اري �خ��ي،
التالل الأثرية ،واملذيالت احلجرية
ع��ا� �ش��ت ب �ه��ا �أمم وت��رك��ت
والعالمات الأخ��رى التي ن�صبت
ح�ضارة وثقافة �أثبت القر�آن
د .تنيضب الفايدي
على ام�ت��داد م�سافات حم��ددة من
ال �ك��رمي ت�ل��ك الأم� ��ة وو��ص��ف

الطريق ،وتلك املواقع �سواء كانت مدن ًا �أثرية �أو طرق ًا
جتارية �أو طرق ًا للحج تعترب كنز ًا ثمين ًا للباحثني عن
الآث ��ار وه��ي يف نف�س ال��وق��ت تعترب املا�ضي املجيد
للوطن وجبت املحافظة عليها و�إذا مل يحافظ عليها فقد
فرط الون يف �أعز ما ميلك .
وذكرى اليوم الوطني بكل عنا�صره وم�ؤ�س�ساته تر�سخ
مفهوم املواطنة وتذكر املواطن ما عليه من واجبات
وحقوق جتاه الوطن ،وكلها تهدف �إىل تعزيز الفرد
باالنتماء �إىل جمتمعه ،ووطنه ،وقيمه ونظامه ،وبيئته
الثقافية ،وتركز على القيم العليا مثل الأمانة وال�صدق،
والإيثار ،وتطبيق اخللق الرفيع يف التعامل واحرتام
الآخرين مبا يف ذلك حقوق الوالدين واح�ترام �آراء
الآخرين ،و�أداء الواجبات ،والتم�سك بحقوق والإميان
ب��وح��دة ال��وط��ن ،اململكة العربية ،ويحمي �إجن��ازات
ومكت�سبات الوطن ،واملحافظة على ا�ستقراره ،وك ّل ما
حث عليه الدين يوظف خلدمة ن�شر الر�سالة وا�ستثمار
ذل��ك خل��دم��ة ال��وط��ن .وال �ي��وم الوطني نقطة انطالق
متجددة لت�أكيد حب الوطن .
�أق��ول �إن التطور العمراين وااله�ت�م��ام الكبري ال��ذي
حظي به وطننا الغايل يف العهد ال�سعودي الزاهر –
حفظه الله  -لهو برها ٌن وا�ضحٌ على اهتمام الدولة
ال�سعودية لها وم�آثرها وك� ّل من ي��رى ه��ذه التو�سعة
الكبرية وغريها من الإجنازات الكربى ،ي�شكر الدولة
ال�سعودية والقائمني عليها ويدعو لهم باخلري وال�صحة
والعافية ،وعلى املواطن واملواطنة امل�ساهمة يف بنائها
وازدهارها واحلفاظ على ممتلكاتها و�آثارها وم�آثرها.
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يشاركن في التنمية وبناء المستقبل والنهوض بالوطن
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السعوديات ..كفاءة ومتيز يف املناصب القيادية
جدة  -البالد

منحت املر�أة ال�سعودية املكانة التي ت�ستحقها يف خمتلف الوظائف القيادية ،يف �إطار االهتمام والعناية بها من قبل الدولة �-أيدها اهلل-
�إذ ُترجم ذلك على �أر�ض الواقع بربنامج متكينها �ضمن ر�ؤية اململكة 2030م ،حيث تق ّلدت مراكز قيادية ورفيعة يف عدد من اجلهات
مكملة ل�سل�سلة ذهبية نا�صعة من �إجراءات
والدولية ،لت�شارك يف م�سرية التنمية وبناء امل�ستقبل والنهو�ض بالوطن
احلكومية واخلا�صة
ّ
ّ
ّ
مرت مبراحل متالحقة منذ عهد امل�ؤ�س�س –رحمه اهلل– حتى بلغت �أوجها وتو�سعت دائرتها يف عهد خادم احلرمني
التي
التمكني
ّ
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل.

% 30

هيفاء بنت حممد

�إينا�س بنت �سليمان

نسبة مشاركات النساء في سوق العمل بالمملكة

�أدرك��ت القيادة احلكيمة ب ��أن املواطنة �صانعة الأج�ي��ال و�شريكة يف
�صناعة القرار ،لذا �سعت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية،
وفقا لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،إىل رفع ن�سبة م�شاركتها يف �سوق العمل
�إىل  30%من خالل توفري فر�ص متكافئة لتنمية مواهبها وا�ستثمار
طاقاتها لت�صبح النموذج الناجح والقدوة يف التميز القيادي واملهني
حتقيق ًا لأه ��داف ال��ر�ؤي��ة  ،2030بينما �شهد عاما كامال امتد مابني
�سبتمرب  2021و�سبتمرب  2022م تعيينات كثرية للكفاءات ال�سعودية
يف املنا�صب القيادية� ،آخرها تعيني �صاحبة ال�سمو الأمرية هيفاء بنت
حممد بن �سعود بن خالد نائبة لوزير ال�سياحة باملرتبة املمتازة ،وتعيني
ال�شيهانة بنت �صالح العزاز نائبًا للأمني العام ملجل�س الوزراء باملرتبة
املمتازة ،والأم�ي�رة هيفاء واملحامية ال�شيهانة من جيل الأكادمييات
ال�سعوديات الالتي در�سن وتفوقن يف جامعات حملية ودولية.
ومنذ �أن �أ�صبحت الفر�ص مهي�أة لكل من تت�سلح بال�شهادة العلمية
والكفاءة املهنية ملعت �أ�سماء بع�ضهن على �سبيل احل�صر يف
اجلانب االقت�صادي عينت لبنى �سليمان العليان رئي�سة
ملجل�س الأع� �م ��ال ال �� �س �ع��ودي ال �� �س��وي��دي ،و��ش�ي�لا عذيب
الرويلي ع�ضوة يف جمل�س �إدارة البنك املركزي ال�سعودي،
والدكتورة دميا �صالح العذل مبن�صب امل�س�ؤولة التنفيذية
للعمالء واحل�سابات الإ�سرتاتيجية على م�ستوى �أورب��ا
وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا يف �شركة  IBMالعاملية ،وفرح
بنت �أحمد �إ�سماعيل وكيلة ل��وزارة االقت�صاد والتخطيط
ل�ش�ؤون التنمية القطاعية واملناطقية ،وتعيني رميا حممد
�آل �صقر يف من�صب مدير �إدارة حتليل �أداء امليزانية يف
وزارة املالية ،ويارا علي الع�ساف يف من�صب مدير ال�ش�ؤون
القانونية يف هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ،و�إمي��ان
عبدالعزيز العمر يف من�صب نائب الأم�ين العام للخدمات
امل�ساندة يف الهيئة نف�سها ،ورمي عبدالرحمن الرحيلي نائب
للرئي�س التنفيذي لر�أ�س املال الب�شري بهيئة كفاءة الإنفاق
وامل�شروعات احلكومية "�إك�سربو" ،وتعيني رمي علي الرثوة
ملحق ًا جتاري ًا للمملكة لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،وتاال
حممد اجلحالن رئي�س ًا لقطاع ال�ش�ؤون القانونية بهيئة تطوير
ب��واب��ة ال��درع �ي��ة ،و�سماهر �سعد ال���ش�لايل م��دي��ر ًا ع��ام لإدارة
ال�سيا�سات وال�شراكات بال�صندوق ال�سعودي للتنمية.

دعامة أساسية

على ال�صعيد التعليمي� ،شكلت املر�أة دعامة �أ�سا�سية لهذا املجال� ،إذ مت
تعيني كل من الدكتورة �إينا�س بنت �سليمان العي�سى رئي�سة جامعة
الأم�يرة ن��ورة بنت عبدالرحمن والدكتورة ليلك بنت �أحمد ال�صفدي
رئي�سة اجل��ام�ع��ة ال���س�ع��ودي��ة الإل �ك�ترون �ي��ة يف جمل�س �إدارة امل��رك��ز
الوطني للتعليم الإل �ك�ت�روين ،وم��راج��ل ح��ام��د ال�سفري م��دي��ر ًا عام ًا
ل�ش�ؤون امل�ستخدمني يف هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،و�آالء عيد
عبدالعال نائب الرئي�س للإ�سرتاتيجية واحلوكمة مبنظمة التعاون
الرقمي ،والدكتورة دمية يحي اليحيى الأمينة العامة ّ
ملنظمة التعاون
الرقمي ع�ضو يف جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للملكيّة الفكرية ،ورنا
عبدالله زمعي مدير ًا �أعلى لالت�صال امل�ؤ�س�سي واملعرفة بهيئة امل�ساحة
اجليولوجية ال�سعودية ،والدكتورة مها �أحمد اجلفايل رئي�س ًا لالحتاد

رميا بنت بندر

ال�شيهانة بنت �صالح

جوائز محلية ودولية أضافت لتاريخ الوطن قفزات مشرفة
ال�سعودي للأوملبياد اخلا�ص ،وملياء �إبراهيم بهيان مديرة �إدارة كرة
القدم الن�سائية ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي لكرة القدم.
ويف اجلانب االجتماعي مت تعيني الدكتورة �سارة عبدالعزيز الفي�صل
ع�ضو ًا متفرغ ًا يف جمل�س هيئة حقوق الإن�سان ،وتعيني الدكتورة �أميمة
بنت منور البدري رئي�سة جلنة �ش�ؤون الأ�سرة مبنطقة جازان ،ونائبة
الرئي�س للجنة الأ��س�ت��اذة فوزية با�صهي ،وتعيني الدكتورة هيلة بنت
عبدالله اخللف والأ�ستاذة ر�شا بنت حممد البالع يف جمل�س �إدارة هيئة
رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،والدكتورة فاطمة التويجري ملن�صب
م�ساعد الرئي�س العام لل�ش�ؤون الن�سائية يف وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد النبوي ،والدكتورة ليلى القا�سم ملن�صب وكيل وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد للتخطيط والتحول الرقمي ،ومنرية الر�شيد
نائب ًا رئي�س املكاتب الإقليميّة العاملية لتبادل املعلومات يف منظمة اجلمارك
العاملية ،وال��دك �ت��ورة �أف �ن��ان عبدالله ال�شعيبي ّ
مر�شحة اململكة
العربية ال�سعودية كمديرة تنفيذية ملنظمة تنمية
امل ��ر�أة يف ال ��دول الأع���ض��اء ملنظمة التعاون
الإ��س�لام��ي وع�ضو جمل�س الأم �ن��اء مبركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،و�أ�صبحت
الأك��ادمي�ي��ة ال�سعودية �شهد وجيه من�شي
�أول امر�أة تتوىل من�صب رئي�سة ق�سم الإعالم
واملتحدّث الر�سمي يف ف��رع وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف منطقة مكة املكرمة.

جوائز محلية ودولية

ويف اجل��ان��ب ال�صحي ال ��ذي ي�شكل ح��اج��ز ًا
منيع ًا للمجتمع مت تعيني الدكتورة نوف �سليمان
النمري قائدة تطوير البحث واالبتكار لدى برنامج
"حتوّ ل القطاع ال�صحي" و�أمني عام للجنة الوزاريّة
لل�صحة يف ك��ل ال�سيا�سات (Health in all
 )policiesبوزارة ال�صحة ،والدكتورة �أريج عطية
الطوري اجلهني ممث ًال ل��وزارة ال�صحة ل��دى اللجنة
الدائمة لإع��داد م�شروعات التقارير ال��دوري��ة اخلا�صة
باململكة واملت�صلة باتفاقيات حقوق الإن�سان ،والدكتورة
فاطمة يون�س �آل �صليل مديرة الربنامج الوطني ملكافحة

داء ال�سكري بوزارة ال�صحة ع�ضو ًا يف الفريق اال�ست�شاري ملنظمة ال�صحة
العاملية لداء ال�سكري ( ،)TAG-Dوالدكتورة لبنى عبدالرحمن الأن�صاري
ع�ضو ًا مبجل�س �أمناء ال�شبكة الدولية للقواعد والإر�شادات للممار�سة املهنية
الإكلينيكية (  )GINع�ضو جمل�س ال�شورى �سابق ًا ،وتعيني الدكتورة منى
املهيد يف من�صب رئي�س القطاع ال�صحي لل ّذكاء اال�صطناعي باملركز الوطني
لل ّذكاء اال�صطناعي.
كما حازت ال�سعوديات على العديد من اجلوائز املحلية والدولية �أ�ضفن
لتاريخ الوطن قفزات م�شرفة كان �أبرزها :معايل م�ساعد رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي التي حازت على
جائزة الإجناز اال�ستثنائي الدويل من جامعة تولني بالواليات املتحدة
الأمريكية وذلك خالل احلفل ( )48لتوزيع جوائز اجلامعة ،وحققت
وكيلة وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالميّة والدعوة والإر�شاد للتخطيط والتحول
الرقمي املكلفة الدكتورة ليلي بنت حمد القا�سم جائزة �أف�ضل ام��ر�أة
قيادية يف جمال التحول الرقمي وذلك يف الن�سخة الثانية ع�شرة من
امل�ؤمتر الإقليمي للتحول الرقمي الذي �أقيم بدبي.

دخول السلك الدبلوماسي

تعترب �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�ي�رة رمي��ا بنت ب�ن��در ب��ن �سلطان بن
عبدالعزيز �سفرية اململكة يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية م��ن �أوائ��ل
ال�سعوديات الالتي فتحن الأبواب لدخول املر�أة يف ال�سلك الدبلوما�سي يف
عام 2019م وتبعها بعد ذلك تعيني ال�سفرية يف الرنويج الدكتورة �آمال
املعلمي ،وال�سفرية يف ال�سويد �إينا�س ال�شهوان ،وغريهن الكثري فكانت
الر�ؤية  2030م�شروع طموح للمر�أة ال�سعودية ،وح�سب ما ذكرته وزارة
امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية عرب �إح��دى املبادرات التي نفذتها
بالتعاون مع جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف عام 2020م وهي
املن�صة الوطنية للقيادات الن�سائية ال�سعودية "قياديات" التي حتوي على
قاعدة بيانات �إن �أكرث من ت�سعة �آالف امر�أة م�سجّ لة يف املن�صة حالي ًا ،ما
يعني �أنهنّ ّ
مر�شحات ل�شغل منا�صب قياديّة يف امل�ستقبل ب�شكل متتابع
ولتمثيل اململكة يف الوفود املحليّة واخلارجيّة واملحافل الر�سميّة ،حيث
تعتمد �أغلب امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
ين
على تلك املن�صة الختيار �أكادمييات ل�شغل وظائف قيادية �شاغرة .وما هي
هذه اخلطوات املت�سارعة �إال لإكمال رحلة التطوير والتمكني التي تعك�س
اهتمام وعناية القيادة الر�شيدة ب�إميانها �أن امل��ر�أة هي �أ�صل من �أ�صول
املكونات الرئي�سية للرثوة الب�شرية التي متتلكها اململكة.
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مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

المملكة حريصة على تطوير المدارك وتنمية الفكر الشاب ..مختصون:

الموهوبون ..ثروات لمنافسة دول العالم المتقدم
البالد � -أحمد الأحمدي ،حمود الزهراين

�أكد خمت�صون �إن اململكة العربية ال�سعودية توا�صل دعمها امل�ستمر للموهوبني واملبدعني ال�سعوديني وحتر�ص دوما على �أهمية تطوير املدارك وتنمية الفكر ال�شاب لإعداد طاقات ب�شرية ت�سهم يف دعم
اململكة للو�صول �إىل جمتمعي معريف واقت�صاد املعرفة ملناف�سة دول العامل املتقدم ب�شباب م�ؤهل ت�أهيال علمي ًا عاليا ،الفتني �إىل �أنه يف ظل املناف�سة ال�شديدة يتحول الإبداع واملوهبة واالبتكار �إىل �أداة مهمة
من �أدوات التعامل مع تطورات البيئة الدولية اجلديدة ،ويظل الإبداع واالبتكار هو مفتاح �أي ميزة ن�سبية نحو حتقيق النمو ويبقى املوهوبون واملبدعون هم دعامة التحول للمجتمع املعريف املبدع".

طاقات بشرية تسهم في تحقيق المجتمع المعرفي

إطالق العنان لإلبداع واستكشاف الحلول المبتكرة

ويف هذا ال�سياق قال رئي�س الوفد ال�سعودي امل�شارك يف انتل
اي�سف2011م احمد البلو�شي �أن االجناز لهذا العام متيز بفوز
�أول طالبة �سعودية يف معر�ض �إنتل اي�سف ال��دويل 2011م،
�إ�ضافة حل�صول الطالبة بيان حممد م�شاط على املركز الأول ك�أول
�إجناز لهذا املركز منذ بدء م�شاركات طلبة اململكة يف عام 2007م.
و�أ��ض��اف �أن من تابع الفوز للوفد ال�سعودي �سنويا منذ بدء
م�شاركة طلبة اململكة يف معر�ض �أنتل الدويل يحمل يف طياته
الكثري م��ن ال ��دالالت م��ن �أب��رزه��ا �أن م�شاركة �أب�ن��اء اململكة يف
امل�سابقات واملعار�ض الدولية لي�ست للت�شريف بل للمناف�سة على
اجلوائز واملراكز املتقدمةً � ،
إ�ضافة للنمو املت�سارع يف اهتمامات
الطلبة يف جماالت البحث العلمي خا�صة والعلوم والتقنية ب�شكل
عام.
و�أك��د رئي�س الوفد �أنهم مل�سوا من خالل امل�شاركات املتعدد يف
املعار�ض العلمية الدولية تفوق �أبناء اململكة على �أقرانهم من
طلبة العامل.
بناء المهارات
قال الربوفي�سور عبدالله بن ح�سني القا�ضي وكيل جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل للدرا�سات والتطوير وخدمة املجتمع ً
�سابقا
 ,يولد الطفل ويولد معه �أنواع خمتلفة من الإبداع وحب االكت�شاف
والتعلم والتجربة ،ويبد�أ من هنا دور الأبوين يف تعزيز قدرات
التفكري الإبداعي يف �سن مبكرة ،وبناء املهارات التي ميكن العمل
على اكت�سابها وتطويرها ،ثم ي�أتي بعدها الأدوار الرتبوية يف
املدار�س واملنا�شط املختلفة والتي من �ضمنها الأن�شطة التي تقدمها
م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإب��داع يف تطوير
وقيا�س هذه املهارات ،فكلما زاد العمل على تطوير هذه املهارات،
كلما �أ�صبح الطالب �أو الطالبة ً
مبدعا ومبتكرا �أكرث.
ب��اال��ض��اف��ة اىل ان��ه ت��وج��د ه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات التي
تعزز حب العلم واالبتكار ،ومنها �ضرورة ا�ستخدام الأدوات
واال�سرتاتيجيات التفكريية الت�صميمية �إطالق العنان للإبداع
وا�ستك�شاف احل�ل��ول املبتكرة يف �سياق املناق�شة اجلماعية
والع�صف الذهني ،وتخ�صي�ص م�سحات ملمار�سة الن�شاطات
الإبداعية واالبتكارية �سوا ًء كان باملنزل �أو بالقطاعات التعليمية،
فاملفتاح يف هذه امل�ساحة ب�أن ي�شعر املبتكر ب�أن لديه ال�سلطة على
م�ساحته .كما يعترب اخلروج يف الطبيعة من العوامل التي حتفز
ال�صحة العقلية والتي ت�ساعد يف تنمية االبتكار � ً
أي�ضا ،بالإ�ضافة
�إىل �أن��ه ميكن �أن يعزز الف�ضول وي�شجع على التفكري امل��رن
وي�ساعد املبتكر على �إعادة �شحن طاقته.
و�شدد القا�ضي على ان اهتمام والة الأم��ر يف �إب��راز م�ستوى
االن�سان ال��ذي يعي�ش يف ه��ذا البلد املبتكر وامل�ب��دع يعترب من
الأم��ور التي يُف َت َخر بها ،وال��ذي ي��رى الأرق ��ام� ،سيجد �أن مثل
هذه الإجنازات ما متت �إال بعد توفيق من الله �سبحانه وتعاىل
ثم تفاين �أولياء �أمورهم جنبا جلنب مع قيادة هذا البلد والذي
يرى ب�أن رفعتها هي من رفعة �أبنائها ،وكلما ارتفعت م�ستويات
�أبناء هذا الوطن يرتفع من خاللها م�ستوى الوطن .ولقد تولد
يل وم��ن خ�لال عملي �سابقا يف جامعة الإم��ام عبدالرحمن بن
في�صل ب�أن �أحد معامالت جناح املنظومة هي بوجود منظومة
تهتم باالبتكار و�أن يتواجد مفهوم االبتكار يف ا�سرتاتيجية
املنظومات وامل�ؤ�س�سات ب�شتى �أنواعها ،كما اهتمت ر�ؤية اململكة
 2030يف هذا املجال ،من خالل برنامج تنمية القدرات الب�شرية
ومباردة منظومة البحث واالبتكار ،وكانت للجامعة ال�سبق يف
�إن�شاء مبادرة "فكرة" منذ عام 2013م ،كما كان لديها ال�سبق يف
�إدراج ومتكني االبتكار من خالل خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية
منذ عام  2014والتي �ساهمت ب�شكل كبري يف اكت�شاف املواهب،
وتعزيز االبتكار للطلبة واملوظفني على حد �سواء ولله احلمد.
تقويم المهارات
م��ن جهتها ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ف��اط�م��ة ب�ن��ت ع�ب��دال�ب��اق��ي البخيت
م�ست�شار اعالمي ومهتمة بالتنمية املجتمعية انه يعد برنامج
"مقيا�س" موهبة للقدرات العقلية املتعددة� ،ضمن الربنامج
الوطني للك�شف عن املوهوبني الذي تنظمه "موهبة" �سنوي ًا،
وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع كل من :وزارة التعليم ،وهيئة تقومي
التعليم والتدريب ،ممثلة باملركز الوطني للقيا�س ،يعد البوابة
الرئي�سية الأهم للموهوبني ،ليبد�أوا رحلة مع اكت�شاف مواهبهم،
ورعايتهم ،ومتكينهم ،بعد رحلة طويلة من التدريب والت�أهيل
يخو�ضونها مع موهبة ،ومن خالل برامج وم�شاركات".
و�س�أجيبكم عن هذا ال�س�ؤال من خالل ا�ستقراء درا�سة للباحثة
الأمريكية �أ�ستاذة علم النف�س "�آن رو" ،وهي درا�سة �شملت ثالث
جمموعات من العلماء املبدعني ،تو�صلت من خاللها الباحثة �إىل
�أن �أه��م عوامل البيئة الأ�سرية امل�شجعة للإجناز العايل هي:
توافر احل��ري��ة ،وت�ضا�ؤل العقاب ،والت�شجيع امل�ستمر ،الذي
ي�ستخدمه الآباء مع �أبنائهم.
ويعني ذلك �أن دور الأ�سرة جتاه تعزيز العلم واالبتكار بنفو�س
الطالب والطالبات املتميزين يكون باالبتعاد عن الت�سلط� ،أو
الق�سوة ،واملفا�ضلة بني الأب�ن��اء ،والتدليل ال��زائ��د ،واحلماية
املفرطة ،وغريها من الأ�ساليب غري ال�سوية .و�إحالل الت�صرفات
الإيجابية ً
بدال مما �سبق ،ومن ذلك :ت�شجيع االختالف الب َّناء،
وتقبل �أوج ��ه الق�صور ،وت�شجيع ه��واي��ات الأب �ن��اء .و�إت��اح��ة
الفر�صة لال�ستقاللية ،واالعتماد على النف�س.

االبتكار

مفتاح تحقيق
الحراك التنموي

تخصيص

مسحات لممارسة
األنشطة اإلبداعية
�أم��ا املدر�سة ،ف�أعتقد �أن مهمتها الأ�سا�سية تكمن يف :م�ساعدة
جميع التالميذ والطالب على اال�ستفادة مما لديهم من قدرات
عقلية ،ومهارات ذهنية ،وم�ساعدة املوهوبني �أو املميزين ب�صفة
خا�صة يف :تطوير قدراتهم و�إمكاناتهم ومواهبهم ،وتنمية
�شخ�صياتهم ،واكت�شاف مواهبهم ،وت�شجيعهم على تطويرها،
وتغذية التحدي يف نفو�سهم ب�شكل �إيجابي ،يدفعهم ملزيد من
الإبداع واالبتكار.
وهذا بال �شك �سيكون تطبيق ًا عملي ًا ملقولة �سمو ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان�" :سيكون هدفنا �أن يح�صل كل طفل �سعودي
�أينما ك��ان على فر�ص التعليم اجليد ،وف��ق خ�ي��ارات متنوعة،
و�سيكون تركيزنا �أكرث على التعليم املبكر".
وا�ضافة ال��دك�ت��ورة فاطمة البخيت مم��ا ال �شك فيه �أن ال�ثروة
احلقيقية لأي جمتمع ه��ي ال�ث�روة الب�شرية ،وي ��أت��ي الطالب
املوهوبون والطالبات املوهوبات على ر�أ���س تلك ال�ثروة نظر ًا
لأهميتهم يف م��واج�ه��ة حت��دي��ات الع�صر؛ ول��دوره��م القيادي
بامل�ستقبل ،ول ��ذا ن��رى �أن ر�ؤي ��ة  ،2030تتمثل ر�ؤي �ت �ه��ا يف
متكني امل��وه�ب��ة والإب � ��داع ،كونهما ال��راف��د الأ� �س��ا���س الزده ��ار
الب�شرية ،وتعمل على �إيجاد بيئة حمفزة للموهبة والإب��داع،
وتعزيز ال�شغف بالعلوم واملعرفة لبناء قادة امل�ستقبل ،لتحقيق
م�ستهدفات ال��ر�ؤي��ة وم��واك�ب��ة احل��راك ال�شامل باململكة لبناء
الإن�سان ،واال�ستثمار يف قدراته و�إمكاناته ،وما تزخر به من
طاقات ب�شرية موهوبة ومبدعة يف �شتى املجاالت.
و�أك��دت الدكتورة فاطمة انه ميكن حتفيز املوهوبني من خالل
املدار�س ،واجلهات الأخرى املعنية باملوهوبني ،واملجتمع ب�صفة
عامة ،من خالل عدة طرق ،منها :التقومي امل�ستمر للمهارات عند
الطالب يف املدر�سة و�أندية املوهوبني ،و�إقامة م�سابقات علمية
ت�شجع على اكت�شاف املواهب ب�شكل م�ستمر .و�إقامة معار�ض
للمبتكرات العلمية .ومنح جوائز للمبتكرات املتميزة .وتكرمي
ً
خا�صة يف املجاالت العلمية.
املوهوبني،
وال �شك ان الإجنازات التي يحققها طالب وطالبات الوطن لي�ست
�سوى ترجمة لكلمات �سمو ويل العهد وثقته العالية بال�سعوديني
وال�سعوديات ،فهو يراهم �شعب ًا عظيم ًا ،تطاول همتهم يف حتقيق
الإجنازات جبل طويق ال�شامخ ،كما يبني ذلك مقدرتهم على و�ضع

الأهداف ،والعمل على حتقيقها بكل �سهولة.
كما تربهن تلك الإجنازات على القفزة الكبرية ،وم�ستوى الريادة
والتميز الذي يتمتع به التعليم ال�سعودي ،وهذا امل�ستوى املتقدم
ال��ذي و��ص��ل �إل�ي��ه التعليم ال���س�ع��ودي ،برعاية خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،و�سمو ويل عهده ،حفظهما
الله ،ي�ضع اململكة بال �شك يف م�صاف ال��دول املتقدمة ،ويب�شر
ب��إذن الله مب�ستقبل زاه��ر ،وم�شرق للوطن ،يف ظل تلك النخبة
ال�سعودية من العلماء املبدعني ،واملبتكرين ،وقادة امل�ستقبل.
حب العلم
من جهته قال امل�ست�شار الدكتور �سعد مرزوق ال�سبيعي انه ميكن
للأ�سر و�إدارات املدار�س تعزيز حب العلم واالبتكار يف نفو�س
الطالب والطالبات املتميزين .
ً
اوال تهيئة اجلو العلمي املنا�سب - .الت�شجيع املادي واملعنوي- .
تعاون اال�سرة مع املدر�سة - .تعيني م�شرفني متخ�ص�صني  -فتح
مراكز متخ�ص�صة لالبداع.
و�أكد الدكتور ال�سبيعي نعم هم قادة للم�ستقبل اذا كان اعدادهم
عايل وفق التخ�ص�ص- .هم لي�س �صناع فر�ص عمل امنا ي�ضعو
ا�س�س فر�ص العمل باالبتكارات التى تخدم املجتمع  -لي�سو
منتجني امنا مبتكرين ابتكارات تخدم االن�سانية.
وعن احلوافز قال الدكتور ال�سبيعي هي نوعان - :مادية ومنها
مكاف�آت وهدايا … الخ  -معنوية الثناء التفاخر بهم
ويف ختام حديثة قال الدكتور ال�سبيعي ارى انهم مفخرة للوطن،
ولكن ارى ان��ه ممكن ان تكون اك�ثر وا�شمل لو اتيح الفر�ص
ل�شريحة اكرب من املبدعني.
من جهتها قالت الدكتورة �سالفة ح�سني الغامدي م�ست�شار تنمية
وتطوير موارد ب�شرية انه ميكن للأ�سر و�إدارات املدار�س تعزيز
حب العلم واالبتكار يف نفو�س الطالب والطالبات املتميزين.
اوال عليهم بناء �شخ�صية واثقة قائدة لذاتها خالية من الكرب
وال�غ��رور ال تعتقد ب�أنها خمتلفة عن الآخ��ري��ن ،وغ�ير منطوية
وخجولة م��ن �إظ�ه��ار قدراتها على �أر���ض ال��واق��ع؛ الن املوهبة
لوحدها ال تكفى.
ثانيا خلق بيئة جاذبة لالبتكار ت�سرع عملية التعلم ،وت�ساعد على
التفكري الإبداعي.
وا�ضافة انه من يقود ذاته ً
اوال ي�ستطيع �أن يقود غريه للم�ستقبل..
ومن يعد نف�سه جيد ًا �س�أيقتن�ص الفر�صة بل �سيخلقها ..
واملوهوب يحتاج فقط ايل معرفة املفتاح ال�صحيح للباب الذي
�سيطرقة� ..أعط املوهوب مفاتيحه ليكت�شف كيف يفتح هذا الباب
فقط فهذا هو عن�صر اجلذب والتحفيز لدية..
تربية االجيال
من جهته �أكد الدكتور جا�سم الياقوت ان املوهوبني هم الرثوة
احلقيقية وال يقت�صر دور املع ّلم على تربية الأجيال و�صناعة
العقول من الناحية التعليمية فقط ،و�إمن��ا برتبيتهم على حب
امل�شاركة واح�ت�رام الآخ��ري��ن وتقبّل االخ�ت�لاف وغ��ر���س القيم
الأخالقية ،وللأ�ساتذة واملعلمني دور حموري يف بناء �شخ�صية
الأطفال وتوجهاتهم ،لطاملا ميتلك املع ّلم القدوة ت�أثري ًا �إيجابي ًا
على طالبه� ،إذ �أن��ه ال يولد الإن�سان ب�صفاته بل يكت�سبها من
حميطه وجت��ارب��ه وخ�برات��ه ،واملع ّلم الناجح يتم ّكن م��ن بناء

�شخ�صيّته الرتبوية واملتكاملة وينقلها لطالبه لي�ستفيدوا منه
قدر الإمكان.
املوهوبون واملتفوقون هم الرثوة احلقيقية ملجتمعاتهم ,وهم
كنوزها و�أغنى مواردها على الإطالق ,فعلى عقولهم و�إبداعاتهم
واخرتاعاتهم تنعقد الآمال يف مواجهة التحديات وحل املع�ضالت
وامل�شكالت التى تعرت�ض م�سرية التنمية الوطنية ,وفى ارتياد
�آف��اق امل�ستقبل ,وحتديث هذه املجتمعات وتطويرها وحتقيق
تقدمها وب�ن��اء ح�ضارتها..ولذا �أ�صبح االهتمام باالكت�شاف
املبكر والرعاية املتكاملة لهم بهدف تنمية ا�ستعداداتهم املتميزة,
وا�ستثمار طاقاتهم املتوقدة �إىل �أق�صى درج��ة ممكنة �ضرورة
ملحة يفر�ضها التقدم والتغريات املت�سارعة التى تعرت خمتلف
مناحى احلياة ,كما يحتمها هذا ال�صراع والتناف�س ال�شديد بني
اجلماعات وامل�ؤ�س�سات والدول.
وال�ت�ك�ت�لات املختلفة ف��ى امل �ج��االت العلمية والتكنولوجية
واالق�ت���ص��ادي��ة والع�سكرية وال�سيا�سية و�إذا ك��ان االهتمام
باملوهوبني واملتفوقني قد �أ�صبح ال�شغل ال�شاغل ل��دول عامل
ال�شمال املتقدم التى حتتل مركز ال�صدارة ,ف��إن ال�ضرورة فى
ذلك �أكرث �شدة ً و�إحلاحا بالن�سبة للدول النامية �أو الأقل حظا من
التقدم فى عامل اجلنوب ,والتى يعد االهتمام بالأطفال املوهوبني
وال�شباب املتفوقني واملبدعني بالن�سبة لها مبثابة طوق النجاة.
احلقيقى على املدى القريب والبعيد فيما تواجهه من م�شكالت,
ونقطة ال�ب��داي��ة لبناء ق��واع��ده��ا العلمية ف��ى خمتلف جم��االت
الن�شاط الإن�سانى ,واالنطالق لتعوي�ض ما فاتها ,واللحاق بركب
التقدم وجمتمع املعرفة الذي ي�ستلزم طاقات ومقدرات ب�شرية
ذات.
أساليب مبتكرة
من جهتها قالت الدكتورة مرفت حممد امل�صطفى وكيلة كلية
ال�صيدلة االكلينيكية جامعة امللك في�صل باالح�ساء يجب ان
يكون للم�ؤ�س�سات التعليمية والأ�سر ال��دور الفعال يف تعزيز
الإح�سا�س ب��الإب��داع وتنمية امل �ه��ارات للموهوبني واملعلمني
واملعلمات حيث يجب ان ي�شجعون على ا�ستخدام الأ�ساليب
املبتكرة للتعلم ولتنمية امل��واه��ب والإب� ��داع .كما وي�ج��ب ان
نهتم بالتنمية التعليمية وال�ف�ك��ري��ة وامل �ه��اري��ة واجل�سدية
وال�شخ�صية للموهوبني ،ولن يتحقق هذا اال بتعاون وتناغم
الأ�سر وم�ؤ�س�سات التعليم .وا�ضافة الدكتورة مرفت ان اعداد
امل��وه��وب�ين ع�ل��ى امل�ن��اه��ج التعليمية التكنولوجية امل�ت�ج��ددة
التي تقوم على الفكر الناقد واملالحظة والتجربة والتحليل
واالكت�شاف التعاون وامل�شاركة بطبيعة احل��ال والإ��ش��ادة بهم
وب�إجنازاتهم يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
�إق��ام��ة امل ��ؤمت��رات وامل�ن�ت��دي��ات ل�ت�ح��اور يف جت��دي��د ط��رق تنمية
املوهوبني من اهل االخت�صا�ص ولتبادل اخلربات بني املوهوبني.
خدمة مجتمعية
يقول الدكتور زه�ير ب��ن ح�سني غنيم ع�ضو املجل�س العربي
للموهوبني و�سفري اململكة للموهوبني �أرى �أن امل�س�ؤولية تقع
على عواتق رج��ال االعمال وامل��ال من ابناء املجتمع القادرين
والبنوك املحلية ذات اخلدمة املجتمعية فه�ؤالء يجب ان يدعموا
وي�شجعوا املوهوبني واملوهوبات.

وي �ق��ول ع ��ادل اح�م��د ال�برك��ات��ي م ��درب وخمت�ص باملوهوبني
ب ��االدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة ت�شجع �إدارات
امل��دار���س ال�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات على طلب العلم كما ح��ث ديننا
احلنيف وقيادتنا الر�شيدة التي تدعم املواهب من طالبنا وتنمي
التفكري العليا  -الإبداعي والناقد  -لديهم بعمل مقررات جديدة
كمادة التفكري الناقد ً � ،
أي�ضا يجب عليها توفري بيئة �آمنة لهم
و�أنهم قادرين على تنمية �أفكارهم والإميان بقدراتهم وحتفيزهم
يف حالة ف�شهلم  ،كما �أن العمل كفريق واحد ت�سهم ب�شكل كبري
يف تنمية قدراتهم ومواهبهم وت�شجع املتعرث واخلجول منهم.
�أي� ً���ض��ا ال نهمل دور الأ� �س��رة الكبري يف تعزيز االب�ت�ك��ار لديهم
ب�إعطائهم م�س�ؤوليات وجعلهم م�س�ؤولني ع��ن ق��رارات�ه��م بكل
حرية م��ع توجيهم يف ح��ال طلب االب��ن منهم ذل��ك  ،كما يجب
تعزيز االب �ت �ك��ارات ال�ت��ي ي�صلون �إل�ي�ه��ا وال�ف�خ��ر بها وتقدمي
املحفزات لهم �سواء املادية �أو املعنوية لأن اال�سر هم احلا�ضنة
الأوىل للأجيال اللذين يعول عليهم وطننا يف امل�ستقبل .حقق
ط�لاب وط��ال�ي��ات اململكة امل��وه��وب�ين وامل��وه��وب��ات يف خمتلف
املراحل الدرا�سية تفوقا كبريا �سواء يف جمال اال خرتاعات او
البحوث" والدرا�سات وخمتلف العلوم حتى و�صل هذا التفوق
للعاملية وح�صدوا العديد واجلوائز وحققوا مراكز متقدمة يف
جماالت خمتلفة ورفعوا علم اململكة خفا قابني دول العامل "وقد
التقت البالد ببع�ض ه�ؤال املوهوبني واملوهوبات ففي البداية
تقول املوهوبة م��ودة عمر علي والتي �سبق وان ف��ازت باملركز
الثالث على م�ستوى العامل يف فعاليات املعر�ض الدويل للعلوم
والهند�سة (اي�سف) على اثر م�شروعها البحثي اال بتكاري حول
التطبيق اجلديد ال�ستخدام طابعة ثالثية االبعاد وت�شخي�ص
جرعات االدوية"وقالت انها لقت كل دعم وت�شجيع من ا�سرتها
ومدر�ستها واجل�ه��ات املعنية مثل م�شريف جانعتي ام القرى
وامللك عبد العزيز ومدينة امللك عبدالله الطبية مبكة املكرمة
وادارة التعليم مبنطقة مكه املكرمة ودع��م م�ؤ�س�سة موهبة
وا�ضافت مودة قائله ان املوهوبات واملو هوبني يجدون ولله
احلمد حوافز مادية ومعنوية تقدمها لهم م�ؤ�س�سة "موهبة "
وادارة التعليم وان��ا �شخ�صيا وج��دت ه��ذا ال��دع��م وم��ن ادارة
مدر�ستي اي�ضا مدر�سة "ام �سلمة للموهوبني" الثانوية حيث
عملت هذا البحث العلمي وانا يف ال�صف الثالث ثانوي وت�ضيف
الطالبة مودة قائلة انها تدين ال�سرتها وادارة املدر�سة ومعلماتها
وزميالتها الطالبات على دعمها وت�شجيعها وتوفري لها االجواء
املنا�سبة التي �ساعدتها على امتام بحثها وحتقيقها مركزا عامليا
وقالت مودة انها �سبق وان �شاركت يف معر�ض "ابداع العاملي"
لعام  2021وكانت امل�شاركة عن بعد اون ال ين وف��ازت باملركز
الثالث اي�ضا " و�شكرت مودة الله عزوجل ان مكنها من حتقيق
هدفها ورفع علم اململكة خفا قا عامليا".
وقالت الطالبة اجلامعية املوهوبة نايفة بنت حممد العطوي
والتي �سبق وان اخرتعت جهاز يحتوي على برنامج الكرتوين
يعتمد على الذكاء اال�صطناعي وي�ساعد على اج��راء احلجامة
الرطبة االلكرتونية" قائلة عندما كنت يف املرحلة الثانوية كان
هناك ت�شجيع للمخرتعات واملتفوقات ولكن يف بداية مرحلة
اجلامعة مل�ست ت�شجيع ول�ك��ن لي�س ه�ن��اك ا�شخا�صا ير�شدك
كمخرتعة ويوجهك ويبقى بجانبك حتى نهاية م�شروعك وعن
اجل�ه��ة ال�ت��ي تبنت اخ�تراع�ه��ا ق��ال��ت امت�ن��ى �أن اج��د م��ن يتبنى
اخرتاعي ويقدمه �إىل دنيا الواقع.
تهيئة الحصص
ويقول الطالب املتفوق عبد الكرمي عبدالله �سامل ال�سامل من
ال�صف الثاين الثانوي مبحافظة اخلرب بتعليم املنطقة ال�شرقية
واحلا�صل على على امليدالية الف�ضية خلم�س مرات يف اوملبياد
البلقان للنا�شئني " احلمد لله هذا توفيق من الله اوال ثم دعم
املدر�سة ادارة ومعلمني وزمالء من الطالب وال نن�سى دعم االهل
وحتفيزهم يل وتوفري اجلو املنا�سب والدعم املعنوي .وي�ضيف
ال�سامل قائال هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تهئية احل�ص�ص
واملواد التعليمية اخلا�صة "اما الدعم املعنوي والتحفيز كان من
االهل بدا يال زمني وانا ابدا اول خطوة يف مراحلي الدرا�سية
يف تهئية الطريق يل نحو التفوق ولي�س النجاح فقط" وي�ستطرد
ال�سامل يف حديثه م�شريا اىل ان��ه ي��رى ان اح��د طالب او غريه
ي�ستطيع ان يحقق له اجن��ازا ب��ارزا عندما تتوفر الهمة العالية
لديه ودعم وحتفيز ا�سرته اذا ال يقف يف وجهك اال نف�سك لتحقيق
اي طموح ت�سعى اليه".
خطة دراسية
ام��ا الطالب املتفوق حممدعبا�س علي ال�سعيد بال�صف الثالث
املتو�سط واحلا�صل على امليدالية الف�ضية مب�سابقة النا�شئني
بالبلقان فقد ان هذا التفوق حققة ب��ارادة الله عزوجل ثم بدعم
وحتفيز ا�سرته التي �ساعدته بو�ضع اخلطة الدرا�سية املحكمة
منذ بداية العام الدرا�سي ا�ضافة اىل درا�سة اعمال التدريب اىل
جانب التحفيز و الن�صح واال ر�شاد "وي�ضيف ال�سعيد قائال وال
ان�سى الدور الكبري التي لعبته املدر�سة ادارة ومعلمني وزمالء
ط�لاب والتي قامت بدعمنا وت�شجيعنا من خ�لال تفريغنا من
املواد الدرا�سية لنذهب للتدريب مع"موهبة" التي تقوم بتجهيز
احلقائب التدريبية لتطوير مها راتنا وقدراتنا وجعلنا م�ستعدين
للدخول يف امل�سا بقات الدولية".
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مشروعًا مائيًا في المناطق
بتكلفة  105مليارات

عبداهلل صقر  -مركز المعلومات
يف ال��ث��ام��ن والع�شرين م��ن ف�براي��ر ع��ام 1967م ن�شرت
"البالد" بعنوان "خبري الأمم املتحدة ومدير التخطيط
ي�شيدان مب�شروعات العني"  ،ت��ن��اول ال��زي��ارة التفقدية
للدكتور ح�سن ف��ري��د امل�ست�شار بهيئة ال�صحة العاملية
واملهند�س حممد �سعيد فار�سي مدير وحدة تخطيط املدن
باملنطقة الغربية وعدد من امل�س�ؤولني مل�شروع الإ�صالحات
اجل��دي��دة بعني �سولة وم��ا ا�ستجد بالعني م��ن م�شروعات
وترميمات.
فقدميا عانت مدينة جدة من �أزمة وندرة يف املياه ,جعلتها
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الأمطار املو�سمية  ،وتقطري مياه
البحر وال�صهاريج التي كانت متتلئ من مياه ال�سيول
خارج املدينة.
ن�صل �إىل ق�صة حتلية املياه املاحلة التي عرفتها جدة
منذ نحو من � 114سنة وبالتحديد ع��ام 1907م،
عندما انت�شلت �آلة تعمل بالفحم احلجري لتقطري بخار
املاء من �إحدى ال�سفن املتحطمة ون�صبت على �شاطئ
جدة و�سميت فيما بعد بـ( الكندا�سة ) ،ولكن هذه الآلة
البخارية مل تكن تفي باحتياجات ال�سكان حيث بلغ �أق�صى
�إنتاج لها  135طن ًا يومياً ،وك��ان يعرتيها العطل بني
الفينة والأخ��رى ،وكان البع�ض يعتمد على ال�صهاريج،
واملياه الأق��ل جودة التي كانت تُخزَّن يف البيوت ،مما
تبقَّى من مياه الأمطار .ويف العام 1926م �أم��ر امللك
امل�ؤ�س�س ،رحمه الله  ،با�سترياد �آلتني كبريتني لتقطري
مياه البحر لت�أمني احتياجات احلجاج واملعتمرين من
املياه بالإ�ضافة �إىل تزويد �سكان مدينة جدة باملاء  ،لكن
كل ذلك مل يكن كافي�آ عند امللك امل�ؤ�س�س وال لطموحه يف
توفري املزيد من املياه التي يحتاجها املواطنني.

و�أخرى م�صنعة حملي ًا مب�سافة  70كيلومرت ًا وو�صل �أثره
�إىل مدينة جدة حيث اخلزان يف الكيلو14يف غرة حمرم
1367ه.
وب��د�أ م�شروع العني العزيزية بتكلفة  6ماليني ريال وهو
مبلغ كبري مبقايي�س ذلك الوقت وتربع بها امللك عبدالعزيز
 م��ن ح�سابه اخل��ا���ص ،�آل ���س��ع��ود  -رح��م��ه الله
وك��ان �إي�صال مياه

املكرمة ،كما قامت العني العزيزية ب�إن�شاء �شبكة توزيع املياه
يف جدة لإي�صال املياه نظيفة ومعقمة �إىل الأحياء واملنازل
واحلدائق.

أكبر محطة إنتاج

واليوم ويف عهد امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه الله ،
كانت نقطة التحول الكربى للمملكة يف م�سريتها التنموية

مشروعات طموحة

العين العزيزية

ف��ق��د ادرك ب��ث��اق��ب ن��ظ��ره  ،اه��م��ي��ة ج���دة وم��وق��ع��ه��ا
اال�سرتاتيجي كونها بوابة احلرمني ال�شريفني وموطئ
قدم �ضيوف الرحمن وما يتبع ذلك من ازدياد يف عدد
ال�سكان واحل��ج��اج  ،فكان التحدي ه��و توفري املياه
لأهايل جدة على مدار العام وزيادة �ضخها يف موا�سم
احلج.
لذا �أ�صدر امللك عبد العزيز �أمره ب�شراء ما يكفي من
مياه ال�شرب من عيون وادي فاطمة  ،كما �أمر �أن ُي�سحب
املاء منها �إىل داخل مدينة جدة ل�سقيا ال�سكان والزوار
ُ
واحل��ج��اج وك��ل ذل��ك على ح�ساب امللك اخل��ا���ص  ،و�أط��ل��ق
على هذا امل�شروع ا�سم "العني العزيزية" ن�سبة �إىل امللك
عبدالعزيز الذي جعل من العني �صدقة جارية ،وعني نائبه
ناظرا للوقف ،ف�أ�شرف على
العام يف ذلك الوقت امللك في�صل
ً
تطويرها وا�ستمراريتها  ،ف�شرع بتنفيذ م�شروع لإي�صال
امل��ي��اه م��ن وادي فاطمة �إىل ج��دة ع�بر �أن��اب��ي��ب م�ستوردة

م ال�شهادتني املقدمتني من مو�سوعة "غيني�س" للأرقام
القيا�سية بو�صفها �أكرب من�ش�أة منتجة للمياه املحالة يف
ال��ع��امل بحجم �إن��ت��اج بلغ  5.6مليون م�تر مكعب يومياً.
وحمطة حتلية اجلبيل ك�أكرب حمطة �إنتاج للمياه املحالة يف
العامل بكمية �إنتاج  1.401مليون مرت مكعب يومي ًا  ،ثم
�أتبعتها امل�ؤ�س�سة حديث�آ ب�إجناز �آخر وذلك بزيادة الإنتاج
لي�صل اىل  7.9مليون مرت مكعب من املياه املحالة يومي ًا
(مع القطاع اخلا�ص) وهو الإنتاج الأعلى يف العامل  ،وتنقل
املياه املحالة للم�ؤ�س�سة عرب خطوط �أنابيب بطول
�إجمايل � 11.2ألف كلم والذي �ساهم ب�إي�صال املياه
�إىل جميع �أنحاء اململكة.
�سجلت "التحلية" رقم ًا قيا�سي ًا عاملي ًا يف
كما ّ
مو�سوعة غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية ع��ن �أق��ل
حمطة حتلية ا�ستهالكا للطاقة يف العامل بـ 2,27
كيلو وات�/ساعة لكل مرت مكعب من املياه املحالة
مبحطة التحلية اجلديدة.
ويظل هذا الإجناز غري م�سبوق طوال تاريخ حمطات
حتلية املياه على امل�ستويني املحلي والعاملي ،ف�ض ً
ال
عن م�ساهمته يف تعزيز مكانة اململكة املرموقة عاملياً،
لتوا�صل احتكارها ال�صدارة العاملية لعامني متتاليني.

�أول عني من عيون وادي فاطمة �إىل ج���دة خ�ل�ال ثمانية
�أ�شهر ب��إ���ش��راف متخ�ص�صني م��ن �إجن��ل�ترا وم�صر ،حيث
قامت �شركة جالتلي هينكي الإجنليزية بتوريد املوا�سري
والأنابيب وال�صمامات الالزمة ،كما �أن�شئ الحقا خزان كبري
جلمع مياه عيون وادي فاطمة يف الكيلو  14بطريق مكة

وحت�����ق�����ي�����ق
ل���ل���م���ي���اه .ف��ق��د
م�ستهدفاتها الإ�سرتاتيجية الوطنية
تبو�أت اململكة ال�صدارة ك�أكرب دولة يف العامل �إنتاج ًا للمياه
املحالة بن�سبة  % 22من الإنتاج العاملي من خالل امل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة حني ت�سلمت يف فرباير 2019

يف �أغ�سط�س املن�صرم ك�شفت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية
املياه عن حجم تكلفة احلزمة الأوىل من حمفظة م�شاريعها
البالغة  13.105مليار ريال ،لعدد  21م�شروع ًا مائي ًا.
وت�ع��د ه��ذه امل���ش��روع��ات احل��زم��ة الأوىل �ضمن املحفظة
اخلم�سية الر�أ�سمالية ملنظومة البيئة وامل�ي��اه وال��زراع��ة
املوجهة لـ  1335م�شروع ًا مائي ًا يف مناطق اململكة كافة،
وذل��ك عقب �صدور موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
حفظهما الله -على تخ�صي�ص  105مليارات ريال.وبح�سب (التحلية) �أن هذه امل�شروعات ت�ستهدف و�صول
خدمات املياه املحالة �إىل مناطق ج��دي��دة� ،إىل جانب
ا�ستكمال بع�ض امل�شاريع القائمة التي ُيع َمل عليها
ح��ال��ي� ًا ،كما تهدف �إىل �سد االح��ت��ي��اج ومعاجلة �أزم��ة
ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د امل��دف��وع بالنمو ال�����س��ك��اين يف بع�ض
املناطق ،والإ�سهام يف حتقيق الأم��ن املائي واال�ستدامة،
ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل واخل��زن ،وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية لتحقيق اال�ستفادة املثلى من
الأ�صول ،وتعزيز القدرات الإنتاجية من املياه املحالة ،خا�ص ًة
�أن ه��ذه امل�شروعات تغطي  7مناطق ،ه��ي :الريا�ض ،ومكة
املكرمة ،واملدينة املنورة ،وع�سري ،واملنطقة ال�شرقية ،والباحة،
وال�ساحل الغربي.
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اإلنجازات الرياضية تتواصل بدعم ال محدود من القيادة الرشيدة

جدة – هالل سلمان

وا�صلت الريا�ضة ال�سعودية حتقيق العديد من الإجنازات يف خمتلف الألعاب ،وباتت بالدنا -وهلل احلمد -وجهة لأقوى الأحداث والبطوالت واملناف�سات الريا�ضية العاملية؛ بف�ضل االهتمام الكبري الذي توليه حكومتنا الر�شيدة بالريا�ضة ،والدعم
الالحمدود من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان -حفظهما اهلل .وي�أتي هذا االهتمام والدعم تعزيز ًا ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية يف املجتمع ،وحتقيق التميز يف
عال� ،إ�ضافة �إىل تطوير كفاءة وجودة املن�ش�آت واملرافق الريا�ضية.
العديد من الريا�ضات �إقليم ًّيا وعامل ًّيا ملواكبة ر�ؤية اململكة  ،2030الأمر الذي جعلها حمط �أنظار العامل من خالل �صناعة ريا�ضة تناف�سية على م�ستوى ٍ

نزال البحر األحمر ..حدث
فريد جذب أنظار العالم
بعد نجاح سباقات
الفورموال  ..1المملكة تسعى
الستضافة الموتو جي بي
أوسيــك يتألق في نزال البحر األحمر
ت��وج �صاحب ال�سمو امللكي الأمي��ر عبدالعزيز ب��ن تركي الفي�صل وزي��ر
الريا�ضة ،املالكم الأوك��راين �أولك�سندر �أو�سيك بلقب بطل العـامل للوزن
الثقيـل للمالكمة ،عقب فوزه على مناف�سـه الربيطاين �أنتوين جو�شوا بقرار
حكمني من ثالثة ،يف لقاء "نزال البحر الأحمـر" ،الذي �أقيم يف مدينة جدة
يوم � 21أغ�سط�س املا�ضي ،بح�ضـور �أكرث من � 10آالف متفرج يف
ال�صالة الريا�ضية مبدينة امللك عبدالله بجدة ،و�شـاهده
املاليني حول العامل ،عرب القنوات الناقلة.
وجنح "�أو�سيك" يف احلفاظ على �ألقابه WBA
 Superو IBFو WBOو IBOال�ت��ي
انتزعها يف اللقاء الأول ،الذي �أقيم يف �سبتمرب
من عام 2021م ،على ا�ستاد توتنهام هوت�سبري
بلندن ،بح�ضور � 60ألف متفرج ،قبل �أن يطالب
"جو�شوا" بلقاء العودة من جديد ،وهو الأمـر
الذي يحدث لأول مرة يف تاريخ مناف�سات الوزن
الثقيل بعد العام 1999م ،كما �أ�ضاف �أو�سيك �إىل
�ألقابه لقبًا �إ�ضافيًا وهو لقب  Ring Magazineالذي
تخ ّلى عنه املالكم تاي�سون فيوري.
وانطلق احلدث بعدد من النزاالت الثانوية ،و�سط ح�ضور �أكرث من 200
�إعالمي ،من داخل وخارج اململكة ،يحملون  15جن�سية خمتلفة ،وميثلون
خمت�ص بريا�ضة املالكمة.
�أكرث من  100قناة و�صحيفة وموقع
ّ
اجلدير بالذكر �أن ا�ست�ضافة اململكة لهذا النزال ،تعد �ضمن م�ستهدفات وزارة
الريا�ضة واالحت��اد ال�سعودي للمالكمة ،لتحقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية
الرامية ال�ستمرار اململكة يف ا�ست�ضافة �أه��م و�أك�بر الأح��داث الريا�ضية
العاملية؛ بو�صفها وجه ًة عاملي ًة الحت�ضان مثل ه��ذه املناف�سات العاملية
التنوع يف ا�ست�ضافة الفعاليات والربامج.
الكربى� ،إىل جانب ّ

�شوط ًا ،مب�شاركة  17669مطية.
وحظيت الن�سخة احلالية من مهرجان �سمو ويل العهد للهجن التي انطلقت
يف الثالث والع�شرين من يوليو املا�ضي مب�شاركة حملية وعربية ودولية
وا�سعة ،من م�لاك وم�ؤ�س�سات الهجن العمالقة ،بينما ج��اء ال�سباق على
عدة فئات يف مرحلته التمهيدية ،وهي فئة "املفاريد ،واحلقايق ،واللقايا،
واجل��ذاع ،والثنايا ،واحليل ،والزمول ،و�شوط املاراثون" .وجاءت
امل��رح�ل��ة النهائية يف �أ��ش��واط�ه��ا على ال�ف�ئ��ات" :احلقايق،
وال�ل�ق��اي��ا ،واجل� ��ذاع ،وال�ث�ن��اي��ا ،واحل �ي��ل ،وال��زم��ول،
و�شوط رموز احليل ،والزمول" ،حيث �شكلت هذه
الأ� �ش��واط يف جمموعها م��ا ي�ق��ارب � 591شوط ًا
موزعة على �أيام ال�سباق.
ويحقق مهرجان �سمو ويل العهد للهجن عوائد
اقت�صادية من خالل تنظيم فعاليات متنوعة تدعم
امل��وروث ال�تراث��ي وتعزز الوطنية ،مما يعك�س
العمق احل�ضاري للمملكة ،بينما تركز الفعاليات
يف كافة ن�سخ املهرجان على ت�أ�صيل تراث الهجن يف
الثقافة ال�سعودية والعربية والإ�سالمية.

األخضر
الشاب يتوج
بكأس العرب ويتأهل
لكأس آسيا

نيابة عن ولي العهد  ..أمير مكة يتوج
الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن

نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء  -حفظه الله -ح�ضر �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة
مكة املكرمة يوم � 17سبتمرب اجلاري ،احلفل اخلتامي ملهرجان ويل العهد
للهجن  2022على ميدان الطائف التاريخي.
وتوج �سموه الفائزين باملراكز الأوىل برموز احليل والزمول �ضمن ال�سباق
النهائي ملهرجان ويل العهد للهجن .كما توج �سموه الفائز بجائزة �سيف ويل
العهد للنقاط من دولة الإمارات مانع بن علي ال�شام�سي.
وبلغ �إجمايل اجلوائز املالية  56مليون ريال ،منحت ملالك الهجن املحلية
والدولية الفائزين ب�أ�شواط ال�سباقات املتنوعة والتي بلغ جمموعها 591

أخضر الفئات السنية ..إنجازات الفتة

حققت منتخبات الفئات ال�سنية العديد من البطوالت ،حيث توج املنتخب
الأومل�ب��ي بلقب ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عامًا  2022يف �أوزبك�ستان ،للمرة
الأوىل يف تاريخه ،وذلك بعد الفوز على �أوزبك�ستان بهدفني دون مقابل يف
النهائي ،بقيادة املدير الفني الوطني �سعد ال�شهري ،حمققا اللقب دون �أن
يتلقى �أي هزمية وب�شباك نظيفة.
وجنح منتخب ال�شباب يف الفوز ببطولة ك�أ�س العرب للمنتخبات حتت 20
عاما للمرة الثانية على التوايل والثالثة يف تاريخه ،بعد تغلبه يف املباراة
النهائية على �شقيقه امل�صري بركالت الرتجيح يف البطولة التي �أقيمت
مبنطقة ع�سري.
كما جنح املنتخب ال�سعودي لل�شباب يف الت�أهل لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب
حتت  20عام ًا  2023يف �أوزبك�ستان بعد ف��وزه على ال�صني يف اجلولة
اخلام�سة� ،ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل من الت�صفيات.
ت�صدر الأخ�ضر ترتيب املجموعة بر�صيد  9نقاط من  3مباريات ،مقابل 6
نقاط لل�صني ،و 3مليامنار ،يف حني بقي ر�صيد املالديف خالي ًا من النقاط.

وح�صل منتخبنا الوطني على بطاقة الت�أهل للنهائيات عن املجموعة.

منتخب السيدات يدخل التصنيف الدولي

حقق منتخب ال�سعودية لل�سيدات ال�ف��وز يف �أول مباراتني دوليتني
يخو�ضهما يف تاريخه ،ليدخل ت�صنيف االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
(فيفا).
وفاز �أخ�ضر ال�سيدات على منتخب جزر �سي�شيل بهدفني دون
رد ،وكرر النتيجة ذاتها يف �شباك منتخب جزر املالديف،
ليحقق البطولة ال��ودي��ة التجريبية بقيادة املدربة
الأملانية مونيكا �ستاب.
واح �ت �ف��ى االحت� ��اد ال� ��دويل ل �ك��رة ال �ق��دم "فيفا"
مبنتخب ال�سعودية لل�سيدات ون�شر �صورة
للفريق ول �ل �م �ب��اراة ع�ل��ى ح�سابه ال��ر��س�م��ي يف
تويرت وكتب عليها�" :صورة للتاريخ ..املنتخب
ال�سعودي لعب اليوم �أول مباراة يف تاريخ الكرة
الن�سائية" ،كما قدم �أ�سطورة كرة القدم الربازيلية
بيليه التهنئة ملنتخب ال�سيدات وقال يف تغريدة�" :إنه
ليوم تاريخي ،لي�س لكم فقط ،بل جلميع حمبي كرة القدم".

جولة �ضمن بطولة العامل للدراجات النارية يف الوقت املنا�سب".
وتابع�" :أعلم �أنه �سيتطلب نوع ًا خمتلف ًا من حلبات ال�سباق عن جدة ليتالءم مع
املوا�صفات اخلا�صة للدراجات النارية ،ولكن مع املدينة الرتفيهية اجلديدة قيد
الإن�شاء حالي ًا يف القدية ،فهذا �شيء �سيتم النظر فيه للم�ستقبل".
دورة الألعاب ال�سعودية� ..أكرب حدث ريا�ضي
دورة الألعاب ال�سعودية هي �أكرب حدث ريا�ضي �سعودي� ،ست�ست�ضيفه
العا�صمة الريا�ض خ�لال الفرتة من � 27أكتوبر وحتى 7
نوفمرب من العام اجلاري 2022م ،مب�شاركة �أكثـر من
 6000ريا�ضي ميثلون  200نادٍ ،يتناف�سون يف
 45ريا�ض ًة �أوملبي ًة.
وقد انطلقت يف � 19أغ�سط�س املا�ضي جتارب
الأداء لـ  23لعب ًة من جمموع  45ريا�ض ًة ،يف
الدورة التي ت�ستمر  25يومًا.
وكانت املرحلة الأوىل ل�ل��دورة قد انطلقت عرب
ت�سجيل الريا�ضيني يف الريا�ضات التي يتخ َّللُها
جت ��ارب الأداء يف  23ري��ا� �ض � ًة ه��ي :ال��ري��ا��ض��ات
الإلكرتونية ،البادل ،التايكوندو ،التجديف "�صاالت"،
التن�س ،الدراجات "�سباق الطرق" ،البولينج ،ال�سباق الثالثي،
الكارتينج ،رفع الأثقال ،امل�صـارعة ،ال�سهام ،الري�شة الطائرة ،التزلج اللوحي،
املالكمة التايلندية ،كرة الطاولة ،البلياردو ،ال�شطرجن ،الإ�سكوا�ش ،البلوت،
املالحة ال�شراعية ،الت�سلق ،و�ألعاب القـوى.
تهدف دورة الألعاب ال�سعودية �إىل زيادة عدد ممار�سي الريا�ضة يف اململكة،
واكت�شاف جيل جديد من الأبطال يف الألعاب الريا�ضية ،حيث ترتبط دورة
الألعاب ال�سعودية بربنامج ريا�ضي النخبة ال�ساعي الكت�شاف �أبطال ريا�ضيني
ع�بر ك�شايف ال�برن��ام��ج ال��ذي��ن �سيتابعون جم��ري��ات ال ��دورة الختيار �أبطال
امل�ستقبل ورعايتهم لي�صبحوا � اً
أبطال �أوملبيني ،كما ت�سعى ال��دورة �إىل رفع
ً
م�ستوى قدرة اململكة يف تنظيم الأحداث الريا�ضية الكربى متا�شيا مع ر�ؤية
اململكة  2030ومبا يتوازى مع الدعم الالحمدود ال��ذي يحظى به القطـاع
الريا�ضي من قبل القيـادة الر�شيـدة.
وت�ستهدف ال��دورة زي��ادة �شعبية الألعاب املختلفة يف اململكة وحتقيق بيئة
ريا�ضية مثالية للتناف�س ب�ين الريا�ضيني يف خمتلف ال��ري��ا��ض��ات� ،إذ مت
تخ�صي�ص جوائز مالية �ضخمة ،حيث يح�صل الفائز بامليدالية الذهبية يف �أي
لعبة على مليون ريال ،والف�ضية � 300ألف ريال ،والربونزية � 100ألف ريال.

األخضر
األولمبي بطال
آلسيا ألول مرة..
دون هزيمة

نجاح متواصل لرياضة المحركات

حققت اململكة جناحا كبريا يف ا�ست�ضافة جائزة ال�سعودية الكربى للفورموال
 1حيث �أقيم على حلبة كورني�ش جدة �سباقان �ضمن روزنامة االحتاد الدويل
لل�سيارات .وظهرت ال�سعودية لأول مرة يف فورموال  1يف دي�سمرب املا�ضي
يف �إطار اتفاق طويل الأمد ملدة  15عام ًا ،ومن املتوقع �أن ينتقل ال�سباق يف
نهاية املطاف �إىل القدية ،على بعد حوايل �ساعة بال�سيارة من العا�صمة الريا�ض
مبجرد �إن�شاء حلبة دائمة هناك .و�أكد الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�صل،
وزير الريا�ضة �أن اململكة ترغب يف �إ�ضافة �سباق �ضمن بطولة العامل للدراجات
النارية �إىل قائمة الأح��داث ال�ب��ارزة يف ريا�ضة املحركات التي ت�ست�ضيفها
بالفعل .وقال �سموه" :اململكة �أ�صبحت بالفعل معق ًال لريا�ضة املحركات يف
املنطقة من خالل بطولة العامل فورموال �إي لل�سيارات الكهربائية ورايل دكار
وغريها من الفعاليات".و�أ�ضاف" :ن�ست�ضيف الآن ثالث بطوالت تابعة لالحتاد
ال��دويل لل�سيارات ،ونتطلع �إىل املزيد يف امل�ستقبل .هناك طموح لتو�سيع
وتطوير �سباقات املحركات التي ن�ست�ضيفها ،ومن بينها التفكري يف ا�ست�ضافة
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تأهيل كوادر سعودية لرحالت الفضاء
الريا�ض ـ البالد

�أطلقت الهيئة ال�سعودية للف�ضاء �أم�س برنامج اململكة لرواد الف�ضاء،
ال��ذي يهدف لت�أهيل ك��وادر �سعودية متمر�سة خلو�ض رح�لات ف�ضائية
طويلة وق�صرية املدى وامل�شاركة يف التجارب العلمية والأبحاث الدولية
واملهام امل�ستقبلية املتعلقة بالف�ضاء ،واال�ستفادة من الفر�ص الواعدة
التي يقدمها قطاع الف�ضاء و�صناعاته عاملي ًا والإ�سهام يف الأبحاث التي

ت�صبّ يف �صالح خدمة الب�شرية يف عدد من املجاالت ذات الأولية مثل
ال�صحة واال�ستدامة وتكنولوجيا الف�ضاء .ويت�ضمن برنامج اململكة
ل��رواد الف�ضاء  -ال��ذي ي�أتي كحزمة متكاملة حتت مظلة ر�ؤي��ة 2030
� ،إر�سال رواد ورائ��دات ف�ضاء �سعوديني �إىل الف�ضاء يف مهام خلدمةالب�شرية ،حيث �ستطلق �أول الرحالت يف العام  ،2023و�سي�ضم �أول
طاقم رائدة ورائد ف�ضاء �سعوديني ،لت�سجّ ل اململكة بذلك حدث ًا تاريخي ًا

مهم ًا من خالل �إر�سال �أول ام��ر�أة �سعودية �إىل الف�ضاء .وتعد رحالت
الف�ضاء امل�أهولة مقيا�س ًا لتفوق الدول وتناف�سيتها عاملي ًا يف العديد من
املجاالت مثل التقدم التكنولوجي والهند�سي والبحث العلمي واالبتكار.
اجلدير بالذكر �أن اململكة تعتزم �إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية للف�ضاء
خالل الأ�شهر القادمة ،والتي �ستقدم عر�ض ًا مف� ً
صال جلميع برامج الف�ضاء
ال�سعودية و�أهدافها التي ت�سهم يف خدمة الإن�سانية.

الريا�ض ـ البالد

ينطلق يوم الأحد املقبل برنامج "امل�سرح املو�سيقي" املندرج حتت مبادرة
تطوير املواهب ،الذي ي�ستهدف املمار�سني واملهتمني بامل�سرح املو�سيقي عرب
ور�ش تدريبية متخ�ص�صة يف ثالث مدن �سعودية.
و�سيقام الربنامج الذي تقدمه هيئة امل�سرح والفنون الأدائية يف الريا�ض
وج��دة والدمام ،وي�سلط ال�ضوء على املهارات الأ�سا�سية يف جمال امل�سرح
الغنائي ،وي�ستهدف املمار�سني احلاليني يف القطاع من املمثلني واملغنني
واملخرجني والراق�صني� ،أو الراغبني يف تطور مهاراتهم بتدريبهم وت�أهيلهم
يف جمال امل�سرح الغنائي .و�ستكون البداية من مدينة الريا�ض خالل الفرتة
من � 25سبتمرب اجلاري �إىل � 13أكتوبر املقبل ،ثم يف مدينة الدمام من � 2إىل
� 20أكتوبر ،قبل �أن يختتم يف مدينة جدة من � 9إىل � 27أكتوبر.
ومن �شروط الت�سجيل �أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية من عمر  ١٨فما
فوق ،ويكون من املهتمني بفنون الأداء وامل�سرح واملو�سيقى.

استشاري ينصح بترك
التدخين بالتدريج
الريا�ض ـ البالد

�أك��د ا�ست�شاري و�أ�ستاذ �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني ،خالد
النمر� ،أنه ال ين�صح برتك التدخني فج�أة ب�سبب الأعرا�ض االن�سحابية
امل��زع��ج��ة .وق��ال النمر ع�بر ح�سابه الر�سمي على موقع «ت��وي�تر»:
«ترك التدخني فج�أة لي�س من م�سببات جلطة القلب ولكن ال ين�صح
به ل�سببني ،الأعرا�ض االن�سحابية املزعجة �صداع ،رع�شة ،دوخة،
بالإ�ضافى �إىل ارتفاع ن�سبة الرجوع للتدخني بن�سبة � % 90إذا توقف
فج�أة ،مقارنة مبن يتدرجون يف ذلك حتت �إ�شراف الطبيب».
وك��ان��ت �إدارة ال�����ش���ؤون ال�صحية يف ال��ري��ا���ض ،ق��د ن�صحت بـ6
خطوات للإقالع عن التدخني ومنها �إخبار املقربني واالن�شغال ب�أ�شياء
�أخ��رى واحل�صول على الدعم من الأ���ص��دق��اء ،كما بينت املحفزات
على التدخني وكيفية مواجهتها .و�أو�ضحت �صحة الريا�ض –عرب
تويرت� -أن خطوات الإقالع عن التدخني تتمثل يف اخلروج من املكان
والعودة �إليه ،والتحكم يف ذروة التدخني ،واالن�شغال بن�شاط �آخر،
وحتديد موعد للإقالع و�إخبار املقربني به ،واال�ستفادة من املحاوالت
الفا�شلة للإقالع واعتبارها خطوات نحوه ،واحل�صول على الدعم من
الأ�صدقاء وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة.

اكتشاف إنزيم يقتل
سرطان الجلد
وا�شنطن ــ وكاالت

�أ���س��ف��رت درا���س��ة حديثة �أج��راه��ا باحثون يف املعهد الوطني لل�سرطان
بكاليفورنيا ،عن اكت�شاف �إن��زمي �أي�ضي ق��ادر على قتل اخلاليا ال�سرطانية
باجللد و�إيقاف منو الورم .و�أظهرت نتائج الدرا�سة؛ وفق ًا ملجلة "نيت�شر �سيل
بيولوجي" الطبية� ،أنه ميكن من خالل الإنزمي املكت�شف �إيجاد فئة جديدة من
الأدوية لعالج �سرطان اجللد ب�شكل انتقائي.
و�أو�ضح مدير املعهد ،زئيف رون��اي� ،أن �إن��زمي  GCDHامل�س�ؤول عن
الأورام امليالنينية باجللد ،ميكنه تغيري بروتني  NRF2ال��ذي يدخل يف
تركيبه ،حتى تتم عملية التثبيط علم ًا ب�أنه الإن��زمي الرئي�سي ال��ذي تتغذى
عليه اخلاليا ال�سرطانية .يذكر �أن لأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف يف
اجلهاز املناعي يكونون �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة ب�سرطان اجللد من غريهم
وهذا ي�شمل الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (الإيدز) �أو
�سرطان الدم �أو الذين يتناولون الأدوية املثبطة للجهاز للمناعي عند زراعة
الأع�ضاء �أو الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا لعمليات جراحية .ف�ضال عن التعر�ض
لبع�ض املواد ال�سامة .مثل الزرنيخ ،قد يزيد خطر الإ�صابة ب�سرطان اجللد.

أغلى ثرى
يرتعرع حب الوطن فيكرب ليعانق املجد يف نفو�س �أبناء اململكة العربية ال�سعودية حتى ت�صبح ذرات تراب الوطن حمط ع�شق ومهوى �أفئدة
ال�صغار والكبار على حد �سواء .ويف اليوم الوطني تنطلق الفرحة بتعابري خمتلفة قا�سمها امل�شرتك الفخر بالإجنازات املتالحقة والدعوات
ال�صادقة بتوا�صل م�سرية الأمن واال�ستقرار يف وطن �أ�ضحى حمط �أنظار العامل مبا حقق للإن�سانية جمعاء دون انحياز.
في�صل و�سدين عبدالرحمن املغربي طفالن حوال منزل الأ�سرة �إىل نغم وطني جميل قبل �أن ينطلقا للم�شاركة واال�ستمتاع بالفعاليات
االحتفائية التي تعي�شها ميادين و�ساحات مدن اململكة كافة.

تعهدات بمكافحة
التطرف اإللكتروني

مشروبات «الدايت» تفتح الشهية لألكل
الريا�ض ـ البالد

ح���ذر ا���س��ت�����ش��اري ال��غ��دد ال�����ص��م��اء وال�����س��ك��ري ال��دك��ت��ور
عبداملعني الأغ��ا من خطورة امل�شروبات الغازية اخلا�صة
بالدايت ،الفتا �إىل �إن امل�شروبات الغازية اخلا�صة بالدايت
تزيد الرغبة بالأكل من خالل تهيج مركز ال�شبع باجل�سم.
و�أ���ض��اف �أن املحليات ال�صناعية بامل�شروبات الدايت
ك��ـ«الإ���س�برت��ام» تهيج مراكز ال�شبع ما يفتح ال�شهية �أكرث
للأكل.
كما ك�شفت درا�سة حديثة �أ�شرف عليها باحثون من جامعة
ه��ارف��ارد الأمريكية �أن تناول امل�شروبات الغازية الدايت
ب�شكل يومى يرفع فر�ص الإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى.
تت�سم امل�شروبات الدايت ب�أنها حم�ضية ج��دًا ،وه��و ما
يجعلها تت�سبب فى ت�آكل مينا الأ�سنان.

وف ًقا للأكادميية الأمريكية لطب الأع�صاب ،ف�إن تناول 4
عبوات �أو �أكرث من امل�شروبات الغازية الدايت يوميًا يرفع
فر�ص �إ�صابتك باالكتئاب بن�سبة .% 30
ف�ضال ع��ن �أن بع�ض ه���ذه امل�����ش��روب��ات حت��ت��وي على
�سكر الأ�سبارتام ،واملعروف ب�أ�ضراره ال�صحية العديدة،
حيث يرفع خطر الإ�صابة بال�سرطان ،وهو ما جعل �إحدى
ال�شركات ال�شهرية تقرر �إي��ق��اف ا�ستخدامه ف��ى ت�صنيع
امل�شروبات الغازية داخل �أمريكا.
كما تت�سبب امل�شروبات الدايت فى رفع ال��وزن ،وترتفع
فر�ص الإ���ص��اب��ة مبتالزمة الأي�����ض بن�سبة  % 34ح�سب
�إح��دى الدرا�سات ،وهى عبارة عن جمموعة �أعرا�ض غري
مرتبطة ببع�ض ،وت�شمل :ارتفاع ال�سكر وارتفاع ال�ضغط
والكولي�سرتول.

 12مهرجانًا ترفيهيًا لالحتفاالت بيوم الوطن

وا�شنطن ـ وكاالت

"تعهدت �شركات التكنولوجيا الكربى ،باتخاذ خطوات
ج���دي���دة مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف الإل����ك��ت�روين م���ن خ�ل�ال �إزال����ة
حمتويات عنيفة �إ�ضافية ،وت�شجيع الثقافة الإعالمية مع
امل�ستخدمني ال�شباب.
وك��ان ع��دد م��ن املن�صات وم��ن بينها ج��وج��ل ،ويوتيوب
وفي�سبوك ،قد تعر�ضت النتقادات واتهامات متوا�صلة على
مدى �سنوات ب�أنها �سمحت بن�شر خطاب الكراهية والأكاذيب
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا .و�أك����دت من�صة ي��وت��ي��وب� ،أن��ه��ا �ستو�سع
�سيا�ساتها ب�ش�أن العنف املتطرف لإزالة املحتوى الذي يعظم
الت�صرفات العنيفة ،حتى ولو مل يكن �أ�صحاب مقاطع الفيديو
مرتبطني مبنظمة �إرهابية .وقالت �شركة مايكرو�سوفت �إنها
�ستوفر ن�سخة �أ�سا�سية وب�أ�سعار معقولة من �أدوات الذكاء
اال�صطناعي والتعلم الآيل للمدار�س واملنظمات الأ�صغر من
�أجل م�ساعدتها على ر�صد العنف ومنعه.

جدة ــ خالد بن مر�ضاح

ت�شهد مناطق اململكة على مدى �أربعة �أيام 12 ،مهرجا ًنا
ترفيهيًا �ضمن احتفاالت اليوم الوطني الـ  ،92تنظمها
الهيئة العامة للرتفيه حتت �شعار "هي لنا دار".
وت�����ض��م امل��ه��رج��ان��ات ال�ترف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت�ستمر حتى
الأح��د املقبل؛ ع�شرات الفعاليات والعرو�ض الرتفيهية
والأن�شطة التفاعلية والرتاثية والأعمال احلرفية� ،إ�ضاف ًة
�إىل العرو�ض الفلكلورية والأل��ع��اب احلركية ،كما ت�ضم
من�صات تفاعلية جمهزة ب�أحدث تقنيات الإ�ضاءة وال�صوت

ل�لاح��ت��ف��اء ب�ت�راث اململكة م��ن خ�ل�ال ال��ع��رو���ض الأدائ��ي��ة
امل�ستوحاة من الرتاث ال�شعبي لكل منطقة.
و ُتقام املهرجانات يف غرا�سي بارك بالريا�ض ،وحديقة
الأم�ير ماجد يف جدة ،ومتنزه امللك عبدالله يف الواجهة
البحرية بالدمام ،وحديقة امللك خالد يف بريدة ،وكذلك
متنزه النخيل يف اجلوف ،ومتنزه الأمري فهد بن �سلطان
يف تبوك وحديقة �سما �أبها ،كما �س ُتقام املهرجانات يف
متنزه املغواه يف حائل ،ومتنزه القيم يف الباحة ،ومتنزه
�أب��ا ر�شا�ش يف جن��ران ،ومنطقة الرفاع يف عرعر ،ويف
جازان �سيُقام املهرجان بجوار القرية الرتاثية.

