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 اإلنجازات واألمجـاد تتجدد في اليـوم الوطنـي التاسـع والسبعيـن للمملكـة  

 صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود  خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبد العزيز آل سعود 

 السعودية بقيادة خادم الحرمين.. نهضة شاملة ومستقبل أكثر ازدهارًا

 المملكـة سـاهمت في تمويل مسـيرة التنمية فـي العديد من الـدول النامية كما بـادرت بإعفاء عدد منهـا من الديون المسـتحقة عليها

 تاريخ مجيد ال ُينسى.. وانطالقة حضارية في شتى المجاالت

التنموية   واتسمت املســـيرة 
بالتوازن والشمولية  اململكة  في 
واالسترشـــاد بتعاليـــم الديـــن 
اإلسالمي احلنيف وقيمه السامية، 
وتضمنت أهداف اململكة منذ خطة 
التنمية األولى ٣ أبعاد رئيسة هي 
البعد االقتصادي والبعد االجتماعي 
والبعد التنظيمي، فتناول البعد 
االقتصـــادي توفير املناخ املالئم 
للنمو االقتصادي وتنمية وبناء 
التجهيزات األساســـية كإنشـــاء 
املباني واملرافق  الطرق وتشييد 
اخلاصـــة بالتعليـــم والصحـــة 
واإلسكان وتوفير املاء والكهرباء 
ثم إقامة املصانـــع واالجتاه إلى 
الغذاء وحتقيق  الزراعة لتوفير 
االكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي 

مهم.
  وتناول البعد االجتماعي رغبات 
املواطـــن الســـعودي وإمكاناته 
وطموحاته حيث مت التوسع في 
فرص التعليم بجميع مراحله كما 
مت االهتمـــام بالتدريب، وتوفير 
الرعاية الصحية والطبية املجانية، 
مع االهتمام باإلسكان وتشجيع 
حركـــة القطاع اخلاص من خالل 
القروض والتسهيالت املتعددة. 
أما البعـــد التنظيمي فقد تناول 
إدخـــال تغييرات أساســـية في 
اللوائح  اإلدارة وإصـــالح  مجال 
واألنظمـــة املرنة املواكبة حلركة 
التنمية إضافة إلى إنشاء مؤسسات 
جديدة تلبي املتطلبات االقتصادية 
أداء  واالجتماعية وتوسيع دعم 

االقتصاد الوطني.

  خطط التنمية

  وتعتبـــر اخلطة اخلمســـية 
للتنمية الثامنة (١٤٢٥-١٤٣٠هـ) 
(٢٠٠٥-٢٠٠٩م) احلالي تنفيذها 
حاليا امتدادا لألهداف بعيدة املدى 

للمسيرة التنموية في اململكة·

  ومن أبرز أهداف الخطة ما يلي:

  ـ تنمية قدرات املوارد البشرية 
وتوفير الفرص الوظيفية املالئمة 
لزيادة مشاركة القوى العاملة ورفع 
كفاءتها من خالل توفير اخلدمات 
التعليمية واالجتماعية والصحية 

وتدريب الكوادر الوطنية·
  ـ تنفيذ سياســـة التخصيص 

باعتبارها خيارا استراتيجيا.

  ـ االهتمام بالتجهيزات األساسية 
لتهيئة املناخ املالئم جلميع قطاعات 
االقتصاد الوطني وصيانتها إلطالة 
عمرها التشغيلي وحتقيق الزيادة 

في اإلنتاج. 
  ـ تطويـــر التنظيـــم اإلداري 
واملالـــي وإعادة هيكلـــة أجهزة 
احلكومة لرفع الكفاءة اإلنتاجية 

وحتسني األداء. 
باملتغيـــرات  االهتمـــام    ـ 
االقتصادية العاملية وأثرها على 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في اململكة وعلى رأسها انضمام 
اململكة ملنظمـــة التجارة العاملية 

واآلثار املترتبة عليه. 
  ـ االهتمـــام بالتطوير التقني 
وبناء قاعـــدة وطنيـــة للعلوم 
والتقنية ملشاركة القطاعني اخلاص 
والعام لها والقدرة على تشجيع 

اإلبداع واالبتكار.
  ـ الترشيد في استغالل املوارد 
االقتصادية في اإلنتاج واالستهالك 

لتحقيق الكفاءة االقتصادية. 

  التخصيص

  بذلت حكومة خادم احلرمني 
الشـــريفني جهودا قويـــة لدعم 
التخصيص كخيار مهم لتعزيز 
مشاركة القطاع اخلاص في تقدمي 
اخلدمات التي تقوم بها املؤسسات 
احلكومية ولها طابع جتاري وأقر 
املجلس االقتصادي األعلى في عام 
٢٠٠٣م استراتيجية التخصيص 
التي تسعى من خاللها احلكومة 
إلى حتقيق عدد من األهداف املهمة 
منها رفع كفاءة االقتصاد الوطني 
واملشاركة الفاعلة للقطاع اخلاص 
وتشجيع االستثمار وزيادة فرص 
العمل، كما أقـــر مجلس الوزراء 
قائمة األنشطة واملرافق احلكومية 
املستهدفة بالتخصيص وتشمل 
٢٠ مرفقـــا ونشـــاطا حكوميـــا. 
ومـــن أبرز تلك األنشـــطة املياه 
والصرف الصحـــي، واملطارات، 
والطـــرق، واخلطوط احلديدية، 
واخلدمـــات التعليمية والبلدية، 
وتنفيذا لقـــرار تخصيص قطاع 
االتصاالت وحتويله إلى شـــركة 
مساهمة مت طرح ٣٠٪ من أسهم 
الســـعودية  شـــركة االتصاالت 

لالكتتاب العام. 
  وسبق ذلك إســـناد عمليات 

التشـــغيل والصيانة في املوانئ 
السعودية إلى القطاع اخلاص، كما 
بدأت اخلطوات األولى لتخصيص 
العربيـــة  اخلطـــوط اجلويـــة 
الســـعودية بناء على توجيهات 
من خادم احلرمني الشريفني كما 
بدأت خطـــوات تخصيص مرفق 
ســـكة احلديد ملد شبكات السكك 
امتـــداد اجلزء  احلديديـــة على 
الرئيسي من املساحة اجلغرافية 

الواســـعة للمملكة، ومت حتويل 
املديرية العام للبريد إلى مؤسسة 

عامة لتهيئتها للتخصيص· 

  القطاع الصحي

القطـــاع الصحـــي    يحظـــى 
باململكة باهتمام كبير من الدولة 
التي جعلته في مقدمة أولويات 
خططها التنمويـــة كونه يتصل 
بحياة اإلنسان الذي يعد ركيزة 

التنمية وهدفها األساسي.
  وبينت آخر التقارير اإلحصائية 
الصادرة عـــن وزارة الصحة أن 
عـــدد املستشـــفيات احلكومية 
واخلاصة فـــي اململكة بلغ حتى 
نهاية العام ١٤٢٤-١٤٢٥هـ  حوالي 
٣٤٥ مستشفى تضم أكثر من ٤٩ 

ألف سرير. 
  وشكلت املستشفيات التابعة 
لوزارة الصحـــة الغالبية إذ بلغ 

عددها ٢٠٠ مستشفى تضم أكثر 
من ٢٨٧٥١ سريرا يساندها نحو 
١٨٢٤ مركـــزا للرعاية الصحية. 
حيث افتتـــح بداية العام ٢٠٠٦م 
عدد من املستشفيات البعض منها 
تخصصيا كمستشـــفى الظهران 

التخصصي للعيون. 
  وبلــــغ إجمالي عــــدد األطباء 
التابعني لوزارة الصحة ١٧٦٢٣ طبيبا 
فيمــــا بلغ عدد الصيادلة أكثر من 

٩٠٠ صيدلي أما عدد هيئة التمريض 
فبلغ ٣٨٠١٩ ممرضا يساندهم ٢٣٣٦٩ 
من الفئات الطبية املساعدة. وارتفع 
عدد األطباء في القطاعات الصحية 
احلكوميــــة واخلاصــــة إلى نحو 
٣٦٦٦٧ طبيبا منهم ٧٣٥٠ طبيبا 
سعوديا يشكلون ما نسبته ٢٢٪ 
تقريبا فيما بلغ عدد الصيادلة ٥٥٣٠ 
ووصل عدد العاملني في التمريض 
إلــــى ٧٢٥٠٥ ممرضني وممرضات 
يساندهم أكثر من ٤٤٢٦٥ من الفئات 
الطبية املساعدة.  وتقوم عدد من 
اجلهات احلكومية بتقدمي العناية 
الصحية ملنسوبيها وللمواطنني 
من بينها احلرس الوطني ووزارة 
الدفاع والطيران ووزارة الداخلية 
واجلامعــــات وجميعها شــــهدت 
مستشفيات ومراكز صحية متطورة 
ال تقتصــــر مهمتها علــــى تقدمي 
خدماتها الصحية على منسوبي تلك 
اجلهات بل تتعداها إلى املواطنني.  
ولعل النجاح األبرز الذي حققته 
اململكة في املجال الطبي هو عمليات 
فصل التوائم السيامية التي حققت 
فيها اململكة جناحا منقطع النظير 
بفضل من اهللا ثم بتوجيهات خادم 
امللك عبداهللا  احلرمني الشريفني 
بــــن عبدالعزيز آل ســــعود أهلها 
ألن تكــــون مملكة اإلنســــانية إذ 
أجريت في مدينة امللك عبدالعزيز 
الطبية بالرياض التابعة للشؤون 
العديد  الوطني  الطبية باحلرس 
مــــن العمليات من هذا النوع بالغ 
التعقيد لتوائم سيامية من دول 
عديدة عربية وآسيوية وأوروبية.  
ونتيجة للنجاحات املتواصلة التي 
حققتها اململكة في تلك العمليات 
املعقدة والصعبة فقد أنشأت الدولة 
مركزا متخصصــــا لنقل وزراعة 
األعضاء يتولى مهمة التنســــيق 
بني املستشــــفيات في مجال نقل 
وزراعة األعضاء بعد الوفاة ألنها 
تسهم بعد توفيق اهللا ومشيئته 

في إنقاذ حياة شخص آخر. 

  الرعاية االجتماعية

  تنهض الدولــــة ممثلة بوزارة 
الشؤون االجتماعية ببرامج متعددة 
للرعاية والتنمية االجتماعية تشمل 
العناية بالطفولة واألمومة ورعاية 
األيتام واملسنني والعناية باألحداث 
واملعاقني وتأهيلهم وتوفير سبل 

الذين  الكرمية للمواطنني  احلياة 
يواجهون ظروفا اجتماعية وصحية 
واقتصادية صعبة ومســــاعدتهم 

للتغلب على ظروفهم. 
  ويتم ذلك من خالل شبكة من 
املرافق تشمل (١٨) دارا ومؤسسة 
لرعاية األيتام ذكورا وإناثا و(١٩) 
دارا ومؤسســــة لرعاية األحداث 
املعرضني لالنحراف ذكورا وإناثا 
ومؤسســــتني لرعايــــة األطفــــال 
املشــــلولني و(٢٦) مركزا لتأهيل 
املعاقني و(١٠) دور لرعاية املسنني 

و(١١) مكتبا ملكافحة التسول.
  وتقوم مراكز اخلدمة والتنمية 
االجتماعية وهي (١٧) مركزا للتنمية 
االجتماعية تخدم املناطق الريفية 
و(٧) مراكــــز للخدمة االجتماعية 
تخــــدم املناطق احلضرية بتنفيذ 
برامــــج متعــــددة بالتعــــاون مع 
اجلهود األهلية في مجال التنمية 
االجتماعية املختلفة ونشــــأ عن 
تلك اجلهود إنشاء (١٦١) جمعية 
تعاونية، و(٢٣٠) جمعية خيرية 
منها (٢٢) جمعية نسائية تشارك 
في مختلف أنواع الرعاية واخلدمات 

االجتماعية.

  الشباب والرياضة

  حظي قطاع الشباب والرياضة 
باهتمام متثل في جهود الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب التي تبنت 
اســــتراتيجية شــــاملة للنهضة 
الرياضية والشــــبابية ومتكنت 
من توفير بنية رياضية وثقافية 
ضخمة شملت (٧٢) منشأة رياضية 
تتضمن اســــتادات ومدنا ومراكز 
رياضية منها (١٣) مدينة رياضية 
و(١٧) مركــــزا رياضيــــا وثقافيا 
ومعسكرين دائمني للشباب و(٥) 
ساحات شعبية ومعهد إلعداد القادة 
ومستشفى للطب الرياضي و(٢٥) 
الرئاسة  مقرا لألندية وتشــــرف 
العامة لرعاية الشباب على (٢٠) 
بيتا للشــــباب و(١٣) ناديا أدبيا 
و(٢٤) احتــــادا لأللعاب املختلفة 
إلى جانــــب (١٥٤) ناديا رياضيا 
تنتشر في مختلف مناطق اململكة، 
كما أشرفت الرئاســــة على إقامة 
مركز امللك فهد الثقافي بالرياض، 
واجلمعيــــة العربية الســــعودية 
للثقافة والفنون التي يتبعها (٨) 

 إعداد: أحمد صبري
  عند الشعاع األول من فجر الغد، األول من امليزان املوافق ٢٣ سبتمبر 
ــع  ــعودية بيومها الوطني التاس ــن كل عام حتتفل اململكة العربية الس م
ــها على يدي امللك  ــد اململكة وتأسيس ــبعني، تخليدا لذكرى توحي والس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه اهللا، الذي أعلن قيام اململكة 

العربية السعودية عام ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.
ــّرس امللك عبدالعزيز  ــى عقدين من الزمن ك ــى مدى ما يزيد عل   فعل
جهوده في إرساء قواعد النهضة احلديثة للبالد من خالل ترسيخ األمن 
ــيس  ــني البادية وتأمني طرق احلج وتأس ــر وتوط ــتقرار والتعمي واالس
ــاليب احلياة إلى جانب  ــورى وافتتاح املدارس وحتديث أس مجلس الش
إقامة عالقات مميزة مع الدول العربية واإلسالمية والصديقة والدفاع عن 
قضايا احلق والعدل، وأصبحت اململكة العربية السعودية خالل سنوات 
قالئل إحدى الدول املؤثرة على الساحة الدولية وأصبحت حتظى باحترام 
ــائر اخلير على الدولة الوليدة أن  ــر املجتمع الدولي. وكان من بش وتقدي
ــن اململكة عام  ــرقي م ــف البترول بكميات جتارية في اجلزء الش اكتش
١٩٣٨م مما ساعد في النهوض بالبالد وتطوير مواردها االقتصادية. وفي 
ــهر ربيع األول من عام ١٣٧٣هـ املوافق التاسع من نوفمبر  الثاني من ش
ــدة احلكم  ــل امللك عبدالعزيز إلى رحمة اهللا وتعاقب على س ١٩٥٣م انتق
ــعود، ثم امللك فيصل، ثم امللك خالد ثم امللك فهد  من بعده أبناؤه امللك س
ــيرة البناء والتعمير  (يرحمهم اهللا) والذين واصلوا على نهج والدهم مس

مع التمسك بشريعة اهللا دستورا ومنهجا. 
ــطس ٢٠٠٥م إثر وفاة    وفي ٢٦ جمادي الثاني ١٤٢٦هـ املوافق ١ أغس
امللك فهد يرحمه اهللا بايعت األسرة املالكة والشعب السعودي ولي العهد 
ــه أصدر  ــر عبداهللا بن عبدالعزيز ملكا على البالد، وفي اليوم نفس األمي
ــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز، يحفظه اهللا، أمرا  خادم احلرمني الش
ــلطان بن عبدالعزيز وليا للعهد  ــمو امللكي األمير س بتعيني صاحب الس

ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. 
  وفي عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الزاهر 
ــجاما مع ما نشأ عليه امللك عبداهللا بن عبدالعزيز من أخالق كرمية  وانس
ــع، رفض ان يخاطب (مبوالي) وكذا رفض تقبيل اليد واالنحناء  وتواض
ــرب العزة واجلالل أما تقبيل اليدين فهو بر  ــك ال يكون إال ل ورأى ان ذل
للوالدين فقط. وشهدت اململكة العربية السعودية في عهد خادم احلرمني 
ــريعة اتصفت  ــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز قفزات تنموية س الش
ــات واختصار الزمن وآخرها  ــمولية الغايات والتطلع بعمق األهداف وش

انضمامها ملنظمة التجارة العاملية.
ــي العديد من  ــعودية عضوا فاعال ف ــر اململكة العربية الس   كما تعتب
ــات التجارية واالقتصادية العاملية ومنها: البنك الدولي ـ صندوق  املنظم
النقد الدوليـ  صندوق النقد العربيـ  املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
ــج العربيـ  منطقة التجارة احلرة العربية  ــس التعاون لدول اخللي ـ مجل
الكبرىـ  اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريـ  البنك اإلسالمي 
ــعودية مسيرتها التنموية دون أن  للتنمية وواصلت اململكة العربية الس
تكون لألحداث الدولية اجلارية على الساحة العاملية تأثيرات سلبية تذكر 
ــير بكل عزمية وإصرار نحو  ــتطاعت أن تس على عمليات التنمية، واس
ــر مراحل متالحقة  ــمتها قيادتها احلكيمة عب ــق األهداف التي رس حتقي
جسدتها خطط التنمية منذ بدء تنفيذ أولى خططها عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م). 
وصوال إلى كيان اقتصادي واجتماعي قوي وسليم يشكل قاعدة ومظلة 
ــتقرار والرخاء للمجتمع، حتى حققت اململكة قفزة هائلة  الرفاهية واالس
في بيئة االستثمار واألعمال التجارية لعام ٢٠٠٥م حسب تقرير صندوق 
النقد الدولي، إذ قفزت من املرتبة ٦٧ إلى ٣٨ لتحتل املرتبة األولى عربيا. 
ــتثمار األجنبي  ــا تصدرت اململكة قائمة الدول العربية املضيفة لالس كم
ــر واالستثمارات العربية البينية لعام ٢٠٠٤م وفق تقرير املؤسسة  املباش

العربية لضمان االستثمار.  

 غدًا مولد جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية
 التعليم العالي في اململكة العربية السعودية على موعد في اليوم 
الوطني لهذا العام مبيالد جامعة عاملية متخصصة في العلوم والتقنية 
والبحث العلمي هي جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية التي سيفتتحها 
مبشيئة اهللا خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز حفظه 
اهللا غدا األربعاء الرابع من شـــهر شـــوال اجلاري املوافق ٢٣ اجلاري 
لتضـــاف إلى اجلامعات الـ ٢٤ احلكومية واجلامعات الـ ٧ األهلية التي 
تضم نحو ٢٠٠ كلية إلى جانب ١٨ كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا 

لتغطي احتياجات اململكة.
  وســـتمثل جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية التي تقع في ثول 
على ســـاحل البحر األحمر بيتا جديدا للحكمة ومنارة للسالم واألمل 
والوفاق، وســـتعمل خلدمة أبناء اململكة وجميع الشعوب في العالم، 
وستكون بإذن اهللا منارة لإلشعاع العلمي من أرض الرسالة املباركة، 
وأن تكون قناة حضارية يستمد منها جميع أبناء البشرية قيم العلم 
والتســـامح وتبادل املنافع احلضارية التي تعـــود بنفعها على خير 
البشـــرية جمعاء ويتطلع خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز أن تكون اجلامعة من املشـــاريع الرائدة ملســـتقبل بالدنا 
الغالية لتكون من أفضل املراكز العاملية املتميزة في البحوث العلمية 

واالبتكار واإلبداع واحتضان املوهوبني من أبناء اململكة ودول املنطقة 
والعالم. وأن تسهم في توفير بيئة علمية متميزة للمبدعني واملوهوبني 
فـــي املجاالت التقنية ذات األبعاد اإلســـتراتيجية الوطنية، وأن تهيئ 
املوهوبني من أبناء اململكة والعالم للقيام باألبحاث العلمية التي تقود 
لالبتكارات واالختراعات، وأن تسهم في دفع اململكة للتحول القتصاد 

املعرفة وإنشاء صناعات قائمة عليها.
  وقد بدأت احلياة العلمية الدراسية والبحثية في جامعة امللك عبداهللا 
للعلوم والتقنية في ثول يوم السبت اخلامس عشر من شهر رمضان 

املبارك ١٤٣٠هـ.  
  وحددت اجلامعة خطة أبحاث أساســـا لبرامجهـــا التعليمية على 
مستوى درجتي املاجستير والدكتوراه في ١١ مجاال دراسيا إذ أنها متنح 
درجات علمية في الدراســـات العليا فقط في تخصصات: الرياضيات 
التطبيقية وعلوم احلاسوب، والعلوم البيولوجية، والهندسة الكيميائية 
والبيولوجية، والعلوم الكيميائية. وعلوم احلاسوب. وعلوم وهندسة 
األرض. والهندســـة الكهربائية. والعلوم والهندسة البيئية. والعلوم 
والهندسة البحرية. وعلوم وهندسة املواد. والهندسة امليكانيكية، حتت 
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