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من بينها دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة

33 أمرا ملكيا تاريخيا
تدشن عهد سلمان بن عبد العزيز

امللك  ال�شريفني  خييادم احلييرمييني  اأ�ييشييدر 
�شلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، م�شاء 
يوم اخلمي�س 8 ربيع الثاين 1436  املوافق 
29 يناير 2015،  33 اأمرا ملكيا، ت�شمنت 
وزارتيييي  ودميييج  اليييييوزراء  جمل�س  ت�شكيل 
يف  والتعليم  والييربييييية  الييعييايل  التعليم 
وتعيني  لإعيييفييياء  اإ�ييشييافيية  واحيييييدة،  وزارة 
عييدد ميين اليييوزراء واأميييراء املناطق وكبار 

امل�شوؤولني.
اأجهزة  اإلغاء  الأواميير   كما ت�شمنت 
حكومية وت�شكيل اأجهزة جديدة و�شرف 
راتيييييب �ييشييهييرييين اأ�ييشييا�ييشيييييني لييلييمييوظييفييني 
اليي�ييشييعييوديييني مييين مييدنيييييني وعيي�ييشييكييريييني 
والييطييالييبييات  لييلييطيياب  �شهرين  ومييكييافيياأة 
وخارجها  باململكة  احلكومي  التعليم  يف 
ال�شهري  ال�شمان  معا�س  �شلم  وتعديل 
مل�شتفيدي  �شهرين  راتب  مكافاأة  و�شرف 
اليي�ييشييمييان الجييتييميياعييي و�يييشيييرف مييكييافيياأة 
قييوائييم  و�ييشييم  للمعاقني  �شهرين  اإعييانيية 
النيييتيييظيييار لييلييمييعيياقييني لإعييييانيييية املييعيياقييني 

اعتبارا من تاريخه.
كييمييا �ييشييمييلييت الأواميييييييير الييعييفييو عن 
الييقييواعييد  وفيييق  الييعييام  احليييق  ال�شجناء يف 
الواردة بربقية وزارة الداخلية ويت�شمن 
ذلك الإعفاء من الغرامات املالية مبا ل 
يتجاوز )500٫000( خم�شمائة األف ريال.

وفيييييييييمييييا يييييلييييي الأواميييييييييييييير امليييليييكييييييية 
بالتف�شيل :

األمر االول
اليييعيييايل، والييربييييية  الييتييعييليييييم  دميييج وزارة 
»وزارة  با�شم  واحيييدة  وزارة  يف  والتعليم، 

التعليم«.
 

األمر الثاني
برئا�شتنا  اليييوزراء  جمل�س  ت�شكيل  اإعيييادة 

على النحو التايل:
1( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
اآل �ييشييعييود  بييين عييبييدالييعييزيييز  مييقييرن 
جمل�س  لرئي�س  نييائييبييا  الييعييهييد  ويل 

الوزراء.
2( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
اآل  نايف بن عبدالعزيز  بن  حممد 
ثانيا  نائبا  العهد  ويل  ويل  �شعود 
لييرئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء ووزيييييرا 

للداخلية.
3( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
اآل  �شعود بن في�شل بن عبدالعزيز 

�شعود وزيرا للخارجية.

دوليية وع�شوا مبجل�س  وزييير  �شعيد 
الوزراء.

بييين  عيييييييبيييييييداهلل  امليييييهييييينيييييد�يييييس   )21
عبدالرحمن املقبل وزيرا للنقل.

22( الييدكييتييور حمييمييد بيين اإبييراهيييييم 
وتقنية  لات�شالت  وزيييرا  ال�شويل 

املعلومات.
23( اليييدكيييتيييور ميياجييد بييين عييبييداهلل 
الييييقيييي�ييييشييييبييييي وزيييييييييييييييرا لييييليييي�ييييشييييوؤون 

الجتماعية.
24( الييدكييتييور �ييشييعييد بييين خييالييد بن 
�ييييشييييعييييداهلل اجلييييييييربي وزييييييييير دولييييية 

وع�شواً مبجل�س الوزراء.
عبدامللك  بيين  حممد  الأ�ييشييتيياذ   )25
دوليية  وزيييير  ال�شيخ  اآل  عييبييداهلل  بيين 

وع�شواً مبجل�س الوزراء.
بيين  عييبييدالييلييطيييييف  امليييهييينيييد�يييس   )26
وزيراً  ال�شيخ  اآل  بن عمر  عبدامللك 

لل�شوؤون البلدية والقروية.
عييقيييييل  بيييين  اأحييييمييييد  الأ�ييييشييييتيييياذ   )27

اخلطيب وزيرا لل�شحة.
28( الأ�شتاذ خالد بن عبداهلل العرج 

وزيرا للخدمة املدنية.
29( الدكتور عادل بن زيد الطريفي 

وزيرا للثقافة والإعام.
بيين  عيييبيييداليييرحيييمييين  الأ�ييييشييييتيييياذ   )30
عيييبيييدامليييحييي�يييشييين اليييفييي�يييشيييليييي وزييييييييرا 

للزراعة.
بيييين حمييمييد  عيييييييزام  الييييدكييييتييييور   )31

الدخيل وزيرا للتعليم.

األمر الثالث
�أوال: الغاء الأجهزة الآتية:

1( اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم.
2( اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

3( جمل�س اخلدمة املدنية.
املييلييك  مليييديييينييية  الييعييليييييا  الييهيييييئيية   )4

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الييييعييييايل  الييييتييييعييييليييييييييم  جمييييليييي�ييييس   )5

واجلامعات.
6( املجل�س الأعلى للتعليم.

7( املجل�س الأعلى ل�شوؤون البرول 
واملعادن.

8( املجل�س القت�شادي الأعلى.
9( جمل�س الأمن الوطني.

امللك  ملييدييينيية  الأعيييليييى  املييجييليي�ييس   )10
عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة.

ليييلييي�يييشيييوؤون  الأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييس   )11
الإ�شامية.

الإ�يييشيييامييييييية  اليييي�ييييشييييوؤون  وزييييييير   )5
والأوقيييييييييياف واليييييدعيييييوة والإر�يييييشييييياد 

ع�شوا.
بييين حممد  ميي�ييشيياعييد  اليييدكيييتيييور   )6
اليييعيييييييبيييان، وزييييييير اليييييدولييييية عيي�ييشييو 

جمل�س الوزراء ع�شوا.
خييياليييد  بييييين  �يييشيييعيييد  اليييييدكيييييتيييييور   )7
اجلربي، وزير دولة ع�شو جمل�س 

الوزراء ع�شوا.
8( وزير الثقافة والإعام ع�شوا.

9( رئييييي�ييس ال�ييشييتييخييبييارات الييعيياميية 
ع�شوا.

ويييكييون اأمييني عييام جمل�س اليييوزراء 
اأميناللمجل�س.

ث��ان��ي��ا: يييي�يييشيييكيييل جميييلييي�يييس اليييي�ييييشييييوؤون 
القيييتييي�يييشييياديييية والييتيينييمييييية عييلييى اليينييحييو 

الآتي:
الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب   )1
عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  حممد 

ع�شو جمل�س الوزراء رئي�شا.
2( وزير العدل ع�شوا.

بييين حممد  ميي�ييشيياعييد  اليييدكيييتيييور   )3
اليييعيييييييبيييان، وزييييييير اليييييدولييييية عيي�ييشييو 

جمل�س الوزراء ع�شوا.
4( وزير البرول والرثوة املعدنية 

ع�شوا.
5( وزير املالية ع�شوا.

6( وزير املياه والكهرباء ع�شوا.
7( وزير العمل ع�شوا.

8( وزير الإ�شكان ع�شوا.
9( وزير احلج ع�شوا.

والتخطيط  القييتيي�ييشيياد  وزيييير   )10
ع�شوا.

واليي�ييشيينيياعيية  اليييتيييجيييارة  وزيييييير   )11
ع�شوا.

12( وزير النقل ع�شوا.
وتييقيينييييية  التيييي�ييييشييييالت  وزييييييير   )13

املعلومات ع�شوا.
الييي�يييشيييوؤون الجييتييميياعييييية  14( وزييييير 

ع�شوا.
عبدامللك  بيين  الأ�ييشييتيياذ حممد   )15
ع�شو  اليييدولييية  وزييييير  اليي�ييشيييييخ،  اآل 

جمل�س الوزراء ع�شوا.
اليييبيييليييديييية  الييييي�يييييشيييييوؤون  وزييييييييير   )16

والقروية ع�شوا.
17( وزير ال�شحة ع�شوا.

18( وزير اخلدمة املدنية ع�شوا.
19( وزير الثقافة والإعام ع�شوا.

4( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
من�شور بن متعب بن عبدالعزيز اآل 
دوليية وع�شوا مبجل�س  وزييير  �شعود 
م�شت�شارا خلييادم احلرمني  اليييوزراء 

ال�شريفني.
5( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�شعود وزيرا للحر�س الوطني.
6( �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود وزيرا للدفاع.
7( ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ وزيرا 
لييليي�ييشييوؤون الإ�يييشيييامييييييية والأوقيييييياف 

والدعوة والإر�شاد.
8( الييدكييتييور وليييييد بييين حمييمييد بن 

�شالح ال�شمعاين وزيرا للعدل.
9( اليييدكيييتيييور مييطييلييب بييين عييبييداهلل 
اليينييفييييي�ييشيية وزيييييييير دولييييييية وعييي�يييشيييوا 

مبجل�س الوزراء.
بييين حممد  ميي�ييشيياعييد  الييدكييتييور   )10
العيبان وزير دولة وع�شوا مبجل�س 

الوزراء.
اإبييراهيييييم  بييين  املييهيينييد�ييس عييلييي   )11
واليييرثوة  للبرول  وزييييراً  النعيمي 

املعدنية.
12( الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز 

الع�شاف وزيرا للمالية.
بييين  عيييييييبيييييييداهلل  امليييييهييييينيييييد�يييييس   )13
عبدالرحمن احل�شني وزيرا للمياه 

والكهرباء.
بن  حممد  بيين  عيييادل  املهند�س   )14

عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل.
�ييشييعييود  بييين  �ييشييوييي�ييس  اليييدكيييتيييور   )15
بييين �ييشييويييحييي اليي�ييشييويييحييي وزيييييرا 

لاإ�شكان.
16( الييدكييتييور بيينييدر بيين حمييمييد بن 

حمزة اأ�شعد حجار وزيرا للحج.
17( الدكتور حممد بن �شليمان بن 
وزيييييرا لاقت�شاد  اجلييا�ييشيير  حمييمييد 

والتخطيط.
بن  فييوزان  بن  توفيق  الدكتور   )18
حمييمييد الييربيييييعيية وزيييييييرا لييلييتييجييارة 

وال�شناعة.
بن  في�شل  بن  حممد  الأ�شتاذ   )19
دوليية وع�شوا  وزييير  �شاق  اأبييو  جابر 
جمل�س  ليي�ييشييوؤون  اليييييوزراء  مبجل�س 

ال�شورى.
بن  �شعد  بيين  عيي�ييشييام  الييدكييتييور   )20

لييي�يييشيييوؤون  الأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييس   )12
املعوقني.

ثانيا: ين�شاأ جمل�شان يرتبطان تنظيميا 
مبجل�س الوزراء على النحو الآتي:

اليي�ييشيييييا�ييشييييية  الييي�يييشيييوؤون  1( جمييليي�ييس 
والأمنية.

2( جمييليي�ييس اليي�ييشييوؤون القييتيي�ييشييادييية 
والتنمية.

وييي�ييشييمييى رئييييي�ييشيياهييمييا واأعيي�ييشيياوؤهييمييا 
الييوزراء،  اأع�شاء جمل�س  باأمر ملكي من 
بيييالإ�يييشيييافييية اإليييييى رئييييي�ييس ال�ييشييتييخييبييارات 

العامة.

مبجل�س  اخليييرباء  هيئة  تتولى  ثالثا: 
الوزراء، بال�شراك مع الأجهزة املعنية، 
والأوامر  والتنظيمات  الأنظمة  مراجعة 
)اأول( من  البند  يف  ورد  تتاأثر مبا  التي 
اأمرنا هذا، وو�شع الرتيبات التنظيمية 
الييييازميييية ليييذليييك، مبيييا يف ذلييييك حتييديييد 
اخييتيي�ييشييا�ييشييات كيييا املييجييليي�ييشييني، وكييذلييك 
اللجنة العامة ملجل�س الوزراء واإجراءات 
���س��ر ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، وارت����ب����اط الأم���ان���ة 
العامة.  باللجنة  الييوزراء  ملجل�س  العامة 
وتكون هيئة اخلرباء اأحد اأجهزة الأمانة 

العامة ملجل�س الوزراء.

الييديييوان  ميين  فنية  جلنة  ُت�شكل  ر�بعا: 
الييوزراء،  ملجل�س  العامة  والأمييانيية  امللكي، 
املدنية،  اخلييدميية  ووزارة  املالية،  ووزارة 
وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء، ومعهد 
من�شوبي  و�شع  لدرا�شة  العامة؛  الإدارة 
الأجهزة املن�شو�س عليها يف البند )اأول( 
املنا�شبة  املرئيات  واإبييداء  هييذا،  اأمرنا  من 
ملعاجلة ذلك، وللجنة ال�شتعانة مبمثلني 

من تلك الأجهزة.

التو�شل  يتم  مبا  اإلينا  الرفع  خام�سا: 
و  البندين )ثالثا(  ورد يف  ملييا  وفييقيياً  اإليييييه 

)رابعا( من اأمرنا هذا.
 

األمر الرابع
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  ي�شكل جمل�س  �أوال: 

والأمنية على النحو الآتي:
جمل�س  لرئي�س  الييثيياين  النائب   )1

الوزراء وزير الداخلية رئي�شا.
2( وزير اخلارجية ع�شوا.

3( وزير احلر�س الوطني ع�شوا.
4( وزير الدفاع ع�شوا.

20( وزير الزراعة ع�شوا.
21( وزير التعليم ع�شوا.

بن  �شعد  بيين  ع�شام  الييدكييتييور   )22
�شعيد، وزير الدولة ع�شو جمل�س 

الوزراء ع�شوا.
ويييكييون اأمييني عييام جمل�س اليييوزراء 

اأمينا للمجل�س.

ثالثا: لرئي�س اأي من املجل�شني يف حال 
الأع�شاء  من  يييراه  من  ينيب  اأن  غيابه 
لرئا�شة جل�شات املجل�س، ولكل من وزير 
اأن  اخلييارجييييية ووزيييير احليير�ييس الوطني 
ينيب عنه من يراه من من�شوبي الوزارة 
يكون  اأن  على  املجل�س  جل�شات  حل�شور 

مبرتبة وزير.

العامة  اللجنة  ت�شكيل  اإعييييادة  ر�بعا: 
ملجل�س الوزراء على النحو الآتي:

بييين حممد  ميي�ييشيياعييد  اليييدكيييتيييور   )1
اليييعيييييييبيييان، وزييييييير اليييييدولييييية عيي�ييشييو 

جمل�س الوزراء رئي�شاً
2( الييدكييتييور عيي�ييشييام بييين �ييشييعييد بن 
�شعيد، وزير الدولة ع�شو جمل�س 

الوزراء ع�شوا.
3( الأ�شتاذ حممد بن عبدامللك اآل 
ال�شيخ، وزير الدولة ع�شو جمل�س 

الوزراء ع�شوا.
ويييكييون اأمييني عييام جمل�س اليييوزراء 

اأمينا للجنة.

للجنة  الفرعية  اللجنة  اإلغاء  خام�سا: 
العامة ملجل�س الوزراء.

 
األمر الخامس

اعيييفييياء �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
اآل  عبدالعزيز  بيين  عييبييداهلل  بيين  م�شعل 
�ييشييعييود اأمييير منطقة مييكيية املييكييرميية من 

من�شبه.
 

األمر السادس
�أوال: يعفى �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
في�شل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 
من�شبه،  مييين  الييقيي�ييشيييييم  ميينييطييقيية  اأمييييير 
ويييعييفييى �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

اأمر منطقة الريا�س من من�شبه.

املييلييكييي  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  يييعييني  ثانيا: 
بن عبدالعزيز  في�شل  بن  الأميير خالد 

تشكيل مجلس الوزراء.. وإعفاءات وتعيينات ألمراء المناطق.. وعفو عن سجناء الحق العام وإعفاء من الغرامات..
وصرف راتب شهرين للموظفين والمتقاعدين والطالب والطالبات.. وتعديل سلم معاشات الضمان

دولة قوية ورؤية ثاقبة وقرارات حازمة.. والشباب في قلب االهتمام
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اآل �ييشييعييود ميي�ييشييتيي�ييشييارا خلييييادم احلييرمييني 
املكرمة  مكة  ملنطقة  واأميييرا  ال�شريفني 

مبرتبة وزير.

ث��ال��ث��ا: يييعييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�شل  الأميير 
اآل �شعود اأمرا ملنطقة الريا�س مبرتبة 

وزير.

ر�ب��ع��ا: يييعييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي 
الأميييييير فييييي�ييشييل بييين ميي�ييشييعييل بييين �ييشييعييود 
ملنطقة  اأميييراً  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بيين 

الق�شيم مبرتبة وزير.
 

األمر السابع
ُيعفى �شاحب ال�شمو امللكي الأمر بندر 
بن �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود اأمني 
امل�شت�شار  الييوطيينييي  الأميييين  جمل�س  عيييام 
وامليييبيييعيييوث اخلييييا�ييييس خلييييييادم احليييرميييني 

ال�شريفني من من�شبه.
 

األمر الثامن
املييلييكييي  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ُيييعييفييى  �أوال: 
الأمر خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل 
من  العامة  ال�شتخبارات  رئي�س  �شعود 

من�شبه.

بن  خييالييد  الفريق  خييدميية  تنهى  ثانيا: 
الع�شكرية،  احلميدان  عبداهلل  بن  علي 
ويييعييني رئييييي�ييشييا لييا�ييشييتييخييبييارات الييعيياميية 

مبرتبة وزير.
 

األمر التاسع
�أوال: ُيعني �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد 
ال�شريفني  احلييرمييني  خليييادم  م�شت�شارا 

مبرتبة وزير .

الأمييير  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ُيييعييني  ثانيا: 
م�شعل بيين عييبييداهلل بيين عييبييدالييعييزيييز بن 
م�شت�شارا  �شعود  اآل  جييلييوي  بيين  م�شاعد 
خليييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني مبييرتييبيية 

وزير.

ث��ال��ث��ا: ُييييعيييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي 
�شطام  بيين  عبدالعزيز  الييدكييتييور  الأمييير 
بن عبدالعزيز اآل �شعود م�شت�شارا خلادم 

احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير
 

األمر العاشر
ُيييييعييييني الأ�ييييشييييتيييياذ حيييييييازم بيييين ميي�ييشييطييفييى 
عيييبيييداليييواحيييد زقييييييزوق رئييييي�ييشييا لييليي�ييشييوؤون 
اخلييا�ييشيية خلييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني 

مبرتبة وزير.

األمر الحادي عشر
ُييييعيييني ميييعيييايل اليييدكيييتيييور فيييهيييد عيييبيييداهلل 
امللكي  اليييدييييوان  يف  م�شت�شارا  اليي�ييشييميياري 

مبرتبة وزير.
 

األمر الثاني عشر
�أوال: ُيعني ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شعد 
الديوان  ال�شرثي م�شت�شاراً يف  بن نا�شر 

امللكي باملرتبة املمتازة .

ثانيا: ُيعني الدكتور حممد بن اإبراهيم 
الديوان  يف  م�شت�شارا  احللوة  حممد  بن 

امللكي باملرتبة املمتازة .

ث��ال��ث��ا: ُييييعيييني الأ�ييييشييييتيييياذ عييييبييييداهلل بيين 
عييبييدالييرحييميين املييحييييي�ييشيين ميي�ييشييتيي�ييشييارا يف 

الديوان امللكي باملرتبة املمتازة .

عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  ُيعني  ر�بعا: 
تييونيي�ييشييي ميي�ييشييتيي�ييشييارا يف الييييديييييوان املييلييكييي 

باملرتبة املمتازة .

 األمر الواحد والعشرين
بن  الأ�شتاذ حممد  �أوال: يعفى معايل 
عبداهلل ال�شريف رئي�س الهيئة الوطنية 

ملكافحة الف�شاد من من�شبه.

ث��ان��ي��ا: ييييعيييني الييييدكييييتييييور خييييالييييد بيين 
رئي�شا  املحي�شن  عبداملح�شن بن حممد 
للهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد مبرتبة 

وزير.
 

األمر الثاني والعشرين
بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  يعني 
اإبراهيم احل�شني رئي�شا لهيئة الرقابة 

والتحقيق مبرتبة وزير.
 

األمر الثالث والعشرين
ُيييعييني الأ�ييشييتيياذ حمييمييد بيين عييبييداهلل بن 
لهيئة  رئييييي�ييشييا  اجليييدعيييان  عييبييدالييعييزيييز 

ال�شوق املالية مبرتبة وزير.
 

األمر الرابع والعشرين
�أوال: ُيعفى �شاحب ال�شمو الأمر فهد 
رئي�س  �شعود  اآل  بن عبداهلل بن حممد 
الييهيييييئيية الييعيياميية لييلييطييران املييييدين من 

من�شبه.

ث��ان��ي��ا: ُييييعيييني الأ�يييشيييتييياذ �ييشييليييييمييان بن 
العامة  عبداهلل احلمدان رئي�شا للهيئة 

للطران املدين مبرتبة وزير.
 

األمر الخامس والعشرين
الييييدكييييتييييور  فييي�يييشيييييييلييية  ييييعيييفيييى  �أوال: 
عيييبيييداليييليييطيييييييف بييييين عيييبيييداليييعيييزييييز بيين 
العام  الرئي�س  ال�شيخ  اآل  عبدالرحمن 
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

من من�شبه.

ث���ان���ي���ا: يييييعييييني ميييييعيييييايل الييييدكييييتييييور 
عييبييدالييرحييميين بييين عيييبيييداهلل بييين حممد 
الييي�يييشييينيييد رئييييييي�يييشيييا عييياميييا لييهيييييئيية الأمييييير 
بيياملييعييروف واليينييهييي عيين امليينييكيير مبرتبة 

وزير.

األمر الثالث عشر
ُييييعيييني الأ�يييشيييتييياذ متيييييم بييين عييبييدالييعييزيييز 
لل�شكرتر  م�شاعدا  اليي�ييشييامل  يو�شف  بيين 
اخليييا�يييس خليييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني 

باملرتبة املمتازة.
 

األمر الرابع عشر
ُييييعيييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأميييير 
ميينيي�ييشييور بيين مييقييرن بيين عييبييدالييعييزيييز اآل 
�شعود م�شت�شارا يف ديوان �شمو ويل العهد 

باملرتبة املمتازة.
 

األمر الخامس عشر
ُيييعييني مييعييايل الأ�يييشيييتييياذ عييبييدالييعييزيييز بن 
�شكرترا  احلييوا�ييس  �شليمان  بيين  �ييشييالييح 

خا�شا ل�شمو ويل العهد مبرتبة وزير.
 

األمر السادس عشر
ُيعني الأ�شتاذ خالد بن �شالح العباد نائبا 

لرئي�س املرا�شم امللكية باملرتبة املمتازة.
 

األمر السابع عشر
�شليمان  بن  الأ�شتاذ حممد  يعني معايل 
بيييين حميييميييد اليييعيييجييياجيييي رئييييي�ييشييا لييهيييييئيية 

اخلرباء مبجل�س الوزراء مبرتبة وزير
 

األمر الثامن عشر
يييعييني اليييدكيييتيييور يييحيييييى بييين عيييبيييداهلل بن 
لرئي�س  م�شاعداً  ال�شمعان  عبدالعزيز 

جمل�س ال�شورى باملرتبة املمتازة.
 

األمر التاسع عشر
يييعييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأميييير 
عبدالعزيز  بيين  �شلمان  بيين  عييبييدالييعييزيييز 
والييرثوة  البرول  لوزير  نائبا  �شعود  اآل 

املعدنية مبرتبة وزير.
 

األمر العشرين
يييعييني �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو الأميييير الييدكييتييور 
تركي بن �شعود بن حممد بن عبدالعزيز 
عبدالعزيز  امللك  ملدينة  رئي�شا  �شعود  اآل 

للعلوم والتقنية مبرتبة وزير.

األمر السادس والعشرين
بيين �شالح  بيين حممد  الأ�ييشييتيياذ فهد  يعني 
العي�شى مديرا ملكتب وزير الدفاع باملرتبة 

املمتازة.
 

األمر السابع والعشرين
بن  عييبييدالييعييزيييز  املييهيينييد�ييس  يييعييفييى  �أوال: 
حميييميييد بيييين نيييا�يييشييير اليييتيييوييييجيييري رئييييي�ييس 

املوؤ�ش�شة العامة للموانئ من من�شبه.

بيين حممد  نييبيييييل  الييدكييتييور  يييعييني  ثانيا: 
اليييعييياميييودي رئييييي�ييشييا لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية الييعيياميية 

للموانئ باملرتبة املمتازة.
 

األمر الثامن والعشرين
يييعييني املييهيينييد�ييس اإبيييراهيييييييم بييين حمييمييد بن 
الريا�س  ملنطقة  اأميناً  ال�شلطان  اإبراهيم 

باملرتبة املمتازة.
 

األمر التاسع والعشرين
بن  حممد  الييدكييتييور  ال�شيخ  مييعييايل  يعفى 
من  العي�شى  عبدالعزيز  بيين  عبدالكرمي 

ع�شوية هيئة كبار العلماء.
 

األمر الثالثون
اأبنائنا وبناتنا،  انطاقا من حر�شنا على 
ودورهم يف بناء الوطن الغايل، اأمرنا مبا 

هو اآت:
اأ�ييشييا�ييشييني  �ييشييهييرييين  راتيييييب  �يييشيييرف  �أوال: 
من  ال�شعوديني  الييدوليية  موظفي  جلميع 

مدنيني وع�شكريني.

جلميع  �ييشييهييرييين  مييكييافيياأة  �ييشييرف  ثانيا: 
داخل  احلكومي  التعليم  وطالبات  طيياب 

اململكة وخارجها.

ثالثا: �شرف معا�س �شهرين للمتقاعدين 
على نظام املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد ونظام 

املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.
 

األمر الواحد والثالثين
انيييطييياقيييا مييين امليي�ييشييوؤولييييية امليييليييقييياة على 

وخا�شة  �شعبنا  فئات  كافة  جتيياه  عاتقنا 
املييي�يييشيييميييوليييني بيييالييي�يييشيييميييان الجيييتيييمييياعيييي 
واأمييثييالييهييم، و�ييشييعيييييا ميينييا يف تييوفيير �شبل 
العي�س الكرمي لهم، واإميانا منا باأهمية 
دعييييم اجلييمييعيييييات اخليييريييية والييتييعيياونييييية 

واملهنية، اأمرنا مبا هو اآت:
اليي�ييشييمييان  مييعييا�ييس  �ييشييلييم  تييعييديييل  �أوال: 

ال�شهري وفق اجلدول املرفق.

�شهرين  راتييييب  مييكييافيياأة  �ييشييرف  ثانيا: 
مل�شتفيدي ال�شمان الجتماعي.

�شهرين  اإعيييانييية  مييكييافيياأة  �ييشييرف  ثالثا: 
للمعاقني.

للمعاقني  النتظار  قييوائييم  �شم  ر�بعا: 
لإعانة املعاقني اعتبارا من تاريخه.

خ�����ام�����������س�����ا: �ييييييييييييشييييييييييييرف ميييييبيييييليييييغ 
دعما  ريييال  ملياري  )000ر000ر000ر2( 
لييلييجييمييعيييييات املييرخيي�ييشيية بيييييوزارة اليي�ييشييوؤون 

الجتماعية.

���س��اد���س��ا: دعييييييم جميييلييي�يييس اجليييميييعيييييييات 
التعاونية مببلغ )000ر000 ر200( مئتي 

مليون ريال.

للجمعيات  مييايل  دعييم  تييقييدمي  �سابعا: 
مقداره  لها  املرخ�س  املتخ�ش�شة  املهنية 
)000ر000ر10( ع�شرة مايني ريال لكل 

جمعية.

ثامنا: يتم التن�شيق بني وزارتي )املالية 
اأمييرنييا  لتنفيذ  الجييتييميياعييييية(  واليي�ييشييوؤون 

هذا.
 

األمر الثاني والثالثين
الأدبييييييية  الأنييييدييييية  نيييظيييرا لأهيييمييييييية دور 
واليييرييييا�يييشييييييية ، ورغيييبييية ميينييا يف دعييمييهييا 
اأداء واجبها الأكمل خلدمة  لتتمكن من 
واليي�ييشييبيياب،   والييريييا�ييشيية  والييثييقييافيية  الأدب 

اأمرنا مبا هو اآت:

الأدبييييييية  الأنييييدييييية  كييافيية  دعييييم  �أوال: 
املييي�يييشيييجيييلييية ر�يييشيييميييييييابيييامليييميييليييكييية مبييبييلييغ 
ريال  مايني  ع�شرة  )000ر000ر10( 

لكل نادي.

ثانيا: دعم الأندية الريا�شية مببلغ 
ريال  مايني  ع�شرة  )000ر000ر10( 
املمتاز،  الييدوري  اأندية  نييادي من  لكل 
مايني  خم�شة  )000ر000ر5(  ومبلغ 
رييييال لييكييل نيييادي ميين اأنيييديييية الييدرجيية 
الأولى ، ومبلغ )000ر000ر2( مليوين 

ريال لبقية الأندية امل�شجلة ر�شميا.
 

األمر الثالث والثالثين
اأهمية توفر ال�شكن  حر�شا منا على 
للمواطنني، واإ�شافة ملا �شبق من اأوامر 
�شرعة  يف  واإ�ييشييهييامييا  اخل�شو�س  بييهييذا 
ا�شتفادة املواطنني من خمططات املنح 

يف مناطق اململكة،  اأمرنا مبا هو اآت:
مييييييبييييييلييييييغ  يييييييييعييييييييتييييييييمييييييييد  �أوال: 
مليار  ع�شرين  )000ر000ر000ر20( 
ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء واملياه.

ث�����ان�����ي�����ا: يييييييخيييييي�ييييييشيييييي�ييييييس مييييبييييلييييغ 
)000ر000ر000ر14( اأربعة ع�شر مليار 
ريال من املبلغ املعتمد يف البند اأول من 
الكهرباء،  اإييي�ييشييال  لتنفيذ  هييذا  اأمييرنييا 
�ييشييتيية  )000ر000ر000ر6(  وميييبيييليييغ 

مليارات ريال لتنفيذ اإي�شال املياه.

وزارتييييي  بيييني  الييتيينيي�ييشيييييق  يييتييم  ثالثا: 
والييكييهييربيياء( لتنفيذ  واملييييييياه  )املييالييييية 

اأمرنا هذا.
 

األمر الثالث والثالثين
نيييظيييرا ليييوجيييود بييعيي�ييس مييين اأبيينييائيينييا 
هذه  اإلييى  الييوافييدييين  وبع�س  وبناتنا 
الييبيياد يف اليي�ييشييجييون جيييراء دييييون اأو 
قيي�ييشييايييا خمييتييلييفيية، وحليير�ييشيينييا على 
مل �ييشييمييل الأ�يييشييير الييتييي فييقييدت اأحيييد 
اأعيي�ييشييائييهييا، وتيياأ�ييشيييييا بييقييولييه تييعييالييى 
فاإن  وتغفروا  وت�شفحوا  تعفوا  »واإن 
اهلل غييفييور رحيييييييم«، وبييعييد الطييياع 
على قييرار جمل�س اليييوزراء رقييم 210 
وتاريخ 1435/5/23 وعلى الأمر رقم 
اأمرنا   ،1435/7/23 وتيياريييخ   29222

مبا هو اآت:
احلق  يف  ال�شجناء  عيين  العفو  �أوال: 
الييعييام وفييق الييقييواعييد الييييواردة بربقية 
وتيياريييخ   46638 رقييم  الداخلية  وزارة 

.1436/4/7

البند  يف  الييوارد  العفو  ي�شمل  ثانيا: 
الإعيييفييياء من  هيييذا  اأميييرنيييا  )اأول( ميين 
الييييغييييرامييييات امليييالييييييية مبييييا ل يييتييجيياوز 

)000ر500( خم�شمائة األف ريال.

العفو  ي�شمله  ميين  كييل  اإبييعيياد  ثالثا: 
واإدراجييهييم على  ال�شعوديني،  من غر 

قائمة املنع من دخول اململكة.

ر�بعا: تفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 
جمييليي�ييس الييييييييييوزراء وزييييييير اليييداخيييلييييييية 
واأحكامه،  العفو  هييذا  قواعد  بتف�شر 

وو�سع ال�سروط العامة لتنفيذه.

املييطييالييبييني  عييين  الييتيي�ييشييديييد  خام�سا: 
بيييحيييقيييوق ميييالييييييية وفييييييق الييي�يييشيييوابيييط 
الييييواردة بيييالأوامييير رقييم اأ/25 وتيياريييخ 
وتيييارييييخ   6715 ورقيييييم   1432/3/20
وتيييارييييخ   7758 ورقيييييم   1434/2/21
وتيييارييييخ   15708 ورقيييييم   1435/3/2
مت  قيييد  يييكييون  األ  عييلييى   1435/4/26
ال�شداد عن املدين �شابقا مبوجب تلك 

الأوامر وعاد يف ديون جديدة.
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حبك تربع في 
قلوب الماليين .. 

نذكرك عهد الخير 
طابت سنينه

نعى �ل�ساعر عبد �خلالق �حلفظي، 
�مللك عبد �هلل، رحمه �هلل، مبرثية 
�سعرية، عرب فيها عن حزن �الأمتني 

�الإ�سالمية و�لعربية على رحيل 
ملك �الإن�سانية، �سائال �هلل �لرحمة 

و�لغفر�ن، و�لعون و�ل�سد�د خلادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 

عبد �لعزيز؛ قال فيها:
 

»مرحوم يا �سايف َنَبْع من معينه
يا �سادق �لنيه ويا ر�عي �لِدين

مرحوم يا ر�عي �لوفا يا �سمينه
حّبك ترّبْع يف قلوب �ملاليني

نذكْرك عهد �خلري طابْت �سنينه
�أهدى �لوطن باحلب عايل �لنيا�سني

مرحوم يا عطره ويا يا�سمينه
فاح �لعبري ِبو�ْسط رو�ض وب�ساتي�ن

�إْن غاب فار�ض حّل �ساعد ميينه
ِحْفظ �لعهد رمز �لرجال �مليامني

�سلمان يا رّبان �سري �ل�سفينه
يا خادم �لِقبله ويا حامي �لدين

�سلمان بي�َعْت�نا م�ساعر �أمينه
ي وتطمي�ن وط��ّلْت���ك تهدينا تاأ�ِسّ
هذ� �لوطن و�ملجد باأعلى جبينه
�أرو�حنا تفديه يف �لع�سر و�للني

على ثر�ه وفوق رمله وطين�ه
�هلل حبانا من عطاياه متكني«.
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امللك  ال�شريفني  احلييرمييني  خييادم  اأكييد 
اأن  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بيين  �شلمان 
بالنهج  متم�شكة  تظل  �ييشييوف  اململكة 
اليييييقيييييومي الييييييييذي �يييييشيييييارت عيييليييييييه ميينييذ 

تاأ�شي�شها، ولن حتيد عنه اأبدا. 
وقييييال املييلييك �ييشييلييمييان »�ييشيينييوا�ييشييل 
�شاأنه  ميين  مييا  بكل  الأخيييذ  م�شرتنا يف 
والييدفيياع  الكلمة  وجمع  ال�شف  وحييدة 
بتعاليم  مهتدين  اأمييتيينييا،  ق�شايا  عيين 

ديننا الإ�شامي احلنيف«.
جاء ذلك يف كلمة خلادم احلرمني 
فيها  ييه  تييوجَّ �شلمان،  امللك  ال�شريفني 
الييويف  ال�شعودي  ال�شعب  اإليييى  بييالييعييزاء 
وفيياة  يف  والإ�شامية  العربية  والأمييية 
فقيد الأمة خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود 
املييغييفييرة  لييه  �ييشييائييًا اهلل  ي  يييرحييمييه اهلل 

والر�شوان.  وهنا ن�س كلمة العزاء:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم احلمد 

والأجييير،  ال�شرب  يييرزقيينييا  اأن  �شبحانه 
اجلييلييل  امليي�ييشيياب  هييييذا  اإزاء  نيييقيييول  ول 
اإليه  اأمرنا اهلل به )اإنييا هلل واإنييا  اإل ما 

راجعون(.
اأيييهييا الإخيييوة والأبيينيياء املواطنون 
واملييواطيينييات: اإنيينييي، وقييد �ييشيياء اهلل اأن 
اإليه  اأتييوجييه  العظمى،  الأمييانيية  اأحييمييل 
بعونه  مييييدين  اأن  مييبييتييهييًا  �ييشييبييحييانييه 
حًقا  يرينا احلق  اأن  واأ�شاأله  وتوفيقه، 
واأن يرزقنا اتباعه، واأن يرينا الباطل 

باطا ويرزقنا اجتنابه.
و�ييشييوف نييظييل بييحييول اهلل وقييوتييه 
متم�شكني بالنهج القومي، الذي �شارت 
على  تاأ�شي�شها  منذ  الدولة  هذه  عليه 
يرحمه  العزيز  عبد  املوؤ�ش�س  امللك  يد 
اهلل، وعييلييى اأييييييدي اأبييينيييائيييه مييين بييعييده 
اأبيييدا،  عنه  نحيد  وليين  اهلل،  يرحمهم 
و�شنة  تعالى  اهلل  كتاب  هو  فد�شتورنا 

نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم..

هلل القائل )كل من عليها فان، ويبقى 
وجييييه ربييييك ذو اجليييييال والإكيييييييييرام(. 
وال�شاة وال�شام على ر�شوله حممد 
بق�شاء  موؤمنة  بقلوب  و�شحبه:  واآلييه 
، ومليئة باحلزن والأ�شى،  اهلل وقييدره 
الييويف  اليي�ييشييعييودي  ال�شعب  اإليييى  اأتييوجييه 
بالعزاء  والإ�شامية  العربية  والأمييية 
يف فقيد الأميية الغايل خادم احلرمني 
بييين عبد  املييلييك عييبييد اهلل  اليي�ييشييريييفييني 
�يييشييياء اهلل  اليييييذي  الييعييزيييز رحيييميييه اهلل، 
اإلييى جيييواره، بعد  اأن يختاره  عييز وجييل 
ربييه،  طاعة  مبتغًيا  حياته  اأم�شى  اأن 
واإعاء دينه، ثم خدمة وطنه و�شعبه، 
العربية  الأمتني  ق�شايا  عن  والييدفيياع 
تعالى  اهلل  لن�شاأل  واإننا  والإ�شامية، 
اأن يتغمده بوا�شع رحمته، واأن ي�شكنه 
ف�شيح جناته، واأن يجزيه خر اجلزاء 
عما قدمه من اأعمال جليلة يف خدمة 
دييينييه ثيييم وطيينييه واأمييييتييييه، كييمييا نيي�ييشيياألييه 

العربية  اأمتنا  اإن  الإخييوة:  اأيها   
والإ�شامية هي اأحوج ما تكون اليوم 
اإليييييى وحييدتييهييا وتيي�ييشيياميينييهييا، و�ييشييوف 
�شرفها  التي  الييبيياد  هييذه  يف  نوا�شل 
لر�شالته  منطلقا  اخييتييارهييا  بييياأن  اهلل 
وقبلة للم�شلمني، م�شرتنا يف الأخذ 
بكل ما من �شاأنه وحدة ال�شف وجمع 
اأمتنا،  ق�شايا  عيين  والييدفيياع  الكلمة، 
الإ�ييشييامييي  دييينيينييا  بتعاليم  مهتدين 
احلنيف الذي ارت�شاه املولى لنا، وهو 
والو�شطية  والييرحييميية  اليي�ييشييام  ديييين 

والعتدال.
خلدمة  يوفقني  اأن  اأ�ييشيياأل  واهلل 
�ييشييعييبيينييا اليييعيييزييييز وحتيييقيييييييق اآمييييالييييه، 
الأمييين  واأمييتيينييا  لييبييادنييا  يحفظ  واأن 
وال�شتقرار، واأن يحميها من كل �شوء 
ومكروه، اإنه ويل ذلك والقادر عليه، 
ول حييول ول قييوة اإل بيياهلل. وال�شام 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

الملك سلمان: 
سنتمسك بنهج 
الدولة القوي
وندافع عن قضايا 
األمة
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رفع معايل مدير اجلامعة 
الأ�ييييشييييتيييياذ الييييدكييييتييييور عييبييد 
الييرحييميين بيين حمد اليييداود 
با�شمه ونيابة عن من�شوبي 
اأخل�س  وطلبتها  اجلامعة 
الييييتييييعييييازي يف وفييييييياة خييييادم 
امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عييبييد اهلل بيين عييبييد الييعييزيييز 
اإليييييييى الييييقيييييييييادة احلييكيييييميية 
وال�شعب  املييالييكيية  والأ�يييشيييرة 
اليي�ييشييعييودي واإليييييى الأمييتييني 
اليييعيييربييييييية والإ�ييييشييييامييييييييية 
وا�ييشييع  للفقيد  اهلل  �ييشييائييا 
واأن  والييييرحييييميييية،  امليييغيييفيييرة 
لاإ�شام  قييدم  عما  يجزيه 
وامليي�ييشييلييمييني خييير اجليييييزاء، 
ال�شرب  اجلميع  يلهم  واأن 

وال�شلوان.
على  لي�س  جلل  م�شاب  هييذا  اإن  اجلامعة:«  مدير  قييال  لييه،  ت�شريح  ويف 
العربية  الأمييتييني  عييلييى  ميي�ييشيياب  هييو  بييل  اليي�ييشييعييودييية فح�شب  الييعييربييييية  اململكة 
اإذ فقد اجلميع رميييزا ميين رميييوز احلكمة  اأجييمييع،  الييعييامل  والإ�ييشييامييييية وكيييذا 
و�شهد  والبعيد،  القريب  عطاياه  بكرمي  �شمل  والوفاء،  والإن�شانية  والعطاء، 
بف�شل �شجاياه القا�شي والداين، وكان حلكمته الف�شل بعد اهلل يف حل الكثر 

من الق�شايا العربية والإ�شامية والعاملية«.
وذكر الداود اأن اململكة يف عهد املغفور له امللك عبد اهلل بن عبد العزيز- 
اأزهييى ع�شورها تنمية ورخيياء، ونه�شة وا�شتقرارا  رحمه اهلل - ، قد عا�شت يف 
– رغم ما �شهده العامل من ا�شطرابات وحروب-، كما �شهد عهد املغفور له 
– باإذن اهلل – نه�شة �شاملة عمت ربوع الوطن من �شماله جلنوبه ومن �شرقه 
لغربه، فنما قطاع الربية والتعليم، وحقق املواطن ال�شعودي قفزات تربوية 
التعليم،  وتطوير  لابتعاث  احلرمني  خييادم  برامج  وجيياءت  �شتى،  ميادين  يف 
وتهيئة  ال�شعودي،  املييواطيين  تطوير  على  اهلل-  –رحمه  حر�شه  على  �شاهدة 
اأف�شل �شبل التعلم والتدريب له، كما عا�شت قطاعات ال�شحة والقت�شاد اأزهى 
ع�شورها، اإذ حققت قفزات تنموية حتى �شاهت مثياتها يف البلدان املتقدمة. 
يف  خا�شة  مكانة  لييه  للمغفور  يكنون  اجلامعة  من�شوبي  اأن  اإلييى  ولفت 
قلوبهم اإذ كان له ف�شل بعد اهلل يف اإن�شاء اجلامعة، واأ�شاف »من�شوبو جامعة 
امللك خالد ل ين�شون تف�شله – رحمه اهلل - باإعان اإن�شاء اجلامعة قبل نحو 
ورعايته  بالفرعاء،  اجلامعية  املدينة  يف  مقرها  من  ا�شمها  واإطيياق  16عاما، 

الكرمية لها حتى اأ�شبحت من اأبرز اجلامعات ال�شعودية«.
واأو�شح الداود اأن ما �شهدته اململكة رغم م�شابها اجللل من انتظام اأمرها 
ال�شرعية  للبيعة  مبارك  امتثال  يف  قيادتها  حول  والتفافها  كلمتها  واجتماع 
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل ليوؤكد اأن 

اجلميع �شف واحد حتيط به رعاية اهلل وتوفيقه لهذا الوطن الكرمي. 
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  ميد  اأن  اهلل  �شاأل  كما 
العزيز بكل العون والتوفيق وال�شداد ملوا�شلة ما اختطه ملوك هذه الباد منذ 
اآل �شعود وحتى عهد خادم  عهد موؤ�ش�شها امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
وتنمية  للدين  خدمة  من  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
الأمر  امللكي  ال�شمو  ي�شدد ويل عهده �شاحب  واأن  لل�شعب،  للوطن ورفاهية 
مقرن بن عبد العزيز، وويل ويل عهده الأمر حممد بن نايف بن عبد العزيز 

ملا فيه اخلر والر�شاد. 

الجامعة تطلق خدمة مبايعة 
خادم الحرمين إلكترونيا

وجه معايل مدير اجلامعة، الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
باإطاق خدمة اإلكرونية جديدة تتيح املجال ملن�شوبي ومن�شوبات اجلامعة 
ملبايعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، وويل 
عهده الأمني �شاحب ال�شمو امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
حفظهم  نايف،  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد  ويل  وويل 
اهلل، وذلك من خال تعبئة منوذج املبايعة من املوقع الإلكروين للجامعة. 
يذكر اأن عدد املبايعني بلغ خال ال�شاعات الأولى من اإطاق اخلدمة، اأكرث 

من 300 مبايع، كما ت�شهد اخلدمة اإقبال كبرا.
عبدالعزيز رديف 

الداود يعزي القيادة بوفاة 
الملك عبداهلل ويبايعها 

على السمع والطاعة

إنا هلل
وإنا إليه
لراجعون
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عزى القيادة والشعب.. واستقبل المبايعين 

أمير عسير: الملك عبد اهلل أبهر العالم بمواقفه البطولية
اأمييييير ميينييطييقيية ع�شر  ا�ييشييتييقييبييل 
�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأميييير 
فييييييي�يييشيييل بيييييين خييييياليييييد بيييييين عييبييد 
اليييعيييزييييز امليييعيييزيييين مييين اأ�ييشييحيياب 
الييفيي�ييشيييييليية واليييقييي�يييشييياة ومييييييدراء 
واأعيي�ييشيياء  احلييكييومييييية  الإدارات 
جميييلييي�يييس امليييينييييطييييقيييية واأعييييي�يييييشييييياء 
القبائل  و�شيوخ  البلدي  املجل�س 
منطقة  �شباب  جمل�س  واأعيي�ييشيياء 
عيي�ييشيير والأعيييييييييييان وامليييواطييينيييني 
وحمييافييظييي املييحييافييظييات وروؤ�ييشيياء 
الدفاع  وزارة  ومن�شوبي  املييراكييز 
واليييداخيييلييييييية بييامليينييطييقيية اليييذيييين 
قيييدميييوا تييعييازيييهييم يف وفيييياة خيييادم 
عبد  امللك  ال�شريفني  احلييرمييني 
ومبايعتهم  العزيز  عبد  بيين  اهلل 
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
ولويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
اليي�ييشييمييو امللكي  الييييييوزراء �ييشيياحييب 
الأمر مقرن بن عبد العزيز اآل 
النائب  العهد  ويل  وويل  �شعود، 
اليييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الييثيياين 
ال�شمو  �شاحب  الييداخييلييييية  وزيييير 

�أمري ع�سري ي�ستقبل 
جموع �ملعزين 
و�ملبايعيني للقيادة

امللكي الأمر حممد بن نايف بن 
عبد العزيز، حفظهم اهلل.

وقييييييدم الأمييييييير فييييي�ييشييل بيين 
اأهييايل  خييالييد با�شمه ونيييييابيية عيين 
ميينييطييقيية عيي�ييشيير عيييامييية، خيياليي�ييس 
خلادم  املوا�شاة  و�ييشييادق  التعازي 
احليييييرميييييني الييي�يييشيييرييييفيييني امليييليييك 
�شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، 
ولويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
اليي�ييشييمييو امللكي  الييييييوزراء �ييشيياحييب 
الأمر مقرن بن عبد العزيز اآل 
النائب  العهد  ويل  وويل  �شعود، 
اليييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الييثيياين 
ال�شمو  �شاحب  الييداخييلييييية  وزيييير 
امللكي الأمر حممد بن نايف بن 
حفظهم  �شعود،  اآل  العزيز  عبد 
اهلل،  يف رحيييييل الييوالييد والييقييائييد 
العزيز،  عبد  بيين  اهلل  عبد  املييلييك 

رحمه اهلل تعالى.
وو�ييشييف �ييشييمييوه رحيييييل امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز بامل�شاب 
على  بظاله  يلقي  الييذي  اجللل 
والإ�ييشييامييييية،  العربية  الأمييتييني 
واملف�شلية  املهمة  الأدوار  نظر 

تعالى،  اهلل  رحمه  قدمها،  التي 
اليييعيييربييييييية  يف خييييدميييية الأميييييتيييييني 
املهمة  وق�شاياهما  والإ�شامية 

على مدى الأعوام املا�شية.
اأمييييير منطقة  �ييشييمييو  وقيييييال 
عيي�ييشيير »ل اأحيييييد ييينييكيير اجلييهييود 
بها  قييام  التي  واجلييبييارة  امل�شنية 
املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييد الييعييزيييز، 
خييدميية  يف  تيييعييياليييى،  اهلل  رحيييميييه 
نييييذر نف�شه  دييينييه ووطييينيييه، فييقييد 
ووقييييتييييه وجييييهييييده خلييييدميييية هيييذا 
الدين، ورفعة هذا الوطن، وعزة 
اأوليييى  الييذييين كييانييوا  اأبيينيياء �شعبه 

اهتماماته وهمومه«.
واأكد �شموه على املكانة التي 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  يتبووؤها 
حييييياتييه  اهلل، يف  رحييمييه  اليييعيييزييييز، 
واأنها مل تاأت من فراغ، بل جاءت 
م�شرفة  مييواقييف  �ييشييجييل  اأن  بييعييد 
جتيياوزت  التاريخ،  له  ين�شاها  لن 
اإلى  لت�شل  و�شعبه،  وطنه  حييدود 
العربية  الأمييية  مت�س  ق�شية  كييل 
اإلى  �شموه  م�شرا  والإ�شامية، 
اأن عهد امللك عبداهلل، رحمه اهلل 
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كييان عهدا زاهييرا وزاخييرا  تعالى، 
عهد  اأنييه  اإلييى  اإ�شافة  باملنجزات، 
ت�شارعت فيه الأحداث يف العامل 
اأن حنكته، رحمه  اإل  من حولنا، 
تييوفيييييق  بييعييد  نيييظيييره  وبيييعيييد  اهلل، 
مواقف  ت�شجيل  ميين  مكناه  اهلل 
وقف  الق�شايا  هييذه  يف  م�شرفة 
لييهييا اليييعيييامل مييين حييوليينييا اإجيييال 

واحراما.
بن  في�شل  الأميييير  واأ�يييشييياف 
خالد »اإن كل �شرب من اأر�س هذا 
الوطن وكل قلب خمل�س �شادق 
�شيفتقد عبد اهلل بن عبد العزيز، 
اأبهر  الذي  الكرمي،  ال�شهم  امللك 
العامل باأ�شره مبواقفه التي �شهد 
لها العامل باأنها مواقف بطولية 

نابعة من قائد ملهم حكيم«.
واخييتييم حديثه قييائييا »رحييم 
اهلل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
فيي�ييشيييييح جيينيياتييه، �شائا  واأ�ييشييكيينييه 
احليييرميييني  خليييييييادم  تيييعييياليييى  اهلل 
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
وليي�ييشيياحييب  �يييشيييعيييود،  اآل  اليييعيييزييييز 
بن  مقرن  الأمييير  امللكي  ال�شمو 
العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
نييائييب رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء، 
الأميير  امللكي  ال�شمو  ول�شاحب 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد 
اآل �شعود ويل ويل العهد النائب 
اليييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الييثيياين 
وزيييييير اليييداخيييلييييييية، اأيييييدهييييم اهلل، 

التوفيق وال�شداد«.
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�ييشييهييدت ميي�ييشييرة الييتييعييليييييم اليييعيييايل يف 
العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  عهد 
رحييمييه اهلل، نييقييليية نييوعييييية وكييمييييية يف 
عييييدد اجلييياميييعيييات احلييكييومييييية خييال 
ال�شنوات الع�شر املا�شية، وذلك بن�شبة 
بييواقييع 25 جامعة  ارتييفيياع قييدره %86، 
اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  حكومية 
يف الييوقييت اليييذي جتييياوز عييدد الطلبة 
اليييذيييين حتييتيي�ييشيينييهييم تييلييك اجلييامييعييات 
اأكييييرث مييين مييليييييون وخييميي�ييشييمييائيية األيييف 
طالب وطالبة، وبلغ منو الإنفاق على 
ال�شنوات  العايل خال  التعليم  قطاع 

اخلم�س الأخرة %156.
الييعييايل،  التعليم  قييطيياع  وحييظييى 
احلرمني  خيييادم  لييدى  كبر  باهتمام 
اليي�ييشييريييفييني امليييليييك عييييبييييداهلل، رحييمييه 
عيييام  ميييييييزانيييييييتيييه  اأن  حيييييني  يف  اهلل، 
1437/1436جتييييياوزت 80 مليار ريييال، 
احلكيمة  القيادة  تقدير  تعك�س  وهييي 
للدور املحوري لقطاع التعليم العايل 
يف تييكييوييين املييجييتييمييع املييعييريف امليينيي�ييشييود، 
لاإ�شهام  وتاأهيله  الإنيي�ييشييان  بناء  ويف 
التي  اليي�ييشييامييليية  النه�شة  يف  بفعالية 

ت�شهدها بادنا يف كافة املجالت.
العايل  التعليم  ميزانية  و�شملت 
اجلامعية  امل�شروعات  من  جملة  على 
التنموية واحليوية اجلديدة التي من 
م�شاريع  ا�شتكمال  ت�شهم يف  اأن  �شاأنها 
املدن اجلامعية العماقة التي يجري 
اململكة  مناطق  ميين  عييدد  يف  تنفيذها 
وحمييافييظيياتييهييا، وهيييو مييا �ييشيييييقييود اإلييى 
واإلى  متكاملة،  اأكادميية  بيئة  توفر 
تلبية حاجات جمتمعاتها  الإ�شهام يف 
وال�شحية  والقييتيي�ييشييادييية  التعليمية 

والثقافية.
قفزة  اجلييامييعييي  التعليم  وحييقييق 
كييبييرة يف عيييدد اجلييامييعييات مييين �شبع  
جييامييعييات حييكييومييييية اإلييييى 25 جييامييعيية، 

وزير التعليم د. عزام الدخيل في سطور
ولد الدكتور عزام بن حممد الدخيل 
مكة  يف   1959 عييييام  دييي�ييشييمييرب   31 يف 
من  الييعييام  تعليمه  وتييلييقييى  املييكييرميية، 
الييثييانييوي يف مدينة  البييتييدائييي حتى 
بكالوريو�س  على  وح�شل  الريا�س. 
الييهيينييد�ييشيية يف اليييعيييميييارة مييين جييامييعيية 
املييلييك �ييشييعييود بييالييريييا�ييس عيييام 1981، 
ونييييييال امليياجيي�ييشييتيير يف اليييعيييميييارة ميين 
الأمريكية  كاليفورنيا  ولية  جامعة 
»اآثييار  بعنوان  ر�شالة  عيين   ،1985 عييام 
اليييتيييطيييور اليييعيييميييراين اليي�ييشييريييع على 
العربية  اململكة  يف  التقليدية  املباين 

ال�شعودية«.
يف  اليييييدكيييييتيييييوراه  عيييليييى   ح�شل 
اإدارة  تييخيي�ييشيي�ييس  املييدنييييية  الييهيينييد�ييشيية 
ميييي�ييييشيييياريييييع مييييين جييييامييييعيييية »دنييييييييدي« 
عنوان  وكييان   2002 عييام  الربيطانية 
اأطيييروحيييتيييه »ميييوقيييف الييعييامييلييني من 
قرارات الإدارة يف بيئة العمل متعددة 
اجليينيي�ييشيييييات« وهيييو زميييييل فييخييري يف 

اإلييى 1999   يف الفرة من 1991 
تولى من�شب نائب الرئي�س يف �شركة 
�ييشييركييات يف  والييتييي ت�شم ع�شر  نييافييا، 
والييزراعيية  كالطب  متنوعة  جمييالت 
واليييييتيييييجيييييارة والييي�يييشييينييياعييية والييي�يييشيييفييير 
والييي�يييشيييحييين والييتيي�ييشييغيييييل واليي�ييشيييييانيية 

والأمن.
اإلييى  الييفييرة ميين 1999   خيييال 
2003 تولى من�شب نائب الرئي�س يف 
اإحييدى  تعد  والتي  �شكاب،  جمموعة 
الأعييمييال  قييطيياع  املجموعات يف  اأكيييرب 
من  جمموعة  وت�شم  ال�شعودية،  يف 
حماية  اأنظمة  جمييالت  يف  ال�شركات 
املياه  وتعبئة  التدوير،  اإعييادة  البيئة، 
املعدنية، املقاولت، العقارات، وال�شفر 

وال�شياحة، املنتجات الغذائية.
من�شب  تيييوليييى   2003 عييييام  ويف 
مييييدييييير عييييييام الييي�يييشيييركييية الييي�يييشيييعيييوديييية 
ليييليييتيييوزييييع، وهييييييي اإحييييييييدى �يييشيييركيييات 
امليييجيييميييوعييية الييي�يييشيييعيييوديييية لييياأبيييحييياث 

قيي�ييشييم اليي�ييشييحييافيية يف جييامييعيية ليينييدن 
الربيطانية.

الحياة العملية
العملية  الدخيل حياته  الدكتور  بداأ 
يف الييقييطيياع احلييكييومييي، حيييييث تييولييى 
بال�شندوق  ميي�ييشييروع  مييدييير  من�شب 
ال�شعودي للتنمية )1981 اإلى 1989( 
واأ�يييييشيييييرف عيييليييى درا�يييييشيييييات اجليييييدوى 
يف  تنموية  م�شاريع  تنفيذ  ومتابعة 
الآ�شيوية  العربية،  اليييدول  ميين  عييدد 

والإفريقية.
انتقل  الت�شعينيات  بييداييية   مع 
الييقييطيياع اخليييا�يييس، حيث  لييلييعييمييل يف 
املييوؤ�ييشيي�ييشييات  ميييين  عيييييدد  اإدارة  تيييوليييى 
والييي�يييشيييركيييات الإقيييليييييييمييييييية اليييكيييربى، 
مييين بيييني هييييذه اليي�ييشييركييات مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
اليي�ييشييقييري و�ييشييركيية نييافييا، ثييم �شركة 
ال�شعودية  واأخييرا املجموعة   ، �شكاب 

لاأبحاث والت�شويق.

رئي�شا  عييني   2008 عييام  ويف  والن�شر. 
تيينييفيييييذيييا لييلييمييجييمييوعيية اليي�ييشييعييودييية 

لاأبحاث والن�شر.
ويف 5 يناير �شدر قرار بتعيينه 
ال�شعودية  ع�شوا منتدبا للمجموعة 
ليياأبييحيياث والييتيي�ييشييويييق حييتييى اإبييريييل 

.2014
 

عضوية مجالس اإلدارات
• رئييييي�ييس املييجييليي�ييس القييتيي�ييشييادي 
مييوؤ�ييشيي�ييشيية  اإدارة  جمييليي�ييس  عيي�ييشييو 
الأميييير حمييمييد بيين �ييشييلييمييان بن 

عبد العزيز  »م�شك«.
• ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة 
ال�شعودية لاأبحاث والت�شويق.

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   •
ال�شعودية للطباعة والتغليف.

الأهييلييي يف  القطاع  ع�شو من   •
العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

لتحلية املياه املاحلة.

ثمانون مليار ريال ميزانية التعليم العالي
في عهد الملك عبداهلل

لييابييتييعيياث  اليي�ييشييريييفييني، رحييمييه اهلل، 
الب�شرية  امليييوارد  تنمية  يف  اخلييارجييي 
اأ�شبح  حتى  فيياعييل،  ب�شكل  وتاأهيلها 
جمالت  ويف  العمل  �شوق  يف  مناف�شا 
الييبييحييث الييعييلييمييي ورافيييييدا اأ�ييشييا�ييشيييييا يف 
دعم اجلامعات ال�شعودية والقطاعني 

بتخ�ش�شاتها  والهند�شة،  املختلفة، 
وتفرعاتها املتعددة تخرج منهم حتى 

الآن نحو 50 األف مبتعث.
الهيييليييي،  الييتييعييليييييم  ويف جميييييال 
الأهلية  واجلامعات  الكليات  اأ�شهمت 
اآفييييييييياق جيييدييييدة  احلييييديييييثيييية يف فيييتيييح 

وتيي�ييشييييييييد عيييدد مييين املييييدن اجلييامييعييييية 
يف امليينيياطييق واملييحييافييظييات مبييرافييقييهييا 
والرفيهية،  والأكييادميييييية  ال�شكنية، 
اجلامعية  امل�شت�شفيات  اإلى  بالإ�شافة 

والبنية التحتية املتكاملة.
احلرمني  خييادم  برنامج  واأ�شهم 

احلكومي واخلا�س بالكفاءات املتميزة 
وامليييوؤهيييلييية، حيييييث يييبييلييغ عيييدد الييطيياب 
األييف   150 ميين  اأكيييرث  حاليا  املبتعثني 
مبتعث ومبتعثة يدر�شون يف اأكرث من 
العامل ويف تخ�ش�شات  دولة حول   26
عييلييمييييية مييهييميية كييياليييطيييب مبييجييالتييه 

لييلييطيياب، حيييييث افييتييتييح الييعييديييد من 
من�شاآت التعليم العايل الأهلية بكافة 
اليييفيييئيييات والييتييخيي�ييشيي�ييشييات يف مييعييظييم 
بلغ  التي  الرئي�شية،  اململكة  مناطق 
واأكييرث  اأهييلييييية،  جامعات  ت�شع  عييددهييا 

من خم�شة وثاثني كلية.

جامعة �الأمرية نوره، �لريا�ض: �أكرب جامعة للطالبات يف �لعامل
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اعتبرنه أحد أكبر إنجازات فقيد األمة

جامعيات يروين تجربتهن
مع برنامج الملك عبداهلل لالبتعاث

اجلامعيات  اخلريجات  من  عدد  رفع 
خادم  ملقام  واملييوا�ييشيياة  التعازي  اأ�ييشييدق 
�شلمان  املييلييك  اليي�ييشييريييفييني  احليييرميييني 
الأمييني  عهده  وويل  العزيز،  عبد  بن 
مقرن  الأمييير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
العهد  ويل  وويل  الييعييزيييز،  عييبييد  بييين 
حممد  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بيين نييايييف، بييوفيياة املييلييك عييبييد اهلل بن 
عبد العزيز، حيث عددن ماآثر الفقيد 

واإجنازاته يف جمال التعليم العايل. 
العواين  نادرة  الدكتورة  واأ�شادت 
بييربنييامييج املييلييك عييبييداهلل لييابييتييعيياث، 
ا�شتفادت منه كثرا  اأنها  اإلى  م�شرة 
حيث كانت قد غادرت ال�شعودية وهي 
لكنها  الييبييكييالييوريييو�ييس،  �ييشييهييادة  حتمل 
�شهادة  حاملة  رحلتها  ختام  يف  عييادت 
اليييدكيييتيييوراه، فيي�ييشييا عيين امليياجيي�ييشييتيير، 
ميييين اثييينيييتيييني ميييين اأرقيييييييى اجلييياميييعيييات 
نادرة  الدكتورة  وح�شلت  الأمركية، 
الييييعييييواين عييلييى �يييشيييهيييادات اليييدرا�يييشيييات 
العليا يف تخ�ش�س الكيمياء التحليلية 
خادم  بربنامج  التحاقها  كان  اأن  بعد 
اهلل  عبد  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 
اخلييارجييي  لابتعاث  عبدالعزيز  بيين 
يف مييرحييلييتييه الييثييالييثيية حييقييق لييهييا هييذه 
الأمييييينييييييييييية، ليييتيييعيييود حييياميييلييية �يييشيييهيييادة 

الدكتوراه.
امليي�ييشييتييفيييييدة  نييييييييادرة  تيييكييين  ومل   
هناك  بييل  البعثة،  هييذه  ميين  الوحيدة 
زوجها �شالح الذي غادر معها حمرما 
ميييرافيييقيييا، يييحييمييل �يييشيييهيييادة الييثييانييوييية 
خييتييام رحلتهما  عيياد يف  لكنه  الييعيياميية، 
حييا�ييشييا عييلييى �ييشييهييادة الييبييكييالييوريييو�ييس 
يف تييخيي�ييشيي�ييس التييي�يييشيييالت الإداريييييييية 
والتنظيمية، بعد اأن اأتاح له الربنامج 

اإكمال درا�شته اجلامعية.
 وعييلييى غيييرار جتييربيية الييدكييتييورة 
نيييييييادرة هييينييياك اليييكيييثييير ميييين قيي�ييشيي�ييس 
الإجنيييياز الييتييي رافييقييت بييرنييامييج امللك 
اليييعيييا�يييشيييرة،  ميييرحيييليييتيييه  يف  اهلل  عيييبيييد 
امللك  اأميير  �شدر  اأن  منذ  بيييداأت  التي 
بانطاق  الييعييزيييز  عبد  بيين  اهلل  عبد 
مييدة  عيييام 1426،  الييربنييامييج يف  هيييذا 
خالها  ابتعثت  وقييد  اأعييييوام،  خم�شة 
اأعييييييييداد ميييين الييييطيييياب واليييطييياليييبيييات 
اإليييى الييوليييات املييتييحييدة وغييرهييا من 
امليييتيييقيييدمييية يف تييخيي�ييشيي�ييشييات  الييييييييدول 
يف  العمل  �شوق  حاجة  تلبي  متنوعة 
املراحل اخلم�س  انتهاء  وبعد  اململكة 
الييتييعييليييييم  وزارة  وقييينييياعييية  الأوليييييييييى، 
وحتقيقه  الييربنييامييج،  بنجاح  الييعييايل 
الأهداف املنوطة به طلبت من مقام 
التف�شل  ال�شريفني  احلرمني  خييادم 
باملوافقة على متديده خم�س �شنوات 
اأخييييرى اعييتييبييارا ميين الييعييام الهجري 
1431، وجاءت موافقته على التمديد 
�ييشيينييوات  خييميي�ييس  ليييليييربنييياميييج  الأول 

اأخرى.
ال�شعيد  وئيييام  روت  جهتها  ميين 
عييبييداهلل  املييلييك  بييرنييامييج  يف  جتربتها 
ليييابيييتيييعييياث حيييييييث كييييانييييت تيييعيييميييل يف 
معلمة  اخليييا�يييشييية  املييييدار�ييييس  اإحييييييدى 
ملييرحييليية رييييا�يييس الأطييييفييييال، قييبييل اأن 

فيياعييل،  ب�شكل  وتيياأهيييييلييهييا  واإعييييدادهييييا، 
لت�شبح مناف�شا عامليا يف �شوق العمل، 

وجمالت البحث العلمي.
يعد  الييذي  الربنامج  وا�شتهدف   
الأ�يييشيييخيييم عييلييى ميي�ييشييتييوى اليييعيييامل يف 
ال�شباب  من  كبرة  �شريحة  البتعاث 
ال�شعودي الراغب يف الدرا�شة باخلارج، 
بييييالييييدرجييييات الييييثيييياث »بيييكييياليييورييييو�يييس 
ا�شتفاد  كييمييا  ودكييييتييييوراه«  وميياجيي�ييشييتيير 
ميين هيييذا الييربنييامييج عيييدد ميين الأيييتييام 
اخلرية،  اجلمعيات  من  امل�شتفيدين 
اإذ مت يف املرحلة الأولييى من الربنامج 
األييف طالب   18 يقل عن  ما ل  ابتعاث 

وطالبة.
اأما املرحلة الثانية التي و�شفت   
بيياملييرحييليية امليياراثييونييييية بييعييد اأن اأ�ييشييبييح 
لفئة  �شعبيا  وحلما  مق�شدا  البتعاث 
امل�شجلني  اإجييمييايل  بلغ  فقد  ال�شباب، 
يف اليييربنييياميييج لييغيير�ييس البيييتيييعييياث ما 
يييزيييد عييلييى 80 األييييف طييالييب وطييالييبيية، 
مييبييتييعييثييني.  نييحييو 5305  ابيييتيييعييياث  فييتييم 

مت تييطييوييير ال�ييشييتييمييارة الإلييكييرونييييية 
الربط  خييال  ميين  العا�شرة  للمرحلة 
العاقة  ذات  اجلهات  مع  الإلكروين 
للح�شول على بع�س البيانات الازمة 

للمتقدم.
يف  العايل  التعليم  وزارة   واأعلنت 
متقدما   10491 تر�شيح  املرحلة  هييذه 
الأعلى  هو  رقم  للقبول، يف  ومتقدمة 
يف اأعيييييييداد امليير�ييشييحييني ميينييذ انييطيياق 
عييدد  وكييييان  عيييام 1426،  الييربنييامييج يف 
الدكتوراه  ملرحلة  للقبول  املر�شحني 
الييزميياليية  ملييرحييليية   1397 و   ،627 بييلييغ 
املاج�شتر،  ملييرحييليية   6741 و  الييطييبييييية، 
الييطييب  بييكييالييوريييو�ييس  ملييرحييليية   1726 و 

والعلوم الطبية.
 كييييمييييا حيييظيييييييت اليييتيييخييي�يييشييي�يييشيييات 
اليييينييييوعييييييييية بييياحلييي�يييشييية اليييييكيييييربى ميين 
حيي�ييشييلييت  اإذ  لييييلييييقييييبييييول،  اليييير�ييييشيييييييييح 
التخ�ش�شات الطبية على اأعلى معدل 
الهند�شية  التخ�ش�شات  37٫40% تليها 
ثم  ومييين   ،%22٫20 الآيل  واحلييا�ييشييب 

لزوجها  مرافقة  بالربنامج  تلتحق 
اإحيييدى  لييتييعييود حمييا�ييشييرة يف  املبتعث 
�شهادة  حاملة  اململكة  جامعات  اأكييرب 
امليياجيي�ييشييتيير مييين جييامييعيية اأمييركييييية، 
وت�شتعد لتح�شر مرحلة الدكتوراه.
امل�شتفيدين  جتيييارب  وبييحيي�ييشييب   
فييييييييياإن بيييييرنييييياميييييج خيييييييييادم احلييييرمييييني 
الييي�يييشيييرييييفيييني ليييابيييتيييعييياث اخليييارجيييي 
الطاب  الع�شر  �شنواته  خييال  خييدم 
الطالبات  خييدم  اأنيييه  اإل  والييطييالييبييات 

ب�شكل خا�س.
احلرمني  خيييادم  بييرنييامييج   ويعد 
ال�شريفني لابتعاث باأهدافه الأربعة 
»الييتيينييمييوييية والييعييلييمييييية واملييجييتييمييعييييية 
واليييثيييقيييافييييييية« اأحييييييد اأكييييييرب اإجنيييييييازات 
فيييرة توليه  املييلييك عييبييد اهلل خيييال 
احلكم، وقييد جيياء رافييدا مهما لدعم 
والقطاعني  اليي�ييشييعييودييية،  اجلييامييعييات 
احلييييكييييومييييي والأهييييييلييييييي بييياليييكيييفييياءات 
يف  واأ�شهم  الوطن،  اأبناء  من  املميزة 
ال�شعودية،  الب�شرية  املييييوارد  تنمية 

وبداأت املرحلة الثالثة يف يوليو 2007، 
وتقّدم لها نحو 32 األف طالب وطالبة 
على  بالركيز  املرحلة  هييذه  ومتيييييزت 
واليييدكيييتيييوراه،  للماج�شتر  البييتييعيياث 
 %  80 نيي�ييشييبييتييه  مييييا  تييخيي�ييشييييي�ييس  مت  اإذ 

للدرا�شات العليا.
نحو  الييرابييعيية  للمرحلة  وتييقييدم   
مت  ومتقدمة،  متقدما   42 و  األييفييا   17
الخيييتيييييييار فيييييهييا عييلييى ثيييياث مييراحييل 
خم�ش�س  مقعد   3500 ت�شمل  الأوليييى 
وامليياجيي�ييشييتيير  لييلييدكييتييوراه  للمبتعثني 
الطب  وبكالوريو�س  الطبية  والزمالة 
الثانوية  خلريجي  مقعد  األييف  ونحو 
�شملت  الثانية  املرحلة  بينما  العامة، 
الدبلوم  على  للحا�شلني  مقعد  األيييف 
واملرحلة  وال�شحية،  التقنية  بالكليات 
الييثييالييثيية �ييشييمييلييت األييييف مييقييعييد لييطيياب 
درجاتها  مبختلف  اخلييا�ييشيية  الييربييييية 
العا�شرة  باملرحلة  وو�ييشييول  العلمية، 
ا�شتكمال  تييزاميينييت مييع  الييتييي  احلييالييييية 
الييوزارة لتقومي �شامل للربنامج، كما 

الييتييخيي�ييشيي�ييشييات املييالييييية والقييتيي�ييشييادييية 
العلوم  بتخ�ش�شات  متبوعة   %17٫07
 ،%12٫36 قيييدرهيييا  بيينيي�ييشييبيية  الأ�ييشييا�ييشييييية 
ثيييم تييخيي�ييشيي�ييشييات )الإعيييييييام الييرقييمييي، 
النف�س  وعييلييم  والييفيينييدقييييية،  ال�شياحة 
الإكلينيكي( بن�شبة 5٫51%، وتخ�ش�س 

القانون بن�شبة %5٫45.
عيين  ليييييليييييوزارة  تيي�ييشييريييحييات   ويف 
اأنها  اأو�شحت  العا�شرة  املرحلة  جديد 
متيزت بتنوع التخ�ش�شات وتطويرها 
وفقا لتقومي الوزارة ال�شنوي لربنامج 
البيييتيييعييياث اليييييذي اأ�يييشيييفييير عييين اعييتييميياد 
�شملت  املييرحييليية  لييهييذه  تييخيي�ييشيي�ييشييا   76
و35  الييطييبييي،  املييجييال  يف  تخ�ش�شا   23
تخ�ش�شا يف املجال الهند�شي واحلا�شب 
املجال  يف  تخ�ش�شات  وخم�شة  الآيل، 
املايل والقت�شادي، وت�شعة تخ�ش�شات 
يف جميييال الييعييلييوم الأ�ييشييا�ييشييييية، اإ�ييشييافيية 
والإعييييام  الييقييانييون،  تخ�ش�شات  اإليييى 
وعلم  والفندقة،  وال�شياحة  الرقمي، 

النف�س الإكلينيكي.
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الجامعة تبكي لرحيل باني نهضة التعليم 
وتبايع خادم الحرمين الشريفين

سعيد العمري
خالد العمري

سارة القحطاني

تييغييلييب عييمييداء الييكييليييييات واأعيي�ييشيياء هيئة 
لوفاة  حزنهم  على  باجلامعة  التدري�س 
عبد  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم 
اهلل بن عبد العزيز، بذهاب القيادة اإلى 
رجل حكيم متمر�س قادر على ال�شر يف 
ملختلف  معاي�شته  نتيجة  ذاتييه  الطريق 
العربية  اململكة  بها  التي مرت  الأو�شاع 
معلنني  املا�شية،  املييراحييل  يف  ال�شعودية 
ال�شريفني  احلييرمييني  خليييام  مبايعتهم 
واإلييى ويل  العزيز  �شلمان بن عبد  امللك 
الييعييهييد �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأمييير 
العهد  الييعييزيييز، وويل  عييبييد  بييين  مييقييرن 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن 

نايف بن عبد العزيز.

ونعلن  نبايع  هنا  ونحن  مبا�شرة  متييت 
الييييي�ييشيير والع�شر  ولءنييييا وطيياعييتيينييا عييلييى 
خلادم احلرمني ال�شريفني ولويل عهده 
امللكي الأميير مقرن بن  ال�شمو  �شاحب 
عييهييده �شاحب  الييعييزيييز وويل ويل  عييبييد 
نايف  بيين  حممد  الأمييير  امللكي  ال�شمو 
ميدهم  اأن  اهلل  ون�شاأل  عبدالعزيز،  بن 
قوتنا  ن�شتمد  فنحن  والطاعة،  بالعون 
من اهلل �شبحانه وتعالى ثم من تاحم 
حولها،  والتفافنا  املالكة  العائلة  هييذه 
وهذا ما ي�شعرنا بالأمان، ون�شاأل املولى 
عز وجل اأن يعينهم على قيادة دفة هذا 
من  الييغييايل  وطننا  يحفظ  واأن  الييوطيين 

كل �شوء«.

أسى وحسرة
واأكييييد مييدييير مييركييز الييبييحييوث الييربييوييية 
بييكييلييييية اليييربييييييية اليييدكيييتيييور �يييشييياليييح بيين 

�شلمان بن عبدالعزيز،  امللك  ال�شريفني 
ونيي�ييشيياأل  عييهييده  عييهييده، وويل ويل  وويل 
اخليير  يييقييدر  اأن  وتييعييالييى  �شبحانه  اهلل 
واأن يرينا خرا يف الأيام املقبلة، ونحن 
مبايعة  اإلى  نحتاج  ل  ال�شعودي  ال�شعب 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  خادم احلرمني 
بن عبد العزيز لأن البيعة تلقائية وهي 

موجودة يف اأعناقنا لويل الأمر«.

أب النهضة التعليمية
كما رفع عميد �شوؤون الطاب الدكتور 
للعائلة  العزاء  الهبا�س  �شعد  بن  مريع 
املييياليييكييية ولييليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي ولييياأمييية 
الييعييربييييية والإ�ييشييامييييية يف وفييياة الييوالييد 
الييقييائييد املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييد العزيز 
يرحمه اهلل، داعيا له باملغفرة والرحمة.
احلرمني  خييادم  اإن  الهبا�س  وقييال 
التعليمية  للنه�شة  اأبييا  كييان  ال�شريفني 

حزن في كل بيت
والرجمييية  اللغيييات  كليييية  عمييييد  قيييدم 
الدكتور عبداهلل اآل ملهي خال�س العزاء 
لاأ�شيييرة املالكييية ولل�شعيييب ال�شعيييودي يف 
وفييياة خيييادم احلرميييني ال�شريفيييني املليييك 
اهلل،  رحميييه  العزييييز  عبيييد  بييين  عبيييداهلل 
ف�شييييح  الفقييييد  اهلل  ي�شكييين  اأن  متمنييييا 

جناته.
الييفييقيييييد  اآل مييلييهييي »رحيييييييل  وقيييييال 
بيييييت كل  عيييم  خيي�ييشييارة كبرة  واحليييييزن 
م�شلم  وكيييل  وعييربييي  وخليجي  �ييشييعييودي 
على وجه الأر�س، ولكننا جنن امل�شلمني 
اهلل  ونييدعييو  وقييييدره  اهلل  بق�شاء  نييوؤميين 

�شبحانه وتعالى له باملغفرة والرحمة.
ومما اأثلج قلوبنا نحن ال�شعوديني 
املالكة،  العائلة  بني  ال�شلطة  انتقال  اأن 
اأدامها اهلل وحفظ بها الوطن، كان �شل�شا، 
عبدالعزيز  بيين  �شلمان  املييلييك  فمبايعة 

خييادم  وفييياة  اأن  ال�شهري  عيييراد  اأبيييو  علي 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عييبييد الييعييزيييز اأ�ييشييابييت اجلييميييييع بييالأ�ييشييى 
ال�شعودي  ال�شعب  يف  واأثيييرت  واحليي�ييشييرة 

تاأثرا كبرا.
وقيييييييال »الييييفييييقييييد كيييبييير واملييي�يييشييياب 
جلل وعيييزاوؤنيييا اأنيينييا نييوؤميين بييياأن هييذا هو 
حييال الييدنيييييا واأن مييا راأييينيياه ميين عظات 
وعييرب ونتائج من وفيياة خييادم احلرمني 
اليي�ييشييريييفييني كييانييت نييوعييا مييين اليييعيييزاء يف 
اأثبتت  حيث  العظيم  الييرجييل  هييذا  فقد 
هذه امل�شيبة اأن جمتمعنا، وهلل احلمد، 
جمييتييمييع اإ�ييشييامييي ييييوؤمييين بييقيي�ييشيياء اهلل 
ا�شتفدناها  التي  الييدرو�ييس  واأن  وقيييدره، 
واليييتيييي نييتييجييت عييين هييييذا الييفييقييد وهيييذه 
ول  ومييثييمييرة  اإيييجييابييييية  درو�يييس  امل�شيبة، 
اإليه  نييقييول اإل احلييمييد هلل واإنيييا هلل واإنيييا 
راجيييعيييون، وعيييزاوؤنيييا يف خيييادم احلييرمييني 

ال�شعودية وله ف�شل  العربية  اململكة  يف 
خا�س على جامعة امللك خالد ل يخفى 

على اأحد.
كما متنى الدكتور مريع الهبا�س، 
التوفيق للملك �شلمان بن عبد العزيز، 
ميي�ييشييرة  اإكييييمييييال  عييلييى  اهلل  يييعييييينييه  واأن 
مييا اأمتيييه اإخييوانييه ميين قبل يف رفييع راييية 
املحلية  بالق�شايا  والهييتييمييام  الإ�ييشييام 

والعربية والإ�شامية.

فقد للوطن
وللعرب واإلسالم

وو�يييشيييف عييميييييد كييلييييية احليييا�يييشيييب الآيل 
الرباع، رحيل  الدكتور عبداهلل بن علي 
يرحمه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
واملييواطيين  لييلييوطيين  الييكييبيير  بالفقد  اهلل 

والأمتني العربية والإ�شامية.
وطيينييه يف ظل  الفقيد  »قييياد  وقيييال 
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الظروف احلرجة التي متر بها املنطقة 
وتييوازن، وحمل  �شيا�شية  بحكمة وحنكة 
هيييم �ييشييعييبييه واأميييتيييه وكيييانيييت ليييه ب�شمات 
كما  اأجمع،  العامل  بها  ي�شهد  ومنجزات 
اأعماق  يعرفه من  وكل من  �شعبه  اأحبه 
قييلييوبييهييم لييتييوا�ييشييعييه و�ييشييدقييه وعييطييفييه، 
اأكييرميينييا اهلل مبييلييك عظيم  اأن  وعيييزاوؤنيييا 
وهو  امللوك  من  الكثر  عا�شر  حمبوب 
امللك �شلمان بن عبد العزيز الذي عرف 
الييبييارزة  و�شخ�شيته  وفييطيينييتييه  بييذكييائييه 

الطموحة.
وقييييد وفيييقيييه اهلل بييعيي�ييشييده الأمييييني 
وويل عهده �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
التاريخ  �شاحب  العزيز  عبد  بن  مقرن 
احلافل من خال املنا�شب التي تقلدها، 
ال�شريفني  �ييشييارع خيييادم احلييرمييني  كييمييا 
الييعييهييد  ويل  ويل  بييتييعيييييني  اهلل  حييفييظييه 
�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو املييلييكييي الأميييير حممد 
الييذي  الييرجييل  بيين عبدالعزيز  نايف  بيين 
وب�شماته  و�ييشييرامييتييه  ب�شجاعته  عيييرف 
يف ا�ييشييتييتييبيياب الأمييييين يف ظيييل الييظييروف 
الييعيي�ييشيييييبيية اليييتيييي تييعيي�ييشييف بييامليينييطييقيية، 
الييطييريييق على  وقييطييع  ال�شعب  فيياطييميياأن 
على  اهلل  فنحمد  واخلييائيينييني،  الأعييييداء 
نعمة الأميييين وال�ييشييتييقييرار، ونيي�ييشيياأل اهلل 
العون وال�شداد مللكنا وويل العهد وويل 
الييبييطييانيية  لييهييم  يييهيييييئ  واأن  الييعييهييد  ويل 
على  تعينهم  التي  النا�شحة  ال�شاحلة 

اخلر«.

همه رضا اهلل وشعبه
الييقييبييول والت�شجيل  وبيييداأ وكيييييل عييمييادة 
حديثه  الييقييرين  املح�شن  عبد  الييدكييتييور 
امللك عبد اهلل بن عبد  مبقولة الراحل 
العزيز »يعلم اهلل اأنكم يف قلبي واأ�شتمد 
قوتي من اهلل ثم منكم فا تن�شوين من 

دعواتكم«.
وقال »رحم اهلل قائل هذه الكلمات 
كيييان ملكا  لييقييد  واأ�ييشييكيينييه ف�شيح جيينيياتييه، 
همه ر�شا ربه ثم ر�شا �شعبه، ملك كان 
هييمييه الييعييدل والإنييي�يييشييياف، مييلييك اأعييطييى 
�شعبه احلب والإخا�س، فبادلوه نف�س 

ال�شعور.
لتام�س  القلب  ميين  حتييدث  ملك 
كييلييميياتييه قيييليييوب �ييشييعييبييه، ميييليييك �ييشييهييدت 
يف عييهييده املييمييلييكيية الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية 
قبل  ميين  تعهدها  �شخمه مل  تييطييورات 
الييدول من حولنا تراجع  حينما كانت 
حيث كان عهده عهد خر وعطاء اهتم 
فيه بالفقر قبل الغني، بال�شعيف قبل 
القوي، بالإن�شان قبل املكان، ملك اهتم 
الأمييم  لتقدم  كاأ�شا�س  والعلماء  بالعلم 
فكان يف عهده اأ�شخم ميزانيات التعليم 

التي مرت بها اململكة.
كييمييا كيييان يف عييهييده اأ�ييشييخييم بييرامييج 
العامل  �شهده  الييذي  اخلارجي  البتعاث 
وو�شل به ا�شم اململكة العربية ال�شعودية 
يف   اأ�شهم  كما  الأر�يييس،  بقاع  جميع  اإلييى 
ن�شر الإ�شام ويف نقل املعرفة من جميع 
البلد، ن�شاأل اهلل  اإلييى هييذا  بقاع الأر�ييس 

الرحمن بن ح�شن املح�شني »حني تولى 
امللك عبد اهلل القيادة وجاء اإلى منطقة 
مقاطع  نيي�ييشييرت  قيي�ييشيييييدة  كتبت  عيي�ييشيير، 
منها على ال�شفحة الأولى من �شفحات 
ملحق جريدة الوطن الذي يوثق لهذه 
الزيارة وكان منها »متور بروحك ذكرى 
اليينييبيييييني.. عييا�ييس ملكك ميييياأ اأرواحيينييا 

بالوفاء«.
واأ�يييييشييييياف »املييييلييييك عييييبييييداهلل رجيييل 
الفرة  يف  لي�س  بنائها  يف  اأ�ييشييهييم  دولييية 
الييتييي تييولهييا فييحيي�ييشييب، بييل كيييان ع�شدا 
لإخوته من بناة هذه الدولة يف عهودها 

املتعاقبة.
وحييييني تيييوليييى امليييليييك كييييان اليي�ييشييعييب 
متفائا مبلك عادل ل يعني له امللك يف 
ذاته �شيئا �شوى اأنه مفتاح خلر يقدمه 
حا�شرا.  ال�شعب  اأمييلييه  مييا  وكييان  ل�شعبه 
واإن �شئت اأن تتاأكد فام�س اإلى عجوز يف 
ودعها  امللك  واأ�شاألها عن هذا  ناء  مكان 

حتدثك وهذا يكفي«.
واأ�ييييشيييياف »امليييليييك عييبييد اهلل عييا�ييس 
�ييشييادقييا وعيييييادل، ولييييذا حيير�ييس عييلييى اأن 
ييييكيييون اليييعيييدل واليييييتيييييوازن هيييو �ييشييرتييه، 
املييراأة ن�شيبها الأوفييى يف عهده  فاأخذت 
ومل يييكييفييه حييير�يييشيييه عيييليييى �ييشييعييبييه ميين 
ال�شاملة، فبنى املدن  الهتمام بالتنمية 
القييتيي�ييشييادييية وحييير�يييس عييلييى ا�ييشييتييقييرار 
القييتيي�ييشيياد الييوطيينييي ميين خيييال خطط 
الفكري  الجتيياه  ويف  عاملية،  اقت�شادية 
قييياد روؤييييية حيييوار الأدييييييان اليي�ييشييميياوييية يف 
و�شلمه  الييعييامل  ل�ييشييتييقييرار  ووعيييي  �شعي 
كبديل لل�شراع الذي ي�شهم يف ا�شتهاك 

قدرات الب�شر يف حروب تدمر العامل.«
والنماء  باخلر  مليء  »عهد  وزاد 
احلكم  اأن  �شوى  فيه  عييزاء  ول  والبناء، 
ثقة  من  املباركة  الأ�شرة  هذه  يف  ينتقل 
اإلى ثقة ب�شا�شة وطماأنينة، وماذا يريد 

ال�شعب �شوى وطن اآمن.
ال�شريفني  خييادم احلرمني  اأن  كما 
عرفت  التي  ب�شرته  جيياء  �شلمان  امللك 
عنه وهو على ذات اخلطى ي�شر، وكانت 
اأولييييييى قييييراراتييييه دعييييم لييطييميياأنيية الييبيياد 
عييلييى ميي�ييشييرتييهييا اليي�ييشيييييا�ييشييييية ميين خييال 
تنقل  التي  باإذن اهلل  الآمنة  منعطفاتها 

ال�شلطة باأمان وثبات«.
ووا�يييييييييييشيييييييييييل »تيييييييييقيييييييييدم املييييمييييلييييكيييية 
لانتباه  لفتة  �شيا�شية  للعامل  جتربة 
الرخاء  ال�شعب وتوفر له  تفي بحاجات 
العربي  �شيا�شات  العامل  مع  وتتعاطى 
والإن�شاين، حفظ اهلل لنا قيادتنا واأمن 
تتم  بنعمته  اليييذي  هلل  واحلييمييد  وطيينيينييا 

ال�شاحلات«.

رجل التطوير واإلنسانية
وقييييييييال عيييميييييييد اليييتيييعيييليييم الإلييييييكييييييروين 
الوليدي  اهلل  عبد  الييدكييتييور  باجلامعة 
»رحيييم اهلل رجيييل الييتييطييوييير والإنيي�ييشييانييييية 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل 
العزيز، لقد رحل بج�شده ومل  بن عبد 
اأحد  ين�شاها  لن  التي  باإجنازاته  يرحل 

النبيني  ميينييازل  وييينييزلييه  لييه  يغفر  واأن 
اأولئك  وح�شن  وال�شاحلني  وال�شهداء 

رفيقاً.
وقالت »ن�شاأل اهلل اأن يكون جزاوؤه 
الإ�شامية،  وليياأميية  ل�شعبه  قييدمييه  ملييا 
ال�شماوات والأر�ييس، فقد  جنة عر�شها 
عاهد فاأوفى واأعطى فاأجزل يف العطاء، 
واملنجزات التي �شهدها عهده  وا�شحة 
لييلييقييا�ييشييي واليييييداين و�ييشييتييبييقييى �شاخمة 
�شاهدة على عهده الزاهر ل ينكرها اإل 
تويل  فقده،  وعييزاوؤنييا يف  جاحد حاقد، 
العزيز من بعده  �شلمان بن عبد  امللك 
وانييتييقييال احلييكييم بيي�ييشييا�ييشيية، وا�ييشييتييقييرار 
الأميييييير يف �يييشييياعيييات حمييييييدودة يف وقييت 

جميع  يجعل  واأن  الوا�شعة  الرحمة  له 
اأعماله يف موازين ح�شناته«.

ووا�يييشيييل »لييقييد رحيييل عيينييا بج�شده 
تيييياركييييا حيييبيييه يف قيييليييوب �ييشييعييبييه لييييينييتييقييل 
احلكم اإلى امللك �شلمان بن عبد العزيز 
يف �ييشييا�ييشيية عييهييد هيييذا الييبييلييد،  والييقييائييد 
امل�شهد  اجلديد ملك مل يغب يوما عن 
اليي�ييشيييييا�ييشييي لييهييذه اليييدولييية فييقييد عا�شر 
اأحييداثييهييا ميينييذ عييهييد مييوؤ�ييشيي�ييشييهييا جالة 
اأن  اإليييى  اهلل  يرحمه  الييعييزيييز  املييلييك عبد 
تييييدرج يف منا�شب  مييلييكييا، حيييييث  اأ�ييشييبييح 
واأ�شهم  الكثر  خالها  اأعييطييى  قيييييادييية 
�شعبه على  بايعه  الدولة، لذلك  بناء  يف 
ليكمل  لأمييرهييم  وليييييا  والييطيياعيية  ال�شمع 
اهلل  وفييق  اخلييير،  بلد  يف  البناء  م�شرة 
على  اهلل  واأدام  العزيز  عبد  بيين  �شلمان 

هذا البلد اأمنه واأمانه ورفعته وعزته«.

أفعال تتحدث
نقل عميد القبول والت�شجيل باجلامعة 
الدكتور �شلطان اآل فارح تعازيه يف فقيد 
الأميييية املييلييك عييبييد اهلل بيين عييبييد العزيز 
ال�شعودي  ولل�شعب  للقيادة  اهلل  يرحمه 
كييييافيييية وميييبييياييييعيييتيييه خلييييييييادم احليييرميييني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 

حفظه اهلل.
وقيييال »اإن رحيييييل خيييادم احلييرمييني 
م�شاب  العزيز  عبد  بيين  اهلل  عبد  امللك 
جييييلييييل حمييييمييييل بيييكيييثييير مييييين الأوجيييييييييياع 
ل�شعبه ووطنه  تييركييه  مييا  عييزاوؤنييا  ولييكيين 
اليييتييينيييميييويييية،  امليييييييجيييييييالت  يف خمييييتييييلييييف 
وكييذلييك جييهييوده املييبيياركيية يف الييتييطييورات 
القت�شادية باملدن التعليمية واإجنازاته 
يف عدد اجلامعات ف�شا عن م�شاعداته 
الأ�شرية يف ال�شمان الجتماعي وغره.

فييقييد قييياد الأميييية لييلييمييعييايل يف ت�شع 
�شنوات وكان حا�شرا بقوة يف كل املحافل 
وب�شماته  ومواقفه  وميياآثييره  والأحيييداث 
تاريخ  فهو  وخييارجيييييا،  داخليا  لييه  ت�شهد 
�ييشييتييتييدار�ييشييه الأجيييييييال جيييييا بييعييد جيل، 
لهذه  هياأ  اأن  على  ون�شكره  اهلل  ونحمد 
الييبيياد هييذه الييقيييييادة احلكيمة ميين بعد 
مييلييك الإنيي�ييشييانييييية فييهيياهييي انييتييقييلييت بكل 
امللك  احلييرمييني  خليييادم  وييي�ييشيير  �شا�شة 
ال�شعب بكل  اأفراد  �شلمان وبايعه جميع 

ولء وانتماء وثقة«.
كييمييا نييقييل اآل فيييييارح تيييعيييازي كييافيية 
اأنه  واأكييد  العمادة  ومن�شوبات  من�شوبي 
للقيادة  الييولء  اأ�شمى معاين  راأى فيهم 
بييتييكيياتييفييهييم وتييعييا�ييشييدهييم يف وفيييياة املييلييك 
من  كل  للمبايعة  اإعانهم  ويف  عبداهلل 
مييينيييربه مييين خييييال و�يييشيييائيييل الييتييوا�ييشييل 
ما  خيييال  املختلفة، ومن  الجييتييميياعييي 
ترجم  م�شاعر  ميين  اأييياديييهييم  �شطرته 
عييظيييييم فييخييرهييم واعيييتيييزازهيييم بييالييدوليية 

وبالأ�شرة احلاكمة.

إنجازات حاضرة
من جانبه قال رئي�س ق�شم اللغة العربية 
عبد  الدكتور  الإن�شانية  العلوم  كلية  يف 

اأجمع و�شتمتد  يف هذا البلد ويف العامل 
اإلييى  التنموية  الإجنيييييازات  هييذه  ثييمييرات 
اأغلبها  القادمة، فهي ركزت يف  الأجيال 
عييلييى اأغيييليييى ميييا ميييلييكييه هيييذا الييبييلييد وهييو 
العن�شر الب�شري، رحل قائد واأتى قائد 

يكمل م�شرة التطوير والنماء«.
�شلمان بن  املييلييك  »نييبييايييع  واأ�يييشييياف 
الييعييهييد، وويل ويل  الييعييزيييز، وويل  عييبييد 
الييعييهييد، ونيي�ييشيياأل اهلل �ييشييبييحييانييه وتييعييالييى 
واأن  جييهييودهييم  يف  ويييبييارك  يوفقهم  اأن 
ييييدمي عييلييى هيييذا الييبييلييد اخلييير والأميييين 

وال�شتقرار«.

قائد حكيم
الآداب  كليتي  عميدة  قالت  جهتها  من 
اآل ح�شن،  الييدكييتييورة خييرييية  والييربييييية 
والإ�شامية  العربية  الأمييتييان  »فييقييدت 
املييلييك عييبييد اهلل كييقييائييد حييكيييييم خمل�س 
لق�شايا العرب وامل�شلمني ووطنه واأمته 
حييتييى اأجيييميييع الييقييا�ييشييي واليييييييداين على 
مقدمة  يف  واأ�شبح  واحييرامييه،  حمبته 
اليي�ييشييخيي�ييشيييييات املييييوؤثييييرة والييفيياعييليية على 

امل�شتويني الدويل والإقليمي.
يقارب  مييا  اهلل  يرحمه  ق�شى  وقييد 
10 �ييشيينييوات مييتييفييانيييييا يف خييدميية وطيينييه 
من  بالكثر  عييهييده  زخييير  حييتييى  و�شعبه 
الإجنييييازات يف جميييالت �شتى، وقييد كان 
خرب وفاته فاجعة كبرة على اأبنائه يف 

اململكة، وعلى امل�شلمني يف كل مكان«.
يتغمده  اأن  اهلل  »نيي�ييشيياأل  واأ�ييشييافييت 
بوا�شع رحمته واأن يوفق خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز، 
وويل عهده، وويل ويل عهده، واأن يدمي 
الأمييين وال�ييشييتييقييرار والييرخيياء على هذه 

الباد«.

عاهد فأوفى
والييربييييية  الآداب  كلية  وكيييييليية  وبييييداأت 
بييياأبيييهيييا اليييدكيييتيييورة �ييشييلييطييانيية عييبييد اهلل 
املييي�يييشيييييييقيييح حيييدييييثيييهيييا بيييتيييعيييزيييية الأميييييية 
الإ�يييشيييامييييييية قييياطيييبييية يف وفيييييياة خييييادم 
احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك عييبييد اهلل 
بن عبد العزيز، �شائلة اهلل له الرحمة 

مييييوج فيييييه الييعييامل ميين حييوليينييا بالفنت 
اأن  اهلل  نيي�ييشيياأل  بالتقلبات.  وييي�ييشييطييرب 
يدمي  وحدتنا واألفتنا والأمن والأمان 
اأمرنا  يف وطننا الغايل، واأن يعني ولة 
على ما حملهم اهلل به من م�شوؤوليات 
ال�شاحلة  الييبييطييانيية  لييهييم  يقي�س  واأن 
نبايعهم  ونييحيين  اليي�ييشييادقيية،  النا�شحة 
على ال�شمع والطاعة يف الع�شر والي�شر 

واملن�شط واملكره يف غر مع�شية هلل«.

الوالد الحنون
من جهتها قالت وكيلة عمادة الدرا�شات 
العليا الدكتورة عا بنت علي احلاقان 
»يف ذلك ال�شباح الذي تلقيت خرب وفاة 
ذرفييت  عبدالعزيز،  بيين  اهلل  عبد  املييلييك 
الذي  الإن�شانية  ملك  لفقدان  دموعي 
ملك قلوب �شعبه كبرهم و�شغرهم، 
كيييييف ل تيييييذرف دميييوعيييي وقييييد فييقييدنييا 

والدنا �شاحب القلب احلنون.
كيف ل نحزن وقد فقدنا من كان 
وخلدمة  �شعبه  لنه�شة  جاهدا  ي�شعي 
بل كيف ل نحزن  وامل�شلمني،  الإ�ييشييام 
عييلييى ميين كييانييت اإجنيييازاتيييه يف املييجييالت 
اليي�ييشييحييييية والييتييعييليييييمييييية والقييتيي�ييشييادييية 

والتنموية كبرة ل ميكن ح�شرها.
لقد ح�شلت على بعثة من بعثات 
التعليم  اأف�شل  وتعلمت  عبداهلل  امللك 
بف�شل اهلل ثم بف�شل هذا امللك وبعدها 
التم�شت فيه اهتمامه بالعلم والعلماء.

رحمك اهلل يا ملكنا عبد اهلل ولن 
نف�شي  اأعييزي  وكما  دعائنا،  من  نن�شاك 
العربية  والأمييييية  اليي�ييشييعييودي  واليي�ييشييعييب 
والإ�شامية يف فقد امللك عبد اهلل بن 
امللك  انتقال  اأهنئهم على  العزيز،  عبد 
بكل �شا�شة وي�شر اإلى  خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شعود، ووويل عهده �شاحب ال�شمو 
العزيز  عبد  بيين  مييقييرن  الأمييير  امللكي 
�شاحب  الييعييهييد  ويل  وويل  �ييشييعييود،  اآل 
نايف  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�شمو 
اأن  بن عبدالعزيز، �شائلة اهلل عز وجل 
يحفظ  واأن  وتييوفيييييقييه،  بعونه  ميييدهييم 

للباد اأمنها وا�شتقرارها«.

رحل خادم الشعب
 وقييييالييييت الأ�ييييشييييتيييياذة عييائيي�ييشيية حمييمييد 
والقت�شاد  الإدارة  كلية  من  ع�شري 
املنزيل باجلامعة »نعزي اأنف�شنا نحن 
العربية  والأمييتييني  ال�شعودي  ال�شعب 
والإ�ييشييامييييية يف وفيييياة فييقيييييدنييا خييادم 
اهلل  عبد  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 
لن  والييذي  �شعود  اآل  العزييز  عبد  بن 
خلدمة  اهلل  رحييمييه  قييدمييه  مييا  نن�شى 
�ييشييعييبييه وديييينيييه ودعيييييم �ييشييبيياب الييوطيين 
وموارده الب�شرية وحتقيق العديد من 
املجالت مبا يحقق  كافة  املنجزات يف 

التنمية.
احليييرميييني  خييييدميييية  نييينييي�يييشيييى  ول 

احلييرام،  اهلل  بيت  وحييجيياج  ال�شريفني 
يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�ييشيياأل 
جناته،  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع 
ال�شريفني  احلرمني  خييادم  نبايع  كما 
املييلييك �ييشييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز ملكا 
الأمر  امللكي  ال�شمو  للباد و�شاحب 
مييقييرن بيين عييبييد الييعييزيييز وليييييا للعهد، 
امللكي الأمر حممد  ال�شمو  و�شاحب 
بيين نييايييف وليييييا ليييويل الييعييهييد اليينييائييب 
اأن يعينهم  املعني  واأ�ييشيياأل اهلل  الييثيياين، 
ويييوفييقييهييم وييي�ييشييدد خييطيياهييم خلييدميية 

الدولة و�شعبها«.

حب غطى األفق
واعتربت ع�شو هيئة التدري�س بق�شم 
الإعيييييام الأ�يييشيييتييياذة نييييورة عيياميير، حب 
النا�س للملك عبد اهلل خر دليل على 
اأداهييا نحو �شعبه، وقالت  اأعماله التي 
اأو  تييبيياع  اأن  ميييكيين  ل  م�شاعر  »احليييب 
ت�شرى اأو ت�شطنع، والعامل �شهد على 
احلييب اليييذي غطى الأفيييق ميين جميع 
عييبييداهلل  للملك  والأجيينييا�ييس  الأعيييميييار 
القلب،  النقاء والطهر وطيبة  كدليل 
�شيا�شي هو  لقائد  احلييب  هييذا  اأن  كما 
ما جعل الغرب وال�شرق يقف احراما 
اعت�شرت  الييذي  العظيم  القائد  لهذا 

قلوبنا حزنا على فراقه«.
واأ�ييييييشييييييافييييييت »ليييييقيييييد كيييييييان مييلييكييا 
لاإن�شانية �شهد عهده نه�شة وتطورا 
عيييليييى جييميييييع الأ�ييييشييييعييييدة اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
والقيييتييي�يييشييياديييية والجيييتيييمييياعييييييية، وقييد 
الرعاية  املييراأة يف عهده كامل  وجييدت 
حيييتيييى و�يييشيييليييت اإلييييييى ميينييا�ييشييب كييانييت 
�شوتها  واأ�شبح  ما،  يوما  �شعبا  حلما 
ومكانتها  راجيييحيييا  وراأييييهيييا  ميي�ييشييمييوعييا 

حمفوظة«.
وتييييابييييعييييت »اليييتيييعيييبييير عيييين حيييزن 
لنا  كييان  فقد  الكلمات  تكفيه  ل  فقده 
اإليه  نظرت  �شجاعا  وقائدا  حنونا  اأبييا 
الأل�شنة  لييه  ولهجت  بيياحلييب  الييعيييييون 
بييالييدعيياء، يييرحييمييك اهلل اأيييهييا الييقييائييد 
اأييييهيييا الأب احلييينيييون، وجييرب  الييعييظيييييم 

قلوبنا على فراقك«.
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عبد العزيز رديف

عيييرب عييييدد مييين ميينيي�ييشييوبييي اجلييامييعيية 
عييين حييزنييهييم ليييوفييياة خييييادم احلييرمييني 
اليي�ييشييريييفييني املييلييك عييبييد اهلل بيين عبد 
ييييرحيييميييه  اهلل، مييعييليينييني يف  اليييعيييزييييز 
الييييوقييييت نييفيي�ييشييه مييبييايييعييتييهييم لييلييمييلييك 
�شلمان بن عبد العزيز ملكا للمملكة 
للحرمني  خادما  ال�شعودية  العربية 

ال�شريفني.

صدمة كبيرة
الإداريييية  لل�شوؤون  العام  املدير  وقييال 
واملييالييييية الأ�ييشييتيياذ حمييمييد فييرحييان اآل 
عييبييود عيين خييرب وفيييياة املييلييك عييبييداهلل 
»لييقييد كييان خييرب وفييياة املييلييك عبد اهلل 
لكافة  كبرة  العزيز �شدمة  عبد  بن 
لييه يف  لأن  اليي�ييشييعييودي  ال�شعب  اأفييييراد 
نفو�شنا مكانة كبرة، وقد طلب منا 
اليييدعييياء لييه فيياأ�ييشييال اهلل الييعييظيييييم اأن 
يرحمه ويغفر ذنبه ويجعل ما قدمه 
واأن  ح�شناته  ميزان  يف  الوطن  لهذا 
اأعاها  كما  الآخييرة  منزلته يف  يعلي 

يف الدنيا.
ونييحييمييد اهلل اليييييذي جييعييل هييذا 
اليييوطييين بييلييدا ميي�ييشييتييقييرا اآمييينيييا، ولييعييل 
اإلييى  و�شهولة  بي�شر  ال�شلطة  انتقال 
الييعييزيييز جعل  بيين عييبييد  املييلييك �شلمان 
اأعيييداء الييوطيين يف حييرة ميين اأمييرهييم، 
فييقييد نيييام اليينييا�ييس وعييبييد اهلل بيين عبد 
كان  الثاين  اليوم  ويف  ملكهم  العزيز 
كما  العزيز،  عبد  بيين  �شلمان  ملكهم 
ويل  وويل  الييعييهييد  ويل  تييعيييييني  مت  
العهد وندعو لهم بالتوفيق وال�شداد 
واليي�ييشيياح و�ييشيينييكييون عييونييا لييهييم بييياإذن 

اهلل«. 

العهد وكل الأ�شرة احلاكمة وال�شعب 
الإن�شانية  مييلييك  وفييياة  يف  اليي�ييشييعييودي 

امللك عبد اهلل.
اأ�شهم يف  امللك عبداهلل  اإن  وقال 
رقعة  وات�شعت  العايل  التعليم  تطور 
�شملت  حييتييى  عيييهيييده  يف  اجلييياميييعيييات 
برنامج  اأن  كما  اململكة  مناطق  كافة 
البييتييعيياث الييييذي �ييشيينييه ميين الييربامييج 
اليييتيييي �ييشييتييقييدم ليييهيييذا اليييوطييين جيا 
متعلما يف اأرقى اجلامعات ال�شعودية.

واأ�شاف »اإجنازات امللك عبداهلل 
كثرة، فكان فقده علينا كبرا، ولكن 
تيي�ييشييلييم خييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني 
املييلييك �ييشييلييمييان زمييييام الأميييييور يف هييذا 
الوطن خفف عنا حزن الرحيل، فهو 
خيير ميين يكمل امليي�ييشييرة ملييلييوك هييذا 
الييوطيين، كما اأنييه رجييل الييدوليية الويف 
وحبه  النا�شع  تاريخه  نعرف  الييذي 
بالتوفيق  له  بلده، وندعو اهلل  لقادة 
العهد  ويل  نن�شى  ل  كما  واليي�ييشييداد، 
مقرن  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بييين عييبييد الييعييزيييز وكيييذليييك ويل ويل 
الييعييهييد وزيييير الييداخييلييييية اليييذي اأثييبييت 
جنيياحييه يف قيييييادة اأميييين هيييذا الييوطيين 
ودحييييره لييياإرهييياب، ونيي�ييشيياأل اهلل لهم 
لهذه  ي�شخر  واأن  واليي�ييشييداد  الييعييون 

الباد لكل ما هو خر« .

خير خلف
واأبييييييدى امليييديييير اليييعيييام ملييكييتييب مييعييايل 
ميييديييير اجلييياميييعييية، الأ�يييشيييتييياذ حممد 
لييرحيييييل  عيييايييي�يييس حيييزنيييه  اآل  �ييشييعيييييد 
امليييليييك عيييبيييداهلل، وقييييييال، »خييييرب وفييياة 
خييييادم احلييرمييني املييلييك عييبييد اهلل بن 
اأحب  اأحزننا كثرا لأنه  العزيز  عبد 
ال�شعب فاأحبه لب�شاطته التي جعلته 

عيييبيييداهلل مييكييانيية يف نييفييو�ييشيينييا لييذلييك 
كيييان فييقييده كييبييرا، فييقييد �شهد عهده 
عددا من املنجزات الكبرة ول اأن�شى 
ا�شم امللك خالد  اأطلق  وقفته عندما 
هييذه اجلامعة،  على  ا�شمه  ميين  بييدل 
لأخيه  الإيثار  �شخ�شيته  يف  فتلحظ 
الباد  هييذه  مييلييوك  الأكييييرب، وجميع 
وامل�شارعة  الوطن  هذا  خدمة  اأحبوا 
لكل اإجناز يخدم املواطن وكان همهم 

الأول املواطن.
هيييذا  عييلييييينييا يف  نيييعيييم اهلل  فيييمييين 
اأنيينييا مل ن�شعر بييياأي فيييراغ يف  الييوطيين 
لرجل  ال�شلطة  انتقال  ومييا  احلييكييم، 
احلييكييميية والييثييقييافيية خييييادم احلييرمييني 
اليي�ييشييريييفييني امليييليييك �ييشييلييمييان بييين عبد 
احلكم  هييذا  على  �شاهد  خر  العزيز 
الييييذي اأر�يييشيييى دعييائييمييه عييلييى حتكيم 
ال�شريعة الإ�شامية، فكانت احلكمة 
والييييهييييدوء طييريييقيية يف �ييشيييييا�ييشيية هييذا 
عبد  بن  �شلمان  اختار  الييذي  الوطن 
ال�شمع  على  ومبايعته  ملكا  العزيز 
واليييطييياعييية مليييا يييتييمييتييع بيييه مييين حكمة 
من  مييرافييقيية  ميين  اكت�شبها  و�شيا�شة 

�شبقه من ملوك هذا الوطن.
وليييعيييل اخييييتييييييييياره ليييييويل الييعييهييد 
مقرن  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
العهد  ويل  وويل  الييعييزيييز  عييبييد  بييين 
الأمر حممد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بن نايف خر برهان على ما ي�شعى 
اإليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان من رغبة يف ا�شتقرار الو�شع 
ليكمل م�شرة الإجناز لهذا الوطن«.

عهد اإلنجازات
امليي�ييشييريييات  اإدارة  ميييديييير  قييييدم  كييمييا 
تعازيه  �شالح  اآل  علي  �شعد  الأ�شتاذ 

أحب شعبه فأحبوه
الأ�شتاذ عبد  املييايل  املراقب  كما عرب 
الرحمن بن علي حمو�س عن حزنه 
على رحيل خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز.
»امليييوت حييق ومكتوب على  وقييال 
اجلييميييييع، ولييكيين حييبيينييا لييلييمييلييك عبد 
اهلل كبر يف نفو�شنا لأنييه رجل بادل 
�شعبه احلب فاأحبوه، ورحيله اأحزننا 
اأن يتقبله القبول  كثرا، ون�شاأل اهلل 

احل�شن.
فييقييد اهييتييم بييهييذه اليييبييياد الييتييي 
يييوازي قرنا من  �شهدت يف عهده ما 
الإجنييييييياز يف كيييل قيييطييياعيييات اليييدولييية، 
املواطن  الأول  همه  رجييا  كييان  فقد 
لرجل  �شلمت  الييقيييييادة  اأن  وعيييزاوؤنيييا 
املرحلة امللك �شلمان بن عبد العزيز 
الذي كان حمل ثقة اجلميع، وهو ما 
جعل انتقال ال�شلطة له يتم بكل ي�شر 
ملكا  ملبايعته  ال�شعب  دعييت  و�شهولة 
لييهييذه اليييبييياد، وهيييو مييا حيييدث اأي�شا 
ال�شمو  يف اختيار ويل عهده �شاحب 
امللكي الأميير مقرن بن عبد العزيز 
الكبرة،  امل�شوؤوليات  يف  تييدرج  الييذي 
الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وكيييذا 
حممد بن نايف الذي وفق اهلل خادم 
احلرمني ال�شريفني يف اختياره وهو 
من حقق جناحات كبره منذ ت�شلمه 

حقيبة الداخلية«.

رجل المرحلة
الييتييخييطيييييط  اإدارة  مييييدييييير  وتييييقييييدم 
اهلل  عبد  بن  �شعد  الأ�شتاذ  وامليزانية 
مقام  اإليييى  الييتييعييازي  باأخل�س  الييفييواز 
خيييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك 
ويل  وويل  العهد  ويل  واإليييى  �شلمان 

فيه  عهدوا  حيث  النا�س،  من  قريبا 
تييفييقييد اأحيييواليييهيييم ميينييذ اأن كيييان وليييييا 
حمزنة  وفيياتييه  كييانييت  لييذلييك  للعهد، 
يغفر  اأن  تعالى  اهلل  واأ�ييشييال  للجميع 
ويجعل  قييربه  يف  عليه  ويو�شع  ذنييبييه 
ميييا قيييدميييه مييين ميينييجييزات يف ميييييزان 

ح�شناته.
الباد قد حبانا  ونحن يف هذه 
مبايعة  يف  �يييشيييارع  كييرميييا  �ييشييعييبييا  اهلل 
خيييييادم احليييرميييني امليييليييك �ييشييلييمييان بن 
عبد العزيز الذي �شيكون خر خلف 
الباد  هييذه  ملوك  بناه  ما  و�شيكمل 
ميين ميينييجييزات، نيي�ييشيياأل اهلل لييه الييعييون 
ي�شد  واأن  اأعييمييالييه،  كييل  واليي�ييشييداد يف 
اأزره باأخيه ويل العهد �شاحب ال�شمو 
امللكي الأميير مقرن بن عبد العزيز 
الذي اختاره ليكون وليا للعهد، كما 
اختيار �شاحب  وفييق، حفظه اهلل، يف 
ال�شمو امللكي الأمر حممد بن نايف 
وليييييا ليييويل الييعييهييد ، واحلييمييد هلل اأن 
اأمينة قادرة على  اأياد  هذه الباد يف 

ح�شن الت�شرف يف اأحلك الظروف«.

مكان في النفوس
الت�شغيل  لإدارة  الييعييام  املييدييير  ورفيييع 
واليي�ييشيييييانيية الأ�يييشيييتييياذ فييييييوؤاد حممد 
الييعيي�ييشييري اأبيييليييغ اليييتيييعيييازي و�يييشيييادق 
املييوا�ييشيياة اإليييى الأ�ييشييرة املييالييكيية خا�شة 
واليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي عيياميية يف فقيد 
اهلل  بييياإذن  لييه  املغفور  العربية  الأمييية 
ال�شريفني  احليييرميييني  خييييادم  تييعييالييى 
امليييليييك عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز اآل 
اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائًا  �شعود 
يرحمه ويغفر له وي�شكنه الفردو�س 

الأعلى من اجلنة.
للملك  »اإن  الييعيي�ييشييري  وقيييييال 

اإلى خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود واإلى 
ال�شمو  �شاحب  الييكييرمي  عييهييده  ويل 
عبدالعزيز  بن  الأميير مقرن  امللكي 
عييهييده  ويل  ويل  واإليييييييى  �يييشيييعيييود  اآل 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 
�شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
�شاحب  ع�شر  منطقة  اأمييير  واإليييى 
ال�شمو امللكي الأمر في�شل بن خالد 
بييين عييبييد الييعييزيييز، يف وفيييياة الييراحييل 
خيييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، يرحمه اهلل.

وقيييال »حييزنييا كييثييرا عييلييى فييراق 
ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم  والييدنييا 
املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييد الييعييزيييز اآل 
�شعود، فقد كانت له مواقف م�شرفة 
مع اأبناء هذا الوطن، وجميعنا نذكر 
عهده بكل خر فهو عهد الإجنازات 
كييييافيييية مييوؤ�ييشيي�ييشيياتيينييا  واليييتيييو�يييشيييع يف 
والييثييقييافييييية،  واليي�ييشييحييييية  التعليمية 
حيث جتد اإجنازاته يف كل مكان، كما 

امتد خره لكافة اأرجاء املعمورة«.
خلييييادم  اليييبيييييييعييية  »نيييييوؤكيييييد  وزاد 
�شلمان  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 
على  ملكاً  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بيين 
الييبيياد وكييذلييك ويل عييهييده �شاحب 
امللكي الأمر مقرن بن عبد  ال�شمو 
عهده  ويل  وويل  �ييشييعييود  اآل  الييعييزيييز 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 
�شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
الباد  هييذه  يحفظ  اأن  اهلل  �شائلني 
من كل �شوء واأن يدمي عليها الأمن 
�شوء  كل  من  يحفظها  واأن  والأميييان 
اأمييرنييا ملا  يييبييارك يف جييهييود ولة  واأن 
فيه ر�شا اهلل ور�شا اأمته الإ�شامية 

والعربية«.

منسوبو الجامعة حزينون
لرحيل الملك.. سعداء برجل المرحلة 

• آل عبود: انتقال السلطة بيسر وسهولة جعل أعداء الوطن في حيرة 
• الفواز: أبو متعب طور التعليم العالي واتسعت في عهده رقعة الجامعات 

• آل عايض: رحيل عبد اهلل أحزننا كثيرا .. وسلمان خير خلف
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منسوبات الجامعة يعزين عبداهلل ويبايعن سلمان

ال�شريفني ملك  خييادم احلرمني  وفيياة 
عبداهلل  امللك  الإن�شانية  ملك  القلوب 

بن عبدالعزيز«. 

خدمة اإلسالم
واأ�ييشييافييت »فييقييدت الأميييية الإ�ييشييامييييية 
ا�شتثنائيا وزعيما  وقائدا وملكا  رجا 
اإن�شان  كلمة  تعنيه  مييا  بكل  اإنيي�ييشييانيييييا  
ميييين ميييعييينيييى، قييييائييييدا اأفيييينييييى عيييميييره يف 
وامل�شلمني  الإ�يييشيييام  قيي�ييشييايييا  خييدميية  
اليييتيييي جتيي�ييشييدت يف حيير�ييشييه اليي�ييشييديييد 
عييلييى جييمييع كلمتهم عييلييى احليييق، وميين 
ال�شريفني  احلرمني  تو�شعة  اإجنازاته 
التاريخ،  يف  تو�شعه  اأكييرب  تعترب  التي 
الطرق  و�شبكة  العمرانية،  والنه�شة 
والنه�شة  اململكة،  اأنييحيياء  �شملت  التي 
القت�شادية حيث اأ�شبحت اململكة من 

الدول الع�شرين«.
ووا�شلت » يف قطاع التعليم  عمل 
التو�شع  وزييييادة  عييدد اجلامعات  على 
ورفيييع اأعيييييداد  الييدار�ييشييني والييدار�ييشييات 
جديدة   جامعات  تاأ�شي�س  مت  فقد  بها 
يف امليييديييينييية  امليييينييييورة، تيييبيييوك، حييائييل، 
اليييطيييائيييف، عيييرعييير، جيييييييازان، جنييييران، 
املجمعة،  اجليييوف،   الق�شيم،  الباحة، 
اخلييييييرج، احلييييييدود اليي�ييشييمييالييييية، جيييدة، 
اأعييداد املراكز  اإلى زيييادة  اإ�شافة  بي�شة، 
وو�شع  املييتييعييددة،  والييربامييج  البحثية  
حجر الأ�شا�س وافتتاح جامعة الأمرة 
تعترب  الييتييي  عبدالرحمن  بنت  نيييورة  
اأول جامعة متكاملة خا�شة  للبنات يف 

ال�شعودية.
ول نن�شى اهتمامه بتقنية النانو 
وافتتاح  النانو،   تقنيه  مركز  واإن�شاء 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  جامعة 
كاو�شت عام 2009، والتو�شع يف برنامج 
وزييييياده  لييلييخييارج  التعليمي  البييتييعيياث 

رواتب املبتعثني بن�شبة 50 يف املائة«. 

تفعيل دور المرأة
واأو�شحت اآل ملحة اأن للمراأة الن�شيب 

الأكرب من اإجنازات امللك وعطاءاته.
وقييياليييت »ليييقيييد �ييشييعييى رحيييميييه اهلل 
امليييييييراأة من  تييفييعيييييل دور  اإليييييى متييكييني 
ال�شورى  جمل�س  يف  ع�شويتها  خييال 
البلدية   النييتييخييابييات  يف  وميي�ييشيياركييتييهييا 

ريم العسيري

رفييييييع مييييي�يييييشيييييوؤولت وعيييي�ييييشييييوات هيييييئيية 
خال�س  اجلامعة،  وطالبات  التدري�س 
الييتييعييازي و�ييشييادق املييوا�ييشيياة اإليييى خييادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عبد العزيز، ولويل العهد نائب رئي�س 
امللكي  ال�شمو  الييوزراء �شاحب  جمل�س 
العزيز،  وويل  الأميير مقرن بن عبد 
لرئي�س  اليييثييياين  اليينييائييب  الييعييهييد  ويل 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �شاحب 
ال�شمو امللكي الأميير حممد بن نايف 
بييين عييبييد الييعييزيييز ، ولييياأ�يييشيييرة املييالييكيية 
وكافة ال�شعب ال�شعودي يف وفاة فقيد 
الأمة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�شعود – رحمه اهلل.
وا�شتعر�شن يف حديثهن لي »اآفاق«  
املييلييك عبد اهلل، رحمه  اإجنييييازات  اأبيييرز 
اهلل، وميييا متيييييز بيييه عييهييده مييين تييطييور 
اأعييلييّن عن  لييلييمييراأة، كما  وتنمية ودعييم 
مبايعتهن خلادم احلرمني ال�شريفني 
ولييويل  الييعييزيييز  بيين عبد  �شلمان  املييلييك 
الييعييهييد نييائييب رئييييي�ييس جمل�س الييييوزراء 
مقرن  الأمييير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
الييعييهييد  اليييعيييزييييز، وويل ويل  عييبييد  بييين 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  الداخلية،  وزير 
الأمييييييير حميييميييد بيييين نييياييييف بيييين عييبييد 
اليييعيييزييييز،  رافيييعيييات اليييدعييياء لييهييم بييياأن 

يعينهم  ويوفقهم. 
اجلامعة  وكيييييل  م�شاعدة  وقييالييت 
لييكييليييييات الييبيينييات الييدكييتييورة خييلييود اأبييو 
والأ�ييشييى  احليييزن  ببالغ  نتقدم  ملحة« 
وبييقييلييوب مييوؤميينيية بييقيي�ييشيياء اهلل وقيييدره 
بييخيياليي�ييس الييتييعييازي واأ�يييشيييدق املييوا�ييشيياة 
امللك  ال�شريفني  احلييرمييني  خييادم  اإلييى 
�شاحب  واإلييى  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 
الييي�يييشيييميييو امليييليييكيييي الأميييييييير مييييقييييرن بيين 
نائب  العهد  �شعود ويل  اآل  عبدالعزيز 
واإلييى �شاحب  اليييوزراء،  رئي�س جمل�س 
ال�شمو امللكي الأميير حممد بن نايف 
ويل  ويل  �ييشييعييود  اآل  عييبييدالييعييزيييز  بييين 
جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد 
الييوزراء وزييير الداخلية، واإلييى الأ�شرة 
ال�شعودي  واليي�ييشييعييب  الييكييرمييية  املييالييكيية 
والأمييييتييييني الييعييربييييية والإ�يييشيييامييييييية يف 

ويف �ييشيينييع اليييقيييرار داخييييل الييقييطيياعييات 
اليييتييينيييفيييييييذيييية امليييخيييتيييليييفييية واليييييييييييوزارات 
واجلييياميييعيييات وامليييليييحيييقيييات الييتييعييليييييمييييية 
واملوؤ�ش�شات احلكومية، وكرم رحمه اهلل 
املراأة بالأو�شمة الرفيعة يف الن�شاطات 
التجارية والقطاع اخلا�س، مما اأ�شهم 
املييراأة  وتدرك  اإيجاد ثقافة حترم  يف 
بدورها  وتعرف  وقدراتها  اإمكاناتها 
�شريكا اأ�شا�شيا يف جميع نواحي احلياة.

اهتمامه   ومل يق�شر، رحمه اهلل، 
بيييامليييراأة الييعييامييليية والييقيييييادييية فييقييط بل 
و�يييشيييل اهييتييمييامييه اإليييييى امليييييييراأة الأمييييييية  
برنامج  دعييم  عرب  التعليم  ومتو�شطة 
بيع  حمييات  وتاأنيث   املنتجة،  الأ�ييشيير 
امليييراأة  ليييتيييوؤدي  الن�شائية  امليي�ييشييتييلييزمييات 

دورها يف جمتمعها«. 

إصالحات وإنجازات
من جانبها، قالت عميدة كلية املجتمع 
اأبييييو حمامة  بيياأبييهييا اليييدكيييتيييورة ميينييرة 
»احلييييمييييد هلل عيييليييى قيي�ييشييائييه وقييييييدره، 
ملك  يف  جميعا  عييزاءنييا  اهلل  واأحيي�ييشيين 
الإن�شانية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الييييييييذي  عيييييرف بييعييفييويييتييه وبيي�ييشيياطييتييه 
ق�شاء  عييلييى  وحيير�ييشييه  ل�شعبه  وحييبييه 
و�شاياه  من  ذلييك  ويت�شح  حاجاتهم، 
حيث  وامليي�ييشييوؤولييني،  لييلييوزراء  امل�شتمرة 
خطت بادنا يف عهده  خطوات كبرة 

وتقدمت ب�شكل كبر وهلل احلمد«.
وا�ييشييتييعيير�ييشييت اإجنييييازاتييييه، رحييمييه 
اهلل، قائلة »�شهد عهده عدة اإ�شاحات 
وتغيرات، كان اأبرزها منح املراأة دورا 
فييعييال واإيييجييابيييييا يف املييجييتييمييع، واإلييغيياء 
تييهييمييييي�ييشييهييا عيييرب ميينييحييهييا 30 مييقييعييدا 
يف جمييليي�ييس الييي�يييشيييورى  واليي�ييشييميياح لها 
بالر�شح لنتخابات املجال�س البلدية، 
كثرا  عييهييده  يف  تقلدت  امليييراأة  اأن  كما 
من املنا�شب القيادية والجتماعية يف 
الوطن وخارجه؛  عدة جمالت داخل 
الأدبية   الأندية  يف  مب�شاركتها  و�شمح 
اأبييواب  اأمامها  وفتحت  والجتماعية 

العمل وجمالته املتنوعة.
لييييييذا كييييييان ليييليييفيييتييياة نيي�ييشيييييبييهييا يف 
النجاحات  وتييعييززت  البتعاث،  برامج 
اليييوظيييييييفييييييية واليييتيييعيييليييييييمييييييية ليييليييميييراأة 
ال�شعودية  يف عهده من خال تعيني 

عددن أبرز إنجازات الملك الراحل.. 
ووصفن خادم الحرمين بالحكيم

• الملك عبداهلل منح المرأة 30  مقعدا في مجلس الشورى  
• فقيد األمة فتح أمام المرأة أبواب العمل ومجاالته المتنوعة  

• توظيف 80 سعودية بوزارة الخارجية في عهد أبي متعب
• رفع الملك عبداهلل عدد الجامعات من سبع  إلى ثالثين جامعة حكومية

ّ
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عييييدد مييين الييي�يييشيييعيييودييييات يف ميينييا�ييشييب 
مت  حيييييييث  مييييييرة  ولأول  حييييكييييومييييييييية،  
نييورة بنت عبد العزيز بن عبد  تعيني 
مديرة  اأول  لتكون  املييبييارك  الييرحييميين 

جلامعة بنات«. 
واأردفت » بادرت وزارة اخلارجية 
�شعودية،  فتاة   80 من  اأكييرث  بتوظيف 
وغييير ذليييك كييثيير،  وهيييذا غي�س من 
املييراأة  نالته  ممييا  ب�شيط  وجييزء  في�س 
اهلل،  رحييييمييييه  عييييهييييده  يف  الييي�يييشيييعيييوديييية 
امللك  البيعة خلادم احلرمني  ونبارك 
�شلمان بن عبدالعزيز وهو خر خلف 
خليير �ييشييلييف. ونيي�ييشيياأل اهلل لييه اليي�ييشييداد 

والتوفيق«.
وكيلة  اأو�شحت  ذاتييه،  ال�شياق  يف 
الأكييادميييي واجلييودة  التطوير   عمادة 
الدكتورة ح�شة العامر، اأن »وفاة امللك 
الإ�شامية،  ليياأميية  فاجعة  عييبييداهلل  
القلوب اجتمعت على حبه، حيث  لأن 
التنمية   عينيه  بييني  و�شع  قييائييدا  كييان 
والييتييطييور فييكييانييت يف عييهييده امليي�ييشيياريييع 
بييبيياده، جعل  نه�شت  الييتييي  اجلييبييارة 
ليييليييميييراأة  مييكييانيية،  فييكييان لييلييمييراأة من 
ميكن  ل  ن�شيب  التنموية   امل�شاريع 
بن  اهلل  عبد  يا  اهلل  فرحمك  اإغفاله، 
عبد العزيز، فحزننا على فقدك بقدر 

ما  امتاأت به قلوبنا بحبك.
امليي�ييشيياب هيييو مبايعة  يييهييون  وميييا 
املييلييك �ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز اليييذي 
كيييييان جيينييبييا اإليييييييى  جييينيييب مييييع املييغييفييور 
لييه املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييدالييعييزيييز يف 
التنموي،  طريقها  يف  بالباد  ال�شر 
ويف احلييفيياظ عييلييى اأميييين هيييذه الييبيياد 
و�ييشييامييهييا  فييقييد عيييرف عيينييه احلكمة 
واحلنكة ال�شيا�شية حفظه اهلل واأعانه 

على هذه الأمانة » . 

على امل�شتوى الدويل وبني املواطنني 
ال�شعوديني«.  

املييراأة يف عهده  واأ�شافت »حظيت 
بييياهيييتيييميييام كيييبييير اأ�يييشيييهيييم يف و�ييشييولييهييا 
مييرة  لأول  ودخييولييهييا  قيييييادييية  ملنا�شب 
جمييليي�ييس الييي�يييشيييورى، واإنييي�يييشييياء جييامييعيية 
اأكييرب جامعة  التي تعد  نييورة  الأميييرة 

ن�شائية يف العامل.
عبد  الإنييي�يييشيييان  امليييليييك  اهلل  رحييييم 
ووفييى،  كفى  فقد  العزيز  عبد  بن  اهلل 
ال�شريفني  واأعييان اهلل خييادم احلرمني 
املييلييك �ييشييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز على 
حمل الأمييانيية وهييو الييذي ظل ي�شارك 
الييراحييل،  امللك  حياة  طييوال  حملها  يف 
فيي�ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز ابيييين هييذه 
الأر�ييييييييييس اليييطيييييييبييية، لميييي�ييييس تيييرابيييهيييا 
وا�شتن�شق هواءها فتملكه ع�شقها وروح 

اإن�شانها«. 

فطنة وحكمة
النف�س  اأ�شتاذة علم  اأ�ييشييارت  ذلييك،  اإلييى 
ب�شرى  الييدكييتييورة  باجلامعة  امل�شاركة 
اأرن���ؤوط اإلى اأن للملك عبد  اإ�سماعيل 
واعتربته  قلبها مكانة خا�شة،  اهلل يف 

رمز احلاكم امل�شلم الأمني القوي.
عييييينيييييه  يف  اأرى  »كيييينييييت  وقييييالييييت 
الييطيييييبيية واليييييييدفء، وكييييان رحييمييه اهلل  
وحكمة،  وفطنة  روحيا،  ذكيياءا  ميتلك 
قائدا  كييان  اأجييمييع،  العامل  هم  ويحمل 
موؤثرا يف كل اأنحاء العامل، وكان لديه 
ذكيياء روحييي، وميين ميتلك هييذا الذكاء 
ميييتييلييك كيييل اأنيييييواع اليي�ييشييفييات الييرائييعيية 
الأخيييييييييرى، الجيييتيييمييياعيييي والييعيياطييفييي 
واملعريف. كان  امللك عبد اهلل رحمه اهلل 
العامل ول  لكل  وال�شام  الأميين  يحب 
يحب اأن يكون هناك مكان فيه �شراع 

ل�شمع اآرائهم واحتياجاتهم، كان منربا 
حلب اخلر وطرح عددا من م�شاريع 
اخلر خلدمة الدين والوطن، كما اأن 
له العديد من املواقف الإن�شانية التي 

ل ن�شتطيع ح�شرها.
متيييييييييز عييييييهييييييده  بييييالييييعييييديييييد ميين 
التطورات من اإن�شاء اجلامعات و املدن 
الطبية  وال�شكك احلديدية، كما �شهد 
يف  تو�شعة  اأكيييرب  ال�شريفان  احلييرمييان 

عهده«. 

نبايع الملك سلمان
كييل  حيييييييزن  اأرى  »ميييثيييليييميييا  وتييييابييييعييييت 
اليي�ييشييعييوديييني عييلييى رحيييييل عييبييد اهلل بن 
ثقتهم  اأرى  اهلل،  رحييمييه  الييعييزيييز  عييبييد 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  بقائدهم 

وويل عهده حفظهم اهلل.
واأ�شهد اهلل اأين  اأبايع امللك �شلمان 
الأمييير  عييهييده  وويل  عبدالعزيز    بيين 
مقرن، وويل ويل عهده الأمر حممد 
بن نايف على ال�شمع والطاعة واأ�شاأل 
اهلل اأن يكونوا عونا لنا على طاعته » . 
الطالبة  نيياحيييييتييهييا، حتييدثييت  ميين 
بييقيي�ييشييم الأحييييييييياء بييكييلييييية الييعييلييوم �شهد 
من  اململكة  �شهدته  عما  القحطاين، 
تييطييور وتيييقيييدم يف جييميييييع امليييجيييالت يف 
بن  امللك عبد اهلل  الييراحييل  امللك  عهد 

عبد العزيز.
وقالت »�شنوات مليئة بالإجنازات 
واليييعيييطييياء والييييييييرثاء، مييليييييئيية بيييالأمييين 
والأميييييان بف�شل اهلل جييل جييالييه  ثم 
بف�شل حكمة مليكنا الراحل و�شيا�شته 
له  اغفر  ليياأمييور. رب  اإدراكيييه  وح�شن 
بييقييدر مييا هييلييع اخلييلييق وفييجييع ال�شعب 

واعف عنه.
رحمك اهلل يا ملك الإن�شانية، يا 

حزن الشعب
و  العلوم  كلية  عميدة  لفتت  بدورها، 
 »1 »جممع  م�شيط   بخمي�س  الآداب 
ال�شعب  اأن  اأبو ملحة  �شراء  الدكتورة 
الأولييى  ال�شاعة  ين�شى  لن  ال�شعودي 
ميين ييييوم اجلييمييعيية الييثييالييث ميين ربيع 
فيها  »تيييوحيييدت  حيييييث   ،1436 الآخيييير 
ميي�ييشيياعيير الييكييبييار واليي�ييشييغييار، اليينيي�ييشيياء 
والييرجييال، الييفييقييراء والأغيينييييياء كلهم 
واحييد،  �شعور  جمعهم  ا�شتثناء،  بييا 
احليييزن ول �ييشيييء غيير احليييزن، حزن 
�ييشييادق عييفييوي انييهييميير يف وجييييدان كل 
من  جعل  اهلل،  رحمه  لأنيييه،  �شخ�س. 
عييهييده عييهييدا زاهييييرا �شيبقى حيييييا يف 
وجدان �شعب اأحبه واعتربه والدا ل 

حاكما«. 
وعييين اأهيييم الإجنييييييازات يف عهده 
رحييمييه اهلل، قييالييت »�ييشيييييدون الييتيياريييخ 
يف �ييشييفييحيياتييه الييكييثيير واليييكيييثييير من 
افتتاح  عهده  يف  مت  فقد  الإجنييييازات، 
جييياميييعيييات جيييييدييييييدة، واإنيييي�ييييشيييياء ميييدن 

وم�شت�شفيات طبية.
كما مت يف عييهييده ميي�ييشييروع املييدن 
اجلييييامييييعييييييييية  اليييييكيييييربى ورفيييييييع عيييدد 
اجلييياميييعيييات ميييين 7 اإلييييييى حييييييوايل 30 
جييياميييعييية حيييكيييومييييييية، وزيييييييييادة بيييراميييج 

البتعاث اخلارجي.
كما �شارك رحمه اهلل يف موؤمتر 
القت�شادية  الع�شرين  اليييدول   قمة 
الأزميية  ملعاجلة  وا�شنطن  يف  العاملية 
القييتيي�ييشييادييية الييعيياملييييية، كييمييا بيييييداأ يف 
تنفيذ قطار امل�شاعر وقطار احلرمني 

ومرو الريا�س«.
 وقييييالييييت »لييييين ييينيي�ييشييى اليييتيييارييييخ 
روح  بث  اهلل  يرحمه  عبداهلل  للملك 
الأديييان  اأتباع  بني  واحلييوار  الت�شامح 

وحييييرب، هييو قييائييد الأميييية الإ�ييشييامييييية  
اإجنازاته  له  وحت�شب  �شنوات،   10 ملدة 
الييهييائييليية  يف  جميييييال  الييتييعييليييييم،  ويف 
يكون  اأن  واأمتييينيييى  امليييجيييالت،  خمتلف 
�شخ�شيته  بنف�س  اليييدول  كييل  روؤ�يييشييياء  
وطيبته وحر�شه على راحة �شعبه  بل 

وكل ال�شعوب » . 

الطالبات
مييين جييانييبييهيين، عيييربت الييطييالييبييات عن 
حييزنييهيين عييلييى رحيييييل املييلييك عييبييد اهلل 
رحمه اهلل، حيث قالت الطالبة بكلية 
مبحايل  التطبيقية  الطبية  الييعييلييوم 
ع�شر، زرعييية  ع�شري »الييعييزاء واحييد 
واحلزن واحد، �شواء ل�شعبه اأم اأ�شقائه، 
حب  جميعا.  لنا  فاجعة  املييلييك  رحيييييل 
اليينييا�ييس ليييه نييابييع مييين عييطييائييه وح�شن 
حكمه وكلماته ال�شادقة، ومتيز عهده 
بييالييعييديييد ميين الإجنييييييازات يف خمتلف 
القطاعات، غفر اهلل له واأ�شكنه ف�شيح 

جناته«.
املييلييك �شلمان  »اأبييياييييع  واأ�ييشييافييت   
ميده  اأن  اهلل  واأ�ييشيياأل  العزيز،  عبد  بن 

بالعون فهو خر خلف خلر �شلف«
املختربات  بق�شم  الطالبة  وقالت 
»رحل  ال�شهراين  �شامل  ثابتة  الطبية  
املييلييك عيييبيييداهلل عييين الييدنيييييا ولييكيينييه يف 
قييلييوبيينييا وليييين ييييرحيييل، رحيييييلييه مييوجييع 
�شندا  كييان   فقد  �شديد  بحزن  اأ�شابنا 
اأبانا  فاأحبوه رحم اهلل  اأحبهم  ل�شعبه، 

وغفر له.
نيي�ييشييتييطيييييع حييي�يييشييير ميييواقيييفيييه  ل 
الإن�شانية �شواء ما ظهر منها لاإعام 
يييظييهيير  كيييييان  فيييقيييد  ييييظيييهييير.  مييييا مل  اأم 
الوطن  اأبناء  بها  اأحبه  التي  بعفويته 
يحاول التخفيف عنهم والقرب منهم 

�شاحب القلب الأبي�س، يا اأب اجلميع، 
خرا  دارا  واأبدله  وح�شته  اآن�س  اللهم 

من داره واأ�شكنه اجلنة ».

 نحن شعب سلمان
واأ�يييشيييافيييت »ميييييوت مييلييك ويف غيي�ييشييون 
اأو  دقائق يتولى احلكم ملك با فنت 
وال�شتقرار،  الأميين  وبنف�س  منازعات 
نعمة ت�شتحق ال�شكر. احلمد هلل حمدا 

كثرا.
فيينييحيين كييليينييا ميييبييياييييعيييون خلييييادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
الييعييزيييز حيياكييمييا ومييلييكييا للمملكة  عييبييد 
العربية ال�شعودية فنحن �شعب �شلمان 

مثل ما كنا بالأم�س �شعب عبد اهلل.
خييييادم  يييييا  عيييميييرك  اأطيييييييال اهلل يف 
احلرمني واأعانك على ثقل امل�شوؤولية 
كيد  من  و�شعبنا  ووطننا  اهلل  وحماك 
واأدام   والأعيييداء،  واملنافقني  الكائدين 

اهلل علينا  نعمة الأمن والأمان« . 
واأكدت الطالبة بق�شم التمري�س 
عندما  اأنييهييا  الأ�ييشييمييري  عييلييي  م�شاعل 
�ييشييمييعييت وفييييياة امليييليييك عيييبيييداهلل اأحيي�ييشييت 

باليتم.
وقييالييت »رحييييم اهلل والييييدي خييادم 
اهلل،  عبد  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 
الذي اأحبه اجلميع لتوا�شعه وب�شاطته 
يف احلديث وقربه من �شعبه، حيث كان 
يخاطبنا بقلبه فت�شل ر�شائله للنا�س، 
ومتيز عهده  بالرخاء والعدل والكرم 
والييتييطييور ومتييكييني املييييييراأة واإعييطييائييهييا 
حقوقها، ووالدنا �شلمان الآن هو ربان 
اهلل  بييياإذن  بيياأمييان  و�شيقودها  ال�شفينة 
الوفاء والرخاء، ونبايعه  لنعي�س عهد 
ملكا  على ال�شمع والطاعة ، اأعانه اهلل 

ووفقه«. 
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منصور كويع
سارة القحطاني

رفع عدد من الطاب اأخل�س التعازي 
و�ييييشييييادق امليييوا�يييشييياة خليييييادم احلييرمييني 
اليي�ييشييريييفييني امليييليييك �ييشييلييمييان بيييين عييبييد 
نائب  العهد  وويل  �ييشييعييود،  اآل  الييعييزيييز 
الييوزراء �شاحب ال�شمو  رئي�س جمل�س 
امللكي الأمر مقرن بن عبد العزيز اآل 
�شعود، وويل ويل العهد النائب الثاين 
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
حممد  الأمييير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بييين نييايييف بييين عييبييدالييعييزيييز، حفظهم 
بن  عييبييداهلل  املييلييك  لييوفيياة  اهلل جميعا، 
عييبييدالييعييزيييز. وقيييدميييوا الييبيييييعيية خلييادم 
احلرمني ال�شريفني للقيادة الر�شيدة، 
على كتاب اهلل و�شنة نبيه حممد �شلى 
اهلل عليه و�شلم وعلى ال�شمع والطاعة.

الراحل قائد التنمية
قال الطالب عبد العزيز علي ع�شري 
خييي�يييشيييارة  عييييبييييداهلل  املييييلييييك  »وفيييييييياة  اإن 
لاأمتني العربية والإ�شامية والعامل 
اأجييييمييييع، حيييييييث �ييشييهييد عيييهيييده مييرحييليية 
باأهدافها  التنمية  م�شرة  يف  جديدة 
ومييرتييكييزاتييهييا وميينييجييزاتييهييا الأ�ييشييا�ييشييييية 
الييييتييييي �يييشيييميييليييت الييينيييميييو القيييتييي�يييشيييادي 
وال�ييييشييييتييييقييييرار الجيييتيييمييياعيييي وتيينييويييع 
م�شتوى  ورفيييع  القت�شادية  الييقيياعييدة 
املعي�شة وحت�شني نوعية احلياة وتعزيز 

فاعلية القطاع اخلا�س«.
بدوره، اأ�شار الطالب جابر ال�شيد 
احلربي اإلى اأن حمور التنمية الأ�شا�س 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  عهد  يف 
بييييالإنيييي�ييييشييييان  الهيييييتيييييميييييام  ييييتيييميييثيييل يف 
اليي�ييشييعييودي بييعييدمييا حتييقييقييت اإجنيييييازات 
القت�شادي  والبناء  الأ�شا�شية  البنية 
والجييييتييييميييياعييييي مليييوؤ�يييشييي�يييشيييات الييييدوليييية 
توجهات  بييه  ملييا متيزت  وذلييك حتقيقا 

وتوجيهاته منذ بداية توليه احلكم.
 وقيييييييال »ييييحيييفيييل �يييشيييجيييل اأعييييمييييال 
بالعديد  ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم 
ميين املناقب وامليينييجييزات الأخيييرى التي 
فالفقيد  ح�شرها،  املييرء  على  ي�شعب 
كييييان قيييائيييدا بيييارعيييا و�ييشيييييا�ييشيييييا حمنكا 
اإجنييياب  عييين  الييعييربييييية  الأمييييية  �شتعجز 

مثيل له« .
اآل  �شعيد  الطالب حممد بن  اأما 
املالكة  الأ�ييشييرة  »نعزي  قييال  حماد فقد 
برحيل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
واليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي الييكييرمي والييعييامل 
الإ�ييشييامييي بييهييذا امليي�ييشيياب اجلييلييل، واإن 
فيييقيييدانيييه خلييي�يييشيييارة ليييامييية؛ لأنيييييه هو 
اليييراعيييي وامليييحييياميييي و�ييشيياحييب الييقييلييب 
الإن�شانية.  الروؤوف لاأمة، وهو ملك 
واأن  واليير�ييشييوان،  العفو  لييه  اأ�ييشيياأل اهلل 
ي�شكنه جنان اخللد اإنه �شميع جميب«.

وقال الطالب تركي بن م�شرف 

اخليي�ييشييرمييي وا�يييشيييفيييا الييفييقيييييد » اإنيييه 
والييدمييعيية  اليينييقييييية،  الب�شمة  �ييشيياحييب 
احليينييونيية، واليي�ييشييخيي�ييشييييية اليييفيييذة كما 
اأن خرب رحيله  اإلى  عرفناه«، م�شرا 

اآمل جميع حمبيه من اأبناء ال�شعب.
وتيييابيييع »نيييعيييزي الأ�يييشيييرة املييالييكيية، 
العربية  والأمييية  ال�شعودي  وال�شعب 
والإ�ييييشييييامييييييييية بييييوفيييياة هيييييذا اليييرجيييل 
احلييرمييني  »خييييادم  واأردف  الييعييظيييييم«. 
اليييي�ييييشييييريييييفييييني امليييييليييييك �ييييشييييلييييمييييان بيين 
عبدالعزيز حفظه اهلل �شاحب تاريخ 
يف خدمة الوطن ونحن على ثقة باأنه 

خر خلف خلر �شلف«.

قلوب مؤمنة
وحتدث الطالب �شعيد اأحمد جها�س 
قييائييا »لييقييد تييلييقييييينييا نييبيياأ وفيييياة املييلييك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بقلوب موؤمنة 
اهلل  وقيييدره، طالبني من  اهلل  بق�شاء 
الييعييلييي الييقييدييير ليييه املييغييفييرة والأجييييير 
جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  واليييثيييواب 
ونقدم العزاء لأنف�شنا جميعا والأ�شرة 

املالكة وال�شعب ال�شعودي كافة«.
واأ�يييييشييييياد جييييهييييا�ييييس  بييييالإجنييييازات 
الفقيد،  عهد  يف  متت  التي  العديدة 
وقييييييدم مييبييايييعييتييه خلييييييادم احليييرميييني 
اليييي�ييييشييييريييييفييييني امليييييليييييك �ييييشييييلييييمييييان بيين 
عييبييدالييعييزيييز وليييييويل عيييهيييده الأمييييني 
مقرن  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ولييييويل ويل عهده  عييبييدالييعييزيييز،  بيين 
الأميير حممد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

بن نايف على الولء والطاعة.
وعيييرب الييطييالييب مييعيياذ بيين اأحييمييد 
الييييدغييييار عييين بييياليييغ الأ�ييييشييييى واحلييييزن 
عبداهلل  امللك  الأميية  لفقيد  ال�شديد 
بن عبدالعزيز وقال اإن نباأ وفاته كان 
بق�شاء  الإميييان  اأن  اإل  فاجعة كبرة 
جميعا،  م�شيبتنا  خفف  وقيييدره  اهلل 
مييوؤكييدا اأن فييقييده خيي�ييشييارة كييبييرة لنا 
ولييلييعييامل اأجييمييع ملييا لييه ميين اإجنييييازات 
وميييواقيييف اإيييجييابييييية كييييان لييهييا الأثيييير 

الكبر يف نفو�س اجلميع.
اأنف�شنا واأفيييراد   ووا�ييشييل »نييعييزي 
الأ�يييشيييرة املييالييكيية واليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي 
ربييه،  جييوار  اإلييى  الفذ  القائد  برحيل 
يرحمه  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�شاأل 
خييادم  ونبايع  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 
�شلمان  املييلييك  اليي�ييشييريييفييني  احلييرمييني 
الأمييني  عييهييده  وويل  عبدالعزيز  بيين 
مقرن  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
العهد  ويل  وويل  الييعييزيييز،  عييبييد  بيين 
اهلل  اأعانهم  نايف  بن  الأميير حممد 

وحفظهم من كل مكروه«.

فاجعة كبيرة
واأكيييييييد اليييطييياليييب حميييميييد بيييين �ييشييعيييييد 
خييادم  وفيياة  نباأ  تلقى  اأنييه  القحطاين 
عبداهلل  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 

قالوا: المملكة فقدت سياسيا محنكا.. وسلمان سيواصل مسيرة الخير

طالب وطالبات يرثون عبداهلل
ويبايعون القيادة على السمع والطاعة
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بييقييلييب ميييوؤمييين بييقيي�ييشيياء اهلل وقييييدره، 
التي  لوفاته  وتاأملنا  لقد حزنا  وقييال« 
كيييانيييت فيياجييعيية كيييبيييرة عييلييى اليي�ييشييعييب 
العربية  الأمييتييني  واأبييينييياء  اليي�ييشييعييودي 
فييقيييييدنييا  اهلل  تييغييمييد  والإ�ييييشييييامييييييييية 
برحمته واأ�شكنه ف�شيح جناته، ونبايع 
خيييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك 
عهده  وويل  عبدالعزيز،  بيين  �شلمان 
امللكي الأمر  ال�شمو  الأمييني �شاحب 
عييبييدالييعييزيييز، وويل ويل  بييين  مييقييرن 
الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عهده 

حممد بن نايف« .
الطالب عبداهلل  بييدوره، حتدث 
خييييادم  وفيييييياة  »اإن  قيييائيييا  الأحيييييميييييري 
عبداهلل  املييلييك  ال�شريفني  احلييرمييني 
بييين عييبييدالييعييزيييز لييييي�ييشييت خيي�ييشييارة لنا 
فييقييط بييل خيي�ييشييارة ليياأمييتييني العربية 
والإ�يييشيييامييييييية، ولييكيينييهييا قيي�ييشيياء اهلل 
وقييييييييدره، ونييييعييييزي اأنييفيي�ييشيينييا وقيييادتييينيييا 
وليييكيييافييية اأفييييييييراد الأ�يييييشيييييرة احليياكييميية 
البيعة  اليي�ييشييعييودي، ونييقييدم  واليي�ييشييعييب 
خلييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك 
عهده  وويل  عبدالعزيز،  بيين  �شلمان 
امللكي الأمر  ال�شمو  الأمييني �شاحب 
عييبييدالييعييزيييز، وويل ويل  بييين  مييقييرن 
الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عهده 
حممد بن نايف حفظهم اهلل ووفقهم 

خلدمة الإ�شام وامل�شلمني«.
وقيييييييييييييدم اأحييييييييمييييييييد بيييييييين خييييالييييد 
العربية  لاأمتني  الييتييعييازي  احلكمي 
والإ�ييييشييييامييييييييية ولييييياأ�يييييشيييييرة املييياليييكييية 
وقييال«  ال�شعودي  وال�شعب  الييكييرمييية 
فقدنا ملكا قائدا عربيا وزعيما قويا 
باإميانه ثم باإرادته وقراراته احلازمة 
حيث  النبيلة  الإنيي�ييشييانييييية  وبيياأعييمييالييه 
حقق للمملكة دورا قياديا بني الأمم 

الطالب  حتييدث  بينما  عبدالعزيز،  بن 
»اإن رحيل خادم  متعب بن رافييع قائا 
احلييرمييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك عييبييد اهلل 
بن عبد العزيز رحمه اهلل يعد بالفعل 
خ�شارة لنا جميعا، فقد قدم هذا الرجل 
الكثر من اخلدمات لوطنه ومواطنيه 
ابتداء من اهتمامه رحمه اهلل ب�شوؤون 
ال�شريفني ومييرورا مبواقفه  احلرمني 
ال�شجاعة ووقفاته احلا�شمة يف الكثر 
ونييحيين على  الإ�ييشييامييييية  الق�شايا  ميين 

عهد الولء والطاعة لاأ�شرة املالكة«.

موحد الصفوف
مييين جييهييتييهييا، قييياليييت طييالييبيية الإعيييييام 
رحيل  اإن«  حميد  اآل  اأ�شماء  والت�شال 
اأجه�شنا  فييقييد  �شها  يييكيين  مل  الفقيد 
بالبكاء لأجله، وهو وحده من تفطرت 
قلوبنا لرحيله.. اإلى جنات اخللد اأيها 
اليييراحيييل الييعييظيييييم �ييشييتييبييقييى خمييلييدا يف 

ذاكرتنا وقلوبنا حتى الزوال« .
التخ�ش�س  يف  زميييييلييتييهييا  وقييياليييت 
الوطن  »يتم  الب�شامي  اهلل  عبد  زهييرة 
مييين بييعييدك .. مييلييكيينييا اليييراحيييل جييامييع 
اهلل  رحمك  �شفوفنا..  وموحد  كلمتنا 
بك  اأن يجمعنا  اهلل  واأ�شال  لك.  وغفر 
يف جنات الفردو�س فا نن�شى كلماتك 
اأذهاننا، غفر اهلل لك  التي تر�شمت يف 
يا فقيد الأمة وموحد �شعبه واأر�شه«. 

وهييينييياأت اليي�ييشييعييب بيياملييلييك �ييشييلييمييان 
احلرمني  خيييادم  دور  جيياء  »الآن  قائلة 
�شعيد  خييرب  �شلمان،  املييلييك  ال�شريفني 
العز  لييك  اأدام اهلل  بييييادي.  عييلييى  اأطيييل 

وال�شرف يا بادي«.
وقالت الطالبة عهود مييداوي 23 
يناير بكاء وطن، حبيب ال�شعب، ملك 
الإن�شانية، وغرها الكثر من الألقاب 

الإن�شانية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
النه�شة  قيي�ييشيية  لييلييتيياريييخ  تيييرك  الييييذي 
اليييكيييبيييرة .ونييييبييييايييييع خييييييادم احليييرميييني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

ملكا للمملكة العربية ال�شعودية«.
�شلمان  امللك  �شرة  عن  وحتدثت 
من  كثر  يف  اهلل  حفظه  »اأ�شهم  قائلة 
الإن�شانية  والأعييمييال  اململكة  اإجنيييازات 
وُعرف  للعهد  وليا  من�شبه  خال  من 
بالفكر  واهتمامه  احلكيمة  ب�شيا�شته 
والثقافة ليكمل لدينه و�شعبه م�شرة 

النماء والرخاء«.
اأ�شماء ال�شهري »  وقالت الطالبة 
وفاة  نباأ  والأ�شى  احلييزن  ببالغ  تلقينا  
املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييد الييعييزيييز، فقد 
�ييشييهييد عييهييده الييعييديييد مييين الإجنيييييازات 
اإنيي�ييشيياء الكثر من  اأبييرزهييا  وامليييبيييادرات 
اجلييياميييعيييات، وبييرنييامييج املييلييك عييبييداهلل 
ليييابيييتيييعييياث اخليييييارجيييييي، اإنييي�يييشييياء ميييدن 
اقييتيي�ييشييادييية، اأييي�ييشييا �ييشييهييد عييهييد املييلييك 
الراحل اأكرب تو�شعة للحرم املكي، كما 
امليييراأة يف ع�شوية جمل�س  اأقيير بدخول 

ال�شوري واملجال�س البلدية«.
 وتابعت معددة ماآثره، رحمه اهلل، 
اإعانة  ريييال  األفني  مبلغ  ب�شرف  »اأميير 
واإن�شاء  العمل،  عن  للباحثني  �شهرية 
الييهيييييئيية الييوطيينييييية ملييكييافييحييه الييفيي�ييشيياد، 
م�شروع النقل العام )مرو الريا�س(«.
 واأ�ييشييافييت »عييا�ييس واليييدا للجميع 
ب�شدق  اأحييبيينييا  كييلييه.  ال�شعب  لييه  فبكى 
اللهم  ودعييياًء،  اإخا�شا  ذلييك  فبادلناه 
ارحم عبدك عبداهلل واغفر له وجتاوز 

عنه واأدخله ف�شيح جناتك«  .

خاطرة رثاء
وعييييربت الييطييالييبيية روابيييييي هييتييان عن 

وهي حتكم وفق ال�شريعة الإ�شامية 
واقت�شادية  علمية  بنه�شة  وتيي�ييشيير 
�ييشييامييليية، رحيييم اهلل الييفييقيييييد واأ�ييشييكيينييه 

ف�شيح جناته«.

باني النهضة
الييييييطييييييالييييييب حميييييميييييد بيييييييين ميييينيييي�ييييشييييور 
واحلييزن  الأ�ييشييى  بكل  ال�شهري حتدث 
امللك عييبييداهلل، وقييال« فجع  عن رحيل 
اليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي واليييعيييامل الييعييربييي 
بييرحيييييل خيييييادم احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني 
املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييدالييعييزيييز، طيب 
كيييان طييييوال عقدين  ثيييييراه، حيييييث  اهلل 
ت�شل  لكي  نهار  ليل  يعمل  الزمن  من 
يف  نه�شة  ميين  اإليييييه  و�شلت  ملييا  اململكة 
دوليية  اأ�شبحت  حيث  املييجييالت،  جميع 
على  بها  ي�شتهان  ل  قيمة  وذات  قوية 

ال�شعيد العاملي«.
مييين نيياحيييييتييه قيييدم الييطييالييب عبد 
اليييعيييزييييز بييين عييلييي الييبيي�ييشييامييي تييعييازيييه 
لاأمتني العربية والإ�شامية وال�شعب 
ال�شعودي والأ�شرة املالكة برحيل امللك 

عبداهلل  بن عبدالعزيز.  
وحتييييييييييدث اليييييطييييياليييييب زييييييييييياد ميين 
خادم  »وفيياة  اإن  قائا  �شرمي  اأحمد اآل 
احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك عييبييداهلل 
متثل  ثيييراه  اهلل  طيب  عبدالعزيز  بيين 
فقط،  للمملكة  لي�شت  كييبييرة  خ�شارة 
لأنه  جميعا،  الإ�شامي  للعامل  ولكن 
له  حكيما  و�شيا�شيا  حمنكا  قائدا  كييان 
التاريخية،   ومواقفه  الدولية  مكانته 
ونيييحييين عييلييى عييهييد الييييييولء والييطيياعيية 

لاأ�شرة املالكة«.
واأعييييرب الييطييالييب عييلييي بيين يحيى 
خييادم  لييوفيياة  بالغ حزنه  عيين  اآل منيف 
احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك عييبييداهلل 

الييتييي ميينييحييهييا �ييشييعييب املييمييلييكيية الييعييربييييية 
امللك  الأمييييه  لفقيد  اليييويف  اليي�ييشييعييودييية 
عييبييد اهلل، فييخييرب وفييياتيييه، رحييمييه اهلل، 
كان مفاجاأة و�شدمة للجميع حيث اإن 
اإ�شاعة  واعتربوه  ي�شدقوا  مل  البع�س 
يف بداية الأمر. لقد كانت ليلة حزينة 
�ييشييهييدتييهييا املييمييلييكيية والأمييييتييييان الييعييربييييية 
والإ�شامية ككل، فعطاياه مل تقت�شر 
مازالت  واإجنييازاتييه  فقط  اململكة  على 

على اأر�س الواقع«.
 وتيييابيييعيييت »ليييقيييد حيييزنيييت املييمييلييكيية 
املقابل  يف  ولكن  اهلل  رحمه  فقده  على 
ا�ييشييتييبيي�ييشيير الييي�يييشيييعيييب مبيييبييياييييعييية خييييادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عييهييده  وويل  اهلل  حييفييظييه  عييبييدالييعييزيييز 
الأميييير مييقييرن بيين عييبييد الييعييزيييز وويل 

ويل عهده الأمر حممد بن نايف« .

إنجازات كبيرة 
ميييين جييانييبييهييا اأكيييييييدت اليييطييياليييبييية عييبيير 
اجلماز اأنها فجعت بوفاة امللك عبداهلل 
وو�شفته اأهم اأعمدة ال�شيا�شية العربية 
هذا  قدمه  مييا  جميعا  »�شهدنا  وقييالييت 
و�شعبه،  ووطنه  لدينه  العظيم  القائد 
فقد كان من اأكرب رموز نه�شة اململكة 
الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية، وا�ييشييتييطيياع من 
ق�شاها  الييتييي  الت�شع  اليي�ييشيينييوات  خييال 
اأن يحدث نقلة تاريخية تتحدث  ملكا 

عنها الأجيال على املدى البعيد« .
واأ�ييشييارت اإلييى اأنييه كييان ميين اأهمها 
التنمية  قييواعييد  تطوير  يف  اإ�شهاماته 
الأ�ييشييا�ييشييييية لييوطيينييه، ميين خيييال اإنيي�ييشيياء 
وت�شييد عدد  اجلييامييعييات  ميين  الييعييديييد 

من املدن الطبية وغرها .
ونعزي  لرحيله  »نبكي  واأ�ييشييافييت 
اأنيييفييي�يييشييينيييا والأميييييتيييييني بييفييقيييييدنييا مييلييك 

رحيييييل املييلييك عييبييداهلل بييخيياطييرة قالت 
فيها »رحيل اأب. كانت فاجعة عظيمة، 
اأريد اأن اأ�شتيقظ من ذلك احللم، اأريد 
اأن اأخيييرج ميين ذلييك اليي�ييشييراب، اأرييييد اأن 
اأرى النور من جديد، حاولت وحاولت 
اأن اأخييييرج ميين كييل ذليييك لييكيينييه الييواقييع 
والقدر وكان لبد لتلك املنية اأن ترفع 
لاإن�شان،  اهلل  كتب  مييا  فهذا  لل�شماء 
ولبيييد ليياإنيي�ييشييان اليير�ييشييا بييقيي�ييشيياء اهلل 

وقدره«.
الأطفال  ريا�س  الطالبة  وقالت 
اأخييذ  اإن هلل مييا   « الييقييحييطيياين  اأجميييياد 
باأجل  عنده  �شيء  وكييل  اأعطي  ما  ولييه 
اأعيييزي  وليينييحييتيي�ييشييب.  فلن�شرب  م�شمى 
قائد  بييرحيييييل  واأميييتيييي  ووطيينييي  نف�شي 
الأمة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز رحييمييه اهلل 
تعالى. �شتبقى الإجنازات تتحدث عنه 
بذاكرة  عالقا  ا�شمه  و�شيبقى  بنف�شها، 

التاريخ الإن�شاين«.
بانتقال  نف�شها  موا�شية  وعييربت 
احليييكيييم اإليييييى خييير خييلييف عييين املييوقييف 
مَنّا  ٌد  �شِيّ »اإذا  ال�شهر  العربي  بالبيت 
الكراُم  ٌد.. قوؤول مبا قاَل  �شِيّ خا قاَم 
فييييُعييييوُل«. وتييابييعييت »خيييير خييلييف خلر 
اأ�يييشييياأل اهلل الييعييلييي الييقييدييير اأن  �ييشييلييف، 
يوفق خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
يييرزقييه  واأن  الييعييزيييز،  عييبييد  بيين  �شلمان 

البطانة ال�شاحلة«.
مييييين نييياحيييييييتيييهيييا، قييييالييييت طييالييبيية 
» مهما  اليي�ييشييهييراين  رفيييعييية  الييفيييييزييياء 
حتييدثييت عيين املييلييك الييراحييل ليين اأجيد 
احلييييديييييث عيييينييييه، وليييييين اأحييي�يييشييير تييلييك 
فقد  عييهييده،  يف  حدثت  التي  املنجزات 
كان  راعيا للموهبة والإبداع و�شجعها. 

وحارب والفتنة والف�شاد واأبادها«.

طالبة تبايع الملك 
سلمان برسمة باكية 

سارة القحطاني 

باجلامعة،  الطبيعية  العلوم  تخ�ش�س  يف  الطالبة  عربت 
�شهد عبدالعزيز اآل ناه�س )امل�شتوى الثالث( عن حزنها 
بن  عييبييداهلل  امللك  والإ�ييشييامييييية  العربية  الأمييتييني  لفقيد 
ال�شريفني  عبدالعزيز وعيين مييدى حييزن خييادم احلييرمييني 
امللك �شلمان لرحيل امللك عبداهلل، بر�شم حظي باإعجاب 

الكثر من املتابعني عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
اإنييهييا مل جتييد طريقة اأعييمييق ميين ر�شم   وقييالييت �شهد 
ملك  لفقد  حزنها  عمق  لت�شف  الباكية  �شلمان  مامح 
الإن�شانية، واأكدت اأن عملية الر�شم مل ت�شتغرق اإل دقائق 
تنزف  التي  ال�شادقة  امل�شاعر  اأنها  اإلى  معدودات، م�شرة 

على الورق ول حتتاج اإلى وقت لرجمتها.
واأ�شافت »من خال هذا الر�شم اأنا اأي�شا اأبايع والدي 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز«.
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فقيد األمتين نشر التقارب
بحوار الحضارات
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تيييوجيييت جيييهيييود امليييليييك عيييبيييداهلل بييين عبد 
التاأ�شي�س حلوار  العزيز، يرحمه اهلل، يف 
عيياملييي بييني اأتييبيياع الييديييانييات واحليي�ييشييارات 
والييثييقييافييات مبييوافييقيية اجلييمييعييييية الييعيياميية 
املييتييحييدة عييلييى دعيييوتيييه اجلمعية  لييياأميييم 
لعقد اجتماع عايل امل�شتوى للحوار بني 
اإعييان  ت�شمنه  ملا  وفقا  الديانات؛  اأتباع 
ميييدرييييد الييي�يييشيييادر عييين املييييوؤمتيييير الييعيياملييي 
لييلييحييوار بيييني اأتيييبييياع الييير�يييشيييالت الإلييهييييية 
العامل  رابييطيية  اليييذي نظمته  والييثييقييافييات 
الإ�شامي يف مدريد خال الفرة  من 
اإلييى 15 جمادي الآخييرة 1429 بدعوة   13

ورعاية منه.
وكيييانيييت اجلييمييعييييية الييعيياميية ليياأمييم 
 1429 �ييشييوال   11 بتاريخ  اأعييليينييت   املتحدة 
امليي�ييشييتييوى،  رفيييييع  اجييتييميياعييا  �شتعقد  اأنييهييا 
وذلييييييك بيييينيييياءا عيييليييى طيييليييب وجيييهيييه وزييييير 
الأمر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اخلارجية 
�ييشييعييود الييفييييي�ييشييل بييا�ييشييم خييييادم احلييرمييني 
العربية  املييجييمييوعيية  وبييا�ييشييم  اليي�ييشييريييفييني 
خال كلمة اململكة التي األقاها يف الدورة 
املتحدة  ليياأمييم  الييعيياميية  للجمعية  اليييي63 

ملوا�شلة العملية التي بداأت يف مدريد. 
املتحدة  العام لاأمم  الأمييني  وثمن 
بان كي مون جهود اململكة وا�شفا انعقاده 

باحلدث املهم للغاية.
واأ�ييشييار الأميييني الييعييام يف بيان �شدر 
اإلييى اأن هييذه املييبييادرة  عيين الأميييم املتحدة 
واملبادرات املماثلة واجلهود الأخرى التي 
تكر�س لفكر التفاهم والتقدير امل�شرك 
بييني اأتييبيياع الييديييانييات والييثييقييافييات �شتدفع 
املجتمع الدويل نحو املزيد من التناغم.

وكان املوؤمتر العاملي للحوار اأو�شى 
يف اإعان مدريد بدعوة اجلمعية العامة 
التي  النتائج  تاأييد  اإلييى  املتحدة  لاأمم 
تييو�ييشييل اإليييييهييا هيييذا املييوؤمتيير وال�ييشييتييفييادة 
الديانات  اأتباع  احلييوار بني  دفع  منها يف 
عقد  خييال  من  والثقافات  واحل�شارات 

دورة خا�شة للحوار.
وبيييهيييذا الإجنيييييياز الييتيياريييخييي �شجل 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  له  املغفور 
ا�شمه باأحرف من نور يف التاريخ املعا�شر 
لييكييونييه واحيييييدا مييين اأبيييييرز دعيييياة اليي�ييشييام 

واحلوار.
فيياملييلييك عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز 
يييرحييمييه اهلل كيييان يييييدرك مييا تييعيياين منه 
الإنيي�ييشييانييييية مييين ميي�ييشييكييات ومييتيياعييب يف 
ويف  الأ�شرة  الأخاقي ويف جمال  املجال 
جميييال البييتييعيياد عييين اليييديييين ويف جمييال 
اليييي�ييييشييييراع بييييني الييي�يييشيييعيييوب واملييجييتييمييعييات 

واحل�شارات.
اليييراحيييل يف 13 رجيييب 1429  ورعيييى 
بييحيي�ييشييور مييلييك ممييلييكيية اإ�ييشييبييانيييييا خيييوان 
كييارلييو�ييس حييفييل افييتييتيياح اأعيييميييال املييوؤمتيير 
الييعيياملييي لييلييحييوار اليييييذي نييظييمييتييه رابييطيية 
اأيام  على مدى ثاثة  الإ�شامي  العامل 
العا�شمة  يف  اإ�شبانيا  مملكة  وا�شت�شافته 

مدريد.
وقال يف كلمته خال حفل الفتتاح 
جئتكم  املييوؤمتيير«  يف  امليي�ييشيياركييني  خماطبا 
مييين مييهييوى قييلييوب امليي�ييشييلييمييني، مييين بيياد 
ر�شالة  ال�شريفني حاما معي  احلرمني 
من الأمة الإ�شامية، ممثلة يف علمائها 
ومييفييكييريييهييا الييذييين اجييتييمييعييوا ميييوؤخيييرا يف 
اأن  تعلن  ر�شالة  رحيياب بيت اهلل احليييرام، 
الإ�ييشييام هييو دييين العييتييدال والو�شطية 
والييتيي�ييشييامييح، ر�ييشيياليية تييدعييو اإلييييى احليييوار 
تب�شر  ر�شالة  الأديييييان،  اأتييبيياع  بييني  البناء 
يحل  جييديييدة  �شفحة  بفتح  الإنيي�ييشييانييييية 

فيها الوئام باإذن اهلل حمل ال�شراع«.
نييوؤميين بييرب  »اإنيينييا جميعا  واأ�يييشييياف 
واحييييد، بييعييث اليير�ييشييل خليير الييبيي�ييشييرييية يف 
الدنيا والآخرة واقت�شت حكمته �شبحانه 
�شاء  ولييو  اأديييانييهييم،  يف  النا�س  يختلف  اأن 
جلييمييع الييبيي�ييشيير عييلييى ديييين واحيييييد، ونييحيين 
التي  الأدييييييان  اأن  ليينييوؤكييد  اليييييوم  جنتمع 

�شبباً  يكون  قييد  الإنيي�ييشييان  »اإن  وقييال 
يف تيييدمييير هييييذا الييكييوكييب بييكييل ميييا فيييييه، 
�شام  واحيية  على جعله  اأي�شاً  قييادر  وهييو 
الأديييييان  اأتييبيياع  فيييييه  يتعاي�س  واطييمييئيينييان 
النا�س  ويييتييعيياون  والفل�شفات،  واملييذاهييب 
فيييييييه مييييع بييعيي�ييشييهييم بيييعييي�يييشييياً بيييياحييييرام، 
بالعنف.  ل  باحلوار  امل�شاكل  ويواجهون 
بييعييون اهلل على  قييييادر  الإنييي�يييشيييان  هيييذا  اإن 
والتع�شب  باملحبة،  الييكييراهييييية  يييهييزم  اأن 
الب�شر  جييميييييع  يييجييعييل  واأن  بييالييتيي�ييشييامييح، 
من  تكرمي  هي  التي  بالكرامة  يتمتعون 

الرب، جل �شاأنه، لبني اآدم اأجمعني«.
اإلى  ودعا املغفور له يف ختام كلمته 
اأن يكون احلوار منا�شرة لاإميان يف وجه 
الإحليياد، والف�شيلة يف مواجهة الرذيلة، 
والعدالة يف مواجهة الظلم، وال�شام يف 
والأخييوة  واحلييروب،  ال�شراعات  مواجهة 

الب�شرية يف مواجهة العن�شرية.
واأجيييييميييييع عيييييدد ميييين اليي�ييشييخيي�ييشيييييات 
على  للحوار  العاملي  املوؤمتر  يف  امل�شاركة 
ر�شم يف  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  اأن 
افتتح  الييتييي  واجلييامييعيية  ال�شافية  كلمته 
بييهييا امليييوؤمتييير الييعيياملييي لييلييحييوار يف مييدريييد 
الطريق ل�شر اأعمال املوؤمتر حينما اأكد 
على اأن جناح هذا اللقاء التاريخي يكمن 
يف توجه احلوار نحو القوا�شم امل�شركة 
ال�شماوية وهي  الأديييان  التي جتمع بني 
النبيلة  واملييبييادئ  بيياهلل  العميق  الإميييييان 
والأخاق العالية التي متثل جوهر تلك 

الديانات.
وبيي�ييشييجيياعييتييه  الييييراحييييل  اأن  وراأوا 
ف�شل  اأ�شباب  كلمته  يف  �شخ�س  املعهودة 
بالر�شائل  واأ�ييشييادوا  ال�شابقة،  احلييوارات 
يتطلع  كييان  التي  ر�شالته  حملتها  التي 
مييين خييالييهييا اإلييييى روؤيييييية عيييامل ييي�ييشييوده 
ال�شلمي  والييتييعيياييي�ييس  واليي�ييشييام  الأمييييين 

بيين عبد  واإنيي�ييشيياء جييائييزة امللك عبد اهلل 
الييعييزيييز الييعيياملييييية لييلييحييوار احليي�ييشيياري، 
العاملية  والهيئات  لل�شخ�شيات  ومنحها 
ت�شهم يف تطوير احلييوار وحتقيق  التي 

اأهدافه.
اليييدوام  على  تييوؤكييد  الييتييي  واململكة 
اأنييهييا �ييشييوت عيييدل نيييادت بييه عييلييى ل�شان 
قييييائييييدهييييا، نيييحيييو اليييقيييييييم الإنييي�يييشيييانييييييية 
واحلييوار  للتعاي�س  ودعييوة  والأخاقية، 
الإن�شان  خيير  فيه  ملييا  والييعييادل،  العاقل 
واحلييفيياظ عييلييى كييرامييتييه، وتييعييزيييز قيم 
بعد  يييومييا  تكت�شب  ميييازاليييت  الأخييييياق، 
العامل  دول  قييادة  وتقدير  احيييرام  يييوم 
وغر  الإ�شامية  الييدول  من  والعلماء 
الإ�يييشيييامييييييية كيييافييية ليي�ييشييعيييييهييا املييخييليي�ييس 
واليييييييدوؤوب نييحييو اليي�ييشييام وال�ييشييتييقييرار 
يف الييييعييييامل. واأكييييييد امليييليييك عيييبيييداهلل بن 
احليياجيية  اأن  اهلل  يييرحييمييه  عييبييدالييعييزيييز 
والثقافات  الديانات  اأتباع  بني  للحوار 
ت�شتدعيها الظروف العاملية الراهنة يف 
ظل ما ت�شهده املجتمعات الب�شرية من 
اأزمييات، وتواجهه من حتديات متنامية 
القت�شادية  امل�شكات  باملزيد من  تنذر 
�شاأنها  ميين  والجييتييميياعييييية  وال�شيا�شية 

تعميق املعاناة الإن�شانية.
عام  فييرباييير  يف  ا�شتقباله  وخييال 
من  اجلنادرية  مهرجان  �شيوف   2006
الييعييلييميياء والأدبييييييياء واملييفييكييرييين ورجيييال 
هييذه  يييرحييمييه اهلل، »يف  قييييال،  الإعييييييام 
الييييظييييروف اليييتيييي تييتييعيير�ييس لييهييا الأميييية 
ورمييوزهييا  �شريعتنا  ي�شتهدف  لييهييجييوم 
وفيييكيييرهيييا ييي�ييشييبييح مييين واجيييييب اأبيينييائييهييا 
ومييفييكييريييهييا عييلييى وجيييه اخليي�ييشييو�ييس اأن 
ليياأميية، وجه  الييوجييه احلقيقي  ييييربزوا 
الييتيي�ييشييامييح والييعييداليية والييو�ييشييطييييية، واأن 
يييو�ييشييحييوا لييلييعييامل كييلييه اأن مييا تييقييوم به 

اأرادهييا اهلل لإ�شعاد الب�شر يجب اأن تكون 
�شببا ل�شعادتهم«.

وتابع »لذلك علينا اأن نعلن للعامل 
اإلييى  يييييوؤدي  اأن  ينبغي  ل  الخيييتييياف  اأن 
التي  املاآ�شي  اإن  ونقول  وال�شراع،  النزاع 
تييكيين ب�شبب  الييبيي�ييشيير مل  تيييارييييخ  ميييرت يف 
الييذي  الييتييطييرف  الأديييييييان، ولييكيين ب�شبب 
�شماوي،  دييين  كييل  اأتييبيياع  بع�س  بييه  ابتلي 

وكل عقيدة �شيا�شية«.
تعاين  ما  اإلى  النظر  الفقيد  ولفت 
ميينييه الييبيي�ييشييرييية اليييييوم ميين �ييشييييياع القيم 
والتبا�س املفاهيم، وما متر به من فرة 
التقدم  كييل  ميين  بييالييرغييم  ت�شهد  حييرجيية 
العلمي تف�شي اجلرائم، وتنامي الإرهاب 
وتفكك الأ�شرة، وانتهاك املخدرات لعقول 
للفقراء،  الأقييوييياء  وا�شتغال  ال�شباب، 

والنزاعات العن�شرية البغي�شة.
للفراغ  نتائج  كلها  هييذه  »اإن  وقيييال 
اأن  الروحي الذي يعاين منه النا�س بعد 
خمرج  ول  اأنف�شهم،  فاأن�شاهم  اهلل  ن�شوا 
عرب  �ييشييواء،  كلمة  على  باللتقاء  اإل  لنا 

احلوار بني الأديان واحل�شارات«.
 واأ�ييييييشيييييياف »لييييقييييد فييي�يييشيييليييت مييعييظييم 
احلييييوارات يف املييا�ييشييي لأنييهييا حتييولييت اإلييى 
وي�شخمها،  الييفييوارق  على  يركز  ترا�شق 
ول  التوترات  يزيد  عقيم  جمهود  وهييذا 
يخفف من حدتها، اأو لأنها حاولت �شهر 
بينها  التقريب  بحجة  واملذاهب  الأديييان 
وهذا بدوره جمهود عقيم فاأ�شحاب كل 
يقبلون  ول  بعقيدتهم  مقتنعون  ديييين 
اللقاء  لهذا  نريد  كنا  واإذا  بييديييا،  عنها 
نتوجه  اأن  بييد  فييا  ينجح  اأن  الييتيياريييخييي 
اإلى القوا�شم امل�شركة التي جتمع بيننا، 
وهييييي الإمييييييييان الييعييميييييق بيييياهلل وامليييبيييادئ 
متثل  الييتييي  الييعييالييييية  والأخييييياق  النبيلة 

جوهر الديانات«.

بيييني بيينييي الييبيي�ييشيير يف خمييتييلييف اأ�ييشييقيياع 
الأر�س. وكان املوؤمتر الإ�شامي العاملي 
ليييليييحيييوار اليييييذي عييقييد يف مييكيية املييكييرميية 
اأطلقها  التي  الدعوة  اعتمد   2006 عييام 
بني  للحوار  اهلل  يرحمه  عبداهلل  امللك 
اأتييبيياع اليير�ييشييالت الإلييهييييية واحليي�ييشييارات 

والثقافات. 
وقييييييال يف كييلييمييتييه اأمييييييييام امليييوؤمتييير 
الإ�شامي العاملي للحوار الذي عقد يف 
اإنكم   « امل�شاركني  خماطباً  املكرمة  مكة 
جتييتييمييعييون اليييييوم لييتييقييولييوا لييلييعييامل من 
حييوليينييا، وبيياعييتييزاز اأكييرميينييا اهلل بييه، اإننا 
اأخاقية،  اإن�شانية  وقيييييم  عيييدل،  �ييشييوت 
واإننا �شوت تعاي�س وحوار عاقل وعادل، 
بالتي  وجيييدال  ومييوعييظيية  �ييشييوت حكمة 
هي اأح�شن تلبية لقوله تعالى »ادع اإلى 
واملوعظة احل�شنة  �شبيل ربك باحلكمة 

وجادلهم بالتي هي اأح�شن«. 
ور�يييييشيييييم الييييطييييريييييق لييييلييييحييييوار مييع 
اأتييبيياع اليير�ييشييالت الإلييهييييية واحليي�ييشييارات 
امل�شركة  القيم  يف  وحددها  والثقافات 
الييتييي دعيييت اإليييييهييا اليير�ييشييالت الإلييهييييية، 
اأنييزلييت من الييرب عز وجييل ملا فيه  التي 
الإنيي�ييشييان واحلييفيياظ على كرامته،  خيير 
وتعزيز قيم الأخاق، والتعامات التي 
اخليانة،  وتنبذ  واخلييييداع،  ت�شتقيم  ل 
وتنفر من اجلرمية، وحتارب الإرهاب، 
وحتتقر الكذب وتوؤ�ش�س ملكارم الأخاق 

وال�شدق والأمانة والعدل.
 وكييييان مييين اأبيييييرز الييييقييييرارات الييتييي 
تييو�ييشييل اإليييييهييا املييي�يييشييياركيييون يف امليييوؤمتييير 
مركز  اإن�شاء  للحوار  العاملي  الإ�شامي 
الييدويل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
لييلييتييوا�ييشييل بييييني احليييي�ييييشييييارات؛ بييهييدف 
وتنمية  وتدريب  احلييوار،  ثقافة  اإ�شاعة 
ميييهييياراتيييه وفييييق اأ�ييشيي�ييس عييلييمييييية دقيييييقيية، 

املتع�شبني  املييتييطييرفييني  ميين  قليلة  قييليية 
ول  تييراثييهييا  ول  الأمييييية  روح  يييعييكيي�ييس  ل 
اأ�شالتها بقدر ما يعك�س الأوهام املدمرة 

التي ت�شكن عقول هوؤلء املجرمني«.
اإلى  زيييارتييه، يرحمه اهلل،  وخييال 
بتد�شني  م تف�شل  بولندا يف عام 2007 
املييلييك عييبييداهلل لت�شجيع احلييوار  مييركييز 
كوفو  ياين  الثقايف يف مدينة  والتبادل 
املدينة  اأهييايل  اأن�شئ مببادرة من  الذي 
بييعييد عييمييلييييية فيي�ييشييل الييييتييييواأم اليي�ييشيييييامييي 
البولندي اأوجلا وداريا اللتني تنتميان 
املييلييك  مليييبيييادرة  ميينييهييم  تثمينا  لييلييمييدييينيية 
عبداهلل باإنهاء معاناة التواأم وف�شلهما 
امللك  وافييق  وقييد  على ح�شابه اخلا�س. 
اليييراحيييل عييلييى اأن يييحييمييل هييييذا املييركييز 

ا�شمه.
بييدعييم احليييوار بني  املييركييز   ويعنى 
الإ�شامية  الثقافة  فيها  مبا  الثقافات 

وتعليم اللغات مبا فيها اللغة العربية.
وجيياءت دعييوة الراحل اإلييى احلييوار 
لييتييربز وتيييوؤكيييد ميي�ييشييعيياه اليينييبيييييل يف هييذا 
ا�شتقبل يف ق�شره  الجتيياه وذلييك حني 
بالريا�س امل�شاركني يف املنتدى ال�شاد�س 
والعامل  اليابان  بني  احل�شارات  حلييوار 
الإ�شامي الذي عقد يف الريا�س خال 
الأول  ربيييييع   17 اإلييييى    15 مييين  اليييفيييرة 

.1429
�شنحت يل  قييد  اهلل«  رحييمييه  وقييييال 
يجول  ما  على  لأطلعكم  الفر�شة  هييذه 
ت�شغوا  اأن  ميينييكييم  واأرجييييييو  خييياطيييري  يف 
منكم  لأقتب�س  الق�شرة  الكلمات  لهذه 
الأزمة  �شنتني  منذ  اأتاأمل  فاأنا  امل�شورة. 
وقتنا  يف  جمعاء  الب�شرية  تعي�شها  التي 
احلييا�ييشيير اأزميييية اأخييلييت مبييوازييين العقل 
والأخيييييييياق وجيييوهييير الإنييي�يييشيييانييييييية فقد 
افييتييقييدنييا اليي�ييشييدق، افييتييقييدنييا الأخييييياق، 
افييتييقييدنييا اليييوفييياء، افييتييقييدنييا الإخيييا�يييس 
الإحلييياد  اأن  كما  ولاإن�شانية،  لأديييانيينييا 
بييالييرب عييز وجيييل قييد كييرث وتف�شى وهييو 
اأميييير ل جتيييييزه الأدييييييييان اليي�ييشييميياوييية ل 
الييتييوراة والإجنيييييل،  الييقييراآن ول  يجيزه 
كذلك مل�شت من اأ�شدقائنا يف كثر من 
الدول اأن الأ�شرة )والأ�شرية( تفككت يف 
اأيامنا هذه. والأ�شرية اأنتم اأعلم باأهمية 
الإنيي�ييشييان  فيياأعييز مييا عند  وخييطيير تفككها 
اأو  ال�شاب  ان�شرف  اإذا  اأبيينيياوؤه فكيف  هم 
ال�شابة عن اأبيه واأمه وانغم�س يف م�شائل 
ول  الييعييقيييييدة،  ول  الأخيييياق  تتقبلها  ل 

ير�شاها قبل ذلك كله الرب عز وجل«.
واأ�شاف »وتبلور يف ذهني اأن اأطلب 
ميين ممييثييلييي اأتيييبييياع الأديييييييان اليي�ييشييميياوييية 
اإميانهم  يف  ي�شركون  كاإخوة  الجتماع 
واإخا�شهم لكل الأديان، وتوجههم اإلى 
الب�شرية مما  اإنقاذ  رب واحد للنظر يف 
علمائنا  على  الأميير  وعر�شت  فيه.  هي 
ورحبوا  ال�شعودية؛  العربية  اململكة  يف 

به وهلل احلمد«.
بن  عييبييداهلل  املييلييك  ت�شجيع  وكييييان 
عييبييدالييعييزيييز يييرحييمييه اهلل لييلييحييوار بني 
الإ�شامية  للمنظمات  فتح  احل�شارات 
الإ�شام  اأميية  عن  للدفاع  وا�شعة  نافذة 

وثوابتها العظيمة.
لتعزيز  املبذولة  جلهوده  وتتويجا 
اليييتيييوا�يييشيييل واحليييييييوار بيييني احلييي�يييشيييارات 
بينها؛  املفاهيم  يف  والتوافق  والثقافات 
مت اإطاق جائزة عاملية للرجمة با�شم 
امللك  ال�شريفني  جائزة خادم احلرمني 
عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز يييرحييمييه اهلل 
النه�شة  بيياأن  اإميانا  للرجمة،  العاملية 
اإمنييا  واحليي�ييشييارييية  والييفييكييرييية  العلمية 
تييقييوم عييلييى حييركيية الييرجييميية املييتييبييادليية 
لعلوم  اأميناً  نيياقييًا  لكونها  اللغات  بييني 
وخييييييربات وجتييييييارب الأمييييييم واليي�ييشييعييوب 
والرتييييقيييياء بييالييوعييي الييثييقييايف وتيير�ييشيييييخ 
اليييييروابيييييط الييعييلييمييييية بييييني املييجييتييمييعييات 

الإن�شانية.
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بلغة األرقام..
محطات من منجزات الملك عبد اهلل

عبد  امللك  الراحل  امللك  عهد  �شهد 
اليييعيييزييييز رحيييميييه اهلل  بيييين عيييبيييد  اهلل 
تنموية  ونييهيي�ييشيية  هييائييليية  اإجنيييييييازات 
وا�شعة �شاملة، �شطرتها يد التاريخ 
باأحرف  من نور.. وت�شتعر�س اآفاق 
املنجزات  اأبيييرز  التالية  ال�شطور  يف 

والأعمال يف عهده امليمون:
اأكيييرب تو�شعة  اأ�ييشييا�ييس  • و�ييشييع حجر 
من  ال�شريفني   احلرمني  تاريخ  يف 
حيييييث احليييجيييم والييتييكييلييفيية واأ�يييشيييدر 
تو�شعة  م�شروع  بتنفيذ  توجيهاته 

املطاف باحلرم املكي.
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اإنيي�ييشيياء   •

الف�شاد »نزاهة«.
كييل منطقة  25 جامعة يف  اإنيي�ييشيياء   •

من مناطق اململكة. 
• برنامج خادم احلرمني ال�شريفني 

لابتعاث اخلارجي  البتعاث.  
• مبادرة امللك عبداهلل للحوار بني 

اأتباع الأديان والثقافات.
عييبييداهلل لتطوير  املييلييك  ميي�ييشييروع   •

التعليم العام.
جمل�س  ع�شوية  يف  املييييراأة  دخيييول   •

ال�شورى واملجال�س البلدية.
اإعانة �شهرية للباحثني عن عمل   •

»حافز«.
• انيي�ييشيياء و تييو�ييشييعيية عيييدد ميين املييدن 

واملراكز الطبية الطبية :
املييييلييييك فييييهييييد الييطييبييييية  • مييييدييييينيييية 
بالريا�س: اإن�شاء مركزين لاأورام، 
واليييقيييليييب، ومييييركييييز وطييينيييي لييلييعييلييوم 
الييعيي�ييشييبييييية، مبيييا جمييمييوعيية )850( 

�شريرا اإ�شافيا، ومركزا لاأبحاث. 
• مييدييينيية امليييليييك عيييبيييداهلل الييطييبييييية 
امل�شت�شفى  وت�شمل  املييكييرميية:  مبكة 
اإن�شاء  اإلييى  بالإ�شافة  التخ�ش�شي، 

و)200(  �شرير،   )1000( اإجماليها 
عيييييييادة خييارجييييية، ومييبيينييى لييييياإدارة، 

و�شكن للمدينة.
• اإنييي�يييشييياء ميييراكيييز لييلييعيينيياييية امليييركيييزة 
يف املييييييدن الييطييبييييية وامليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات 
من  عدد  يف  واملرجعية  التخ�ش�شية 

مدن اململكة. 
م�شت�شفى  يف  ميينيي�ييشيياآت  ا�ييشييتييكييمييال   •
للعيون  الييتييخيي�ييشيي�ييشييي  خييالييد  املييلييك 

بالريا�س.
للنقل  عبدالعزيز  املييلييك  ميي�ييشييروع   •

العام »مرو الريا�س«.
لتطوير  عييبييداهلل  املييلييك  ميي�ييشييروع   •

مرفق الق�شاء .
واملواطنات  املواطنني  تثبيت كافة   •

املعينني على كافة البنود.
• دعييم الأنييدييية الأدبييييية والريا�شية 
واجليييميييعيييييييات املييهيينييييية املييتييخيي�ييشيي�ييشيية 

مببلغ 10 مايني ريال.
• مييدييينيية امليييليييك عيييبيييداهلل لييلييطيياقيية 

الذرية واملتجددة.
• رفييع احلييد الأعييلييى لقر�س البنك 
العقاري من 300 اإلى 500 األف ريال.

لا�شتثمار  عبداهلل  امللك  مييبييادرة   •
الزراعي ال�شعودي يف اخلارج.

• بناء 500 األف وحدة �شكنية مببلغ 
250 مليار ريال.

األييف وظيفة ع�شكرية  اإحييداث 60   •
لوزارة الداخلية.

• بناء عدد من املدن القت�شادية: 
عيييييبيييييداهلل  املييييييلييييييك  ميييييديييييينييييية   •

القت�شادية.
• مدينة جازان القت�شادية.

• مدينة الأمر عبدالعزيز بن 
م�شاعد القت�شادية.

• مدينة املعرفة القت�شادية.

• افتتاح م�شروع امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز ل�شقيا زمزم بكدي.

احلرمني  خييادم  »موؤ�ش�شة  اإن�شاء   •
عبد  بيين  اهلل  عبد  املييلييك  ال�شريفني 
لاأعمال  العاملية  �شعود  اآل  العزيز 

اخلرية والإن�شانية«.
• اإن�شاء هيئة مكافحة الف�شاد على 

اأن تكون مرتبطة بامللك مبا�شرة. 
• اأ�يييشيييدر اأواميييييره بييتييحييويييل رئييا�ييشيية 

احلر�س الوطني اإلى وزارة .

الجوائز واألوسمة
• و�شام امللك عبد العزيز. 

• و�شام امللك في�شل. 
الأولييى  الييدرجيية  و�شام �شرف من   •

)النم�شا( 2004.
• و�ييييشييييام اجلييييييييرال �ييييشييييان ميييارتييين 

)الأرجنتني(.
اجليييينييييوبييييي  الييييييكييييييرو�ييييييس  و�ييييييشييييييام   •

)الربازيل( 2009.
• و�ييشييام ال�ييشييتييحييقيياق ميين الييدرجيية 

الأولى )اإيطاليا( 1997.
الفار�س  درجيية  ال�شتحقاق  و�شام   •

)اإيطاليا( 2007.
• و�ييشييام اليي�ييشييداقيية )كييازاخيي�ييشييتييان( 

.2004
• ني�شان پاك�شتان )باك�شتان( 2006.
• و�شام البت�شامة )بولندا( 2005.

)بولندا(  الأبييييي�ييس  الن�شر  و�ييشييام   •
.2007

• و�يييشيييام اليييقيييائيييد الييي�يييشيييريف »و�يييشيييام 
احلمام التكرميي« )بريطانيا(.

• اليي�ييشييليي�ييشييليية الييفيييييكييتييورييية املييلييكييييية 
)بريطانيا( 2007.

• و�شام ال�شوف الذهبي )اإ�شبانيا( 
.2007

الأعيي�ييشيياء،  وزراعيييية  للقلب،  مييراكييز 
الييعيي�ييشييبييييية،  والييييعييييلييييوم  والأورام، 
وميي�ييشييتيي�ييشييفييى ليييلييينييي�يييشييياء واليييييييييولدة 
والأطييييفييييال، وميي�ييشييتيي�ييشييفييى لييلييعيييييون، 
ال�شعة  لت�شبح  تاأهيليا،  وم�شت�شفى 
�شرير،   1500 للمدينة  ال�شريرية 
وخمييتييرب  خيييارجييييييية،  عيييييييادة   200 و 
ليياإدارة،  ومبنى  لاأبحاث،  مركزي 

و�شكن للمدينة.
• ميييديييينييية املييييلييييك خييييالييييد الييطييبييييية 
اإن�شاء  لت�شمل  ال�شرقية:  باملنطقة 
ميي�ييشييتيي�ييشييفييى تييخيي�ييشيي�ييشييي بييياليييدميييام، 
التخ�ش�شي  الييظييهييران  وم�شت�شفى 
لييلييعيييييون، ومييركييز زراعيييية الأعيي�ييشيياء 
والعلوم  للقلب،  ومييراكييز  والأورام، 
مبا  تاأهيلي،  وم�شت�شفى  الع�شبية، 
وميييركيييز  �يييشيييريييير،   1500 جميييميييوعيييه 
خارجية،  عيييييادة   200 و  ليياأبييحيياث، 

ومبنى لاإدارة، و�شكن للمدينة.
الطبية  فييييي�ييشييل  املييلييك  مييدييينيية   -  •
اجلنوبية:  اململكة  مناطق  خلدمة 
تخ�ش�شيا  م�شت�شفى  اإن�شاء  لت�شمل 
بييياأبيييهيييا، وميييراكيييز لييلييقييلييب، والييعييلييوم 
وم�شت�شفى  والأورام،  الييعيي�ييشييبييييية، 
مبا  تيياأهيييييليييييا،  وم�شت�شفى  لييلييعيييييون، 
ومييركييزا  �ييشييريييرا،  جمييمييوعييه 1350 
خارجية،  عيييييادة   200 و  ليياأبييحيياث، 

ومبنى لاإدارة، و�شكن للمدينة.
بيين  الأميييييييييييير حمييييمييييد  • مييييدييييينيييية 
عييبييدالييعييزيييز بييين عييبييدالييرحييميين اآل 
�شعود الطبية خلدمة مناطق اململكة 
امللك  م�شت�شفى  لت�شمل  ال�شمالية: 
بيياجلييوف،  التخ�ش�شي  عبدالعزيز 
واإنيي�ييشيياء مييراكييز لييييياأورام، والييقييلييب، 
واليييعيييليييوم الييعيي�ييشييبييييية، وميي�ييشييتيي�ييشييفييى 
لي�شبح  تاأهيليا  للعيون، وم�شت�شفى 

• جييامييعيية امليييليييك عيييبيييداهلل لييلييعييلييوم 
والتقنية.

• مركز امللك عبداهلل املايل.
• 30عملية لف�شل التوائم.  

• اإنيي�ييشيياء 11 ا�ييشييتييادا ريييا�ييشيييييا و17 
ناديا 

• اإ�شدار الائحة التنفيذية لنظام 
هيئة البيعة ب�شيغته النهائية.

لاإ�شكان  العامة  الهيئة  اإن�شاء   •
وه���ي���ئ���ة اخل�����ط������ط احل����دي����دي����ة، 
امل�شتهلك، و�شركة  وجمعية حماية 

املياه الوطنية.
بتو�شعة  اأميير  بالنقل حيث  اهتم   •
طريق الهدا وطريق اجلنوب واأمر 
املدينة  بييني  جديد  طريق  باإن�شاء 

وتبوك.
وذلييك  اليينييانييو  بتقنية  اهييتييمييامييه   •
بتكلفة  النانو  تقنية  مركز  باإن�شاء 

35 مليون ريال.
• افييتييتيياح جييامييعيية املييلييك عييبييد اهلل 
 23 يف  كاو�شت   - والتقنية  للعلوم 

�شبتمرب 2009 .
احلييج  لت�شهيل  ميي�ييشيياريييع  اإنيي�ييشيياء   •
ميييثيييل جيي�ييشيير اجلييييمييييرات اجليييدييييد، 
للربط  ال�شريع  احلييرمييني  وقييطييار 
ومييكيية، وقطار  امليينييورة  املدينة  بييني 
مكة  بني  للربط  املقد�شة  امل�شاعر 

ومنى وجبل عرفة ومزدلفة.
• اإنيي�ييشيياء مييدييينيية لييلييطيياقيية الييذرييية 
م�شادر  لتوفر  وذليييك  واملييتييجييددة 
بديلة لتوليد الكهرباء واإنتاج املياه 

املحاة. 
• اإ�يييييشيييييدار اأميييييير يييقيي�ييشييي بييحيي�ييشيير 
الييفييتييوى عييلييى اأعيي�ييشيياء هيييييئيية كبار 
للبحوث  الدائمة  واللجنة  العلماء 

والفتوى.

• و�ييشييام الييرجيياء اليي�ييشييالييح )جيينييوب 
اأفريقيا( 1999.

• و�شام الدولة للجمهورية الركية 
)تركيا( 2007.

)اللجنة  الربونزي  الذئب  و�شام   •
الك�شفية العاملية( 2011.

• امليييييدالييييية الييذهييبييييية، وهيييي اأعييلييى 
اليوني�شكو  منظمة  متنحه  و�ييشييام 
تييعييزيييز ثقافة  تييقييديييرا جلييهييوده يف 

احلوار وال�شام.

المناصب التي شغلها 
رحمه اهلل

• 1382 رئي�شا للحر�س الوطني.
لرئي�س  ثييانيييييا  نييائييبييا  عييني   1395  •
للحر�س  ورئييييي�ييشييا  اليييييوزراء  جمل�س 

الوطني 
• 1402 عني وليا للعهد ونائبا اأول 
لييرئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء ورئييييي�ييشييا 

للحر�س الوطني.
اأييي�ييشييا عيييددا ميين املنا�شب  تييولييى   •

الأخرى وهي:
القت�شادي  املجل�س  رئي�س   •

الأعلى.
• رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون 

البرول واملعادن.
امليييجيييلييي�يييس الأعييييلييييى  رئييييييي�يييس   •

للمعاقني.
• رئييييي�ييس مييوؤ�ييشيي�ييشيية املييلييك عبد 
اهلل بيين عييبييد الييعييزيييز لييوالييديييه 

لاإ�شكان التنموي.
• رئييييي�ييس نييييادي الييفييرو�ييشييييية يف 

الريا�س.
• رئييييي�ييس مييوؤ�ييشيي�ييشيية املييلييك عبد 
الييييعييييزيييييز ورجييييياليييييه لييلييمييوهييبيية 

والإبداع »موهبة«.

م�سروع مدينة �مللك في�سل �لطبية 
خلدمة مناطق �ململكة �جلنوبية
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�أع�ساء وع�سو�ت جمل�ض �ل�سورى يف لقطة جماعية مع خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود

نفتقدك...



آفاق الجامعة  |  العدد 136  |  12 ربيع الثاني 1436  |  1 فبراير 2015عدد خاص: رحيل عبد اهلل.. عهد سلمان

ورث عن والده الذكاء المتوقد
وقوة اإليمان والشفافية

الملك سلمان..
نجاح باهر في 

القيادة واإلدارة
من ال�شعوبة الإحاطة بكل اجلوانب 
خييادم احلرمني  �شخ�شية  الافتة يف 
اليي�ييشييريييفييني امليييليييك �ييشييلييمييان بييين عبد 
الييعييزيييز، وحتييديييد املييهييارات واملييامييح 
ح�شيلة  خييال  من  بها،  يتمتع  التي 
�ييشييتيية عييقييود ميين الييتييجييارب واملييواقييف 
الإنييي�يييشيييانييييييية واخلييييرييييية والإداريييييييييية 
ميكن  لكن  والييتيياريييخييييية،  والثقافية 
احلرمني  خيييادم  �شخ�شية  اإن  الييقييول 
اليي�ييشييريييفييني امليييليييك �ييشييلييمييان بييين عبد 
اليييعيييزييييز وحييي�يييشيييوره اليييافيييت يف كل 
املجالت دفعا الكتاب اإلى �شرب اأغوار 
املوؤلفني  ميين  عييدد  وجنييح  �شخ�شيته 
جوانب  ر�شد  يف  واملفكرين  والكتاب 
عبد  بيين  �شلمان  املييلييك  �شخ�شية  ميين 
الييعييزيييز واليييوقيييوف عييلييى »الييكييريييزمييا« 

اخلا�شة التي ميلكها.
 ور�يييشيييد مييفييكيير وكييياتيييب عييربييي 
رجل  �شخ�شية  يف  جمهولة  جييوانييب 
كييبييرة لها  اأمييير عا�شمة دولييية  كيييان 
وال�شيا�شي  الديني  وح�شورها  وزنها 
واأ�شبح  وعامليا،  اإقليميا  والقت�شادي 
بييني �شخ�شية  لييلييبيياد، وقييييارن  مييلييكييا 
مييوؤ�ييشيي�ييس هيييذا الييكيييييان الييكييبيير، وبييني 
جنييلييه اليييي 25 الييييذي ورث عيين واليييده 
امليييوؤ�يييشييي�يييس عيييييييددا ميييين اخليي�ييشييائيي�ييس 

واملواهب.
كما اأبرز الكاتب جوانب جمهولة 

وو�يييشيييام الييبييو�ييشيينيية والييهيير�ييشييك، وقيييام 
الييراحييل  البو�شني  الرئي�س  بتقليده 
علي عزت بيغوفيت�س يف الريا�س عام 
1997، ودرع الأمم املتحدة لتقليل اآثار 
الفقر يف العامل يف العام ذاته، وو�شام 
الييقييد�ييس الييييذي قييلييده اإيييييياه الييرئييييي�ييس 
عييرفييات،  يا�شر  الييراحييل  الفل�شطيني 
يف حفل اأقيم بق�شر احلكم بالريا�س 
عام 1997، وو�شام »�شكتونا« الذي يعد 
اإييياه  الفلبني، وقييلييده  اأعييلييى و�ييشييام يف 
ا�ييشييرادا،  جوزيف  الفلبيني  الرئي�س 
اأثناء زيارته للفلبني عام 1999، وذلك 
تقديرا لإ�شهامه الفعال يف الن�شاطات 
الإن�شانية، كما منح الو�شام الأكرب يف 
ال�شنغايل  الرئي�س  وقييلييده  ال�شنغال، 
لل�شنغال  زيييارتييه  اأثيينيياء  �شيوف  عبده 

عام 1999.
علي  اليمني  الرئي�س  قلده  كما 
عبد اهلل �شالح اأثناء مرافقته للملك 
للعهد  وليييييييا  كييييان  عيينييدمييا  اهلل  عييبييد 
و�ييشييام   ،2001 عيييام  لليمن  زييييارتيييه  يف 
الوحدة اليمنية من الدرجة الثانية، 
بادن  امللك �شلمان »زمالة  كما يحمل 
باول الك�شفية« من قبل ملك ال�شويد 
عام  ع�شر،  ال�شاد�س  جو�شتاف  كييارل 
للعمل  الييبييحييرييين  وجييييائييييزة   ،2008
الإنييي�يييشييياين ليييييدول جمييليي�ييس الييتييعيياون 

اخلليجي عام 2008.

الجانب اآلخر
واأجنيييييييز امليييفيييكييير اليييكييياتيييب اليي�ييشييعييودي 
الراحل زين العابدين الركابي، كتابا 
عيينييوانييه »�ييشييلييمييان بيين عييبييد الييعييزيييز.. 
اجليييانيييب الآخيييييييير«، وو�يييشيييفيييه نييا�ييشييره 
لاهتمام،  باملثر  العبيكان«،  »مكتبة 
مييرجييعييا ذليييك اإليييى �ييشييبييبييني، اأولييهييمييا: 
يدور  عندما  بجديد  الإتيان  �شعوبة 
احلييييديييييث عيييين �ييشييخيي�ييشييييية مييعييروفيية 
كييانييت يف  اإذا  حمليا وعييربيييييا وعييامليييييا، 
عييلييو قيييامييية امليييليييك، والييييثيييياين جييانييبييه 
عن  الك�شف  يف  املو�شوعي  التوثيقي 
اجلوانب املجهولة بالن�شبة للكثرين 
باأن  علما  �شلمان،  امللك  �شخ�شية  يف 
ي�شغل  كييان  عندما  تاأليفه  مت  الكتاب 

من�شب اأمر منطقة الريا�س.
�شياق احلديث  الكتاب يف  واأورد 
ال�شريفني  احلرمني  خييادم  نهج  عن 
املييلييك �ييشييلييمييان يف اليي�ييشييفييافييييية كيياأحييد 
فيينييونييه يف احلييكييم، حييديييثييا مل ين�شر 
جمموعة  مع  �شلمان  امللك  قبل  من 
ميين طييياب جييامييعيية هيييارفيييارد اأثيينيياء 
زييييييارة اليييطييياب لييلييريييا�ييس ميييع اأحيييد 
ك�شف  �شنوات،  عييدة  قبل  اأ�شاتذتهم 
فيييييه عييين جيييوانيييب تيييوؤكيييد اإمليييييام املييلييك 

يف �شخ�شية امللك �شلمان الذي �شجل 
اأكرث من ن�شف قرن ح�شورا اإن�شانيا 
وخريا واإداريا. و�شلط اأي�شا ال�شوء 
اإدارييييا  بنجاحته  تتعلق  جييوانييب  على 
واإملييياميييه بييدبييلييومييا�ييشييييية وفييين احلييكييم، 
كما حدد املهارات ال�شيا�شية واملامح 
الإنيي�ييشييانييييية اليييتيييي يييتييمييتييع بييهييا املييلييك 

�شلمان بن عبد العزيز.

جوائز وأوسمة
ويحمل امللك �شلمان بن عبد العزيز، 
بتاريخ  الييريييا�ييس  ولييد مبدينة  اليييذي 
31 من دي�شمرب 1935، وبالتحديد يف 
ق�شر احلكم بالديرة، قلب العا�شمة 
الييي�يييشيييعيييوديييية، عييييييددا ميييين الأو�يييشيييمييية 
و�شاح  اأهمها  من  املختلفة،  واجلوائز 
امللك عبد العزيز من الدرجة الأولى، 

الذي يعد اأعلى و�شام يف ال�شعودية.
العا�شفة  و�شاح  على  ح�شل  كما 
ميين حركة  وذليييك تقديرا  وو�ييشييامييهييا، 
 ،1969 عام  لاأمر  الفل�شطينية  فتح 
األفي عام على  وو�شام مبنا�شبة مرور 
الو�شام  وقلده  باري�س،  مدينة  اإن�شاء 
الييرئييييي�ييس الييفييرنيي�ييشييي اليي�ييشييابييق جيياك 
�شراك، عندما كان عمدة باري�س، عام 
الذي  الفكرية،  الكفاءة  1985، وو�شام 
قلده اإياه ملك املغرب الراحل احل�شن 
 ،1989 عييام  البي�شاء  الييدار  يف  الثاين 
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وامييتيياكييه  الع�شر  بق�شايا  �شلمان 
روؤى وا�شحة حولها، حيث اأكد امللك 
عندما كان اأمرا للريا�س ب�شراحة 
اأن ال�شعوديني يوؤمنون باأن كل اإن�شان 
حيير يف عييقيييييدتييه، ل ُيييكييره قييط على 
ن�شو�شا  ميييوردا  يييريييدهييا،  ل  عقيدة 

كثرة حول هذه امل�شاألة.
كيييميييا اأو�ييييشييييح لأ�يييشيييتييياذ وطيييياب 
لب�شا يف  هيينيياك  اأن  هيييارفيييارد  جييامييعيية 
والتطرف«،  »الإرهييياب  مو�شوع  فهم 
اليييييذي يييرتييكييب مييين قييبييل اأ�ييشييخييا�ييس 
على  م�شددا  الإ�شام،  اإلييى  ينت�شبون 
اأن ذلك لي�س نابعا من م�شكلة اأ�شلية 
يف الدين نف�شه، وقال »امل�شكلة لي�شت 
يف امل�شدر ول يف املنهج، اإمنا امل�شكلة 
يييفييهييمييون  الييييذييييين  امليييتيييطيييرفيييني،  يف 
�شواء  ويطبقونه خطاأ،  الدين خطاأ، 
اأو  م�شلمني  املتطرفون  هيييوؤلء  اأكيييان 

م�شيحيني اأو يهودا«. 
وملح امللك �شلمان اإلى اأن تاأكيداته 
ييييرييييد منها  تييلييك احلييقييائييق ل  عييلييى 
اإرهييابيييييني  اأو  متطرفني  عيين  الييدفيياع 
على  للتنبيه  اإمنيييا  عيييدوا،  ي�شنفونه 
اأنييهييم ل ميييثييلييون الإ�يييشيييام، مو�شحا 
يوم  يف  تعانون  �ييشييوف  »اإنييكييم  بالقول 
من الأيام من املتطرفني يف امل�شيحية 
من  املتطرفون  فييهييوؤلء  واليييييهييودييية، 
م�شلمني ويهود وم�شيحيني ي�شرون 
بييالييبيي�ييشييرييية كييلييهييا ميييين حيييييييث اإنيييهيييم 
يجعلون العاقة بني الأديان والأمم 
عيياقييات تييوتيير وميي�ييشيياحيينييات و�ييشييراع 
وعييينيييف، بييييينييمييا اأرادهييييييا اهلل عيياقييات 

تعارف وتراحم و�شام«.

صفات المؤسس
ورث امللك �شلمان من امللك املوؤ�ش�س 
ونييال حظا موفورا  والييده،  �شخ�شية 
كالذكاء  واملييواهييب،  اخل�شائ�س  من 
امليييتيييوقيييد، و�ييشييرعيية الييبييديييهيية، وقيييوة 
الإميييان، وقوة الذاكرة التي ل غنى 
عيينييهييا لييكييل قيييائيييد نييياجيييح، ومييوهييبيية 
الوقت  وتقدير  العمل،  يف  النتظام 
الإميييييييارة  ميييوظيييفيييي  اأن  درجيييييية  اإلييييييى 
ييي�ييشييبييطييون �يييشييياعييياتيييهيييم عيييليييى وقيييت 

احل�شور اليومي للملك.
ومييييين اخليي�ييشييائيي�ييس امليي�ييشييركيية 
املييعييريف  ال�شغف  اأييي�ييشييا، ذليييك  املييهييميية 
واليييينييييزوع اإليييييى حتييقيييييق تييينيييوع ثييقييايف 
ميييتيييعيييدد امليييي�ييييشييييادر، فيييامليييليييك �ييشييلييمييان 
وال�شيا�شة  والتاريخ  الدين  يف  يقراأ 
والقت�شاد وعلم الأن�شاب والجتماع، 
وهو �شديق �شدوق للكتاب يف ال�شفر 

مثلما هو يف املقام.
وليييعيييل مييكييتييبييتييه املييينيييزلييييييية خيير 
�يييشييياهيييد عيييليييى مييي�يييشيييتيييوى اهيييتيييمييياميييه 
باجلانب الثقايف؛ اإذ حتتوي رفوفها 
عييلييى ميييا يييزيييد عييين 60 األييييف جملد 
ت�شمل  األييف عنوان متنوع   18 تغطي 
خمييتييلييف حييقييول املييعييرفيية وميييييادييين 

الثقافة.
العابدين  املييوؤلييف زييين  واأو�ييشييح 
هذا  اأن  الكتاب  مقدمة  يف  الييركييابييي 
للملك  ذاتييييية«  »�ييشييرة  لي�س  الكتاب 
»فلل�شرة  العزيز..  عبد  بن  �شلمان 
الييييذاتييييييييية خيي�ييشييائيي�ييشييهييا وطيييابيييعيييهيييا 
الكتاب  هييذا  اإمنييا  ولغتها،  واأدبياتها 
اكييتيي�ييشيياف اجلييانييب الآخيييير ميين رجييل 
واأعيييرفيييه  ميينييه  اأقييييييرب  اأن  قييييدر يل 
معرفة مبا�شرة مو�شعة، واأن اأتعامل 
مييلييوؤه  راق،  فييكييري  م�شتوى  يف  مييعييه 
اجلد واحلرية والت�شاور وال�شفافية 
ملمحا  اأحيانا،  الرفيع  والخييتيياف 
يق�شد  الييرفيييييع  الخيييتييياف  اأن  اإلييييى 
اليينييظيير يف ق�شايا  تيينييوع وجييهييات  بييه 
حتتمل وجهات نظر متنوعة. اأما يف 

الأ�شا�شيات فهناك تطابق ووحدة«.
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ولي العهد يهتم بالقراءة والشعر وعلوم الفلك

األمير مقرن بن عبد العزيز..
واحد وخمسون عاما في خدمة الوطن

امللكي  ال�شمو  العهد �شاحب  ولد ويل 
الأمر مقرن بن عبد العزيز اآل �شعود 
يف ال�شابع من �شوال 1364 املوافق 15 
�شبتمرب 1945، وهييو البيين الييي 35 من 
اأبناء امللك عبد العزيز الذكور. ولي�س 

له اإخوة اأ�شقاء.
ميين  عييييامييييا   51 �ييييشييييمييييوه   اأفييييينيييييى 
عييمييره يف خييدميية الييوطيين، بييداأهييا من 
ثم  ال�شعودية،  امللكية  اجلوية  القوات 
وبعدها  حييائييل،  منطقة  اإمييييارة  تييولييى 
اإمييييييييارة امليييديييينييية املييييينيييييورة، ثييييم رئييييي�ييشييا 
ليييا�يييشيييتيييخيييبيييارات الييييعيييياميييية، وبيييعيييدهيييا 
له،  خا�شا  ومبعوثا  للملك  م�شت�شارا 
ثم نائبا ثانيا لرئي�س جمل�س الوزراء، 

ووليا لويل العهد.

 تعليمه
مييعييهييد  يف  الأويل  تيييعيييليييييييميييه  تيييليييقيييى 
تخرجه  وبعد  النموذجي،  العا�شمة 
بييالييقييوات اجلييوييية  الييتييحييق  عيييام 1964 
يف  درا�شته  واأكييمييل  ال�شعودية،  امللكية 
عيييليييوم اليييطيييران يف املييمييلييكيية املييتييحييدة 
وتخرج فيها عام 1968، وظل يعمل يف 
القوات اجلوية امللكية ال�شعودية حتى 

عام 1980.
ويف الييثيياين ميين جييمييادى الأوليييى 
عني   ،1980 مييار�ييس   18 املييوافييق   1400
اأميييييييرا مليينييطييقيية حييييائييييل، وظيييييل بييهييذا 
�شعبان 1420  الي 16 من  املن�شب حتى 

املوافق 29 نوفمرب 1999، عندما عني 
اأمرا ملنطقة املدينة املنورة.

 1426 رمييي�يييشيييان  مييين   19 الييييي  ويف 
ُعييني رئي�شا  اأكييتييوبيير 2005  املييوافييق 22 
لأخيه  خلفا  الييعيياميية،  لا�شتخبارات 
الأمر نواف، وظل يف املن�شب حتى الي 
يوليو   19 �شعبان 1433املوافق  29 من 
للملك  م�شت�شارا  ُعييني  عندما   2012

ومبعوثا خا�شا له.
الأول 1434  الي 20 من ربيع   ويف 
املوافق 1 فرباير 2013 ُعني نائبا ثانيا 

لرئي�س جمل�س الوزراء.
 ويف اليييي 26 ميين جييمييادى الأوليييى 
بييين عبد  ميييقيييرن  الأميييييير  ُعييييني   1435
ا�شتمرار  العهد مع  لويل  ولياً  العزيز 
�ييشييمييوه نييائييبييا ثييانيييييا لييرئييييي�ييس جمل�س 

الوزراء.

مواهب واهتمامات
ييييعيييرف عييين الأميييييير ميييقيييرن بييين عبد 
والر�شد  الفلك  لعلوم  ميوله  العزيز 
واأبييحيياث  والثقافة،  والييقييراءة  الفلكي 
اليييييزراعييييية، اإ�يييشيييافييية اإليييييى اهييتييميياميياتييه 
بييا�ييشييتييخييدامييات الييتييقيينييييية، واحلييكييوميية 
الإلييكييرونييييية وتييطييبيييييقيياتييهييا، وكييذلييك 
كبرة  مكتبة  ولييديييه  العربي،  ال�شعر 
اآلف كتاب. كما  بها ما يزيد على 10 
يراأ�س عديدا من املجال�س واجلمعيات 

املتخ�ش�شة.
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حتفل �شرة ويل ويل العهد �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمر حممد بن نايف 
اآل �شعود، بالب�شمات  بن عبد العزيز 
بيئة احلكم  اكت�شب من  كما  وامليياآثيير، 
بن  نايف  الأمييير  وواليييده  وال�شيا�شة 
عييبييد الييعييزيييز اآل �ييشييعييود، رحييمييه اهلل، 
مييييزيييييدا ميييين اخليييييييربات اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
يتمتع  حيث  والت�شالية؛  والإداريييية 
مبييعييرفيية مييتييعييمييقيية بيييالييي�يييشييياأن اليييعيييام، 
واملفكرين  املواطنني  مييع  والتوا�شل 
واليي�ييشييا�ييشيية، والييدبييلييومييا�ييشيييييني الييذييين 
يييلييتييقييونييه خيييال زيييياراتيييه الييداخييلييييية 

واخلارجية ملختلف دول العامل.
 

محاربة اإلرهاب
ملييحيياوليية  اليييعيييهيييد  ويل  ويل  تيييعييير�يييس 
اغييتيييييال مييين قييبييل تيينييظيييييم الييقيياعييدة، 
للداخلية  وزيييرا  تعيينه  يتم  اأن  قبل 
بييعييدمييا وّجيييييه لييهييا �يييشيييربيييات مييوجييعيية 
التنظيم  �شمل  �شتت  حتى  ومييوؤثييرة، 
يييوا�ييشييل بحنكته  الإرهيييابيييي، ومييييازال 
ت�شتيت الإرهاب يف �شتى بقاع الأر�س، 
حييتييى ُلييقييب بيييي »جيييييرال احلييييرب على 

الإرهاب«.
 

أمر الوالية
الييعييهييد  اإنيي�ييشييانييييية ويل ويل  تييتييجيي�ييّشييد 
الأمر حممد بن نايف، فيما يقدمه 
وغربها،  الباد  �شرق  م�شاعدات  من 
ال�شوريني،  لاأ�شقاء  كييانييت  واآخييرهييا 
التي اأ�شرف عليها بنف�شه؛ حيث جاء 
طلب  عقب  للداخلية،  وزيييرا  تعيينه 
اإعيييفييياءه ميين من�شبه،  الأميييير اأحييمييد 
كيياأحييد اخلييييرباء بييالييو�ييشييع الأميينييي يف 
من  اكت�شبها  التي  وخلربته  اململكة، 
ممار�شة عمله يف منا�شب عدة، ومن 
وليا  تعيينه  جيياء  لييوالييده  م�شاحبته 
ليييويل الييعييهييد بييقييرار خيييادم احلييرمييني 
امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، 
تييياأكيييييييدا عييلييى �ييشيير املييمييلييكيية يف �شخ 
الدماء ال�شابة، وحر�شها على تاأمني 

الوطن وا�شتقراره.
 

الميالد والنشأة
ن�شاأ الأمر حممد بن نايف بن عبد 
العزيز اآل �شعود، يف بيئة حكم �شيا�شي 
عريق، فهو اأحد حفدة موؤ�ش�س اململكة 
كيانها  وبيييياين  اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية 
 ، الييعييزيييز  املييلييك عبد  العظيم جيياليية 
ابييين ل�شاحب  ثييييراه، وهيييو  طييّيييب اهلل 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س 
جمييليي�ييس اليييييييييوزراء وزييييييير الييداخييلييييية 
الأميييييير نييياييييف بييين عييبييد اليييعيييزييييز اآل 
�ييشييعييود، رحييمييه اهلل، الييييذي يييعييد اأحييد 
وكانت  ال�شعودية،  الدولة  اأبرز رجال 
واإداريييية  واأميينييييية  لييه جتييربيية �شيا�شية 
عميقة، كما يعد �شخ�شية عاملية بارزة 

يف ميادين العمل الإن�شاين.

عائلته وأبناؤه
ُولد الأمر حممد مبدينة جدة يف الي 
25 من �شهر �شفر لعام 1379 املوافق 
30 اأغ�شط�س 1959، وهو البن الثاين 

أعداء االستقرار والسالم حاولوا اغتياله

ولي ولي العهد.. ثقافة واسعة
وخبرات إدارية وأمنية عميقة

لاأمر نايف بن عبد العزيز، رحمه 
اهلل، من الأمييرة اجلوهرة بنت عبد 
العزيز بن م�شاعد اآل �شعود، ومتزوج 
ميين الأميييييرة رمييييا بيينييت �ييشييلييطييان بن 
عبد العزيز اآل �شعود، وله من الأبناء 

الأمرة �شارة، والأمرة لولوة.

تعليمه وخبراته
التعليم  الأميير حممد مراحل  در�س 
البييتييدائييييية واملييتييو�ييشييطيية والييثييانييوييية 
ووا�شل  بالريا�س،  العا�شمة  مبعهد 
املتحدة  بالوليات  اجلامعي  تعليمه 
الأمريكية وح�شل على البكالوريو�س 
يف العلوم ال�شيا�شية عام 1401 املوافق 

.1981
ح�شل عييلييى عيييدد ميين الييييدورات 
اململكة  داخييييل  املييتييقييدميية  الييعيي�ييشييكييرييية 
�شلة  ذات  دورات  وهييييي  وخيييارجيييهيييا، 
بال�شوؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.

اأ�شاف عمله يف القطاع اخلا�س 
قبل التحاقه بالعمل الر�شمي جتربة 
ثييرييية يف املييجييال القييتيي�ييشييادي واملييايل 
الداخلي  ال�شعيدين  على  والتجاري 

واخلارجي.
الت�شالية  مهاراته  تنوعت  كما 
مييين خييييال تييعيياميياتييه ميييع خمتلف 
احليوية  املييجييالت  هييذه  يف  العاملني 
الدولة والأفيييراد.  �شوؤون  واملييوؤثييرة يف 
اخلا�س  بالقطاع  �شلته  انتهت  وقييد 

عام 1419 املوافق 1998.
 

مناصب ومهمات
�يييشيييدر اأميييييير مييلييكييي بييتييعيييييني �ييشييمييوه 
باملرتبة  الييداخييلييييية  لييوزييير  ميي�ييشيياعييدا 
امليييميييتيييازة؛ وذلييييك بييتيياريييخ 27 حمييرم 

1420 املوافق 13 مايو 1999.
بتعيني  مييلييكييي  اأميييير  �ييشييدر   كما 
�ييشييمييوه ميي�ييشيياعييدا ليييوزيييير الييداخييلييييية 
الييرابييع من جمادى  مبرتبة وزييير يف 
الآخرة 1425 املوافق 22 يوليو 2004.

 
اهتماماته اإلنسانية

يتابع �شموه باهتمام �شوؤون ال�شجناء 
اأ�ييشيير املتورطني يف  واأ�ييشييرهييم وكييذلييك 
اإرهابية الذين يتوا�شلون مع  اأعمال 
اأقييدم  ما  م�شتنكرين  مبا�شرة  �شموه 
خاطئة  ت�شرفات  من  اأبيينيياوؤهييم  عليه 

بحق وطنهم واأ�شرهم.
يف  ُين�شر  مييا  �ييشييمييوه  يييتييابييع   كما 
و�ييشييائييل الإعييييام عيين ذوي الييظييروف 
يية وييييبيييادر �ييشييمييوه اإلييييى اإنييهيياء  اخلييا�ييشّ

م�شكاتهم وحتقيق مطالبهم.
احلر�س  �شديد  اأنه  اإلى   اإ�شافة 
على متابعة اأحوال اأفراد رجال الأمن 
ظييروف  يف  مهماتهم  يييييوؤدون  الييذييين 
مناخية �شعبة وتذليل ما يواجهونه 
ه بعاج  من �شعوبات وظروف ويوِجّ
وم�شاعدة من تعر�س منهم للمر�س 
اأو الإ�شابة اأثناء اأداء الواجب الأمني.
لوزارة  باملراجعني  �شموه  ويعنى 
واملقيمني  املييواطيينييني  ميين  الييداخييلييييية 
ويييتييفييهييم اأو�يييشييياعيييهيييم ويييتييابييع اإنيييهييياء 
ويحر�س  اليينييظييام  اإطيييار  يف  �شكواهم 

عيييليييى اإحيييياطييييتييييهييييم مبيييييا ييييتيييم حيييييييال 
مييراجييعيية  تكليفهم  دون  قيي�ييشيياييياهييم 
اليييييييوزارة، وذلييييك مييين خييييال و�ييشييائييل 

الت�شال احلديثة.
اهتماما خا�شا  �شموه  كما يويل 
النييحييراف  بيياليي�ييشييبيياب ودرء خميياطيير 
والإرهاب واملخدرات عنهم وم�شاعدة 

اأ�شرهم على مواجهة جنوح اأبنائهم.
�شموه  يييدعييم  ذاتيييه،  ال�شياق  ويف 
املييييييبييييييادرات الإنييي�يييشيييانييييييية والأعيييييميييييال 
اهتماما  ويهتم  املخل�شة،  اخلييرييية 
كييبييرا بيي�ييشييهييداء اليييواجيييب وامليي�ييشييابييني 
يف ميييواجيييهييية الأعيييييميييييال الإرهييييابييييييييية 
واأ�شرهم وتقدمي  الأمنية  والأحييداث 
الييرعيياييية والييعيينيياييية لييهييم وحتييمييل ما 
وتوفر  مالية،  التزامات  من  عليهم 
اليي�ييشييكيين امليينييا�ييشييب لييهييم ولأ�يييشيييرهيييم، 
تعليمهم  اأبنائهم  موا�شلة  وت�شهيل 
اإعالة  م�شتقبا  ليتولوا  وتوظيفهم 

اأ�شرهم.
 

اهتماماته الفكرية 
والثقافية

يعد �شموه من املتابعني ملختلف فنون 
العلم واملعرفة على وجه العموم وما 
له �شلة ب�شوؤون الأمن ب�شفة خا�شة. 
ومييييكييين الييييوقييييوف عييلييى اهييتييميياميياتييه 
اليييفيييكيييريييية واليييثيييقيييافييييييية يف اليي�ييشييطييور 

التالية:
الإعام  و�شائل  �شموه  يتابع   •
كييييافيييية ومييييييا يييي�يييشيييدر عييينيييهيييا ميين 
النواحي  يف  توؤثر  قد  م�شامني 
ويعنى  بيياآخيير  اأو  ب�شكل  الأميينييييية 
بييياليييطيييرح امليييو�يييشيييوعيييي واليينييقييد 

الهادف البناء.
دقيية  عييلييى  احلييير�يييس  • �ييشييديييد 
امليول  ميين  وجتييردهييا  املعلومات 
بها  ليعتد  ال�شخ�شية  والأهيييواء 

يف اتخاذ القرار ال�شائب.
الظهور  اإلييى  �شموه  مييل  ل   •
الإعييييامييييي اليييييذي يييفييتييقيير اإليييى 
اأن  وييييييييييرى  الييييينييييياجيييييز،  الييييفييييعييييل 
تيي�ييشييبييق  اأن  يييينيييبيييغيييي  الأعييييييمييييييال 
الأقييييييييوال، واأنيييهيييا هيييي خييير من 

يتحدث عن فاعلها.
اإلى توظيف كل منجٍز  • ي�شعى 
تطوير  �شبيل  يف  وتقني  علمي 
الأداء الأمني وتوفر ال�شتقرار 

الجتماعي.
 

هواياته
ميار�س ويل ويل العهد هواية القن�س 
التي يعد والده الأمر نايف بن عبد 
العزيز اآل �شعود، رحمه اهلل، من اأبرز 
الدوام  روادهييا، كما كان يرافقه على 

خال رحات القن�س.
وميار�س �شموه ريا�شة ال�شباحة، 
ويييجيييييد فيينييون الييرميياييية، اإليييى جانب 
ومتابعة  بالفرو�شية  �شموه  اهييتييمييام 

هذه الريا�شة الأ�شيلة.
وحتيييظيييى الأليييييعييييياب الييريييا�ييشييييية 
ومتابعته؛  �شموه  باهتمام  املختلفة 

خا�شة عندما يتاح له ذلك.
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الصناعة األسرع نموا في العالم..
في عهد الراحل

العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  اأ�شهم 
يرحمه اهلل، يف دعم اجلانب ال�شناعي 
ا�شراتيجية  و�شع  خال  من  بالباد 
والتحويلية  الييتييعييدييينييييية،  اليي�ييشيينيياعييات 
وهيييييييي املييييرحييييليييية الأكييييييييييرث اأهييييمييييييييية يف 

ال�شناعة.
واتييييخييييذ ميييين الييي�يييشييينييياعييية خيييييييارا 
ا�يييشيييراتيييييييجيييييييا ييييدفيييع نيييحيييو الييتيينييمييييية 
ال�شناعية  املييييدن  واأنييي�يييشييياأ  امليي�ييشييتييداميية، 

�شناعية  مدينة   32 اإلييى  ق�شر،  زميين 
ما بني قائمة وحتت التطوير منت�شرة 
يف جميع مناطق اململكة البالغ عددها  
املييدن  تاأ�شي�س  منييا  حيييييث  منطقة،   13
مع  يت�شابق  �ييشييريييعييا  منيييوا  ال�شناعية 

الزمن.
ب�شكل  ال�شناعية  املييدن  وانت�شرت 
الييريييا�ييس 1 و2 و3،  وا�ييشييع يف كييل ميين 
و2   1 والييييدمييييام  و4،  و3  و2   1 وجيييييدة 
و2،   1 والييقيي�ييشيييييم  املييكييرميية  ومييكيية  و3، 
والأحيي�ييشيياء، واملييدييينيية امليينييورة، واخلييرج 
و�شدير وحائل وتبوك وعرعر واجلوف 
وع�شر وجييازان وجنران والباحة 1و2 

والزلفي و�شقراء، وحفر الباطن.
الأرا�شي  اإجمايل  م�شاحة  وزادت 
املطورة عن 162 مليون مر مربع يف 
 42 وكانت يف 2007 فقط  نهاية 2013، 

مليون مر مربع.

الييي�يييشييينييياعييييييية واليييتيييقييينييييييية واخليييدمييييييية 
واليي�ييشييكيينييييية واليييتيييجييياريييية، فيييالإييييجيييار 
واحد  ريال  يبداأ من  لاأر�س  ال�شنوي 
لييلييميير املييييربييييع، و�يييشييينيييادييييق الييتييمييويييل 
امل�شاريع  تقر�س  والبنوك  احلكومية 
اإلى  ت�شل  مي�شرة  بقرو�س  ال�شناعية 
75% من راأ�ييس املييال ومييدة �شداد ت�شل 
اأخرى  ت�شهيات  وهناك  �شنة،   20 اإلى 
ليييدعيييم اليييي�ييييشييييادرات بيييتيييقيييدمي �ييشييمييان 
لييلييواردات  اليي�ييشييادرات واإعييفيياء جمركي 

من املواد اخلام والآلت.
ا�شراتيجية  نييطيياق  يف  ذليييك  كييل 
للهيئة  ر�ييشييمييهييا  الييتييي  اهلل  عييبييد  املييلييك 
اليييي�ييييشييييعييييودييييية لييييلييييمييييدن الييي�يييشييينييياعييييييية 
ل�شتقطاب  »ميييدن«  التقنية  وميينيياطييق 
ال�يييشيييتيييثيييميييارات اليي�ييشيينيياعييييية وتييوطييني 
التقنية احلديثة والرتقاء بخدماتها، 
الأ�شا�شية  اخلييدمييات  بتوفر  وقييامييت 

واأجنييز  اململكة،  مناطق  على  وعممها 
وعيييييده ليي�ييشييكييان اليي�ييشييمييال، حيييني اأنيي�ييشيياأ 
مييدييينيية وعييييد اليي�ييشييمييال اليييتيييي �ييشييتييكييون 
والتعليمية  ال�شناعية  التنمية  قاعدة 

وال�شحية وال�شكانية يف املنطقة .

المدن الصناعية
فقد  اليي�ييشيينيياعييييية،  امليييدن  وعييلييى �شعيد 
ارتفع عددها يف عهد امللك عبد اهلل يف 

ال�شناعية يف عهد  املييدن  وحققت 
فييعييدد امل�شانع  كييبييرة،  نييقييليية  اليييراحيييل 
اأكيييييرث من  اإليييييى   1950 مييين  تيي�ييشيياعييف 
ت�شاعفت  كييمييا  م�شنع،  اآلف  خم�شة 
ميجا   1600 ميين  الكهربائية  الييطيياقيية 
فولت  5900 ميجا  اإليييى  اأمييبيير  فييولييت 

اأمبر.
اإلييى  يتطلع  اهلل  عبد  امللك  وكييان 
القطب  اليي�ييشيينيياعييييية  املييييدن  ت�شبح  اأن 
القت�شادي ال�شناعي الأول املقبل على 
الدولة  اأنفقت  حيث  اململكة،  م�شتوى 
لتطوير  ريييال  مليارات  ثمانية  اأخييرا 

البنية التحتية واإي�شال اخلدمات.

مزايا وحوافز
اململكة  اليي�ييشيينيياعييييية يف  املييييدن  وتييتييميييييز 
بييياليييعيييدييييد ميييين املييييزايييييا القييتيي�ييشييادييية 
واحليييييييوافيييييييز اجليييييياذبيييييية ليييليييمييي�يييشيييارييييع 

واليييي�ييييشييييرورييييية الييييتييييي ييييحيييتييياج اإليييييييهيييا 
امل�شتثمرون يف املدن ال�شناعية.

ويف عييهييد الييراحييل املييلييك عييبييداهلل 
نيييفيييذت »ميييييدن« جمييمييوعيية كيييبيييرة من 
م�شروع   300 من  اأكييرث  بلغت  امل�شاريع 
بقيمة اإجمالية تتجاوز ثمانية مليارات 
مع  بال�شراكة  اأخيييرى  وم�شاريع  رييييال 
باأكرث  قيمتها  تييقييدر  اخلييا�ييس  القطاع 
من اأربعة مليارات ريال، منها ما يتعلق 
اجلديدة  ال�شناعية  الأرا�شي  بتطوير 
وتيييياأهيييييييييل اليييبييينييييييية الييتييحييتييييية لييلييمييدن 

القائمة.
كييذلييك اأ�ييشييهييمييت اليييدولييية يف عهد 
املرافق  كافة  توفر  يف  اهلل  عبد  امللك 
مثل  ال�شناعية  املدن  مل�شاريع  امل�شاندة 
الكهربائية  التحويل  حمطات  اإيييجيياد 
وحمطات  الييكييهييربيياء،  تييوزيييع  و�شبكات 
معاجلة املياه و�شبكات توزيع وت�شريف 
املييييييييياه، و�ييشييبييكييات اليييطيييرق الييداخييلييييية 
الإنييارة، وم�شاريع  والأر�شفة، و�شبكات 

الت�شجر والبحرات واحلدائق.
بالإ�شافة اإلى �شبكات الت�شالت، 
الرابطة  ال�شريعة  الييطييرق  وم�شاريع 
احلرة  للحركة  ج�شورا  تت�شمن  التي 
يف مداخل املدن ال�شناعية، وغر ذلك 
بيئة  لتوفر  واملييرافييق  ميين اخلييدمييات 

جاذبة لا�شتثمارات ال�شناعية.
ويف الجتييييياه نييفيي�ييشييه، عييمييل املييلييك 
الراحل على دعم العديد من امل�شاريع 
اليي�ييشيينيياعييييية اليييكيييربى، حيييييث مت خييال 
العام املا�شي تد�شني العقود الإن�شائية 
من قبل اجلهات احلكومية وال�شركات 
يف  املحلية  التنمية  مليييبيييادرات  الييكييربى 
م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير مدينة 

وعد ال�شمال.

مبادرات التنمية
ويييتييواكييب تييوقيييييع الييعييقييود الإنيي�ييشييائييييية 
املحلية  التنمية  ومبادرات  والهند�شية 
امللك عبد اهلل لتطوير مدينة  مل�شروع 
التي  الييدوليية  تييوجييه  ال�شمال مييع  وعييد 
متيي�ييشييي قيييدميييا يف حتييقيييييق الييتيينييمييييية 
املييي�يييشيييتيييدامييية وامليييييتيييييوازنييييية واليييتييينيييوييييع 
لييتيياأ�ييشييييي�ييس قيياعييدة �شلبة  القييتيي�ييشييادي 
وميييتييييييينييية ييييرتيييكيييز عييليييييهييا القيييتييي�يييشييياد 
للمواطن  الييرفيياه  لتحقيق  ال�شعودي 
الييييذي هيييو حمييييور الييتيينييمييييية وهييدفييهييا. 
امل�شاريع  قيام  ي�شهم  اأن  املتوقع  وميين 
مكانة  تعزيز  يف  ال�شناعية  التعدينية 

اململكة يف الأ�شواق العاملية.
وقد اأوفى امللك عبد اهلل بن عبد 
تاأخذ  بيياأن  بييوعييده  اهلل  يرحمه  العزيز 
ن�شيبها  اليي�ييشييمييالييييية  احلييييدود  منطقة 
رفييياه  عييلييى  الييتيينييمييييية مبيييا ينعك�س  مييين 
التوجه  هييذا  مثل  اإن  حيث  املواطنني، 
ونهجها  الفتية  الييدوليية  هييذه  داأب  هييو 

املبارك الذي مل حتد عنه يوما ما.
اهلل  عبد  امللك  م�شروع  و�شي�شهم 
لتطوير مدينة وعد ال�شمال يف اإيجاد 
للمقاولني  واعيييدة  ا�شتثمارية  فيير�ييس 
مييينيييطيييقييية احليييييييدود  اليييي�ييييشييييعييييوديييييني يف 
فر�س  اإيييجيياد  يف  والإ�ييشييهييام  ال�شمالية 
وظيييييفييييية لأبييينييياء امليينييطييقيية حتييقييق لهم 
يف  ولي�شهموا  ال�ييشييتييقييرار  ميين  مييزيييدا 

خدمة وتنمية بادهم.



عدد خاص: رحيل عبد اهلل.. عهد سلمان آفاق الجامعة  |  العدد 136  |  12 ربيع الثاني 1436  |  1 فبراير 2015



آفاق الجامعة  |  العدد 136  |  12 ربيع الثاني 1436  |  1 فبراير 2015عدد خاص: رحيل عبد اهلل.. عهد سلمان

عهد الملك عبداهلل..
إنجازات رياضية غير مسبوقة

سلطان عوض

عهد  يف  ال�شعودية  الريا�شة  �شهدت 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز »رحمه 
اهلل« الييعييديييد ميين الإجنيييييازات وذلييك 

بعد اأن تلقت دعما غر م�شبوق.
فييفييي عيييهيييده و�ييشييلييت الييريييا�ييشيية 
الوطنية اإلى القمة �شواء على �شعيد 
املنتخبات اأم الأندية يف كافة الألعاب 
فيياإن مثل هذه  �شك  وبييا  الريا�شية، 
تاأتي  ل  امل�شرفة  والنتائج  الإجنييازات 
اإل بف�شل اهلل اأول ثم بف�شل الدعم 
الكبر الذي يحظى به قطاع ال�شباب 
رحمه  عييبييداهلل  امللك  ميين  والريا�شة 
دعمه  خييال  ميين  ذلييك  ويت�شح  اهلل، 
لييلييريييا�ييشيييييني وتييوجيييييهيياتييه الييدائييميية 
رعايته  اأو  لهم  ا�شتقباله  خييال  لهم 

للمنا�شبات الريا�شية املختلفة.
» اآفيياق« ر�شدت اأبييرز الإجنييازات 
ال�شعودية  لييلييريييا�ييشيية  حتييقييقييت  الييتييي 

اأثناء فرة توليه احلكم، رحمه اهلل.

جوهرة جدة و11 ملعبا  
اأهيييدى املييلييك عييبييداهلل لأبيينيياء الوطن 
حمافظة  يف  عاملية  ريا�شية  مدينة 
جدة اإذ ا�شتجاب ملنا�شدات الريا�شيني 
وحييييول احلييلييم اإلييييى واقييييع ميين خييال 
مييدييينيية امليييليييك عيييبيييداهلل الييريييا�ييشييييية 
اليييتيييي ييييوجيييد بييهييا مييلييعييب اجليييوهيييرة، 
الييييييذي يييتيي�ييشييع لأكييييييرث ميييين 60 األييييف 
مييتييفييرج مبييدرجييات مييرقييميية ومييرافييق 
اأكيييرب  يف  اإل  تيييوجيييد  ل  مبييوا�ييشييفييات 

املاعب العاملية.
بعدم  اجلديد  امللعب  ميتاز  كما 
الطاقة  وتبلغ  حوله.  م�شمار  وجييود 
ال�شتيعابية ملواقف ال�شيارات 20 األف 
خم�ش�شا  موقفا   311 وفيها  �شيارة 
ليييييييييذوي الحيييييتييييييييييياجيييييات اخلييييا�ييييشيييية، 
عط�س  �ييشييروي  التي  املدينة  وت�شم 
اجلييميياهيير الييريييا�ييشييييية مييرافييق عييدة 
تييتيي�ييشييميين ثييياثييية مييياعيييب كييييرة قييدم 
ل�شدا�شيات  ماعب  واأربعة  خارجية، 
كييييرة الييييقييييدم، و�ييشييتيية مييياعيييب تن�س 
كما  مغلقة،  كييبييرة  و�ييشيياليية  اأر�يييشيييي، 
تيي�ييشييم املييدييينيية الييريييا�ييشييييية ميي�ييشييجييدا 
رئييييي�ييشيييييا وعيييييدة ميي�ييشييليييييات تيييتيييوزع يف 

اأنحاء املدينة.
باإقامة  اهلل،  رحمه  اأميير،  بعدها 
11 ملعبا على غرار اجلوهرة موزعة 
عييلييى كييياميييل حميييافيييظيييات اليييوطييين يف 
على  اهلل  توؤكد حر�شه رحمه  خطوة 
اجليييانيييب الييريييا�ييشييي، ودعيييميييه الييبيينييى 
التحتية املهمة للرقي ب�شباب الوطن.

االحتياجات الخاصة 
يف عام 2005م تاأهل املنتخب ال�شعودي 
اإلييييى نييهييائيييييات كييياأ�يييس اليييعيييامل 2006م 
تيياريييخييه، و�شهد  الييرابييعيية يف  لييلييمييرة 
العام ذاته اإجنازا �شعودياً اآخر يف كرة 
بلقب  الحتيياد  تتويج  القدم متثل يف 
دوري اأبييطييال اآ�ييشيييييا وهيييو مييا اأو�ييشييلييه 
لاأندية،  العامل  كاأ�س  يف  للم�شاركة 
ومل تتوقف الإجنازات ال�شعودية عند 
املنتخب بطولة  بييل حقق  احلييد  هييذا 

الييعيياملييييية مييين خيييال نييتييائييجييهييم الييتييي 
اأذهلت خ�شومهم واأو�شلت الفرو�شية 
اإذ  التتويج  من�شات  اإليييى  ال�شعودية 
كيييان لييفيير�ييشييانيينييا نيي�ييشيييييب الأ�يييشيييد من 
اليييتيييي حتييقييقييت يف عهد  الإجنيييييييييازات 
ويفخر  اهلل،  رحييمييه  عيييبيييداهلل،  املييلييك 
اليي�ييشييعييوديييون بيينييتييائييج الييفييرو�ييشييييية، اإذ 
يعترب اأحد اأكرث الحتادات الريا�شية 

حتقيقا لاإجنازات.
الييفييرو�ييشييييية  حييقييقييت  فييفييي 2006 
اليي�ييشييعييودييية ذهييبييييية قييفييز احلييواجييز يف 
وو�شل  بالدوحة.  الآ�شيوية  الألعاب 
اإلييى   2007 عييام  العيد  خالد  الفار�س 
يف  ماليزيا  يف  الييعييامل  كيياأ�ييس  نهائيات 
اجلائزة  ب�س�ط  ف�زه  بعد  ذاته  العام 
اليييكيييربى لييبييطييوليية املييمييلييكيية الييدولييييية 

الثالثة املوؤهلة اإلى كاأ�س العامل.
ال�شعودية  الفرو�شية  و�شجلت   

عيييبيييداهلل اليي�ييشييربييتييلييي يف اليييعيييام ذاتيييه 
التوايل  باملراكز الثاثة الأولى على 
الييدوري العربي ) اجلولة  يف بطولة 
الرابعة( التي اأقيمت يف دبي مب�شاركة 

15 دولة عربية.
العيد  خالد  الفار�س  ح�شل  كما 
عييلييى كيياأ�ييس مييلييك الييبييحييرييين لبطولة 
العيد  الدولية، وتاأهل  قفز احلواجز 
مييييع اليييفيييار�يييس الأمييييييير عييييبييييداهلل بيين 
مييتييعييب بييين عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز 
وحققت  الييعييامل،  كيياأ�ييس  نهائيات  اإليييى 
الييفييار�ييشيية عييلييييياء احلييويييطييي اإجنييييازا 
ليييرييييا�يييشييية اليييفيييرو�يييشييييييية يف ميي�ييشييابييقيية 
بح�شولها  الدولية  والتحمل  القدرة 
العامل  بطولة  يف  الثالث  املركز  على 

للقدرة والتحمل.
الفرو�شية  اإجنييازات  ومل تتوقف 
عند هذا احلد، ففي عام 2009 حقق 

مكة  يف  الأولييى  الإ�شامي  الت�شامن 
املكرمة. ويف عام 2006 حقق املنتخب 
اليي�ييشييعييودي ليياحييتييييياجييات اخلييا�ييشيية 
اإجنازا عامليا عندما فاز بكاأ�س العامل 
 2010 ويف  تاريخه،  يف  الأوليييى  للمرة 
كيييرر اأخيي�ييشيير الحييتييييياجييات اخلييا�ييشيية 
اأن  الإجنيياز ذاتييه واحتفظ بلقبه بعد 

توج بطا.
املنتخب  خطف   2008 عيييام   ويف 
الأوملييييبييييي لييقييب كييياأ�يييس اخلييليييييج، وهييو 
الأمر ذاته بالن�شبة ملنتخب النا�شئني، 
كما اأن فريقي التفاق والأهلي توجا 
عامي  متتاليني  خليجيني  بلقبني 

2007م »التفاق« 2008 »الأهلي«.

ألقاب عالمية للفروسية
جنح الفر�شان ال�شعوديون يف ت�شريف 
املحافل  رايته عاليا يف  ورفييع  الوطن 

اإجنييييازا عييامليييييا جييديييدا يف الييعييام ذاتييه 
عندما انتزعت املهرة ال�شعودية »ليان 
لفئة  العامل  كاأ�س  بطولة  اخلالدية« 

املهرات.
ميينييتييخييب  تيييييياأهييييييل   2008 ويف 
الفرو�شية اإلى دورة الألعاب الأوملبية 

ببكني.
كييمييا اأ�ييييشيييياف احلييي�يييشيييان الييعيياملييي 
الييعييامل لفئة  »داكيييياروا« بطولة كيياأ�ييس 
الفحول، وحل املهر العاملي »ماركيز« 
و�ييشيييييفييا لييبييطييل الييعييامل لييفييئيية املييهييور، 
العامل  كيياأ�ييس  خييتييام بطولة  وذليييك يف 
جليييميييال اخليييييييل الييعييربييييية الأ�ييشيييييليية 
بيييبييياريييي�يييس  يف �ييييشييييالييييون دو�يييييشيييييوفيييييان 
مب�شاركة 260 جييوادا مثلت 38 دولة، 
وتيييوج الأميييير الييفييار�ييس عييبييد اهلل بن 
العزيز،  عبد  بيين  اهلل  عبد  بيين  متعب 
واليييفيييار�يييس خييالييد الييعيييييد، والييفييار�ييس 

الييفييار�ييس الأميييير عييبييداهلل بيين متعب 
بييين عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز ثيياثيية 
الأول  الفرو�شية،  لريا�شة  اإجنيييازات 
الثانية  اجلييوليية  لييربنييامييج  بيياإكييمييالييه 
من نهائيات بطولة احتاد الفرو�شية 
بالوليات  فيجا�س  ل�ييس  يف  اليييدويل 
القفز  جمييال  يف  الأمييركييييية  املتحدة 
بح�شوله  واليييثييياين  احليييواجيييز،  عييلييى 
عييلييى اجلييييائييييزة اليييكيييربى يف بييطييوليية 
احلواجز  لقفز  الدولية  »نيوترين« 
اأولى البطولت  املقامة يف بلجيكا يف 
اليييدولييييييية اليي�ييشيييييفييييية عييلييى حيي�ييشييانييه 
واليييثييياليييث  جييييابييييك«،  »ميييوبييياييييليييي اهلل 
الثاين ببطولة  املركز  بح�شوله على 
الييييربازيييييل على  رييييييودي جيييانيييرو يف 

جواده »موبايلي اهلل جابك«.
و�شهد عام 2010 توا�شل اإجنازات 
ال�شعودي  املنتخب  باإحراز  الفرو�شية 
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احلواجز  قفز  يف  الذهبية  امليدالية 
يف  الفرو�شية  م�شابقة  �شمن  للفرق 
التي   16 الييي  الآ�شيوية  الألييعيياب  دورة 
اأقيمت يف مدينة غوانغجو ال�شينية، 
وفييييييياز الييييفييييار�ييييس رميييييييزي اليييدهييياميييي 
بييذهييبييييية الأ�يييشييييييياد لييقييفييز احليييواجيييز، 
امليدالية  العيد  خالد  زميله  نال  كما 
الدويل  الفار�س  وفر�س  الربونزية، 
بطولة  على  ا�شمه  �شربتلي  عييبييداهلل 
اإذ حقق   الييفييرو�ييشييييية  الييعييامل لأليييعييياب 
املركز الثاين يف اأكرب اإجناز عربي يف 

جمال فرو�شية قفز احلواجز.
اإ�شطبات  اإجنييييازات  اأبيييرز  ولعل 
اخلييالييدييية هييي فيييوز« داكيييييارو« بكاأ�س 
العامل للجمال عام 2011 التي اأقيمت 
يف فرن�شا، واأ�ييشيياف » داكيييارو« اإجنييازا 
اآخرا بفوزه بكاأ�س العامل للباتينيوم 

عام 2012.
اإجنيييييازا غر  عيييام 2012  وحييمييل 
عندما  ال�شعودية،  للفرو�شية  عييادي 
اإهييييداء قييائييدنييا املييلييك عبد  جنحت يف 

الأ�شيلة التي اختتمت يف فرن�شا.
وجييييييياء احليييييفييييياظ عيييليييى الييلييقييب 
بييانييديييرو�ييس،  الييتيياريييخييي عييرب الفحل 
اأكييييييييرث مييييين 151  و�ييييشييييط مييي�يييشييياركييية 
اأنتجته  ما  واأجمل  اأجييود  ح�شانا من 
 20 ميين  قييدمييت  العاملية  ال�شطبات 
دولة، مقتفيا اأثر زميله داكارو الذي 
انييتييزع اأول لييقييب »بيياتييييينيييييوم« الييعييام 
امليييا�يييشيييي مييين ميييييييدان اليييعييير�يييس ذاتيييه 
الييذي  بييارييي�ييس  �شوفنال« يف  »�ييشييالييون 
�شهد تييظيياهييرة فييرو�ييشييييية عيياملييييية غر 
عييادييية، فييوز املييهيير اليييييهييانييدرو العائد 
العزيز بن  ملربط عذبة لاأمر عبد 

اأحمد ببطولة العامل لاأمهار.
اخلالدية  ا�شطبات  وافتتحت 
اأ�شراليا  بطولة  بذهبية   2014 عييام 
لييلييجييمييال عييييرب اليييفييير�يييس »كييا�ييشيييييك 
مييقييتييدييية  الييييرابييييعيييية  ليييليييميييرة  درمي« 
الذهب  اأحيييرز  الييذي  كا�س  بوالدها 
اأربع مرات بالبطولة ذاتها املخ�ش�شة 

للخيل املولودة يف ا�شراليا.

اهلل بن عبد العزيز ميدالية ثانية يف 
دورات  يف  ال�شعودية  امل�شاركات  تاريخ 
الفريق  حقق  اإذ  الأوملييبييييية،  الألييعيياب 
لندن  اأوملييبييييياد  يف  امليي�ييشييارك  ال�شعودي 
وذليييك  اليييربونيييزيييية  امليييييدالييييية   2012
بييقيييييادة الأمييييير عيييبيييداهلل بييين متعب 
الدهامي  بيياحييمييدان ورميييزي  وكييمييال 
ال�شربتلي،  وعييبييداهلل  الييعيييييد  وخييالييد 
وحييظييي هييذا الإجنيييياز بييدعييم يليق به 
مييين امليييليييك عيييبيييداهلل اليييييذي ا�ييشييتييقييبييل 
يف  ومعنويا  ماديا  وكافاأهم  الأبييطييال 
ال�شباب  ت�شجيع  اإليييى  تييهييدف  خييطييوة 
الييي�يييشيييعيييودي نيييحيييو حتييقيييييق اإجنيييييييازات 

مماثلة للوطن.
ا�ييشييطييبييات  جيييييددت   ،2013 ويف 
بن  خالد  لاأمر  العائدة  اخلالدية 
�شلطان بن عبدالعزيز حفاظها على 
خال  من  العاملية  الفرو�شية  زعامة 
الييظييفيير بييياأرفيييع الأو�يييشيييمييية واجليييوائيييز 
امليييتيييميييثيييلييية بيييبيييطيييولييية كييييياأ�يييييس اليييعيييامل 
العربية  اخليل  جلمال  للباتينيوم 

ألعاب القوى
اإجنيييازات  تنوعت  �شلة،  ذي  �شياق  يف 
األييييعيييياب الييييقييييوى الييي�يييشيييعيييوديييية خيييال 
اإقليمية  بني  وذلييك  املا�شية  الأعيييوام 
وقييييارييييية وعييياملييييييية �يييشيييواء مييين خييال 
نيييييل امليييييداليييييات اأم حتييطيييييم الأرقييييام 

القيا�شية.
الييعييداء خملد  2005 حطم  ففي 
�شباق  يف  الآ�ييشيييييوي  الييرقييم  العتيبي 
خم�شة اآلف مر،  واحتل به الرتيب 
الأول يف اآ�شيا، و�شجلت األعاب القوى 
اليي�ييشييعييودييية يف الييعييام ذاتييييه 10 اأرقييييام 
قيا�شية �شعودية جديدة لفئة الكبار.

وتوا�شلت اإجنازات األعاب القوى 
خال  ميين  ذاتيييه  الييعييام  يف  ال�شعودية 
بطولة اخلليج للكبار يف البحرين، اإذ 
بي  ال�شعودية باملركز الأول  اأبطال  فاز 

10 ميداليات ذهبية.
ويف لقاء الدوحة لل�شوبر جراند 
ال�شاحلي  حممد  العداء  متكن  بري 
�شباق  يف  الأول  بيياملييركييز  اليييفيييوز  مييين 

قيييدره  800م ميي�ييشييجييا رقييمييا جيييدييييدا 
ليحطمه  وعييييياد  »1٫45٫64دقيييييييييييقييييية« 
الدولية  اللقاءات  اأحييد  يف  فنلندا  يف 
احتل  » 1٫44٫39دقيييييييييقيييية«،  ميي�ييشييجييًا 
بييه الييرتيييييب اخليياميي�ييس يف اآ�ييشيييييا لعام 

.2005
واأكيييميييل اليييربييياع اليي�ييشييعييودي علي 
الدحيليب اإجنازات القوى ال�شعودي 
بتحقيقه ذهبية رفع الأثقال يف دورة 
األيييعييياب غيييرب اآ�ييشيييييا، كييمييا فييياز الييربيياع 
الأثييقييال  رفييع  بذهبية  الباقر  جعفر 
يف الييييييدورة نييفيي�ييشييهييا، ومتييكيين الييعييداء 
يحيى قاح�س من الفوز بذهبية 100 
اآ�شيا، كما  األييعيياب غييرب  ميير يف دورة 
ح�شل الرباعي ال�شعودي على ذهبية 
ال�شعودي  الييعييداء  وا�شتطاع  التتابع، 
�شباق  ذهبية  حتقيق  البوعيني  بييدر 

110 اأمتار -حواجز.
منتخب  لعييب  حقق   2006 ويف 
األيييعييياب اليييقيييوى لييييذوي الحييتييييياجييات 
امليدالية  ال�شنقيطي  اأ�شامة  اخلا�شة 

الذهبية يف الوثب الثاثي يف بطولة 
العامل التي ا�شت�شافتها مدينة اأ�شني 

الهولندية.
�شراحيلي  بيينييدر  الييعييداء  وحييقييق 
بطولة  يف  حيييواجيييز«  م   400« ف�شية 
لل�شباب  القوى  لألييعيياب  الييي11  العامل 
اليي�ييشييني، وحيي�ييشييل لعيييب منتخب  يف 
اململكة لرفع الأثقال لدرجة ال�شباب 
امليدالية  على  اليي�ييشييادة  ح�شن  الييربيياع 
ميييير يف   26 ميي�ييشييابييقيية  الييفيي�ييشييييية يف 
لرفع   22 الي  العامل  مناف�شات بطولة 
الأثييييقييييال لييليي�ييشييبيياب اليييتيييي اأقيييييييميييت يف 
اإجنيياز  يف  دوليية   47 مب�شاركة  ال�شني 
وعربي يف  �شعودي  الأول لاعب  هو 

البطولة.
ونيييال الييواثييب حمييمييد اخلييالييدي 
البطولة  يف  الييطييويييل  الييوثييب  ذهبية 
الآ�ييشيييييوييية الييثييالييثيية لأليييعييياب الييقييوى 
 ،2008 عام  قطر  يف  املغلقة  لل�شالت 
كيييميييا حيييقيييق فيييييرييييييق400 ميييير تييتييابييع 

امليدالية الذهبية.
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وفيييييياز الييييواثييييب حيي�ييشييني اليي�ييشييبييع 
بيييامليييييييدالييية اليييربونيييزيييية يف ميي�ييشييابييقيية 
اليييوثيييب اليييطيييوييييل، وجنييييح اخلييياليييدي 
بتحقيقه  �شعودي  اإجنييياز  ت�شجيل  يف 
بطولة  يف  الطويل  الييوثييب  بييرونييزييية 
العامل الي 12 لألعاب القوى لل�شالت 

املغلقة يف اأ�شبانيا.
وجنييحييت الييقييوى اليي�ييشييعييودييية يف 
البطولة  يف  ميداليات  ثيياث  خطف 
الآ�يييشيييييييويييية الييييي 18 اليييتيييي اأقيييييييميييت يف 
اإذ حقق  اليي�ييشييييينييييية  مييدييينيية جيييوانيييزو 
1500م،  ذهبية  عثمان  حممد  العداء 
كييمييا حييقييق الييييواثييييب حيي�ييشييني اليي�ييشييبييع 
العداء  وفيياز  الطويل،  الوثب  ف�شية 
اإ�شماعيل ال�شبياين بربونزية 400م.

عييامليييييا لأم  اإجنييييازا  و�ييشييهييد 2012 
بييطييلييه لعيييب املنتخب  الأليييعييياب كيييان 
اليي�ييشييعييودي ليياحييتييييياجييات اخلييا�ييشيية 
امليدالية  حقق  اليييذي  النخلي  هيياين 
الف�شية يف مناف�شة رمي القر�س يف 
الرقم الأوملبي  اأوملبياد لندن، وحطم 
ال�شابق و�شجله با�شمه يف اإجناز غر 
النخلي  منح  الإجنيييياز  هييذا  م�شبوق، 
�يييشيييرف الليييتيييقييياء بييييخييييادم احليييرميييني 
ال�شريفني الذي ا�شتقبله بعد الإجناز 
وكييرمييه كييعييادتييه مييع اأبيينييائييه املميزين 

من الريا�شيني وغرهم.

املنتخب  فييوز   2013 عييام  و�شهد 
اآ�شيا  بييطييوليية  امليي�ييشييارك يف  اليي�ييشييعييودي 
ميداليات  باأربع  القوى  لألعاب  الي20 

ذهبية وف�شيتني وبرونزية.
ومتييكيين اليييعيييداء حمييمييد �ييشيياوييين 
ميين خييطييف ذهييبييييية �ييشييبيياق 1500م يف 
األعاب القوى بدورة الألعاب  م�شابقة 
الآ�يييشيييييييويييية اليييييييي16 اليييتيييي اأقيييييييميييت يف 
�شاوين  واأنييهييى  ال�شينية،  جوانغجو 
ال�شباق بزمن قدره 3٫36٫49 دقيقة، 
القوى  اأم  األييعيياب  نتائج  تتوقف  ومل 
عند ذهبية �شاوين اإذ احتفظ املنتخب 
اأربع  التتابع  �شباق  ال�شعودي بذهبية 
مرات 400م يف دورة الألعاب الآ�شيوية 
ال�شينية،  جوانغجو  مدينة  يف  الييي16 
كييمييا حييقييق �ييشييلييطييان احلييبيي�ييشييي ذهبية 

م�شابقة رمي الكرة احلديد.
تييييوج الييييعييييداء يييو�ييشييف ميي�ييشييرحييي 
بامليدالية الف�شية يف امللتقى الدويل 
 ،2013 عييام  بييرومييا  املا�شية  للرابطة 
�شخ�شي  اإجنيييييياز  اأفييي�يييشيييل  حييقييق  كييمييا 
ملتقي  ذهييبييييية  نيييال  حييني  لل�شعودية 
اإجنيياز  وهييو  املا�شية  للرابطة  اأو�ييشييلييو 

غر م�شبوق لعداء �شعودي.
م�شرحي  �شجل   2014 عييام  ويف   

بتتويجه  الألعاب  لأم  جديدا  اإجنييازا 
بذهبية �شباق 400م يف لقاء منت�شاك 
اأقيييييييييييييم يف ولييييييية  اليييييييييذي  اليييييييييييدويل 
لييو�ييس اجنييلييو�ييس بييالييوليييات املييتييحييدة 
الأمركية بعد اأن حل يف املركز الأول 
مييتييفييوقييا عييلييى عييييدد مييين الييعييدائيييييني 

الدوليني.

قبضة اليد للعالمية 
اهييتييمييام الييقيييييادة اليي�ييشييعييودييية يف عهد 
رحمه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك 
واليييرييييا�يييشيييييييني مل  بييالييريييا�ييشيية  اهلل، 
والفرو�شية  القدم  كييرة  على  يقت�شر 
واأليييعييياب الييقييوى بييل امييتييد اإلييييى بقية 
اأ�شهم يف  ما  وهييو  الريا�شية  الألييعيياب 

حتقيق اإجنازات عدة اأبرزها:
• تييتييويييج امليينييتييخييب اليي�ييشييعييودي 
لييكييرة  اخليييليييييييج  بييييكيييياأ�ييييس  الأول 

الطائرة »2005«. 
• خطف املنتخب ال�شعودي لكرة 
الألعاب  دورة  برونزية  الطائرة 

الآ�شيوية »2006«. 
لييلييبييطييوليية  بييييطييييا  اليييييهيييييال   •
الطائرة  لييكييرة  اليييي15  اخلليجية 

 .»2006«
• امليينييتييخييب الييي�يييشيييعيييودي يييطيير 
الي18 لكرة اليد  ببطولة اخلليج 
التي اأقيمت يف اأبو ظبي »2007«.
الأميير  ببطولة  يتوج  اخلليج   •
اليييي27  الييعييربييييية  بيين فييهييد  في�شل 
ليييكيييرة اليييييييد لييياأنيييديييية- اأبيييطيييال 

الدوري »2007«.
• الهال يحلق يف �شماء اخلليج 
اإحييراز البطولة  اأن جنح يف  بعد 
الطائرة  لكرة   26 الييي  اخلليجية 

للمرة الثانية على التوايل.
• الحتييييياد يييحييقييق اإجنييييييازا غر 
م�شبوق لكرة املاء ال�شعودية بعد 
الأنييدييية  بييطييوليية  لييقييب  حتقيقه 

الآ�شيوية اخلام�شة »2007«.
لكرة  ال�شعودي  املنتخب  تاأهل   •
اليييييد اإلييييى كيياأ�ييس الييعييامل 2009م 
اأقيييييمييت يف كيييرواتيييييييا بعد  اليييتيييي 
يف  الييثييالييث  املييركييز  على  ح�شوله 

البطولة الآ�شيوية »2008م«.
لبطولة  بييطييًا  الأهيييليييي  تيييوج   •
اآ�ييشيييييا اليييييي11 لييياأنيييديييية- اأبييطييال 

الدوري لكرة اليد »2009«.
بطولة  بلقب  يييطيير  الأهيييليييي   •
الأندية اخلليجية اأبطال الكاأ�س 
لكرة اليد الي29 للمرة الثامنة يف 

تاريخه »2009«.
لييلييبييطييوليية  بييييطييييا  اليييييهيييييال   •
الييعييربييييية الييييي27 لييكييرة الييطييائييرة، 
والأهيييييييليييييييي ييييييتيييييوج بييياليييبيييطيييولييية 
الطائرة  لييكييرة  اليييي28  اخلليجية 

.»2009«
ي�شجل  اليي�ييشييعييودي  امليينييتييخييب   •
اإجنيييييييييازا كييييبييييرا ويييييتيييياأهييييل اإلييييى 
اإ�شبانيا  العامل يف  كاأ�س  نهائيات 
الثالث  املييركييز  بتحقيقه   ،2013
يف البطولة الآ�شيوية الي15 لكرة 

اليد »2012«.
• ال�شائق يا�شر ال�شعيدان ي�شرف 
اإجنييازا عامليا من  وطنه ويحقق 
العامل  ببطولة  تتويجه  خييال 

للراليات ال�شحراوية »2013«.
بلقب  تيييتيييوج  اليييهيييال  • طيييائيييرة 
الييبييطييوليية اخلييليييييجييييية ليياأنييدييية 

الي32 »2013م«. 
* ح�شول لعب املنتخب لألعاب 
القوى )يو�شف م�شرحي( يف عام 
الذهبية  امليييييدالييييية  عييلييى   2014
الأليييعييياب  دورة  يف  ميييير(   400(
الآ�ييشيييييوييية يف اإنيي�ييشيييييون بييكييوريييا 

اجلنوبية. 

أخضر االحتياجات 
الخاصة بطل 

العالم أربع مرات

تتويج االتحاد 
بلقب دوري أبطال 

آسيا عام 2005

تأهل المنتخب 
السعودي 

لمونديال ألمانيا 
2006
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الإذاعيية  بهيئة  متنى كبر  املذيعني 
عبد  املذيع  ال�شعودي،  والتلفزيون 
اهلل اليي�ييشييهييري، عيييدم اإعيييان اخلييرب 
احليييزيييين عييلييى اليي�ييشييعييب اليي�ييشييعييودي 
ال�شريفني  احلييرمييني  خييييادم  بييوفيياة 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه 

اهلل.
واأكيييد اأن اإذاعييية اخلييرب مل يكن 
بالأمر ال�شهل عليه. وقال ال�شهري 
على ح�شابه ال�شخ�شي يف توير »مل 
اأكييين اأمتيينييي اأن اأعييليين هييذا اخلييرب«، 
م�شيفا: »رحم اهلل عبد اهلل بن عبد 
العزيز والدعوات ال�شادقة خلليفته 

وويل عهده«.

أعلن نبأ وفاته برباطة جأش وتماسك كبيرين

الشهري: لم أتمن إذاعة خبر وفاة الملك



نافذة

عيييبيييداهلل بن  املييلييك  لييقييد رحييييل   نعم، 
عييبييدالييعييزيييز، ولييكيينييه مل يييرحييل من 
قيييليييوب ابييينييياء وبييينيييات �ييشييعييبييه وامييتيييييه 
العربية وال�شامية، ف�شيظل خالدا 
التي  الكبرة  باجنازاته  الذهيييان  يف 
اأحدث من خالها التغير احلقيقي 

يف باده ويف املنطقة ب�شكل عام.
نييييييعييييييم رحيييييييييييل عيييييييييبيييييييييداهلل بييين 
عييبييدالييعييزيييز وتييييرك ارثييييا كييبييرا من 
العقلية  واملبادرات  املادية  الجنييازات 
التي ا�شهمت يف تغير مفاهيم وبناء 
فكر وتطوير بنية حتتية على اأف�شل 

امل�شتويات العاملية.
نعم رحل عبداهلل بن عبدالعزيز عن هذه الدنيا وترك ورائه دعاء النا�س 

وحب النا�س وحزن النا�س ودموع النا�س.
فراغا  لترك  كانت  عبدالعزيز  بن  كعبداهلل  كبرة  �شخ�شية  غياب   ولكن 
لييول اأن هييييياأ اهلل لييهييذه الييبيياد قيييييادات خمل�شة وواعييييية ومييدركيية حلجم اأمييانيية 

امل�شوؤولية التي القيت عليهم.
نعم رحل عبداهلل وجيياء �شلمان.. خر خلف خلر �شلف.. نعم غييادر ملك 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز   واأتانا �شلمان. �شيعنا  وجاء ملك.. غادرنا عبداهلل 
وت�شرفنا  الغياب  بقدر  ر�شينا  عبدالعزيز.  بن  �شلمان  امللك  وبايعنا  وا�شتقبلنا 
بهيبة احل�شور،  وكاهما من اأبناء قائد وموؤ�ش�س الدولة ال�شعودية الثالثة، امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب اهلل ثراه.

 رحل ملك وجاء ملك
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa
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اهلل  والقوة من  والعون  العزم  واأ�شتمد  دائما  اأحملكم  قلبي  اأنكم يف  اهلل  »يعلم 
ثم منكم«. تلك الكلمات قالها الراحل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه اهلل 
واأ�شدر  اململكة  �شعب  يخاطب  وهو   ،2011 مار�س   18 �شعبه  يف  خاطب  عندما 
اأوامر ملكية و�شفت بالتاريخية �شملت جميع فئات املجتمع، و�شعى من خالها 

لتقدمي كل �شبل العي�س الرغد لل�شعب، وكان ن�س خطابه كما يلي:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل وال�شاة وال�شام على ر�شول اهلل وعلى 
اآله و�شحبه اأجمعني.

أيها الشعب الكريم 
ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته. كم اأنا فخور بكم. 

اأقيييول ذلك  واملييعيياين تعجز عيين و�شفكم.  واملييفييردات 
الذاكرة  التاريخ.. وتكتب الأقام. وحتفظ  لي�شهد 

الوطنية، باأنكم بعد اهلل �شمام الأمان لوحدة هذا 
الوطن، واأنكم �شفعتم الباطل باحلق. واخليانة 

بالولء و�شابة اإرادتكم املوؤمنة.

أيها الشعب الكريم
كبار  هيئة  يف  العلماء  اأخيياطييب  اأن  يل  ا�شمحوا 
العلماء اأو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز 
مواجهة  يف  العليا  هي  اهلل  كلمة  وجعلوا  وجييل 
اأن�شى مفكري  الفتنة. ول  الفرقة ودعاة  �شوت 
نحور  يف  �شهاما  كييانييوا  الييذييين  وكتابها  الأمييية 
اأعييييداء الييدييين والييوطيين والأميييية وبييكييل اعييتييزاز 
اأي  اإن  اأقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة 

كلمات أبوية تبعتها قرارات تاريخية من الفقيد

»يعلم اهلل أنكم في قلبي«

اأمة ترفع كلمة احلق ل خوف عليها واأنتم يف قلبها الأمناء على الدين واأمن 
وا�شتقرار هذا الوطن.

اأيها الرجال البوا�شل يف كل القطاعات الع�شكرية واأخ�س بالذكر اإخوانكم 
اإنكم درع هذا الوطن واليد ال�شاربة لكل من  رجال الأميين يف وزارة الداخلية 
ت�شول له نف�شه امل�شا�س باأمنه وا�شتقراره فبارك اهلل فيكم يف كل ما تقومون به.

أيها الشعب الكريم
يعلم اهلل اأنكم يف قلبي اأحملكم دائما واأ�شتمد العزم والعون والقوة من اهلل ثم 

منكم. وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ول تن�شوين من دعائكم.

أوامر الملكية 
ال�شعودي  ال�شعب  فئات  �شملت جميع  التي  امللكية  الأواميير  العديد من  و�شدر 

وعددا من القطاعات:
• تخ�شي�س 250 مليار ريال لبناء 500 األف وحدة �شكنية يف مناطق اململكة.

• اعتماد احلد الأدنى لرواتب كل العاملني يف الدولة بثاثة اآلف ريال.
• رفع القيمة احلد الأعلى لل�شندوق العقاري من 300 األف اإلى 500 األف 

ريال.
• اعتماد �شرف 2000 ريال للباحثني عن عمل.

�شهرين  مكافاأة  و�شرف  الدولة،  موظفي  جلميع  �شهرين  راتييب  �شرف   •
جلميع الطاب.

• اإن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد مرتبطة بخادم احلرمني، ملحا�شبة 
اجلميع كائنا من كان. 

• اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة ال�شحة لإن�شاء وتو�شعة امل�شت�شفيات 
واملراكز الطبية واملباين ال�شكنية للمدن الطبية.

• رفع احلد الأعلى يف برنامج متويل امل�شت�شفيات اخلا�شة يف وزارة املالية 
من 50 مليونا اإلى 200 مليون ريال.

• اإحداث 60 األف وظيفة ع�شكرية لوزارة الداخلية.
• رفع الوظائف الع�شكرية املعتمدة لل�شنة احلالية التي ي�شغلها م�شتحقو 

الرقية وترقيتهم اإلى الرتبة التالية.
ب�شياأن  الع�شكرية  اجلييهييات  مبناق�شة  عيياجييل  وب�شكل  املالية  وزارة  قيييييام   •
من  والتاأكد  الواجب  �شهداء  من  ملن�شوبيها  مالية  التزامات  اأو  حقوق  اأي 

�شرفها.
• اإن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد مرتبطة بخادم احلرمني ملحا�شبة 

اجلميع كائنا من كان.
• اإعداد درا�شة لإن�شاء جممع فقهي ب�شكل عاجل.
• اإن�شاء فروع لهيئة الإفتاء يف كل مناطق اململكة.

• تخ�شي�س 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإر�شاد.
• تخ�شي�س 500 مليون ريال لرميم امل�شاجد واجلوامع.

• تخ�شي�س 200 مليون ريال ب�شكل عاجل لدعم جمعيات حتفيظ القراآن 
الكرمي.


