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عهد الملك سلمان..
 ستة أعوام من اإلنجازات 

محمد الجائزي،
عائشة الكبيبي 

احلرمني  خ��ادم  عهد  خ��ال  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت 
ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز - ح��ف��ظ��ه اهلل - 
خ��ال  حت��ق��ق  اإذ  امل���ج���االت،  خمتلف  يف  ملحوظا  ت��ط��ورا 
املنجزات  من  الكثري  �سلمان  امللك  يد  على  العهد  هذا 
يف خمتلف املجاالت التنموية وال�سيا�سة واالإن�سانية 

واالقت�سادية والتعليمية. 

»اآف�������اق« ر����س���دت ع�����دداً م���ن االإجن������ازات 
�سلمان يف  امللك  خ��ال عهد  التي حتققت 

خمتلف املجاالت. 

عاصفة الحزم 

وجه خادم احلرمني ال�سريفني 
العزيز  �سلمان بن عبد  امللك 
يف ف��ج��ر اخل��م��ي�����س امل��واف��ق 
ب��ب��دء   2015 م����ار�����س   26
احل���زم«  »ع��ا���س��ف��ة  عملية 
ت��ل��ب��ي��ًة ل����ن����داء ال��رئ��ي�����س 
اليمني عبد ربه من�سور 
ه������ادي حل���م���اي���ة ال���ب���اد 
م���ن احل��وث��ي��ني امل��وال��ني 
حل��ك��وم��ة اإي������ران،  وب���داأت 
بغارات  الع�سكرية  العملية 
جوية على مواقع ع�سكرية 
ت�������س���ي���ط���ر ع���ل���ي���ه���ا ج���م���اع���ة 
�سمن  ���س��ن��ع��اء  يف  احل���وث���ي 
حت����ال����ف خ���ل���ي���ج���ي حل��م��اي��ة 

ال�سرعية يف اليمن. 

استراتيجية العزم 

العهد  ه���ذا  خ���ال  اأي�����س��ا  ومت 
»ا�سرتاتيجية  اعتماد  امليمون 
ب��ني االإم�����ارات واململكة  ال��ع��زم« 
خلق  بهدف  ال�سعودية  العربية 
اإمن�������وذج ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ل��ت��ك��ام��ل 
والتي  البلدين،  بني  والتعاون 

ا�ستغرقت  12 �سهرا من التن�سيق، وت�سم هذه اال�سرتاتيجية عدة حماور، 
الب�سري، واالقت�سادي، واالأمني، وال�سيا�سي، والع�سكري وغريها. 

زيارة موسكو 

ويف اجلانب ال�سيا�سي، كانت زيارة خادم احلرمني ال�سريفني ملو�سكو، والتي 
هدفت اإلى تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين من اأبرز ما مت خال هذا 

العهد، كما �سهدت الزيارة توقيع عدد من االتفاقات يف خمتلف املجاالت. 

رئاسة مجموعة العشرين 

دول  جمموعة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافت  �سلمان  امللك  عهد  يف 
اململكة  ب��داأت  وقد  املجموعة  ت�ست�سيف  دولة عربية  اأول  لتكون  الع�سرين، 
رئا�ستها الجتماعات جمموعة الع�سرين منذ 1 دي�سمرب عام 2019، وت�ستمر 

با�ست�سافة لقاءات املجموعة  حتى اأواخر نوفمرب من عام 2020. 

 دعم المرأة السعودية 

حتقق للمراأة يف عهد امللك �سلمان الكثري من الدعم، حيث اأ�سدر عدد من 
االأوامر امللكية التي ت�سب يف م�سلحتها ومنها تعيني �سفريتني �سعوديتني، 
ال�سورى، وال��سماح للمراأة  اأول امراأة لتكون نائبة لرئي�س جمل�س  وتعيني 
يف  ت�سب  التي  والتاريخية  الهامة  القرارات  من  والكثري  ال�سيارة،  بقيادة 

م�سلحة املراأة. 

رؤية 2030 

ويف عهد امللك �سلمان اأي�سا انطلقت روؤية 2030 وهي خطة ما بعد النفط 
 ،2016 اأب��ري��ل   25 يف  عنها  االإع���ان  مت  حيث  ال�سعودية،  العربية  للملكة 
امل��ح��دد الإع���ان االن��ت��ه��اء م��ن ت�سليم 80 م�سروعا  ال��ت��اري��خ  وت��ت��زام��ن م��ع 

حكوميا عماقا تبلغ تكلفة الواحد منها ما ال يقل عن 3،7 مليار. 

نيوم والقدية 

العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  عهد  خ��ال  مت��ت  التي  امل�ساريع  اأب���رز  م��ن 
م�سروع  نيوم  م�سروع  ويعد  والقدية  نيوم  م�سروعا  ه��ي  اهلل-  -حفظه 
���س��ع��ودي ع��اب��ر ل��ل��ح��دود  اأط��ل��ق��ه  ويل العهد االأم���ري حممد ب��ن �سلمان 
ويقع امل�سروع يف اأق�سى �سمال غرب ال�سعودية وي�ستمل على اأرا�ٍس داخل 
ترفيهي  م�سروع  القدية  م�سروع  يعد  كما  واالأردن��ي��ة،  امل�سرية  احل��دود 
ثقايف ريا�سي اأعلن عن فكرته حممد بن �سلمان وو�سع حجر االأ�سا�س له 

امللك �سلمان يف 28 اأبريل 2018. 
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مشروع قطار الحرمين 

من امل�ساريع ال�سخمة التي متت خال عهد امللك �سلمان بن عبد العزيز 
حفظه اهلل م�سروع )قطار احلرمني( الذي يعد اأ�سخم م�سروع للنقل العام 
�سكة حديدية كهربائي يربط  ع��ن خ��ط  ع��ب��ارة  االأو���س��ط،  وه��و  ال�سرق  يف 
مرورا  فقط  دقيقة   120 خال  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  منطقتي  بني 
مبحافظة جدة، ومدينة امللك عبداهلل االقت�سادية بطول 450 كم، وبطاقة 

ا�ستيعابية تبلغ 60 مليون م�سافر �سنوًيا. 

تطوير حي طريف 

اآل �سعود -حفظه  رعى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اهلل - م�ساء االأحد 2 ربيع االآخر 1440 حفل افتتاح م�سروع تطوير حي الطريف 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  ووف��ود  وروؤ���س��اء  ق��ادة  بح�سور  التاريخي، 
اإلى  وحتويله  باإعماره  التاريخي  احلي  تطوير  اإل��ى  امل�سروع  ويهدف  العربية، 
التاريخية والثقافية والعمرانية  مركٍز ثقايف �سياحي دويل، وف�قا خل�سائ�سه 

والبيئية يف اإطاٍر ع�سري، وو�سعه يف م�ساف املدن الرتاثية العاملية. 

مدينة سبارك 

تعد مدينة امللك �سلمان للطاقة )�سبارك( مما حتقق يف عهد امللك �سلمان  
من م�ساريع �سخمة، وهي مدينة �سناعية حديثة  تقع بالقرب من مدينة 

بقيق وعلى بعد 40 كيلو مرت من �سركة اأرامكو ال�سعودية. 

مشروع أماال 

يف هذا العهد اأي�سا اأطلق �سندوق اال�ستثمارات العامة م�سروع »اأماال« الذي 
�سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  حممية  نطاق  �سمن  اململكة  غ��رب  �سمال  يقع 
امللكية، والذي تتمحور فكرته على مفهوم ال�سياحة الفاخرة املرتكزة على 

النقاهة وال��سحة  والعاج. 

أكبر ميزانية 

اأك��رب  ع��ن  العزيز،  ب��ن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأع��ل��ن 
ميزانية يف تاريخ الباد للعام 2019، باإنفاق تخطى مبلغ 1.1 تريليون ريال 
ري��ال )260 مليار دوالر(.  بلغت 975 مليار  وب��اإي��رادات  )295 مليار دوالر(، 

وك�سفت اأرقام امليزانية تراجع العجز بن�سبة 4.6 يف املائة. 

تنمية زراعية مستدامة 

يف 9 يناير من عام 2019، د�سن امللك �سلمان برنامج »التنمية الريفية 

اإلى حتقيق  يهدف  �سعودي  برنامج حكومي  وهو  امل�ستدامة«  الزراعية 
املجتمع  �سرائح  خمتلف  ب��ني  م��ت��وازن��ة  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية 
والزراعية  الطبيعية  للموارد  وامل�ستدام  االأمثل  اال�ستغال  خال  من 

واملائية املتجددة. 

مركز الحرب الجوي 

مت تاأ�سي�س مركز احلرب اجلوي ال�سعودي بتاريخ 31 مار�س 2019، ويعد  مركز 
باملنطقة  الظهران  مدينة  يف  يقع  ال�سعودية،  اجلوية  للقوات  تابع  جوي  تدريب 
ال�سرقية بقاعدة امللك عبد العزيز اجلوية، ويهدف اإلى تطوري القطاع الع�سكري. 

مطار دولي 

عبدالعزيز  بن  االأم��ري حممد  تد�سني مطار  �سلمان  امللك  عهد  خ��ال  مت 
امل�سروع وف��ق توجيهات قيادة  اإجن��از ه��ذا  امل��ن��ورة، وياأتي  باملدينة  ال��دويل  
هذه الباد لين�سم هذا املطار بحلته اجلديدة ملنظومة املطارات الدولية 
باململكة، وتكمن اأهمية هذا املطار يف كونه يقوم بدور كبري يف خدمة �سيوف 

الرحمن وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف. 

تطوير التعليم 

النوعية  امل��ب��ادرات  من  العديد  فاأطلق  �سلمان  امللك  ناظري  عن  التعليم  يغب  مل 
الأع�ساء  املوجه  والتميز  االإب���داع  تنمية  م�سروع  مثل  اجلامعي  التعليم  لتطوير  
هيئة التدري�س، واطاق برنامج )وظيفتك بعثتك( لابتعاث الأهم اجلامعات يف 
العديد من الدول املتقدمة، اإ�سافة اإلى توفري الوظائف للمبتعثني بعد عودتهم، 
تطوير املن�ساآت التعليمية بزيادة م�ساحتها وقدرتها اال�ستيعابية، وتد�سني العديد 

من املبادرات لتنمية البحث العلمي. 

أكبر عقد نفطي 

االأمريكية  هيوز  بيكر  �سركة  مع  عقداً  اأرام��ك��و  �سركة  وقعت   2018 ع��ام  يف 
لتقدمي خدمات حلقل مرجان النفطي، ويعد امل�سروع االأول بني 3 م�ساريع 
للتو�سع يف احلقول البحرية باململكة، ف�سا عن كونه اأكرب م�ساريع اأرامكو 

ال�سعودية للتنقيب واالإنتاج خال عام 2018. 

شركة للصناعات العسكرية 

تد�سني  العهد  ه��ذا  خ��ال  الع�سكري  امل��ج��ال  يف  حتقق  م��ا  اأب���رز  وم��ن 
وطني  كيان  )�سامي(،وهي  الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة 
ُيعنى بتطوير ودعم ال�سناعات الع�سكرية يف اململكة العربية ال�سعودية 

وتعزيز اكتفائها الذاتي. 

مركز لإلغاثة 

مركز  اإن�ساء  �سلمان  امللك  عهد  خال  مت  واالإغاثي  االإن�ساين  املجال  ويف 
بتوجيه ورعاية كرمية  االإن�سانية وذلك  واالأعمال  �سلمان لاإغاثة  امللك 
م��ن امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��ي��ك��ون م��رك��زا دول��ي��ا خم�س�سا ل��اأع��م��ال االإغ��اث��ي��ة 

واالإن�سانية. 

مشروع »خير مكة« 

اإن�ساء م�سروع »خري مكة« حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك  مت 
جلمعية  ا�ستثماراته  تعود  وال���ذي  اهلل-  -حفظه  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 

االأطفال املعاقني. 

دعم دول الجوار 
 

الا  والدعم  امل��ج��اورة،  للدول  الدعم  تقدمي  �سلمان  امللك  خ��ال عهد  مت 
تاأكيد  على  ا�ستمرت  وكما  الدولية،  املحافل  يف  امل�سلمني  لق�سايا  حم��دود 
اململكة  قامت  كما  فل�سطني،   ق�سية  مع  والرا�سخ  الثابت  اململكة  موقف 
بتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية والتنموية واخلريية  لعدد من الدول العربية 
اإلى �سحايا  اململكة موؤخرا بتقدمي م�ساعدات عاجلة  كاليمن، كما قدمت 
ال�سودان  في�سانات  م��ن  للمت�سررين  وم�ساعدات  ب���ريوت،  م��رف��اأ  انفجار 

والكثري من امل�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية لدول اجلوار. 

دعم منظمة الصحة 

ومما حتقق اأي�سا يف عهد امللك �سلمان قيام اململكة العربية ال�سعودية خال 
ُيّقدر 10 مايني دوالر ملنظمة  العاملية بتقدمي دعم مايل  جائحة كورونا 
املنظمة،  لنداء  وا�ستجابة  �سلمان  امللك  لتوجيهات  تنفيذا  العاملية  ال�سحة 
كما قامت اململكة بتوجيهات امللك بتقدمي امل�ساعدات الطبية واملالية لعدد 

من الدول املت�سررة من الفايرو�س. 

مشروع البحر األحمر 

�سلمان  امللك  عهد  يف  ال�سعودية  اأطلقت  والرتفيهي  ال�سياحي  املجال  ويف 
العديد من امل�ساريع ومن بينها م�سروع »البحر االأحمر« الذي ُيعد امل�سروع 
ال�سياحي االأكرث طموحا يف العامل وي�سم اأرخبيا يحتوي على اأكرث من 

90 جزيرة.
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اجتثاث الفساد.. 
حرب حازمة يقودها الملك سلمان

درة الحمادي 

العزيز   ب��ن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��ا مييز عهد  اأه��م  م��ن 
حياتنا  ج��وان��ب  جميع  يف  ال�سامة  و���س��م��ان  ال��ن��زاه��ة  حتقيق  ه��و  اهلل-  -حفظه 
يف  االإجن����ازات  م��ن  الكثري  العهد  ه��ذا  خ��ال  حتقق  وق��د  الف�ساد،  على  والق�ساء 

الق�ساء على الف�ساد ومكافحته. 

مؤتمر مكافحة الفساد 

قامت اململكة العربية ال�سعودية بعدد من االأعمال وامل�ساركات الدولية يف مكافحة 
هيئة  نظمت  حيث  احلكم  مقاليد  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  تويل  منذ  الف�ساد 
م�سوؤولية اجلميع(  الف�ساد   )مكافحة  ال��دويل  املوؤمتر  الفا�سد  ومكافحة  الرقابة 
وذلك عقب تويل امللك �سلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم باأ�سابيع قليلة وهدف 
املوؤمتر اإلى تطوير مكافحة الف�ساد ب�ستى اأنواعه كما �ساركت يف عدد من االأعمال 

الدولية. 

مشاركات دولية 

�ساركت اململكة  خال عهد امللك �سلمان يف عدد من اللقاءات على امل�ستوى العربي 
امل�سوؤولة عن حماية  االأجهزة احلكومية  لروؤ�ساء  الثاين  والدويل مثل: االجتماع 
النزاهة ومكافحة الف�ساد بدول جمل�س التعاون اخلليجي، الدورة ال�ساد�سة للفريق 
ال��دول االأط��راف يف  ال��دورة االأول��ى ملوؤمتر  العامل احلكومي املعني مبنع الف�ساد، 
االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد،  قمة لندن ملكافحة الف�ساد 2016م، قمة روؤ�ساء 
دول وحكومات جمموعة الع�سرين �سد الف�ساد،  اجتماع روؤ�ساء االأجهزة امل�سوؤولة 
ب�سلطنة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  عن 
عمان،  اجتماعات الدورة الثامنة ملوؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ساد، االجتماع ال�ساد�س لروؤ�ساء االأجهزة امل�سوؤولة عن حماية النزاهة 

ومكافحة الف�ساد بدول جمل�س التعاون. 

مدركات الفساد 

ح�سلت اململكة على املرتبة 48 عامليا من اأ�سل 168 دولة يف موؤ�سر مدركات الف�ساد 
لعام 2015م، كما ح�سلت على املرتبة 58 عامليا من اأ�سل 180 دولة يف موؤ�سر مدركات 
الف�ساد لعام 2018م، وح�سلت على املرتبة 51 عامليا من ا�سل 180 دولة يف موؤ�سر 

مدركات الف�ساد لعام 2019 م. 

لجنة لمكافحة الفساد 

العهد  برئا�سة ويل  الف�ساد  ملكافحة  عليا  تاأ�سي�س جلنة  نوفمرب 2017 مت   4 يف 
االأمري حممد بن �سلمان، وتقوم اللجنة بح�سر املخالفات واجلرائم والكيانات 
والقب�س،  ال�سفر  منع  اأوام��ر  اإ���س��دار  اإل��ى  باالإ�سافة  الف�ساد،  بق�سايا  املتعلقة 

يلزم مع  م��ا  وات��خ��اذ  الق�سائية  اجل��ه��ات  اإل��ى  ب��االإح��االت  اأي�سا  اللجنة  وت��ق��وم 
املتورطني يف ق�سايا الف�ساد. 

مالحقات قانونية 

 يف 4 نوفمرب 2017 قامت احلكومة بحمات ماحقة قانونية لعدد من كبار م�سوؤويل 
الف�ساد،  بتهم  العائلة احلاكمة  واأ�سخا�س من  اقت�سادية �سهرية  الدولة و�سخ�سيات 
واأتت هذه احلملة فور اإ�سدار خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
العهد  ويل  برئا�سة  الف�ساد  ملكافحة  عليا  جلنة  بت�سكيل  ملكيا  اأم���را  اهلل-  -حفظه 

وع�سوية عدد من جهات الدولة، على اأن تت�سل اللجنة مبا�سرة بامللك. 

سرقة 39 مليونًا 

ك�سفت هيئة مكافحة الف�ساد عن عملية ف�ساد يف اإحدى املنظمات احلكومية والتي 
اأحد برامج دعم املن�ساآت  تتمثل يف �سرف مبالغ مالية بطريقة غري نظامية من 
التجارية يف �سندوق تنمية املوارد الب�سرية من خال اإعادة ا�ستخدام اأوامر �سرف 
مت �سرفها خال فرتة �سابقة وحتويل مبالغها والتي جتاوزت ال�39 مليون ريال 

حل�سابات بنكية تعود لكيانات جتارية مملوكة الأحد املواطنني. 

جريمة ترسية مشاريع 

اإح��دى  ال�����وزارات وم��دي��ر  اإح���دى  ف��ري��ق يف  اإي��ق��اف �سابط برتبة  الهيئة  ب��ا���س��رت 
ال�سركات االأجنبية املتعاقدة مع الوزارة، لتورط االأول خال فرتة عمله باحل�سول 
على مبالغ مالية بلغت )400.000.000( اأربعمائة مليون ريال تقريًبا مقابل تر�سية 
خارج  البنكية  حل�ساباته  وا�ستخدامه  اأخ��رى  و�سركات  ال�سركة  ل�سالح  م�ساريع 
اململكة ال�ستامها وحتويلها اإلى داخل اململكة وكذلك اإجراء عمليات بيع لعقارات 

داخل اململكة مببالغ كبرية ال متثل قيمتها ال�سرائية. 

إيقاف ضابطين 

مت اإيقاف �سابط برتبة عميد و�سابط برتبة عقيد و�سف �سابط يعملون يف اأحد 
من�سوبي  بع�س  اإعفاء  مقابل  مالية  مبالغ  على  حل�سولهم  الع�سكرية  القطاعات 

القطاع من الدوام الر�سمي وقبول امل�ستجدين بالدورات الع�سكرية. 

جريمة لوحة مركبة 

و�سف  موظف  اإي��ق��اف  مت  للمرور«  العامة  »االإدارة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
االأول  لقيام  اأهلي »معقب«  املناطق وموظف  اإح��دى  م��رور  ب��اإدارة  �سابط يعمان 
والثاين با�ستبدال لوحات مركبات بطريقة غري نظامية مقابل مبلغ )1400( األف 
واأربعمائة ريال للعملية حيث بلغ اإجمايل ما ح�سل عليه االأول والثاين من الثالث 

مبلغ )1.400.000( مليون واأربعمائة األف ريال خال فرتة �سهر. 
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ضبط حالة فساد
في هئية الرقابة ومكافحة الفساد 

با�سرت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد اإيقاف اأحد من�سوبي هيئة الرقابة ومكافحة 
االأول  املحافظات ومواطن لقيام  اإحدى  بلدية  التعديات يف  الف�ساد، ورئي�س ق�سم 
بهدف  البلدية  وم��وظ��ف  اأق��رب��ائ��ه  اأح��د  بها  امل��ت��ورط  الق�سايا  ب��اإح��دى  بالتاعب 

حفظها نتيجًة لرجاء وتو�سية. 

قاٍض وعضو شورى 

ك�سفت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد بالتعاون مع وزارة العدل ق�سية ف�ساد تعود 
الى اإلغاء �سكي ا�ستحكام مب�ساحة اإجمالية )169.233.000م2( باإحدى املحافظات 
حيث مت اإ�سدارها بطريقة غري نظامية واإيقاف قا�ٍس »ع�سو جمل�س �سورى �سابق« 
اإم��ارة منطقة �سابق و�سابط �سابق برتبة عميد وحم��اٍم وثاثة مواطنني  ووكيل 

لتورطهم يف ا�ستخراج ال�سكني وح�سولهم مقابل ذلك على جزء من االأر�س. 

جريمة الـ27 مستندًا 

لقيام  املحاكم  باإحدى  باإحدى اجلامعات وموظف  تدري�س  هيئة  اإيقاف ع�سو  مت 
الثاين باإ�سافة )27( م�ستند لق�سية قائمة �سد االأول بهدف تغيري م�سار الق�سية 

ل�سالح االأول نتيجًة لرجاء وتو�سية. 

جريمة الـ5 ماليين 

قامت هيئة  الرقابة ومكافحة الف�ساد بالتعاون مع النيابة العامة بالقب�س على 
وذلك  »و�سطاء«  ومواطنني  التجارة  ب��وزارة  وموظف  العامة  النيابة  يف  ع�سوين 
اإنهاء  مقابل  ري��ال  األ��ف  وثاثمائة  مايني  خم�سة   )5.300.000( مبلغ  لطلبهم 

ق�سية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة باإحدى املحافظات. 

إيقاف موظف الصحة 

املناطق  اإح��دى  يف  ال�سحة  ب��وزارة  يعمل  موظف  اإيقاف  على  الهيئة  وعملت 
لقيام  املواقع،  اأمنية الأحد  لتاأمني حرا�سات  ال��وزارة  �سركة متعاقدة مع  وموظف 
االأول بطلب مبلغ )450.000( اأربعمائة وخم�سون األف ريال وتوظيف جمموعة من 

معارفه لدى الثاين مقابل عدم االلتزام مبا ورد ببنود العقد. 

جريمة مهندس المياه 

ومقيمان  الوطنية  املياه  ب�سركة  مهند�س  اإي��ق��اف  الف�ساد  مكافحة  هيئة  با�سرت 
االأول  الوطنية لطلب  املياه  اأحد م�ساريع �سركة  لتنفيذ  ب�سركة متعاقدة  يعمان 
بوا�سطة املقيمان مبلغ )100.000( مائة األف ريال مقابل تعديل املاحظات الواردة 

مبح�سر ا�ستام اأحد امل�ساريع املنفذة. 

إيقاف مدير سابق 

ف��رتة عمله  لقيامه خ��ال  املناطق  ب��اإح��دى  ع��ام  مل�ست�سفى  �سابق  اإي��ق��اف مدير  مت 
بتمكني موؤ�س�سة عائدة الإحدى قريباته من احل�سول على م�ساريع مببلغ اإجمايل 
)1.498.000( مليون واأربعمائة وثمانية وت�سعون األف ريال بطريقة غري نظامية 

يف امل�ست�سفى الذي يعمل به. 

القبض على  موظفين 

اإح���دى  يف  وال���زراع���ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  م��وظ��ف��ي  م��ن  اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  القب�س  مت 
املحافظات اأثناء ا�ستامهم مبلغ )73.500( ثاثة و�سبعون األفاً وخم�سمائة ريال 

مقابل تاعبهم باأحد املزادات يف وزارة البيئة واملياه. 

تعديات غير نظامية 

النظامية على  التعديات غري  ب�ساأن  اأغ�سط�س من عام 2020  اأمر ملكي  يف  �سدر 
اأرا�سي م�سروع البحر االأحمر والتي جتاوزت ) 5000 ( تعدٍّ وجتاوزت الع�سرات يف 
حمافظة العا ، ف�سًا عن التجاوزات يف الع�سوائيات واملخيمات غري املرخ�سة من 
قبل الهيئة امللكية ملحافظة العا اأو �سركة البحر االأحمر اأو �سركة تطوير ال�سودة. 

إحاالت إلى التحقيق 

امل�سرتكة  ال��ق��وات  قائد  باإنهاء خدمة  1 / 1442ه����   / بتاريخ 12  اأم��ر ملكي  �سدر  
واإح��ال��ت��ه  من�سبه  م��ن  اجل���وف  منطقة  اأم���ري  ن��ائ��ب  واإع���ف���اء  للتحقيق،  واإح��ال��ت��ه 
بناء على وجود  وذل��ك  التحقيق،  اإل��ى  االأ�سخا�س  واإحالة عدد من  التحقيق،  اإل��ى 

تعامات مالية م�سبوهة.
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علي آل سعيد  

اأكد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز  - حفظه اهلل - )يف وقت 
اململكة  واأن  ال�سعودي مرن و�سلب،  االقت�ساد  اأن  اأثبتت  اأن جائحة كورونا  �سابق( 
يف  واال�ستثمار  التمكني  خال  من  واالزده���ار  النمو  م�ستويات  تعزيز  على  عازمة 
وحتمي  العاملي  التعايف  �ستقود  التي  القطاعات  تلك  خ�سو�ساً  جديدة،  قطاعات 

الدول من االأوبئة يف امل�ستقبل، على الرغم من مواجهة حتديات ا�ستثنائية. 

ويوا�سل االقت�ساد ال�سعودي معدالت منو ملحوظة رغم ما ي�سهده االقت�ساد 
العاملي من تراجع يف ذات املعدالت، فيما ي�سمل هذا النمو تطورات عدة يف خمتلف 
العاملة،  والقوى  بالدولة،  االقت�ساد اخلا�س  اأداء  املحلي مثل  االقت�ساد  جماالت 
واملالية  النفط،  و�سوق  املعي�سة،  وتكاليف  االأ�سعار  ومعدالت  اخلارجية،  والتجارة 

العامة وغريها من االأمور التي تعك�س هذا التقّدم. 

اململكة العربية ال�سعودية خال الفرتة االأخرية قدمت جمهودات يف قطاعات 
اإلى 105 مليار ريال  عّدة، فكان منها: زيادة راأ�س مال �سندوق التنمية ال�سناعي 

لتحقيق دوره كمحرك رئي�س للتحول ال�سناعي يف اململكة.  

وحتّمل الدولة االأعباء املالية للعمالة الوافدة ملدة خم�س �سنوات عن املن�ساآت 
ال�سناعة،  قطاع  تناف�سية  من  ويزيد  اأعبائها  من  يخفف  مما  املالية،  ال�سناعية 
ويدعم القطاع اخلا�س. تد�سني مركز االأعمال خلدمة امل�ستثمرين مبدينة ينبع. 

موؤ�س�سة  واتباع  القطاع،  هذا  يف  امل�ستثمرين  خلدمة  تعدين  من�سة  واإط��اق 
م�ستوى  يف  اال�ستقرار  لتحقيق  خا�سة  نقدية  �سيا�سة  ال�سعودي  العربي  النقد 
بدورها  للقيام  املحلية  امل�سارف  ودع��م  االقت�سادية،  القطاعات  ودع��م  االأ���س��ع��ار، 
حت�سني  مع  اجلماعي  واالإن��ف��اق  الدعم  اأ�ساليب  وتطوير  االقت�ساد،  يف  التمويلي 
االإدارة ال�سريبية، وتطبيق العديد من االإجراءات واالإ�ساحات املالية التي ن�ّس 
عليها برنامج التوازن املايل، مما نتج عنه منواً ملحوظاً يف االإيرادات غري النفطية، 
وما  معينة  لدولة  االقت�سادّية  املوؤ�سرات  تعك�س  ال�سعودي  االقت�ساد  موؤ�سرات  اإن 

حتققه من ارتفاع وانخفا�س  هو واقع النمو االقت�سادي فيها. 

الرؤية السعودية لعام 2030  

تعترب روؤية 2030 خطة ناب�سة تعرّب عن اأهداف واآمال ال�سعب ال�سعودي متمثلة 

رؤية 2030 تطمح إلى تحقيق اقتصاد مختلف ومزدهر 

االقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز يشهد نموًا ملحوظًا

فيها  تتمتع  التي  واملقّومات  القوة  مكامن  اإل��ى  ذل��ك  يف  م�ستندة  و�سعبه،  بقيادته 
ت�سري  فريدة  اقت�سادية  تنموية  مرحلة  بذلك  لتكون  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
ن��ح��و اق��ت�����س��اد وط��ن��ي م��زده��ر، فيما ي���رى ويل ال��ع��ه��د ورئ��ي�����س جمل�س ال�����س��وؤون 
عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  والتنمية  االقت�سادية 
العزيز اأّن هذه الروؤية ال بّد لها من اأن ت�ستند اإلى حماور ثاث لتحقيق تطلعاتها، 
حيث تتمثل باالآتي: الو�سول اإلى جمتمع حيوي يتمتع فيه جميع املواطنون بحياة 
كرمية دافعاً قوياً لتحقيق االزدهار االقت�سادي الذي يطمح ال�سعوديون لتحقيقه 
عن طريق اال�ستناد اإلى قيم االإ�سام املعتدلة واالنتماء للوطن واالعتزاز بالدين 
االإ�سامي والرتاث ال�سعودي، جنباً اإلى جنب مع خيارات الرتفيه العاملية، ومنط 

احلياة امل�ستدام، واأنظمة الرعاية ال�سحية واالجتماعية الفّعالة.  

اقتصاد مزدهر 

 تطمح روؤية 2030 لتحقيق اقت�ساد خمتلف ومزدهر عن طريق خلق بيئة منا�سبة 
اأف�سل  وا�ستقطاب  لل�سعوديني،  عمل  فر�س  وتوفري  االأع��م��ال،  اإمكانات  الإط��اق 
لذلك،  كنتاج  االقت�سادية  القاعدة  وتو�سيع  العاملية  اال�ستثمارات  وجذب  املواهب، 
فيما ُيخَطط لا�ستفادة من موقع اململكة اال�سرتاتيجي لتحقيق ما �سبق. وطن 
املواطنون  خاله  من  يتمكن  جديد  حت��ول  اإل��ى   2030 روؤي��ة  تطمح  حيث  طموح، 
واملوؤ�س�سات غري الربحية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س من ا�ستك�ساف الفر�س املتاحة 
احلكومة  فيه  تت�سم  فيما  اأه����داف،  م��ن  ال��روؤي��ة  اإل��ي��ه  تتوجه  م��ا  لتحقيق  بحرية 

بالفعالية وامل�ساءلة وال�سفافية.  

برامج تحقيق الرؤية  

و�سع جمل�س ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية ثاثة ع�سر برناجماً تنفيذياً تتكامل 
اململكة  روؤي���ة  ت��خ��دم  ا�سرتاتيجية  اأه����داف  م��ن  و���س��ع��وه  م��ا  لتحقيق  بينها  فيما 
املايل.  القطاع  برنامج تطوير  منها:  بع�ساً  ياأتي  ما  فيما ميثل   ،2030 ال�سعودية 
املايل،برنامج  ال��ت��وازن  حتقيق  برنامج  االإ���س��ك��ان.  برنامج  احل��ي��اة.  ج��ودة  برنامج 

التحّول الوطني،برنامج �سندوق االإ�ستثمارات العامة .
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خ��ادم  ملقام  التهنئة  ال�سيخ  اآل  حممد  ب��ن  د.ح��م��د  التعليم  وزي��ر  معايل  رف��ع 
اهلل-،  -حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
مبنا�سبة حلول الذكرى ال�ساد�سة ملبايعته ملكاً للباد، وتوليه مقاليد احلكم، 
ي��دمي اهلل  ب��اأن  ال��ك��رمي، وال��دع��اء  ال�سمع والطاعة وال���والء ملقامه  وجت��دي��د 
تعالى على مملكتنا احلبيبة اأمنها وا�ستقرارها وعزها ورخاءها يف ظل قيادته 

ورعايته -اأيده اهلل-.  
التي حتّل  ال�سريفني  »اإن ذكرى مبايعة خادم احلرمني  التعليم:  وقال وزير 
معاين  اأعمق  فيها  تتجدد  عظيمة،  منا�سبة  هي  االآخ��ر  ربيع  �سهر  من  الثالث  يف 
الوالء والوفاء والعرفان لقائد عظيم، اأعطى وطنه و�سعبه الكثري، وو�سع االإن�سان 
العدل  واإر�ساء قيم  اأولوياته، وانطلق يف تنمية وطنه ورخ��اء �سعبه،  �سلم  اأعلى  يف 
وامل�ساواة، وتر�سيخ النزاهة ومكافحة الف�ساد، وتنويع االقت�ساد، وفر�س اال�ستثمار، 
اإ�سافًة اإلى تعزيز ح�سور الوطن يف �ستى املحافل الدولية مبواقف ثابتة، وعاقات 
متوا�سلة، وم�سالح م�سرتكة، وفق �سيا�سة حكيمة جتمع بني العزم واحلزم، حيث 

نرى ثمارها وا�سحة يف كل جمال؛ حتقيقاً لروؤية اململكة 2030«.  
اململكة حظي بدعٍم واهتمام كبريين من  التعليم يف  اأن  ال�سيخ  د.اآل  واأ�ساف 
اهلل-؛  االأم��ني -حفظهما  و�سمو ويل عهده  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  مقام  قبل 
اإمياناً منهما باأهمية بناء اأجيال امل�ستقبل واال�ستثمار فيه، ودور التعليم ك�سريك يف 
تنمية الوطن، منوهاً معاليه بحجم الدعم ال�سخي ودقة التوجيهات ال�سديدة التي 
يحظى بها التعليم خال جائحة كورونا التي اأدت اإلى ا�ستمرار العملية التعليمية 
ع��ن ُب��ع��د ح��ر���س��اً ع��ل��ى ���س��ام��ة اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، ومن�سوبي 
التعليم يف  انقطاع  العام واجلامعي، و�سمان عدم  التعليم يف قطاعيه  ومن�سوبات 
هذا الظرف الع�سيب ليوم واحد، الفتاً معاليه اإلى اأن وجود التعليم �سمن اأجندات 
اأعمال قمة جمموعة الع�سرين التي ت�ست�سيفها اململكة ال�سبت املقبل؛ دليل على 
الفاعل يف  ب���دوره  العميقة  وروؤي��ت��ه��ا  امل��ه��م،  احل��ي��وي  القطاع  بهذا  ال��دول��ة  اهتمام 

التنمية ال�ساملة.  
اأن الذكرى ال�ساد�سة ملبايعة خادم احلرمني  اآل ال�سيخ   واأكد معايل الدكتور 
ال�سريفني -حفظه اهلل- تعود بنا اإلى النجاح امل�سّجل لقطاع التعليم، الذي �سهد يف 
هذا العهد الزاهر حراكاً مت�سارعاً يف التطوير والتحديث، وكان اأكرب �ساهد على 
�سعودي  واإثبات جدارته كنموذج  ُبعد،  التعليم عن  جناح هذا احلراك هو م�سروع 
كوفيد_19  جائحة  وج��ه  يف  �ساخماً  وق��ف  حيث  دول��ي��ة،  منظمات  ب�سهادة  فريد 
التي األقت بظالها وتبعاتها على العامل اأجمع، م�سرياً اإلى اأن اخلطط والربامج 
واملنجزات التي حققتها وزارة التعليم متوا�سلة، و�ست�ستمر يف حتقيقها وفق روؤية 

طموحة يف ظل قيادتنا الر�سيدة -اأيدها اهلل-.  

العاصمي : ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا  
بدوره رفع معايل نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن بن حممد العا�سمي التهنئة 
اإلى مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده 

معالي وزير التعليم : 
ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة تتجدد فيها 

أعمق معاني الوالء والوفاء والعرفان لقائد عظيم
امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما  ال�سمّو  االأمني �ساحب 
اهلل-،  -اأّي���ده  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  لبيعة  ال�ساد�سة  الذكرى  مبنا�سبة  اهلل- 
املعنى  وجُت�ّسد  جميعاً،  قلوبنا  على  عزيزة  ذك��رى  متّثل  املنا�سبة  هذه  اأّن  حا  مو�سّ
الوطن  تقود  التي  الر�سيدة  قيادته  حول  اأطيافه  بكّل  ال�سعب  اللتفاف  احلقيقي 
نحو الريادِة يف حتقيق اأهدافه وتطلعاته وفق روؤية طموحة، ونهٍج �سيا�سّي ر�سيد 

اأ�سا�ُسه احلكمة والتوازن يف اتخاذ القرارات.  
واأو�سح د.العا�سمي اأهمّية االإجنازات النوعية التي حتّققت يف العهد امليمون 
خلادم احلرمني ال�سريفني و�سمّو ويل عهده االأمني -اأّيدهما اهلل- والتي ياأتي يف 
الر�سيدة  قيادتنا  فيها طموحات  التي جتّلت   2030 اململكة  روؤي��ة  اإط��اق  طليعتها 
اأّن اململكة  وتطلعاتها ليكون وطننا يف طليعة دول العامل تقدما وازده��اًرا، موؤّكًدا 
ال��روؤي��ة مب��ا ت�سهده م��ن ح��راك تنموي  ب���داأت بتوفيق م��ن اهلل تقطف ثمار ه��ذه 
امل�ساريع  من  ملجموعة  واإط���اق  القطاعات،  خمتلف  يف  متنام  وازده���ار  م�ستدام، 
العمل  اأ�ّس�ست ملرحلة تاريخية هامة من مراحل  اإجن��ازات  النوعية الكربى، وهي 
القطاعات  خمتلف  لتطوير  ج��ام��ًع��ا  اإط����اًرا  وو���س��ع��ت  اململكة،  يف  االإ���س��رتات��ي��ج��ي 

احليوية وحت�سني جودة اخلدمات فيها.  
واختتم نائب وزير التعليم حديثه قائًا: جُنّدد البيعة على ال�سمع والطاعة 
ال�سريفني  اأن يحفظ خادم احلرمني  ون�ساُل اهلل جّلت قدرته  واعتزاز،  بكّل فخر 
اأهداف  اأبناء هذا الوطن املخل�سني لتحقيق  و�سمّو ويل عهده االأم��ني، واأن يوفق 

وتطلعات قيادتهم الر�سيدة.  

السنوات  خالل  تبوأت  السعودية  العربية  المملكة  السديري: 
الماضية مكانة اقتصادية وسياسية رفيعة  

من جهته رفع معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار اأ.د.حممد 
اأحمد ال�سديري خال�س التهاين ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان  بن 
بن عبدالعزيز اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبد 
الدفاع -حفظهما  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �سعود ويل  اآل  العزيز 
اهلل- وال�سعب ال�سعودي مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة للبيعة املباركة خلادم احلرمني 

ال�سريفني -حفظه اهلل ورعاه-.  
ال�سنوات  تبواأت خال  قد  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  د.ال�سديري  واأو�سح 
كما  والعاملي،  االإقليمي  امل�ستويني  على  رفيعة  و�سيا�سية  اقت�سادية  مكانة  املا�سية 
نحو  قدماً  امل�سي  على  والعزمية  واالإجن��از  البناء  ب�سمولية  املرحلة  تلك  ات�سفت 

االأمام وتذليل كل ال�سعوبات على طريق التنمية ال�ساملة امل�ستمرة.  
اأخ��ذت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  اأه���م  م��ن  التعليم  ق��ط��اع  »اإن  وق���ال معاليه: 
ن�سيبها الوافر من االهتمام والرعاية يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني 
كماً  ك��ب��رية  وق��ف��زات  ه��ائ��ًا  تقدماً  فيه  �سهد  حيث  ورع���اه-  اهلل  -حفظه 
الروؤية �سمو �سيدي ويل  التنمية ومهند�س  ونوعاً، وبدعم وت�سجيع قائد 
العهد االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، حتى اأ�سحى قطاع التعليم 

وزارة التعليم

اأحد االأوجه ال�ساطعة يف م�سرية التنمية والبناء للمملكة؛ ال�سيما يف ظل 
جائحة كورونا التي �سنعت واقعاً جديداً وا�ستطاعت معه الوزارة اخلروج 
بحلول ابتكارية، بل وا�ستثمرت فيها الوزارة كل الطاقات الب�سرية واملادية 
ا�ستمرارية  على  املحافظة  احل��م��د  وهلل  وا�ستطاعت  واالأف���ك���ار،  وال��ع��ق��ول 
العملية التعليمية للطاب والطالبات يف جميع املراحل بدون توقف عرب 
تنفيذ  تعرت�س  ق��د  التي  ال�سعاب  كافة  وتذليل  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  نظام 
مل�ساركة  ب��ارز  دور  هناك  ك��ان  كما  االإل��ك��رتون��ي��ة،  واالخ��ت��ب��ارات  التقييمات 
وطاب  الطب  كليات  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  اجلامعية  امل�ست�سفيات 

االمتياز وموظفي اخلدمات الطبية التمري�سية«.  
خادم  عهد  اأن  اإل��ى  واالبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  واأ���س��ار 
العامل يف جمال االأبحاث  اململكة بني دول  ال�سريفني �سهد تقّدم مركز  احلرمني 
اإلى  اإ�سافًة  اأ�سبوعني،  نحو  قبل  الع�سرين  املرتبة  بلغت  حتى  باجلائحة  اخلا�سة 
�سدور النظام اجلديد للجامعات ال�سعودية، وانطاق م�سار التميز لابتعاث، وهو 
ال�سريفني لابتعاث اخلارجي والكثري من  اأحد م�سارات برنامج خادم احلرمني 

االإجنازات.  
وتطرق معايل د.ال�سديري اإلى النجاحات التعليمية التي حققتها اجلامعات 
ال�سعودية مبجال الريادة العاملية، وحتقيقها ملراكز متقدمة يف الت�سنيفات الدولية 
ملبيًة لاحتياجات واملتطلبات االأكادميية على م�ستوى االأبحاث وتقنية املعلومات 

ورفع كفاية اأداء من�سوبيها.  
واختتم معاليه ت�سريحه بالدعاء باأن يدمي اهلل على الوطن االأمن والرخاء، 
احلرمني  خ��ادم  قيادة  ظل  يف  املجد  �سماء  يف  �ساخمًة  الغالية  مملكتنا  تبقى  واأن 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني -حفظهما اهلل-.  

آل فهيد: في هذه المناسبة نستشعر بالفخر واالعتزاز المنجزات 
الكبيرة التي تحققت  

من جهته رفع معايل م�ساعد وزير التعليم د.�سعد بن �سعود اآل فهيد التهنئة ملقام 
اهلل-   -حفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لتوليه مقاليد احلكم.  
جميعاً  قلوبنا  على  العزيزة  الذكرى  ه��ذه  »اإن  التعليم:  وزي��ر  م�ساعد  وق��ال 
ن�ست�سعر فيها بالفخر واالعتزاز للمنجزات الكبرية التي حتققت للمملكة يف عهد 
وموا�سلة  اهلل-،  االأمني-حفظهما  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
روؤي��ة  وف��ق  التطلعات  وحتقيق  وامل��واط��ن،  للوطن  واالزده����ار  وال��ت��ق��دم،  التنمية، 

طموحة نح�سد ثمارها للم�ستقبل«.  
واأكد د.اآل فهيد اأّن التعليم يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني -حفظه اهلل- ، 
حظي باهتمام ودعم كبري، و�سهد منواً مت�سارعاً وغري م�سبوق ويف فرتة وجيزة، 
التعليم  باعتبار  الب�سرية؛  الفر�س  اال�ستثمار يف  هو  اململكة  روؤي��ة  اأن  على  موؤكداً 

�سناعة مل�ستقبل الوطن.
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عبداهلل قطيم ، عبير جابر 

وتتولى  الع�سرين،  جمموعة  قمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقود 
اأعمال رئا�سة املجموعة كاأول دولة عربية تقود وتراأ�س قمة ملجموعة 
الع�سرين، حيث تعد فر�سة رائدة على م�ستوى العامل العربي، تعك�س 

مكانة اململكة على ال�سعيد الدويل. 
 1 منذ  الع�سرين  جمموعة  الجتماعات  رئا�ستها  اململكة  وب��داأت 
حتى  املجموعة  ل��ق��اءات  با�ست�سافة  و�ست�ستمر  2019م،  ع��ام  دي�سمرب 
ال��ق��ادة  قمة  بانعقاد  ان��ت��ه��اًء  وذل���ك  2020م  ع��ام  نوفمرب  �سهر  اأواخ���ر 
بالريا�س خال 21-22 نوفمرب عام 2020م، وقد قررت اململكة تن�سيق 
القرن احلادي  »اغتنام فر�س  �سعار  الع�سرين حتت  اأعمال جمموعة 

والع�سرين للجميع«. 

اإلنسان واألرض 

على   2020 ل��ع��ام  للمجموعة  ق��ي��ادت��ه��ا  خ���ال  م��ن  اململكة  ت��رك��ز 
هدف عام وهو »اغتنام فر�س القرن الواحد والع�سرين« وثاثة 
حماور اأ�سا�سية هي اأوال متكني االإن�سان من خال تهيئة الظروف 
التي يتمكن فيها اجلميع من العي�س والعمل وحتقيق االزده��ار، 
امل�سرتكة  تعزيز اجلهود  االأر���س من خال  كوكب  وثانيا حماية 
تبني  خ��ال  م��ن  ج��دي��دة  اآف���اق  وت�سكيل  العاملية،  امل���وارد  حلماية 
االبتكار  منافع  مل�ساركة  امل���دى  وط��وي��ل��ة  جريئة  ا�سرتاتيجيات 

والتقدم التكنولوجي. 

 

مبادرة تأجيل الديون 

ا�ستطاعت جمموعة الع�سرين حتت رئا�سة اململكة العربية ال�سعودية 
مليار  و12_21  ك��ورون��ا،  جائحة  ملواجهة  دوالر  تريليون   11 اإن��ف��اق 
دوالر الكت�ساف لقاح، وقدمت اململكة خال  القمة مبادرات �سخمة 
ومن اأبرزها ، مبادرة تاأجيل الديون والتي اأ�ستفاد منها اأكرث من 44 
دولة، وا�ستمرار التعليم يف اأوقات االأزمات وحماربة الف�ساد وا�ستعادة 
التجارة  منظمة  الإ�ساح  والدعوة  الفا�سدين  من  املنهوبة  االأ�سول 

العاملية على اأ�س�س �سيا�سية ومرجعيات متفق عليها يف جذر املنظمة. 

تطوير المبادئ العالمية 

املبادئ  من  ع��دد  تطوير  للمجموعة  ال�سعودية  رئا�سة  اأث��ن��اء  مت  كما 
الذكاء اال�سطناعي،   املجاالت مثل  العاملية يف كثري من  والتوجيهات 
و�سد فجوة القيا�س،  والتنفيذ لاقت�ساد الرقمي يف الدول النامية، 
كما قدمت ال�سعودية جهود خا�سة يف عمل حوارات ملعاجلة التحديات 
 2020 ال�سيرباين  لاأمن  العاملي  املنتدى  املعقدة من خال  الرقمية 
وقد مت تقدير ذلك من جمموعة وزراء االقت�ساد الرقمي يف الوثائق 

الر�سمية لرئا�سة الريا�س. 

اجتماع الشربا األول 

ال�سربا  باجتماع  الع�سرين  دول  ملجموعة  االجتماعات  �سل�سلة  انطلقت  وقد 
الهدف  حت��ت  املناق�سات  ل��ب��دء   2019 ل��ع��ام  دي�سمرب  م��ن  اخل��ام�����س  يف  االأول 
ال�سامل »اغتنام فر�س القرن احلادي والع�سرين للجميع« وقد عقد يف مدينة 
الريا�س وتراأ�س االجتماع معايل الدكتور فهد املبارك ممثل اململكة العربية 
ال�سعودية يف اجتماعات ال�سربا،  وقد ركز اجتماع ال�سربا االأول على حماور 

رئا�سة اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة الع�سرين 2020. 

قمة مجموعة العشرين في الرياض..
اإلنـسـان أواًل وكوكب األرض ثانيًا

مجموعة العشرين
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اجتماع مجموعة المرأة 

انطلق اجتماع جمموعة توا�سل املراأة 20 يف 29 يناير لعام 2020 الذي 
عقد يف مقر جمعية النه�سة بالريا�س وقد تراأ�ست االجتماع معايل 
الدكتورة ثريا اأحمد عبيد ، وتناول االجتماع االتفاق بني جمموعات 
التقني  ال�سمول  يف  متمثلة  حم��اور،   4 على  الع�سرين  امل���راأة  توا�سل 
العمل، و�سمولية  وال�سمول يف  للمراأة،  االقت�سادي  وال�سمول  للمراأة، 

املراأة يف املنا�سب القيادية املعنية باتخاذ القرارات. 

امل��راأة، جاءت كلمة خلادم احلرمني   ويف ختام جمموعة توا�سل 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل-  األقاها 
نيابة عنه وزير التجارة معايل الدكتور ماجد الق�سبي  قال فيها »اأن 
املراأة هي م�سدر التطور الأي جمتمع. فمن غري ن�ساء ممكنات ي�سعب 
مربيات  وه��ن  املجتمع  ن�سف  ه��ي  امل���راأة  اإن  حيث  املجتمعات  ا���س��اح 
االأج��ي��ال. وق��د اأثبتت ع��رب ال��ت��اري��خ دوره���ا ال��ب��ارز وال��ف��ع��ال يف قيادة 

التغري و�سنع القرار«. 

اجتماع وزراء الصحة 

اأجل  الع�سرين  افرتا�سيا من  اجتمع وزراء ال�سحة لدول جمموعة 
االجتماع  ه��ذا  خ��ال   ومت  اجلائحة،  ملكافحة  اجلهود  تن�سيق  تعزيز 
التاأكيد التام على اأن متام �سحة ال�سعوب هي الهدف االول واالأولوية 
االأ�سمى واأن كل ما يتم اتخاذه وامل�سادقة عليه من القرارات ال�سادرة 
�سي�سب يف م�سالح  ما  الع�سرين هو  دول جمموعة  وزراء �سحة  من 
ال�سعوب حلمايتهم من خطر املر�س وتدعيم ال�سحة واالأمن ال�سحي 
االجتماعية  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م��ن  اخل�����س��ائ��ر  وط����اأة  تخفيف  يف  وال�����س��ع��ي 

واالقت�سادية الناجمة من فريو�س كوفيد-19. 

اجتماع وزراء االقتصاد الرقمي 

ومن االجتماعات التي عقدت لوزراء دول جمموعة الع�سرين اجتماع 
الرقمي  الرقمي  والذي جمع فريق عمل االقت�ساد  وزراء االقت�ساد 
متت  التي  ال���دول  اإل��ى  باالإ�سافة  ك��اف��ًة  الع�سرين  جمموعة  اأع�����س��اء 
اإلى منظمة  ال�سعودية دعوًة  العربية  اململكة  ا�ست�سافتها، كما وّجهت 
ب�سفة  لات�ساالت  ال��دويل  واالحت���اد  والتنمية  االقت�سادي  التعاون 
�سريك معريّف،  واأكد الوزراء خال االجتماع اأن التحّول الرقمي الذي 
ت�سنع  العاملي،  واالقت�ساد  الع�سرين  جمموعة  دول  جمتمع  �سهده 
العديد من الفر�س املهمة التي من �ساأنها ان تو�سع جماالت لزيادة 
املعي�سي عن طريق و�سع �سيا�سات ت�سب تركيزها  االرتقاء بامل�ستوى 
البيانات  على  م�ستنده  معي�سته  يف  وم�ساعدته  لدعمه  االإن�سان  على 
املقدمة يف  العامة  ال�سعي يف رفع م�ستوى اخلدمات  واالأدل��ة وكذلك 
وال�سعي  اختافاتها  بجميع  الع�سرين  جمموعة  دول  م��دن  جميع 

لتعزيز اخلدمات يف املناطقة البعيدة والريفية.

مجموعة العشرين
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معالي رئيس الجامعة في مناسبة البيعة السادسة:  
ذكرى غالية على الوطن والمواطن ومنجزات 

تستحق الفخر 
 رفع معايل رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهنئة  ال�سلمي 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  االأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز، 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، وال�سعب ال�سعودي، مبنا�سبة 
»حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملبايعة  ال�ساد�سة  ال��ذك��رى 
القلوب  على  ع��زي��زة  ذك���رى  اأن��ه��ا  م��وؤك��ًدا  للمملكة،  ملًكا  اهلل« 

وغالية على الوطن واملواطن. 

والعامل  تاأتي  ال�ساد�سة  البيعة  ذك��رى  اأن  ال�سلمي  واأو���س��ح 
الفخر  ت�ستحق  التي  العظيمة  واملنجزات  يلم�س اجلهود  اأجمع 
والتي حققتها  اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك �سلمان 
انتهجها حفظه اهلل يف خمتلف  التي  ال�سيا�سة  مبا يوؤكد جناح 
قفزات  من  اململكة  حققته  ما  ثمارها  من  ك��ان  والتي  املجاالت 
االإداري  والتنظيم  واالق��ت�����س��اد  ال�سيا�سة  جم���االت  يف  ن��وع��ي��ة 

ومكافحة الف�ساد وغريها من املجاالت. 

وا�ستعر�س ال�سلمي عدًدا من املنجزات التي حتققت جلامعة 
بالدعم  م�سيًدا  اهلل  حفظه  �سلمان  امللك  عهد  يف  خالد  امللك 
الذي لقيته اجلامعة من خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده 
اأن ذلك حقق للجامعة منجزات كبرية حيث  االأم��ني، وموؤكداً 
ح�سلت اجلامعة يف عام 2017م على االعتماد املوؤ�س�سي الكامل 
التعليم والتدريب باململكة كما  ملدة 7 �سنوات من هيئة تقومي 
مت اع��ت��م��اد ع���دد م��ن ب��راجم��ه��ا م��ن ه��ي��ئ��ات وم��راك��ز االع��ت��م��اد 
جمال  يف  كبرية  جهوًدا  اجلامعة  قدمت  كما  والعاملية،  املحلية 
خدمة املجتمع وال�سراكة املجتمعية ب�سفتها هدًفا من االأهداف 
تعزيزها  على  وتعمل  ال��دول��ة  لها  ت�سعى  التي  اال�سرتاتيجية 
العليا  الدرا�سات  جمال  يف  التو�سع  اإل��ى  م�سرًيا  التعليم،  وزارة 
واحليوية  النوعية  التخ�س�سات  يف  التطبيقية  وال��دب��ل��وم��ات 
مع  وتتما�سى  التنمية  متطلبات  وتلبي  املجتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

روؤي��ة اململكة، وما حدث من قفزات يف جمال ت�سنيف اجلامعة 
وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�ستويني  على  ال��دول��ي��ة  الت�سنيفات  �سمن 
العلمي حيث ت�ساعف  البحث  وكذلك ما مت حتقيقه يف جمال 
ومنا  االأخ��رية،  الثاث  ال�سنوات  خال  امل�سنف  العلمي  االإنتاج 
ع��دد  زاد  ك��م��ا   %350 بن�سبة  امل��ن�����س��ورة  امل�سنفة  االأب���ح���اث  ع���دد 
اجلامعة  لباحثي  العلمية  البحوث  من  العلمية  اال�ست�سهادات 
 18 ان�سمام  اإل��ى  اإ�سافة  �سنوات،  ث��اث  خ��ال   %300 باأكرث من 
ب��اح��ًث��ا م��ن اجل��ام��ع��ة اإل���ى اأف�����س��ل 2% م��ن باحثي ال��ع��امل ح�سب 
تقرير قاعدة �سكوب�س، ف�سا عن ال�سوط الكبري الذي قطعته 
اجلامعة يف جمال التحول الرقمي واأمتتة اخلدمات والتدريب 

املعتمد عرب املن�سات االإلكرتونية. 

ودعا ال�سلمي يف ختام ت�سريحه اهلل اأن يحفظ قائد نه�ستنا 
وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  االأم��ني  عهده 
التقدم والتطور  املزيد من  واأن يحقق للمملكة  بن عبدالعزيز، 

واالزدهار.
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شذا عبدالرحمن،
سعيد الشهراني 

حمليا  والنجاحات  امل��ن��ج��زات  م��ن  الكثري  خالد  امللك  جامعة  حققت 
وعامليا يف عدة جماالت وذلك على مدى ال�سنوات املا�سية خال عهد 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز -حفظه اهلل-. 

أفضل مؤسسة عربية 

اجلامعات  م�ستوى  على   27 ال��  املرتبة  اجلامعة  2015ح��ق��ق��ت  ع��ام  يف 
وذلك  ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على  اخلام�سة  واملرتبة  العربية 
خال نتائج منظمة US News املعنية بالت�سنيف الدويل واالإقليمي 
للجامعات.كما جاءت اجلامعة من بني اأف�سل )90( موؤ�س�سة تعليمية 

تابعة ل��16 دولة عربية يف جمال البحث العلمي. 

منجزات رقمية 

يف املجال الرقمي قامت اجلامعة يف عام 2019  بتطوير عدد من املن�سات 
وتعزيزهما   ،KKUxو ت��زام��ن  من�سة  مثل  التعليمية   االإل��ك��رتون��ي��ة 
االأع��م��ال  ال��ذك��اء اال�سطناعي، وري���ادة  mooc ع��ن  وب��رام��ج  ب��ن��دوات 
وغريها،  ال�سيرباين  واالأم��ن  ال�سينية  واللغة  والربجمة  والت�سميم 
اإ�سافة اإلى جتاوز عدد امل�ستفيدين من من�سات اجلامعة االإلكرتونية ل� 
26 األف م�ستفيد وم�ستفيدة من خمتلف دول العامل، وا�ستحداث اأكرث 
العديد من خدمات اجلامعة،  اأمتتة  اإلكرتونية �سملت  من 50 خدمة 
واإن�ساء ناٍد لاألعاب االإلكرتونية وتطبيقاتها، وناٍد للربجمة، و اإقامة 
مع�سكر )ط��وي��ق( لتعليم االأط��ف��ال ال��ربجم��ة، وت��ق��دمي اأك��رث م��ن 50 
�ساعة تدريبية لتطوير االألعاب االإلكرتونية وبرجمتها، حيث بلغ عدد 
امل�ستفيدين من برامج ودورات تطوير االألعاب االإلكرتونية اأكرث من 

1600 م�ستفيد وم�ستفيدة. 

تصنيف التايمز 

حققت اجلامعة مراكز متقدمة يف ت�سنيف التاميز العاملي للتخ�س�سات 
االأكادميية للعام 2021م وذلك بوجودها يف 4 تخ�س�سات، حيث ح�سل 

تخ�س�س الهند�سة على املركز 501عامليا وال�ساد�س حمليا وذلك بعد اأن 
تقدم 100مركز عن نتائج العام املا�سي، وحققت التخ�س�سات الطبية 
الفيزيائية  العلوم  والثالث حمليا، وح�سل تخ�س�س  املركز 302عامليا 
100مركز  تقدم  اأن  بعد  وذل��ك  حمليا  وال��راب��ع  501عامليا  املركز  على 
عن نتائج العام املا�سي، كما ح�سل تخ�س�س علوم احلياة على املركز 

601عامليا وال�ساد�س حمليا. 

كما حققت اجلامعة املركز 140 عامليا واملرتبة ال� 6 على امل�ستوى 
ال��دول  جامعات  اإط���ار  يف  العاملي  التاميز  ت�سنيف  يف  م��وؤخ��را  املحلي 
 200 اأف�سل  ب��ني   179 امل��رك��ز  حققت   كما  النا�سئة،  االق��ت�����س��ادات  ذات 
الُبعد الدويل، وذلك بح�سب نتائج ت�سنيف التاميز  جامعة عاملية يف 
 Times Higher Education World العاملية  للجامعات  العاملي 
University Rankings للعام 2021م، كما تقدمت  100 مركز عن 
العام ال�سابق حيث ح�سلت على املركز 501 عامليا، واملرتبة الرابعة على 
يف  متقدمة  مراكز  حققت  كما  الت�سنيف،  ذات  يف  الوطني،  امل�ستوى 

ت�سنيف التاميز العاملي للتخ�س�سات االأكادميية للعام 2021م. 

المدينة الجامعية 

�سارفت اجلامعة على اإجناز املدينة اجلامعية اجلديدة والتي حتتوي 
العديد من املرافق الهامة للطاب وجميع املن�سوبني ب�سكل عام مثل 
واإ�سكان  350.000م2    ح���وايل  م�ساحته  تبلغ  ال���ذي  ال��ط��اب  اإ���س��ك��ان 
اأع�ساء هيئة التدري�س الذي يحتوي على اأكرث من 1700 وحدة �سكنية، 

واملنطقة الريا�سية املركزية التي  حتتوي على اإ�ستاد  ريا�سي. 

عضوية المنظمة الدولية 

الدولية  املنظمة  ع�سوية  اإل��ى  باجلامعة  االأ�سنان  طب  كلية  ان�سمت 
من  كلية  ك��اأول  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  االأ�سنان  طب  الأب��ح��اث 
بني كليات اململكة التي تن�سم للمنظمة، ويو�سع �سعارها على موقع 
اأع�ساء  م�ساركات  نتيجة  املنظمة  اإلى  الكلية  ان�سمام  وجاء  املنظمة،  
هيئة التدري�س البحثية، باالإ�سافة اإلى البحوث الطابية املقدمة، مع 

جودة خمرجات الكلية. 

جامعتنا في عهد الملك سلمان..  

نجـاحــات عـالـمـيـة ومـنجــزات وطــنيـة
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درع اليوتيوب الفضي 

منحت �سركة اليوتيوب التابعة ل�سركة قوقل Google عمادة التعلم 
امل��ق��ررات  م��ب��ادرة  الف�سي نظري جن��اح  ال���درع  باجلامعة  االإل��ك��رتوين 
قناتها  على  م�سرتك  األ���ف   100 م��ن  اأك���رث  اإل���ى  ال��و���س��ول  يف  املفتوحة 
من  ج��دا  كبري  بعدد  جامعيا  مقررا   159 اإنتاج  مت  حيث  اليوتيوب،  يف 
وبلغ عدد  اأكرث من 14 تخ�س�سا،  الفيديوهات جتاوز 8000 فيديو يف 
تخطت  دول���ة   169 م��ن  م�سرتك  األ���ف   200 نحو  القناة  يف  امل�سرتكني 

امل�ساهدات لها حاجز 29 مليون م�ساهدة.. 

عضوية المجلس التنفيذي 

ان�سمت اجلامعة مبوافقة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز -حفظه اهلل- لع�سوية جمل�س احتاد اجلامعات العربية 
ممثلة يف معايل مدير اجلامعة االأ�سبق االأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
العام  االأم��ني  تلقي اجلامعة خطابا من  بعد  وذل��ك  ال���داود،  بن حمد 
املجل�س  لع�سوية  معاليه  باختيار  يفيد  العربية،  اجل��ام��ع��ات  الحت��اد 
التنفيذي لاحتاد وذلك ملدة دورتني عاديتني اعتبارا من الدورة ال�48 

للموؤمتر العام. 

االعتماد المؤسسي الكامل 

تقومي  هيئة  م��ن  ال��ك��ام��ل  املوؤ�س�سي  االع��ت��م��اد  على  اجل��ام��ع��ة  ح�سلت 
ملكانة  تاأكيدا  االأكادميي،  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  التعليم، 
حققتها  التي  االإجن���ازات  من  ل�سل�سلة  وتتويجا  االأكادميية،  اجلامعة 
اجل��ام��ع��ة  يف ع���دد م��ن امل���ج���االت، وك��ان��ت اجل��ام��ع��ة ق��د تلقت خطاب 
االأك��ادمي��ي،  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  من  ر�سميا  االعتماد 

والذي ت�سمن اعتماد اجلامعة ملدة �سبع �سنوات حتى عام 2024م. 

 WSIS 2020 جائزة

حققت اجلامعة ممثلة يف االإدارة العامة لتقنية املعلومات عرب مبادرتها 
 »2020  WSIS« جائزة  موؤخًرا،  عامليني  اأبطال   5 �سمن   »GoGeek«
التقنية،  ال��ق��درات  بناء  وذل��ك يف جم��ال  املتحدة،  االأم��م  املدعومة من 

والتي نتجت عن جهود فريق عمل تقنية املعلومات يف تطوير كفاءات 
جمتمع ع�سري واململكة يف جماالت برجمة وتطبيقات االأجهزة الذكية 

واملن�سات التقنية واالألعاب االإلكرتونية. 

بطولة اختراق الضاحية 

حققت اجلامعة  يف عام 2018  وللمرة الثانية بطولة اخرتاق ال�ساحية 
للجامعات التي ينظمها االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية، وذلك 
وزير  رعاية  حتت  حائل،  جامعة  ا�ست�سافته  وال��ذي  ال�سابع  املو�سم  يف 
التعليم رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى. 

ثالث جوائز في جنيف 

حققت اجلامعة ممثلة يف مركز املوهبة وريادة االأعمال، ثاث جوائز 
متقدمة يف جماالت االخرتاع و االبتكار يف املجاالت الطبية، واحلا�سب 
جنيف  معر�س  يف  م�ساركتها  خ��ال  وذل��ك  املعلومات،  وتقنية  االآيل، 

الدويل لابتكار يف دورته ال�45، واملقام يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا.
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حسام العمري،
 حنان البشري 

حتقق خال عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز -حفظه 
العام واجلامعي، ومما حتقق  التعليم ب�سقيه  املنجزات يف جانب  الكثري من  اهلل- 
التعليم اجلامعي »نظام اجلامعات اجلديد« الذي �سدر مبر�سوم ملكي  يف جانب 

ويتكون من اأربعة ع�سر ف�سا وثمانية وخم�سني مادة. 

إسهامات النظام 

بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  لت�سريح  وفقا  اجلديد  اجلامعات  نظام  وي�سهم 
حممد اآل ال�سيخ لوكالة االأنباء ال�سعودية يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، 
مبا  الب�سرية،  وال��ق��درات  للجامعات،  املالية  امل���وارد  وتنمية  االإن��ف��اق  ك��ف��اءة  ورف��ع 
ين�سجم مع روؤية اململكة 2030، ويحقق نقلة نوعية يف م�سرية اجلامعات ال�سعودية 

على اأ�س�س من التمكني والتميز واجلودة. 

مميزات النظام 

بتحقيق  ميتاز  للجامعات  اجلديد  النظام  ف��اإن  التعليم  وزي��ر  لت�سريح  وفقا 
ال��دول��ة،  تقرها  التي  العامة  ال�سيا�سة  وف��ق  للجامعات  املن�سبطة  اال�ستقالية 
ل�سوؤون اجلامعات بع�سوية عدد من اجلهات احلكومية وممثلني  واإن�ساء جمل�س 
عن القطاع اخلا�س، وجمل�س لاأمناء يف كل جامعة مبا ي�سهم يف حتقيق احلوكمة، 

وجمال�س ا�ست�سارية دولية لتو�سيع قاعدة امل�ساركة يف اتخاذ القرار. 

كما يتيح النظام اجلديد للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، وي�سمح لها باإن�ساء 
االأوقاف وتاأ�سي�س ال�سركات، ومتكينها من اإقرار تخ�س�ساتها وبراجمها، واختيار 
الحتياجات  ي�ستجيب  مبا  خمرجاتها  وجتويد  الكفاءة،  من  اأ�سا�س  على  قياداتها 
�سوق العمل، اإلى جانب خلق فر�س وظيفية الأبناء الوطن يف اجلامعات على اأ�سا�س 

نظام الجامعات الجديد.. 
الطريق نحو االستقاللية المنضبطة 

من التناف�سية. كما ي�سمح  النظام بافتتاح فروع للجامعات االأجنبية داخل اململكة 
وفق �سوابط حمددة؛ لزيادة التناف�سية يف رفع كفاءة منظومة التعليم اجلامعي. 

المرحلة األولى 

و�سيطبق النظام مبدئيا على ثاث جامعات فقط كمرحلة اأولى حتكمها معايري 
معينة بعيدة كل البعد عن الع�سوائية، ومن �سمن هذه املعايري كونها جامعة تتميز 
مبميزات من الناحية االأكادميية واملالية واالإدارية ليقا�س مدى �ساحية اإمكانية 
تطبيق هذا النظام من الناحية الطابية واأع�ساء هيئة التدري�س وكل من�سوبي 

اجلامعة. 

قرار إنشاء الجامعات 

اجلامعات  اإن�ساء  يكون  اجل��دي��د   اجلامعات  نظام  ملر�سوم   الرابعة  للمادة  ووفقا 
وفروعها بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تو�سية جمل�س �سوؤون اجلامعات، واأن 
تتكون اجلامعات من كليات، وعمادات، واأق�سام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات 

تعليمية دون امل�ستوى اجلامعي، وم�ست�سفيات جامعية. 

مجلس شؤون الجامعات  

»جمل�س  وه��و  �سعودي  حكومي  جمل�س  اجلديد  اجلامعات  نظام  مبوجب  تاأ�س�س 
ال�سيا�سات  واإق�����رار  ���س��وؤون اجل��ام��ع��ات  تنظيم  ي��ت��ول��ى  ال���ذي  ���س��وؤون اجل��ام��ع��ات« 
التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  واإع����داد  ال�سعودية،  يف  اجلامعي  للتعليم  واال�سرتاتيجيات 
والرقابة  ال�سعودية  يف  االأجنبية  اجلامعات  وف��روع  االأهلية  والكليات  للجامعات 
عليها، واإقرار اللوائح املالية واالإدارية واالأكادميية واملنظمة لا�ستثمار واالإيرادات 
املنظمة للجمعيات  اللوائح  اإق��رار  االأوق��اف، كما يتولى  واإدارة  الذاتية للجامعات، 
العلمية والكرا�سي البحثية ومراكز البحث واالبتكار وريادة االأعمال يف اجلامعات 

وغري ذلك من االخت�سا�سات ذات العاقة. 

نظام الجامعات الجديد
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مجلس الجامعة 

ووفقا للمادة ال�ساد�سة ع�سرة من مر�سوم نظام اجلامعات اجلديد يكون لكل جامعة 
فيه  الع�سوية  وتكون  اجلامعة،  رئي�س  برئا�سة  اجلامعة«  »جمل�س  ي�سمى  جمل�س 
مكونة من: نواب رئي�س اجلامعة، عمداء الكليات والعمادات واملعاهد يف اجلامعة، 
واأربعة اأع�ساء على االأكرث من ذوي اخلربة والكفاية، واالهتمام بالتعليم اجلامعي، 
ي�سدر بتعيينهم قرار من جمل�س االأبناء بناًء على تر�سيح من رئي�س اجلامعة ملدة 

�سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة. 

مهام رئيس الجامعة 

اإدارة  ووفقاً للمادة احلادية والثاثون من مر�سوم النظام يتولى رئي�س اجلامعة 
على  االإ���س��راف  ومنها  املهام  من  بعدد  ويقوم  �سوؤونها،  جميع  وت�سريف  اجلامعة 
تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح اجلامعة وقرارات جمل�س االأمناء وقرارات املجال�س 
بعد  االأم��ن��اء  جمل�س  اإل��ى  اجلامعة  اأداء  ع��ن  �سنوي  تقرير  وت��ق��دمي  اجلامعة،  يف 
االأخ��رى،  الق�ساء واجلهات  اأم��ام  مناق�سته يف جمل�س اجلامعة، ومتثيل اجلامعة 
االأق�سام ومديري  وروؤ�ساء  العمداء ووكائهم  وتكليف  بذلك،  تفوي�س غريه  وله 

املراكز العلمية والبحثية. 

إنشاء األوقاف 

لها  تن�سى  اأن  للجامعة  يجوز  النظام  ملر�سوم  واالأرب��ع��ون  الثامنة  للمادة  ووف��ق��ا 
امل�ستقلة، وتكون  املعنوية  ال�سخ�سية  لها  اأوقافا يكون  النظارة-  -باإ�سراف جمل�س 
اإدارتها وفق القواعد املنظمة التي يقرها جمل�س �سوؤون اجلامعات مبا ال يتعار�س 
مع �سروط الواقفني، ويجوز للجامعة والأوقافها تاأ�سي�س ال�سركات اأو امل�ساركة يف 

تاأ�سي�سها اأو الدخول فيها �سريكا اأو م�ساهما وذلك وفقا لاإجراءات النظامية. 

إيرادات الجامعة 

التي  االإع��ان��ة  من  للمر�سوم  واالأرب��ع��ة  التا�سعة  للمادة  وفقا  اجلامعة  اإي���رادات  وتتكون 
تخ�س�سها الدولة لها وفق القواعد املنظمة لربنامج متويل اجلامعات، واملقابل املايل 
للربامج الدرا�سية والدبلومات والدورات واخلدمات التي تقدمها، والتربعات والهبات 
واملنح والو�سايا واالأوقاف،  وريع اأماكها وا�ستثماراتها واأوقافها، واملوارد املالية االأخرى 

التي يقرها جمل�س االأمناء، على اأال تتعار�س مع اأهداف ن�ساط اجلامعة وطبيعته. 

االستقاللية المنضبطة 

ويف ت�سريح �سابق لرئي�س جامعة امللك خالد الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
اأ�ساد  بنظام اجلامعات اجلديد معتربا اأنه ياأتي يف اإطار ال�سعي احلثيث لارتقاء 
يراعي  اأن���ه  م��وؤك��دا  التعليم،  ق��ط��اع  ومنها  ال��دول��ة  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  بالعمل 
اال�ستقالية املن�سبطة وير�سم طريق تطبيقها بخطى ثابتة تراعي مبداأ التدرج 

من خال البداية ب�3 جامعات. 

اأن النظام �سيحدث نقلة نوعية يف عمل اجلامعات؛  حيث  ال�سلمي  واأك��د 
اإنه راعى املرحلة وا�ست�سرف اأهداف اململكة امل�ستقبلية وما ي�سهده العامل من 
تغري، كما اأهتم بجوانب التعليم واأتاح للجامعات اإقرار براجمها وتخ�س�ساتها 
واجل��ودة  العلمي  بالبحث  اأه��ت��م  كما  ال��ك��ف��اءة،  اأ���س��ا���س  على  قياداتها  واخ��ت��ي��ار 
موؤ�س�سات  تكون  اأن  من  تتمكن  يجعلها  مبا  للجامعات  املالية  امل���وارد  وتنمية 
منتجة وذات موارد ذاتية مع العمل على تطوير االأوق��اف وتاأ�سي�س ال�سركات 
بالهياكل  والعناية  الت�سغيلية  الكلفة  وخف�س  جديدة  متويل  م�سادر  واإيجاد 

التنظيمية واملمار�سات االإدارية.

نظام الجامعات الجديد
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رفع وكاء اجلامعة وعدد من من�سوبيها التهنئة ملقام خادم احلرمني 
�ساحب  االأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
بن عبدالعزيز حفظهما اهلل  �سلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو 

وال�سعب ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة ذكرى البيعة ال�ساد�سة.  

نقلة نوعية 

ق���دم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ح��ام��د البحريي 
�سلمان بن  امللك  ال�سريفني  اإل��ى مقام خ��ادم احلرمني  التهاين  اأجمل 
عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده االأمني االأمري حممد بن �سلمان 
لبيعة  ال�ساد�سة  الذكرى  مبنا�سبة   - اهلل  حفظهما   - عبدالعزيز  بن 
خادم احلرمني ال�سريفني - اأيده اهلل -، وقال »تاأتي ذكرى بيعة خادم 
احلرمني ال�سريفني ال�ساد�سة حفظه اهلل ووطننا احلبيب يعي�س اأجمل 
اأيامه، يف ظل القيادة الر�سيدة التي جعلت نه�سة االإن�سان واملكان يف 
الرعاية واخلدمات يف  نوعية يف  نقلة  املواطن  اأولوياتها، فعا�س  قمة 
جميع املجاالت العلمية والثقافية وال�سحية واالجتماعية والعمرانية 
واالقت�سادية، فكانت نه�سة �ساملة، �سهد بها القا�سي والداين، واأدرك 

خريها ال�سغري والكبري، وحظي بها القريب والبعيد«. 

ال��ع��ايل )ك��غ��ريه من  التعليم  ق��ط��اع  اأن  البحريي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
القطاعات( حظي باهتمام خا�س من لدن خادم احلرمني ال�سريفني، 
الذي قاد م�سرية تنميته اإمياًنا منه - اأيده اهلل - باأن تنمية املواطن 
هي  اجلامعات  واأن  ال��وط��ن،  مل�ستقبل  االأه��م  اال�ستثمار  هما  وتعليمه 
االبتكار  وحما�سن  واالإب����داع،  التخطيط  ومنطلق  التطوير،  من�سة 
قفزات  امل��ي��م��ون  العهد  ه��ذا  يف  اجل��ام��ع��ي  تعليمنا  فقفز  وال��ت��ج��دي��د، 

تنموية م�سهودة.  

شخصية فذة وقيادية 

االأ�ستاذ  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ق��ال  ب��دوره 
الدكتور �سعد بن حممد بن دعجم »تختلط م�ساعر الفرح وال�سعادة 
امللك  ال�سريفني  ال�ساد�سة خل��ادم احلرمني  البيعة  ذك��رى  والفخر يف 
الهيبة  معها ع�سر  يتجدد  والتي  احل��زم  ملك  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
للوطن وال�سواهد االإجن��ازات والتطور، واحلديث عن �سخ�سية خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان احلزم يف ذكرى البيعة يعني احلديث 
الباد  ت��ط��ور  يف  اإي��ج��اب��ي  وب�سكل  اأث���رت  عاملية  قيادية  �سخ�سية  ع��ن 
والنهو�س بها نحو م�ساف الدول املتقدمة، وال نبالغ اذا قلنا اأننا اأمام 
اأننا  اأي�سا  يعني  وه��ذا  هيبتهم  للعرب  اأع��ادت  موؤثرة  عاملية  �سخ�سية 
اأمام �سخ�سية فذة متيزت بخ�سال عدة قلما جتتمع يف اإن�سان واحد، 
وهي احلزم والعزم على و�سع االأمور يف ن�سابها وعدم الت�ساهل يف حق 
املواطن كونه حمور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية يف الدولة ومن 
التي حتققت بف�سل  الكبرية  اإلى حجم االإجن��ازات  االإ�سارة  االإن�ساف 
اهلل يف مدة ق�سرية  ثم بقوة القرارات احلازمة التي تهدف اإلى �سمان 
املواطن ملكه يف كافة  بايع  االإ�سام والعروبة، لذا  �ساأن  احلق ورفعة 
يف  مهما  عاما  امل��واط��ن  ووالء  الداخلية  اجلبهة  و�سكلت  ال��ظ��روف، 

ح�سم االأمور و�سدور القرارات احلازمة«. 

بناء ومسيرة وطن 

بن  م��رزن  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  وكيل اجلامعة  قال  من جهته 
عو�سة ال�سهراين »حتتفل اململكة العربية ال�سعودية مبرور �ستة اأعوام 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ت��ويل  على 
حفظه اهلل مقاليد احلكم يف اململكة، ومتر هذه املنا�سبة الغالية على 
بادنا ونحن ننعم وهلل احلمد باأمن واأمان وا�ستقرار ومناء بف�سل اهلل 
ال�سعودي االأ�سيل والقيادة  ال�سعب  عز وجل ثم بف�سل التاحم بني 

الر�سيدة«. 

ال�سهراين »حينما نتحدث عن ملك احلزم والعزم فاإننا  واأ�ساف 
نفخر مبلك رعى م�سالح �سعبه واأمنه وا�ستقراره وحافظ على حدود 
وطنه وكان اأميًنا على مقد�سات ديننا احلنيف م�ستعر�سني ق�سة بناء 
والتقدم يف  النه�سة  اأوج  اإل��ى  امليمون  وم�سرية وطن و�سلت يف عهده 
�ستى املجاالت حمليًّا وعامليًّا، ونحن ن�ساهد ونفخر باملنجزات واالأعمال 
العظيمة التي جتعلنا اأكرث ثقة يف م�ستقبل م�سرق، ومبنا�سبة ذكرى 
البيعة فاإننا جندد الثقة والوالء لوالة االأمر ونعاهدهم على ال�سمع 
والطاعة يف املن�سط واملكره، حفظ اهلل امللك �سلمان وويل عهده االأمني 

وحفظ اهلل بادنا من كل �سر ومكروه«. 

قفزات تنموية 

رف���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  ل��اأع��م��ال واالق��ت�����س��اد امل��ع��ريف االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
احلرمني  خ��ادم  مقام  اإل��ى  التهنئة  احلديثي  ابراهيم  ب��ن  عبداللطيف 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز- حفظه اهلل - مبنا�سبة الذكرى 
منا�سبة عزيزة  البيعة  ذكرى  اأن  موؤكداً  لتوليه مقاليد احلكم  ال�ساد�سة 
ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن وم��واط��ن��ة، وه���ي اح��ت��ف��اء ب��االأم��ن واالأم�����ان واالإجن����از 
وموؤ�س�سات  اأج��ه��زة  وحت��دي��ث  االأن��ظ��م��ة  تطوير  خالها  ومت  وال��ع��ط��اء، 
يف  والتنموية  وال�سحية  التعليمية  امل�ساريع  تنفيذ  وموا�سلة  ال��دول��ة، 
خمتلف اأنحاء اململكة، موؤكًدا اأنها اإجنازات ذات �سمات وخ�سائ�س متميزة، 
نوعيًّا يف  الوطن، وحت��واًل  فارقة يف م�سرية  ت�سكل عامات  بذلك  واأنها 
يف  حاملة  اجل��دي��دة،  ال�سيا�سات  م��ن  اآف���اق  نحو  ب��ه  االرت��ق��اء  م�ستويات 
طياتها ارتباًطا وثيًقا بني �سعب وقائده وتاحًما كبرًيا بينهما، تك�سرت 
على اأعتابهما كل املحاوالت املغر�سة للنيل من اململكة و�سعبها كما بذل - 
حفظه اهلل - الغايل والنفي�س للدفاع عن الب�سرية من جائحة فايرو�س 
احلرمني  خ��ادم  يحفظ  اأن  �سبحانه  اهلل  احلديثي  ودع��ا  امل�ستجد،  كورنا 
ال�سريفني وميده مبوفور ال�سحة والعافية، واأن ي�سدده يف قيادة م�سرية 

الوطن نحو املزيد من البناء والنه�سة. 

حنكة ومهارة ملك 

من جانبها قالت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات االأ�ستاذة الدكتوره 
خلود �سعد اأبوملحة »يف ذكرى البيعة ال�ساد�سة جندد البيعة والوالء 

حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام 
اهلل ورعاه«، واأ�سافت »�ست �سنوات ا�ستطاع ملك احلزم والعزم واالأمن 
يف  مملكتنا  دور  تعزيز  خالها  القيادية  ومهارته  بحنكته  وال�سام 
وجود  للمملكة  واأ�سبح  ا،  واقت�ساديًّ �سيا�سيًّا  والعاملي  االإقليمي  ال�ساأن 
اأعمق يف املحافل الدولية، ويف �سناعة القرار العاملي«، واأ�سافت »هذه 
املنجزات �سيحفظها التاريخ املعا�سر باأحرف من نور و�سيفتخر بها كل 

�سعودي على مر االأزمان«.  

تحول نوعي 

ال��دك��ت��ور حممد  االأ���س��ت��اذ  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  اأك���د عميد 
احلرمني  خل��ادم  املباركة  البيعة  بذكرى  االحتفاء  اأن  ال�سهري  ظافر 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل، يرتجم اإجنازات 
اإجن��ازات ذات �سمات وخ�سائ�س متميزة،  باأنها  ي�سهد لها كل من�سف 
ت�سكل عامات فارقة يف م�سرية الوطن، وحت��واًل نوعيًّا يف م�ستويات 
االرتقاء به نحو اآفاق من ال�سيا�سات اجلديدة، وبخا�سة ما يت�سل منها 

بالتعليم والثقافة. 

احتفاء باألمن والعطاء 

عهد  »يف  ال�سهراين  اإبراهيم  الدكتور  االأ�سنان  طب  كلية  عميد  ق��ال 
العديد  اململكة  �سهدت   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك 
�سيا�سيًّا  وح�����س��وًرا  ال��داخ��ل��ي،  ال�سعيد  على  التنموية  امل��ن��ج��زات  م��ن 
متميًزا يف الق�سايا االإقليمية والدولية، واالحتفاء بالذكرى ال�ساد�سة 
للبيعة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء باالأمن واالأمان 
امل�ساريع  تنفيذ  بالعطاء مت خالها موا�سلة  زاخ��رة  والعطاء، لفرتة 
اململكة ليعم نفعها  اأنحاء  التعليمية وال�سحية والتنموية يف خمتلف 

جميع �سرائح املجتمع«.  

تطور ونمو 

ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  ع��ب��ي��دة  ب�����س��راة  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  ورف���ع عميد 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  التهنئة خلادم احلرمني  حممد متعب كردم 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  االأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن 
احلرمني  خ��ادم  ملبايعة  ال�ساد�سة  الذكرى  مبنا�سبة  اهلل-  -حفظهما 
والءنا  »جن��دد  واأ�ساف  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  ملًكا  ال�سريفني 
وبيعتنا خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز.. اأنت 
القمة وخري قامة، حفظك اهلل يا ملكنا وويل  واأن��ت  الهمة والهامة، 

عهدك«. 

تجديدٌ ووالء 

قال عميد عمادة املوارد الب�سرية الدكتور علي بن جابر العلياين »نرفع 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لتوليه مقاليد 

بذكرى  وقيادته  الوطن  يهنئون  الجامعة  ومنسوبو  وكالء 
البيعة السادسة للملك سلمان 

محمد الشهريمرزن الشهرانيسعد دعجممحمد البحيري  إبراهيم الشهرانيعبداللطيف الحديثي

منسوبو الجامعة
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باالأمن  ننعم  تعالى  اهلل  بف�سل  ونحن  املنا�سبة  هذه  تاأتي  حيث  احلكم، 
واالأمان والتقدم واالزدهار بف�سل اهلل عز وجل اأواًل، ثم بف�سل التاحم 

والرتابط بني ال�سعب الويف والقيادة الر�سيدة«.  

حفظه   - �سلمان  امللك  عهد  يف  اململكة  »�سهدت  العلياين  واأ�ساف 
اهلل- تطوًرا ومنوًّ ملحوًظا على كافة االأ�سعدة، وظهر العمق التاريخي 
كذلك  وب��رزت  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  واالقت�سادي  واحل�ساري 
املكانة الرفيعة التي تتبووؤها اململكة على امل�ستوى االإقليمي والدويل، 

وقد اأهلها ذلك للقيام بدوٍر قيادي رائد يف املنطقة«. 

ذكرى رؤية وإنجاز 

نا�سر »حتل  اآل  �سعيد  الدكتورعبداهلل بن  املكتبات  �سوؤون  قال عميد 
ال��ع��زي��زة على قلوبنا وال��ت��ي متثل لنا ذك��رى االإجن��از  ال��ذك��رى  ه��ذه 
واحل����زم وال��ع��زم وال���روؤي���ة ال��ط��م��وح��ة م��ع م��ا ي��واك��ب ذل���ك م��ن اأم��ن 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  يف  الغالية  بادنا  تعي�سه  وا�ستقرار 
بعونه  اهلل  اأمدهما  االأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
وتوفيقة، ون�ساأل اهلل اأن يحفظ لنا قيادتنا وبادنا بحفظه اإنه �سميع 

عليم جميب«. 

إنجازات وعطاء 

قال عميد كلية اللغات والرتجمة الدكتور عبداهلل بن مفرح اآل ملهي 
احلرمني  خادم  تويل  بذكرى  واملقيمون  واملواطنون  الوطن  »يحتفي 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود مقاليد احلكم بقلوب 
ملوؤها احلب واالأمن واالإجناز والعطاء، يف جماالت احلياة املختلفة، 
حفظ اهلل قائد م�سريتنا ووطننا من كل �سوء، واأدام على وطننا اأمنه 

وا�ستقراره«. 

مالمح مستقبل مشرق 

قال عميد كلية االأعمال الدكتور فائز بن عو�س بن ظفرة »با�سمي 
االأول  وقائدنا  لوالدنا  نبارك  االأعمال  كلية  وا�سم جميع من�سوبي 
حفظه  عبدالعزيز-  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
هذه  احل��ك��م،  مقاليد  لتوليه  ال�ساد�سة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة   - اهلل 
بها وعزًة و�سموًخا، وتذكرنا مب�سرية  افتخاًرا  نزداد  التي  الذكرى 
العز والرفعة لهذا الوطن الغايل باالهتمام  قدمت والتزال تقدم 
والقرارات التي تر�سم مامح امل�ستقبل امل�سرق نحو القمة والتقدم 
ا وتعليميًّا و�سحيًّا ويف جميع  للمملكة العربية ال�سعودية اقت�ساديًّ

جوانب احلياة«. 

ترجمة إنجازات 

اأن  اآل كحان  واأو�سح عميد كلية الرتبية االأ�ستاذ الدكتور ثابت �سعيد 
االحتفاء بذكرى البيعة املباركة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز يحفظه اهلل، يكت�سب مكانة عالية وذلك يف ترجمته اإلى 
م�سرية  يف  فارقة  عامة  و�سكلت  وال���داين  القا�سي  لها  �سهد  اإجن���ازات 
ال�سيا�سات  اآف��اق من  بالوطن نحو  االرت��ق��اء  ال��وط��ن، وحت��واًل فريدا يف 
بهذه  »يعد االحتفاء  واأ�ساف  الطموحة،  روؤي��ة 2030  اجلديدة، يف �سوء 
املنا�سبة ال��ع��زي��زة على ك��ل م��واط��ن وم��واط��ن��ة اح��ت��ف��اًء ب��االأم��ن واالأم���ان 
االأنظمة وحتديث  والعطاء، لفرتة ذهبية مت خالها تطوير  واالإجن��از 

اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة على كافة االأ�سعدة«.  

النماء واالزدهار 

قال عميد كلية الهند�سة الدكتور حممد خلوفه اآل م�سفر »يف ذكرى 
البيعة ال�ساد�سة جندد البيعة حبًّا ووالًء ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - يحفظه اهلل - ويف هذه الذكرى 
ن�ساهد ون�ستلهم اإجنازات حتققت واآماال وتطلعات.. �ستة اأعوام م�ست 
من احلزم والعزم يخلفها اأعوام من النماء واالزدهار واالأمن واالأمان 
يف ظل قائدنا خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده االأمني الطموح«.  

إصالحات هيكلية 

الدكتور يحيى بن عبداهلل  االأ�ستاذ  االإن�سانية  العلوم  قال عميد كلية 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  لتويل  ال�ساد�سة  الذكرى  »حت��ل  ال�سريف 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - مقاليد احلكم وقد حتققت 
بف�سل اهلل يف عهده الكثري من املنجزات التنموية ال�ساملة التي جعلت 
مقدراته  وحماية  وتطويره  الوطن  وبناء  اهتمامها  حم��ور  االإن�سان 
يف  الهيكلية  االإ�ساحات  الإج��راء  جهودها  اململكة  ورك��زت  لها،  هدفا 
واأخ���ذت  ال��دخ��ل،  م�سادر  وتنويع  امل���ايل  ال��ت��وازن  لتحقيق  االقت�ساد 
اململكة مكانها بني الدول املوؤثرة اإقليميا ودوليا وُتّوج ذلك برئا�ستها 

ملجموعة دول الع�سرين عام 2020م«. 

حكايات الفخر 

الدكتورة  اأمل��ع  برجال  واملجتمع  واالآداب  العلوم  كليتي  عميدة  قالت 
�سهام اآل حيدر »يف ذكرى البيعة ال�ساد�سة، جندد البيعة والوالء خلادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل ورعاه.. 
يف  ُتنق�س  التي  الفارقة  وال��ع��ام��ات  االإجن����ازات  متلوؤها  �سنوات  �ست 
تاريخ اململكة العربية ال�سعودية، وي�سطر لها التاريخ حكايات لرُتوى 

ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة بكل ف��خ��ر.. �ست ���س��ن��وات م��ن ال��ت��ط��ور واالزده����ار 
العربية  اململكة  اأثبتت  الظروف  اأ�سعب  ظل  ويف  االأ�سعدة،  جميع  يف 
اأبرزها جائحة كورونا  ال�سعودية تغلبها على كثري من العقبات ومن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اهلل  حفظ  اأج��م��ع..  بالعامل  ع�سفت  التي 

قيادة و�سعًبا«. 

قائد استثنائي 

قايد  اآل  اإبراهيم  الدكتور  مبحايل  واالآداب  العلوم  كلية  عميد  ق��ال 
»ال���ذك���رى ال�����س��اد���س��ة للبيعة مل��ل��ك احل���زم وال���ع���زم، ه��ي ذك���رى ال���والء 
على  حرًبا  �سن  ال��رتاخ��ي،  يعرف  ال  ح��ازم  ا�ستثنائي  لقائد  والطاعة، 
الف�ساد واأهله، وبذل الغايل والنفي�س للرقي ب�سعبه.. ن�ساأل اهلل اأن ميد 
يف عمره، واأن يبارك فيه، واأن ي�سدد ويل عهده االأمني، االأمري حممد 

بن �سلمان، ملا فيه خري الباد والعباد«. 

فرصة عظيمة 

حممد  مها  ال��دك��ت��ورة  ب��امل��ج��اردة  واالآداب  العلوم  كلية  عميدة  ق��ال��ت 
ال�ساد�سة لبيعة �سيدي خادم احلرمني  ال�سهري »حتل علينا الذكرى 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - اأيده اهلل - والغالية 
ال��والء  لنوؤكد  عظيمة  فر�سة  وه��ي  ومواطنة،  مواطن  كل  قلب  على 
لهذه القيادة املباركة، التي مل تتواَن يف خدمة هذا الوطن ومواطنيه 
خارجيًّا وداخليًّا، و�سعت وت�سعى الأن تكون اململكة العربية ال�سعودية يف 

القمة دوما واأبدا باإذن اهلل«. 

نماء وعطاء 

قال امل�سرف العام على االإدارة العامة لتقنية املعلومات الدكتور حممد 
�سالح ال�سقر »ذكرى البيعة ذكرى ذات طابع خا�س تذكرنا بنعم اهلل 
علينا وهي ذكرى جندد فيها الوالء ونعلن فيها الفخر مبلك ا�ستثنائي 
التحديات  نتجاوز  ونحن  ع��ام  يخلفه  عاًما  نحن  وه��ا  عظيم،  ووط��ن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  للعامل  تثبت  التي  االإجن���ازات  ونحقق 
قيادًة و�سعًبا يد واحدة.. ن�ساأل اهلل اأن يعيد هذه املنا�سبة اأعواًما عديدة 
وبادنا ترفل باملزيد من النماء والعطاء واالزدهار حتت ظل �سيدي 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز«.

عبداهلل آل ملهي

سهام آل حيدرمحمد آل مسفر

عبداهلل  آل ناصرعلي العلياني ثابت آل كحالن فائز بن ظفرةمحمد كردم

محمد الصقر

منسوبو الجامعة
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آمال علي،
روال الشهراني  

ذكرى  مبنا�سبة  البالغة  �سعادتهم  عن  ع�سري  منطقة  م�سوؤويل  من  عدد  عرب 
العزيز -حفظه اهلل-  امللك �سلمان بن عبد  ال�سريفني  مبايعة خادم احلرمني 
ال�ساد�سة جمددين من خال »اآفاق« والئهم ومبايعتهم للملك �سلمان -حفظه 
التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  مقدمني  �سلمان،  ب��ن  حممد  االأم���ري  عهده  وويل  اهلل-  

والتربيكات اإلى القيادة وال�سعب.  

الذكرى السنوية للبيعة تجديدٌ للعهد ووفاٌء للقيادة وفخر

اأمني منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي  »ُي�سرفني يف ذكرى البيعة  قال 
اأخل�س  ع�سري  منطقة  اأم��ان��ة  من�سوبي  ك��ل  وبا�سم  با�سمي  اأرف���ع  اأن  ال�سنوية 
مبنا�سبِة  اهلل-  -حفظه  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقاِم  التهاين 
عموماً  اململكة  فيها  حظيت  م�سريٍة  يف  احلكم،  لتوليه  الغالية  الذكرى  ه��ذه 
ومنطقة ع�سري خا�سًة بالنه�سة والرخاء واالزدهار، وحتققت اإجنازات �سخمة 

الأجل خري ورفاهية املواطنني. 
الثاين  ربيع  الثالث من  اليوم  اإطالة  مع  الفرتة  تعي�س هذه  اململكة  اإن 
خ��ادم  ت��ويل  املُ��ب��ارك��ة على  للبيعة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ال��ذي يحمل  ال��ع��ام  لهذا 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- مقاليد احلكم 
يف الباد، وهو احلدث التاريخي الذي اأوجد منعطًفا جديًدا يف م�سرية اململكة، 
متيزت  ونوعية  وف��ري��دة  جليلة  اإجن���ازاٍت  ال�سابقة  ال�ست  ال�سنوات  �سهدت  اإذ 
بال�سمولية والتكامل، و�سكلت حقبًة يف بناء الوطن وتنميته عموًما ومنطقة 
والتاحم،  والوفاء  احلب  معاين  اأ�سمى  حتمل  ذك��رى  وهي  ا،  خ�سو�سً ع�سري 
عليه  تاأ�س�ست  ال���ذي  ال�سوي  للمنهج  ام��ت��داًدا  �سلمان  امل��ل��ك  عهد  ي��اأت��ي  حيث 
اململكة بدايًة من عهد امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه- مروًرا باأبنائه امللوك 

-رحمهم اهلل جميًعا-. 
ويف �سوء ذلك، اأ�سبحت اململكة اليوم مركًزا اقت�سادياً هاماً، وهي توا�سل 
م�سرية العمل يف ظل روؤية 2030 متجاوزًة امل�ساعب والتحديات، بعد تد�سني 
يف  �ست�سهم  التي  العماقة  واال�ستثمارية  التنموية  امل�سروعات  م��ن  الكثري 

حتقيق اأهداف الروؤية وخططها يف كافة املجاالت. 
ويف ذات ال�سياق، حظيت منطقة ع�سري يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني 
-حفظه اهلل- بدعم واهتمام كبريين يف امل�سروعات التنموية، حيث مت اإطاق 
اأهم  من  واح��دة  كونها  �سياحًيا؛  املنطقة  مكانة  من  ع��ززت  ك��ربى  م�سروعات 
ملا تتمتع به  اململكة؛ نظًرا  ال��زوار من داخب وخ��ارج  التي ت�ستقطب  الوجهات 

املنطقة من مقومات ومعطيات تنموية وعمرانية وطبيعية. 
الر�سيدة،  للقيادة  وعرفان  تقدير  البيعة  بذكرى  االحتفال  اإن  وختاًما، 
م�سريتنا  قائد  يوفق  اأن  عزوجل  اهلل  من  راجًيا  امل�سهودة،  ب��االإجن��ازات  وفخر 
االأم��ن  مملكتنا  على  ُي��دمي  واأن  و�سعبها،  اململكة  خلدمة  االأم��ني  عهده  وويل 

والرخاء واال�ستقرار«.
 

أمن وأمان وأستقرار   

اأن هذه  املغلوث  اللواء عبدالعزيز بن �سالح  اأكد مدير �سرطة منطقة ع�سري 
املنا�سبة الغالية تاأتي على بادنا وعلى قلوب جميع اأبناء هذا الوطن املعطاء 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ل�سيدي  ال�ساد�سة  البيعة  ذكرى  وهي 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، - حفظه اهلل- ونحن نعي�س وهلل احلمد باأمن واأمان 
وا�ستقرار ومناء وعطاء، بف�سل اهلل عز وجل ثم بف�سل التاحم والرتابط بني 
ال�سعب ال�سعودي االأ�سيل والقيادة الر�سيدة، حيث وا�سل م�سرية والده املغفور 

له امللك عبدالعزيز اآل �سعود  - غفر اهلل له - حتى هذا العهد امليمون.  
وحينما نتكلم عن ملك احلزم والعزم فنحن ن�ستعر�س ق�سة بناء وم�سرية 
وطن، التي و�سلت يف عهده اإلى اأوج النه�سة والرقي والتقدم يف �ستى املجاالت 

اقت�سادياً وا�سرتاتيجيا، وحمليا، وعاملياً، ونخ�س بالقول كيف تعاملت اململكة 
مع جائحة كرونا باحرتافية عالية على جميع االأ�سعدة ب�سعار )االإن�سان اأواًل( 
اإ�سافة اإلى احلفاظ على اال�ستقرار االقت�سادي وم�ستوى املعي�سة واإدارة االأزمة 

والتخطيط  لها بكل احرتافية.  
اإن وطننا الغايل يف هذه ال�سنوات ال�ست �سار بخطى واثقة نحو املزيد من 
اأركان اململكة، وتر�سيخ مكانتها عربيا واإ�ساميا وعاملياً، فهي  التقدم، وتعزيز 

القوة التي متثل اال�ستقرار و�سوت احلكمة.  
التهاين ل�سيدي  اآيات  اأرفع  البيعة  الغالية منا�سبة ذكرى  املنا�سبة  وبهذه 
اهلل عز وجل  داعياً  االأم��ني رع��اه اهلل  ال�سريفني، وويل عهده  خ��ادم احلرمني 
اأن يطيل يف عمرهم ويدمي على بادنا نعمة االأمن واالأم��ان واال�ستقرار واأن 

يحفظ بادنا وقادتنا من كل مكروه.  

وطن شامخ في زمن التحديات 

اأن  اأحمد اجل��وين،  االأ�ستاذ �سعد بن  التعليم يف منطقة ع�سري  اأك��د مدير عام 
الذكرى ال�ساد�سة  لتويل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
- يحفظه اهلل - مقاليد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية، تاأتي  يف ظروف 
ا�ستثنائية  ا�ستطاعت القيادة الر�سيدة اأن ت�سع الوطن يف املكانة التي ي�ستحقها 
، واأ�سحت بذلك اأمنوذجا يحتذى به على م�ستوى العامل ، ف�سا عن حر�سها 
ال�سديد على م�سلحة املواطنني  و�سامتهم وتوفري اأ�سباب العي�س الكرمي لهم 

رغم كل الظروف . 
باأ�سره متغريات  العامل  ال��ذي ي�سهد فيه  الوقت  اأن   اإل��ى  واأ���س��ار اجل��وين 
وحتديات عدة اإال اأن اململكة العربية ال�سعودية واجهتها بكفاءة واقتدار ، وكان 

بناء االإن�سان م�ستمرا ،و التنمية متوا�سلة يف كافة اأرجاء الوطن. 
واأكد اجلوين اأن عهد امللك �سلمان - اأيده اهلل - متيز باحلزم وال�سفافية، 
، وع���زز م��ن دور وم��ك��ان��ة اململكة  على كافة  ، وال��ت��ط��وي��ر  ال��ف�����س��اد   وحم��ارب��ة 
نظر  بعد  عن  تنم  التي   ، 2030م  روؤي��ة  تنفيذ  يف  امل�سي  عن  ف�سًا  االأ�سعدة، 
القيادة الر�سيدة، وا�ست�سرافها للم�ستقبل ،   يف وقت ينعم فيه الوطن باالأمن 
 ، اأبرزها جتربة التعلم عن بعد  واالأم��ان ، وحظي التعليم بنقات نوعية من 
ج�سد  فيما  التعليمية،  رحلتهم  موا�سلة  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ومت��ك��ني 
ال�سعوديون اأمنوذجاً رائعاً يف والئهم لقادتهم ووطنهم، ووقوفهم �سفاً واحداً 

�سد من يحاول النيل من اأمنه . 
العامة  االإدارة  ومن�سوبات  من�سوبي  والء  املنا�سبة  بهذه  اجل��وين   وج��دد  
للتعليم يف منطقة ع�سري من اإداري��ني واإداري��ات ومعلمني ومعلمات ، وطاب 
،ول�ساحب  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وطالبات 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن  �سلمان  ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع  ، داعيا اهلل اأن يحفظ اململكة قيادة و�سعباً وين�سر جنود الوطن 

املرابطني على احلدود، ويرد كيد االأعداء . 

نجدد الوالء والطاعة  

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  ف��رع  ع��ام  مدير  الوميني  عبداهلل  املهند�س  ق��ال 
وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  ف��رع  من�سوبي  وبا�سم  با�سمي  ع�سري  مبنطقة 
مبنطقة ع�����س��ري ن��رف��ع خ��ال�����س ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت��ربي��ك��ات مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- مبنا�سبة الذكرى 

ال�ساد�سة لتوليه مقاليد احلكم يف اململكة.  

واأ�ساف »اأن اململكة العربية ال�سعودية تعي�س يف هذه الفرتة اأزهى اأيامها 
كافة  تنموية عظيمة يف  الى حتقيق قفزات  قاد  وال��ذي  الكبري  الدعم  يف ظل 
وتعزيز  العمل  ملوا�سلة  دافعا  تعد  املنا�سبة  هذه  اأن  �سك  وال  الدولة،  قطاعات 
ال��وط��ن  ورف��اه��ي��ة  اأم���ن  يحقق  مب��ا   2030 اململكة  روؤي����ة  لتحقيق  ال��ن��ج��اح��ات 

واملواطن«.  

ب��ه اململكة يف ظ��ل الظروف  ال��ذي تنعم  اأن االأم���ن واال���س��ت��ق��رار وال��رخ��اء 
اإال  التي تع�سف باملنطقة والتحديات الكبرية التي تواجهها مل تكن لتتحقق 
بف�سل اهلل تعالى اأوال، ثم بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة للقيادة الر�سيدة، وحر�سها 
�سيا�سًيا  وتطويرها  اململكة  وبناء  الوطنية،  ومكا�سبها  مقدراتها  حماية  على 
واقت�سادًيا وثقافًيا واجتماعًيا مبا ي�سمن قوة الوطن وتاحم �سعبه، وتبنيها 

ل�سيا�سات كفيلة بتحقيق حياة كرمية للمواطن واملقيم.  
وبهذه املنا�سبة اأود اأن اأ�سري اإلى اأن وزارة البيئة واملياه والزراعة تعمل وفق 
خطط الروؤية لتحقيق تطلعات حكومة خادم احلرمني ال�سريفني والتي من 
املائية وتنميتها  املوارد  امل�ستدام، واملحافظة على  الغذائي  االأمن  اأهمها تعزيز 
اإ�سافة  الزراعي،  القطاع  وتنمية  البيئة  على  واملحافظة  ا�ستهاكها،  وتر�سيد 
اإلى تقدمي اخلدمات واإي�سالها الى كافة م�ستحقيها باأ�سرع وقت واأف�سل جودة.  
ول�سمو  ال�سريفني  والطاعة خل��ادم احلرمني  ال��والء  اليوم جندد   ونحن 
حفظهما  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  االأم��ني  عهده  ويل 
اهلل، متمنياً دوام التوفيق حلكومتنا الر�سيدة ومهنئاً االأ�سرة احلاكمة وال�سعب 
ال�سعودي الكرمي بهذه املنا�سبة العظيمة داعيا اهلل اأن تتكرر يف كل عام والوطن 

بخري واأمان وا�ستقرار. 
 

نجدد العهد  

القطاع  رئي�س  ال�سلويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  الرحمن  عبد  املهند�س  ب��ني   جهته  م��ن 
عا�ست  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  يف  اجلنوبي 
اأمنا واأمانا وازدهارا منذ عهد املوؤ�س�س امللك عبد العزيز رحمه اهلل الذي وحد 
اأط��راف الوطن حتت راية واحدة �ساد فيها االأمن الذي يفتقده الكثري اليوم 
وانت�سر فيها التعليم الذي حرم منه الكثري و�سارت الدولة كيانا قائما منظما 

لها �ساأنها بني دول العامل.  
ث��م ج���اء ع��ه��د امل��ل��وك م��ن اأب��ن��ائ��ه ال����ربرة ���س��ائ��ري��ن ع��ل��ى ط��ري��ق املوؤ�س�س 

يحر�سون كل احلر�س على توفري كل ما فيه �ساح الباد والعباد.  
ومنذ مبايعة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز قبل 
تبنتها  طموحة  وطنية  روؤي��ة  تعي�س  ال�سعودية  العربية  واململكة  �سنوات  �ست 
تنا�سق  يف  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  اجلهات  جميع  عليها  وعملت  القيادة 
للروؤية وهي جمتمع  الثاثة  الرئي�سية  املحاور  اعتمادا على  تامني  وان�سجام 

حيوي، اقت�ساد مزدهر، وطن طموح.
اإلى  اململكة  اأك��ي��دة على و�سول  االأف��ق موؤ�سرات  ن��رى يف  ال��روؤي��ة جعلتنا  ه��ذه 
واأق��رب  وتوفيقه  تعالى  اهلل  ب��اإذن  املجاالت  جميع  يف  املتقدمة  ال��دول  م�ساف 
�ساهد على ذلك هو رعاية اململكة هذه االأيام ملجموعة الع�سرين دولة االأكرب 

اقت�سادا يف العامل.  
ونبذل  رعاه اهلل  ال�سريفني  املبايعة خلادم احلرمني  ونوؤكد  العهد  جندد 
الغايل والنفي�س دفاعا عن الوطن ونعمل بكل طاقاتنا لتحقيق روؤية الباد، 
حفظ اهلل هذا الوطن واأهله واأدام اأمنه وازده��اره ووفق اهلل اجلميع ملا يحب 

وير�سى.  

ذكرى تدعو للفخر  

بدوره قال �سالح ح�سني ال�سريفي مدير عام تلفزيون اأبها »هذه منا�سبة غالية 
ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  ال�ساد�سة  البيعة  ذك��رى  قلوبنا  وعلى  بادنا  على 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- والتي تاأتي ونحن ننعم يف 
بادنا باالأمن واالأمان والتقدم واالزدهار بف�سل اهلل عز و جل اأوال، ثم بف�سل 

التاحم والرتابط بني ال�سعب ال�سعودي الويف االأ�سيل والقيادة الر�سيدة«.  
اإن ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الر�سيدة واالعتزاز بوطننا الغايل 
وجت�سيدا مل�ساعر الوفاء و�سدق االنتماء لهذه االأر�س املباركة اأر�س احلرمني 

ال�سريفني، واإخا�س العمل من اأجل تقدم ورفعة بادنا بني االأمم.  
يف  القيادي  دوره��ا  عن  تتخلى  لن  اليوم  اململكة  اأن  اأجمع  للعامل  نوؤكد 

مسؤولو عسير يجددون عبر »آفاق« مبايعتهم للملك سلمان   
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اململكة  ح�سلت  فقد  واال���س��ت��ق��رار؛  وال�����س��ام  االأم���ن  نحو  املنطقة  توجيه 
واحلكيمة  امل��ت��زن��ة  امل��واق��ف  ب�سبب  ال��ع��امل  دول  ب��ني  متقدمة  م��راك��ز  على 
الكثري  االإ�سهام يف معاجلة  الدولية،  فتمكنت من  الق�سايا  جتاه خمتلف 
قدمته  ما  نن�سى  وال  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من 
اململكة يف هذا العهد ملواطنيها واملقيمني على اأر�سها خال جائحة كورونا، 
�سامة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  االن�سانية  يف  للعامل  امل��ث��ل  م�سرب  ك��ان��ت  حيث 
االإن�سان و�سحته، وتاأتي ا�ست�سافة اململكة الجتماعات دول قمة الع�سرين 
العامل  يف  االقت�سادية  والتحديات  الق�سايا  لعر�س  ثمينة  فر�سة  مبثابة 
للمملكة  اهلل  حفظه  �سلمان  امللك  �سيا�سة  يراعي  منظور  من  ومعاجلتها 
التعاون  جمل�س  دول  ومتطلبات  حاجات  يراعي  كما  وامل��ت��وازن��ة  ال�ساملة 
ع��ام،  ب�سكل  النامية  ال���دول  اإل��ى  باالإ�سافة  واالإ�سامية  العربية  وال���دول 
ال�سيا�سي  الثقل  ويعك�س  للملكة   االقت�سادية  املكانة  تعزز  ا�ست�سافتها  اأن 

واالقت�سادي للمملكة.  
بيعة امللك �سلمان كانت وما تزال بداية خري وفاحتة لكثري من االإجنازات 
العظيمة التي ال ميكن اأن تو�سف والتي قام بها امللك �سلمان واأ�سافها للمملكة 

طيلة هذه ال�سنوات التي عا�سها وهو على عر�س اململكة ملك وقائد.  
فيها  ن�سرتجع  تاأمل  وقفة  علينا  ت�ستوجب  العزيزة  الذكرى  هذه  اإن 
واالزده���ار يف جميع  والتطور  النماء  اإجن���ازات على �سعيد  ما حتقق  من 
�سبل  ل��ه  وحتقق  م�ساحله  وت��خ��دم  امل��واط��ن  حياة  تام�س  التي  امل��ج��االت 
البيعة والوالء خلادم احلرمني  الرغيد واحلياة املطمئنة، وجندد  العي�س 
يحفظهما  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  االأم��ني،ون��دع��و  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
وي�سدد خطاهما ويدميهما ذخرا لوطنهما ومواطنيهما، واأن يبارك جهود 
حكومتنا الر�سيدة واأن يحفظ لبادنا الغالية االأمن واالأمان واال�ستقرار 

والرخاء اأنه �سميع جميب.  

عصر القوة واالقتصاد  
اأبها االأدب��ي،  ب��دوره  قال الدكتور اأحمد بن علي اآل مريع  رئي�س ن��ادي 
وعميد كلية املجتمع بخمي�س م�سيط اأن العام ال�ساد�س مير على الوطن وهو 
اج��ت��از خالها مراحل  ورع���اه..  اهلل  �سلمان حفظه  امللك  ق��ي��ادة  يرفل حت��ت 
كثرية يف الطريق اإلى مراكز مرموقة على م�ستوى العامل. ومل يعد خافيا 
اأن ع�سرنا اليوم هو ع�سر القوة واالقت�ساد وهما ما اأوالهما خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان وويل عهده االأمري حممد بن �سلمان اهتماما كبريا 
اأن يجتاز حتديات  الكبري  الكيان  لهذا  اأمكن  واحل��زم  العزم  �سيا�سة  وبف�سل 
الفكرية،  االآف��اق  وفتح  الف�ساد،  وحماربة  الدخل،  م�سادر  تنوع  مثل  ك��ربى 

وحت�سني جودة احلياة..  
 ي��ق��دم ال��وط��ن ال��ي��وم درو���س��ا ل��ل��ت��اري��خ ي��ق��راأه��ا ال��ع��امل اأج��م��ع يف كيفية 
تنموي متنوع،  اقت�ساد  اإلى  ريعي  اقت�ساد  الناجحة من  ال�سريعة  التحوالت 
جودة  فيه  ترتفع  عمل  اإل��ى  البريوقراطية  به  ترتب�س  حكومي  عمل  وم��ن 
اإل���ى ح��د غ��ري م�����س��ب��وق، وك��ذل��ك التعامل  ال��ع��م��ل، وتتحقق ك��ف��اءة االإن���ف���اق 
احلكومي الذي مت بثقة ووعي وم�سوؤولية مع وباء كورونا يوؤكد على مدى ما 
حقق الوطن من متيز يف هذه ال�سنوات اخل�سبة من تاريخ اململكة حتت قيادة 
امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل عهده االأمني االأمري حممد بن �سلمان.. 

ن�ساأل اهلل اأن يحفظهما لنا ولوطننا.  

نحتفي بحب وأمن  
من جانبه قال الدكتور اأحمد احلديثي  رئي�س نادي اأبها الريا�سي اإننا نحتفل 
يف هذا اليوم بالذكرى ال�ساد�سة لبيعة �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - اأيده اهلل -، هذه الذكرى العزيزة والغالية 
على قلوبنا جميعاً التي اأجنبت اخلري للوطن والتغيري الذي ت�ستلزمه هذه 

املرحلة املهمة من تاريخ اململكة العربية ال�سعودية.  
يحتفي الوطن واملواطنني بهذه الذكرى بقلوب مياأها احلب واالأمن 
واالط��م��ئ��ن��ان واالإجن�����از وال��ع��ط��اء، ف��ل��م ي��دخ��ر ق��ائ��د احل���زم وال���ع���زم خ��ادم 

التقدم،  نحو  الوطن  مب�سرية  قدًما  امل�سي  يف  جهًدا  ال�سريفني،  احلرمني 
اأو  الداخلي  امل�ستوى  على  �سواء  املختلفة،  املجاالت  يف  ن�ساطاته  تعددت  فقد 
اخلارجي، والتي �ساحبها العديد من االإجنازات التي جعلت م�سلحة الوطن 
واملواطن ال�سعودي وم�سلحة االأمة االإ�سامية والعربية هدفها وغايتها  يف 
هذه املدة الزمنية الق�سرية التي حتقق فيها العديد من االإجنازات على كافة 
اإلى  ال�سعودية  العربية  اململكة  نقلت  والتي  واخلارجية،  املحلية  امل�ستويات 
وثقلها  الرفيعة  مبكانتها  اجلميع  لها  و�سهد  العامل  اأبهرت  جديدة  مرحلة 

واأهميتها بني دول العامل.  

برهان التالحم  
ب����دوره رف���ع ���س��ال��ح ب��ن خ��ل��وف��ه االأح���م���ري م��دي��ر مكتب وك��ال��ة االأن��ب��اء 
خادم  ملقام  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  ع�سري  مبنطقة  ال�سعودية 
ويل  و�سمو  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  االأم��ني  عهده 
العزيز - حفظهما اهلل - مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لتويل خادم احلرمني 

ال�سريفني مقاليد احلكم.  
اإن هذه الذكرى فر�سة للتعبري عن املواطنة احلقيقية التي يت�سف بها 
والرعية،  الراعي  بني  الوثيق  واالرتباط  للتاحم  وبرهانا  ال�سعودي  ال�سعب 
اإلى جانب االعتزاز واالفتخار بقائد العزم واحلزم والعدل الذي اأكمل م�سرية 
التنمية املتوازنة لتحقيق ما توحدت عليه الباد منذ تاأ�سي�سها على يد املوؤ�س�س 

امللك عبدالعزيز  اآل �سعود - طيب اهلل ثراه -.  
لقد �سهدت اململكة نه�سة تنموية  منذ تاأ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز 
- رحمه اهلل -  مرورا باالإ�ساحات واالإجنازات املتتالية على يد اأبناءه الربرة 
خادم  امل�سرية  اأكمل  ثم  اهلل-  -رحمهم  وعبداهلل  وفهد  وخالد  وفي�سل  �سعود 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز -اأيده اهلل- ليحظى الوطن  ال�سريفني  احلرمني 
اململكة  دور  من  ع��ززت  التي  واالإجن���ازات  واالإ�ساحات  التحوالت  من  بجملة 
م�ستوى  على  �ساملة  تنمية  من  ت�سهده  عما  ف�سا  وعامليا،  وعربيا  خليجيا 

مناطق اململكة.  
احل��رم��ني  خ���ادم  ع��ه��د  اململكة يف  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة  احل��ق��ب��ة  اإن 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ومبتابعة من �سمو ويل عهده االأمني 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان -حفظهما اهلل- اأعطت م�ساحات 
تنموية كبرية تناف�ست فيها العديد من القطاعات احلكومية لتقدمي اأف�سل 

اخلدمات لكل مواطن ومقيم.  
نوعية  بنقلة  اململكة-  مناطق  من  -كغريها  ع�سري  منطقة  حظيت  ولقد 
تقدما  وحققت  وال��ه��ج��ر،  وال��ق��رى  وامل��راك��ز  واملحافظات  امل��دن  م�ستوى  على 
م�سهودا يف مكانتها ال�سياحية التي ت�سعى اإليها املنطقة، وكان خري �ساهد على 
ذلك موؤ�سرات التحول نحو التنمية املتجددة  يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل-  �سدور االأمر امللكي الكرمي باإن�ساء 
هيئة تطوير ع�سري التي بداأت يف مهامها منذ �سدور االأمر امللكي، مما �سيعزز 

من مكانتها حملياً وعامليا.  

 بيعة والء ووفاء  
بالقطاع  االإعامية  ال�سوؤون  مدير  القا�سي  �سليمان  بن  معاذ  قال  جهته   من 
خلادم  البيعة  ذك��رى  ويف  بيعة،  االأع��ن��اق  يف  لهم  اأم��ن��اء  بع�سري»حكام  ال�سحي 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز جن���دد ال����والء وال�سمع 
اأن  �سلمان يف م�سريته منذ  امللك  العامل، ما قدمه  والطاعة، فا يخفى على 
اأن تقلد -حفظه اهلل- مقاليد احلكم يف  للريا�س واإل��ى اليوم بعد  اأم��رياً  كان 

اململكة ملكاً عليها«.  
املوؤ�س�س  امللك  التعبري بالقول هو �سفوة الأن��ه عا�سر وال��ده  ف��اإن جاز لنا 
ث��راه��م - و�سجل لهم  ال��ذي��ن رح��ل��وا - طيب اهلل  امل��ل��وك  واإخ��وت��ه  عبدالعزيز 

التاريخ مواقفهم واإجنازاتهم التي ال ح�سر لها..  
 فبعد اأن اأ�سبح ملكا للمملكة نرى اأنه مكمل مل�سرية والده واإخوته امللوك 

الواعد  امل�ستقبل  لنا  ر�سم  عهده  ففي  اإجن��ازات��ه،  يف  لهم  وم�سيف  قبله،  من 
عهده  ويل  �سيدي  بها  وج��ه  للوطن  ب��روؤي��ة  القادمة  والأجيالنا  لنا  واجلميل 
االأمري حممد بن �سلمان - رعاه اهلل- فتحققت االإجنازات والنجاحات لوطن 

غال و�سعب عظيم.  
العامل  الداخلية لنعي�س يف وطن ي�سابق دول  اأنه اهتم باالإ�ساحات   كما 
يف كل املجاالت، فجعل العدل قائما و�سائدا، والف�ساد حماربا ومنبوذا،   واأظهر 
تطرف،  اأو  فيه  غلٌو  ف��ا  والو�سطي،  املعتدل  االإ���س��ام  ه��و  ديننا  ب��اأن  للعامل 
وحر�س على بقاء الهوية ال�سعودية وقيمنا االجتماعية، فزاد من �سرعة عجلة 

التنمية والتطور ليكون لنا ح�سارة ت�سجل ونفتخر بها والعامل بنا يقتدي.  
التوطني  فكان  املجاالت  �ستى  يف  الوطن  و�سابات  ل�سباب  م�ستمر   فدعمه 
هدفا ليجرّي النجاح  با�سم اأبنائه فهم قوة هذا الوطن الغايل وهم م�ستقبله.  

تاألقاً  اإال  منها  ك��ان  فما  حقوقها  كامل  ال�سعودية  امل���راأة  مّكن  عهده   ويف 
وجناحاً تلو جناح وبثقته الكرمية ظهرت واعتلت.  

  هو خري راٍع وخري م�سوؤول عن رعيته، ففي ظل الظروف احلالية التي 
الداخل  يف  �سعبه  ب��اأب��ن��اء  اهتمامه  ك��ان  ك��ورن��ا«  »جائحة  م��ن  ال��ع��امل  ي�سهدها 
اأن  عظمى  دوٌل  ت�ستطيع  مل  ما  فقدم  العامل  دول  يف  ن��راه  ما  يفوق  واخل���ارج 
يعي�س على  لكل من  والعاج  واالإج���راءات  الت�سهيات،  تقدمه لرعاياهم من 

اأر�س هذا الوطن الغايل علينا.  
ف� هلل احلمد واملنة على ما اأنعم به علينا باأن من يحكم هذه االأر�س الطاهرة 

اأمناٌء عليها ، ويحق لنا اأن نفاخر مبلوكنا واأن نعتز بهم ومبا قدموه.  
مّنا  التي هي رمزنا. فلهم  التوحيد  راية  بهم  واأعلى  لنا  اأدامهم اهلل عزاً 

بيعٌة را�سخة ثابتة، االأ�سل فيها الوفاء.  
 

الوالء والوفاء للملك سلمان  
من جانبه قال يحيى اأحمد اآل م�سايف رئي�س حترير �سحيفة ع�سري االإلكرتونية 
اأتقدم  باالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن من�سوبي �سحيفة ع�سري االإلكرتونية  
ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  مقام  اإل��ى  ال��والء  م�ساعر  واأ�سدق  التهاين  باأجمل 
امللك  �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- واإلى �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري 
ال��دف��اع حفظه اهلل واإل��ى االأ���س��رة املالكة الكرمية واإل��ى  ال���وزراء وزي��ر  جمل�س 
احلرمني  خل��ادم  ال�ساد�سة  البيعة  ذك��رى  مبنا�سبة  النبيل  ال�سعودي  ال�سعب 
ال�سريفني وتوليه مقاليد احلكم، �سائًا اهلل تعالى اأن يحفظ خادم احلرمني 
واالأم���ان  االأم���ن  نعمة  علينا  ي��دمي  واأن  االأم���ني،  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

والرخاء واال�ستقرار يف ظل قيادتنا الر�سيدة.  

قائد نهضة بالدنا    
بدوره قال عادل اآل عمر ع�سريي اأمني جمل�س �سباب منطقة ع�سري ات�سرف 
باأن ارفع ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�ساد�سة  الذكرى  والتربيكات مبنا�سبة حلول  التهاين  اآيات  اأ�سما  اهلل  اأيده 
واالنتماء  احل��ب  مب�ساعر  علينا  تعود  التي  ال��ذك��رى  ه��ذه  الكرمية  للبيعة 
احل��زم  اأع���وام  خالها  لن�ستذكر  ال��ك��رمي  ملقامه  وال���والء  ال�سادقة  والبيعة 
هذه  نه�سة  قائد  وحققها  ر�سمها  التي  والنماء  واخل��ري  والتنمية  وال��ع��زم 

الباد و راعي م�سريتها.  
�ستة اأعوام ناف�ست فيها اململكة العربية ال�سعودية لتكون يف م�ساف الدول 
وطنه  بقدرات  ليهناأ  وا�ستقرار  رغد  يف  ال�سعودي  االإن�سان  وليعي�س  املتقدمة 
حتت �سل قيادة حكيمة ر�سيدة حتى اأ�سبح االإن�سان ال�سعودي فيها منوذج ينعم 

باأعلى درجات الرفاهية والعي�س الكرمي.  
اإن ما ن�سهده من تطور وتنمية م�ستدامة على كافة االأ�سعدة لهو دليل 
قاطع على ما يحظى به املواطن من اهتمام بالغ من قيادة هذا الوطن املعطاء 
�سبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  يقدم  املباركة  االأر����س  ه��ذه  اإن�سان  يجعل  م��ا  وه��و 
امل�ساركة يف عملية التنمية والبناء حتت ظل �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده االأمني.

عادل عسيرييحيى آل مشافيمعاذ القاضيصالح األحمري أحمد الحديثيأحمد آل مريع

منسوبو المنطقة
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ريم العسيري 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ال�سعودية  يف  عهد  امل��راأة  نالت 
الكثري من احلقوق واالمتيازات، كما حظيت بتمكني اأكرب من خال ما �سدر من قرارات 
واأوامر ملكية تربهن على االإميان بقدراتها، والثقة العالية بها للنهو�س بالوطن، فقد 
ورئي�سة  ال�سورى،  جمل�س  لرئي�س  وم�ساعدة  �سفرية،  املختلف  العهد  ه��ذا  يف  اأ�سبحت 

بلدية، ووكيلة وزارة، والكثري من االأدوار واملنا�سب التي ا�ستحقتها بجدارة. 

سفيرة لدى أمريكا 
�سدر اأمر ملكي  بتاريخ 23 فرباير 2019 بتعيني االأمرية رميا بنت بندر بن �سلطان 
املتحدة  الواليات  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  �سفرية  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن 

االأمريكية مبرتبة وزير، لتكون بذلك اأول امراأة �سعودية تعمل يف هذا املن�سب. 

سفيرة لدى النرويج 
اآمال بنت يحيى  واإميانا بقدرات املراأة ال�سعودية، والثقة العالية بها،  فقد مت تعيني 
اأكتوبر 2020  اأم��ام  اأدت الق�سم بتاريخ 20  املعلمي �سفرية لدى مملكة الرنويج، حيث 
تعني  �سعودية  ام����راأة  ث��اين  ب��ذل��ك  لتكون  �سلمان،  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

ك�سفرية. 

وكيلة الخدمة المدنية 
احلمدان  اهلل  عبد  بن  �سليمان  االأ�ستاذ  املدنية  اخلدمة  وزي��ر  اأ�سدر   2019 اأبريل  يف 
املدنية لتمكني  ل��وزارة اخلدمة  الزاهد وكيلة  االأ�ستاذة هند بنت خالد  ق��رارا بتعيني 

املراأة)وزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية(حاليا. 

وكيلة ورئيسة رياضية 
يف اأغ�سط�س من عام 2016 �سدر قرار جمل�س الوزراء بتعيني �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية 
الق�سم  يف  للريا�سة  العامة  الهيئة  لرئي�س  وكيلة  �سعود  اآل  �سلطان  بن  بندر  بنت  رمي��ا 
الن�سائي باملرتبة اخلام�سة ع�سرة، لتكون بذلك اأول �سيدة  تتبواأ من�سبا ريا�سيا حكوميا 
يف ال�سعودية،   كما مت تعيينها يف اأكتوبر من عام 2017 رئي�سة لاحتاد ال�سعودي للريا�سة 
املجتمعية، وتوالت بعدها التعيينات للمراأة ال�سعودية يف املجال الريا�سي كتعيني االأمرية 
هيفاء بنت حممد اآل �سعود رئي�سة للجنة الن�سائية باالحتاد ال�سعودي للمبارزة، وتعيني 

نورة الرتكي نائبة لرئي�س  جمل�س اإدارة االحتاد ال�سعودي للرماية. 

مساعدة بمجلس الشورى 
اأ�سدر امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل اأمرا بتعيني الدكتورة حنان 
باملرتبة  ال�سورى  جمل�س  لرئي�س  م�ساعدة  االأح��م��دي  مطلق  ب��ن  الرحيم  عبد  بنت 

املمتازة، لتكون اأول امراأة تتولى هذا املن�سب. 

رئيسة بنك ساب 
�سليمان  بنت  لبنى  ال�سعودية  االأعمال  �سيدة  انتخاب  مت  اأي�سا  ال�سلماين  العهد  ويف 

الـمرأة في عـهد الــملك سـلمـان 

سفيـرة، وكـيلة وزارة، مندوبة دائمة...وأكثر 
مبوافقة  )���س��اب(،  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  اإدارة  ملجل�س  رئي�سة  لتكون  العليان 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، لتكون بذلك اأول �سعودية تعمل كرئي�سة ملجل�س اإدارة 

بنك. 

أمينة مجلس تبوك 
�سدرت موافقة وزير الداخلية االأمري عبد العزيز بن �سعود بن نايف بناًء على ما رفعه 
�سمو اأمري منطقة تبوك بتكليف الدكتورة خلود بنت حممد اخلمي�س يف من�سب اأمينة 
عامة ملجل�س منطقة تبوك، لتكون اأول امراأة ت�سغل هذا املن�سب يف ال�سعودية، والذي 

يعد اأحد اأهم املنا�سب يف العمل االإداري والتنموي على م�ستوى املناطق يف الباد. 

مندوبة لدى اليونسكو 
يف 14 يناير 2020 مت تعيني االأمرية هيفاء بنت عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز 
بن عياف اآل مقرن مندوبًة دائمًة للمملكة العربية ال�سعودية يف منظمة االأمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�سكو(، لتكون ال�سعودية االأولى التي تعمل كمندوبة 

دائمة يف اليون�سكو. 

عضو اللجنة األولمبية 
انتخبت اللجنة االأوملبية الدولية يف يوم اجلمعة املوافق 17 يوليو 2020  االأمرية رميا 
بنت بندر بن �سلطان �سفرية اململكة لدى الواليات املتحدة حاليا، لتكون من بني اأربعة 
اأ�سخا�س جدد يف ع�سوية املنظمة العاملية، ولتكون اأول �سعودية، وثالث �سخ�سية متثل 

ال�سعودية يف اللجنة االأوملبية الدولية. 

رئيسة جامعة 
يف مار�س من عام 2019 اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اأمرا بتعيني الدكتورة اإينا�س بنت �سليمان  بن حممد العي�سى مديرة جلامعة االأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن باملرتبة املمتازة. 
ويف  �سهر يوليو من عام 2020 اأعلن وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ تعيني 
الدكتورة ليلك ال�سفدي رئي�سة للجامعة االإلكرتونية، لتكون اأول امراأة تراأ�س جامعة 

�سعودية طابها من اجلن�سني. 

ناخبة ومرشحة بلدية 
كناخبة  البلدية  االنتخابات  يف  امل�ساركة  ال�سعودية  امل���راأة  يف  دي�����س��م��رب  2015  ب��داأت 
وم�سرحة، كما فازت حوايل 20 امراأة يف انتخابات املجال�س البلدية  يف دورتها الثالثة. 

رئيسة بلدية 
فرعية  بلديات  ا�ستحداث  مت  فقد  البلدية  املجال�س  يف  امل���راأة  عمل  لدعم  وا�ستمرار 
ن�سائية، ومت تعيني مرمي اأبو العينني يف 2018 لتكون رئي�سة للبلدية الن�سائية باأمانة 
الفرعية  البلدية  رئي�سة  لتكون  البقمي  هنوف  املهند�سة  تعيني  مت   2019 ج��دة،  ويف 

الن�سائية يف حمافظة الطائف. 

متحدثة وزارة التعليم 
اأ�سدر وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ قرارا بتكليف ابت�سام بنت ح�سن ال�سهري 
ام��راأة  ك��اأول  املن�سب  ه��ذا  تتبواأ  حيث  ال�سعودية،  يف  العام  للتعليم  ر�سمية  متحدثة 
�سعودية، وياأتي تعيينها بعد خربات عمل متنوعة يف حقل التعليم من بينها العمل يف 

التدري�س لعدة �سنوات. 

وكيلة لشؤون الحرمين 
ويف جمال خدمة احلرمني ال�سريفني، كان للمراأة ن�سيبها اأي�سا، حيث وجه  الرئي�س 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال��ن��ب��وي  وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام 
م�ساعدة  وكيلة  ال��ر���س��ود  زي��د  بنت  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  بتكليف  ال�سدي�س  عبدالعزيز 

للرئي�س العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي يف جانب ال�سوؤون الن�سائية. 

13 امرأة بمجلس هيئة حقوق اإلنسان 
اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني  اأ�سدر خادم احلرمني  يف يوليو من 2020 
�سعود اأمرا باإعادة بت�سكيل جمل�س هيئة حقوق االإن�سان يف دورته الرابعة ملدة 4 �سنوات، 

وتعيني 13 امراأة يف املجل�س مبا ميثل ن�سف عدد االأع�ساء. 

هـن خلف المقود 
يف 26 �سبتمرب من عام 2017 اأ�سدر امللك �سلمان بن عبد العزيز اأمرا يقت�سي بال�سماح 
للمراأة باإ�سدار رخ�سة قيادة �سيارة، حيث اأعترب كثريون اأن ذلك »قرار تاريخي« �سيغري 
من حياة املراأة ال�سعودية التي بداأت  منذ �سهر يونيو من عام  2018 بقيادة مركبتها. 

حضور في المالعب 
ويف عام 2018 اأ�سبحت الن�ساء قادرات على ح�سور مباريات كرة القدم والدخول اإلى 
املاعب الريا�سية، حيث �سهد ملعب مدينة امللك عبد اهلل الريا�سية بجدة )اجلوهرة( 

اأول ح�سور للعائات يف املاعب ال�سعودية. 

االلتحاق بالخدمة العسكرية 
وللمراأة ال�سعودية يف عهد امللك �سلمان ن�سيبها يف القطاع الع�سكري اأي�سا؛ حيث بداأت 

وزارة الدفاع  يف عام 2019 يف تلقي طلبات التوظيف للن�ساء يف الوظائف الع�سكرية. 

مراقبات جويات 
ويف مار�س من عام 2019 مت تعيني الدفعة االأولى من املراقبات اجلويات ال�سعوديات 
مبركز املراقبة اجلوية بجدة، والبالغ عددهن 11 فتاة �سعودية، بعد اأن اأكملن درا�سة 

برنامج املراقبة اجلوية للفتيات ملدة عام. 

خدمات بال ولي 
ويف عام 2017 وجه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة 
املراأة باحل�سول على موافقة ويل اأمرها حال تقدمي اخلدمات لها، ما مل يكن هناك 

�سند نظامي لهذا الطلب وفقاً الأحكام ال�سريعة االإ�سامية. 

ٌ
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عهود الشهراني 
جنحت اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز - حفظه اهلل - وويل عهده االأمني االأمري حممد بن �سلمان يف 
جعلها  ما  اح��رتايف  ب�سكل  االأزم��ة  هذه  واإدارة  العاملية  كورونا  جلائحة  الت�سدي 
تتفوق على كربيات دول العامل وت�سبح منوذجا يحتذى به على م�ستوى العامل.

 
اإلنسان أوال 

كان االإن�سان هو االأهم؛ حيث قامت احلكومة يف بداية االأزمة باتخاذ االإجراءات 
الوقائية للت�سدي النت�سار الفايرو�س حفاظا على �سحة االإن�سان مواطنا كان اأو 
مقيما، وا�ست�سعرت مبكرا اخلطر ما دفعها لو�سع خطط �سارمة ت�سمن احلد 
من انت�سار الفايرو�س و�سامة االإن�سان، ومن االإجراءات التي قامت بها بتكاتف 
ت�ساميم  وعمل  وامل��ح��ات،  العامة  امل��راف��ق  تعقيم  احلكومية:  اجلهات  خمتلف 
واال�ستف�سارات،  لات�ساالت  رق��م  وت��وف��ري  ل��غ��ات،  بعدة  الفايرو�س  ع��ن  توعوية 

وعمل تطبيق جماين للك�سف عن الفايرو�س. 
بفر�س  ق��ام��ت  حيث  متتابع  ب�سكل  اح��رتازي��ة  ب��ع��دة  اإج��راءات  ق��ام��ت   كما 
احلظر اجلزئي والكلي على مدى اململكة بتاريخ ، ثم تعليق الدخول اإلى اململكة 
ووقف الرحات الدولية، وتخ�سي�س 25 م�ست�سفى و2200 �سرير للعزل، وتعليق 
العمرة، واإغاق املنافذ الربية مع االإمارات والبحرين والكويت، وتعليق الدخول 
واخلروج من القطيف، وتعليق الدرا�سة يف جميع مدن ومناطق وقرى اململكة، 
واالحتفاالت  ال�سينما  وتعليق عرو�س  موؤقتا،  واملقيمني  املواطنني  �سفر  وتعليق 

الرتفيهية واملنا�سبات االجتماعية يف قاعات االأفراح. 
املجمعات  واإغ���اق  الدولية  وال��رح��ات  الريا�سي  الن�ساط  تعليق  مت   كما 
يف  ال�ساة  وتعليق  احلكومية،  ال��دوائ��ر  يف  ح�سورا  العمل  وتعليق  ال��ت��ج��اري��ة، 

امل�ساجد وح�سور العاملني  مبن�ساآت القطاع اخلا�س. 

كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز 
وبروح اأبوية وّجه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان - حفظه اهلل -  كلمة اإلى 
املواطنني واملقيمني يف بداية جائحة كورونا ج�سدت حر�سه على �سامتهم،  حيث 
�ستمر  املرحلة  تلك  واأن  العامل  تاريخ  يف  �سعبة  مرحلة  يف  نعي�س  اأننا  فيها  اأك��د 
ومت�سي رغم ق�سوتها و�سعوبتها، م�سريا اإلى اأن هذه االأزمة �ستتحول اإلى تاريخ 

يثبت مواجهة االإن�سان واحدة من ال�سدائد التي متر بها الب�سرية. 
وقال فيه كلمته: »اإن بادكم اململكة العربية ال�سعودية، م�ستمرة يف اتخاذ 
اآثارها، م�ستعينة  االإج��راءات االحرتازية ملواجهة هذه اجلائحة، واحلد من  كل 
باهلل تعالى، ثم مبا لديها من اإمكانات، يف طليعتها عزميتكم القوية يف مواجهة 

ال�سدائد بثبات املوؤمنني العاملني باالأ�سباب«. 
اأظهرمتوه من قوة  »اإن ما  ق��ال:  وال��واف��دي��ن حيث  املواطنني  ب��دور  واأ���س��اد 
وثبات وباء ح�سن، ومواجهة م�سرفة لهذه املرحلة ال�سعبة، وتعاونكم التام مع 
االأجهزة املعنية هو اأحد اأهم الروافد واملرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي جتعل 

املحافظة على �سحة االإن�سان يف طليعة اهتماماتها ومقدمة اأولوياتها«. 
وغ��ذاء  دواء  من  يلزم  ما  توفري  على  ال�سديد  احلكومة  حر�س  على  واأك��د 
كافة  احلكومية  القطاعات  اأن  منوها  واملقيم،  للمواطن  معي�سية  واحتياجات 

احترافي  نموذج  وكورونا...  السعودية 
في إدارة األزمة

ال�سرورية  التدابري  التخاذ  اإمكانياتها  كل  تبذل  ال�سحة  وزارة  مقدمتها  ويف 
للمحافظة على �سحة املواطن واملقيم. 

قمة استثنائية 
ا�ستثنائية  قمة  عقد  اجلائحة  ه��ذه  خ��ال  اململكة  �سجلتها  التي  اجل��ه��ود  وم��ن 
ملجموعة الع�سرين بتوجيه من خادم احلرمني ال�سريفني الذي اأكد خالها اأن 
دول جمموعة الع�سرين و�سعوبها تواجه حتديات م�سرتكة، م�سددا على �سرورة 
التعاون الدويل الذي اأ�سبح ملحا ملواجهة تلك التحديات، كما اأعلنت اململكة من 
الدولية  اجلهود  مل�ساندة  دوالر  مليون   500 مببلغ  م�ساهمتها  عن  القمة  خال 

للت�سدي للفايرو�س. 

دعم مالي 
الدول  جلميع  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأطلقته  الذي  العاجل  للنداء  وا�ستجابة 
من اأجل تكثيف اجلهود يف اتخاذ االإج��راءات العاملية ملحاربة انت�سار الفايرو�س، 
دوالر  مايني   10 بقدر  للمنظمة  ماليا  دعما  ال�سعودية  العربية  اململكة  قدمت 

وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني ملكافحة الفايرو�س. 

عالج مجاني للجميع 
هذه  خ��ال  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بذلها  التي  اجل��ه��ود  وم��ن 
اجل��ائ��ح��ة اإ����س���داره الأم����ر ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��ع��اج امل��ج��اين جل��م��ي��ع امل�سابني 
االإقامة يف  املواطنني، واملقيمني، وخمالفي نظام  بفايرو�س كورونا اجلديد من 
بالعاج من فريو�س  يتعلق  العامة واخلا�سة يف كل ما  ال�سحية  املن�ساآت  جميع 

كورونا. 

إدارة األزمة بكفاءة 
يوؤكد اخلرباء واملخت�سون يف جماالت خمتلفة من داخل اململكة وخارجها على 
اأن ال�سعودية جنحت يف اإدارة اأزمة كورونا، حيث يقول اأ�ستاذ االقت�ساد والقانون 
»اإن  الريا�س:  الدكتور حممد جرب يف مقال من�سور عرب جريدة  امل�ساعد  املايل 
حفظهم   - عهده  وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  راأ���س��ه��ا  وعلى  اململكة  ق��ي��ادة 
اأثبتوا  ك��ورون��ا  اأزم���ة  جميعا  تناولوا  عندما  ال�سحة،  وزارة  خلفهم  وم��ن   - اهلل 
وبقراراتها  والفعالية،  والكفاءة  امل�سداقية  عاٍل من  قيادة على قدر  اأنها  للعامل 
احلكيمة والقوية التي اتخذتها يف ُمكافحة هذه اجلائحة، تثبت اأنها قادرة على 
كورونا يف  اأزم��ة  اإدارة  التاريخ  �سُي�سطر  واقتدار، هكذا  كفاءة  بكل  االأزم��ات  اإدارة 
اململكة العربية ال�سعودية على جدول االأعمال العاملي لفرتة طويلة، مع االأخذ يف 
االعتبار اأن هناك دوال وبلدانا اأخرى تتناول اإدارة االأزمة باختاق اأزمات جديدة؛ 

وهذا هو الفرق بني اإدارة االأزمة واالإدارة باالأزمة«.

أزمة كورونا
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للتواصل مع معالي رئيس الجامعة الستقبال المبادرات واالقتراحات 
التطويرية والمالحظات من منسوبي الجامعة والمراجعين

عن طريق برنامج مباشر
او رسائل عن طريق الجوال او البريد االلكتروني

mubasher@kku.edu.sa - 0555832030
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ج��اء االإ���س��ام على اأ���س��ا���س ال��ع��دل ب��ني ال��ن��ا���س، وم��ن ذل��ك عدل 
ال��دي��ن ب��ني ال��رج��ال وال��ن�����س��اء يف خمتلف اأم���ور احل��ي��اة، فكانت 
واجباتهم وح�سابهم اأمام اهلل تعالى ب�سكٍل مت�ساٍو ال متييز فيه، 
َوُه��َو  اأُْنَثى  اأَْو  َذَك��ٍر  ِم��ْن  ا  احِلً َعِمَل �سَ )َم��ْن  حيث قال اهلل تعالى: 
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوا  َبًة َوَلَنْجِزَيَنّ ُه َحَياًة َطِيّ ُموؤِْمٌن َفلَُنْحِيَيَنّ

َيْعَمُلوَن(. 

وق���د ك��ف��ل االإ����س���ام ح��ق��وق��ا ك��ث��رية ل��ل��م��راأة م��ع��م��وال ب��ه��ا يف 
ال��زواج، واختيار  ال��ورث، حق  واأب��رزه��ا: حق  ال�سعودية،  االأنظمة 
ال�����زوج، وح���ق ف�����س��خ ال��ن��ك��اح يف ح���ال اإخ����ال ال����زوج ب��ال��واج��ب��ات 
العمل،  وح��ق  وامل�سكن،  وامل�سرب  امل��اأك��ل  بنفقة  وحقها  الزوجية، 
مع  ت�سقط  ال  وال��ت��ي  احلمل  ونفقة  واحل�سانة  الر�ساع  ونفقة 

الن�سوز، والنفقة املا�سية بنية الرجوع اإليه والنفقة امل�ستقبلية. 

 - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  عهد  يف  واالآن 
فجميع  الذهبي؛  امل���راأة  بع�سر  ي�سمى  ما  اأ�سبه  ع�سر  يف  نعي�س 
ال��ت��ط��ورات اخل��ا���س��ة ب��االأن��ظ��م��ة وحت���دي���دا يف ق�����س��اي��ا االأح����وال 
للن�ساء حتديدا، وذلك ل�سمان احل�سول  اإ�سافة  ال�سخ�سية هي 
على حقوقها باأ�سرع وقت، ومن اأبرز هذه االأمور ما هو معمول به 
بنظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودية باأن تخت�س حماكم االأحوال 
اأو من ع�سلها وليها ومنعها  ال�سخ�سية بتزويج من ال ويل لها، 
من الزواج، اإ�سافة الى املرياث، �سدرت تعاميم من وزارة العدل 
م�ساندة للمراأة باإعطائها ن�سيبها من املرياث والرتكة وخ�سو�سا 
العقارات، كما اأن �سكوت املراأة عن املطالبات بحقها من املرياث ال 
يعني �سقوطه اإذا طالبت به الحقا، كما ناحظ االآن اأنه يف حال 
اإ�سدارك لوكالة �سرعية ل�سخ�س يجب حتديد االأعمال املطلوبة 
كان  العامة كما  بالوكالة  ي�سمى  حتديًدا تف�سيلًيا وال يوجد ما 
الن�ساء  ح��ق��وق  م��ن  الكثري  ه�سم  مت  لاأ�سف  بها  وال��ت��ي  �سابقا 

وخا�سة باملرياث. 

 وال�سوؤال:
بال�سعودية ال  امل����راأة  ب���اأن  االآن  ي��ّدع��ي حتى  م��ن  ه��ن��اك  ه��ل 

حتظى بدعم وم�ساندة من قبل الدولة؟  

واأخ�����ريا ف����اإن االأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني ف��ي��م��ا يتعلق ب���امل���راأة يف 
واهتمام  بف�سل حر�س  وذلك  اململكة؛  ووا�سح يف  تطور م�ستمر 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��رف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان - ح��ف��ظ��ه اهلل - على 
امل��راأة،  ولذلك يجب علينا االط��اع على االأنظمة ب�سكل  حقوق 
من  لديك  ما  كل  به  يفهم  ال�سليم   بال�سكل  وترجمتها  م�ستمر 
حقوق وما عليك من واجبات، وا�ست�سارة املخت�سني من حمامني 

وم�ست�سارين قانونيني مما يوفر لك كل الوقت واجلهد.

عصر 
المرأة 

الذهبي 

شرف خدمة الحرمين

بسمة العسيري
قانونية

الرأي

���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى  اأك���رم���ن���ي اهلل 
الأداء  احل��������رام  ال���ب���ي���ت  ب�����زي�����ارة 
م��ن��ا���س��ك ال��ع��م��رة ب��ع��د غ��ي��اب عن 
العمرة  توقف  بعد  ال�سريف  بيته 
ب�����س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ال��ت��ي 
اأ�سابت العامل باأ�سره، حر�ساً من 
حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 
بقيادة امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
����س���ام���ة  ع����ل����ى  اهلل-  -ح����ف����ظ����ه 

امل�سلمني وامل�سلمات.
ل����ق����د ك����ن����ت ������س�����اه�����دة ع��ل��ى 
املتبع  ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ن��ظ��ام  ح�����س��ن 
هذه  اأث��ن��اء  العمرة  منا�سك  الأداء 
تطبيق  عمل  مت  حيث  اجلائحة؛ 
ع���ل���ى ال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة ب��ا���س��م 
ميكن  حتميله  وب��ع��د  »اع��ت��م��رن��ا« 
خاله  م��ن  يحجز  اأن  لل�سخ�س 
لل�ساة  وم��وع��ًدا  للعمرة  م��وع��ًدا 
يف احل����رم امل��ك��ي ال�����س��ري��ف. ويتم 

حت���دي���د امل���وع���د ح�����س��ب ال��ك��ث��اف��ة 
امل��ت��اح��ة ل��ك��ل ي����وم، ف��ه��ن��اك ع��دد 
يف  وامل�سلني  للمعتمرين  حم��دد 
ك��ل ي���وم ال مي��ك��ن جت����اوزه، وم��ن 
خ�����ال احل���ج���ز ع����رب ال��ت��ط��ب��ي��ق 
اأي�سا حتديد البوابة التي  ميكن 
منها،  ال��دخ��ول  ال�سخ�س  ي��ري��د 
ب��واب��ة  ال�����س��خ�����س  اخ��ت��ار  م��ا  واإذا 
ب��ع��ي��دة، ف��ه��ن��اك خ��دم��ة ل��ت��وف��ري 
امل��وا���س��ات ح��ت��ى ال��و���س��ول اإل��ى 
ت��ل��ك ال��ب��واب��ة، وط����وال ال��ط��ري��ق 
ي���ق���وم االأم�������ن ب��ال��ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى 
ال���ب���ا����س���ات، وال���ت���اأك���د م���ن م��دى 
االل����ت����زام ب��ال��ع��دد امل���ح���دد يف كل 
الكمامة  بلب�س  واالل��ت��زام  ب��ا���س، 

وتعقيم االأيادي.
ب�����س��ام، ذهبنا  و���س��ل��ن��ا م��ك��ة 
اإل���ى احل���رم ال�����س��ري��ف، وع��ن��د كل 
ال����ب����واب����ات ي���ق���ف رج������ال االأم�����ن 
ب���ك���ل اح����������رتام، وي����رح����ب����ون ب��ن��ا 
واالب���ت�������س���ام���ة ت��ع��ل��و وج���وه���ه���م، 
احلجز،  باركود  مب�سح  ويقومون 
بنظام مع  احل���رم  اإل���ى  ث��م دخلنا 
ملن  وي�سمح  ب��ال��ت��ب��اع��د،  االل���ت���زام 
ي��رت��دي م��اب�����س االإح�����رام فقط 
الدخول اإلى �سحن الكعبة، بينما 

م���ن ي��ري��د ال�����س��اة ي��ذه��ب اإل���ى 
الدور العلوي، ويتم الدخول اإلى 
الطواف على �سكل طابور منظم 
وم��رت��ب، م��ع وج��ود م�سافة مرت 
بني كل �سخ�س واالآخر، واجلميع 
ي��رت��دون ال��ك��م��ام��ات، وامل��ط��ه��رات 

موجودة يف كل اأنحاء احلرم.
ل����ق����د ك�������ان ال�������ط�������واف ي��ت��م 
�سكل  على  وم��رت��ب  منظم  ب�سكل 
خ��ط��وط دائ���ري���ة ح����ول ال��ك��ع��ب��ة، 
وب��ني كل معتمر واالآخ��ر م�سافة 
م��رت، وه��ن��اك ع��دد م��ن املنظمني 
ي��وج��ه��ون امل��ع��ت��م��ري��ن ب�����س��رورة 
على  والتاأكيد  بالتباعد  االلتزام 
يتعلق  وفيما  ال��ك��م��ام��ات،  ارت���داء 
توزيع  يتم  فقد كان  زم���زم  مب��اء 

زجاجات مغلقة معباأة به.
ي��ج��ب ال���وق���وف ع��ل��ى جتربة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف 
ت��ن��ظ��ي��م م��ن��ا���س��ك ال��ع��م��رة اأث���ن���اء 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا؛  ف��ه��ي جت��رب��ة 
ج���دي���رة ب��ك��ل ت��ق��دي��ر واح�����رتام 
وتعظيم، جتربة يجب اأن ُتدّر�س، 
ال��ت��ي تعرب عن  اأج��د ال��ك��ل��م��ات  ال 
مدى �سكري وتقديري  حلكومة 
وعلى  ال�سعودية  العربية  اململكة 

أ.د إيمان محمد النشار
أستاذة علم األنسجة وبيولوجيا 
الخلية بقسم التشريح كلية 
الطب

راأ�سهم خادم احلرمني ال�سريفني 
على  اهلل-  -حفظه  �سلمان  امللك 
كل اجلهود العظيمة التي بذلوها 
م���ن اأج�����ل ت��ي�����س��ري ال��ع��م��رة على 

املعتمرين.
ون���ح���ن ن��ح��ت��ف��ل ال����ي����وم م��ع 
ال�������س���ع���ودي���ني ب����ذك����رى م��ب��اي��ع��ة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
-حفظه  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
اهلل-  اأقول بكل �سدق اإن حكومة 
امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة 
خدمة  ���س��رف  ب��ج��دارة  ا�ستحقت 
اأدوا  فقد  ال�سريفني؛  احل��رم��ني 
اأكمل وجه، ووفروا  واجبهم على 
ك���ل ���س��ب��ل ال���راح���ة ال��ت��ي ت�سمن 
اأداء  اأث����ن����اء  امل�����س��ل��م��ني  ����س���ام���ة 
ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  املنا�سك 
ف��ج��زاه��م اهلل خ��ري اجل����زاء على 
بقدر  واملعاملة،  التنظيم  ح�سن 
اإخ����ا�����س����ه����م وح���ر����س���ه���م ع��ل��ى 
املعتمرين  واأم��ن  و�سامة  �سحة 
يحفظ  اأن  اهلل  واأدع���و  وامل�سلني، 
يحفظ  واأن  العظيم،  البلد  ه��ذا 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
�سلمان وويل عهده االأمني وقيادة 

الوطن اأجمع.

نبايعك يا سلمان الحزم

عام جديد من الفخر بانتمائنا
تغريد العلكمي
صحفية وكاتبة

أروى األحمري
قسم اإلعالم واالتصال

مبرور  ال�سعوديون  نحن  نحتفل 
���س��ت��ة اأع��������وام ع���ل���ى ت�����ويل خ����ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
�سعود-حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن 
حتل  حيث  احلكم  مقاليد  اهلل-  
ذكرى البيعة يف الثالث من ربيع 
ووالء  نعي�س بحب  ونحن  االآخ��ر 
يف وط���ن مي��ل��ئ��ه االأم�����ان واخل��ري 

والنماء يف ظل ملك احلزم.
حققت بادي منذ تويل امللك 
مقاليد  اهلل-   -ح��ف��ظ��ه  ���س��ل��م��ان 
االإجن���ازات يف  الكثري من  احلكم 
خمتلف املجاالت على ال�سعيدين 
الداخلي واخلارجي، ومن اأبرز ما 

وم������ّر ع�����ام ج���دي���د ع���ل���ى ذك����رى 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بيعة 
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ع��ام  اأن ه���ذا  اإال  ل��ل��ب��اد،  م��ل��ًك��ا 
ي��ك��ن ك��ب��ق��ي��ة االأع��������وام، فقد  مل 
العامل  ب��ه  م��ر  اململكة مب��ا  م��رت 
م����ن ظ�������روف ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
ال����ت����ي اخ����ت����ربت ال�������س���ع���وب م��ن 
وقيمة  اأوط��ان��ه��م  متانة  خالها 
اململكة  اأث��ب��ت��ت  فيما  وطنيتهم، 
فمنحته  لاإن�سان  االأول��وي��ة  اأن 
ال��ق��ي��م��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ن خ��ال 
ب�سحته  يتعلق  ما  بكل  االعتناء 
والعمل على كل ما يخرجه من 
هذه اجلائحة ويعيد اإليه حياته 

املعتادة.
ل���ي�������س ه�������ذا وح���������س����ب، ب��ل 

ا�����س����ت����م����رت ج�����وان�����ب ال��ت��ن��م��ي��ة 
قفزات  اململكة  وقفزت  االأخ��رى، 
ع��ظ��ي��م��ة خ�����ال ه�����ذا ال����ع����ام يف 
والنماء  ال��ت��ط��ور  جم���االت  �ستى 
اجلائحة  اأزمة  لتخطي  حماولًة 
احل��ي��اة يف  �سرايني  اأوق��ف��ت  التي 

دول العامل. 
ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ك��ان��ت 
ت��ردي  ت��ع��اين  ال���دول  بع�س  فيه 
االأو�ساع ال�سحية وعجز الكوادر 
امل�ست�سفيات  ع��دد  وقلة  الطبية، 
امل��رك��زة حتى مل  العناية  وغ��رف 
اأع��داد  من  مزيًدا  ت�ستوعب  تعد 
اململكة  كانت  بكورونا،  امل�سابني 
امل�سابني  اأعداد  ارتفاع  ت�ستوعب 
حتى  اأو  اأبنائها  من  اأر�سها  على 
امل��ق��ي��م��ني م����وف����رًة ك����ل ال�����س��ب��ل 

هذه  واح��ت��واء  لعاجهم  املمكنة 
االأزمة العاملية بطرق خمتلفة.

ه�������ذا احل���������دث وه�������و اأب�������رز 
املا�سي  للعام  العاملية  االأح����داث 
اأح�������دث اأث��������ًرا ك����ب����رًيا يف ن��ف�����س 
ك��ل م��واط��ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر����س 
اململكة، وهو �سبب اإ�سايف يجعلنا 
ال��وط��ن،  ل��ه��ذا  بانتمائنا  نفخر 
ال���ذي ج��ع��ل االع��ت��ن��اء ب��االإن�����س��ان 
اأثبتنا   حيث  اهتماماته،  اأول  يف 
ل��ل��ع��امل اأن ال��وط��ن ل��ي�����س امل��ك��ان 
الرخاء بل  ال��ذي يحتويك وق��ت 
اأهميتك  ي��راه��ن على  ال���ذي  ه��و 
واأول�����وي�����ت�����ك ب���ال���رغ���م م����ن ك��ل 

التحديات.

حتقق خ��ال ه��ذا العهد اجلهود 
ال���ت���ي ُب����ذل����ت ل��ت��م��ك��ني ال��ن�����س��ف 
االآخر من املجتمع يف اململكة وهي 

املراأة ال�سعودية.

ل��ق��د و���س��ع��ت روؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 
 2030 ال���������س����ع����ودي����ة  ال����ع����رب����ي����ة 
  2020 الوطني  التحول  وبرنامج 
مت��ك��ني امل�����راأة ال�����س��ع��ودي��ة �سمن 
امل��راأة  واأ�سبحت  اأول��وي��ات��ه��ا،  اأه��م 
التنمية،  عجلة  دف���ع  يف  ت�����س��ارك 
واأث����ب����ت����ت ج����دارت����ه����ا يف ج��م��ي��ع 
منوذجا  اأ�سبحت  حتى  امل��ج��االت 

م�سرفا لوطنها.

ومب���ن���ا����س���ب���ة ه�����ذه ال���ذك���رى 
ال���ع���زي���زة ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وق���ل���ب كل 
تويل  ذك���رى  و���س��ع��ودي��ة،  �سعودي 
�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني 
اأج��دد  ال�سعودي  احل��ك��م  مقاليد 
بن  �سلمان  امللك  ل�سيدي  البيعة 
عبدالعزيز اآل �سعود اأدام اهلل عزه 
اأن يدمي  ع��ز وج��ل  امل��ول��ى  �سائلة 
وا�ستقرارها  اأم��ن��ه��ا  ب���ادي  على 
وع������زه������ا حت������ت ظ������ل ق���ي���ادت���ن���ا 

الر�سيدة.
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قبل 90 عاًما بداأنا ب�ساب �سجاع ربط القلوب ووحد 
اأقدامها  اأث��ره دول��ًة عظيمة، �سربت  الباد وكان 
بثباٍت على االأر�س حامًا �سيفه على ظهر فر�سه 
ومن  جند  فتح  �سهدت  اأن  لها  حًظا  ك��ان  »عبّيه«، 
تلك احلادثة اإلى اليوم تتوالى االأعوام واالأحداث 
وت���ت���وارث االأج���ي���ال وذه����ب ع��ب��دال��ع��زي��ز خملًفا 
والطاعة  ال�سمع  نبايعهم على  ن�سله  �ُسجعان من 

على العز والرفعة وعلى الفخِر وال�ُسموخ.
وها نحُن اليوم دولة قوية و�سعب قوي وحكام 
ظل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  وهاهي  اأقوياء 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وكنف الوطن العظيم 

اآمنه م�ستقرة.
ت��ويل ملك العزم واحل��زم  ي�سهد ربيع االأخ��ر 
الوطن  واحتفاء  احُلكم  مقاليد  ال�سهامة  �سلمان 
وامل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ب��ه��ذه املُ��ن��ا���س��ب��ة ب��ق��ل��وب 
و�سغوفًة  مطمئنة  حمبة 

ب�����االإجن�����ازات ومم���ت���ن���ًة خل���ري ال���ع���ط���اء امل�����س��ه��ود 
والرفاهية  ال��رخ��اء  وت��وف��ري  امللمو�س،  وال��ت��ط��ور 
للمملكة  نوعية  انتقاله  ��ا  اأي�����سً ي�سهد  لل�سعب، 
العزم  اأهل  قدر  وعلى  واآمنًيا  و�سيا�سًيا  اقت�سادًيا 

تاأتي العزائم.
ب�سرية  �ساحب  ملهم  قائد  لنا  احلمد  وهلل 
نافذة قائد نه�سة عظيمة واإننا جميًعا اأبناء هذا 
الوطن مبختلف االأع��راق واالأدي��ان جندد الوالء 
ال�سعودي،  الوطن  لقائد  البيعة  وجن��دد  والوفاء 
ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  اخلفاقة،  االأم��ة  راي��ة 

�سمو امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
- حفظه اهلل ورع��اه - باقني على العهد 

حتى اآخر نف�س ورمق، حفظ اهلل وطننا 
وزادن��ا  العظيم،  و�سعبنا  اأم��رن��ا  ووالة 

�ِسلم  ن�سعد  حتى  وعلو  ورفعًة  خرًيا 
املجد درجة تلو االأخرى.

السادسة..  البيعة  ذكرى 
عهدٌ زاهر ووطنٌ طموح

سياحتنا في عصرها الذهبي

ُكنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأصبحنا 
»السعودية العظمى«

شجون حسن
قسم اإلعالم واالتصال

خالد آل دغيم
رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلعالم السياحي

الرأي

  جندد الوالء يف ذكرى البيعة ال�ساد�سة لتويل خادم احلرمني 
مقاليد  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
تطويرية  ونه�سة  زاه���ر،  عهٌد  ب��ادن��ا  يف  ن�سهد  ونحن  احلكم 
خمتلفة من نوعها يف �ستى القطاعات االقت�سادية، والرتفيهية، 
وعلى  والثقافية،  وال�سياحية،  والتكنولوجية،  وال��ري��ا���س��ي��ة، 
وراأي��ه  احلكيمة،  بروؤيته  عظيم  رج��ٌل  يقودها  االأ�سعدة،  جميع 
ا�ستمر  ال��ات��ي  ال��وط��ن،  وبناته  اأب��ن��اء  بها  وي�����س��ارك  ال�سديد، 
لتعود  ل�سنوات،  التنموي  العمل  ميادين  بع�س  ع��ن  غيابهّن 
العهد ومُتكّن وت�ساهم يف حتقيق  ال�سعودية يف هذا  امل��راأة  االآن 
روؤية 2030 التي باتت تت�سح معاملها، ولتحقيق تطلعاتنا لذلك 
الواعد الذي ينتظر وطننا باقت�ساٌد ُمزهر و متنوع،  امل�ستقبل 

وجمتمٌع حيوي، ووطٌن طموح.
  وت���ت���زام���ن م���ع ه����ذه ال����ذك����رى ال��غ��ال��ي��ة ت����روؤ�����س امل��م��ل��ك��ة 
اقت�سادًيا  وهي  االأك���رب  ال��ع��امل  دول  ل��ق��ادة  �سنوية  قمة  الأك��رب 
قمة  جمموعة الع�سرين، يف العا�سمة الريا�س، والتي تراأ�سها 
ال�����س��ع��ودي��ة  ب��ج��دارة وث��ق��ة وجن���اح ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف 
واجهتها  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة  وت��داع��ي��ات  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحية 
اململكة باإن�سانيتها، واأدارت االأزمة بحكمة، وا�ستمرت يف موا�سلة 
اأزم��ات  ومناق�سة  القمة،  اجتماعات  وعقد  االإجن���ازات،  حتقيق 
ازدهار  واإع��ادة  العامل  لتحديات  حا�سمة  حلول  لتطرح  العامل، 

اقت�ساد العامل يف هذه القمة.
يف  اجلوهرية  التغيريات  من  الكثري  اململكة  اأحدثت    لقد 
العزيز  الع�سرين بقيادة مليكنا �سلمان بن عبد  قمة جمموعة 
-حفظه اهلل- الذي اأخذ على عاتقه اإي�سال هذا الوطن العظيم 

دائما لقمم النجاح العاملية.

جوهرة الشهراني
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال

ن���ح���ن ن��ع��ي�����س ذك������رى ت�����ويل خ����ادم 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل 
ن�ستذكر  اأن  الب��د  احل��ك��م،  مقاليد 
م��ن جهود عظيمة  م��ا مت يف عهده 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، و���س��اأحت��دث 
ه��ن��ا ع���ن جم���ال ال�����س��ي��اح��ة؛  حيث 
امل��م��ل��ك��ة  ال�������س���ي���اح���ة يف  اأ����س���ب���ح���ت 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ع��ه��د امللك 
�سلمان من اأكرث القطاعات النامية 
التي �سكلت تطورا واهتماما كبريا 

يف ال�سنوات االأخرية.
ال��روؤي��ة  �سمن  وكانت ال�سياحة 
اململكة  ق��ررت  حيث   ،2030 الوطنية 
العربية ال�سعودية االجتاه لا�ستثمار 
يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي، وج��ع��ل��ه اأح���د 
اأهم الركائز التي تقوم عليها الروؤية 
للتغلب على املعوقات، ولتغيري مفهوم 
ال�سياحة الداخلية التقليدية، وجعلها 
لتحقق  اخلارجية  لل�سياحة  مناف�سة 
�سناعة �سياحية عاملية ت�سب يف تنمية 

االقت�ساد الوطني بعيدا عن النفط.
ل����ق����د اأ�����س����ب����ح����ت ال�������س���ي���اح���ة 
م��دع��وم��ا  م��ن��ظ��م��ا،  ق���ط���اع���ا  االآن 
ب���ال���ل���وائ���ح واالأن���ظ���م���ة وامل�����س��اري��ع 
وال������ربام������ج، وت������ع������ززت ال���������س����ورة 

االإيجابية عن ال�سياحية ال�سعودية 
ال�سياحة  ال��ت��اأ���س��رية  اإط�����اق  ب��ع��د 
الكثري من  واإ���س��اف��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الزيارة  اإج���راءات  ت�سهيل   خطوات 
وف��ت��ح اأب���واب���ه���ا ل��ل��ع��امل، الك��ت�����س��اف 
عوامل اجلذب واملقومات  ال�سياحية 
يف  اململكة  بها  تتمتع  التي  الهائلة 
املزايا  ومعرفة  ال�سياح،  ا�ستقطاب 
بها  تتمتع  التي  القّيمة  التناف�سية 
والتي ظهرت من خال  ال�سعودية 
والتاريخية  االأثرية  املواقع  تاأهيل 
ومن  الرتاثية،  والبلدات  وال��ق��رى 
خ������ال امل���������س����اري����ع ال�����ك�����ربى م��ث��ل 
االأحمر  البحر  نيوم وجزر  م�سروع 

وم�سروع القدية وبوابة الدرعية.
اإن تطور ال�سياحة �سمل تقليل 
امل�����دة ال��زم��ن��ي��ة وج������ودة االأن��ظ��م��ة 
وت����ط����وي����ر ال����ط����اق����ات ال���ب�������س���ري���ة، 
وت����ط����وي����ر ال����ب����اق����ات وامل���ن���ت���ج���ات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، وت�����س��وي��ق ال��وج��ه��ات 
وامل�����واق�����ع وامل���ن���ت���ج���ات وال���ب���اق���ات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا، ك���م���ا 
����س���ه���دت احل����م����ات ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
ال�سياحية  للوجهات  والرتويجية 
يف امل��م��ل��ك��ة ت���ط���ورا م��ث��م��را ي��واك��ب 

اجلهود التي تبذل.

وزارة  اإل���ى  الهيئة  وم��ع حت��ول 
قطاع  م�ساهمة  الهدف رفع  اأ�سبح 
ال�سياحة يف الناجت املحلي من 3 يف 
بيئة  امل��ائ��ة، وبناء  10 يف  اإل��ى  املائة 
باقات  و�سناعة  جاذبة،  ا�ستثمارية 
والعرو�س  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، وت���ط���وي���ر ال��وج��ه��ات 
مليون  وتوفري  ال�سياحية،  واملواقع 
ف���ر����س���ة ع���م���ل ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة، 
وتاأهيل الكوادر الب�سرية العاملة يف 

القطاع ال�سياحي.
اململكة  ح��ق��ق��ت  ف��ق��د  وخ��ت��ام��ا 
تف�سيا  العربية  ال��وج��ه��ات  اأول���ى 
من ِقبل ال�سياح امل�سلمني، والرابعة 
ع���امل���ي���ا ����س���م���ن ق���ائ���م���ة ال���وج���ه���ات 
ال��ع�����س��ر االأول�����ى االأك����رث زي����ارة من 
ال�����س��ي��اح امل�����س��ل��م��ني، م��ن ب��ني 130 
العاملي  املوؤ�سر  تقرير  بح�سب  بلدا 
ل���ل�������س���ي���اح���ة االإ�����س����ام����ي����ة ل�����س��ن��ة 
تعطي  امل��وؤ���س��رات  وه���ذه  2019م، 
واال�ستثمار  ال�سياحة  ب���اأن  ق��ن��اع��ة 
فيها يف االجتاه ال�سليم، مع االأخذ 
ب���ع���ني االع���ت���ب���ار ق���ن���اع���ة امل��ج��ت��م��ع 
يكون  ب��اأن  واهتمامه  بها  ال�سعودي 

عن�سر م�ستفيد منها.
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شوق يحيى،
رزان العكاسي 

يعد م�سروع البحر االأحمر والذي مت االإعان عنه يف 31 يوليو 2017 من قبل ويل 
االأك��رث  الفاخرة  ال�سياحة  م�سروع  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  العهد 
طموحا يف العامل؛ حيث ي�سم اأرخبيا يحتوي على اأكرث من 90 جزيرة بكر، باالإ�سافة 
اإلى طبيعة خابة، وجبال واأخاديد، وبراكني خامدة، و�سحراء، و�سيوفر جمموعة من 

التجارب احل�سرية والفريدة لل�سياح القادمني من خمتلف اأنحاء العامل. 

90 جزيرًة 
بداأ العمل على املرحلة االأولى للم�سروع يف فرباير 2019، وتبلغ امل�ساحة االإجمالية 
90 جزيرة طبيعية بني  اأك��رث من  األ��ف كيلو مرت مربع ويت�سمن   34 له ح��وايل 
اأن  �سعودية؛ حيث  تاأ�سرية دخ��ول  اإل��ى  ال��زوار  وال��وج��ه، وال يحتاج  اأملج  منطقتي 

االأنظمة املطبقة يف امل�سروع تختلف عن اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. 

كنوز خفية 
واإلى جانب امل�سروع تقع اآثار مدائن �سالح التي متتاز بجمالها العمراين واأهميتها 
التاريخية الكبرية،  كما �سيتاح للزوار على بعد دقائق قليلة من ال�ساطئ الرئي�سي 
فر�سة التعرف على الكنوز اخلفية يف منطقة م�سروع »البحر االأحمر« وي�سمل ذلك 
حممية طبيعية ال�ستك�ساف تنوع احلياة النباتية واحليوانية يف املنطقة، و�سيتمكن 
امل�سروع  منطقة  بجوار  الواقعة  اخلاملة  الرباكني  بني  التنقل  من  املغامرة  ه��واة 

وع�ساق الغو�س من ا�ستك�ساف ال�سعاب املرجانية الوفرية يف املياه املحيطة به. 

فرص استثمارية 
وان�ساء مطار خم�س�س    ،90 اأ�سل  22 جزيرة من  اإل��ى  تطوير  امل�سروع  وي�سعى 
لوجهة  امل�سروع مع مرا�س خم�س�س لليخوت، و3 اآالف غرفة فندقية مع مرافقها 

ومرافق �سكنية وترفيهية ينتهي العمل بها يف املرحلة االأولى من امل�سروع. 

كما يهدف امل�سروع اإلى ا�ستحداث اأكرث من 70 األف فر�سة عمل، وجذب نحو مليون 
�سائح �سنويا، وامل�ساهمة باإ�سافة 22 مليار ريال �سعودي اإلى الناجت املحلي للمملكة، وذلك 
من خال اإيجاد فر�س ا�ستثمارية للقطاع اخلا�س، وتطوير قطاع ال�سياحة، اإ�سافة اإلى 

حماية البيئة واملحافظة على الرتاث الثقايف واحل�ساري للمملكة. 

شركة البحر األحمر 
وتعنى �سركة البحر االأحمر للتطوير بتطوير منطقة امل�سروع وحتويلها اإلى وجهة 
�سياحية فاخرة تعمل على مدار العام، يقدرها اأهايل املنطقة، وال�سياح من جميع 

اأنحاء العامل، وجمتمع االأعمال الدويل على حد �سواء. 

وتلتزم ال�سركة  بتطبيق املعايري الدولية يف جمال التنمية امل�ستدامة وحماية 
التخطيط  مرحلة  م��ن  اب��ت��داء  التطوير  م��راح��ل  جميع  خ��ال  الطبيعية  البيئة 
ت�سخري  على  و�ستعمل   الوجهة،  واإدارة  الت�سغيل  مرحلة  اإل��ى  و�سوال  واالإن�����س��اء، 
مواردها الفريدة التي تتميز بها لعقد �سراكات اقت�سادية مع موؤ�س�سات عاملية يف 

مشروع »البحر األحمر«..  
طموحًا  األكثر  الفاخرة  للسياحة  فكرة 

في العالم
ملنطقة  التحتية  البنية  مرافق  وتطوير  والرتفيه،  والفندقة  ال�سيافة  جم��االت 

امل�سروع مثل �سبكة الطرق واملرافق العامة. 

تنوع بيولوجي 
لقيا�س  الدقة  اأق�سى قدر من  اتباع  للتطوير على  االأحمر  البحر  �سركة  حر�ست 
ت��اأث��ري امل�����س��روع ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ق��ب��ل وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن م��راح��ل تنفيذ امل�����س��روع، 

وا�ستخدمت يف ذلك اأ�سلوب امل�سح البحري. 

وت�ستهدف اخلطة املعدة حتقيق زيادة �سافية بن�سبة ت�سل اإلى %30 يف التنوع 
البيولوجي خال العقدين املقبلني، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته. 

مواجهة  م��ن  متكنها  متطورة  تقنية  حلول  ابتكار  اإل��ى  ال�سركة  ت�سعى  كما 
التحديات امللحة يف جمال التنمية امل�ستدامة، حيث تلتزم بانتهاج �سيا�سة االعتماد 
املواد  ا�ستخدام  �سيا�سات حظر  وبتنفيذ  الوجهة،  املتجددة يف  الطاقة  الكامل على 
وعدم  امل��وق��ع،  يف  النفايات  ردم  ومنع  التدوير،  الإع���ادة  القابلة  غري  البا�ستيكية 

الت�سريف يف مياه البحر. 

نظام إداري ذكي 
ويرتكز املخطط العام للم�سروع على نظام اإداري ذكي الإدارة املنتجعات ال�سياحية يف 
الوجهة والذي يدعم جمموعة كبرية من املنتجات واخلدمات امل�سممة ال�ستقطاب 
ال�سياح يف قطاع ال�سياحة الفاخرة، كما ي�ساعد يف اإدارة عدد الزوار ل�سمان متتعهم 

بتجربة خالية من االزدحام اأثناء زيارتهم للوجهة. 

حفاظ على البيئة 
لعبت عملية التخطيط امل�ساحي البحري التي قامت بها �سركة البحر االأحمر للتطوير 
بالتعاون مع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية، دورا مهما يف اإجناز الت�سور االأويل 
للمخطط العام، حيث من املتوقع حتقيق ن�سبة ا�ستفادة يف املحافظة على البيئة تزيد 
عن %30 من القيم احلالية، و�ستقوم امل�ست�سعرات البيئية التي مت و�سعها يف الوجهة 

مبراقبة ور�سد التاأثري البيئي، والعمل على توفري التغذية الراجعة للمياه. 

طاقة متجددة 
على  الكامل  االعتماد  �سيا�سة  انتهاج  اإل��ى  للتطوير  االأحمر  البحر  �سركة  وت�سعى 
كما  الكهرباء.  ب�سبكة  ربطها  وع��دم   ،100% بن�سبة  الوجهة  يف  املتجددة  الطاقة 
�ستقوم  بتوليد وتخزين كل ما حتتاجه من طاقة با�ستخدام املوارد املتجددة فقط. 

مستجدات المشروع 
االأول��ي��ة  امل��رح��ل��ة  االإن�����س��اء يف  اأع��م��ال  للتطوير  االأح��م��ر  البحر  �سركة  ب���داأت 
لتطوير م�سروع البحر االأحمر وفق املخطط العام اخلا�سع ملقايي�س ومعايري 
باأ�سماء  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى و���س��ع  ال�����س��رك��ة ح��ال��ي��ا  وت��ع��م��ل  وال��ت��ط��وي��ر،  التخطيط 
امل�ستثمرين وال�سركاء الراغبني يف العمل على حتقيق اأهداف امل�سروع، و�سيتم 
حتديث م�ستجدات امل�سروع ومراحل تطويره خطوة بخطوة من خال موقع 

ال�سركة االلكرتوين.
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نيوم ... سيكون أكثر المشروعات في العالم تطورًا  
لتصميم  العالمية  بكتل  شركة  مع  عقد  توقيع 
وتطوير البنية التحتية لمشروع المستقبل الجديد

عبير الجابر،
 سعيد آل يعلى 

وقعت �سركة نيوم )امل�ستقبل اجلديد(  يف نهاية �سهر ذي احلجة املا�سي  عقداً مع �سركة 
التحتية  البنية  م�سروعات  اإدارة  و  وتطوير  لت�سميم  »بكتل«  الرائدة  العاملية  االإن�ساءات 
الرئي�سية بامل�سروع اال�ستثماري التجاري ال�سناعي �سمال غربي اململكة العربية ال�سعودية 
على �ساحل البحر االأحمر واملطل على خليج العقبة ، والتي تتمثل يف بنية حتتية متكاملة 
ومنظومة تنّقل متقدمة،  تت�سم بكفاءة عالية، وت�سمل جميع املرافق اخلدمية امل�ساحبة 

للربط ، بكل �سا�سة بني مدن نيوم االإدراكية املقرر اإن�سائها. 
امل�ستقبل  م�سروع  اأن  الن�سر  نظمي  املهند�س  التنفيذي  ن��ي��وم  �سركة  رئي�س  وب��ني 
 ، التقنية  و  الفنية  الناحية  من  تطوراً  العامل  يف  امل�سروعات  اأك��رث  يكون  �سوف  اجلديد  
حيث اأن نيوم تبني اقت�ساداً و جمتمعاً موجهني نحو امل�ستقبل �سمن �سعيها اإلى �سياغة 
وم�ستدامة  ذكية  حتتية  ببنية  متتاز  متطورة  اإدراكية  مدناً  ي�سمل  للب�سرية  جديد  واقع 
ت�ستمد طاقتها من م�سادر متجددة لتوفري معي�سة ا�ستثنائية  ويف ذات ال�سياق ذكر نظمي 
�ستعمل  مبوجبه  و  امل�سروع  الإدارة  تنفيذي  كمدير  ل�سركة»بكتل«  العقد  منحت  نيوم   اأن 
اأحدث  الوا�سعة يف تخطيط وتنفيذ  املتخ�س�سة على توفري خدماتها وخرباتها  ال�سركة 
م�سروعات �سبكات النقل املتقدمة على م�ستوى العامل و اأكرثها تطوراً اإلى جانب الكثري 

من امل�سروعات االأخرى. 
القناة  نفق  اإن�ساء  يف  و�ساهمت   �سبق  الرائدة حيث  ال�سركات  بكتل من  �سركة  وتعد 
الذي يربط فرن�سا و بريطانيا و هو اأحد اأ�سخم امل�سروعات الهند�سية يف القرن املا�سي . 

وت�سعى �سركة بكتل  اإيل تنفيذ م�سروع منظومة النقل الذي �سيتم على نحو يغطي 
مواقع متعددة ب�سكل متزامن يف نيوم ؛ ليتما�سى مع طموحاتها لتجهيز املنطقة باأحدث 
ا�ستثنائي لل�سكان والزوار  املدنية احل�سرية لتقدمي منوذج حياة  التجهيزات  التقنيات و 
منطقة  بها  حتظى  التي  الغنية  البيئة  على  احل��ف��اظ  ال��وق��ت  نف�س  ويف   ، وامل�ستثمرين 
نيوم ، و�سوف تكون املدن االإدراكية يف نيوم منوذجاً للجيل القادم من املدن الذكية وهي 

جمتمعات معززة تقنياً وم�ستدامة رقمياً. 
الوطنية    stc املا�سي مع جمموعة   يوليو  اأر�ست عقداً  يف  قد  نيوم  �سركة  وكانت  
لتطوير البنية التحتية يف مدنها من خال بناء وت�سغيل �سبكة اجليل اخلام�س ، كما اأنه  
دخلت  يف �سراكة مع �سركة اإير برودكت�س واأكو باور بقيمة 5 مليارات دوالر الإن�ساء اأكرب 
الذي  للبيئة  و�سديقة  نظيفة  بطريقة  واالأمونيا  الهيدروجني  الإنتاج  العامل  يف  م�سروع 

�سيكون جاهزاً للت�سغيل يف عام 2025 م .  
واأو�سح  املهند�س نظمي الن�سر الرئي�س التنفيذي ل�سركة نيوم  اأن االتفاقية تهدف 
اإلى تن�سيق وتعزيز التعاون بني اجلانبني يف جماالت الطاقة عموماً ، والطاقة املتجددة 
االقت�ساد  م��راح��ل  وتطبيق  ال��ه��ي��دروج��ني  اإن��ت��اج  اإل���ى  ب��االإ���س��اف��ة   ، وج��ه اخل�سو�س  على 
الدائري للكربون و االبتكار و التطوير و الذكاء اال�سطناعي يف قطاع الطاقة ، م�سرياً 
اإيل اأن اململكة ت�سعى من خال وروؤيتها 2030 اال�ستفادة من املوارد املتجددة مثل الطاقة 
ال�سم�سية ، وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وغريها ، ومو�سحاً اأن خادم احلرمني 
اأنها �ست�سمل  التعاون بني وزارة الطاقة و�سركة نيوم  حيث  ال�سريفني قد بني  جماالت 
، و  جوانب عدة،  ذكر منها ت�سكيل مزيج الإنتاج الكهرباء ، وم�سروعات الطاقة املتجددة 
اال�ستفادة من برامج املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة ودعم م�سروعات ال�سبكة الكهربائية 
و بنيتها التحتية ، وتطبيق قواعد الربنامج الوطني للمحتوى املحلي يف قطاع الطاقة ، 
و االإ�سهام يف برنامج ا�ستدامة الطلب على املواد الهيدروكربونية، وتطبيق ا�سرتاتيجية 

االقت�ساد الدائري للكربون. 
ويف ختام حديثه �سكر املهند�س نظمي الن�سر خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 
عهده االأمني على دعمهما املتوا�سل ل�سركة وم�سروع نيوم ، موؤكداً ان هذا الدعم يحّفز 

اجلميع على ال�سعي الدوؤوب لتحقيق اهداف روؤية اململكة 2030. 
 يذكر اأنه قبل ثاث �سنوات؛ وحتديداً يف الرابع من �سفر لعام 1439 ه� اأعلن ويل 
العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عن اإطاق 
م�سروع نيوم )NEOM ( ) امل�ستقبل اجلديد( اال�ستثماري التجاري ال�سناعي الذي يقع 
يف ال�سمال الغربي للمملكة العربية ال�سعودية على �ساحل البحر االأحمر ومطل على خليج 
العقبة ، والذي من �ساأنه اأن يجعل عجلة التطور تنطلق ب�سكل اأ�سرع، وياأتي  امل�سروع  �سمن 
تتحول  بتحقيقها  التي   2030 روؤي��ة  ال�سعودية  العربية  للمملكة  امل�ستقبلية  الروؤية  اإط��ار 
اململكة ال��ى من��وذج عاملي رائ��د يف خمتلف امل��ج��االت، وك��ان  ويل العهد �سرح يف االع��ان 
اأنه  �سيتم الرتكيز الى ت�سع قطاعات ا�ستثمارية،  وهي القطاعات املخت�سة  عن امل�سروع 
، مب�ستقبل احل�سارة االن�سانية  وهي، الطاقة ، املياه ، الغذاء ،  العلوم التقنية الرقمية 
، االإعام واالإنتاج االإعامي ،  الرتفيه ، الت�سنيع املتطور،  وم�ستقبل املعي�سة ، ويعترب 
امل�سروع حمرك اقت�سادي للمنطقة والعامل اأجمع ؛ فهو م�سجع للتنوع االقت�سادي والنمو 

والتطور ، وكما اأنه �سيوفر العديد من فر�س العمل. 
اإ�سرتاتيجي،  فهو يقع يف منطقة جغرافية  نيوم ذو موقع  كما يعد م�سروع 
ا�ستثنائية متنوع الت�ساري�س ، مبا فيها  �سهول وجبال �ساهقة على ارتفاع 2500م، 
كما اأن درجات احلرارة تقل عن املناطق املحيطة ب� 10 درجات مئوية، كما يطل على 
 ، اأكرث من 450ك��م  خليج العقبة والبحر االأحمر، وميتد  على �سواحل تزيد على 
اإ�سافة اإيل العديد من اجلزر، كما اأنه له موقع جتاري مهم؛ اإذ اأن ما يقارب 10%، 
من التجارة العاملية متر عرب البحر االأحمر، وي�سم امل�سروع  اأف�سل التقنيات املائية 
على م�ستوى العامل ، وحتظى بفر�س اال�ستفادة من م�سادر مائية غري حمدودة ، 
والى جانب ذلك وجود  م�سادر منخف�سة التكاليف للطاقة املتجددة ؛ مما ي�سيف 
ميزة تناف�سية يف هذا املجال احليوي ، ومن اأهداف نيوم اأن ت�سبح م�سدراً عاملياً 
و من  وتنقيتها،   املياه  رائ��داً يف حتلية  وتخزينها،  ومركزاً  املائية  الطاقة  الإنتاج 
ل�سمان  ؛   املياه  حتلية  يف   100% بن�سبة  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  له  املخطط 
اإليها جتنب ت�سريف  اأك�سيد الكربون الى ال�سفر،  ي�ساف  انبعاثات ثاين  خف�س 
االأه��داف  من  وكذلك  املحيطة،   البيئة  على  حفاظ  م�سرة  خملفات  اأو  م��واد  اأي 
معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي توليد الطاقة ، وحتويلها الى اأ�سمدة ،واإعادة تدوير 
املياه وتنقيتها ب�سكل كامل ؛ الإعادتها مياه ري �ساحلة ، وياأتي ذلك �سمن م�سروع  
باأكرب �سكل  ، واال�ستفادة  ال�سحي بطريقة م�ستدامة  ال�سرف  التخل�س من مياه 
البنية  بالكامل عرب  مت�سلة  �ستكون  امل�سروع  املياه يف  توزيع  �سبكة  اأن  كما  منها،  
التحتية،  التي متتاز بالتطور والذكاء ل�سمان احلد االأدنى من فقدان املياه ، وبهذا 
�ست�سبح نيوم اأمنوذجاً عاملياً يحتذى به،  يف طليعة ابتكارات تنقية املياه وحتليتها 
من خال اأنظمة منوذجية ، تعمل معا ب�سكل مثايل من املياه الى م�ستقبل الطاقة،  
اأن   حيث  ي�ساهى،  ال  متجددة  طاقة  نظام  على  امل�سروع  يحتوي  امل�سمار  ذات  ويف 
ويرجع   ، املتجددة  الطاقة  لتوليد  م�ساعدة  مناخية  طبيعة  ذات  امل�سروع  منطقة 
تعتمد  اأنظمة  بناء  ف�سيتم   ، الرياح  و�سرعة   ، القوية  ال�سم�س  اإ�سعاعات  اإيل   ذلك 
�سبكة نقل وتوزيع ذكية  �س�ستم تطوير  %100، كما  بن�سبة  املتجددة  الطاقة  على 
جمهزة باأحدث التقنيات، و�ستوا�سل �سعيها يف قيادة قطاعات الطاقة النظيفة ذات 

اال�ستهاك املرتفع. .
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إبراهيم الزين،
 منى علي 

منذ 6  �سنوات ويف اليوم الثالث من �سهر ربيع االآخر لعام األٍف واأربع مئٍة و�ستٍة وثاثني 
�سعود مقاليد  اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفني  تقلد خادم احلرمني  هجرية 
احلكم للمملكة العربية ال�سعودية، وها هي الذكرى ال�ساد�سة لبيعته والتي نحتفل بها 
اليوم وجندد فيها احلب والوالء له ونتعهد بال�سمع والطاعة يف املن�سط واملكره، ون�ستذكر 
فيها ما حتقق لنا يف عهده من منجزات عظيمة وغري م�سبوقة منذ تاأ�سي�س اململكة على 
نخبٌة من  ع��رّب  املنا�سبة  وبهذه  ث��راه،  اهلل  الرحمن طيب  بن عبد  العزيز  امللك عبد  يد 
طاب وطالبات جامعة امللك خالد  من خمتلف التخ�س�سات عرب »اآفاق« عن م�ساعرهم، 

م�سيدين مبا حتقق من تغيريات جذرية يف عهد امللك �سلمان يف خمتلف املجاالت. 

 نجدد البيعة لسلمان 
االإن�سانية  العلوم  بكلية  اجلغرافيا  وطالب  نيوز  ع�سري  �سحيفة  مكتب  مدير  اأ�ساد  بداية 
حممد االأملعي مبا تقوم به حكومة خادم احلرمني ال�سريفني من برامج تطويرية وتنموية 
يف خمتلف املجاالت، وقال  »لقد حتققت يف عهد  امللك �سلمان منجزات تنموية �ساملة ت�سابق 
الزمن للمملكة والأبنائها وللقاطنني على اأر�سها، التي جعلت من االإن�سان حمور اهتمامها 
من  رغد  ظل  يف  والرخاء  واال�ستقرار  باالأمن  اململكة  مواطن  ينعم  حتى  ال�سنني  و�سابقت 

العي�س واحلياة الكرمية«. 
امللك �سلمان بن  ال�سريفني  اإل��ى خ��ادم احلرمني  البيعة وال��والء  واأ���س��اف »جن��دد 
الغايل  اأن يدمي على وطننا  املولى عز وجل  �سائلني  اآل �سعود حفظه اهلل،  عبدالعزيز 
نعمة االأمن واالأمان يف ظل قيادتنا الر�سيدة، كما ن�ساأله جل جاله اأن يحفظ وطننا 

الغايل من هذا الوباء اإنه �سميع جميب الدعاء«. 

صدق االنتماء 
من جانبه قال طالب االأحياء العامة بفرع اجلامعة بتهامة  حممد �سعيبي »اإن بادنا 
الغالية يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل- 
ال��ذي وفر  االأم��ر  املجاالت،  �ستى  �ساملة وتطور يف  تنموية  بنه�سة  تنعم وهلل احلمد 

لبادنا  اأجواء اأمنية واقت�سادية وحياة كرمية للمواطن واملقيم على حد �سواء«. 
واأكد اأن ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الر�سيدة واالعتزاز بوطننا الغايل، 
معتربا اأنها جت�سيدا مل�ساعر الوفاء، و�سدق االنتماء لهذه االأر�س املباركة اأر�س احلرمني 
»اململكة  قائا:  االأم��م،  بني  بادنا  ورفعة  تقدم  اأج��ل  العمل من  واإخا�س  ال�سريفني، 
اليوم توؤكد للعامل اأجمع اأنها مل ولن تتخلى عن دورها القيادي يف توجيه املنطقة نحو 
العامل  اململكة على مراكز متقدمة بني دول  االأمن وال�سام واال�ستقرار، فقد ح�سلت 
ب�سبب املواقف املتزنة واحلكيمة جتاه خمتلف الق�سايا الدولية فتمكنت من االإ�سهام يف 

معاجلة الكثري من الق�سايا ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية«. 
واأردف »اإن امللك �سلمان حفظه اهلل يعمل على بناء دولة قوية متزنة متما�سكة 
الدماء  �سخ  امل�سوؤولية  اهلل-  حفظه  توليه-  بداية  فمنذ  وبناتها  اأبنائها  ب�سواعد 
ال�سابة يف �سرايني اجلهاز االإداري والتنفيذي للدولة يف جميع قطاعاتها؛ لتبداأ 

عملية االإ�ساح والتنمية يف كل مرافق الدولة«. 

رفاهية واستقرار 
بدوره قال طالب ق�سم االإعام واالت�سال بكلية العلوم االإن�سانية مداوي االحمري 
ت��راب هذه  اليوم ت�سهد ذك��رى خالدة يف نف�س كل مواطن يعي�س على  »اأن بادنا 
و�سنة  الكرمي  كتابه  من  يتخذون  اأم��ر  والة  لها  اهلل  اأوك��ل  التي  الطاهرة  الباد 
بيعة  �سنوات على  �ست  ود�ستورا، وهي مرور  و�سلم منهجا  عليه  اهلل  ر�سوله �سلى 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  نه�ستنا  وب��اين  م�سريتنا  قائد 

العزيز اآل �سعود -حفظه اهلل-«. 
اأن هذه الذكرى مليئة مب�ساعر الفرحة واالمتنان لهذا العهد املبارك  واأكد 
الذي �سهدت فيه بادنا الغالية منوا وازدهارا وتطورا يف �ستى املجاالت ونال فيها 
املواطن املزيد من الرفاهية واال�ستقرار والكثري من العطايا اخلرية التي حققت 

له العي�س الكرمي واخلري الوفري. 
واأختتم حديثه قائا »اأدعو اهلل عز وجل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني، 
ذخ��را  ويجعلهم  والعافية،  ال�سحة  عليهم  ي��دمي  واأن  االأم���ني،  عهده  ويل  و�سمو 
للوطن، ولاأمتني العربية واالإ�سامية، واأن يحفظ بادنا الغالية، ويدمي عليها 

نعمة االأمن واالأمان«. 

اجتثاث رؤوس الفساد 
واأ�ساد طالب االإعام واالت�سال يف م�سار العاقات العامة، وال�سحفي يف �سحيفة الوطن 
في�سل زايد مبا حتقق يف هذه املرحلة من اإ�ساحات داخلية وحتديدا »اجتثاث الروؤو�س 

الطالب والطالبات: 
نجدد البيعة والـوالء لمـلك الحـزم والعطاء

الفا�سدة« ح�سب تعبريه،  موؤكدا اأن اأ�سحاب الف�ساد ت�سببوا يف الفرتات ال�سابقة بتاأخري 
كبري يف كافة امل�ستويات، م�سيفا: »اإن عهد امللك �سلمان -حفظه اهلل- اأت�سم بقوة العزمية، 

حيث مل يتم التهاون مع اأي �ساحب ق�سية ف�ساد كائًنا من كان«. 
واأ�ساف: »تتجدد لنا الذكرى ال�ساد�سة لتويل خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
الرخاء واالزده���ار؛  حيث  ، ونحن يف  ال �سعود حفظه اهلل  �سلمان بن عبدالعزيز 
، وال تزال تتقدم  النوعي على كافة االأ�سعدة  اأن بادنا حظيت يف عهده بالتغري 
�سمن م�ساف الدول الكربى يف العامل ، وذلك يربهن  على كرثة االإ�ساحات التي 

حتققت يف عهده الزاهر«. 
واأختتم حديثه قائا »جندد البيعة والوالء لوالدنا العظيم ، ونرفع اأكف ال�سراعة واالبتهال 

هلل عز وجل اأن ميد يف عمره اأعواما عديدة واأزمنًة مديدة وهو يف �سحة واأمن وعافية«. 

 عهد العطاء والنماء 
عندما  عبدالعزيز مقولته  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  لقد حقق خادم احلرمني 
قال »املواطن حمور اهتمامنا«، هكذا تقول الطالبة بكلية ال�سيدلة وفاء العكا�سي، 
ت��ويل خادم  اأع��وام على  �ستة  م��رور  و�سعادتها مبنا�سبة  م��دى فخرها   معربة عن 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان مقاليد احلكم، معتربة اأن عهده اأت�سم بالعطاء 
والنماء والنه�سة يف كافة املجاالت، والقرارات الهادفة واملبادرات التنموية ل�سالح 

املواطنني، واالهتمام بكافة متطلباتهم. 
واأردفت »نحن ن�سهد توا�سا م�ستمرا الإجنازات خمتلفة وا�ستلهمنا من خال 
تلك ال�سنني املعنى احلقيقي ملرحلة النماء التي متر بها مملكتنا فذكرى البيعة 

ال�ساد�سة ما هي اإال امتداد للخري واالزدهار امل�ستمر لوطننا و�سعبنا«. 

الوالء لملك الحزم 
من جانبها اأكدت  طالبة الفيزياء وجدان علي باأن تاريخ ذكرى البيعة من التواريخ 
اأع��وام من العزم واحل��زم للملك �سلمان  اأنه مت مرور �ستة  اإلى  العظيمة؛  م�سرية 
وويل عهده اللذان جعا اململكة منوذجا للتطور واالزده��ار واأحدثوا نقلة نوعية 

للملكة اقت�ساديا و�سيا�سيا واأمنيا. 
واأبعادها،  تفا�سيلها  بكل  نعي�سها  وم�ستدمية  دائمة  ذكرى  البيعة  »ذكرى  وقالت 
وما زال ال�سعي يتوا�سل للنهو�س بالوطن يف �ستى جماالت احلياة، واالرتقاء باملواطن، 
وتهيئة �سبل العي�س الرغيد له، ولل�سباب بناة هذا الوطن والتحليق يف االآفاق العاملية، 
وعلى العهد وال��وف��اء جن��دد البيعة وال���والء مللك احل��زم وال��ع��زم ال��ذي ك��ان له اجلهد 

الكبري يف تطور هذه الباد«. 

ملك القلوب 
وقالت طالبة العاقات العامة رمي العرداين »نحن اأبناء هذا الوطن العظيم، نعلنها باأعلى 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  بيعتنا  وجن��دد  قادتنا،  خلف  نقف  اأننا  �سوت 
عبد العزيز اأدام اهلل بقاءه، ووفقه اإلى ما يحبه وير�سى،   ونبعث يف هذا اليوم ر�سالة �سكر 
ك��ل  ما قدمه للمواطن وال��ب��اد، فهو لي�س قائد فقط، واإمن��ا االأب  وتقدير واع��ت��زاز على 
االأك��رب الأبناء ه��ذا الوطن وال��ق��دوة االأول��ى يف حتقيق اخل��ري وحمبة الوطن اأط��ال اهلل يف 
راية  جعل  يف  �سببا  واأدام���ه  والعباد،  الباد  خدمة  فيه  ملا  ووفقه  القلوب،  ملك  فهو  عمره 

الوطن عالية خفاقة«. 

مستقبل مشرق للمرأة 
اأ�سادت الطالبة بتخ�س�س ريا�س االأطفال �سيماء االأملعي بكل ما مت خال عهد امللك �سلمان 
اأن خادم  العهد، معتربة  ال�سعودية يف هذا  للمراأة  من منجزات وتغيريات عظيمة حتققت 
اإلى  املا�سية  ال�سنوات  خ��ال  دائما  �سعى  اهلل-  -حفظه  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
حقبة  لتقود  املجاالت  خمتلف  يف  االأب���واب  اأمامها  وفتح  املجتمع،   يف  للمراأة  قيمة  حتقيق 

جديدة وم�سرفة من االإجنازات املتتالية با�سم الوطن، وتنال مراكز متقدمة. 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف  والعمل  االإن��ت��اج  مليادين  امل��راأة  دخ��ول  اأن  واعتربت 
التفاوؤل مب�ستقبل واعد  امل��راأة، يبعث  اال�ستمرار بدعم  اململكة يف  القيادة على عزم  وتاأكيد 
وم�سرق للمراأة ال�سعودية، لتحتل املكانة التي ت�ستحقها، موؤكدة اأن امللك �سلمان قال: »املراأة 
هي م�سدر التطور الأي جمتمع فمن غري ن�ساء ممكنات ي�سعب اإ�ساح املجتمعات؛ حيث اإن 
املراأة هي ن�سف املجتمع وهن مربيات االأجيال، وقد اأثبتت عرب التاريخ دورها البارز والفعال 

يف قيادة التغري و�سنع القرار«. 
واختتمت حديثها قائلة »حفظ اهلل قائدنا العظيم فله جندد العهد ونفي بالوعد«. 

ويف اإطار دعم خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز للمراأة توؤكد الطالبة 
امل�ستمر من  اأن الدعم  اآل فائع  العلوم واالآداب ب�سراة عبيدة �سهد  بق�سم علوم احلا�سب بكلية 
قبل امللك �سلمان للمراأة اأدى اإلى ظهور مناذج م�سرفة من ن�ساء الوطن، وتقدمهن يف خمتلف 
املنا�سبة  ا�ستثمرت هذه  املجاالت وت�سريفهن للوطن وحتقيقهن للكثري من االنت�سارات، كما 

لتجدد الوالء والبيعة للملك �سلمان راجية اهلل اأن يحفظه ويرعاه.
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نافذة

ستة أعوام حافلة بالعطاء 
والنماء وذكرى تجسد 

التقدير والعرفان
تعي���س اململك��ة منا�س��بًة غالي��ًة تزامًن��ا م��ع حل��ول الذك��رى 
ال�ساد�س��ة للبيعِة املُباركة خلادم احلرمني ال�س��ريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- ملًكا للباد، 
وه��ي تعي���س وترف��ل باأم��ن واأمان ومكان��ٍة وري��ادٍة عاملية يف 

�ستى املجاالت.
اإن ذكرى البيعة ال�ساد�سة هي حمل فخر مبلك احلزم 
والعزم، ملٌك اأ�س�س لبناء دولة حديثة، ملٌك راعى التنمية 
يف كل مراف��ق الدول��ة، وحتق��ق يف عه��ده ُمنج��زاٍت تنموي��ة 
�ساملة، وجعل من االإن�سان حمور اهتمامه؛ لينعم باالأمن 
العي���س واحلي��اة  واال�س��تقرار والرخ��اء يف ظ��ل رغ��ٍد م��ن 
الكرمي��ة، بداي��ًة بروؤي��ة اململك��ة 2030 الت��ي نقل��ت اململك��ة 
اإل��ى م�س��اف ال��دول املتقدم��ة واملوؤث��رة يف الع��امل مل��ا تتمتع 
ب��ه م��ن تاأثري �سيا�س��ي كبري وق��درات اقت�سادي��ة و�سناعية 
�سخمة وتفوق ع�س��كري، واأخذه��ا زمام املبادرة يف مواجهة 
الكث��ري من التحدي��ات وجمابهة العديد من االأزمات التي 
�س��هدتها املنطق��ة والعامل، وت�س��لمها رئا�س��ة جمموعة دول 

الع�سرين لعام 2020.
كب��رية  مبنج��زات  الوط��ن  حظ��ي  ال�س��ياق،  ذات  ويف 
م��ن خ��ال اإجن��از امل�س��اريع التنموي��ة العماق��ة، والعم��ل 
باإ�س��رار وعزمي��ة لتحقيق الت��وازن املايل ملوارده��ا، وتنفيذ 
االإ�ساحات الهيكلية الداعمة لاقت�ساد الوطني وتنويع 
م�س��ادر الدخ��ل، كم��ا حقق��ت اململك��ة بف�س��ل اهلل ث��م مب��ا 
تبذله قيادة هذه الباد املباركة مراكز متقدمة يف العديد 
يف  واأ�سبح��ت  والتناف�س��ية،  االقت�سادي��ة  املوؤ�س��رات  م��ن 
مقدم��ة الدول التي ي�س��ار اإليها بالبن��ان يف االإدارة الواعية 

وال�سفافية ومكافحة الف�ساد.
خ��ادم  يحف��ظ  اأن  القدي��ر  العل��ي  اهلل  اأدع��و  ختاًم��ا، 

احلرمني ال�سريفني ذخًرا و�سنًدا وقائًدا لوطنه واأمته.
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Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

المشرف العام
د. علي زهير القحطاني

نائب المشرف العام
محمد إبراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة اإلدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

رئيسة التحرير : 
جوهرة الشهراني

نائبة رئيسة التحرير : 
درة الحمادي

سكرتير التحرير: 
عبدالرحمن بهران

هيئة التحرير : 
عهود عبدالرحمن - محمد الجائزي
روال الشهراني - عائشة الكبيبي

منى علي - آمال علي
إبراهيم الزين - عبير جابر

عبداهلل األسمري - حنان البشري
حسام العمري - سعيد الشهراني 

شذا عبدالرحمن

الهيئة األكاديمية
د.مكي أحمد مكي

د. مريم العجمي
أ.نجوى آل شاهر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي

ُ


