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اإلنجازات واألمجاد تتجدد في اليوم الوطني الثمانين للمملكة العربية السعودية

اليوم الوطني الـ 80 للسعودية: نهضة شاملة ومستقبل أكثر ازدهاراً 
إعداد: أحمد صبري

ثمانون عاما مرت على توحيد اململكة العربية السعودية وتأسيسها على يدي امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه اهلل، ومازالت مسيرة العطاء مستمرة يقودها 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. واذ يواصل األبناء بناء الصرح الذي 

أرسى قواعده اآلباء، ومع بزوغ شمس اليوم، األول من امليزان املوافق 23 سبتمبر حتتفل 

اململكة العربية السعودية بيومها الوطني الثمانني، تخليدا لذكرى التوحيد والتأسيس عام 

ـ 1932م. فعلى مدى ما يزيد على عقدين من الزمن كرس امللك عبدالعزيز جهوده  1351ه

في إرساء قواعد النهضة احلديثة للبالد من خالل ترسيخ األمن واالستقرار والتعمير وتوطني 

البادية وتأمني طرق احلج وتأسيس مجلس الشورى وافتتاح املدارس وحتديث أساليب 

احلياة إلى جانب 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 وتقدير املجتمع الدولي. وكان من 

بشائر اخلير على الدولة الوليدة أن اكتشـف البترول بكميات جتارية في اجلزء الشرقي 

من اململكة عام 1938م ما ساعد على النهوض بالبالد وتطوير مواردها االقتصادية. وفي 

الثاني من شـهر ربيع األول من عام 1373هـ املوافق للتاسع من نوفمبر 1953م انتقل 

امللك عبدالعزيز إلى رحمة اهلل وتعاقب على سدة احلكم من بعده أبناؤه امللك سعود، 

ثـم امللك فيصل، ثم امللك خالد ثم امللك فهد )يرحمهم اهلل( والذين واصلوا على نهج 

والدهم مسيرة البناء والتعمير مع التمسك بشريعة اهلل دستورا ومنهجا.  وفي 26 جمادى 

الثاني 1426هـ املوافق 1 أغسـطس 2005م إثر وفاة امللك فهد، يرحمه اهلل، بايعت 

األسرة املالكة والشعب السعودي ولي العهد األمير عبداهلل بن عبدالعزيز ملكا على البالد، 

وفي نفس اليوم أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 

أمرا بتعيني صاحب السـمو امللكي األمير سـلطان بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس 

مجلس الوزراء.  وفي عهد خادم احلرمني الشـريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الزاهر 

وانسجاما مع ما نشأ عليه امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من أخالق كرمية وتواضع، رفض ان 

يخاطب بـ )موالي( وكذا رفض تقبيـل اليد واالنحناء ورأى ان ذلك ال يكون إال لرب العزة 

واجلالل اما تقبيل اليدين فهو بر للوالدين فقط. وشـهدت اململكة العربية السعودية في 

عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قفزات تنموية سريعة اتصفت 

بعمق األهداف وشـمولية الغايات والتطلعات واختصار الزمن وآخرها انضمامها ملنظمة 

التجارة العاملية. كما تعتبر اململكة العربية السعودية عضوا فاعال في العديد من املنظمات 

التجارية واالقتصادية العاملية ومنها: البنك الدوليـ  صندوق النقد الدوليـ  صندوق النقد 

العربي ـ املؤسسـة العربية لضمان االسـتثمار ـ مجلس التعاون لدول اخلليج العربي ـ 

منطقة التجارة احلرة العربيـة الكبرى ـ اللجنة الدائمة للتعـاون االقتصادي والتجاري ـ 

البنك اإلسالمي للتنمية. وواصلت اململكة العربية السـعودية مسيرتها التنموية دون أن 

يكون لألحداث الدولية اجلارية على الساحة العاملية تأثيرات سلبية تذكر على عمليات 

التنمية، واستطاعت أن تسير بكل عزمية وإصرار نحو حتقيق األهداف التي رسمتها قيادتها 

احلكيمة عبر مراحل متالحقة جسـدتها خطط التنميـة منذ بدء تنفيذ أولى خططها عام 

1390هـ )1970م(، وصوال إلى كيان اقتصادي واجتماعي قوي وسـليم يشـكل قاعدة 

ومظلة الرفاهية واالستقرار والرخاء للمجتمع.

جذور تاريخية.. وتواصل مع المستقبل

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

»غزال1« أول سيارة رباعية سعودية الصنع
دخلت اململكة العربية الس��عودية بكل ثقة النادي الدولي لصانعي السيارات، حيث 
دشن خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أول سيارة سعودية رباعية 

الدفع اطلق عليها اسم »غزال 1« مصنوعة محليا.
الس��يارة التي صممت لتتناس��ب مع املن��اخ الصحراوي احل��ار للمملكة ومنطقة 
اخللي��ج، يبلغ طوله��ا 4.8 أمتار وعرضها 1.9 متر وميكن ان يت��م انتاجها مبعدل 20 

ألف سيارة سنويا.
وف��ي احتفال اقيم في الرابع عش��ر من يوني��و املاضي في 
جدة، أطلق خادم احلرمني الطراز النموذجي للس��يارة املصنوعة 
م��ن ألياف الكربون والتي طورها علماء في جامعة امللك س��عود 
بالرياض و»ساهموا بنس��بة 90% في التصميم وبنسبة 60% في 

تصنيع« السيارة غزال. 
وصنعت السيارة باالشتراك مع شركات عاملية منها موتوروال 
ومرس��يدس بنز وماغنا كندا حس��بما أفاد اس��تاذ الهندسة في 

اجلامعة سعيد درويش لصحيفة اراب نيوز.
م��ن جهت��ه، قال رئي��س اجلامعة عب��داهلل العثمان بحس��ب 
الصحيفة نفس��ها ان الس��يارة متثل »منتجا وطنيا استراتيجيا 

ومتلك جامعة امللك سعود احلق احلصري الستثماره«.
وبحس��ب تقديرات أولية، يس��توجب اس��تكمال املش��روع 
اس��تثمارات ب� 500 مليون دوالر حيث جت��ري اتصاالت حاليا 
مع مستثمرين س��عوديني للبدء في إنتاجها على نطاق صناعي، 

وميكن ان يتحقق ذلك في غضون ثالث سنوات.
يذكر أن جامعة امللك س��عود أعلنت ألول مرة عن س��يارتها في غرة العام الهجري 
احلالي بالكشف عن النموذج االختباري للمركبة ذات الدفع الرباعي في معرض جنيڤ 
الدولي للس��يارات في سويس��را. املش��روع الذي أطلق عليه »غزال 1« تعود تسميته 
للغزال الصحراوي الذي يعد من أس��رع احليوانات ويجمع بني الرشاقة وقوة التحمل 
ومقاومة ظروف البيئة القاس��ية. وحظي االجناز باهتمام واسع، ووصف موقع »اوتو 
غاليري« سيارة »غزال 1« بأنها اجناز للعالم العربي واإلسالمي بظهورها بني 100 سيارة 
جديدة يكش��ف عنها للمرة االولى ضمن أنش��طة املعرض الذي يقدم آخر االبتكارات 

والتصاميم في عالم السيارات مبشاركة 1000 شركة عاملية.

بدأت الشركة املنفذة لقطار املشاعر في السعودية 
بتجرب��ة القط��ار من احملطة الرئيس��ية ف��ي عرفات 
بامت��داد طريق مك��ة املكرمة � الطائ��ف، والى محطة 
القطار بعرفات وذلك بعد االنتهاء من تركيب الس��يور 
والقضب��ان احلديدية واالش��ارات الضوئية في جزء 
كبير من املش��روع الذي سيتم تشغيل ما نسبته %35 
من طاقته االس��تيعابية في موس��م حج هذا العام، مت 
تخصي��ص محطت��ني كهربائيتني لقطار املش��اعر و9 
محط��ات للقطار في عرفات ومن��ى ومزدلفة بواقع 3 
محطات في كل مش��عر على أن تكون احملطة االخيرة 
بالقرب من جسر اجلمرات عند الدور الرابع مباشرة. 
وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 6.6 مليارات ريال، 
وس��يتم تشغيل ما نسبته 35% من الطاقة االستيعابية 
في موس��م حج هذا العام على أن يعمل القطار بكامل 
طاقته االستيعابية في موسم حج املوسم املقبل. يصل 
ارتف��اع قطار املش��اعر عن س��طح االرض في بعض 
املناطق بنحو 8 امتار وفي مناطق اخرى يصل ارتفاعه 
إلى 10 امتار وذلك ملنع تس��ببه في عرقلة حركة املشاة 
أو السيارات التي تنقل احلجاج من منى إلى عرفة ومن 
عرف��ة الى مزدلفة ثم الى من��ى، ويعمل ايضا في أيام 
التشريق كما يتيح لسكان مكة املكرمة استخدامه في 

رمي اجلمرات ومن ثم العودة إلى مواقف السيارات.

بدء تجربة قطار المشاعر
للتأكد من جاهزيته للحج

تالئم البيئة الصحراوية لدول الخليج.. وخطط إلنتاج 20 ألفاً منها سنوياً

خادم احلرمني الشريفني يجرب السيارة )غزال1( والتي تبدو واضحة في اإلطار كأول سيارة سعودية الصنع

حققت اململكة قفزة هائلة في بيئة االستثمار 
واألعمال التجارية لعام 2005 حس����ب تقرير 
صندوق النقد الدولي، إذ قفزت من املرتبة ال� 
67 إلى ال� 38 لتحتل املرتبة األولى عربيا. كما 
تصدرت اململكة قائمة الدول العربية املضيفة 
لالستثمار األجنبي املباشر واالستثمارات العربية 
البينية لعام 2004 وفق تقرير املؤسسة العربية 

لضمان االستثمار.

أبعاد التنمية

واتسمت املسيرة التنموية في اململكة بالتوازن 
والشمولية واالسترشاد بتعاليم الدين اإلسالمي 
احلنيف وقيمه السامية، وتضمنت أهداف اململكة 
منذ خطة التنمية األولى 3 أبعاد رئيسية هي البعد 
االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد التنظيمي، 
فتناول البع����د االقتصادي توفير املناخ املالئم 
للنم����و االقتصادي وتنمية وبن����اء التجهيزات 
األساسية كإنشاء الطرق وتشييد املباني واملرافق 
اخلاصة بالتعليم والصحة واإلسكان وتوفير 
املاء والكهرب����اء ثم إقامة املصانع واالجتاه إلى 
الزراعة لتوفير الغذاء وحتقيق االكتفاء الذاتي 

كهدف استراتيجي مهم.
وتناول البع����د االجتماعي رغبات املواطن 
الس����عودي وإمكانيات����ه وطموحاته حيث مت 
التوسع في فرص التعليم بجميع مراحله كما 
مت االهتمام بالتدريب وتوفير الرعاية الصحية 
والطبية املجانية، مع االهتمام باإلسكان وتشجيع 
حرك����ة القط����اع اخلاص من خ����الل القروض 
والتسهيالت املتعددة، أما البعد التنظيمي فقد 
تناول إدخال تغييرات أساسية في مجال اإلدارة 
وإصالح اللوائح واألنظمة املرنة املواكبة حلركة 
التنمية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات جديدة تلبي 
املتطلبات االقتصادية واالجتماعية وتوسيع 

دعم أداء االقتصاد الوطني.

التخصيص

بذلت حكومة خادم احلرمني الش���ريفني 
جهودا قوية لدع���م التخصيص كخيار مهم 

لتعزيز مش���اركة القطاع اخلاص في تقدمي 
اخلدمات التي تقوم بها املؤسسات احلكومية 
ولها طابع جتاري وأقر املجلس االقتصادي 
األعلى في العام 2003 استراتيجية التخصيص 
التي تسعى من خاللها احلكومة إلى حتقيق 
عدد من األهداف املهمة منها رفع كفاءة االقتصاد 
الوطني واملش���اركة الفاعلة للقطاع اخلاص 
وتشجيع االستثمار وزيادة فرص العمل كما 
أقر مجلس الوزراء قائمة األنشطة واملرافق 
احلكومية املس���تهدفة بالتخصيص وتشمل 

20 مرفقا ونشاطا حكوميا.
ومن أبرز تلك األنش���طة املياه والصرف 
الصح���ي، واملطارات، والط���رق، واخلطوط 
احلديدية، واخلدم���ات التعليمية والبلدية، 
وتنفيذا لق���رار تخصيص قطاع االتصاالت 
وحتويله إلى شركة مساهمة مت إسناد عمليات 
التشغيل والصيانة في املوانئ السعودية إلى 

القطاع اخلاص.

بنوك وصناديق التنمية

التي  التنمية  أس���همت بنوك وصناديق 
ف���ي تس���ريع عمليات  أنش���أتها احلكومة 
التنمية في اإلس���كان والتنمي���ة الصناعية 
والزراعية واالجتماعية من خالل ما وفرته 
من حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمواطنني 
ومؤسسات القطاع اخلاص حيث تقدم هذه 
البنوك والصناديق القروض امليسرة متوسطة 
وطويل���ة األجل من دون فوائد مما ش���جع 
املواطنني ومؤسس���ات القطاع اخلاص على 
التفاعل مع عمليات التنمية. وأهم هذه البنوك 
والصناديق هي: الصندوق السعودي للتنمية 
� صن���دوق االس���تثمارات العامة � صندوق 
التنمية الصناعي السعودي � صندوق التنمية 
العقاري � البنك الزراعي العربي السعودي 

وبنك التسليف السعودي.

القطاع الصحي

يحظى القطاع الصحي باململكة باهتمام 

كبير من الدولة حيث جعلته في مقدمة أولويات 
خططها التنموية كونه يتصل بحياة اإلنسان 

الذي يعد ركيزة التنمية وهدفها األساسي.
وبينت آخر التقارير اإلحصائية الصادرة عن 
وزارة الصحة أن عدد املستشفيات احلكومية 
واخلاصة ف���ي اململكة بلغ حتى نهاية العام 
1424 � 1425ه� حوالي 345 مستش���فى تضم 

أكثر من 49 ألف سرير. 
وشكلت املستشفيات التابعة لوزارة الصحة 
الغالبية إذ بلغ عددها 200 مستش���فى تضم 
أكثر من 28751 س���ريرا يساندها نحو 1824 
مرك���زا للرعاية الصحية، حيث افتتح بداية 
العام 2006 عدد من املستشفيات البعض منها 
التخصصي  الظهران  تخصصي كمستشفى 

للعيون.

الرعاية االجتماعية

تنه���ض الدولة ممثلة بوزارة الش���ؤون 
االجتماعية ببرامج متعددة للرعاية والتنمية 
االجتماعية تشمل العناية بالطفولة واألمومة 
ورعاية األيتام واملسنني والعناية باألحداث 
واملعاق���ني وتأهيلهم وتوفير س���بل احلياة 
الكرمي���ة للمواطنني الذين يواجهون ظروفا 
اجتماعي���ة وصحي���ة واقتصادي���ة صعبة 
ومس���اعدتهم للتغلب على ظروفهم، ويتم 
ذلك من خالل شبكة من املرافق تشمل )18( 
دارا ومؤسس���ة لرعاية األيتام ذكورا وإناثا 
و)19( دارا ومؤسسة لرعاية األحداث املعرضني 
لالنحراف ذكورا وإناثا ومؤسستني لرعاية 
األطفال املشلولني و)26( مركزا لتأهيل املعاقني 
و)10( دور لرعاية املسنني و)11( مكتبا ملكافحة 

التسول.
وتقوم مراكز اخلدمة والتنمية االجتماعية 
وهي )17( مركزا للتنمية االجتماعية تخدم 
املناطق الريفية و)7( مراكز للخدمة االجتماعية 
تخدم املناطق احلضرية بتنفيذ برامج متعددة 
بالتعاون مع اجلهود األهلية في مجال التنمية 
االجتماعية املختلفة، ونشأ عن تلك اجلهود 

إنش���اء )161( جمعي���ة تعاوني���ة، و)230( 
جمعية خيرية منها )22( جمعية نس���ائية 
تشارك في مختلف أنواع الرعاية واخلدمات 

االجتماعية.

الشباب والرياضة

حظي قطاع الش���باب والرياضة باهتمام 
متثل في جهود الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
التي تبنت اس���تراتيجية ش���املة للنهضة 
الرياضية والش���بابية ومتكن���ت من توفير 
بنية رياضية وثقافية ضخمة شملت )72( 
منشأة رياضية تتضمن استادات ومدنا ومراكز 
رياضية منها )13( مدينة رياضية و)17( مركزا 
رياضيا وثقافيا ومعسكرين دائمني للشباب 
و)5( ساحات شعبية ومعهدا إلعداد القادة 
ومستشفى للطب الرياضي و)25( مقرا لألندية 
وتشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على 
)20( بيتا للشباب و)13( ناديا أدبيا و)24( 
احتادا لأللعاب املختلفة إلى جانب )154( ناديا 
رياضيا تنتشر في مختلف مناطق اململكة، 
كما أشرفت الرئاس���ة على إقامة مركز امللك 
فهد الثقافي بالري���اض، واجلمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون التي تتبعها )8( 
أفرع في مختلف مناطق اململكة، واجلمعية 
العربية السعودية لهواة الطوابع ويتبعها 3 

أفرع في املدن الرئيسة باململكة.

اإلعالم

وفي مجال اإلعالم تنهج اململكة العربية 
السعودية سياس���ة إعالمية محددة املبادئ 
واضحة األهداف تستهدف خدمة املجتمع فكريا 
وثقافيا، وتشجيع العلوم والفنون واآلداب 
في إطار من األخالق القائمة على مثل وقيم 
اإلس���الم وآدابه ويتكامل دور اإلعالم مع ما 
تقوم به اململكة من دور إيجابي على مختلف 
الصعد. ووزارة الثقافة واإلعالم هي اجلهة 
املسؤولة عن النشاطات اإلعالمية احلكومية، 
وتقدم املعلوم���ات واألنباء للعالم اخلارجي 

من خالل شبكات البث اإلذاعي والتلفزيوني 
ومن خالل طباعة الكت���ب واملواد اإلعالمية 

ونشرها.

البيئة

يعتمد اقتصاد اململكة بالدرجة األولى على 
إنتاج وتكري���ر وصناعة البترول والثروات 
املعدنية املوجودة بوفرة فيها، ومن منطلق 
السياسة العامة للمملكة ونهجها في حماية 
البيئة ومنائها، حترص وزارة البترول والثروة 
املعدنية باستمرار ومن خالل إداراتها املعنية 
وشركاتها الوطنية على توفير الطاقة الكافية 
وتطبيق الضوابط التي تهدف إلى حماية البيئة 
واحملافظة عليها. ومن أهم ما مت حتقيقه في 
مجال الطاقة والبيئة ما قامت به وزارة البترول 
من جتميع ومعاجلة للغاز املصاحب للزيت 
اخلام الذي مت تنفيذه ألسباب اقتصادية وكان 
له تأثي���ر إيجابي كبير على البيئة حيث مت 
التغلب على االنبعاثاث الناجتة عن احتراق 

كميات كبيرة من هذه الغازات.

الحياة النباتية والحيوانية

مت تسجيل ما يقرب من 2100 نوع نباتي 
في اململكة العربية الس���عودية منها حوالي 
35 نوعا نباتي���ا متوطنا أي حوالي 2% من 
مجموع األنواع النباتية، ومن ناحية التوزيع 
املكاني تتركز النباتات في املناطق اجلافة من 
اململكة، بصفة رئيسية في املناطق املنخفضة 
كالروضات واألودية ومس���ارب املياه حيث 

تتجمع املياه بعد األمطار. 
كم���ا حتتوي مناط���ق اململك���ة العربية 
السعودية على مجموعات متنوعة من احلياة 
احليوانية التي يع���ود وجودها إلى القدرة 
الكبيرة على التكي���ف للعيش في مثل هذه 
البيئة القاحلة، ويعيش في اململكة العديد من 
احليوانات الثديية البرية والطيور والزواحف 
واحلش���رات والعنكبوتيات التي تكيفت مع 

البيئة الصحراوية. 

واإلنتاج احليواني يأتي على النحو اآلتي: 
أبق���ار 216.000 رأس، جمال 419.000 رأس، 
أغنام 8.1 ماليني رأس، ماعز 3.4 ماليني رأس. 

صيد األسماك 50.000 طن.

اكتفاء زراعي وحيواني

متكن���ت اململكة العربية الس���عودية من 
حتقيق االكتفاء الذاتي في كثير من املنتجات 
الزراعية واحليوانية كالقمح والتمور والدواجن 
والبيض واأللبان وبعض أنواع اخلضراوات. 
وفي عام 1999م بلغ إنتاج القمح 2.2 مليون 
طن، واخلضراوات مليون���ا و830 ألف طن 
فيما بلغ إنتاج الفواكه مليونا و153 ألف طن، 
وتزايد اإلنتاج احليواني بشكل كبير حيث 
بلغ إنتاج الدجاج الالح���م حوالي 418 ألف 
طن وإنتاج البيض 2.5 مليار بيضة سنويا 
وإنتاج اللحوم احلمراء 159 ألف طن وإنتاج 
األلبان 937 ألف طن، واألسماك 58 ألف طن. 
وبلغت الطاق���ة التخزينية لصوامع الغالل 

2.38 مليون طن من الدقيق.

األماكن السياحية

أولت حكومة خادم احلرمني اهتمامها بقطاع 
السياحة في إطار البحث عن موارد اقتصادية 
إلى جانب النفط، أصبحت األماكن السياحية 
في اململكة كثيرة جتذب السياح وهواة التنزه 
واآلثار سواء من داخل اململكة أو من خارجها 
بفعل توافر وسائل النقل والفنادق واملرافق 

واخلدمات العامة. 

التعليم العام

نال التعليم في اململكة العربية السعودية 
اهتماما خاصا كونه ركيزة مهمة من الركائز 
التي تعتمد عليها الدولة في حتقيق التقدم 
ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم. 
ونتيجة له���ذه الرعاية املتميزة التي أولتها 
حكومة خادم احلرمني الشريفني شهد قطاع 

البقية ص25
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اإلنجازات واألمجاد تتجدد في اليوم الوطني الثمانين للمملكة العربية السعودية

ثمانون عاماً من التطور والنماء في تاريخ المملكة
سعت دائما لتحقيق مصالح األمتين العربية واإلسالمية.. وساهمت في تمويل مسيرة التنمية للعديد من الدول النامية

المملكة العربية السعودية تدخل
مرحلة جديدة في مسار النهضة

مع اليوم الوطني الـ 80 
يجسد يوم األول من 
برج امليزان »املوافق 23 
س����بتمبر« من كل عام 
ذكرى مناسبة وطنية 
غالية على كل مواطن 
ومواطنة س����عوديني 
لتذكر تضحيات األجداد 
واآلباء الذين أسس����وا 
هذا الكيان الكبير وفي 
الوقت نفسه يعطيهم 
دافع����ا للمحافظة على 
املكتسبات التي حتققت 
واالس����تمرار في بناء 
الوطن وتدعيم ركائزه 

لألجيال املقبلة. 
كم����ا أنه ميثل يوما 
تاريخيا مجيدا الينسى 
يتمثل في هذه امللحمة 
التي  الكبرى  الوطنية 
أدت إلى توحيد اململكة 
العربية السعودية في 

كيان واحد ودولة قوية متماسكة قامت عام )1351ه�/ 1932م( 
عندما أعلن املغفور له بإذن اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل سعود توحيد كل مناطق اململكة العربية السعودية.
 وبعد إرسائه طيب اهلل ثراه دعائم األمن واالستقرار لهذا 
الوطن الكبير بدأت االنطالقة احلضارية واالقتصادية والثقافية 
في جميع املجاالت األخرى لتعم أرجاء الوطن مكرسا يرحمه 
اهلل كل جهوده للنهوض بهذا الوطن على جميع األصعدة. 

وما أن توفاه اهلل عام )1373ه�/ 1953م( إال وقد كان، يرحمه 
اهلل، أرسى دعائم األمن واالستقرار ووضع اململكة العربية 
الس����عودية على مشارف املستقبل ثم تسلم احلكم من بعده 
أبناؤه البررة امللوك س����عود وفيصل وخالد وفهد يرحمهم 
اهلل الذين ساروا على نهج امللك املؤسس من حيث التمسك 
بتعاليم الدين اإلسالمي واالنتماء العربي ومواصلة مسيرة 
البناء والتعمير واالزدهار للوطن واملواطن، وشهدت اململكة 

خالل سنوات حكمهم نهضة شاملة في شتى املجاالت. 
 ومنذ أن تولى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل احلكم واململكة تعيش مرحلة 
متميزة من الرفاه والرخاء للمواطن الس����عودي إذ استطاع 
يحفظه اهلل بخبرته الواس����عة بش����ؤون السياسة واإلدارة 
مواصلة املسيرة التنموية وأن ينهض باململكة نهضة نوعية 
في ش����تى املجاالت على الرغم من كل التطورات والظروف 
اإلقليمية والدولية التي أحاطت باملنطقة وباململكة مما جعل 
اململكة العربية السعودية تتبوأ الصدارة في العاملني العربي 
واإلسالمي باإلضافة إلى ما تتمتع به من ثقل ديني وسياسي 
واقتصادي وثوابت في السياسة والعالقات الدولية مستمدة 
من الدين اإلس����المي والقيم العربية والسياس����ات احلكيمة 

لقيادتها. 
وتنطلق اململكة من كونها حاضنة احلرمني الشريفني مما 
يؤكد الدور اإلسالمي املناط بها واضعة مصالح األمتني العربية 
واإلسالمية نصب عينيها، إلى جانب كونها دولة وطنية تسعى 
إلى احملافظة على وحدة أراضيها وتقدمي الرفاه ملواطنيها بعد 

أن استطاعت أن حتقق وحدة هذا الكيان الكبير. 
واليوم مع ذكرى تأسيسها ال� 80 وبقيادة خادم احلرمني 
الش����ريفني وسمو ولي عهده األمني أيدهما اهلل تدخل اململكة 
مرحلة جديدة في مسار نهضتها وهي مرحلة تؤهلها لتكون 

واحدة من أهم دول العالم في القرن الواحد والعشرين. 
ومن����ذ أن تولى خ����ادم احلرمني الش����ريفني احلكم   
واململكة تتجاوز األه����داف التنموية املخطط لها فالقطاعات 
االقتصادي����ة والتعليمية واالجتماعية والصحية إضافة إلى 
قطاعات املواصالت واالتصاالت واملياه والكهرباء تشهد تطورا 

ومنوا كبيرا. 
فقد قام يحفظه اهلل بتسخير الثروة الوطنية لتطوير كل 
القطاعات ودشن عددا من املبادرات االقتصادية والتعليمية 
والصحية كما اس����تطاعت اململكة حت����ت قيادته جتاوز آثار 
األزمة االقتصادية العاملية وتبوأت مكانتها املستحقة كإحدى 
الدول العش����رين املؤثرة في االقتصاد العاملي وأحد صانعي 

السياسات املالية والنقدية في املجتمع الدولي. 
أما اإلستراتيجية التي تنتهجها قيادة اململكة للحفاظ   
على هذه املكتس����بات فتتمثل في عدة ركائز أولها التمس����ك 
بالعقيدة اإلسالمية قوال وفعال والسير على نهجها وثانيهما 
التمسك بالهوية العربية وثالثهما احملافظة على وحدة الوطن 
وسالمة أراضيه ورابعهما توفير العيش الكرمي ملواطني اململكة 

عبر خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
وجتيء هذه املناسبة الوطنية الغالية في مثل هذا   
اليوم من كل عام لتذكرنا جميعا مبجهودات األجداد واآلباء 
ولتحفزنا على مواصلة العمل الس����تكمال متطلبات التنمية 
الش����املة التي بدأت منذ أن بدأ املغف����ور له امللك عبدالعزيز 
مسيرته الطويلة والش����اقة لبناء هذا الوطن الذي استطاع 
خالل فترة قصيرة في أعمار الدول والش����عوب أن يصل إلى 
مصاف كثير من الدول التي سبقته في بناء الدولة احلديثة 
كما استطاع أن يرس����خ دعائم أول وحدة عربية في العصر 
احلديث صمدت في وجه كل التحديات اإلقليمية والدولية. 

وبحلول هذه الذكرى الغالية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى مقام 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
وصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد وزير الدف����اع والطيران واملفتش العام وصاحب 
الس����مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يحفظهم اهلل 
وجميع أفراد األسرة املالكة الكرمية وإلى الشعب السعودي 
النبيل داعيا اهلل عز وجل أن يحفظ اململكة العربية السعودية 
من كل مكروه وأن يعيد هذه املناسبة على الشعب السعودي 
الكرمي بكل خير وعزة وأن يدمي املولى عز وجل على اململكة 
العربية السعودية وشقيقتها دولة الكويت وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية نعمة األمن والعز والرخاء وأن يحفظ لدولتينا 
القيادتني احلكيمتني خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود وشقيقه حضرة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح يحفظهما اهلل.

بقلم د.عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز
سفير خادم الحرمين لدى الكويت

شالل مائي صناعي في مدخل مدينة الطائف

خزانات النفط في السعودية 

مدائن صالح او احلجر املرشحة لدخول املواقع االثرية املصنفة على الئحة اليونسكو

التعليم في اململكة قفزات متميزة وازداد االهتمام 
بالتعلي���م مع بداية خطط التنمية عام 1390ه�، 
وحرصت )وزارة التربية والتعليم حاليا( على 
توفي���ر املدارس مبراحله���ا املختلفة في جميع 
أنحاء اململكة باإلضافة إل���ى العناصر األخرى 
املكمل���ة للعملية التربوية مث���ل إمداد املعلمني 

والتجهيزات املدرسية.
وبلغ إجمالي عدد الطالب والطالبات في مرحلة 
التعليم العام االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
للعام الدراس���ي 1425-1426ه���� نحو 4 ماليني 
و654 ألف طالب وطالب���ة وارتفع إجمالي عدد 
امل���دارس في مرحلة التعلي���م العام للعام ذاته 
إلى 30 ألفا و670 مدرسة، فيما بلغ عدد املعلمني 
واملعلمات لنفس املراحل السابقة 425 الفا و848 
معلما ومعلمة. وفيما يتعلق بتعليم البنني بلغ 
إجمالي عدد الطالب ف���ي مراحل التعليم العام 
للبنني بوزارة التربية والتعليم ومدارس اجلهات 
األخرى اخلاضعة إلشرافها للعام 1425- 1426ه� 
نحو مليونني و361 ألف طالب يتلقون تعليمهم 
في أكثر من 109.309 فصول دراسية في 14 ألفا 
و246 مدرس���ة ويشرف على تعليمهم أكثر من 

197 ألفا و226 معلما. 

التعليم العالي

أكدت اخلط���ط التنموية للمملك���ة العربية 
السعودية ضرورة تطوير املوارد البشرية من 
منطل���ق أن الثروة احلقيقية للوطن هي أبناؤه 
وأن تنمية اإلنس���ان هي غاية التنمية وهدفها. 
وتعيش اململكة حاليا نهضة تعليمية ش���املة 
ومباركة توجت بسبع عش���رة جامعة موزعة 
جغرافي���ا لتغطي احتياج���ات اململكة وتتمتع 
كل جامع���ة بقدر من االس���تقاللية في املجالني 
العلمية  األكادميي واإلداري وتؤدي رس���التها 
املتميزة في م���دن جامعية صممت وفق أحدث 
األساليب املعمارية احلديثة ووفرت لها حكومة 
خادم احلرمني الشريفني االعتمادات املالية لتحقيق 
املناخ العلمي املناسب للطلبة والباحثني. وتصنف 
جامعة امللك سعود التي بدأت بكلية اآلداب عام 
1377-1378ه� كواحدة م���ن أكبر اجلامعات في 
العالم تنوعا في مجاالتها التخصصية وأعدادها 
الطالبية ولها األثر الفاعل في تلبية احتياجات 
الوطن في مجاالت الطب والصيدلة والهندس���ة 
والزراعة والتربية والعلوم اإلدارية واحلاسب 
اآللي واآلداب والعلوم اإلنس���انية. ويبلغ عدد 
طالب وطالبات اجلامعة في جميع التخصصات 
أكثر من 53 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم 
في 17 كلية في مختل���ف التخصصات العلمية 

والنظرية اجلامعية.

دعم الدول النامية

ساهمت اململكة العربية السعودية في متويل 
جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول 
النامية، وبالرغم م���ن كونها دولة نامية وذات 
احتياجات مالية متزاي���دة، فقد بلغت جملة ما 
قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض إمنائية 
ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة األطراف 
خ���الل العقود الثالثة املاضي���ة نحو 67 مليارا 

و300 مليون دوالر.

نهضة صناعية.. وصروح عمالقة

في مجال التنمية الصناعية، متكنت اململكة 
من اقامة قاعدة للصناعات الوطنية تشكل حجر 
الزاوي���ة في تكامل البنيان االقتصادي وتنويع 
القطاعات االنتاجية، وعبر مسيرة امتدت اكثر 
من 3 عق���ود برزت صروح صناعية ش���امخة 
للصناعات التحويلية والصناعات األساس���ية، 
وارتفع اجمالي عدد املصان���ع العاملة من 199 
مصنعا في عام 1390ه� )1970م( رأس���مالها 2.8 
مليار ريال وع���دد العاملني فيها حوالي 14 الف 
عامل الى 3418 مصنعا في عام 1422ه� )2001م( 
بلغ اجمالي رؤوس أموالها اكثر من 240.1 مليار 

ريال ويعمل فيها نحو 320 الف عامل.
وبرزت الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)س���ابك( كواحدة من كبرى الشركات املنتجة 
للبتروكيماويات في العالم، ووصل انتاجها عام 
2001 الى اكثر من 34.4 مليون طن من املنتجات 

بالكويت، كما ترتبط اململكة بطريقني مع اململكة 
األردنية الهاش���مية وبطريق مع قطر وآخر مع 
اإلمارات العربية املتحدة وس���لطنة عمان، وقد 
مت اجناز جس���ر ضخم في البح���ر وفق احدث 
املقاييس هو جسر امللك فهد ليربط اململكة العربية 
السعودية مبملكة البحرين الشقيقة الذي افتتحه 
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
رحمه اهلل في 24 ربي���ع األول 1407 ه� املوافق 
25 نوفمبر 1987م وهو من املشروعات الرئيسية 

التي حققتها اململكة.
وخالل السطور التالية نستعرض أهم مالمح 

اململكة العربية السعودية:

الموقع

تقع اململكة العربية الس���عودية في أقصى 
اجلن���وب الغربي من قارة آس���يا، حيث يحدها 
غربا البحر األحمر، وشرقا اخلليج العربي ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، وش���ماال 
الكويت وجمهورية الع���راق واململكة األردنية 
الهاش���مية، وجنوبا جمهورية اليمن وسلطنة 

عمان.

المساحة

تشغل اململكة العربية السعودية أربعة أخماس 
ش���به جزيرة العرب مبس���احة تقدر بأكثر من 

)2.250.000( كيلومتر مربع.

السكان

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن مصلحة 
اإلحصاءات العامة إلى أن إجمالي سكان اململكة 
بلغ نحو 23.37 مليون نسمة في منتصف عام 
2002م بزيادة سنوية نس���بتها 3.1%، ويشكل 
السكان السعوديون منهم نحو 74.2%، في حني 

يشكل غير السعوديني %25.8.
ويش���كل عدد السكان الس���عوديني الواقعة 
أعمارهم حتت س���ن 30 عاما نح���و 72.6% من 
إجمالي عدد السكان السعوديني ويشكل الذين 

تقل أعمارهم عن 15 سنة نحو 45.2% منهم. 

أهم المدن الرئيسية

الرياض: عاصمة اململكة العربية السعودية، 
وه���ي ذات تاريخ مجيد، منه���ا انطلق امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه 
اهلل ع���ام 1902م في مس���يرته املباركة حتت 
راية التوحيد. وهي مقر احلكومة والوزارات 
املركزية والسفارات،  واملؤسسات احلكومية 
وتعتبر من أكثر م���دن العالم جماال وعمرانا 
وتنظيما، وتتركز فيها مختلف أنواع األنشطة 
العلمي���ة واالقتصادية واملالي���ة والصناعية 
والزراعية والتجارية عالوة على األنش���طة 

الثقافية والفنية.
مكة املكرمة: وهي أقدس بقعة في العالم وتدعى 
بأسماء عديدة منها أم القرى والبلد األمني والبلد 
احلرام وهي املدينة املقدسة األولى عند املسلمني 
في جميع أنحاء العالم، فيها ولد الرسول الكرمي 
محمد ب���ن عبداهلل ژ، وفيه���ا هبط عليه ژ 
الوح���ي بالقرآن الكرمي. وقد ش���هدت في العهد 
السعودي نهضة تنموية كبيرة لم تشهدها من 
قبل، وفي مقدمتها توسعة وعمارة احلرم املكي 
الشريف باإلضافة للمشاريع املتتالية في كل عام 
من أجل تطوير املشاعر املقدسة خلدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام. 
املدينة املنورة: وهي املدينة املقدسة الثانية عند 
املسلمني ولها أسماء كثيرة منها طيبة، ومدينة 
الرسول، ودار الهجرة التي نصرت الرسول الكرمي 
ژ عندما هاجر إليها من مكة املكرمة، وحتتضن 
املسجد النبوي الشريف، وقبر الرسول الكرمي 
ژ، وفيه���ا مجمع امللك فه���د لطباعة املصحف 

الشريف.
جدة: أكبر املدن السعودية بعد الرياض، وهي 
امليناء البحري الرئيسي املطل على البحر األحمر، 
وتعتبر بوابة احلرمني الش���ريفني جوا وبحرا 
بالنس���بة ملعظم احلجاج واملعتمرين والزوار. 
وتعد من األماكن الس���ياحية في اململكة، ومن 
أه���م معاملها نافورة امللك فهد داخل مياه البحر 
األحمر، محطة التحلية، جامعة امللك عبدالعزيز، 
مطار امللك عبدالعزيز الدولي، متحف أمانة جدة، 

وجدة القدمية.

)كيان( التابع لسابك.
� اجلسر البري السعودي والذي يهدف الى 
ربط الساحل الشرقي والغربي وجميع املدن على 

طول اخلط احلديدي.

المملكة ومكافحة اإلرهاب

يشكل اإلرهاب تهديدا حلياة اآلمنني ولالستقرار 
العاملي، وإعاقة جلهود التنمية. واألعمال اإلرهابية 
سلوك اجرامي يتنافى مع مبادئ وسماحة وأحكام 
جميع األديان السماوية وخاصة الدين االسالمي 
الذي يحرم قتل املدنيني واألبرياء واملستأمنني 

وينبذ كل أشكال العنف واإلرهاب.
لقد عانت اململكة مثل غيرها من دول العالم من 
اإلرهاب الدولي حيث شهدت عددا من العمليات 
اإلرهابي���ة لتؤكد من جديد ان اململكة من الدول 
املس���تهدفة بالعمل اإلرهابي. وقد أكدت اململكة 
في العديد من املناسبات رفضها الشديد وادانتها 
لإلرهاب بكل أشكاله، وانها ضد اإلرهاب وتتعاون 
بفاعلية مع اجلهود الدولية املبذولة ملكافحته، 
كما أبدت اململكة استعدادها لإلسهام بفاعلية في 
اطار جهد دولي جماعي حتت مظلة األمم املتحدة 
للتعريف بظاهرة اإلرهاب مبختلف أشكاله دون 
انتقالية او ازدواجية ومعاجلة أسبابه واجتثاث 

جذوره وحتقيق االستقرار واألمن الدوليني.

قطاع النقل والمواصالت

يبلغ مجموع أطوال الطرق التي مت تنفيذها 
في اململكة حتى العام املالي 1425/1424 ه� أكثر 
من 172 ألف كيلومتر من الطرق املعبدة والترابية 
املمهدة منها 53 الف كيلومتر من الطرق املسفلتة، 
وتضم طرقا رئيسية سريعة ومزدوجة ومفردة 
ونحو 119 الف كيلومتر من الطرق الزراعية املمهدة، 
كما أولت حكومة اململكة اهتماما بالطرق احلديثة 
التي تربط اململكة بجيرانها مثل الطريق الذي 
يربط اململكة العربية الس���عودية باجلمهورية 
اليمنية والذي يربط اململكة العربية السعودية 

البتروكيماوية واألسمدة واملعادن والى جانب 
املدينتني الصناعيتني العمالقتني باجلبيل وينبع 
اللتني تضمان املجمعات الصناعية لشركة سابك، 
هناك ثماني مناطق صناعية في مختلف مناطق 
اململكة تتوافر فيها جمي���ع املرافق واخلدمات، 
ويجري حاليا انش���اء س���ت مناطق صناعية 

جديدة.

معالم مقتطفة للنهضة الصناعية في المملكة

تعكف اململكة على تنفيذ عدد من املش���اريع 
االستثمارية اجلديدة العمالقة في نطاق واسع 
من الصناعات، وتتركز اغلب تلك املشاريع على 
القطاعات االقتصادية التي تتمتع اململكة مبيزة 
نسبية فيها مثل صناعة النفط والبتروكيماويات 
والتي قطعت في الوقت نفسه شوطا في تنفيذها. 
فعلى سبيل املثال، جند ان برنامج ارامكو لزيادة 
الطاقة اإلنتاجي���ة للنفط قد دخل حيز التنفيذ 

الفعلي لعدد من السنوات اآلن.

ومن األمثلة البارزة على المشاريع العمالقة ما يلي:

� مدين���ة املل���ك عب���داهلل االقتصادية على 
الس���احل الغربي. أما املدينتان األخريان اللتان 
أعلن عنهما اخيرا فس���يتم تشييدهما في حائل 
واملدينة املنورة، وتش���مل بقية املدن تبوك في 
املنطقة الشمالية وواحدة في اجلنوب وأخرى 

في املنطقة الشرقية.
للتكري���ر  س���وميتو  ارامك���و  مجم���ع   �
والبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات 
دوالر وهو مشروع مشترك يطلق عليه بترو � 
رابغ وسيتم تش���ييده في رابغ مع مدينة امللك 

عبداهلل االقتصادية.
� مصفاة ارامكو � توتال للتصدير وتكلفتها 

6 مليارات دوالر.
� مصفاة ارامكو � كونوكوفيليبس للتصدير 

وتبلغ تكلفتها 6 مليارات دوالر.
� مشروع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 

»سـاعـة مكـة« 
ترفع األذان من أعلى نقطة على وجه األرض

بعقارب ضبطها الوقت وحاكتها أنامل صناع 
محترفني من أملانيا وسويسرا ودول أوروبية 
أخرى، ارتفعت س����اعة مكة املكرمة فوق قمم 
عالية حتتضنها السماء، لتدق للمسلمني مواعيد 
صلواتهم وتكون أعلى نقطة ينطلق منها أذان، 
ويقول م.أس����امة صدقة ابوزيد، املشرف على 
مشاريع مجموعة بن الدن مبكة املكرمة: »تشرف 
عقارب الساعة وأرقامها الرومانية على مساحة 

من مدينة مكة املكرمة يبلغ نصف قطرها من 
على بعد 8 كيلومترات، ما يعني انها على مرأى 
� يوميا من عيون ماليني البشر املقيمني في مكة 
او القادمني اليها بنية العمرة او احلج، وبالتالي 
تكون أكثر نصب معماري تتم مشاهدته عامليا«، 
ويتابع »ارتدت ساعة مكة مع اول ايام رمضان 
املاضي جزءا من حلتها العمرانية، في حني يتم 

تطريز بقية حلتها خالل 3 أشهر مقبلة.
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