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االستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة 
املتعددة الطبقات وتعالج إشكاليات املدن األفقية 
التقليدية املنبسطة، محققة بذلك التناغم التام 
بني التنمية احلضرية واحلفاظ على الطبيعة 

بكل مواردها.
وقد انعكس اهتمام اململكة برفاهية مواطنيها 
ومواطناتها، علــى تبوئها مراتب متقدمة في 
مجال التنمية البشرية على الصعيد الدولي، 
حيث تقدمت ٥ مراكز في مؤشر التنمية البشرية 
الصادر عن تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
للعــام ٢٠٢٢م، وأصبح ترتيبهــا الـ٣٥ عامليا 
من بــني ١٩١ دولة مقارنة باملرتبــة الـ ٤٠ في 

العام ٢٠٢١م.
نهضة تعليمية غير مسبوقة

ترتكز التنمية البشرية في السعودية على 
تطوير أساس تعليمي متني، وتزامنا مع احتفالها 
بيومهــا الوطني الـ ٩٢، تشــهد اململكة نهضة 

تعليمية غير مسبوقة.
وقد حظي التعليم في عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز باهتمام 
بالغ، وبات يستهدف بناء مواطن ميتلك مهارات 
القرن احلادي والعشرين، ومتطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة ووظائف املستقبل، واملشاركة 
في التنمية الوطنية، والقدرة على املنافســة 

عامليا.
وتطورت مؤسسات التعليم والتعليم العالي 
- كما وكيفا - باعتبار الشباب هم عماد الوطن 

وثروته األولى.
وفي هذا الســياق، أطلقت اململكة برنامج 
تنمية القدرات البشرية، وهو أحد برامج حتقيق 
رؤية اململكة ٢٠٣٠م، والذي يستهدف تطوير 
مخرجــات التعليم ملواءمتها مــع احتياجات 
سوق العمل احلالي واملستقبلي، وزيادة فرص 
االلتحاق بريــاض األطفال من ٢٣٪ إلى ٩٠٪، 
ودخول ٥ جامعات سعودية ضمن أفضل ١٠٠

جامعــة فــي العالم. ومت التوســع في افتتاح 
اجلامعات حتى بلغ عددها اكثر من ٤٢ جامعة، 
منهــا ٣٠ جامعة حكومية، و١٣ جامعة خاصة 

وأهلية، باإلضافة إلى ٧ كليات عسكرية.
كما اســتمرت اململكة فــي ابتعاث الطالب 
للدراســة في اخلارج في التخصصات التي ال 
تتوافر في اجلامعات، حتى بلغ عدد املبتعثني 

ما يقارب ١٠٠ ألف مبتعث.
وبعد أن كانت نسبة األمية في اململكة قبل 
٥٠ عاما تتجاوز ٦٠٪، انخفضت هذه النسبة 
حاليا لتصل إلى أقل من ٤٪ وفق ما جاء في آخر 
إحصائية للهيئة العامة السعودية لإلحصاء.

االقتصاد الوطني.. نتائج إيجابية فائقة

يواصل االقتصاد الوطني السعودي حتقيق 
املزيــد من النتائــج اإليجابيــة، التي تعكس 
جناح خطــط وبرامج رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م، 
وذلك على النحو الذي حظي بشهادة وإشادة 
كبرى املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية 

وتصنيفات املالءة االئتمانية العاملية. 
فقد أعلن صندوق النقد الدولي في تقديراته 
للعام ٢٠٢٢م عن تســجيل الســعودية أعلى 
ارتفاع لناجت قومي في العالم بنســبة ٧٫٦٪، 
وكشفت الهيئة العامة السعودية لإلحصاء في 
احدث تقاريرها الصادر في مطلع اغســطس 
٢٠٢٢م، أن الناجت احمللي السعودي اإلجمالي، 
منا باألسعار الثابتة على أساس سنوي ١١٫٨٪، 
خالل الربع الثاني من العام اجلاري، مسجال 

بذلك أعلى منو مسجل منذ عام ٢٠١١م.
 ويــدل ذلــك علــى جناعــة اإلصالحــات 
االقتصاديــة التي تتبناهــا اململكة، والتعافي 
الكلي لالقتصاد السعودي واخلروج من تداعيات 
«كورونا» وأزمات االقتصاد العاملي املرتبطة بها.

فقد ساهمت «رؤية ٢٠٣٠» في تطوير هيكلة 
االقتصاد السعودي وتعزيز مقوماته، وحتفيز 
القطاعات اإلنتاجية املختلفة، تزامنا مع دخول 

قطاعــات جديــدة، فضال عن جنــاح خطوات 
التحول الرقمي والتعدد الصناعي التقني، مما 

أثمر نتائج فائقة.
املرأة السعودية.. متكني يتواصل وثقة تتزايد

حتظى املرأة السعودية في عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بالكثير من 
مظاهر التمكني والبناء حيث أصبحت شريكا 
فاعال في رفعة الوطن ومنائه، وحققت جناحات 
نوعية تباينــت مجاالتها علميــا واقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا.
وتكرس رؤية اململكة ٢٠٣٠ اجلهود الالزمة 
للمــرأة في التنمية املجتمعيــة واالقتصادية 
وإبرازها كعنصر مؤثــر على األصعدة كافة، 
حيث خصص هدف إســتراتيجي مستقل في 
الرؤيــة برفع كفاءة املرأة وزيادة مشــاركتها 

االقتصادية في سوق العمل.
وقــد حازت املرأة الســعودية ثقــة قادتها 
وتولت مناصب رفيعة في مختلف املؤسسات 

احلكومية واخلاصة.
وفــي هذا اإلطــار،  أصدر خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز أمراً 
ملكيًا أمس بتعيني الدكتورة هال بنت مزيد بن 
محمد التويجري رئيسا لهيئة حقوق اإلنسان 

مبرتبة وزير.
جناح بامتياز ألكبر موسم حج منذ «كورونا»

واصلت اململكة العربية السعودية القيام 
بدورها الريادي في توفير كل سبل الرعاية 
والراحة واألمن لضيوف الرحمن من احلجاج 
واملعتمرين ألداء مناسكهم في أجواء إميانية 

تفيض خشوعا وسكينة.
وجنحــت اململكــة باقتــدار وامتياز في 
اســتضافة أكبر موسم للحج هذا العام منذ 
جائحــة «كورونا»، وذلك وســط منظومة 
خدميــة متكاملة حظيت بإشــادات عاملية، 
ناهيك عن إشادات حجاج بيت اهللا احلرام 

أنفسهم.
فقد استقبلت اململكة موسم احلج األكبر 
منذ بدء تفشــي ڤيــروس «كورونا» مطلع 
عــام ٢٠٢٠، وكان حج هــذا العام هو األول 
الذي يتم فيه اســتقبال حجاج من اخلارج، 
حيث جرى رفع إجمالــي عدد احلجاج إلى 
نحو مليون بعد عامني من قصر احلج على 
أعداد محدودة من داخل اململكة فقط بسبب 

اجلائحة.
 وحقق موسم حج هذا العام، جناحا مميزا، 
فيما غابت اإلصابات واحلوادث وكل ما يعكر 
صفو احلج، حيث حضرت اإلجنازات، فلم 
يتم تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بني 
ضيوف الرحمــن، أو مؤثرات على الصحة 
العامة، وهو مــا يعكس التكامل بني جميع 
اجلهــات احلكومية واالســتعداد املبكر ألي 

طارئ محتمل.
وشهد حج هذا العام التوسع في استخدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي على مختلف األصعدة 

األمنية والصحية والدينية.
فقد توسعت اململكة في استخدام تقنيات 
الروبوتات الذكية خلدمة حجاج بيت اهللا احلرام 
بهدف االرتقاء مبنظومة العمل ومتيزه، حيث 
وفرت الرئاســة العامة لشــؤون احلرمني في 
حج هذا العام روبوتا لتوزيع املصاحف على 

حتتفل اململكة العربية السعودية اليوم اجلمعة 
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢، 
وهو اليوم الذي يوافق تاريخ توحيد أجزاء اململكة 
علــى يد امللك املوحد واملؤســس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود ـ طيب اهللا ثراه ـ حيث مت 
إعالن ذلك في ٢١ جمادى اآلخرة ١٣٥١هـ املوافق 
٢٣ سبتمبر ١٩٣٢، ومن ثم أصبح يوم ٢٣ سبتمبر 

من كل عام يوما وطنيا للسعودية.
وفــي مثل هذا اليوم من كل عام، يســتذكر 
السعوديون والســعوديات تاريخ اململكة املجيد 
واإلجنازات العظيمة التي حتققت منذ التأسيس 
وصوال إلى عهد خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، الذي هو استمرار لعهود 

اخلير في وطن اخلير.
الثاني  ويأتي احتفال اململكة بيومها الوطني 
والتسعني وقد تبوأت مكانة عالية بني دول العالم، 
في شــتى املجاالت الديبلوماسية واالقتصادية، 
وذلك استنادا إلى تأثيرها اجلوهري في مسيرة 
االقتصاد العاملي، ومواقفها السياســية الدولية 
الثابتة املرتكزة على احلكمة والتأني والوضوح 

والواقعية.
وأعلنت الرياض عن شعار االحتفاالت باليوم 
الوطني لهذا العام، والذي يتكون من خريطة اململكة 
العربية السعودية، وقد تلونت بألوان خالبة تعكس 
الطبيعة البرية والقوة. فيما استخدمت عبارة «هي 
لنا دار» لتعبر عن اململكة باعتبارها وطنا ألهلها 
ولكل الوافدين إليها، وملا حتمله من معان مقدسة 
لوجود بيت اهللا احلرام وتوافد احلجاج والطوافني 

إليها من كل مكان بالعالم.
ويعكس شــعار اليوم الوطني الـ ٩٢ الروح 
القوية لدى الشــباب الســعودي من أجل رفعة 
الوطن، واملساهمة في تنميته من جميع اجلوانب 
واحلفاظ على تقدمه، كمــا انه يحمل في طياته 

الصدق والوالء من جميع أبناء اململكة لها.
وتشهد مناطق اململكة بهذه املناسبة الغالية، 
فعاليات وأنشطة متنوعة، هي األضخم في تاريخ 
االحتفاالت الوطنية، والتي تستمر حتى ٢٦ اجلاري.

ومن هذه الفعاليات العروض اجلوية والبحرية 
املهيبة التي تنفذها أكثر من ١٥ جهة عســكرية 
ومدنية، من خالل مجموعة من املقاتالت واملروحيات 
والطائرات املدنية والسفن والزوارق حتت شعار 
«حتية وطن»، لترسم في سماء اململكة حتية فخر 
وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب 
الســعودي، وذلك في ١٣ مدينة مبختلف أنحاء 

اململكة.

رفاهية املواطن السعودي حاضرًا ومستقبًال

تتصــدر رفاهيــة املواطن الســعودي في 
احلاضر واملســتقبل أولويات خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهده صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان نائب رئيس مجلس الــوزراء، وذلك 
انطالقا من قناعة القيادة السياسية الرشيدة 
مبحورية دور اإلنســان في مســيرة النهضة 
والتنميــة املباركة، باعتبــاره أعظم ما متلكه 
اململكــة، فهو قطب الرحى في مســيرة البناء 
والتقدم، وهو كذلك وسيلتها الفعالة وغايتها 

النهائية.
وقد ترجمت «رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م» هذه 
القناعة على مختلف املســتويات، السيما من 
خالل االهتمام الكبير واملتواصل باملشــاريع 

التنموية الكبرى التي متتد ثمارها إلى األجيال 
القادمــة وال تتوقــف عند األجيــال احلاضرة 

فحسب.
وقد شــهد العــام ٢٠٢٢م، تواصال جلهود 
اململكــة في هذا اإلطار، متثل أبرزها في إعالن 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، 
فــي ٢٥ يوليو املاضي، تصاميم مشــروع «ذا 
اليــن»، وهي جزء من منطقــة «نيوم» املطلة 
علــى البحر األحمر، التي تعد أحد املشــاريع 

املهمة في رؤية اململكة ٢٠٣٠.
ويتمحور «ذا الين» حول اإلنسان، وميثل 
منوذجا عامليا رائدا يحقق االستدامة ومثالية 

العيش بالتناغم مع الطبيعة.
وتقوم الفكرة والرؤية الرئيسية ملشروع 
«ذا الين»، الذي أطلقه صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان في يناير ٢٠٢١م، على 
إعادة تعريف مفهــوم التنمية احلضرية وما 

يجب أن تكون عليه مدن املستقبل.
وتعكــس تصاميــم مشــروع «ذا الين» ما 
ستكون عليه املجتمعات احلضرية مستقبال 
فــي بيئة خاليــة من الشــوارع والســيارات 
واالنبعاثات، وتســهم في احملافظة على ٩٥٪ 
من أراضي مشــروع مدينة «نيوم» وهو أحد 
املشــاريع احلضاريــة الذكيــة الضخمة التي 
أطلقتها اململكة العربية السعودية عام ٢٠١٧.

وتقع مدينة نيوم شــمال غرب اململكة في 
منطقة تبوك حيث متتد على ســواحل البحر 

األحمر مبسافة ٤٦٠ كيلومترا مربعا.
ويعتمــد مشــروع «ذا الين» علــى الطاقة 
املتجددة بنســبة ١٠٠٪، جلعل صحة اإلنسان 
ورفاهيته أولوية مطلقة بدال من أولوية النقل 

والبنية التحتية كما في املدن التقليدية.
وأكد صاحب الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان عند إعالنه عن تصاميم «ذا الين» 
أنهــا حتقق مثالية العيش وتعالج التحديات 
امللحة التي تواجه البشــرية. هذه التصاميم 

املرأة حتظى باهتمام كبير والكثير من مظاهر التمكني في عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

السعودية.. السعودية.. 
ريادة ممتدة وتنمية مستدامة ريادة ممتدة وتنمية مستدامة 
وصدارة عامليةوصدارة عاملية

السعودية صمام أمان للعاملني العربي واإلسالمي بسياساتها احلكيمة ودفاعها عن الثوابت واحلقوق العربية 

خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله الرئيس االميركي جو بايدن بحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء على هامش قمة جدة لألمن والتنمية                  (واس)
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احلجاج داخل املســجد احلرام، خالل تأديتهم 
لطواف الوداع.

كمــا وفرت الرئاســة روبوتــًا لقياس رضا 
قاصدي املسجد احلرام بـ(٦) لغات.

كذلك، توســعت وزارة احلــج والعمرة في 
اســتخدام التقنيــة احلديثة وتســخير أفضل 
اخلدمــات اإللكترونية لتقــدمي أرقى اخلدمات 
لضيــوف الرحمــن، ومنها: اســتخدام املســار 
اإللكتروني وتطبيق «اعتمرنا» لتسجيل احلجاج 
من داخل اململكة، إضافة إلى إطالق التســجيل 
اإللكتروني حلجاج أوروبا وأميركا وأستراليا.

كما توسعت الوزارة في استخدام بطاقة احلج 
الذكية للحجاج وهي بطاقة تعريفية لكل حاج 
تسهم في إرشادهم إلى سكنهم باملشاعر، إضافة 

إلى دورها في احلد من احلج غير النظامي.
ومن جناحات موســم حج هذا العام ايضا، 
العمل اإلعالمي والتوعوي لوزارة احلج والذي 
أبرز اجلهود الكبيرة واملبادرات النوعية للوزارة، 
ومــن أهمها مبادرة أدلة احلــج التوعوية التي 
القت تفاعال واسعا وإشادة كبيرة من احلجاج 
مبختلف جنسياتهم، وتضمنت ١٣ دليال توعويا 

بـ١٤ لغة.
وجاء هــذا النجاح بفضل من اهللا عز وجل 
ثم مبا وفرته حكومة اململكة من إمكانات مادية 
ومشــاريع تطويرية، وكوادر بشــرية خلدمة 
احلجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم 

في طمأنينة ويسر.
وقد عبر ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسكهم 
بكل راحة وأمن وطمأنينة وعلى الوجه األكمل 
عن شــكرهم جلهود اململكــة في تنظيم احلج، 
وسعادتهم الغامرة بإمتام مناسك احلج. وأشادوا 
بالتسهيالت الكبيرة التي قدمتها لهم احلكومة 
الســعودية على مختلف األصعــدة وحرصها 
على ســالمتهم من خالل تطبيق االشــتراطات 
واإلجراءات الوقائية واالحترازية، وتقدمي كل 
اخلدمات ليؤدي ضيــوف الرحمن حجهم بكل 

يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.
قمة جدة لألمن والتنمية

تشكل اململكة العربية السعودية صمام أمان 
للمنطقــة العربية واإلســالمية مبا متتلكه من 
ثقل سياســي أّهلها للعــب دور بارز في حفظ 
استقرار الشرق األوسط، السيما أنها حاضنة 
احلرمني الشريفني والدولة صاحبة الدور الرائد 
وذات القوة السياســية واالقتصادية، ما أسهم 
بشــكل واضح في حفظ التوازنات السياسية 
واالقتصادية في املنطقة والعالم. وتبرز املكانة 
الديبلوماســية الكبيرة التــي متتلكها اململكة 
في جهودها الســاعية دوما الى حتقيق السالم 
واالستقرار والدفاع عن الثوابت واحلقوق العربية 
واملقدســات االســالمية، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
واتصاال بديبلوماسيتها الرصينة الهادئة، 
جــاءت العديد من اللقاءات السياســية خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان، من خالل جوالت خارجية لعدد من 
الدول العربية واالجنبية حققت نتائج إيجابية 
نحو تعزيز العالقــات بني اململكة وتلك الدول 

في مختلف املجاالت.
كمــا يلعب االقتصاد الســعودي دورا مهما 
في احملافظة على التوازن في األسواق الدولية 
للنفــط من خالل عمالق النفط العاملي شــركة 
(أرامكو) الســعودية، إذ أثبــت مرونة وقدرة 
عاليــة على التعامل مع الظــروف االقتصادية 
الطارئة، باإلضافة الى كون اململكة عضوا فاعال 
في مجموعة الـ ٢٠ االقتصادية التي تضم اقوى 
اقتصادات العالم. ومن أبــرز الفعاليات الدالة 
على ثقل اململكة وفعالية سياستها اخلارجية 
وديبلوماسيتها النشطة، هي «قمة جدة لألمن 
والتنمية» التي اســتضافتها الســعودية يوم 
١٦يوليو املاضي، مبشــاركة قادة دول مجلس 

التعــاون اخلليجي الســت، والواليات املتحدة 
األميركية، ومصر، واألردن، والعراق. وجاءت 
هذه القمــة التاريخية في وقــت مفصلي على 
مستوى العالم أجمع، حيث ناقشت العديد من 
امللفات احليويــة دوليا واقليميــا خاصة تلك 
املتعلقة بالعالم العربي ومنطقة الشرق األوسط. 
وقــد أوضح صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمد بن ســلمان في كلمته االفتتاحية للقمة، 
نيابــة عن خادم احلرمــني أن هذه القمة جاءت 
«فــي الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم 
حتديات مصيرية كبرى، تســتدعي مواجهتها 
تكثيف التعاون املشترك في إطار مبادئ ميثاق 
األمم املتحــدة، التي تقوم على احترام ســيادة 
الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
واحترام اســتقاللها وســالمة أراضيها. ونأمل 
أن تؤســس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون 
املشــترك، لتعميق الشراكة االستراتيجية بني 
دولنــا والواليــات املتحــدة األميركية، خلدمة 
مصاحلنا املشتركة، وتعزز األمن والتنمية في 

هذه املنطقة احليوية للعالم أجمع».
وتأكدت أهمية قمة جــدة لألمن والتنمية مبا 
اســفرت عنه من نتائج ترجمهــا البيان اخلتامي 
الصادر عنها، حيث أكد القادة املجتمعون على دعم 
ضمان خلو منطقة اخلليج العربي من كافة أسلحة 
الدمار الشــامل، وتكثيف اجلهود الديبلوماســية 
ملنع إيران من تطوير ســالح نــووي، والتصدي 
لإلرهاب وكافة األنشطة املزعزعة ألمن واستقرار 
املنطقة، باإلضافة إلى تأكيد السعي للتوصل إلى 
حل سياســي في اليمن وفقــا ملرجعيات املبادرة 
اخلليجية وآليتهــا التنفيذية ومخرجات احلوار 
الوطني الشــامل، وقــرارات مجلس األمن الدولي 
ذات الصلة، كما رحب البيان اخلتامي للقمة بتأكيد 
الرئيــس االميركي جو بايدن علــى األهمية التي 
توليها الواليات املتحدة لشراكاتها االستراتيجية 
في الشرق األوسط، والتزامها الدائم بأمن شركائها 

والدفاع عن أراضيهم.

اململكة تواصل دورها الريادي في رعاية ضيوف الرحمن باستضافة أكبر موسم حج منذ «كورونا»

مشروع «ذا الين» منوذج عاملي رائد لالستدامة محوره اإلنسان

اليوم الوطني السعودي ذكرى
 لقصة املجد والعطاء واخلير للمملكة

اململكــة  حتتفــل 
الســعودية  العربيــة 
بتاريخ ٢٣ سبتمبر من 
كل عام بذكرى توحيد 
اململكة، وبهذه املناسبة 
أتشرف بأن أرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام سيدي خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود وإلى صاحب 
امللكي األمير  الســمو 
محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز ولي العهد 
نائب رئيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، حفظهما اهللا، وإلى 
العائلة املالكة، والشعب السعودي الكرمي 

في كافة أرجاء املعمورة.
إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا 
تعيدنا إلى قصة املجد والعطاء واخلير لهذا 
البلد املعطاء منذ تأسيســه على يد امللك 
عبدالعزيز - طيب اهللا ثراه - وما قدمه من 
بطوالت وتضحيات لتوحيد اململكة وإرساء 
دعائم الدولة واحلفاظ على وحدتها باتباع 
الشرع احلنيف وسنة خير املرسلني ژ، 
الراية  البررة في حمل  أبنائه  واستمرار 
من بعده يسيرون بنا بخطى ثابتة نحو 
تنمية وتطوير هذه البالد املباركة متمسكني 
بعقيدتها الصافية وباحملافظة على أصالة 

املجتمع وثوابته.
ولقد مّن اهللا ســبحانه وتعالى على 
اململكة بشرف خدمة احلرمني الشريفني 
وزوارهما، وقد حرصت اململكة منذ نشأتها 
على القيام بواجبها ومسؤولياتها مبا يخدم 
اإلسالم ويحقق تطلعات املسلمني بأداء 
مناسك احلج والعمرة بكل يسر وسهولة، 
وكان آخرها إطالق اململكة مبادرة (طريق 
مكة)، وهي أحد برامج رؤية اململكة ٢٠٣٠م 
والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن 
وإنهاء اجراءاتهم من بلدانهم، وقد استفاد 
منهــا احلج املاضي قرابة ١٠٠ ألف حاج. 
كما أن مشــاريع رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م 

حتظى بدعــم ورعاية 
سيدي خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، وبإشراف 
وقيادة سيدي سمو ولي 
العهد - حفظهما اهللا - 
العديد  حيث مت إطالق 
املختلفة،  من املشاريع 
وفي مقدمتها: مشروع 
البحر األحمر، و«نيوم»، 
و«ذا اليــن»، ومبادرة 
الســعودية اخلضراء، 
والبرنامج الوطني للطاقة 
املتجددة، ومشــروع 
«القديــة»، وبرنامــج 
تطوير الدرعية التاريخي، والقمر الصناعي 
القطارات،  «شاهني سات»، ومشــاريع 
ومشروعا «أماال» و«تروجينا»، وبرنامج 
تنمية القدرات البشرية، والتي ستحقق 
- بــإذن اهللا - ضمان اســتمرار الرخاء 
السعودي ولألجيال  واالزدهار للشعب 
القادمة. إن سياسة اململكة العربية السعودية 
اخلارجية مستمرة في خدمة قضايا األمتني 
العربية واإلسالمية وتسخير كل إمكاناتها 
الدوليني، وعدم  السالم واألمن  لتحقيق 
التدخل في شــؤون الغير، مما أكسبها 
مكانة مرموقة حتظــى باحترام وتقدير 
اجلميع، كما أن القيادة الرشيدة حريصة 
على تقوية العالقات اخلليجية على كافة 
األصعدة، وقد متثلت في اجلولة اخلليجية 
األخيرة التي قام بها ســيدي سمو ولي 
العهد، حفظه اهللا، بهدف تعزيز التعاون 

اخلليجي في كافة املجاالت.
إن ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢ تعتبر 
دافعا ومحفزا للمضي قدما في شحذ همم 
وعزمية أبنــاء وبنات هذا الوطن الكرمي 
ملواصلة املســيرة في البنــاء والتنمية 
والتطوير، والوصول به إلى مصاف الدول 

املتقدمة في جميع املجاالت.
كل عام واململكة العربية السعودية بخير 
وعزة، وستبقى (هي لنا دار) وحصنا قويا 

لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه.

اململكة تشهد تنمية حضارية مستدامة 
وغير مسبوقة بقيادة «ملك احلزم والعزم»

نفسي  عن  أصالة 
ونيابة عن منســوبي 
ومنســوبات امللحقية 
الثقافيــة والطــالب 
السعوديني  والطالبات 
الدارسني في الكويت، 
يسرني أن أرفع أسمى 
آيات التهاني ملقام خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، وملقام صاحب 
الســمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن 
العهد  عبدالعزيز ولي 
نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اهللا - 
والشعب السعودي مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني الثاني والتسعني لتوحيد اململكة 
العربية السعودية على يد جاللة امللك 
املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

سعود - رحمه اهللا.
وإننا - وهللا احلمد - نعيش منذ إعالن 
توحيد اململكة العربية الســعودية إلى 
وقتنا احلاضر بقيادة ملك احلزم والعزم، 
امللك سلمان بن عبدالعزيز - أطال اهللا 
في عمره - وســنده ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان مهندس رؤيتها، في 
أمن وأمان وعزة ورخاء واستقرار وتطور 
وازدهار مســتمر، كما شهدنا قفزات 
تنموية غير مسبوقة وتنمية اقتصادية 
وحضارية مستدامة واهتماما بالتعليم 
تؤكد حرص حكومتنا الرشــيدة نحو 
أبنائها، ومع إطالق رؤية اململكة ٢٠٣٠م 
التي حتتوي على برامج عديدة، حيث 
تعد مرحلة جديدة من التطوير وحتقيق 
النمو املنشود والعمل اجلاد الستشراف 
املســتقبل ومواصلة السير في ركاب 
الدول املتقدمة، حيــث حققت اململكة 
العديد من اإلجنازات ومنها إطالق برامج 
االبتعاث التي ساهمت في تقدم اململكة 

في مجال التعليم على 
العالم، حيث  مستوى 
التعليم إحدى أهم  إن 
الركائز األساسية التي 
عليها مستقبل  يبنى 
الوطــن، ويعول عليه 
في إعداد جيل يواكب 
عصره، ويؤمن بقيمه، 
ويعتز بهويته، وانتمائه 
ألرضه، ووالئه لقيادته.
كمــا يطيب لي أن 
أنوه بالدعم الالمحدود 
امللحقية  تلقــاه  الذي 
الثقافية بسفارة اململكة 
السعودية في  العربية 
الكويت من سمو سفير خادم احلرمني 
الشــريفني لدى الكويت ومعالي وزير 
التعليم ومعالــي نائبه، وذلك لضمان 
راحة وسالمة أبناء وبنات اململكة الذين 
يدرسون في جامعات الكويت والذين 
تتكفل الدولة - رعاها اهللا - بكافة تكاليف 
دراستهم ومتابعتها إلى حني تخرجهم 
وعودتهم ساملني ألرض الوطن - بإذن اهللا.

نحتفي بيوم الوطن مع أبنائنا وبناتنا 
الطالب والطالبات السعوديني مستلهمني 
كل ما من شــأنه رفعة الوطن وغرس 
قيمه الوطنيــة في عيون أبنائه وبناته 
التعليم  الدارســني في مراحل  الطلبة 
املختلفة في الكويت، وهذه االحتفاالت 
تستهدف غرس الهوية الوطنية وإبراز 
دور حكومة خادم احلرمني الشريفني 
في توحيد جهودها لنشر السالم العاملي، 
واستشعار دور حماة الوطن وشهدائه 

في حماية مقدساته.
أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ 
اململكة ويدمي  وطننا وقيادتنا وشعب 
على بالدنا األمن واألمان واالستقرار، 
وأن يعيد هذه املناسبة علينا، وقد حتقق 
لهذا الوطن الغالــي ما يصبو إليه من 
رفعة وازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

بقلم: الدكتور جميل بن موسى احلميد

امللحق الثقافي السعودي في الكويت

بقلم: سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

سفير خادم احلرمني الشريفني 

جبل القارة أحد معالم منطقة االحساء السياحية البديعة


