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اجلمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠ عربية وعاملية

خادم احلرمني يدعو العالم التخاذ موقف حازم جتاه إيران

اإلصابات تقفز إلى ٥٢ مليونًا و«الصحة العاملية» حتّذر: «كورونا لم يسأم منا»

افتتح  الريــاض- وكاالت: 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز عبر 
االتصــال املرئي أعمال الســنة 
األولى من الدورة الثامنة ملجلس 
الشــورى، بحضــور صاحــب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأدى رئيس مجلس الشورى 
الشــيخ د.عبداهللا بن محمد آل 
الشــيخ وأعضــاء وعضــوات 
املجلــس القســم، وذلــك عقب 
صــدور األمــر امللكــي الكــرمي 
بتعيينهــم فــي املجلــس فــي 
دورته الثامنــة. وأفادت وكالة 
األنباء الســعودية (واس) في 
بيان بأنه عقب ذلك ألقى خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز اخلطاب امللكي 
السنوي. وقال «يسرنا افتتاح 
أعمال السنة األولى من الدورة 
الثامنة ملجلس الشورى، سائلني 
املولى أن تكون أعمالنا خالصة 
لوجهــه، وأن يعيننــا خلدمــة 
الوطن واملواطن، وأقدر ملجلسكم 

املوقر أعمالكم اجلليلة».
وأضاف «منذ أن وحد جاللة 
امللك عبدالعزيــز، رحمه اهللا، 
اململكة العربية السعودية وهي 
تأخذ مببدأ الشورى، ما أسهم 
في تعزيز مســيرتها التنموية 
الشاملة لتحقيق ما تصبو إليه 

من أمن ورخاء وازدهار.
وإننا نفخر مبا شرفنا اهللا 
به من خدمة احلرمني الشريفني، 
وتوفير كل سبل الراحة لضيوف 
الرحمن من حجاج ومعتمرين، 
وقــد حرصنا على إقامة الركن 
اخلامس من أركان اإلسالم رغم 
الظــرف االســتثنائي املتمثــل 
بجائحة كورونا املستجد التي 
أصابت العالم، ودفعنا املزيد من 
احتياطات الســالمة والوقاية، 
فاقتصر احلج على عدد محدود 
من مواطنني ومقيمني، لضمان 

صحة احلجيج».
ولفــت «لقد أثمــرت جهود 
بالدكــم فــي التصــدي املبكــر 
للحد من آثار اجلائحة، وهو ما 
ساهم في تدني انتشار العدوى 
وانخفاض أعداد احلاالت احلرجة 

وهللا احلمد».
وقال «وفي ســبيل تخفيف 
اآلثار االقتصادية لتفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، سارعت بالدكم 
لتقدمي مبادرات حكومية للقطاع 
اخلــاص، خصوصــا املنشــآت 
الصغيرة واملتوســطة، شملت 

وكاالت: حــذرت منظمــة 
الصحة العاملية من أن ڤيروس 
كورونا املستجد «لم يسأم» 
مــن البشــر بعد، فــي وقت 
يواصل عداد االصابات ارتفاعه 
الصاروخــي حيث جتاوزت 
الـــ ٥٢ مليونا وربع املليون 
اصابة على مستوى العالم، 
ونحو مليون و٢٨٧ الف وفاة.
ودعا تيــدروس أدهانوم 
غيبريســوس مدير املنظمة 
أمس البشرية للبقاء في حالة 
تأهب قصــوى للتصدي له، 

داعيا لتوخي احلذر. 
وأضاف أدهانوم في منتدى 
الســالم بباريس «قد نكون 
ســئمنا من كوفيد ـ ١٩ لكنه 
لم يســأم منا. ومع أن الدول 
األوروبيــة تكافــح من أجل 
التصــدي للڤيــروس إال أنه 
يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير 
كبير، كما أن اإلجراءات الرامية 

ملجابهته لم تتغير كذلك».
وانعقد املنتدى بهدف جمع 
٥٠٠ مليــون دوالر مــن أجل 

أصعدة، أبرزها حتسني اخلدمات 
احلكومية، ورفع نسبة التملك 
في قطــاع اإلســكان، وتطوير 
الترفيــه والرياضة  قطاعــات 
والسياحة، واستقطاب العديد 
مــن االســتثمارات األجنبيــة، 
إضافة إلى متكني املرأة وتفعيل 
دورهــا فــي املجتمع وســوق 
العمل، ونستعد حاليا ملرحلة 
دفع عجلة اإلجناز التي تتسم 
بتمكني املواطن، وإشراك القطاع 
اخلاص بشــكل أكبــر، وزيادة 

فاعلية التنفيذ.
وأضــاف «إن اململكة تؤكد 
خطورة املشروع اإلقليمي للنظام 
اإليراني، وترفــض تدخله في 
شؤون الدول الداخلية، ودعمه 
اإلرهــاب والتطــرف وتأجيج 
الطائفية، وتدعو املجتمع الدولي 
التخاذ موقف حازم جتاه إيران، 
يضمن منعها من احلصول على 
أســلحة دمار شــامل وتطوير 
برنامج الصواريخ البالســتية 

وتهديد السلم واألمن».
واستنكر «انتهاك ميليشيا 
احلوثــي اإلرهابيــة املدعومــة 
إيرانيا، القوانني الدولية، بإطالق 
طائرات مفخخة من دون طيار، 
وصواريخ بالستية جتاه املدنيني 
باململكة، مؤكدين دعم الشعب 
الشــقيق الســتعادة  اليمنــي 
سيادته واســتقالله، بواسطة 

سلطته الشرعية».
وقال «تؤكد اململكة استمرار 
إلــى جانب الشــعب  وقوفهــا 
الفلســطيني إلقامــة دولتــه 
املســتقلة وعاصمتهــا القدس 
الشرقية، وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية، 

وأضاف في مقابلة مع قناة 
«العربية» أن مناقشات جتري 
حاليا حول توزيع اللقاح مع 
٣٠ حكومة حول العالم. وقال 
إن العمل يجري «لتأمني ٥٠ 

وحتــدث عن تعــاون مع 
االحتــاد األوروبــي لتمكــني 
وصول اللقاح للدول األضعف 
اقتصاديــا، وأكــد أن عملية 
اللقاح ال  تطوير وتســجيل 

يتطلــب موافقــة الســلطات 
هناك.

وأوضح أن اللقاح يعطى 
عن طريق احلقن، ويتضمن 
جرعتــني: إحداها فــي اليوم 
األول والثانية في اليوم الـ ٢٢.
وحــول فتــرة اســتمرار 
املناعــة التي يوفرها اللقاح، 
قال إن البيانات األولية تشير 
إلى مناعة لثالثة أشهر على 
األقــل، داعيــا إلــى انتظــار 
البيانــات ملعرفة مــا إذا كان 
يوفر مناعة لفترة أطول، لكنه 
توقع أن تستمر املناعة حتى 
عام، وأشار إلى أنه ستكون 
هنــاك اســتمرارية في جمع 
البيانات عن اللقاح على مدار 

العامني املقبلني.
الــى ذلك، أعلــن الرئيس 
األرجنتيني ألبرتو فرنانديز 
أنه يخضع لعزل ذاتي بسبب 
مخالطة أحد املصابني بڤيروس 
كورونا. وقال فرنانديز، في 
تغريدة عبر تويتر، انه كان 
على «اتصال عن قرب» بأمني 

كما أننا نساند اجلهود الرامية 
إلحــالل الســالم فــي الشــرق 
األوسط بالتفاوض بني الطرفني 
واإلســرائيلي  الفلســطيني 
للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

كما نقف مع العراق وشعبه 
الشقيق، ونساند جهود حكومته 
في ســبيل اســتقراره ومنائه 
وحفاظه على مكانته في محيطه 
العربي، وتعزيز العالقات بني 
البلديــن الشــقيقني والتعاون 
في مختلف املجاالت من خالل 
مجلس التنســيق السعودي- 
العراقي. ونؤيد احلل السلمي 
بسورية وفقا لقرار مجلس األمن 
٢٢٥٤ ومسار جنيڤ ١ مؤكدين 
وجــوب خــروج امليليشــيات 
واملرتزقــة منها واحلفاظ على 

وحدة التراب السوري».
وتابــع «كمــا أننــا نتابــع 
باهتمام تطورات األوضاع في 
ليبيا، مجددين ترحيب اململكة 
العســكرية  اللجــان  بتوقيــع 
الليبية املشتركة االتفاق الدائم 
على وقف إطالق النار برعاية 
األمم املتحدة، متطلعني إلى أن 
ميهد االتفــاق الطريق إلجناح 
التفاهمات اخلاصة باملسارين 
السياســي واالقتصــادي، مبا 
يســهم في تدشــني عهد جديد 
يحقق األمن والسالم والسيادة 
واالســتقرار لليبيــا وشــعبها 
الشقيق، داعني إلى وقف التدخل 
اخلارجــي في الشــأن الليبي. 
وبوصف اململكة رئيسا ملجموعة 
أصدقاء الســودان فإنها تشدد 
على أهمية دعم السودان حاليا، 
وتؤكد الدعم السياسي الكامل 

حملادثات جوبا للسالم».

مليون جرعة من اللقاح هذا 
العــام»، وأن هناك محاوالت 
لتأمني ١٫٥ مليار جرعة العام 
املقبل والتوسع في التوزيع 

حول العالم.

عالقة لها بالسياسة، موضحا 
أن توفيــر اللقاح في أوروبا 
يتطلــب موافقــة الســلطات 
األوروبيــة املختصة، كما أن 
توفيره في الواليات املتحدة 

عام الشــؤون االستراتيجية 
للرئاسة جوستافو بليز، الذي 

ثبتت إصابته بالڤيروس.
كمــا أعلن مكتب الرئيس 
األوكراني فالدميير زيلينسكي 
امــس نقل الرئيــس املصاب 
إلــى  كورونــا  بڤيــروس 
مستشفى مجهز بغرفة لعقد 

االجتماعات.
وكان زيلينسكي قد أعلن 
قبل ايام إنه أصيب بكورونا، 
وفي وقت الحق، أعلن رئيس 
مكتبه أندريه ييرماك إنه أثبت 

أيضا إصابته بالڤيروس.
وجاء في بيان نقلته وكالة 
الروســية  أنباء ســبوتنيك 
«كل شــيء صــارم للغايــة، 
وحســب البروتوكول، إنهما 
(زيلينسكي ورئيس مكتبه) 
موجــودان فــي فيوفانيــا. 
وهناك مكتــب مجهز خاص 
ميكــن للرئيس أن يعقد فيه 
اجتماعات، والرئيس متواجد 
في غرفة معزولة حيث ميكن 

إجراء اتصاالت خاصة».

افتتح أعمال السنة األولى من الدورة الثامنة ملجلس الشورى وأكد احلرص على إقامة احلج رغم الظرف االستثنائي بسبب «كورونا»

الڤيروس يدخل الرئيس األوكراني املستشفى.. والرئيس األرجنتيني يعزل نفسه ذاتياً.. ورئيس «بيونتيك» يدعو إلى تأمني سالسل اإلمداد للقاح

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مفتتحا أعمال مجلس الشيوخ  (واس)

عاملون في قطاع الضيافة يحتجون على القيود املفروضة ملنع تفشي كورونا  (رويترز)

أكثر من ٢١٨ مليار ريال، إضافة 
لدعــم القطــاع الصحــي مببلغ 
٤٧ مليــار ريــال. ولقد ســعينا 
مــن خــالل إدارة اجلائحــة إلى 
استمرار األعمال وموازنة األثر 
االقتصادي والصحي واالجتماعي، 
التقييم املســتمر،  وســنواصل 
حتــى انتهــاء اجلائحــة بــإذن 
اهللا». وتابــع «في تأكيد لريادة 
بالدكــم، دعت اململكــة العربية 
الســعودية، التي ترأس الدورة 
احلالية ملجموعة العشرين، في 
ظرف جائحة ڤيــروس كورونا 
املستجد، وبغية مواجهة عاملية 
تخفف آثار اجلائحة، لعقد قمة 
استثنائية افتراضية، جرت في 
(مارس) املاضي، ونتطلع من قمة 
مجموعة العشرين، التي ستعقد 
بحول اهللا هذا الشهر إلى تعزيز 
التنمية، وحتفيز التعاون عامليا، 
لصنع مستقبل مزهر لإلنسان.

وإضافة إلى ذلك، فقد حرصت 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
منــذ تأســيس منظمــة أوپيك 
على اســتقرار أسواق البترول 
العاملية، وليــس أدل على ذلك 
من الدور احملوري الذي قامت 
به في تأسيس واستمرار اتفاق 
مجموعــة أوپيك بلــس، وذلك 
نتيجة مبادرات اململكة الرامية 
إلى تســريع استقرار األسواق 

واستدامة إمداداتها».
وأشار إلى أن «رؤية اململكة 
الطريــق  ٢٠٣٠ هــي خارطــة 
ملستقبل أفضل لكل من يعيش 
في هــذا الوطن الطمــوح، فقد 
أســهمت الرؤية خــالل مرحلة 
البناء والتأســيس في حتقيق 
مجموعة من اإلجنازات على عدة 

توفير لقاحات ضد ڤيروس 
كورونا على مستوى العالم.

وقد أعلن االحتاد األوروبي 
انه سيســاهم مببلغ اضافي 
دوالر  مليــون   ١١٨ قيمتــه 
على شــكل منح لدعم مرفق 
«كوفاكس» لتأمني الوصول 
الى لقاحات ضد الڤيروس في 
البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل.
وقال االحتاد األوروبي في 
بيان ان هــذا املبلغ االضافي 
سيكمل الـ ٤٧٢ مليون دوالر 
مــن الضمانــات التــي التزم 
بهــا التكتــل بالفعــل ملرفق 
«كوفاكس» مما يجعل االحتاد 
احد املانحني الرئيسيني. في 
الســياق، أكد أوغور شاهني 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
«بيونتيــك» األملانيــة، التي 
تطور لقاحا ضد كورونا مع 
شركة «فايزر» األميركية، أنه 
من املهم أن تقوم الدول بطلب 
احلصول على اللقاح بشكل 
مبكر لتأمني سالسل اإلمداد.

تراجع عدد النساء في البرملان األردني و١٠٠ عضو جديد
عمانـ  وكاالت: اعلنت الهيئة املستقلة لالنتخابات 
في األردن النتائج النهائية لالنتخابات النيابية والتي 
بينت تراجع عدد مقاعد النســاء وحتالف إسالمي 
معارض، وفوز نحو ١٠٠ وجه جديد، مع اســتمرار 
سيطرة العشائر ورجال األعمال على مقاعد البرملان.
ولــم تتخط نســبة املشــاركة فــي االنتخابات 
البرملانيــة ٣٠٪، فيما كان محللون أشــاروا الى أن 
أعدادا كبيرة من الناخبني قد متتنع عن املشــاركة 
في عملية االقتراع بسبب األزمة الصحية والنشغال 

املواطنني بهمومهم املعيشية.
وقال رئيس الهيئة املســتقلة لالنتخابات خالد 
الكاللــدة، في مؤمتر صحافــي امس، ان عدد مقاعد 
«التحالف الوطني لإلصالح» الذي يقوده حزب جبهة 
العمل االسالمي، الذراع السياسية لإلخوان املسلمني 
وأبرز أحزاب املعارضة في البالد، تراجع إلى ثمانية 

مقاعد بدال من ١٦. لكن أمني عام حزب جبهة العمل 
اإلسالمي مراد العضايلة قال لـ «فرانس برس» إن 
عدد املقاعد التي فاز بها احلزب هي عشرة، ثمانية 
«ضمن قائمة التحالف الوطني لإلصالح»، و«اثنان 
ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى».

من جهة أخرى، قال الكاللدة ان «أي امرأة لم تفز 
من خارج الكوتا» احملددة وهي ١٥، وبالتالي سيضم 
مجلس النواب ١٥ امرأة، مقابل ٢٠ في املجلس السابق.

وتنافس في االنتخابات التي جرت الثالثاء املاضي 
١٦٧٤ مرشحا بينهم ٣٦٠ سيدة على مقاعد مجلس 
النواب الـ ١٣٠. وأظهرت النتائج فوز نحو ٣٠ نائبا 
سابقا ونحو ٢٠ من كبار العسكريني املتقاعدين، مع 

استمرار نفوذ العشائر ورجال األعمال.
وقال الكاللدة ان «املجلس اجلديد سيضم نحو 
١٠٠ نائب جديد (يدخلون املجلس للمرة األولى)».

وشهدت االنتخابات إقباال ضعيفا على التصويت، 
بنسبة ٢٩٫٩٪، وبلغت هذه النسبة في االنتخابات 
الســابقة ٣٦٪. ورغم حظر التجــول الذي فرضته 
الســلطات منذ مســاء الثالثاء املاضــي بهدف منع 
االحتفــاالت التي تلي عادة فــرز األصوات وإعالن 
النتائج، تداولت مواقع التواصل االجتماعي صورا 
ومقاطع ڤيديو تظهر جتمعات واحتفاالت وإطالق 

نار في بعض املناطق بعد ظهور نتائج أولية.
كما أقدم غاضبون بســبب عدم فوز مرشحيهم 
على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في منطقة 
شــفا بدران غرب عمان، بينما أعلنت مديرية األمن 

العام ضبط عشرات املخالفني ومثيري الشغب.
ويشكل مجلس النواب املنتخب أحد شقي مجلس 
األمة األردني الذي يضم أيضا مجلس األعيان املؤلف 

من ٦٥ عضوا يعينهم امللك.

السعودية تدين حادث إطالق النار 
على سفارتها في الهاي

عواصــم - وكاالت: تعرضــت ســفارة 
اململكة العربية السعودية في مدينة الهاي 
مبملكــة هولندا امس لعملية إطالق نار من 

قبل مجهولني.
وأفادت الســفارة السعودية لدى مملكة 
هولندا بحسب وكالة األنباء السعودية (واس) 
بتعرض مقر السفارة في مدينة الهاي مبملكة 
هولندا حلادث إطالق نار جبان فجر امس، وقد 
قام رجال أمن السفارة بإبالغ اجلهات األمنية 
باحلادث فور وقوعــه، ومت تطويق موقعه 
وإغالق الطريق املؤدي للســفارة، وتعزيز 
اإلجراءات األمنية وأخذ األدلة اجلنائية، ولم 

يتعرض أي من منسوبي البعثة ألي إصابات 
وهللا احلمد. وأعربت السفارة عن إدانة حكومة 
اململكة العربية السعودية لهذا االعتداء اجلبان، 
معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على 
سرعة جتاوبها ملباشــرة احلادث، متطلعة 
إلى كشف مالبساته ومعرفة نتائجه، وتقدمي 
مــن يقف خلفه إلى العدالة، حاثة املواطنني 
السعوديني املتواجدين في مملكة هولندا لرفع 
مســتوى احليطة واحلذر، وعدم التردد في 
التواصل مع السفارة عند احلاجة للمساعدة.

هذا، وأعلنــت الشــرطة الهولندية فتح 
التحقيقات في الواقعة.

محمد بن سلمان: ندين كل عمل إرهابي 
ونرفض أي محاولة للربط بني اإلسالم واإلرهاب

وكاالت: شكر صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، ملا تضمنته كلمته في 
مجلس الشــورى، مؤكدا سموه أن اململكة استطاعت في فترة 
وجيزة وســريعة أن حتقق إجنازات غير مسبوقة في تاريخها 

املعاصر، وذلك في أقل من ٤ سنوات فقط.
ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس) عن ولي العهد قوله إن 
اململكة «تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية 
للعمل على مضاعفة حجم االقتصاد وتنوعه. وملتابعة حتقيق 
ذلك نعتبر في احلكومة الناجت احمللي غير النفطي هو املؤشــر 

الرئيسي لنجاح خططنا االقتصادية».
وأكد أنه «على الرغم من اجلائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا 
في مجموعة العشــرين، فإننا نعتبر أحــد أفضل ١٠ دول في 
التعامل مع التبعــات االقتصادية جلائحة كورونا في مجموعة 
العشــرين. ونحن أكثر تفاؤال بأن وتيرة النمو ستتسارع مع 
زوال اجلائحة وعودة األمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع 
دول مجموعة العشرين منوا في الناجت احمللي غير النفطي في 

السنوات القادمة».
كما أشار الى ان اململكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، 
وقال «زيادة معدالت التوظيف على رأس أولويات احلكومة فقد 
بدأ العمل وفق رؤية ٢٠٣٠ على إصالح ســوق العمل وتوفير 
املزيد من الوظائف للمواطنني واملواطنات، ووضعت رؤية ٢٠٣٠ 

الوصول إلى نسبة بطالة ٧٪ في العام ٢٠٣٠ كأحد أهدافها».
وفيما يخص احلملة املســتمرة للقضاء على الفساد، قال 
«لقد انتشر الفساد في اململكة العربية السعودية خالل العقود 
املاضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك ٥٪ إلى ١٥٪ من ميزانية 
الدولــة»، واعتبر أن «هذه اآلفة العدو األول للتنمية واالزدهار 
وســبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في اململكة العربية 
السعودية. هذا الشيء أصبح من املاضي ولن يتكرر بعد اليوم، 
دون حساب قوي ومؤلم ملن تسول له نفسه، كبيرا أو صغيرا»، 
وأكد أن «مجموع متحصالت تســويات مكافحة الفساد ٢٤٧ 
مليار ريال في الثالث ســنوات املاضية متثل ٢٠٪ من إجمالي 

اإليرادات غير النفطية».
وأشار إلى جهود اململكة في مكافحة آفة اإلرهاب والتطرف 
قائال «كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا الى 
مرحلة نهدف فيها، فــي أفضل األحوال، إلى التعايش مع هذه 
اآلفة»، وتابع «لقد قدمت وعودا في عام ٢٠١٧ بأننا ســنقضي 
على التطرف فورا، وخالل ســنة واحدة، استطعنا أن نقضي 

على مشروع أيديولوجي صنع على مدى ٤٠ سنة».
وأكد ولي العهد «ان خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد 
املتطرفني وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية 
التعبير وحقوق اإلنسان كمبرر. هذا النوع من اخلطاب يستقطب 
خطاب كراهية مضادا من املتطرفني، وهو مرفوض بطبيعة احلال. 
واململكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات 

وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم مبواجهة خطاب التطرف، 
فإنها ترفض أي محاولة للربط بني اإلسالم واإلرهاب، وتؤكد على 
أن احلرية الفكرية وسيلة لالحترام والتسامح، كما أن اإلسالم 
يجرم هذه العمليات اإلرهابية ويحرم إراقة الدماء ومينع الغدر 
باآلمنني وقتلهم من دون وجه حق، وإننا نتوعد كل من تســول 
له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغالل خطابات الكراهية بعقاب 
رادع ومؤلم وشــديد للغاية، وإننا نأمــل ان يتوقف العالم عن 
ازدراء األديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية حتت شــعار 
حرية التعبير ألن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف واإلرهاب».

وتطرق إلى جهود السعودية في ملف احلقوق، وأشار إلى أن 
املرأة السعودية تعيش «مرحلة متكني غير مسبوقة. عملنا على 
متكني املرأة الســعودية في مجال العمل واألحوال الشخصية، 
وباتت اليوم فعليا شــريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا 
جميعا دون تفرقة»، وعلى سبيل املثال «تضاعفت نسبة مشاركة 

املرأة في سوق العمل من ١٧٪ الى ٣١٪».
وفيما يخص حقوق الوافدين قال «عملنا على تصحيح أوضاع 
ما يقارب نصف مليون وافد على أرض اململكة، لنستقطب العمالة 
املؤهلة ذات القيمة املضافة. وقد مت إطالق مبادرة حتسني العالقة 
التعاقدية مبا مينح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي».
واختتم األمير محمد بن سلمان حديثه «هذه اإلجنازات لم 
تكن لتتحقق من دون إميان وعمل املواطن السعودي الذي أصبح 

اليوم سباقا في املبادرة واإلجناز والعمل».

خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق اإلنسان كمبرر هو الدافع الرئيسي لتجنيد املتطرفني

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

ُنعتبر أحد أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات االقتصادية جلائحة كورونا في مجموعة العشرين


