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الميزانية العامة للمملكة
للعام المالي 2018..

أكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة
بمشاركة صندوق االستثمارات العامة

وصناديق التنمية الوطنية بإنفاق
يتجاوز 1.110 مليار ريال

ملف خاص



الذكرى الثالثة للبيعة

من  الثالث  املا�ضي،  اخلمي�س  ي��وم  ���ض��ادف 
لتويل  الثالثة  الذكرى   ،1439 الآخ��ر  ربيع 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 
�ضعود، حفظه اهلل، مقاليد  اآل  العزيز  عبد 

احلكم.
وحتتفي اململكة واملواطنون واملقيمون 
م��ل��وؤه��ا احلب  بقلوب  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  فيها 
والأم����ن والط��م��ئ��ن��ان والإجن����از وال��ع��ط��اء، 
ون  يف جم�����الت احل���ي���اة و���ض��ن��وف��ه��ا، ف�����رَ
وموؤ�ض�ضات  اأجهزة  وحتديث  التطور  عجلة 
تنفيذ  موا�ضلة  مع  �ضوياً  مت�ضيان  الدولة 
امل�ضروعات التعليمية وال�ضحية والتنموية 

يف خمتلف اأنحاء اململكة.
العربية  اململكة  اأن��ح��اء  ن��رى  وحينما 
ال�����ض��ع��ودي��ة وهلل احل��م��د ق���د حت��ول��ت اإل���ى 
ور�����س ع��م��ل وب���ن���اء، ف��اإن��ن��ا ن�����ض��ك��ر اهلل، ع��ّز 
وج�����ّل، يف وق���ت مي���ر ال���ع���امل ف��ي��ه ب���اأزم���ات 
اأمنية واقت�ضادية ومالية وتنموية، ذلك اأّن 
بقيادة خادم احلرمني  اهلل،  رعاها  الدولة، 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
العمل  ور����س  خ���ال  م��ن  ت�ضعى  ���ض��ع��ود  اآل 
ال���ك���رى اإل�����ى ت���وف���� اخل����� وال��رف��اه��ي��ة 
وال���ولء يف  يبادلها احل��ب  ال��ذي  للمواطن 
�ضورة ج�ضدت اأ�ضمى معاين التفاف الرعية 

حول الراعي.
ال�ضريفني  ي��اأُل خ��ادم احلرمني  ومل 
�ضعود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
ح��ف��ظ��ه اهلل، م��ن��ذ ت��ول��ي��ه احل���ك���م، ج��ه��ًدا 
يف امل�����ض��ي ق���دًم���ا مب�����ض���ة ال���وط���ن نحو 
التقدم، فقد تعددت ن�ضاطاته يف املجالت 
اأو  الداخلي  امل�ضتوى  على  �ضواء  املختلفة، 
اخلارجي تعددا �ضبقه ن�ضاطات يف مراحل 
العديد  اهلل،  رعاه  تقّلد خالها،  خمتلفة 

من املنا�ضب.
وع����ل����ى امل�������ض���ت���وى ال����داخ����ل����ي ب�����رزت 
املنا�ضبات  من  للعديد  اهلل،  حفظه  رعايته، 
منها:  املتنوعة،  والإجن����ازات  والح��ت��ف��الت 
ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال��ث��اين عن 
الذي  اهلل،  العزيز، رحمه  عبد  امللك  تاريخ 
�ضعود  ب��ن  حم��م��د  الإم�����ام  ج��ام��ع��ة  نظمته 
الإ�ضامية بالريا�س، ُمد�ضًنا خال احلفل 
�ضملت  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زة  اجل��ام��ع��ة  م�ضروعات 
مباٍن تعليمية يف كل من املدينة اجلامعية 
يف  العلمية  ومعاهدها  وفروعها  بالريا�س 
خمتلف مناطق اململكة، وكذلك امل�ضروعات 
اخلدمية والتقنية املتمثلة يف ثاث مراحل 
من اإ�ضكان اأع�ضاء هيئة التدري�س، ومواقف 
وم�����ض��روع��ات  ل��ل��ط��اب  الأدوار  م���ت���ع���ددة 
والأن��ظ��م��ة  ل��ات�����ض��الت  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  البنية 
الإل����ك����رون����ي����ة ب��ق��ي��م��ة اإج���م���ال���ي���ة ب��ل��غ��ت 

)3.235.000.000( ريال.
ويف 6/11/ 1436، رعى خادم احلرمني 
ون���دوات  معر�س  اف��ت��ت��اح  حفل  ال�ضريفني 
»الفهد..  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  تاريخ 
واأح��ف��اد  اأب��ن��اء  ال��ت��ي نظمها  ال��ق��ي��ادة«  روح 
بن  فهد  امل��ل��ك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
بالتعاون  اهلل،  رحمه  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 
مركز  يف  وذل��ك  عبدالعزيز،  امللك  دارة  مع 

الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.

من  الع�ضرين  يف  اهلل،  رع���اه  واف��ت��ت��ح، 
ال�ضهر نف�ضه م�ضروع تطوير حي البج�ي 
الُعليا  الهيئة  ن��ف��ذت��ه  ال���ذي  ال��درع��ي��ة،  يف 
برنامج  �ضمن  ال��ري��ا���س  م��دي��ن��ة  لتطوير 
اأيده  موقعا،   ، التاريخية  الدرعية  تطوير 
اهلل، على لوحة حمفورة يحملها جمموعة 

من الأطفال.
اأي�����ده اهلل، حفل  ذل����ك رع���اي���ت���ه،  ت���ا 
ت��اأ���ض��ي�����س م���رك���ز امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 
والأع���م���ال الإن�����ض��ان��ي��ة حيث د���ض��ن وو���ض��ع، 
ال��دائ��م  للمقر  الأ���ض��ا���س  ح��ج��ر  اهلل،  رع���اه 
ل��ل��م��رك��ز ال�����ذي ي���ق���وم ب��ت��وح��ي��د الأع���م���ال 
اململكة  تقدمها  التي  والإغ��اث��ة  الإن�ضانية 

العربية ال�ضعودية.
 1436 ���ض��ع��ب��ان  �ضهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  ويف 
حفظه  ال�ضريفني،  احل��رم��ني  خ��ادم  افتتح 
امل�����ض��روع��ات  م���ن  ع�����ددا  ال���ري���ا����س  اهلل، يف 
�ضملت  الوطني  احل��ر���س  وزارة  يف  الطبية 
م�����ض��ت�����ض��ف��ى امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال��ت��خ�����ض�����ض��ي 
العاملي  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ل��اأط��ف��ال وم��رك��ز 

لاأبحاث الطبية واملختر املركزي.
العزيز  �ضلمان بن عبد  امللك  قام  كما 
ال��ث��اين ع�ضر من  اهلل، يف  رع���اه  ���ض��ع��ود،  اآل 
ال�����ض��ه��ر ن��ف�����ض��ه ب���زي���ارة ل��ل��م�����ض��ج��د احل����رام 
يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة ح��ي��ث ت���وج���ه اإل�����ى داخ���ل 
ال��ك��ع��ب��ة امل�����ض��رف��ة و���ض��ل��ى رك��ع��ت��ي ال�����ض��ن��ة 
ثم  امل�ضرفة  الكعبة  ج���دار  بغ�ضل  وت�����ض��رف 
الطاقة  رفع  مل�ضروع  الثالثة  املرحلة  تفقد 
اهلل،  حفظه  واطلع،  للمطاف،  ال�ضتيعابية 
تبني  تو�ضيحية  ول��وح��ات  خمططات  على 
املكي  تو�ضعة احلرم  تنفيذ م�ضروع  مراحل 

وما مت اإجنازه والعنا�ضر املرتبطة به.
رعى   1436 املبارك  رم�ضان  �ضهر  ويف 
ال�ضريفني، حفظه اهلل، يف  خ��ادم احلرمني 
امل��ك��رم��ة حفل  م��دي��ن��ة ج���دة مبنطقة م��ك��ة 
و���ض��ع حجر الأ���ض��ا���س مل�����ض��روع »خ��� مكة« 
جلمعية  ال���ع���ائ���د  اخل������ي  ال����ض���ت���ث���م���اري 

الأطفال املعوقني.
الف�ضيل  ال�ضهر  اأي��ده اهلل، يف  واطلع، 
امل����ن����ورة على  ب��امل��دي��ن��ة  اإق���ام���ت���ه  ويف م��ق��ر 
احلرم  تو�ضعة  مل�ضروعات  اخلا�س  العر�س 
النبوي واملنطقة املركزية و�ضاهد جم�ضمات 
امل�ضجد  ت��و���ض��ع��ة  مل�����ض��روع��ات  وخم��ط��ط��ات 
احل��رم  يربط  ال��ذي  ال�ضنة  ودرب  النبوي، 
م�ضجد  وت��و���ض��ع��ة  ق��ب��اء،  مب�ضجد  ال��ن��ب��وي 
وما  الهجرة  دار  م�ضروع  اإل��ى  اإ�ضافة  قباء، 
�ضبكة  م��ن  امل�����ض��روع��ات  ت��ل��ك  عليه  ت�ضتمل 
للنقل وتفريغ احل�ضود، ثم رعى، وفقه اهلل، 
حفل ت�ضليم جائزة نايف بن عبد العزيز اآل 
والدرا�ضات  النبوية  لل�ضنة  العاملية  �ضعود 
الإ����ض���ام���ي���ة امل���ع���ا����ض���رة وج����ائ����زة الأم����� 
التقديرية  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  نايف 
اآل  العزيز  نايف بن عبد  الأم���  وم�ضابقة 
�ضعود حلفظ احلديث النبوي الذي نظمته 

الأمانة العامة للجائزة يف املدينة املنورة.
واف��ت��ت��ح، ح��ف��ظ��ه اهلل، م��ط��ار الأم���� 
ال��دويل اجلديد يف  حممد بن عبد العزيز 
املدينة املنورة الذي تبلغ طاقته ال�ضتيعابية 
يف املرحلة الأولى 8 مايني م�ضافر �ضنويا، 

في الذكرى الثالثة للبيعة

خادم الحرمين الشريفين..
مسيرة ملؤها اإلنجاز والنجاح
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اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  اجلامعة  اأع���رب معايل مدير 
ال�ضلمي عن اعتزازه ومن�ضوبي اجلامعة؛ مبا حققته اململكة العربية 
ال�ضعودية من منجزات متاحقة يف الثاث �ضنوات املا�ضية من حكم 
التي وجدت  املنجزات  امللك �ضلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، وهي 

�ضداها الكب� على امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل.  
باأن  �ضيقر  املو�ضوعية  الب�ض�ة  املتتبع بعني  اإن  ال�ضلمي:  وقال 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز ر�ضخ بالتطبيق العملي ملبداأ العدل، وقيم 
اإل��ى  جميلة  نظرية  قيما  كونها  م��ن  وحولها  وامل�����ض��اءل��ة،  ال�ضفافية 

ممار�ضة عملية طبقتها القيادة احلكيمة بعدل وحزم.
واأ�ضار اإلى اأن ما يتخذه امللك �ضلمان من قرارات نوعية �ضيعود 
اأجيالنا  م�ضتقبل  وعلى  الوطن،  هذا  وبنات  اأبناء  على  قريبا  خ�ه 
الأعباء  من  التخل�س  اإل��ى  اهلل  بحمد  بادنا  تتجه  حيث  القادمة؛ 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�ضتنزف م��ن خ��� ه��ذه ال��ب��اد بغ� وج��ه حق، 
يد  اأن  اهلل  وفقه  تبهج يف عهده  التي  الأم��ور  اأن من  موؤكدا معاليه 
البناء تبدع، ويد الف�ضاد تقطع، فامل�ضاريع الواعدة �ضتنجز، ورغبات 
�ضعاف النفو�س �ضتتوقف بعد اأن راأت اأن يد احلزم تطالهم واحدا تلو 
الآخر، يف همة متوا�ضلة يقودها �ضمو ويل العهد الأم� حممد بن 

�شلمان بعزم ون�شاط ال�شباب الواعي املدرك.
ميد  اأن  وج��ل  عز  اهلل  داعيا  ت�ضريحه  اجلامعة  مدير  واختتم 
النهج  هذا  ملوا�ضلة  بال�ضحة  اهلل  ال�ضريفني حفظه  خ��ادم احلرمني 
الر�ضيد، واأن يوفق ويل عهده الأمني، وي�ضد به ع�ضد والده العظيم.

مدير الجامعة:
في عهد سلمان..

يد الخير تبدع
ويد الفساد تقطع

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

يف  �ضنويا  م�ضافر  مليون   18 اإل��ى  �ضرتفع 
من  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأم���ا  الثانية،  امل��رح��ل��ة 
املخطط الرئي�س ف�ضتوفر اأكرث من �ضعف 
 40 لتتجاوز  للمطار  ال�ضتيعابية  ال�ضعة 

مليون راكب �ضنويا.
وخ����ال ذل���ك ال�����ض��ه��ر ال���ك���رمي د���ض��ن 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
بن عبد العزيز اآل �ضعود، رعاه اهلل، خم�ضة 
م�����ض��روع��ات ���ض��م��ن ال��ت��و���ض��ع��ة ال�����ض��ع��ودي��ة 
املكرمة  مكة  يف  احل���رام  للم�ضجد  الثالثة 
والأنفاق  وال�ضاحات  التو�ضعة  مبنى  ت�ضمل 
ومبنى اخلدمات والطريق الدائري الأول، 
وتف�ضل خادم احلرمني ال�ضريفني ب�ضغط 
امل�ضجد  تو�ضعة  مبنى  م�ضروع  تد�ضني  زر 
احلرام املكون من ثاثة اأدوار على م�ضطح 
ي�ضتوعب  مربع  320 مر  ر   000 يبلغ  بناء 

000 ر 300 م�ضّل.
كما د�ضن، اأيده اهلل، �ضاحات التو�ضعة 
التي تبلغ م�ضطحاتها 175،000 مر مربع 
واأن��ف��اق  م�����ض��ّل،   330.000 حل���وايل  وتت�ضع 
امل�ضاة التي ت�ضم خم�ضة اأنفاق للم�ضاة لنقل 
اإل��ى منطقة احلجون  احل��رك��ة م��ن احل��رم 
وجرول وخ�ض�س اأربعة منها لنقل �ضيوف 
اخلام�س  خ�ض�س  فيما  احل����رام،  اهلل  بيت 

للطوارئ وامل�ضارات الأمنية.
خ��ادم  راأ�����س   ،1437 الآخ����ر  رب��ي��ع  ويف 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ����ض���ع���ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ملجل�س  ال��ث��ال��ث  الج��ت��م��اع  ال��ي��م��ام��ة  ق�ضر 
دورته  يف  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  اأمناء 
امللك  مركز  اهلل،  حفظه  ود���ض��ن،  التا�ضعة، 
البرولية  وال��ب��ح��وث  للدرا�ضات  اهلل  عبد 

بالريا�س.
الوطني  املهرجان  انطاقة  رعى  كما 
للراث والثقافة يف دورته الثاثني، الذي 
تنظمه وزارة احلر�س الوطني باجلنادرية، 
ال�ضعودية  ال�ضخ�ضية  اهلل،  اأي���ده  م��ك��رم��ا، 
 ، عقيل  بن  عمر  بن  حممد  الأ�ضتاذ  للعام 
بو�ضام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، 

اإ�ضافة للرعاة والداعمني للمهرجان.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  واف��ت��ت��ح 
جناح جمهورية اأملانيا �ضيف �ضرف املهرجان 
ال��وط��ن��ي ل��ل��راث وال��ث��ق��اف��ة »اجل��ن��ادري��ة«، 
والراث  لل�ضياحة  العامة  الهيئة  واأجنحة 

ال��وط��ن��ي، وم��رك��ز امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 
العامة  الإن�����ض��ان��ي��ة، وامل��وؤ���ض�����ض��ة  والأع���م���ال 
ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي امل�������ض���ارك���ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان، م��ع��را ع���ن ���ض��ع��ادت��ه 
رعاه  �ضاهده،  ومب��ا  املباين،  ه��ذه  بافتتاحه 
اإطاع  على  اهلل، من جهود ترز احلر�س 
والثقافة  ل��ل��راث  الوطني  املهرجان  زوار 
من املواطنني واملقيمني على تراث وتاريخ 
اململكة، م�ضيدا مبا ا�ضتملت عليه الأجنحة 
من عرو�س واأن�ضطة وفعاليات وما تقدمه 

من خدمات لزوار املهرجان.
العر�ضة  رع��ى، حفظه اهلل، حفل  كما 
ال�����ض��ع��ودي��ة، ال��ت��ي ت���ق���ام، ���ض��م��ن ن�����ض��اط��ات 

املهرجان الوطني للراث والثقافة.
رع��ى   1437 الأول�����ى  ج��م��ادى   18 ويف 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل، املهرجان 
كاأ�س  على  اخليل  ل�ضباق  الكب�  ال�ضنوي 
املوؤ�ض�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
على  الإن��ت��اج،  جلياد  اهلل،  رحمه  �ضعود،  اآل 
م���ي���دان امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة يف 

اجلنادرية.
وخال �ضهر جمادى الآخرة من العام 
نف�ضه رعى خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
مبدينة  الع�ضكري  ال��ع��ر���س  مب��ي��دان  اهلل، 
امللك خالد الع�ضكرية باملنطقة ال�ضمالية يف 
حفر الباطن، العر�س الع�ضكري امل�ضاحب 
اأيده  رعى،  اأن  بعد  ال�ضمال«  »رعد  لتمرين 

اهلل، املناورة اخلتامية للتمرين.
كما رعى، حفظه اهلل، بالريا�س حفل 
ل��ع��ام 2016،  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ل��ك في�ضل  ج��ائ��زة 

م�ضلما الفائزين جوائزهم.
رع���اي���ة   1437 رج������ب  ����ض���ه���ر  و����ض���ه���د 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
للبحوث  في�ضل  امل��ل��ك  م��رك��ز  نظمه  ال���ذي 
ال�ضمو  �ضاحب  عن  الإ�ضامية  والدرا�ضات 
اهلل،  رحمه  الفي�ضل،  �ضعود  الأم���  امللكي 

بعنوان »�ضعود الأوطان«.
وراأ���س، حفظه اهلل، يف ق�ضر الدرعية 
اأع��م��ال ق��م��ة ق���ادة دول جمل�س  ب��ال��ري��ا���س 
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وفخامة 

رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية.

ك��م��ا رع����ى ح��ف��ل م���دار����س ال��ري��ا���س، 
وت���ك���رمي   ،41 ال���دف���ع���ة  ط�����اب  ب���ت���خ���ري���ج 
الطاب املتفوقني واملتميزين، وذلك مبقر 
كلمة  موجها  الريا�س،  مدينة  يف  امل��دار���س 
�ضعيد هذه  »اأن���ا  ق��ال فيها:  خ��ال احل��ف��ل 
الليلة اأن اأكون بينكم كاأب، وجلميع اأبنائنا 
اأبناء هذه الباد واملقيمني الذين تخرجوا 
هذه الليلة، اإنه واحلمد هلل يف بادنا نفرح 
ون�ضر اإذا راأينا اأبناءنا واحلمد هلل على هذا 

امل�ضتوى من الرقي التعليمي.
نحن يف هذه الباد اآباء واأبناء حلمة 
واحدة، نفرح لبع�ضنا ونقدر جناح بع�ضنا، 
بالتقدم يف  تتمتع  ب��ادك��م  اأن  واحل��م��د هلل 
الآن يف  ت��رون��ه  كما  والتعليم  امل��ج��الت  ك��ل 
ل  �ضنني طويلة  كانت  واجلامعات  املدار�س 
يجد الإن�ضان من يقراأ كتابه والآن احلمد 
والتعليم  بالعلم  يتمتعون  بادنا  اأبناء  هلل 
ويف كل مرافق الدولة من اأبناء هذه الباد.
اأنا ح�ضوري هذه الليلة واإن كان كاأب 
واأخ  كلكم  لكم  اأب  لكني  �ضلمان  بن  ل�راكان 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�ضام  كلهم،  لاآباء 

وبركاته«.
وكرم خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
اأيده اهلل،  �ضعود،  اآل  �ضلمان بن عبدالعزيز 
امللك  الفائزين بجائزة  خال رجب 1437، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ك��ت��اب يف دورت���ه���ا ال��ث��ان��ي��ة، 
وبجائزة ومنحة خادم احلرمني ال�ضريفني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
العربية  اجلزيرة  تاريخ  وبحوث  لدرا�ضات 
 ،1437/1436 لعامي  ال�ضاد�ضة  دورت��ه��ا  يف 

واملقدمتني من دارة امللك عبدالعزيز.
رعى   ،1437 �ضعبان  م��ن  ال��ث��ام��ن  ويف 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
مبنا�ضبة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  احتفال 
وذلك  تاأ�ضي�ضها  على  عاما  خم�ضني  م��رور 
مبقر اجلامعة يف جدة، خماطبا املحتفلني 
اأك������ون م��ع��ك��م ه��ذا  اأن  ب��ق��ول��ه »ي�����ض��ع��دين 
عبدالعزيز  امللك  جامعة  احتفال  يف  اليوم 
مبنا�ضبة مرور خم�ضني عاما على اإن�ضائها، 
ه���ذه اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي حت��م��ل ا���ض��م موؤ�ض�س 
اأ�ضهمت  هذه الباد، رحمه اهلل، وهي التي 
عجلة  بدفع  بادنا  يف  اجلامعات  بقية  مع 
التنمية والنهو�س باملجتمع اإلى اآفاق اأو�ضع 

واأرحب من التطور والرقي.

اأيها الإخوة والأخوات:
على  ق��ام��ت  احل��م��د  ب��ادك��م وهلل  اإن 
ر���ض��ول��ه ���ض��ل��ى اهلل عليه  ك��ت��اب اهلل و���ض��ن��ة 
بالعلم  اهتمت  الأ�ضا�س  ه��ذا  وعلى  و�ضلم، 
اأ�ضا�س  ه��و  ه��ذا  ب��اأن  منها  اإمي��ان��ا  والعلماء 
التطور والرقي وال�ضبيل اإلى الو�ضول اإلى 
هو  الأم���ر  وه���ذا  املتقدمة،  ال���دول  م�ضاف 
حمل اهتمامنا وحر�ضنا �ضخ�ضيا، ونتطلع 
خطط  دع���م  يف  جامعاتنا  ت�ضتمر  اأن  اإل���ى 
ال��ت��ن��م��ي��ة ع���ر ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال���ق���درات 
ال��ب�����ض��ري��ة، وع����ر الأب����ح����اث وال���درا����ض���ات 
روؤية  يتواكب مع  املتخ�ض�ضة، مبا  العلمية 
اململكة العربية ال�ضعودية 2030 التي اأعلنا 

عنها موؤخرا«.
نف�ضه  ال�ضهر  م��ن  ع�ضر  التا�ضع  ويف 
وحت��ت رع��اي��ة خ���ادم احل��رم��ني ال�ضريفني، 
ح��ف��ظ��ه اهلل، د���ض��ن م��ع��ايل وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 
والإعام رئي�س جمل�س اإدارة وكالة الأنباء 
زيد  ب��ن  ع��ادل  الدكتور  الأ�ضبق  ال�ضعودية 
الأن��ب��اء  ل�وكالة  اجل��دي��د  املبنى  الطريفي، 
�ضمال  ال�ضحافة  حي  يف  »وا���س«  ال�ضعودية 

مدينة الريا�س.
���ض��ع��ب��ان 1437 رع��اي��ة  و���ض��ه��د 22 م��ن 
خادم احلرمني ال�ضريفني املباراة اخلتامية 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ك��اأ���س  مل�ضابقة 
اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ي 1437  ل��ل��م��و���ض��م 
مب��دي��ن��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الريا�ضية مبحافظة جدة.
اهلل  بحفظ  و�ضل   1437 رم�ضان  ويف 
اإل��ى  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ورع��اي��ت��ه 
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ق��ادم��ا م��ن حمافظة ج��دة، 
حيث زار امل�ضجد النبوي واأّدى، و�ضمو ويل 
العهد، واأ�ضحاب ال�ضمو الأمراء ال�ضاة يف 

الرو�ضة ال�ضريفة.
على  بال�ضام  اهلل،  رع��اه  ت�ضرف،  كما 
وعلى  و���ض��ل��م،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول 

�ضاحبيه ر�ضوان اهلل عليهما.
ن�ضخة  ع��ن  ع��ب��ارة  هديتني  ت�ضلم  ث��م 
ن���ادرة م��ن امل�ضحف ال�����ض��ري��ف، وك��ت��اب عن 

مكتبة امل�ضجد النبوي ال�ضريف.
اإل��ى  ورع��اي��ت��ه  و���ض��ل بحفظ اهلل  كما 
من  الأواخ����ر  الع�ضر  لق�ضاء  امل��ك��رم��ة  مكة 
���ض��ه��ر رم�������ض���ان امل����ب����ارك ب���ج���وار ب��ي��ت اهلل 

احلرام.

وّج��ه  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  ومبنا�ضبة 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
بن عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل، كلمة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل�����ض��ل��م��ني يف ك��ل م��ك��ان ق��ال 

فيها: »اإخواين امل�ضلمني يف كل مكان،
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

واأن��ت��م بخ�، وتقبل اهلل منا  ع��ام  كل 
الأع��م��ال،  و�ضالح  والقيام  ال�ضيام  ومنكم 

اإنه �ضميع جميب.
اأيها الإخوة:

نحمد اهلل �ضبحانه وتعالى الذي اأعّزنا 
بالدين الإ�ضامي احلنيف، دين الو�ضطية 
نحمده  كما  وال�ضام،  واملحبة  والع��ت��دال 
احلرام  امل�ضجد  قا�ضدي  الذي مكن  تعالى 
وامل�ضجد النبوي من املعتمرين والزوار من 
اأداء منا�ضكهم بكل ي�ضر وطماأنينة، ومكننا 
م��ن اإمت����ام ���ض��ي��ام �ضهر رم�����ض��ان وق��ي��ام��ه، 
بخدمة  اأكرمنا  ال��ذي  وج��ّل،  ع��ّز  ونحمده، 
احلرمني ال�ضريفني وقا�ضديهما ، ون�ضكره 
الذي  ال�ضعيد  الفطر  بعيد  علينا  اأنعم  اأن 
هو مظهر من مظاهر التعا�ضد والتعاطف 
ب��ني اأب��ن��اء الأم���ة الإ���ض��ام��ي��ة، وتعب� عن 

وحدتهم وجمع كلمتهم باختاف اأماكنهم 
، فلله احلمد واملنة، داعني اهلل،  واأل�ضنتهم 
بانق�ضاع غمامة  اأن يكمل فرحنا  عّز وجّل، 
حمنها  وزوال   ، الإ���ض��ام��ي��ة  الأم����ة  ف��رق��ة 

واآلمها.
اإخواين امل�ضلمني:

اإن ما ي�ضهده العامل الإ�ضامي اليوم 
اإلى بذل  من فرقة وتناحر يدعونا جميعاً 
وال�ضف،  الكلمة  لتوحيد  اجلهد  ق�ضارى 
والعمل �ضوياً حلل م�ضاكل الأمة الإ�ضامية 
تواجهه  اأكر حتٍد  واإن   ، ون�ضرة ق�ضاياها 
اأمتنا الإ�ضامية هو املحافظة على ثروتها 
ال�ضباب  وه��م  م�ضتقبلها  واأم���ل  احلقيقية 
من املخاطر التي تواجههم وبخا�ضة الغلو 
والتطرف واتباع الدعوات اخلبيثة املظللة 
ومم��ار���ض��ات  �ضلوكيات  اإل���ى  تدفعهم  ال��ت��ي 
ال�ضوية،  الفطرة  تتنافى مع  �ضاذة وغريبة 
وم���ع م��ب��ادئ دي��ن��ن��ا الإ���ض��ام��ي احل��ن��ي��ف ، 
وث���واب���ت وق��ي��م جم��ت��م��ع��ات��ن��ا الإ���ض��ام��ي��ة، 
ب�����اإذن اهلل، على  ال���ع���زم،  ع���اق���دة  وامل��م��ل��ك��ة 
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ال�������ض���رب ب���ي���د م����ن ح���دي���د ع���ل���ى ك����ل م��ن 
�ضبابنا  وتوجهات  واأف��ك��ار  عقول  ي�ضتهدف 
الغايل، وعلى املجتمع اأن يدرك اأنه �ضريك 
ملحاربة  و�ضيا�ضاتها  الدولة يف جهودها  مع 
هذا الفكر ال�ضال، ونحن يف هذا ن�ضتهدي 
ب��ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا الإ����ض���ام���ي ال����ذي يع�ضم 
يف  موقعنا  م�ضت�ضعرين  والأم���وال،  الدماء 
بخدمة  وت�ضرفنا  الإ�ضامي،  العامل  قلب 
الإ����ض���ام وال���وق���وف ب��ج��ان��ب امل�����ض��ل��م��ني يف 
، وال��دف��اع ع��ن ق�ضاياهم  امل��ع��م��ورة  اأرج����اء 

امل�ضروعة ويف مقدمتها ق�ضية فل�ضطني .
اإخواين واأخواتي:

اأدعوكم جميعاً ع�ضية يوم عيد الفطر 
اأف�ضل  مب�ضتقبل  والأم��ل  للتفاوؤل  ال�ضعيد 
وغ���د م�����ض��رق، ���ض��اك��ري��ن امل��ول��ى، ع���ّز وج���ّل، 
ع��ل��ى م���ا م����ّن ب���ه ع��ل��ي��ن��ا م���ن ن��ع��م ظ��اه��رة 
فيه  مل��ا  باأيدينا  ي��اأخ��ذ  اأن  ون�ضاأله  وباطنة، 
خ� اأمتنا و�ضاحها، داعني اهلل اأن يحفظ 
واأن   ، �ضوء  كل  من  امل�ضلمني  وب��اد  بادنا 
ف���داًء  ا�ضت�ضهدوا  ال��ذي��ن  ���ض��ه��داءن��ا  ي��رح��م 
لدينهم ووطنهم ، واأن يرحم جميع اأموات 
امل�ضلمني، اإنه �ضميع جميب، وكل عام واأنتم 

بخ� .
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
خ��ادم  اأق���ام  احل��ج��ة 1437  ويف 11 ذي 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ����ض���ع���ودو  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الديوان امللكي بق�ضر منى حفل ال�ضتقبال 
ال�ضنوي لأ�ضحاب الفخامة والدولة، وكبار 
خ��ادم  و���ض��ي��وف  الإ���ض��ام��ي��ة،  ال�ضخ�ضيات 
احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني، و���ض��ي��وف اجل��ه��ات 
�ضوؤون  الوفود ومكاتب  احلكومية، وروؤ�ضاء 
اأدوا ف��ري�����ض��ة احل���ج ه��ذا  احل��ج��اج ال��ذي��ن 

العام.
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  األقى  وقد 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
الكلمة  حفظه اهلل، خال حفل ال�ضتقبال 

التالية :
احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه 
ي��اأت��وك  ب��احل��ج  ال��ن��ا���س  »واأذن يف  ال��ك��رمي: 
رج���اًل وعلى ك��ل �ضامر ي��اأت��ني م��ن ك��ل فج 
ع��م��ي��ق«، وال�������ض���اة وال�������ض���ام ع��ل��ى نبينا 
حممد ال��ق��ائ��ل: »م��ن ح��ج ومل ي��رف��ث ومل 

يف�ضق رجع من ذنوبه كيوم ولدته اأمه«.
ب���ي���ت اهلل احل������رام،  اإخ��������واين ح���ج���اج 
اإخواين امل�ضلمني يف كل مكان ، اأيها الإخوة 

احل�ضور .
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

يف ه��ذا ال��ي��وم ي��وم العيد الأك���ر يوم 
�ضل�ى  حممد  نبينا  ب�ضنة  واق��ت��داء  النحر، 
ب��ي��ت اهلل  ي��وا���ض��ل ح��ج��اج  اهلل عليه و���ض��ل��م 
اأم��ن وطماأنينة  تاأدية منا�ضكهم يف  احل��رام 
واململكة  وت��وف��ي��ق��ه،  اهلل  رع��اي��ة  حتيطهم 
تعتز وت�ضرف بخدمة احلرمني ال�ضريفني 
به،  اهلل  خ�ضها  �ضرف  وه��و   ، وقا�ضديهما 
ال�ضعودية كل  العربية  اململكة  �ضخرت  وقد 
اإمكاناتها خلدمة �ضيوف الرحمن، وال�ضهر 
لت�ضهيل  ال�ضبل  كل  وتوف�  راحتهم،  على 
 ، وط��م��اأن��ي��ن��ة  ي�����ض��ر  ب��ك��ل  ملنا�ضكهم  اأدائ���ه���م 
اأن يعيننا على ذلك،  ون�ضاأل اهلل، عّز وجّل، 
تتحول  اأن  قاطعا  رف�ضا  ترف�س  واململكة 
هذه ال�ضع�ة العظيمة اإلى حتقيق اأهداف 
�ضيا�ضية اأو خافات مذهبية، فقد �ضرع اهلل 

احلج على امل�ضلمني كافة دون تفرقة.
اإن ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف ت��وج��ه م��ذم��وم 
�ضرعاً وعقًا، وهو حني يدب يف ج�ضد الأمة 
وم�ضتقبلها  تاحمها  يف�ضد  الإ���ض��ام��ي��ة 
و���ض��ورت��ه��ا اأم�����ام ال���ع���امل، ول ���ض��ب��ي��ل اإل���ى 
با�ضتئ�ضاله  اإل  الباء  ه��ذا  من  اخلا�س 
امل�ضلمني للق�ضاء على  دون هوادة وبوحدة 

هذا الوباء.
اإخواين امل�ضلمني:

والعدل،  ال�ضام  دين  هو  الإ�ضام  اإن 
، وم��ا ي�ضهده  والإخ���اء واملحبة والإح�����ض��ان 
ال��ع��امل الإ���ض��ام��ي ال��ي��وم يف بع�س اأج��زائ��ه 
نزاعات وماآ�ٍس وفرقة وتناحر يدعونا  من 

لتوحيد  اجلهد  ق�ضارى  ب��ذل  اإل��ى  جميعاً 
تلك  حل��ل  �ضوياً  والعمل  وال�����ض��ف،  الكلمة 
النزاعات واإنهاء ال�ضراعات ، واململكة توؤكد 
امل�ضلمني  �ضمل  مل  ع��ل��ى  ال���دائ���م  ح��ر���ض��ه��ا 
وم���د ي��د ال��ع��ون ل��ه��م ، وال��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م 
ملا فيه خ�  وال�ضاعية  كل اجلهود اخل���ة 

بلداننا الإ�ضامية .
اأيها الإخوة والأخوات حجاج بيت اهلل 

احلرام :
اململكة  ال��وح��ي  مهبط  يف  بكم  نرحب 
�ضائلني  اأع���زاء،  �ضيوفا  ال�ضعودية  العربية 
اأن يقبل منكم حجكم  اهلل �ضبحانه وتعالى 
بلدانكم  اإل��ى  يعيدكم  واأن  ذنوبكم،  ويغفر 
�ضاملني غامنني، واأن يعيد علينا وعلى الأمة 
يف  وهي  العظيمة  املنا�ضبة  هذه  الإ�ضامية 
ي�ضود  اأن  وج��ل  عز  ن�ضاأله  كما  ومتكني،  عز 
اأجمع،  والعامل  بلداننا  وال�ضتقرار  الأم��ن 

اإنه �ضميع جميب ، وكل عام واأنتم بخ�.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 1438 العام  من  املحرم  اهلل  �ضهر  ويف 
راأ�������س خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 

حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اخلام�س  الجتماع  اليمامة  ق�ضر  يف  اهلل، 
اأمناء مكتبة امللك فهد الوطنية يف  ملجل�س 

دورته التا�ضعة.
كما راأ�س، حفظه اهلل، يف مكتبه بق�ضر 
ال��ي��م��ام��ة الج��ت��م��اع ال�����ض��اد���س والأرب���ع���ني 
امللك عبدالعزيز، م�ضيدا  اإدارة دارة  ملجل�س 
يف م�����ض��ت��ه��ل الج���ت���م���اع ب������دور ال��������دارة يف 
والهتمام  العربية  اجلزيرة  تاريخ  توثيق 
مب�ضادره املختلفة �ضمن جهودها يف خدمة 
التاريخ الوطني للمملكة العربية ال�ضعودية 
وم����ا ن��ف��ذت��ه م���ن ب���رام���ج وم�������ض���روع���ات يف 
ه���ذا اجل��ان��ب، وج��ه��وده��ا يف دع���م ال��ت��ع��اون 
والت��ف��اق��ي��ات م��ع م��راك��ز مماثلة يف داخ��ل 

اململكة وخارجها.
 1438 العام  الأول من  ربيع  �ضهر  ويف 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ا�ضتقبل 
حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اهلل، يف مكتبه بق�ضر اليمامة معايل وزير 

اخلارجية الريطاين بوري�س جون�ضون.
ومت خال ال�ضتقبال، بحث العاقات 

الأمن  وجمل�س  التعاون  وجمل�س  اليمنية 
قدًما  وامل�ضي  كافة،  ال�ضلمية  وللمبادرات 
و�ضلطته  اليمني  ال�ضعب  على  عدوانها  يف 
ولذا فقد  املنطقة؛  اأمن  وتهديد  ال�ضرعية 
جاءت ا�ضتجابة الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة 
فخامة  لطلب  احل��زم  عا�ضفة  يف  امل�ضاركة 
رئي�س اجلمهورية اليمنية عبد ربه من�ضور 
ال�ضقيق  اليمن  جانب  اإل��ى  للوقوف  ه��ادي 
وردع  ال�ضرعية  و�ضلطته  ال��ع��زي��ز  و�ضعبه 
العدوان احلوثي الذي ي�ضكل تهديًدا كبً�ا 
لأمن املنطقة وا�ضتقرارها وتهديًدا لل�ضلم 
والأم������ن ال�����دويل وم���واج���ه���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

الإرهابية.
اأن  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأك���د 
الأط��ي��اف  جلميع  اأب��واب��ه��ا  تفتح  ال��ري��ا���س 
املحافظة  يف  ال��راغ��ب��ة  اليمنية  ال�ضيا�ضية 
على اأمن اليمن وا�ضتقراره لاجتماع حتت 
التم�ضك  اإط���ار  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  مظلة 
ومبا  عليها  الن��ق��اب  ورف�����س  بال�ضرعية 
على  �ضلطتها  لب�ضط  ال��دول��ة  ع���ودة  يكفل 
الأرا�ضي اليمنية كافة واإعادة الأ�ضلحة اإلى 

املجاورة،  ال��دول  اأمن  تهديد  الدولة وعدم 
ال�ضرعية  على  مت��رد  م��ن  يعود  اأن  م��وؤم��ًا 
ل�ضوت العقل والكف عن ال�ضتقواء بالقوى 
اليمني  ال�ضعب  ب��اأم��ن  وال��ع��ب��ث  اخل��ارج��ي��ة 
للطائفية  ال��روي��ج  ع��ن  وال��ت��وق��ف  العزيز 

وزرع بذور الإرهاب.
ك��ل��م��ت��ه:  يف   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - وق������ال 
مقدمة  يف  الفل�ضطينية  ال��ق�����ض��ي��ة  "اإن 
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا، وم���وق���ف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
م�ضتنًدا  دائ��ًم��ا،  ك��ان  كما  يظل  ال�ضعودية 
اإلى  جميعها  تهدف  ومرتكزات  ثوابت  اإل��ى 
حتقيق ال�ضام ال�ضامل والعادل يف املنطقة 
امل�ضروعة  ا����ض���رداد احل��ق��وق  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى 
ل��ل�����ض��ع��ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي مب���ا يف ذل����ك حقه 
امل�ضروع يف اإن�ضاء دولته امل�ضتقلة وعا�ضمتها 

القد�س ال�ضريف.
مازالت  ال�ضورية  الأزم���ة  اأن  واأو���ض��ح 
ا���ض��ت��م��راره��ا ت�ضتمر  ت�����راوح م��ك��ان��ه��ا وم���ع 
معاناة واآلم ال�ضعب ال�ضوري املنكوب بنظام 
يق�ضف القرى واملدن بالطائرات والغازات 
كل  ويرف�س  املتفجرة  والراميل  ال�ضامة 

وع��دد  ال�ضديقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية 
من املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرك.

الأول من  الرقم  وت�ضلم، حفظه اهلل، 
العملة  من  ال�ضاد�س  الإ�ضدار  فئات  جميع 
العملة  فئات  جميع  م��ن  ون�ضخة  ال��ورق��ي��ة 

املعدنية.
ورع����ى خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني، 
ت��ك��رمي  ح���ف���ل  ال����ري����ا�����س،  يف  اهلل،  رع�������اه 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��ل��ك خ��ال��د يف دورت��ه��ا 
ال�����ض��اد���ض��ة وب��ف��روع��ه��ا ال���ث���اث���ة »���ض��رك��اء 
ال���ت���ن���م���ي���ة« و»ال����ت����م����ّي����ز ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ��� 

الربحية« و»التناف�ضية امل�ضوؤولة«.
وع���ل���ى امل�����ض��ت��وى اخل����ارج����ي و���ض��م��ن 
اه���ت���م���ام���ات خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
ب��ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة و����ض���ل، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ال��ث��ام��ن من  ي��وم  ال�ضيخ  ���ض��رم  اإل���ى مدينة 
�ضهر جمادى الآخ��رة 1436 على راأ���س وفد 
يف  للم�ضاركة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
ال�ضاد�ضة  دورت��ه  يف  العربية  القمة  موؤمتر 

والع�ضرين.
واأكد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 

كلمة  يف  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �ضلمان 
الذي  امل��وؤمل  ال��واق��ع  اأن  القمة  اأم��ام  األقاها 
ت��ع��ي�����ض��ه ع���دد م���ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، من 
للدماء،  و�ضفك  داخلية  و�ضراعات  اإره���اب 
الإره���اب  ب��ني  للتحالف  حتمية  نتيجة  ه��و 
والطائفية، الذي تقوده قوى اإقليمية اأدت 
تدخاتها ال�ضافرة يف املنطقة العربية اإلى 
الدول  الأم��ن وال�ضتقرار يف بع�س  زعزعة 

العربية.
ال���ي���م���ن  »يف  اهلل:  ح���ف���ظ���ه  وق����������ال، 
ال�ضقيق اأدى التدخل اخلارجي اإلى متكني 
حم��دودة،  فئة  وه��ي  احلوثية«،  امليلي�ضيات 
م���ن الن���ق���اب ع��ل��ى ال�����ض��ل��ط��ة ال�����ض��رع��ي��ة، 
واح����ت����ال ال��ع��ا���ض��م��ة ���ض��ن��ع��اء، وت��ع��ط��ي��ل 
التي  اخلليجية  امل���ب���ادرة  تنفيذ  ا�ضتكمال 
ووحدته  اليمن  اأم��ن  على  للحفاظ  تهدف 
وا�ضتقراره«، لفتا النتباه اإلى اأن امللي�ضيات 
احل���وث���ي���ة امل���دع���وم���ة م���ن ق����وى اإق��ل��ي��م��ي��ة 
وجعلها  اليمن  على  هيمنتها  ب�ضط  هدفها 
وا���ض��ت��م��راره��ا  املنطقة  ل��ن��ف��وذه��ا يف  ق��اع��دة 
ال�ضرعية  لتحذيرات  ورف�ضها  تعنتها  يف 

م�ضاعي احلل ال�ضلمي الإقليمية والدولية، 
اأي جهد لإنهاء  اأن  م�ضدًدا، رعاه اهلل، على 
املاأ�ضاة ال�ضورية يجب اأن ي�ضتند اإلى اإعان 
ن�ضتطيع  »ل  قائًا:  الأول،  جنيف  موؤمتر 
ت�����ض��ور م�����ض��ارك��ة م���ن ت��ل��ط��خ��ت اأي���ادي���ه���م 
بدماء ال�ضعب ال�ضوري يف حتديد م�ضتقبل 

�ضوريا«.
اهلل،  اأيده  ون�ضاطاته،  زياراته  و�ضمن 
اخلارجية، ويف التا�ضع والع�ضرين من �ضهر 
جمادى الآخرة من عام 1437 و�ضل بحفظ 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ورع��اي��ت��ه  اهلل 
اإلى  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 
زي��ارة ر�ضمية جلمهورية م�ضر  القاهرة يف 
من  اإل��ي��ه  امل��وج��ه��ة  ل��ل��دع��وة  تلبية  العربية 

اأخيه فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضي.
وع���ق���د خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
العربية،  م�ضر  جمهورية  رئي�س  وفخامة 
ج��ل�����ض��ة م��ب��اح��ث��ات ث��ن��ائ��ي��ة ج����رى خ��ال��ه��ا 
ا�ضتعرا�س العاقات الأخوية بني البلدين 
ال�ضقيقني، وبحث عدد من املو�ضوعات ذات 

الهتمام امل�ضرك.

وقلد الرئي�س ال�ضي�ضي خادم احلرمني 
ال�����ض��ري��ف��ني ق�����ادة ال��ن��ي��ل اأرف�����ع الأو���ض��م��ة 
تقديراً له، حفظه اهلل، ملا قدم من خدماته 

اإن�ضانية جليلة.
واأع����ل����ن خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
خ����ال ال����زي����ارة ات��ف��اق��ه م���ع اأخ���ي���ه ف��خ��ام��ة 
ال���رئ���ي�������س ع���ب���دال���ف���ت���اح ال�����ض��ي�����ض��ي رئ��ي�����س 
ج�ضر  اإن�ضاء  على  العربية  م�ضر  جمهورية 
اللذين  ال�ضقيقني  البلدين  بري يربط بني 

يقعان يف قلب العامل.
واأك����د خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني اأّن 
الربط  املتمثلة يف  التاريخية،  هذه اخلطوة 
والأفريقية،  الآ�ضيوية  القارتني  بني  الري 
حيث  عظمى،  ف��وائ��د  ذات  نوعية  نقلة  تعد 
اإلى  ال��ق��ارات  بني  التجاري  التبادل  �ضرفع 
�ضادرات  وتدعم   ، م�ضبوقة  غ�  م�ضتويات 
اجل�ضر  ه��ذا  اأّن  كما  ال��ع��امل،  اإل���ى  البلدين 
يف  الواعدة  للم�ضاريع  دوليا  منفذا  �ضي�ضكل 
من  للم�ضافرين  اأ�ضا�ضيا  ومعرا  البلدين، 
حجاج ومعتمرين و�ضياح، اإ�ضافة اإلى فر�س 
العمل التي �ضيوفرها اجل�ضر لأبناء املنطقة.

ب���������دوره اق��������رح ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����ض��ي�����ض��ي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
�ضلمان  امل��ل��ك  ا���ض��م  اإط���اق  العربية  م�ضر 
املزمع  ال��ري  اجل�ضر  على  عبدالعزيز  بن 

اإن�ضاوؤه ويربط بني اململكة وم�ضر.
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  وزار 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل، 
العربية،  م�ضر  بجمهورية  الأزه���ر  جامع 

واأدى فيه ركعتي حتية امل�ضجد.
اأي��ده اهلل، على �ضور تبني  كما اطلع، 
تاأهيل  اإع����ادة  م�����ض��روع  وع��ن��ا���ض��ر  ت�ضاميم 
بداأ  ال��ذي  الأثرية  الأزه��ر  جامع وم�ضيخة 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه مب���ب���ادرة م��ن خ����ادم احل��رم��ني 
اآل  ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

�ضعود - رحمه اهلل - .
واط���ل���ع ع��ل��ى جم�����ض��م��ات ل��ل��م�����ض��روع 
واٍف  ����ض���رح  اإل������ى  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  وا����ض���ت���م���ع، 
�ضكنية  م��ب��اٍن  م��ن  امل�����ض��روع  ماي�ضمه  ع��ن 

وتعليمية.
ب��ع��د ذل����ك ت��ف�����ض��ل خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����ض��ري��ف��ني ب��و���ض��ع ح��ج��ر الأ���ض��ا���س ملدينة 
جممعات  ت�ضمل  التي  الإ�ضامية  البعوث 
لطلبة  وتعليمية  خدمية  وم��راف��ق  �ضكنية 
الأزه����ر، وق���ال خ���ادم احل��رم��ني ال�ضريفني 
»على بركة اهلل، ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، 
ع��ّز  اهلل،  ون�����ض��األ  الأزه�����ر،  ن�ضتعني يف  وب���ه 
اأن يوفقنا خلدمة الأزه���ر لأن��ه من  وج��ّل، 
ويدر�س  اهلل  فيها  يعبد  التي  اهلل  م�ضاجد 
اهلل  �ضاء  اإن  التوفيق  ونرجو  الإ�ضام  فيها 

، وندعمهم بكل ما يلزمهم اإن �ضاء اهلل«.
و���ض��ه��د خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
العربية  م�ضر  جمهورية  رئي�س  وفخامة 
ت��ف��اه��م  ات���ف���اق���ي���ة وم�����ذك�����رة  ت���وق���ي���ع 21 
ا�ضتثمارية بني البلدين يف عدد من املجالت 

واإعانني مل�ضروعني مت تاأ�ضي�ضهما.
ال�ضريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  وت�����ض��ل��م 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، خال 
الفخرية  ال��دك��ت��وراه  �ضهادة  مل�ضر،  زي��ارت��ه 
امل��م��ن��وح��ة ل����ه، ح��ف��ظ��ه اهلل، م���ن ج��ام��ع��ة 

القاهرة.
ويف الرابع من �ضهر رجب لعام 1437 
ورعايته خادم احلرمني  اهلل  و�ضل بحفظ 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
اأن���ق���رة يف م�����ض��ت��ه��ل زي���ارة  اإل����ى  اآل ���ض��ع��ود، 
جلمهورية تركيا تلبية للدعوة املوجهة له 

من فخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان.
رئ��ي�����س جمهورية  ف��خ��ام��ة  وا���ض��ت��ق��ب��ل 
وج��رت  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ت��رك��ي��ا 
ال�ضريفني  خ����ادم احل��رم��ني  م��ن��ح  م��را���ض��م 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود و�ضام 
»اجل��م��ه��وري��ة« وه���و اأع��ل��ى و���ض��ام يف تركيا 

مينح لقادة وروؤ�ضاء الدول.
وقد اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني 
ع���ن ���ض��ك��ره وت��ق��دي��ره ع��ل��ى ت��ك��رمي��ه ب��ه��ذا 

الو�ضام وقال، حفظه اهلل:
وت��ق��دي��ري  ���ض��ك��ري  ع��ن  اأع���ر  اأن  اأود 
اأعتره  ال��ذي  الكب�  الو�ضام  ه��ذا  لتقلدي 
للمملكة  ول���ك���ن  ف��ق��ط  يل  ت��ك��رمي��اً  ل��ي�����س 

العربية ال�ضعودية حكومة و�ضعباً.
ببالغ  اأت��ق��دم  اأن  ال��ب��داي��ة  ي�����ض��رين يف 
ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��رك��ي��ة 
فخامة  ب��ق��ي��ادة  و���ض��ع��ب��اً  ح��ك��وم��ة  ال�ضقيقة 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان ل�ضت�ضافتها 
ال��ق��م��ة الإ���ض��ام��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��رة وعلى 
ح�ضن ال�ضتقبال والتنظيم، ول يفوتني اأن 
العربية  م�ضر  جلمهورية  بال�ضكر  اأت��وج��ه 
ع��ل��ى م���ا ب��ذل��ت��ه م���ن ج��ه��ود مم��ي��زة خ��ال 
وال�ضكر   ، ال�ضابقة  ل��ل��دورة  م�ضر  رئ��ا���ض��ة 
ال��ع��ام للمنظمة،  الأم����ني  مل��ع��ايل  م��و���ض��ول 
وكافة العاملني فيها على ما يبذلونه من 

جهود مميزة.
الإخوة الكرام:

اأمتنا  ق�ضايا  اإننا مطالبون مبعاجلة 
عادل  حل  اإيجاد  مقدمتها  ويف  الإ�ضامية 
ال�ضام  ملبادرة  وفقاً  الفل�ضطينية  للق�ضية 
العربية وقرارات ال�ضرعية الدولية ، واإنهاء 
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أخبار الوطن

الأزم����ة ال�����ض��وري��ة وف��ق��اً مل��ق��ررات جنيف 1 
وق��رار جمل�س الأم��ن 2254، ودعم اجلهود 

القائمة لإنهاء الأزمة الليبية.
ويف ال�������ض���اأن ال��ي��م��ن��ي ن��دع��م اجل��ه��ود 
امل����ب����ذول����ة م����ن الأم��������م امل���ت���ح���دة لإجن������اح 
تنفيذاً  الكويت  يف  �ضتعقد  التي  امل�ضاورات 

لقرار جمل�س الأمن 2216.
اأيها الإخوة:

الوقوف  علينا  اليوم يحتم  واقعنا  اإن 
اآفة  ملحاربة  وق��ت م�ضى  اأي  اأك��رث من  معاً 
الإرهاب وحماية جيل ال�ضباب من الهجمة 
اإل��ى  وال��ه��ادف��ة  لها  يتعر�س  التي  ال�ضر�ضة 
اإخراجه عن منهج الدين القومي والنقياد 
با�ضم  ف�����ض��اداً  الأر����س  يف  يعيثون  م��ن  وراء 

الدين الذي هو منهم براء.
وق����د خ��ط��ون��ا خ���ط���وة ج�����ادة يف ه��ذا 
الجت������اه ب��ت�����ض��ك��ي��ل ال��ت��ح��ال��ف الإ����ض���ام���ي 
الع�ضكري ملحاربة الإرهاب الذي ي�ضم ت�ضعاً 
كافة اجل��ه��ود من  لتن�ضيق  دول��ة  وث��اث��ني 
واإع��ام��ي��ة ومالية  م��ب��ادرات فكرية  خ��ال 
وع�ضكرية تتما�ضى كلها مع مبادئ املنظمة 

واأهدافها.
اإن ما يتعر�س له عاملنا الإ�ضامي من 
�ضراعات واأزمات تتمثل يف التدخل ال�ضافر 
يف �����ض����وؤون ع����دد م���ن ال������دول الإ���ض��ام��ي��ة 
واإح������داث ال��ف��ن والن��ق�����ض��ام��ات ، واإث�����ارة 
وا�ضتخدام  واملذهبية  الطائفية  ال��ن��ع��رات 
اأمننا  زع��زع��ة  لغر�س  امل�ضلحة  امليلي�ضيات 
النفوذ والهيمنة  وا�ضتقرارنا لغر�س ب�ضط 
يتطلب منا وقفة جادة ملنع تلك التدخات 

وحفظ اأمن و�ضامة عاملنا الإ�ضامي.
ن�ضبو  م��ا  ك��ل  اإل���ى  جميعاً  اهلل  وفقنا 
اإل����ي����ه ون��ت��ط��ل��ع ل��ب��ل��وغ��ه م����ن ال��ت�����ض��ام��ن 
والتعا�ضد ملا فيه خ� اأمتنا و�ضعوبنا عمًا 
بقوله تعالى ) وتعاونوا على الر والتقوى 

ول تعاونوا على الإثم والعدوان(.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال���ع���ام  م����ن  الأول  رب���ي���ع  ���ض��ه��ر  ويف 
1438قام خادم احلرمني ال�ضريفني بجولة 
والبحرين  الإم���ارات  دول  �ضملت  خليجية 
اإل��ى  وال��ك��وي��ت، ب��داأه��ا، حفظه اهلل، ب��زي��ارة 
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ���ض��ّرف 
مبنا�ضبة  الر�ضمية  الع�ضاء  م��اأدب��ة  خالها 

زيارته.
ال�ضريفني  �ضرف خادم احلرمني  كما 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
� م��ه��رج��ان زاي����د ال���راث���ي ،  � ح��ف��ظ��ه اهلل 
� �ضاحب  � رع��اه اهلل  حيث كان يف ا�ضتقباله 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات  عهد 

امل�ضلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
دب��ي  اإم����ارة  ��ا  اأي�����ضً اهلل،  حفظه  وزار، 
مكتوم  اآل  �ضعيد  ال�����ض��ي��خ  ب��ي��ت  يف  وجت����ول 
امل��ب��اين يف  اأق���دم  التاريخي، ال��ذي يعد م��ن 
كما  1896م،  ���ض��ن��ة  ب���ن���اوؤه  دب����ي، ومت  اإم�����ارة 
جت���ول يف متحف ���ض��اروق احل��دي��د واط��ل��ع 
على ما يحتويه من مقتنيات و قطع اأثرية.
وراأ�������س خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
حفظه اهلل، وفد اململكة يف الدورة ال�ضابعة 
والثاثني للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية التي عقدت يف مملكة 

البحرين.
اإقامته  مقر  يف  اهلل،  اأي���ده  وا�ضتقبل، 
ال�ضيد  ال�ضمو  �ضاحب  البحرين  مبملكة 
ن��ائ��ب رئي�س  ���ض��ع��ي��د  اآل  ب���ن حم��م��ود  ف��ه��د 
ب�ضلطنة  ال���وزراء  جمل�س  ل�ضوؤون  ال���وزراء 
ا�ضتعرا�س  ال�ضتقبال،  خ��ال  ومت  ع��م��ان. 
العاقات الثنائية بني البلدين ال�ضقيقني.

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأل���ق���ى 
�ضعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
ال���ق���م���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة  خ�����ال  ح��ف��ظ��ه اهلل، 

الكلمة التالية :

احل��م��د هلل وال�����ض��اة وال�����ض��ام على 
ر�ضول اهلل ، وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

امللك  ال��ع��زي��ز  الأخ  ���ض��اح��ب اجل��ال��ة 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين ال�ضقيقة
اإخواين اأ�ضحاب ال�ضمو

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
ي�����ض��رين يف م�����ض��ت��ه��ل ه���ذه ال��ق��م��ة اأن 
بن عي�ضى  امللك حمد  لأخ��ي جالة  اأتقدم 
اآل خليفة وحكومة و�ضعب مملكة البحرين 
المتنان  وعظيم  التقدير  بوافر  ال�ضقيقة 
على ما لقيناه من ح�ضن ال�ضتقبال وكرم 
ال�ضيافة ، متمنياً لأخي جالة امللك حمد 
كل التوفيق وال�ضداد خال تروؤ�ضه لأعمال 
به  ملا قامت  ارتياحي  ، مبديا  ال��دورة  ه��ذه 
عمل  م��ن  جمل�ضنا  يف  املخت�ضة  الأج���ه���زة 
جاٍد خال العام املن�ضرم وفق الآليات التي 
الرت��ق��اء  اإل��ى  تهدف  التي  املجل�س،  اأق��ره��ا 
�ضمنها  ومن  والتن�ضيق،  التعاون  مب�ضتوى 
ق����رار اإن�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال�����ض��وؤون الق��ت�����ض��ادي��ة 
م��وؤخ��راً  اأعمالها  با�ضرت  ال��ت��ي  والتنموية 

ت���ع���زي���زا ل��ل��ع��م��ل امل�������ض���رك يف امل����ج����الت 
القت�ضادية والتنموية.

اإخواين الأعزاء:
ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م���ا مت���ر به 
وما   ، التعقيد  بالغة  منطقتنا من ظ��روف 
جميعاً  م��ن��ا  تتطلب  اأزم�����ات  م��ن  ت��واج��ه��ه 
ال��ع��م��ل ���ض��وي��اً مل��واج��ه��ت��ه��ا وال��ت��ع��ام��ل معها 
اجلهود  وتكثيف   ، والعزم  امل�ضوؤولية  ب��روح 
لر�ضيخ دعائم الأمن وال�ضتقرار ملنطقتنا 

، والنماء والزدهار لدولنا و�ضعوبنا.
بع�س  تعي�ضه  ال��ذي  امل��وؤمل  الواقع  اإن 
اإرهاب و�ضراعات  من بلداننا العربية، من 
حتمية  نتيجة  ه��و  للدماء  و�ضفك  داخلية 
ل���ل���ت���ح���ال���ف ب�����ني الإره������������اب وال���ط���ائ���ف���ي���ة 
اإلى زعزعة  اأدى  والتدخات ال�ضافرة، مما 

الأمن وال�ضتقرار فيها.
فبالن�ضبة لاأو�ضاع يف اليمن ال�ضقيق، 
ال�ضراع  لإن��ه��اء  م�ضتمرة  اجلهود  زال��ت  ما 
ال���دائ���ر ه��ن��اك مب���ا ي��ح��ق��ق ل��ل��ي��م��ن الأم����ن 
وال�ضتقرار حتت قيادة حكومته ال�ضرعية، 
ونتائج  اخلليجية،  املبادرة  مل�ضامني  ووفقا 

م��وؤمت��ر احل����وار ال��وط��ن��ي، وق����رار جمل�س 
مب�ضاعي  م�ضيدين   ،  )2216( رق��م  الأم���ن 

مبعوث الأمني العام لاأمم املتحدة.
و�ضلت  م��ا  جميعا  ي��وؤمل��ن��ا  ���ض��وري��ا  ويف 
اإل��ي��ه ت��داع��ي��ات الأزم����ة ه��ن��اك، وم��ا يعانيه 
ال�ضعب ال�ضوري ال�ضقيق من قتل وت�ضريد، 
مم��ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل تكثيف 
اجل��ه��ود لي��ق��اف نزيف ال��دم ، واإي��ج��اد حل 
�ضيا�ضي ي�ضمن حتقيق الأمن وال�ضتقرار، 

وحفظ وحدة و�ضامة الأرا�ضي ال�ضورية.
اإخواين الأعزاء:

ع���ل���ى ال����رغ����م مم����ا ح���ق���ق���ه امل��ج��ل�����س 
اإل��ى  اأن��ن��ا نتطلع  اإّل  اإجن�����ازات م��ه��م��ة،  م��ن 
م�����ض��ت��ق��ب��ل اأف�������ض���ل ي��ح��ق��ق ف���ي���ه الإن�������ض���ان 
اخلليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاهية 
املجل�س  م�ض�ة  وي��ع��زز  ال��ك��رمي،  والعي�س 
يف ال�����ض��اح��ت��ني الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة من 
خال �ضيا�ضة خارجية فعالة حتقق الأمن 
وال���ض��ت��ق��رار ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وت���دع���م ال�����ض��ام 

الإقليمي والدويل.
اأمتنى لأخي جالة امللك  ويف اخلتام 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة التوفيق وال�ضداد 
خال تروؤ�ضه لأعمال هذه الدورة.

وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
جمل�س  دول  قمة  اأعمال  انتهاء  وبعد 
خ��ادم  ب���داأ  العربية  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
زي���ارة  اهلل،  حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
عقد  ال�ضقيقة،  ال��ب��ح��ري��ن  ململكة  ر�ضمية 
خ����ال����ه����ا، يف ق�������ض���ر ال�������ض���خ���� مب��م��ل��ك��ة 
عي�ضى  ب��ن  حمد  امللك  وج��ال��ة  البحرين، 
جل�ضة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  م��ل��ك  خليفة  اآل 

مباحثات ر�ضمية.
وج����رى خ���ال اجل��ل�����ض��ة، ا���ض��ت��ع��را���س 
البلدين  ب��ني  الوثيقة  الأخ��وي��ة  العاقات 
يف  الثنائي  التعاون  وجم���الت  ال�ضقيقني، 

خمتلف املجالت.
كما جرى بحث م�ضتجدات الأح��داث 

على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية.
ال�ضريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  وت���وج���ه 
يف  البحرين  مملكة  ملك  جالة  ي�ضحبه 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإل���ى ق�ضر  ر���ض��م��ي  م��وك��ب 

اآل خليفة  �ضلمان  بن  الأم��� خليفة  امللكي 
رئي�س وزراء مملكة البحرين حيث �ضّرف - 
رعاه اهلل - ماأدبة الغداء التي اأقيمت بهذه 

املنا�ضبة.
ال�ضريفني  خ��ادم احلرمني  اتفق  وقد 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود واأخوه 
جالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك 
اأن يتم اإجراء درا�ضة  مملكة البحرين على 
امل��ل��ك ح��م��د م���وازي���اً جل�ضر  مل�����ض��روع ج�ضر 
امللك فهد ل�بط مملكة البحرين واململكة 
القطاع  م��ن  بتمويل  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلا�س. واختتم خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود جولته 
الكويت، حيث  دول��ة  اإل��ى  بزيارة  اخلليجية 
اإق��ام��ت��ه  م��ق��ر  يف   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - ا�ضتقبل 
اجلابر  الأح��م��د  ن��واف  ال�ضيخ  �ضمو  هناك، 

ال�ضباح ويل عهد دولة الكويت.
كما ا�ضتقبل �ضمو ال�ضيخ جابر املبارك 
احل��م��د ال�����ض��ب��اح رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

بدولة الكويت.
وا�ضتقبل معايل ال�ضيخ �ضباح اخلالد 

ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال�����ض��ب��اح  احل���م���د 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ب��دول��ة 

الكويت.
وج����رى خ����ال ال���ض��ت��ق��ب��الت ت��ب��ادل 
الأح���ادي���ث ح���ول ال��ع��اق��ات ال��وث��ي��ق��ة بني 

البلدين ال�ضقيقني.
وعقد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اهلل - و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضباح الأحمد 
اجلابر ال�ضباح اأم� دولة الكويت، يف ق�ضر 

بيان بالكويت جل�ضة مباحثات ر�ضمية.
اأم���  �ضمو  قلد  اجلل�ضة،  ب��داي��ة  ويف 
ال�ضريفني،  احلرمني  خ��ادم  الكويت،  دول��ة 
ق������ادة م����ب����ارك ال���ك���ب���� ت���ق���دي���راً ل��ل��م��ل��ك 

املفدى.
بعد ذلك جرى خال جل�ضة املباحثات 
الأخ��وي��ة  ال��ع��اق��ات  ا�ضتعرا�س  الر�ضمية، 
وبحث  ال�ضقيقني،  البلدين  بني  التاريخية 

اخر م�ضتجدات الأو�ضاع يف املنطقة.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  و���ض��رف 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 

اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع�����ض��اء  م���اأدب���ة  حفظه اهلل، 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ب��اح الأح���م���د 
الكويت تكرميا  دولة  اأم�  ال�ضباح  اجلابر 

للملك املفدى.
الذي  احلفل  اهلل،  حفظه  �ضرف،  كما 
الثقايف.  الأحمد  ال�ضيخ جابر  اأقيم مبركز 
و�ضاهد، رعاه اهلل، واحل�ضور فيلما وثائقيا 
»ال��ع��زم واح���د« ع��ن م�ض�ة تاريخ  ب��ع��ن��وان 

العاقات ال�ضعودية الكويتية.
ويف ختام زيارته �ضرف خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
الكويت  �ضلوى يف  ب��دار  اهلل،  �ضعود، حفظه 
م���اأدب���ة ال��ع�����ض��اء ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ت��ك��رمي��ا ل��ه، 
�ضباح  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل،  حفظه 
الأحمد اجلابر ال�ضباح اأم� دولة الكويت.
خ����ادم  و����ض���ل   1438 ���ض��ف��ر   23 ويف 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
ال�ضرقية  اإلى املنطقة  اآل �ضعود  عبدالعزيز 
قادما من الريا�س؛ وبعد اأن �ضّرف، حفظه 
امل��ن��ط��ق��ة  ب����اإم����ارة  اهلل، ح��ف��ل ال���ض��ت��ق��ب��ال 
ال�����ض��رق��ي��ة األ���ق���ى ك��ل��م��ة ق����ال ف��ي��ه��ا: »ل��ق��د 

قوة  تعك�س  التي   2030 اململكة  روؤي��ة  تبنينا 
وم��ت��ان��ة الق��ت�����ض��اد ال�����ض��ع��ودي، وال��ت��ي من 
اأو���ض��ع  اآف���اق  اإل���ى  باململكة  الن��ت��ق��ال  �ضاأنها 
املجتمع  م��ن تظافر جهود  واأ���ض��م��ل، ولب��د 
لإجن��اح��ه��ا، وع��ل��ى ال�����دوام اأظ��ه��ر امل��واط��ن 
للم�ضوؤولية،  ك��ب���ا  ا�ضت�ضعارا  ال�����ض��ع��ودي 
و�ضّكل مع قيادته وحكومته �ضدا منيعا اأمام 
احلاقدين والطامعني ، واأف�ضل، بعد توفيق 
اهلل، الكث� من املخططات التي ت�ضتهدف 

الوطن يف �ضبابه ومقدراته.
اإخواين واأبنائي:

دائما  ي�ضرين  التي  املنطقة  ه��ذه  من 
وج�����ودي م��ع��ك��م يف رب��وع��ه��ا اأ���ض��ك��رك��م من 
واأدعو  البالغة،  الأعماق على هذه احلفاوة 
اهلل اأن يدمي على هذا الوطن اأمنه ورخاءه، 
ا���ض��ت�����ض��ه��دوا  ال���ذي���ن  ���ض��ه��داءن��ا  واأن ي��رح��م 
بالعون  واأن ميدنا  لدينهم ووطنهم،  ف��داًء 

والتوفيق خلدمة بادنا الغالية.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
����ض���ّرف  ن��ف�����ض��ه  ال�����ض��ه��ر  م����ن   26 ويف 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 

يف  اهلل،  حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
ق�ضر هجر بالأح�ضاء حفل ا�ضتقبال اأهايل 
قال  كلمة  لهم  موجها  الأح�ضاء،  حمافظة 
اإخوتي  ب��وج��ودي ب��ني  ال��ي��وم  »اأ���ض��ع��د  فيها: 
على  وغ��ال��ي��ة  ع��زي��زة  منطقة  يف  واأب��ن��ائ��ي 
ال�ضكر  مني  جميعاً  فلكم   ، جميعاً  قلوبنا 
والتي  الوطنية  م�ضاعركم  على  والتقدير 
تعك�س عمق العاقة بني املواطن وقيادته.

اأيها الأخوة احل�ضور:
اإن الأمن يف الأوطان من اأجل النعم، 
اأم��ن،  ب��ا  تنمية ول علم ول ح�ضارة  ف��ا 
وي��ن��ب��غ��ي ال����ض���ت���م���رار يف ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود 
وال��ت��وع��ي��ة  ال��ن��ع��م��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  للمحافظة 
املواطن  بقدرات  ثقة  على  واإننا  باأهميتها، 
اآم���اًل   � ب��ع��د اهلل   � ال�����ض��ع��ودي، ون��ع��ق��د عليه 
بامل�ضوؤولية  وال�ضعور  وطنه،  بناء  يف  كب�ة 
جت����اه����ه«. ويف ن��ف�����س ال����ي����وم رع�����ى خ����ادم 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
حفل  اهلل،  حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ت��د���ض��ني وو���ض��ع ح��ج��ر الأ���ض��ا���س ل��ع��دد من 

م�ضروعات وزارة الإ�ضكان باملحافظة.
ال��� 29 منه يف  ود���ض��ن، حفظه اهلل، يف 
حجر  وو���ض��ع  ال�ضناعية  اجل��ب��ي��ل  م��دي��ن��ة 
ال�ضناعية  امل�ضروعات  م��ن  لعدد  الأ���ض��ا���س 
وال��ت��ن��م��وي��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة واأرام����ك����و 

ال�ضعودية والقطاع اخلا�س.
م�����ض��اري��ع  اهلل،  ح��ف��ظ��ه   ، د����ض���ن  ك��م��ا 
باملنطقة  اخل���  راأ����س  مدينة  يف  التعدين 

ال�ضرقية والبنية الأ�ضا�ضية التنموية.
ود�ضن اأي�ضا يف الثاين من �ضهر ربيع 
الأول 1438 عددا من ال�م�ضروعات النفطية 
العماقة لأرامكو ال�ضعودية، ومركز امللك 

عبدالعزيز الثقايف العاملي بالظهران.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وتف�ضل 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
لتتدفق  التحكم،  ذراع  ب��رف��ع  اهلل،  حفظه 
الطاقة من معامل الوطن اإيذانا بتد�ضينها 
ح��ي��ث ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة امل�����ض��روع��ات الإج��م��ال��ي��ة 
ري��ال، وجمموع طاقتها  ح��وايل 160 مليار 
الإنتاجية حوايل 3 مايني برميل مكافئ 

من النفط اخلام والغاز يومياً.
»ط��رق  معر�س  اهلل،  حفظه  واف��ت��ت��ح، 
اآث��ار  روائ��ع  العربية..  اجلزيرة  يف  التجارة 
الع�ضور«  ع��ر  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز الثقايف  امل��ق��ام يف م��رك��ز 
ال�ضمو  ل�ضرح من �ضاحب  وا�ضتمع  العاملي، 
عبد  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  �ضلطان  الأم����  امللكي 
لل�ضياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��زي��ز 
يقام  ال��ذي  املعر�س  الوطني عن  وال���راث 
اأربعة  يف  ال�ضابقة  حمطاته  بعد  اململكة  يف 
اأمريكية،  اأوربية، وخم�ضة متاحف  متاحف 
مايني  ثاثة  م��ن  اك��رث  خالها  ا�ضتقبل 

زائر.
ويف 13 من هذا ال�ضهر ت�ضلم، حفظه 
اهلل، الرقم الأول من جميع فئات الإ�ضدار 
من  ون�ضخة  الورقية  العملة  من  ال�ضاد�س 

جميع فئات العملة املعدنية.
ويف ال����ي����وم ال������ذي ي��ل��ي��ه رع�����ى خ����ادم 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
ال��ري��ا���س، حفل  ���ض��ع��ود يف  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة امل���ل���ك خ��ال��د 
يف دورت���ه���ا ال�����ض��اد���ض��ة وب��ف��روع��ه��ا ال��ث��اث��ة 
»�ضركاء التنمية« و»التمّيز للمنظمات غ� 

الربحية« و»التناف�ضية امل�ضوؤولة«.
تا ذلك افتتاحه، حفظه اهلل، اأعمال 
ال�ضابعة ملجل�س  ال��دورة  الأول��ى من  ال�ضنة 
الريا�س،  املجل�س يف  وذل��ك مبقر  ال�ضورى 
جاء  ال��ذي  ال�ضنوي  امللكي  اخل��ط��اب  ملقيا 

من �ضمن م�ضامينه مايلي:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احل��م��د هلل وال�����ض��اة وال�����ض��ام على 
اأع�����ض��اء  ر����ض���ول اهلل، الإخ������وة والأخ��������وات 
ورحمة  عليكم  ال�����ض��ام  ال�����ض��ورى،  جمل�س 

اهلل وبركاته،
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اأع����م����ال ال�����ض��ن��ة  ب��ف�����ض��ل اهلل ن��ف��ت��ت��ح 
الأول���������ى م����ن ال���������دورة ال�������ض���اب���ع���ة مل��ج��ل�����س 
يوفقنا  اأن  �ضبحانه  اهلل  �ضائلني  ال�ضورى، 
خل���دم���ة ال����دي����ن ث����م ال����وط����ن وامل����واط����ن، 
اأعماله وجهوده امل�ضكورة،  مقدرا للمجل�س 
التوفيق  اجل��دي��دة  دورت���ه  يف  لكم  ومتمنيا 

وال�ضداد .
اأيها الإخوة والأخوات:

اإن �ضيا�ضتنا الداخلية تقوم على ركائز 
وحتقيق  الأم���ن  حفظ  يف  تتمثل  اأ�ضا�ضية 
ال���ض��ت��ق��رار وال���رخ���اء يف ب���ادن���ا، وت��ن��وي��ع 
م�����ض��ادر ال��داخ��ل، ورف���ع اإن��ت��اج��ي��ة املجتمع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة مب���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
احل��ا���ض��ر ويحفظ ح��ق الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، 
وك��م��ا ت��ع��ل��م��ون ف����اإّن ال��ع��امل مي��ر بتقلبات 
دول  معظم  منها  عانت  �ضديدة  اقت�ضادية 
اإلى �ضعف بالنمو، وانخفا�س  العامل واأدت 

يف اأ�ضعار النفط .
اأيها الإخوة والأخوات :

ال�������ض���ي���ا����ض���ة اخل����ارج����ي����ة  يف جم�������ال 
�ضن�ضتمر بالأخذ بنهج التعاون مع املجتمع 
وتعزيز  ال��ع��امل��ي،  ال�ضام  لتحقيق  ال���دويل 
التفاعل مع ال�ضعوب لر�ضيخ قيم الت�ضامح 
احلل  خيار  اأن  ون��رى  امل�ضرك،  والتعاي�س 
الأم��ث��ل  ه��و  ال��دول��ي��ة  ل���اأزم���ات  ال�ضيا�ضي 
ال�ضام،  نحو  ال�ضعوب  تطلعات  لتحقيق 

ومبا يف�ضح املجال لتحقيق التنمية .
ال�ضعودية  الدولة  اأن  يدرك  واجلميع 
الأول���ى قامت منذ م��ا ي��ق��ارب ال��ث��اث مئة 
الثانية  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال���دول���ة  وت��ل��ت��ه��ا   ، ع���ام 
الثالثة  ال�ضعودية  ال��دول��ة  قامت  ث��م  وم��ن 
املوؤ�ض�س  امللك  املئة عام على يد  منذ قرابة 
عليها  وم�����رت  اهلل،  رح���م���ه  ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
ظ����روف ���ض��ع��ب��ة وت���ه���دي���دات ك��ث���ة ت��خ��رج 
منها دائماً بحمد اهلل اأكرث �ضابة واأقوى 
رجالها  بعزم  ثم  وعونه  اهلل  بتوفيق  اإرادة 
واإرادت���ه���م ال�����ض��ل��ب��ة، ول��ع��ل ال��ظ��روف التي 
اخلليج  دول  و�ضقيقاتها  باململكة  اأح��اط��ت 
يف العقود القريبة املا�ضية خ� مثال على 
والنمو  احل��ي��اة  فيها  ا�ضتمرت  فقد  ذل���ك، 

القت�ضادي على طبيعته.
بها حالياً  التي من��ر  ال��ظ��روف  وه��ذه 
اإلى  و�ضنتجاوزها  �ضبق  مما  اأ�ضعب  لي�ضت 
ب����اإذن اهلل،  م�����ض��رق،  وغ���د  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل 
باأبناء هذا  ث��م  ب��اهلل  ذل��ك وكلي ثقة  اأق���ول 
ال���وط���ن، ول���ن ن�ضمح ل��ك��ائ��ن م��ن ك���ان من 
وراءه��ا  يقف  من  اأو  الإرهابية  التنظيمات 
اأه���داف  لتحقيق  �ضعبنا  اأب��ن��اء  ي�ضتغل  اأن 
العربي  العاملني  يف  اأو  ب��ادن��ا  يف  م�ضبوهة 
والإ���ض��ام��ي ، ورغ���م م��ا مت��ر ب��ه منطقتنا 
اأنني  اإل  وتهج�  وقتل  ماآ�س  من  العربية 

متفائل بغد اأف�ضل، اإن �ضاء اهلل.
يف  فنحن  ال�ضقيق  لليمن  وبالن�ضبة 
اأم��ن  اأن  ن���رى  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
اململكة، ولن  اأمن  العزيز من  اليمن اجلار 
نقبل باأي تدخل يف �ضوؤونه الداخلية، اأو ما 
مقراً  يجعله  اأو  فيه،  ال�ضرعية  على  ي��وؤّث��ر 
اأمن  ت�ضتهدف  اأو جهات  دول  لأي  اأو مم��راً 
ا�ضتقرارها،  م��ن  والنيل  واملنطقة  اململكة 
ون���اأم���ل جن���اح م�����ض��اع��ي الأم�����م امل��ت��ح��دة يف 
وف��ق��اً  باليمن  �ضيا�ضي  ح��ل  اإل���ى  ال��و���ض��ول 
وامل��ب��ادرة  رق��م 2216،  الأم��ن  لقرار جمل�س 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وخم���رج���ات احل�����وار ال��وط��ن��ي 

اليمني .
ثم وج��ه، حفظه اهلل، خطابا لأعمال 
ال�ضابعة ملجل�س  ال��دورة  الأول��ى من  ال�ضنة 

ال�ضورى قال فيه:
وب��ع��ون��ه  ب���رك���ة اهلل  ب�����ض��م اهلل وع���ل���ى 
من  الأول���ى  ال�ضنة  اأع��م��ال  نفتتح  وتوفيقه 
�ضائلني  ال�ضورى،  ملجل�س  ال�ضابعة  ال���دورة 
جميعا  ي��وف��ق��ن��ا  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��زي��ز  اهلل 

خلدمة الدين ثم الوطن واملواطن.
اأيها الإخوة والأخوات:

اليوم،  جتمعنا  التي  املنا�ضبة  هذه  اإن 
هذا  على  عاما  وع�ضرون  اأربعة  وقد م�ضى 
م�ضي  لتوؤكد  احلديث،  تكوينه  يف  املجل�س 

ه����ذه ال����دول����ة يف الأخ������ذ ب���ه���ذه امل��م��ار���ض��ة 
امللك  املوؤ�ض�س  جالة  بداأها  التي  ال�ضورية 
اهلل  لقول  امتثاًل  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز، 

عز وجل )واأمرهم �ضورى بينهم (.
لقد تبواأت اململكة العربية ال�ضعودية، 
بني  عالية  اقت�ضادية  مكانة  احل��م��د،  وهلل 
على  ق��وي��ا  ح�����ض��ورا  و�ضجلت  ال��ع��امل،  دول 
فاأ�ضبحت  القت�ضادية،  الدولية  ال�ضاحة 
�ضمن جمموعة الع�ضرين التي ت�ضم اأكر 
اململكة،  وت�ضهد  اقت�ضادية،  دول��ة  ع�ضرين 
واجتماعية  اقت�ضادية  نه�ضة  اهلل،  بف�ضل 
ه���ي ن��ت��اج ل��ل��خ��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ط��م��وح��ة 
كث�ة،  اأه��داف��اً  حتقق  اأن  ا�ضتطاعت  التي 
ي�ض�  الآن  وال��ت��وج��ه  ع��دي��دة،  ومكت�ضبات 
ال��دخ��ل،  م�ضادر  تنويع  اإل���ى  التحول  نحو 
وع����دم الع��ت��م��اد ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ف��ط �ضعياً 
من  وذل��ك  للوطن،  واع��د  م�ضتقبل  لر�ضم 
النه�ضة  وت�����ة  وت�����ض��ري��ع  ا���ض��ت��م��رار  اأج����ل 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ض��ام��ل��ة يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 
ب��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن امل���ق���وم���ات الق��ت�����ض��ادي��ة 
اململكة،  يف  الواعدة  ال�ضتثمارية  والفر�س 

ومن اأجل ذلك تبنينا »روؤية اململكة 2030« 
التي تعك�س قوة ومتانة القت�ضاد ال�ضعودي 
وف��ق روؤي���ة اإ���ض��اح��ي��ة ج��دي��دة م��ن �ضاأنها 
واأ�ضمل  اأو���ض��ع  اآف���اق  اإل��ى  باململكة  النتقال 
لتكون قادرة، باإذن اهلل تعالى، على مواجهة 
القت�ضاد  يف  موقعها  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ع��امل��ي، وذل���ك م��ن خ���ال ت��ن��وي��ع م�ضادر 
ال���دخ���ل وا���ض��ت��غ��ال ال���ط���اق���ات وال�����رثوات 
امل���ت���واف���رة، والإم���ك���ان���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ت��اح��ة 

لتوف� احلياة الكرمية للمواطنني.
اأيها الإخوة والأخوات :

ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ي��ك��م م����ا مي����ر ب��ال��ع��امل 
منها  عانت  �ضديدة  اقت�ضادية  تقلبات  من 
بالنمو  ���ض��ع��ف  اإل����ى  واأدت  ال�����دول،  م��ع��ظ��م 
على  اأث��ر  مما  النفط،  اأ�ضعار  يف  وانخفا�س 
التعامل مع  اإلى  الدولة  بادنا، وقد �ضعت 
املتغ�ات مبا ل يوؤثر على ما تتطلع  هذه 
اإلى حتقيقه من اأه��داف، وذلك من خال 
اتخاذ اإجراءات بع�ضها موؤملة مرحليا، ورغم 
اهلل، على  بف�ضل  اق��ت�����ض��ادن��ا،  ح��اف��ظ  ذل��ك 
اإ�ضاحات  متانته وقوته وقد وجهنا بعدة 

عملكم  يف  التوفيق  لكم  متمنياً  معلومات 
اآم���اًل كب�ة ونحن على  عليه  نعقد  ال��ذي 

يقني باأنكم، اإن �ضاء اهلل، اأهل لذلك .
امل��ول��ى القدير لكم  اأ���ض��األ  يف اخل��ت��ام، 
ال���ع���ون وال��ت��وف��ي��ق يف دورت���ك���م اجل���دي���دة، 
واأدعو اهلل العلي العظيم اأن يحفظ بادنا 
ي���دمي علينا  واأم��ت��ن��ا م��ن ك��ل م��ك��روه، واأن 
يحبه  ملا  ويوفقنا  والباطنة  الظاهرة  نعمه 
وي���ر����ض���اه، وال�������ض���ام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 

وبركاته«.
اأقر جمل�س  ويف 23 ربيع الأول 1438 
الوزراء يف جل�ضته ال�ضتثنائية التي عقدها 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  برئا�ضة 
حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
ال��ري��ا���س  ال��ي��م��ام��ة مب��دي��ن��ة  ق�ضر  اهلل، يف 
امليزانية العامة للدولة للعام املايل اجلديد 

.1439/1438
حيث وجه خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، اأيده 
اهلل، كلمة لإخوانه واأبنائه املواطنني، اأعلن 

فيها امليزانية.

وفيما يلي ن�س كلمة خادم احلرمني 
ال�ضريفني:

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
وال�����ض��اة   ، ال��ع��امل��ني  احل��م��د هلل رب 
وال�������ض���ام ع��ل��ى ن��ب��ي��ن��ا حم��م��د وع���ل���ى اآل���ه 

و�ضحبه اأجمعني
اأيها املواطنون واملواطنات

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
اليوم  ه��ذا  نعلن  وتوفيقه،  اهلل  بعون 
ميزانية ال�ضنة املالية القادمة 1439/1438، 
ال��ت��ي ت��اأت��ي يف ظ���روف اق��ت�����ض��ادي��ة �ضديدة 
التقلب عانت منها معظم الدول، واأدت اإلى 
العاملي، وانخفا�س  النمو القت�ضادي  بطء 
يف اأ���ض��ع��ار ال��ن��ف��ط، مم���ا اأث����ر ع��ل��ى ب��ادن��ا، 
م��ع هذه  التعامل  اإل���ى  ال��دول��ة  �ضعت  وق��د 
اإلى  نتطلع  ما  على  يوؤثر  ل  مبا  املتغ�ات 

حتقيقه من اأهداف.
اأيها الإخوة والأخوات:

م��ت��ني،  اهلل،  ب��ف�����ض��ل  اق��ت�����ض��ادن��ا،  اإن 
التحديات  ملواجهة  الكافية  القوة  وميلك 
الق���ت�������ض���ادي���ة وامل����ال����ي����ة احل���ال���ي���ة وه����ذا 

منها  �ضاملة،  وهيكلية  ومالية  اقت�ضادية 
رفع كفاءة الإنفاق الراأ�ضمايل، ورفع كفاءة 
على  والعمل  الدولة،  الت�ضغيلي يف  الإنفاق 
ال���ض��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى م��ن الإي������رادات وك��ذل��ك 
اتخاذ جمموعة من ال�ضيا�ضات والإجراءات 
هيكلية  اإ���ض��اح��ات  حتقيق  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 
وا�ضعة يف القت�ضاد الوطني وتنويع م�ضادر 
الدخل وعدم العتماد فقط على البرول 
امل�ضاريع  يف  لا�ضتثمار  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء 
امل��واط��ن  ت��خ��دم  ال��ت��ي  التنموية  وال��رام��ج 
و�ضع  تقوية  اأجل  وذلك من  مبا�ضر  ب�ضكل 
املالية العامة وتعزيز ا�ضتدامتها وموا�ضلة 
اع���ت���م���اد امل�������ض���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة واخل��دم��ي��ة 
ي�ضهم  الق��ت�����ض��ادي مب��ا  للنمو  ال�����ض��روري��ة 
وزي�����ادة  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س  ت��ف��ع��ي��ل دور  يف 
م�ضاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ، ومن 
متوا�ضلة  جهوداً  اململكة  تبذل  اآخ��ر  جانب 
ال��ن��ف��ط من  ���ض��وق  ال���ض��ت��ق��رار يف  لتحقيق 
ال����دول املنتجة داخ��ل  ال��ت��ع��اون م��ع  خ���ال 
وخارج الأوبك ولقد مر على بادنا خال 
ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة امل��ا���ض��ي��ة ظ���روف مماثلة 

نفقاتها،  لتقلي�س  ال��دول��ة  فيها  ا�ضطرت 
وا�ضتطاعت بحمد اهلل جتاوز تلك الظروف 

باقت�ضاد قوي ومنو متزايد م�ضتمر.
اأيها الأخوة والأخوات اأع�ضاء جمل�س 

ال�ضورى:
ب���ه جمل�س  ي���ق���وم  م���ا  ن���ق���در  اإذ  اإن���ن���ا 
ال�������ض���ورى م����ن ج���ه���ود م��ت��م��ي��زة يف اإط�����ار 
م�ضاهمته  كذلك  نقدر  فاإننا   ، م�ضوؤولياته 
يف ب���ي���ان ح��ق��ي��ق��ة م����واق����ف امل��م��ل��ك��ة جت���اه 
خم���ت���ل���ف ال���ق�������ض���اي���ا م�����ن خ������ال اإج�������راء 
احلوارات واللقاءات املتعددة مع الرملانات 
الدولية املختلفة ويف الحتادات واملنتديات 
وجمل�ضكم  والدولية،  الإقليمية  الرملانية 
امل���وق���ر ع��ل��ي��ه م�����ض��وؤول��ي��ات ع��ظ��ي��م��ة جت��اه 
اأطالبكم جميعاً  واإنني  واملواطنني،  الوطن 
اأن ت�����ض��ع��وا م�����ض��ال��ح ال���وط���ن وامل��واط��ن��ني 
واإب��داء املرئيات حيال  اأعينكم دائماً،  ن�ضب 
املعرو�ضة  احل��ك��وم��ة  ت��ق��اري��ر  تت�ضمنه  م��ا 
ع��ل��ى امل��ج��ل�����س، وال��ت�����ض��اور م��ع امل�����ض��وؤول��ني، 
التعاون  كافة  اجلهات  يف  امل�ضوؤولني  وعلى 
م��ع امل��ج��ل�����س، وت���زوي���ده مب��ا ي��ح��ت��اج��ه من 

املالية  لل�ضيا�ضات  اهلل،  توفيق  بعد  نتيجة، 
ونحن  ال��دول��ة،  اتخذتها  ال��ت��ي  احل�ضيفة 
عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقت�ضادنا 
الوطني، حيث تبنينا »روؤية اململكة 2030« 
وبراجمها التنفيذية وفق روؤية اإ�ضاحية 
اإل��ى  باململكة  الن��ت��ق��ال  �ضاأنها  م��ن  �ضاملة 
باإذن اهلل  اأو�ضع واأ�ضمل لتكون ق��ادرة،  اآفاق 
وتعزيز  التحديات،  مواجهة  على  تعالى، 
روؤيتنا  اإن  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ض��اد  يف  موقعها 
ال��ط��م��وح��ات،  لي�ضت ف��ق��ط جم��م��وع��ة م��ن 
بحول  لنتمكن،  تنفيذية  ب��رام��ج  ه��ي  ب��ل 
اهلل، من حتقيق اأولوياتنا الوطنية واإتاحة 
الفر�س للجميع من خال تقوية وتطوير 
ال�����ض��راك��ة م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ، وب��ن��اء 
منظومة قادرة على الإجناز ، ورفع وت�ة 
التن�ضيق والتكامل بني الأجهزة احلكومية 
كافة ، وموا�شلة االن�شباط املايل ، وتعزيز 

ال�ضفافية والنزاهة .
امليزانية  ه��ذه  �ضعينا من خ��ال  وق��د 
الراأ�ضمايل  الإنفاق  كفاءة  لرفع  وبراجمها 
وال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي يف ال����دول����ة، وت���ق���وي���ة و���ض��ع 

، واإعطاء  املالية العامة وتعزيز ا�ضتدامتها 
التنموية  وال��رام��ج  للم�ضاريع  الأول���وي���ة 
امل����واط����ن ب�ضكل  ت���خ���دم  ال���ت���ي  واخل���دم���ي���ة 
ال��ق��ط��اع  دور  تفعيل  يف  وت�����ض��ه��م   ، م��ب��ا���ض��ر 
اخلا�س وزي��ادة م�ضاهمته يف الناجت املحلي 

الإجمايل.
ون����ح����ن م���ت���ف���ائ���ل���ون ب���ق���درت���ن���ا ع��ل��ى 
الإجن������از، ب��ع��ون اهلل، ث���م ب��دع��م م��واط��ن��ي 
ب����ادن����ا الأوف������ي������اء ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���رف���اه���ي���ة 

القت�ضادية املن�ضودة.
ون���وؤك���د ع��ل��ى اجل��م��ي��ع احل��ر���س على 
امل��ي��زان��ي��ة بكل دق��ة مب��ا يحقق  تنفيذ ه��ذه 
واملتوازنة  ال�ضاملة  التنمية  يف  طموحاتنا 

، وحت�ضني اخلدمات املقدمة للمواطنني.
م��ي��زان��ي��ة خ�  ت��ك��ون  اأن  اهلل  ن�����ض��األ 

ومناء وبركة للوطن واملواطن .
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وقد �ضطر خادم احلرمني ال�ضريفني 
الريا�س جناحات كب�ة  اإم��ارة  توليه  منذ 
وغ��زارة  الأداء  ح�ضن  على  �ضاهدة  �ضتبقى 

العطاء يف جمالت متعددة.

التوجيه  دائ��م  ك��ان، حفظه اهلل،  فقد 
اأن  والتنبيه على رجال الأعمال يف اململكة 
يف  اأعينهم  ن�ضب  وج���ّل،  ع��ّز  اهلل،  ي�ضعوا 
داأب��ت عليه باد  ملا  ا�ضتناًدا  كل تعاماتهم 
احلرمني يف �ضتى املجالت، ففي يوِم لقاٍء 
التجارية  الغرفة  مقر  يف  ببع�ضهم  جمعه 
الريا�س قال لهم،  العا�ضمة  ال�ضناعية يف 
اأيده اهلل، »اإنكم م�ضوؤولون م�ضوؤولية كرى 
اأمام اهلل قبل كل �ضيء ثم اأمام مواطنيكم 
ووط���ن���ك���م، اأن����ت����م وزم�����اوؤك�����م يف ال���غ���رف 
ال��ت��ج��اري��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ة الأخ�������رى ورج����ال 
»م��ن  امل��ج��الت��ى، م�ضيفا  ك��ل  الأع���م���ال يف 
�ضابقني  وزراء  م��ن  اأم��ام��ي  الآن  اأ���ض��اه��ده 
وم��دي��ري  وزارات  ووك�����اء  وزراء  ون�����واب 
عموم يف الدولة اكت�ضبوا اخلرة والتجربة 
اآخر  الر�ضمي وج��اوؤوا يف عمل  من عملهم 
ع��ن عملهم  الإط����اق  اأه��م��ي��ة على  ل يقل 
الر�ضمي احلكومي، فواجب الدولة عليكم 
اأو عليهم اأدوه، والآن يوؤدون واجب اآخر هو 
دائًما  الوطني؛ الرجتال  القت�ضاد  واجب 
بع�س مكا�ضب  فيه  ال�ضريع رمبا  القفز  اأو 
رمبا البع�س حقق بع�س مكا�ضب منه، لكن 
ثابتة هذا هو ما  اأ�ض�س  املبنى على  ال�ضيء 

نريده«.
وا�ضت�ضافت الريا�س خال عهد خادم 
احلرمني ال�ضريفني اجتماعات قادة الدول 
قمتهم  يف  اجلنوبية  اأمريكا  ودول  العربية 
بدعوة كرمية من خادم احلرمني  الرابعة 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
ب���احل���وار  امل��ج��ت��م��ع��ون  ����ض���ع���ود.ورح���ب  اآل 
لتطوير  الإقليمني  ب��ني  القائم  وال��ت��ع��اون 
امل�ضلحة  على  قائمة  اإ�ضراتيجية  �ضراكة 

والحرام املتبادل .
اجلميع  اإدراك  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وب��ع��د 
ال�������دور امل���ه���م ال������ذي ت���ق���وم ب����ه ال��ت��ك��ت��ات 
وال���ت���ج���م���ع���ات الإق���ل���ي���م���ي���ة واإمي�����ان�����ا ب��ح��ق 
ال�ضعوب بالعي�س يف عامل م�ضتقر ومزدهر 
خ����ال م���ن خم���اط���ر الإره��������اب والإ���ض��ل��ح��ة 
ال��ن��ووي��ة واأ���ض��ل��ح��ة ال���دم���ار ال�����ض��ام��ل، فقد 
ال�ضام  حتقيق  ���ض��رورة  على  ال��ت��اأك��ي��د  مت 
الفل�ضطينية  للق�ضية  وال�����ض��ام��ل  ال��ع��ادل 
ومبادرة  الدولية  ال�ضرعية  ل��ق��رارات  وفقا 
ال�����ض��ام ال��ع��رب��ي��ة ال��رام��ي��ة لإق���ام���ة دول���ة 
فل�ضطني وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية على 
�ضرورة  على  والتاأكيد   ،1967 �ضنة  ح��دود 
ال�ضورية  لاأزمة  �ضلمي  حل  اإلى  التوا�ضل 
وفقا ملا جاء يف بيان جنيف  )1(  و »موؤمتر 
لاأزمة  حل  اإيجاد  واأهمية  و�ضرورة  فينا« 
اليمنية عر تطبيق قرارات جمل�س الأمن 
ودع��م   2216 ال��ق��رار  وخ��ا���ض��ة  ال�ضلة  ذات 
ليبيا  يف  اجلارية  ال�ضيا�ضي  احل��وار  عملية 

حتت رعاية الأمم املتحدة.
لأي  رف�ضهم  عن  املجتمعون  واأع���رب 
ت��دخ��ل يف ����ض���وؤون دول امل��ن��ط��ق��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
من قبل قوى خارجية انتهاكا مليثاق الأمم 
و�ضددوا على  اجل��وار  ومبداأ ح�ضن  املتحدة 
اأه��م��ي��ة اح���رام وح���دة و���ض��ي��ادة وا�ضتقال 
الدول و�ضامتها الإقليمية وحل النزاعات 

بالطرق ال�ضلمية .
ودع�����وا اإي������ران ل��ل��ت��ج��اوب م���ع طلب 
لإي��ج��اد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الثاث )طنب  لق�ضية اجلزر  �ضلمي  حل 
ال��ك��رى، ط��ن��ب ال�����ض��غ��رى، واأب��وم��و���ض��ى( 
يتوافق مع ميثاق الأمم املتحدة والقانون 
ال��دويل. واأعربوا يف ختام اجتماعهم عن 
احلرمني  خل��ادم  والتقدير  ال�ضكر  عميق 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  ال�ضريفني 
حكومة و�ضعباً على كرم ال�ضيافة وحفاوة 

ال�ضتقبال.
وك�����ان خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
كلمة  األ��ق��ى  ق��د  القمة  رئي�س  اهلل،  حفظه 
خال افتتاح القمة قال فيها: »اإننا ن�ضعر 
ب��ني وجهات  وال��ت��ق��ارب  للتوافق  ب��الرت��ي��اح 
نظرنا جتاه العديد من الق�ضايا وامل�ضائل 
ال���دول���ي���ة، ون�����ض��ي��د ب���امل���واق���ف الإي��ج��اب��ي��ة 
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املوؤيدة  ال�ضديقة  اجلنوبية  اأمريكا  ل��دول 
الق�ضية  وب��خ��ا���ض��ة   ، ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ق�����ض��اي��ا 
بالتقدير  ننظر  اأن��ن��ا  كما   ، الفل�ضطينية 
 ، ال�ضابقة  ال��ث��اث  القمم  حققته  م��ا  اإل���ى 
ونتطلع اإلى تن�ضيق مواقفنا جتاه الق�ضايا 
املطروحة على ال�ضاحة الدولية ، ومكافحة 
ال�ضام  ثقافة  ون�ضر  وال��ت��ط��رف  الإره����اب 

واحلوار.
اأيها احل�ضور الكرام:

ال����ع����اق����ات  ت����ط����وي����ر  ف�����ر������س  اإن 
الق��ت�����ض��ادي��ة ب��ني دول��ن��ا واع����دة، ومب�ضرة 
مبا يحقق مناء وازدهار اأوطاننا، ويدفعنا 
لتذليل العقبات واملعوقات وت�ضجيع ودعم 
ت��دف��ق ال���ض��ت��ث��م��ارات، وت���ب���ادل اخل����رات، 
ون��ق��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��وط��ي��ن��ه��ا، وال���ت���ع���اون يف 
امل���ج���الت ك���اف���ة. م�����ض��ي��داً ب��ال��ن��م��و اجل��ي��د 
يف م����ع����دلت ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري وح��ج��م 
قمتنا  ان��ع��ق��اد  منذ  البينية  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
زال��ت  ب��رازي��ل��ي��ا ع���ام 2005، ول  الأول����ى يف 
ه��ذا  امل���زي���د يف  لتحقيق  م��ع��ق��ودة  الآم�����ال 
اإل���ى تاأ�ضي�س  امل��ج��ال، ول��ه��ذا ف��اإن��ن��ا ن��دع��و 
جم��ال�����س ل���رج���ال الأع����م����ال ، وال��ن��ظ��ر يف 
وجتنب  احل��رة،  للتجارة  اتفاقيات  توقيع 
وح��م��اي��ة  وت�����ض��ج��ي��ع  ال�����ض��ري��ب��ي،  الزدواج 
التي  الإق��ل��ي��م��ني  دول  ب��ني  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
لتعزيز  وقانونيا  تنظيميا  اإط���ارا  �ضتوفر 

تدفقات التجارة بينها«.
اجتماعات  ال��ري��ا���س  ا�ضت�ضاف  ك��م��ا 
دول  ل��ق��ادة  الأع��ل��ى  للمجل�س   36 ال����دورة 
ل����دول اخل��ل��ي��ج العربية  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  خ��اط��ب  حيث 
بكم يف  اأرح��ب  اأن  »يطيب يل  قائًا  القمة 
الإقامة،  طيب  لكم  متمنياً  الثاين،  بلدكم 
اأن يكلل جهودنا  املولى، ع��ّز وج��ّل،  وداع��ي��اً 

بال�ضداد والتوفيق.
م���ع م���ا ت��ن��ع��م ب���ه دول���ن���ا وهلل احل��م��د 
من اأمن وا�ضتقرار وازده��ار، فاإن منطقتنا 
مت���ر ب���ظ���روف وحت���دي���ات واأط����م����اع ب��ال��غ��ة 
والعمل  التكاتف  منا  ت�ضتدعي  التعقيد، 
م��ع��اً ل��ا���ض��ت��م��رار يف حت�����ض��ني دول���ن���ا من 
الأخ�����ط�����ار اخل����ارج����ي����ة، وم�����د ي����د ال���ع���ون 
وا�ضتقرارهم.  اأمنهم  ل�ضتعادة  لأ�ضقائنا 
ومواجهة ما تتعر�س له منطقتنا العربية 
مقدمة  ويف  ق�ضاياها،  وح��ل  حتديات  من 
احلقوق  وا���ض��ت��ع��ادة  فل�ضطني  ق�ضية  ذل��ك 
اإق��ام��ة  يف  الفل�ضطيني  لل�ضعب  امل�ضروعة 

دولته امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س.
التحالف  دول  ف��اإن  لليمن  وبالن�ضبة 
وال�ضتقرار  الأم���ن  حتقيق  على  حري�ضة 
حكومته  ق��ي��ادة  حت��ت  ال�ضقيق  ال��ي��م��ن  يف 
ندعم  املجل�س  دول  يف  ون��ح��ن  ال�����ض��رع��ي��ة، 
احلل ال�ضلمي ، ليتمكن اليمن العزيز من 
جتاوز اأزمته وي�ضتعيد م�ض�ته نحو البناء 

والتنمية.
وب����ع����د م����واف����ق����ة جم���ل�������س ال���������وزراء 
ع��ل��ى روؤي�����ة 2030، وج���ه خ����ادم احل��رم��ني 
اآل  بن عبدالعزيز  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
�ضعود حفظه اهلل ورع��اه، كلمة جاء فيها: 
اأن ت�ضرفت  »لقد و�ضعت ن�ضب عيني منذ 
بتويل مقاليد احلكم ال�ضعي نحو التنمية 
ال�ضرعية  ث��واب��ت��ن��ا  منطلق  م��ن  ال�����ض��ام��ل��ة 
وت���وظ���ي���ف اإم����ك����ان����ات ب����ادن����ا وط��اق��ات��ه��ا 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن م��وق��ع ب��ادن��ا وم��ا تتميز 
م�ضتقبل  لتحقيق  وم��ي��زات  ث��روات  من  به 
اأف�������ض���ل ل��ل��وط��ن واأب���ن���ائ���ه م���ع ال��ت��م�����ض��ك 
اأ�ضالة  على  واملحافظة  ال�ضافية  بعقيدتنا 
جم��ت��م��ع��ن��ا وث���واب���ت���ه وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق؛ 
وج��ه��ن��ا جم��ل�����س ال�������ض���وؤون الق��ت�����ض��ادي��ة 
امل��م��ل��ك��ة لتحقيق  ب��ر���ض��م روؤي�����ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اهلل  بعون من  بادنا،  تكون  ب��اأن  ناأمله  ما 
وت��وف��ي��ق��ه، اأمن����وذج����اً ل��ل��ع��امل ع��ل��ى جميع 
اململكة  روؤي��ة  على  اطلعنا  وق��د  امل�ضتويات، 
جمل�س  قدمها  ال��ت��ي  ال�ضعودية  العربية 
ال�������ض���وؤون الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة وواف���ق 
للمجل�س  �ضاكرين  ال��وزراء،  عليها جمل�س 
ما بذله من جهد بهذا اخل�ضو�س، اآملني 

واملواطنات  املواطنني  وبناتنا  اأبنائنا  م��ن 
العمل معاً لتحقيق هذه الروؤية الطموحة، 
���ض��ائ��ل��ني اهلل ال��ع��ون وال��ت��وف��ي��ق وال�����ض��داد، 
واأن تكون روؤي��ة خ� وبركة حتقق التقدم 

والزدهار لوطننا الغايل".
ج���ه���وًدا  ك���غ����ه  ال���ع���ام 1439  و���ض��ه��د 
ومنا�ضط خ�ة خلادم احلرمني ال�ضريفني 
خ���ادم  رع����ى   ،1438 الآخ�����ر  رب��ي��ع   27 ف��ف��ي 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل، حفل كلية 
 50 م���رور  مبنا�ضبة  اجل��وي��ة  في�ضل  امل��ل��ك 
عاماً على تاأ�ضي�ضها، وتخريج الدفعة )91( 

من طلبة الكلية.
ال�ضريفني،  احل��رم��ني  خ����ادم  وت��ف��ق��د 
الأر�����ض����ي  ال���ع���ر����س  م����ي����دان  ح��ف��ظ��ه اهلل، 

للطائرات وطابور العر�س.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  و���ض��اه��د 
واحل�ضور فيلما مبنا�ضبة مرور )50( عاماً 
اجل��وي��ة  في�ضل  امل��ل��ك  كلية  ت��اأ���ض��ي�����س  ع��ل��ى 
الكلية من مراحل  اأبرز ما �ضهدته  ت�ضمن 

تطويرية وما ت�ضمه من اأق�ضام تدريبية.

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ت�ضلم  ث��م 
هدية تذكارية من قائد كلية امللك في�ضل 

اجلوية.
ود����ض���ن خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
 ،F.15 - SA حفظه اهلل، الطائرة اجلديدة
ال��ت��ي ان�����ض��م��ت لأ���ض��ط��ول ال���ق���وات اجل��وي��ة 
امللكية ال�ضعودية موؤخرا، و�ضاهد، اأيده اهلل، 

فلماً عن الطائرة وتقنياتها املتطورة.
ب���ع���د ذل�����ك ����ض���اه���د خ������ادم احل���رم���ني 
العر�س  واحل�ضور  اهلل،  اأي���ده  ال�ضريفني، 
اجلوي الذي �ضاركت فيه طائرات خمتلفة 
م��ن ال���ق���وات اجل��وي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ، 
ح��ي��ث ب����داأ ال��ع��ر���س ب��ا���ض��ت��ع��را���س ط��ائ��رات 
ال���ت���دري���ب وط����ائ����رات ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة 
الهجومية  التوريندو  طائرات  ت�ضمل  التي 
 F  ��  15 F العرا�ضية و   ��  15 والتايفون و 
متعددة املهام، واأدت جمموعة من طائرات 
متنوعة، بعدها جرت  F.15 - SA عرو�ضاً 
الذين  ال�ضعودية  ال�ضقور  لفريق  عرو�ٍس 
�ضجلوا موؤخراً يف مو�ضوعة جيني�س العاملية 

لاأرقام القيا�ضية لأدائهم اأكر �ضعار دولة 
)�ضيفني  اململكة  �ضعار  بر�ضمهم  العامل  يف 

ونخلة(.
رع��ى   ،1438 الأول������ى  ج���م���ادى   4 ويف 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
اآل �ضعود، حفظه اهلل، حفل  بن عبدالعزيز 
والثقافة  الوطني للراث  املهرجان  افتتاح 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي   ،»31 »اجل����ن����ادري����ة 

احلر�س الوطني باجلنادرية.
وعقب نهاية ال�ضباق ال�ضنوي للهجن 
�ضّلم خادم احلرمني ال�ضريفني، حفظه اهلل، 
الفائزين باملراكز اخلم�ضة الأولى يف �ضباق 

الهجن جوائزهم.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  واف��ت��ت��ح 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
ال��وط��ن��ي  امل���ه���رج���ان  ح��ف��ظ��ه اهلل، يف م��ق��ر 
ل����ل����راث وال���ث���ق���اف���ة اجل����ن����ادري����ة اأج��ن��ح��ة 
م�ضلحة اجلمارك العامة وجمهورية م�ضر 
وموؤ�ض�ضة  املهرجان،  �ضرف  �ضيف  العربية 
الإن�ضانية  لاأعمال  العاملية  عبداهلل  امللك 

امل�ضاركة يف فعاليات املهرجان.

ويف 10 ج��م��ادى الأول���ى 1438ه���� رعى 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
����ض���ع���ود، ح��ف��ظ��ه اهلل،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
يف ال���ري���ا����س ح��ف��ل ال��ع��ر���ض��ة ال�����ض��ع��ودي��ة، 
للراث  الوطني  املهرجان  ن�ضاطات  �ضمن 

والثقافة »اجلنادرية 31«.
ال�ضريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  و���ض��ارك 
كما  ال�����ض��ع��ودي��ة،  ال��ع��ر���ض��ة  يف  اهلل،  حفظه 

�ضارك فيها اأ�ضحاب ال�ضمو امللكي الأمراء.
رع��ى   ،1438 الأول������ى  ج���م���ادى   8 ويف 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
الفخري  الرئي�س  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
امل��ه��رج��ان  اهلل،  ال��ف��رو���ض��ي��ة، حفظه  ل��ن��ادي 
كاأ�س  على  اخليل  ل�ضباق  الكب�  ال�ضنوي 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�ض�س 
املحلي  الإنتاج  اآل �ضعود، رحمه اهلل، جلياد 
وذل������ك ع���ل���ى م����ي����دان امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
له  خ�ض�س  ال���ذي  ب��اجل��ن��ادري��ة  للفرو�ضية 

ال�شوط العا�شر من ال�شباق.
وق����د ح��ق��ق��ت زي������ارة خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

من  ل��ع��دد  الر�ضمية  اهلل،  حفظه  ���ض��ع��ود،  اآل 
التي  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  الآ�ضيوية  ال��دول 
جمادى  �ضهر  من  ع�ضر  التا�ضع  يف  اختتمها 
الآخرة 1438،  نتائج اإيجابية ت�ضهم يف تعزيز 
العاقات بني اململكة وتلك الدول يف خمتلف 
املجالت . وقد بداأ خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود جولته 
�� حفظه  و�ضلها  التي  ماليزيا  بزيارة مملكة 

اهلل �� يف 29 جمادى الأولى 1438ه�.
والع�ضرين  التا�ضع  ي��وم  م�ضاء  ويف 
من جمادى الأولى 1438، �ضرف ، حفظه 
اهلل، يف الق�ضر امللكي يف كوالملبور حفل 
ال�ضلطان  ج��ال��ة  اأق��ام��ه  ال���ذي  الع�ضاء 
تكرميا  ماليزيا  ملك  اخلام�س  حممد 

خلادم احلرمني ال�ضريفني.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ووق���ع 
يف ���ض��ج��ل ال����زي����ارات ق��ائ��ا »ي��ط��ي��ب لنا 
مبنا�ضبة زيارتنا ململكة ماليزيا ال�ضقيقة 
ماليزيا  مملكة  ملك  ج��ال��ة  ن�ضكر  اأن 
ح�ضن  على  اخل��ام�����س  حممد  ال�ضلطان 
اأن  ون��اأم��ل  ال�ضيافة،  وك���رم  ال�ضتقبال 

ت�ضهم نتائج الزيارة يف تعميق العاقات 
بني بلدينا و�ضعبينا ال�ضقيقني مبا يخدم 
وفقنا  امل�ضركة،  وم�ضاحلنا  تطلعاتنا 

اهلل ملا يحبه وير�ضاه«.
ثم توجه خادم احلرمني ال�ضريفني 
الرئي�س  ال�ضالون  اإل���ى  ماليزيا  وم��ل��ك 
بالق�ضر امللكي، حيث قدم جالته خلادم 
احلرمني ال�ضريفني و�ضام الدولة الأول 
) و�ضام التاج ( الذي يعد اأعلى الأو�ضمة 

املاليزية.
ويف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن اأي����ام ال��زي��ارة 
عقد   ،1438 الأول������ى  ج���م���ادى   30 امل���واف���ق 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك �ضلمان 
����ض���ع���ود، ح��ف��ظ��ه اهلل،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
ك��والمل��ب��ور جل�ضة  امل��ال��ي��زي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف 
ماليزيا  وزراء  رئي�س  دول���ة  م��ع  مباحثات 

حممد جنيب عبدالرزاق.
امل��ب��اح��ث��ات وق���ع خ��ادم  وق��ب��ي��ل جل�ضة 
احلرمني ال�ضريفني يف �ضجل زيارات ق�ضر 
رئي�س ال��وزراء، وقال، حفظه اهلل، : »انتهز 
ف��ر���ض��ة زي��ارت��ي لق�ضر رئ��ي�����س ال�����وزراء يف 

مبا  اعتزازي  عن  لأع��ر  ال�ضقيقة  ماليزيا 
حققته ماليزيا من تقدم ورقي، وما و�ضلت 
اإل��ي��ه ال��ع��اق��ات ب��ني بلدينا م��ن ت��ط��ور يف 
زيارتي  ت�ضفر  اأن  واأتطلع   ، املجالت  جميع 
ملاليزيا عن نقلة نوعية يف م�ضار العاقات 

بني البلدين«.
ال����ي����وم وب���ح�������ض���ور خ����ادم  ن��ف�����س  ويف 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
ودول��ة  اهلل،  حفظه  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 
جن��ي��ب  حم���م���د  م���ال���ي���زي���ا  وزراء  رئ���ي�������س 
ع���ب���دال���رزاق، مت يف ق�����ض��ر رئ��ي�����س ال����وزراء 
ك��والمل��ب��ور،  امل��ال��ي��زي��ة  بالعا�ضمة  امل��ال��ي��زي 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اأرب����ع م���ذك���رات ت��ف��اه��م بني 
ح��ك��وم��ت��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة، 

ومملكة احتاد ماليزيا.
ويف اليوم نف�ضه املوافق للثاثني من 
جمادى الأولى 1438 �ضرف خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
���ض��ع��ود يف ال��ع��ا���ض��م��ة امل��ال��ي��زي��ة ك��والمل��ب��ور، 
حفل جامعة ماليا مبنا�ضبة منحه، حفظه 

اهلل، درجة الدكتوراه الفخرية يف الآداب.

واإثر ت�ضّلم خادم احلرمني ال�ضريفني 
ال�ضلطان  من  الفخرية  ال��دك��ت��وراه  �ضهادة 
ناظرين معز الدين �ضاه األقى، حفظه اهلل، 

الكلمة التالية :
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احل��م��د هلل وال�����ض��اة وال�����ض��ام على 
ر�ضول اهلل .

اإن م��ن ن��ع��م اهلل ال��ع��دي��دة ع��ل��ى اأم��ة 
الإ�ضام نعمة العلم واملعرفة والتي متثل 
ورقيها،  ل��اأم��م  احل�ضاري  البناء  اأ�ضا�س 
وال����ي����وم ن��ل��ت��ق��ي يف ج��ام��ع��ة م���الي���ا اأح���د 
التنموي  املجال  املعريف يف  الإ�ضعاع  مراكز 
يف ال��ع��امل، ال��ت��ي اأ���ض��ه��م��ت يف ت��ق��دم ورق��ي 

ماليزيا وغ�ها من الدول.
اليوم  ي��واج��ه  الإ���ض��ام��ي  ال��ع��امل  اإن 
حت����دي����ات يف جم������ال امل����ع����رف����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ل ت��ق��ل ع���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
يواجهها يف املجال ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، 
وع���ل���ى اجل���ام���ع���ات وم���راك���ز الأب����ح����اث يف 
ل��ه��ذه  ت�ضتجيب  اأن  الإ���ض��ام��ي��ة  ال�����دول 
ال��ت��ح��دي��ات ب����اإجن����ازات ت�����ض��ه��م يف ال��ب��ن��اء 

احل�ضاري لاأمة الإ�ضامية، ويعم نفعها 
دول العامل.

اأيها الأخوة احل�ضور :
الأمم،  نه�ضة  مركز  اجلامعات  متثل 
حتقيق  يف  بامل�ضاهمة  تتمثل  ر���ض��ال��ة  ول��ه��ا 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف اأب���ع���اده���ا ال�����ض��ام��ل��ة، وت��ر���ض��ي��خ 
الوحدة الوطنية، وتعزيز نهج احلوار وقيم 
املختلفة  ال�ضعوب  بني  والتعاي�س  الت�ضامح 
ليتحقق الأمن وال�ضام يف املجتمع الدويل 
الأم��ن  بنعمة  اأج��م��ع  ال��ع��امل  �ضعوب  وتنعم 

والرخاء.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 ،1438 الآخ�����رة  ج��م��ادى   01 ي���وم  ويف 
خ��ادم  ا�ضتقبل   ،2017 ف��راي��ر   28 امل��واف��ق 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
مقر  يف  اهلل،  حفظه  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 
ك��والمل��ب��ور،  املاليزية  العا�ضمة  يف  اإق��ام��ت��ه 
الدين  ه�ضام  املاليزي  الدفاع  وزي��ر  معايل 

ح�ضني والوفد املرافق له.
ا�ضتعرا�س  ال�ضتقبال،  خال  وج��رى 
ال���ع���اق���ات واآف������اق ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بني 
م�ضتجدات  وب��ح��ث  ال�����ض��ق��ي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن 

الأو�ضاع يف املنطقة.
كما ا�ضتقبل خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، رعاه 
املاليزية  العا�ضمة  يف  اإقامته  مقر  يف  اهلل، 
كوالملبور يف اليوم نف�ضه اأ�ضحاب الف�ضيلة 
املاليزية، وع��دداً من كبار  الوليات  مفتني 

ال�ضخ�ضيات الإ�ضامية املاليزية.
اأبدى خادم احلرمني ال�ضريفني  وقد 
اأي��ده  م��ق��درا،  امل��ب��ارك،  اللقاء  بهذا  �ضعادته 
اهلل، جهودهم يف خدمة الإ�ضام وامل�ضلمني.
يواجهه  ما  اإلى  املفدى  امللك  وتطرق 
الإ����ض���ام م���ن ح��م��ات حت����اول ال��ن��ي��ل من 
و�ضطيته و�ضماحته، موؤكداً اأهمية التعريف 
ب��ن��ه��ج الإ�����ض����ام ال����داع����ي اإل�����ى ال��ت�����ض��ام��ح 
والع���ت���دال وحم��ارب��ة ال��ت��ط��رف والإره����اب 

بكل اأ�ضكاله.
واأ����ض���ار خ����ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني، 
حفظه اهلل، اإلى اأن التحديات التي يواجهها 
ال����ع����امل الإ�����ض����ام����ي ت��ت��ط��ل��ب امل����زي����د م��ن 
وال�ضعوب  ال��دول  بني  والت�ضامن  التعاون 

الإ�ضامية.
واأك�������د خ������ادم احل����رم����ني ال�����ض��ري��ف��ني 
ح��ر���س امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة على 
الإ���ض��ام  خلدمة  و�ضعها  يف  م��ا  ك��ل  تقدمي 
وال��ت��وا���ض��ل م��ع امل�����ض��ل��م��ني يف ك��اف��ة اأن��ح��اء 

املعمورة.
ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  وا�ضتقبل 
،يف  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
مقر اإقامته يف العا�ضمة املاليزية كوالملبور 
ال��ي��وم نف�ضه 01 ج��م��ادى الآخ���رة 1438،  يف 
من  ن��خ��ب��ة  م،   2017 ف���راي���ر   28 امل���واف���ق 
ماليزيا،  اإلى  املبتعثني  ال�ضعوديني  الطلبة 
وال��ط��ل��ب��ة امل��ال��ي��زي��ني خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات 

ال�ضعودية.
ال�ضريفني  وق��د وج��ه خ��ادم احلرمني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه 
»اأن��ا  فيها  ق��ال  كلمة  ال�ضتقبال  اهلل، خ��ال 
�ضعيد اأن اأراكم واأو�ضيكم باأن تدر�ضوا درا�ضة 
كاملة، وبنف�س الوقت يجب اأن تعرفوا اأنكم 
من باد قبلة امل�ضلمني وتكونوا قدوة جيدة 

ملن يراكم يف هذه الباد «.
ح�ضن  ع��ن��د  ت���ك���ون���ون  اهلل  ����ض���اء  »اإن 
الظن وتخدمون بادكم، ومن خدم باده 
واحل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني، ي���خ���دم الإ����ض���ام 
اإن �ضاء  وامل�����ض��ل��م��ني، واأرج����و ل��ك��م ال��ت��وف��ي��ق 

اهلل«.
و����ض���رف خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 
ماليزيا  وزراء  رئ��ي�����س  ودول����ة  اهلل،  حفظه 
حم��م��د جن��ي��ب ع���ب���دال���رزاق يف ال��ع��ا���ض��م��ة 
حفل  نف�ضه،  ال��ي��وم  يف  ك��والمل��ب��ور  املاليزية 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ���ض��راء ح�ضة ب��ني اأرام��ك��و 
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الوطنية  وال��غ��از  النفط  و�ضركة  ال�ضعودية 
التطوير  م�����ض��روع  )ب��رون��ا���س(،  امل��ال��ي��زي��ة 
رابد   ( والبروكيماويات  للتكرير  املتكامل 

( جممع بينغ�انغ املتكامل.
 - ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  و�ضاهد 
ماليزيا  وزراء  رئي�س  ودول���ة   - اهلل  حفظه 
م�ضورة  م�ضاهد  ت�ضمن  فيلماً  واحل�����ض��ور 
اململكة  بني  واملتميزة  التاريخية  للعاقات 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة وم���ال���ي���زي���ا، واأب������رز 
البلدين  بني  واملتنامية  الكب�ة  ال�ضراكات 

يف اجلانب القت�ضادي والتجاري.
ويف ال���ي���وم ن��ف�����ض��ه م��ن��ح��ت اجل��ام��ع��ة 
الإ����ض���ام���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة يف م���ال���ي���زي���ا، خ���ادم 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
درجة   - اهلل  - حفظه  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
ال�ضيا�ضية  العلوم  يف  الفخرية  ال��دك��ت��وراه 
) خ��دم��ة الإ����ض���ام وال��و���ض��ط��ي��ة (، وج��ائ��زة 
الإ�ضام  خدمة  يف  املتميز  الفريد  الإجن���از 

والأمة.
ووق���ع امل��ل��ك امل��ف��دى يف �ضجل زي���ارات 
�ضروره  عن   - اهلل  رع��اه   - معرًبا  اجلامعة، 
ب���زي���ارة اجل��ام��ع��ة وم���ا مل�����ض��ه م���ن حتقيقها 
لإ�ضهامات يف حقل املعرفة العلمية، وتر�ضيخ 

املنهج الإ�ضامي يف العلوم املختلفة.
 - ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأل��ق��ى 

حفظه اهلل - الكلمة التالية:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احل��م��د هلل ال���ذي ع��ّل��م ب��ال��ق��ل��م ، عّلم 
وال�ضام  وال�����ض��اة   ، يعلم  م��ا مل  الإن�����ض��ان 

على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه.
اإخواين :

بها  تتحقق  اأ�ضا�ضية  ركيزة  التعليم  اإن 
اأمتنا  �ضعوب  تطلعات   - اهلل  توفيق  بعد   -
الإ�ضامية نحو التقدم والزدهار والتنمية 
وال���رق���ي احل�������ض���اري يف امل���ع���ارف وال��ع��ل��وم 

النافعة.
وال�ضباب هم اأمل الأمة وعدة امل�ضتقبل 
، وع��ل��ى اجل��ام��ع��ات يف ال���ع���امل الإ���ض��ام��ي 
وتاأهيلهم  رعايتهم  م�ضوؤولية عظيمة جتاه 
التي  بالتحديات  وعيهم  م�ضتوى  ورف���ع   ،
وحت�ضينهم   ، الإ���ض��ام��ي��ة  ب���الأم���ة  حت��ي��ط 
الغلو والتطرف  اأفكار  بالعلم واملعرفة �ضد 
الذين  العابثني  اأم���ام  منيعاً  ���ض��داً  ليكونوا 
ي�����ض��ت��ه��دف��ون اأم�����ن اأوط���ان���ه���م وم��ق��درات��ه��ا 

ومنجزاتها احل�ضارية.
اأيها الأخوة والأخوات :

اإن��ك��م واإخ���وان���ك���م يف ج��ام��ع��ات ال��ع��امل 
الإ����ض���ام���ي ك���اف���ة م�������ض���وؤول���ون ع���ن ت��ب��ي��ان 
حقيقة الإ�ضام و�ضورته النا�ضعة، والأخذ 
والعناية  والتقني  العلمي  التطور  باأ�ضباب 
ب��ال��ب��ح��وث وال���درا����ض���ات ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا 
ال�ضابة،  ال��ط��اق��ات  توظيف  على  امل�����ض��اع��دة 
والعمل  ري��ادت��ه��ا  ل��اأم��ة  لتعيد  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
على نقل اخلرات اإلى جميع بلدان العامل 
يف  لنا  واإن  كافة،  العامل  وبلدان  الإ�ضامي 
بنا  املكانة اجلديرة  لبلوغ  ديننا خ� معني 

يف احل�ضارة الإن�ضانية.
اأ�ضاأل اهلل اأن يوفق القائمني على هذه 
اجلامعة لكل ما فيه خ� ملاليزيا ولاإ�ضام 

وامل�ضلمني يف كل مكان.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

��ا من  وق��ب��ي��ل اخ��ت��ت��ام ال���زي���ارة وح��ر���ضً
م���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اهلل - ع��ل��ى ت��ل��ّم�����س اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني 
واملواطنات، والهتمام بق�ضاياهم، فقد اأمر 
باإحلاق الطلبة والطالبات الدار�ضني حاليًّا 
بالبعثة  ماليزيا  يف  اخلا�س  ح�ضابهم  على 
احلرمني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  �ضمن  التعليمية 
بداأوا  ال�ضريفني لابتعاث اخلارجي، ممن 
ال��درا���ض��ة الأك��ادمي��ي��ة يف ج��ام��ع��ات مو�ضى 
اأو   ، املعتمدة  البتعاث  تخ�ض�ضات  ويف  بها، 
من اأنهى ال�ضاعات املطلوبة يف التخ�ض�ضات 

الأخرى.
ه� و�ضل   1438 الآخ���رة  2 جمادى  ويف 
����� ب��ح��ف��ظ اهلل ورع��اي��ت��ه ����� خ����ادم احل��رم��ني 

ال�����ض��ري��ف��ني اإل���ى ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ض��ي��ا يف 
زيارة ر�ضمية.

ال�ضريفني يف  احل��رم��ني  خ���ادم  ووق���ع 
اأي�����ده اهلل -" :  ���ض��ج��ل ال����زي����ارات، وق����ال - 
يطيب يل مبنا�ضبة زيارتنا اإلى اجلمهورية 
الرئي�س  الأخ  فخامة  ن�ضكر  اأن  الإدوني�ضية 
ج��وك��و وي�������دودو، ع��ل��ى ح���ف���اوة ال���ض��ت��ق��ب��ال 
موفور  لفخامته  متمنني  ال�ضيافة،  وك��رم 
الإندوني�ضي  ولل�ضعب  وال�����ض��ع��ادة،  ال�ضحة 
ال�ضقيق املزيد من التقدم والزدهار، راجني 
عاقاتنا  تعزيز  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت�ضهم  اأن 
�ضعبينا  وتطلعات  اآم���ال  وحتقيق  الثنائية 

ال�ضقيقني".
اآل  وعقد امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 
الرئي�س  فخامة  مع  ثنائيا  اجتماعاً  �ضعود 
جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�ضيا.

ا���ض��ت��ع��را���س  ومت خ����ال الج���ت���م���اع، 
العاقات الثنائية بني البلدين ال�ضقيقني، 
اإ�ضافة  امل��ج��الت،  �ضتى  يف  التعاون  واأوج���ه 
اإل������ى ب���ح���ث م�������ض���ت���ج���دات الأح����������داث ع��ل��ى 

ال�ضاحتني الإ�ضامية والدولية.

واألقى - حفظه اهلل - كلمة قال فيها 
عليكم  ال�ضام  الرئي�س..  الأخ  فخامة   ":

ورحمة اهلل وبركاته ..
اأ���ض��ك��ر  اأن  ي��ط��ي��ب يل ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ف��خ��ام��ت��ك��م ع���ل���ى ه�����ذه ال�����دع�����وة ، وك����رم 
ال��زي��ارة  ه���ذه  ت�ضهم  اأن  راج��ي��اً  ال�����ض��ي��اف��ة، 
بني  الثنائية  العاقات  وتعميق  تعزيز  يف 
اآمال  املجالت، مبا يحقق  بلدينا يف جميع 
اهلل  واأ�ضاأل   .. ال�ضقيقني  �ضعبينا  وتطلعات 

التوفيق للجميع".
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  عقد  كما 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود � 
ال��رئ��ي�����س ج��وك��و  وف���خ���ام���ة   ،� ح��ف��ظ��ه اهلل 
وي�����دودو رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ض��ي��ا يف 
األقى  ر�ضمية  مباحثات  جل�ضة  نف�ضه  اليوم 
خالها خادم احلرمني ال�ضريفني � حفظه 

اهلل � الكلمة التالية :
وال�������ض���اة  هلل،  واحل����م����د  اهلل،  ب�����ض��م 

وال�ضام على ر�ضول اهلل
فخامة الرئي�س :

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اإع����ان م�����ض��رك وم��ذك��رات 
تفاهم وبرامج تعاون بني حكومتي اململكة 

العربية ال�ضعودية وجمهورية اإندوني�ضيا.
وق�����د ج�����رى ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى اإع�����ان 
م�ضرك حول رفع م�ضتوى الرئا�ضة للجنة 

امل�ضركة.
فخامة  قّلد  التوقيع  مرا�ضم  وعقب 
ال��رئ��ي�����س الإن���دون���ي�������ض���ي خ�����ادم احل��رم��ني 
و����ض���ام )جن��م��ة   ،� اهلل  اأي������ده   � ال�����ض��ري��ف��ني 
اأعلى  يعد  الذي  الإندوني�ضية(  اجلمهورية 
امللك  جل��ه��ود  ت��ق��دي��راً  اجلمهورية  اأو���ض��م��ة 

املفدى يف خمتلف املجالت.
ويوم الثالث من جمادى الآخرة 1438 
اأكد خادم احلرمني ال�ضريفني - حفظه  ه� 
اأم��ت��نرَ��ا  ت���واج���ُه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��اِت  اأن   - اهلل 
عامة،  ب�ضفٍة  وال��ع��املرَ  خا�ضة،  الإ�ضاميةرَ 
والإره���اِب  التطرِف  ظ��اه��رِة  مقدمِتها  ويف 
و����ض���داُم ال��ث��ق��اف��اِت وع����دُم اح�����راِم ���ض��ي��ادِة 
خ��ُل يف ���ض��وؤوِن��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�����دوِل وال��ت��درَ
يف مواجهِة  واح��داً  نقفرَ �ضفاً  اأن  ت�ضتدعي 
امل����واق����فرَ  ن��ن�����ض��قرَ  واأن  ال���ت���ح���دي���ات،  ه�����ذه 

امل�ضركةرَ  نا  م�ضاحلرَ ي��خ��دُم  مب��ا  واجل��ه��ودرَ، 
والأمنرَ وال�ضلمرَ الدوليني .

ج����اء ذل����ك يف ال��ك��ل��م��ة ال���ت���ي األ��ق��اه��ا 
ال���ن���واب  جم��ل�����س  اأم�������ام   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -
حيث  ج��اك��رت��ا،  العا�ضمة  يف  الإندوني�ضي، 
وقع يف �ضجل الزيارات، معرباً عن �ضعادته 
ي�ضهم  اأن  وتطلعه  ال��ن��واب  جمل�س  ب��زي��ارة 
بني  القائمة  ال��ع��اق��ات  تعزيز  يف  املجل�س 
البلدين ال�ضقيقني يف جميع املجالت، واأن 
يف  وي�ضهم  الإ�ضامي  الت�ضامن  من  يزيد 

حتقيق ال�ضتقرار وال�ضام العاملي.
ويف ختام الزيارة قدم خادم احلرمني 
النواب  ملجل�س  تذكارية  هدية  ال�ضريفني، 
الإندوني�ضي، كما تلقى - اأيده اهلل - هدية 

بهذه املنا�ضبة.
احلرمني  خ���ادم  زار  نف�ضه  ال��ي��وم  ويف 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
ال��ع��ا���ض��م��ة  يف   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - ���ض��ع��ود  اآل 
ال�ضتقال،  م�ضجد  جاكرتا  الإندوني�ضية 
امل��ع��امل الإ�ضامية يف  اأب���رز  ال��ذي يعد م��ن 

اإندوني�ضيا.

لزيارة  �ضروري  عن  لفخامتكم  اأعرب 
ب��ل��دن��ا ال��ث��اين اجل��م��ه��وري��ة الإن��دون��ي�����ض��ي��ة 
وكرم  ال�ضتقبال  بحفاوة  م�ضيداً  ال�ضقيقة، 
ال�ضيافة، متطلعاً اأن ت�ضهم هذه الزيارة يف 
تطوير عاقاتنا اإلى اآفاق اأرحب مبا يخدم 

م�ضاحلنا امل�ضركة.
فخامتكم  زي���ارة  بالتقدير  وا�ضتذكر 
اإلى اململكة العربية ال�ضعودية يف عام 2015م 
التي فتحت اآفاقاً جديدة يف العاقات بني 
وما  امل��ج��الت،  جميع  يف  ال�ضقيقني  بلدينا 
م�ضوؤويل  ب��ني  متبادلة  زي����ارات  م��ن  تبعها 
البلدين، وانطاقاً من القوا�ضم امل�ضركة 
التي جتمع بني بلدينا، وبحكم ع�ضويتهما 
يف منظمة التعاون الإ�ضامي، وهيئة الأمم 
املتحدة، وجمموعة الع�ضرين، فاإن احلاجة 
يف  بينهما  ال��ت��ع��اون  اأوا���ض��ر  لتوثيق  ت��دع��و 

جميع املجالت.
فخامة الرئي�س :

العامل ويف  تواجه  التي  التحديات  اإّن 
علينا  حت��ت��م  الإره������اب،  ظ��اه��رة  مقدمتها 
ج��م��ي��ع��اً ت��ع��م��ي��ق احل�����وار وت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

موقف  مقدرين  التحديات،  ه��ذه  ملواجهة 
الإ�ضامي،  الت�ضامن  دع��م  يف  اإندوني�ضيا 
ودعم ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته العادلة 
و���ض��ع��ي اإن��دون��ي�����ض��ي��ا ل��ت��ق��ري��ب امل���واق���ف بني 

الدول الإ�ضامية.
اإن تطوير عاقاتنا على اأ�ض�س را�ضخة 
معاجلة  يف  اإي��ج��اب��اً  ي�ضهم  ���ض��وف  وم��ت��ي��ن��ة 
وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  والق�ضايا  الأزم����ات 
وي���ع���زز ال���ت���ع���اون ب���ني ال�����دول الإ���ض��ام��ي��ة 
ال��ق��ائ��م على م��ب��ادئ ح�ضن اجل����وار، وع��دم 
التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول، وحل 
مليثاق  وف��ق��اً  ال�ضلمية  ب��ال��ط��رق  ال��ن��زاع��ات 
الأمم  وميثاق  الإ�ضامي  التعاون  منظمة 

املتحدة ومبادئ القانون الدويل.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  وبح�ضور 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
ال��رئ��ي�����س ج��وك��و  � وف��خ��ام��ة  � ح��ف��ظ��ه اهلل 
ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�ضيا، مت يوم 
2 جمادى الآخ��رة 1438ه��� املوافق 1 مار�س 
2017م يف ق�ضر اإ�ضتانه الرئا�ضي يف جاكرتا، 

ال�ضريفني،  احلرمني  خ��ادم  اأدى  وقد 
ال��رئ��ي�����س الإن��دون��ي�����ض��ي، ركعتي  وف��خ��ام��ة 

ال�ضنة.
تذكارية  هدية  املفدى  امللك  ق��دم  ثم 
مل�ضجد ال�ضتقال بجاكرتا عبارة عن حزام 

الكعبة امل�ضرفة.
املفدى يف �ضجل  امللك  ذل��ك وق��ع  بعد 
الزيارات، مبدياً - اأيده اهلل - �ضعادته بزيارة 
ال�ضتقال(،  )م�ضجد  اهلل  بيوت  من  بيت 
اإ�ضعاع  وم��رك��ز  اإ�ضامياً  معلماً  يعد  ال��ذي 
يف ج��ن��وب ���ض��رق اآ���ض��ي��ا مل��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن دور 
الثقافة  ون�ضر  الكرمي  ال��ق��ران  حتفيظ  يف 
القائمني  يجزي  اأن  اهلل  داعياً  الإ�ضامية، 
واأن يجعل  اجل���زاء  خ���  امل�ضجد  ه��ذا  على 

اأعمالهم يف ميزان ح�ضناتهم.
وقد التقى خادم احلرمني ال�ضريفني 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
ال��رئ��ي�����س ج��وك��و  ح��ف��ظ��ه اهلل - وف���خ���ام���ة 
يف  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا،  جمهورية  رئي�س  وي����دودو 
ال���ي���وم ن��ف�����ض��ه يف ق�����ض��ر م���ردك���ا ال��رئ��ا���ض��ي 
ب��ال��ع��ا���ض��م��ة ج���اك���رت���ا، اأب�����رز ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 

الإ�ضامية يف اإندوني�ضيا.
وقد اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني 
عن �ضروره بهذا اللقاء ، مقدراً جهودهم يف 

خدمة الإ�ضام وامل�ضلمني.
وتطرق - حفظه اهلل - اإلى ما يربط 
اململكة واإندوني�ضيا من روابط اأهمها رابطة 
يواجهه  ما  اإل��ى  ال��واح��دة، م�ض�ا  العقيدة 
للنيل من  ت�ضعى  اليوم من حملة  الإ�ضام 

قيمه الو�ضطية و�ضماحته.
اململكة  ت�����ض��رف  امل���ف���دى  امل��ل��ك  واأك�����د 
ما  وت��ق��دمي  ال�ضريفني  احل��رم��ني  بخدمة 
يف و�ضعها لكل ما من �ضاأنه خدمة الإ�ضام 

وامل�ضلمني.
الرئا�ضي  مردكا  ق�ضر  مغادرة  وقبيل 
امللك  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني  خ���ادم  تف�ضل 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
الق�ضر،  ح��دي��ق��ة  يف  ���ض��ج��رة  ب��غ��ر���س   - اهلل 

مبنا�ضبة زيارته احلالية لإندوني�ضيا.
ال����ي����وم اخل���ام�������س م����ن ج���م���ادى  ويف 
الآخرة 1438 ه� و�ضل �� بحفظ اهلل ورعايته 
�� خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

بروناي  �ضلطنة  اإل��ى  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
دار ال�ضام يف زيارة ر�ضمية .

وك�����ان يف م��ق��دم��ة م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي خ���ادم 
احل����رم����ني ال�����ض��ري��ف��ني ل�����دى و����ض���ول���ه - 
رع��اه اهلل - مطار ب��رون��اي ال��دويل جالة 
بروناي  �ضلطان  البلقيه  ح�ضن  ال�ضلطان 

دار ال�ضام.
ال�ضريفني  خ��ادم احلرمني  وق��د عقد 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
ح�ضن  ال�����ض��ل��ط��ان  وج���ال���ة   � اهلل  ح��ف��ظ��ه   �
البلقيه �ضلطان بروناي دار ال�ضام يف ق�ضر 
ال�ضتانه نور الإميان يف اليوم نف�ضه جل�ضة 

مباحثات ر�ضمية .
وجرى خال اجلل�ضة بحث العاقات 
والتعاون  ال�ضقيقني  البلدين  بني  الثنائية 

يف خمتلف املجالت.
و اأقام جالة ال�ضلطان ح�ضن البلقيه 
ق�ضر  يف  ال�������ض���ام  دار  ب����رون����اي  ���ض��ل��ط��ان 
ال���ض��ت��ان��ه ن���ور الإمي����ان يف ب��رون��اي م��اأدب��ة 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  تكرمياً  غ��داء 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود - رعاه 

اهلل - .
ه���   1438 الآخ��������رة  ج����م����ادى   13 ويف 
ورعايته خادم احلرمني  اهلل  و�ضل بحفظ 

ال�ضريفني اإلى اليابان يف زيارة ر�ضمية.
ويف ي��وم 14 ج��م��ادى الآخ����رة 1438ه���� 
وزي����ر  م���ع���ايل   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - ا���ض��ت��ق��ب��ل 

اخلارجية الياباين فوميو كي�ضيدا.
ا�ضتعرا�س  ال�ضتقبال،  خال  وج��رى 
العاقات الثنائية بني البلدين ال�ضديقني، 

وم�ضتجدات الأحداث القليمية الدولية.
ك����م����ا ا�����ض����ت����ق����ب����ل خ����������ادم احل����رم����ني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
�ضعود - حفظه اهلل - معايل وزير القت�ضاد 
ه�و�ضيغي  الياباين  وال�ضناعة  والتجارة 

�ضيكو.
ومت خال ال�ضتقبال، بحث جمالت 
التعاون القت�ضادية والتجارية وال�ضناعية 

بني البلدين ال�ضديقني.
ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  وا�ضتقبل 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
حفظه اهلل - معايل حاكمة طوكيو يوريكيو 

كويكي.
وج������رى خ�����ال ال����ض���ت���ق���ب���ال، ت���ب���ادل 
ال��ت��ع��اون بني  الأح��ادي��ث ح��ول �ضبل تعزيز 

الريا�س وطوكيو يف عدة جمالت.
وع���ق���د خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
يوم  ر�ضمية  مباحثات  جل�ضة   - اهلل  حفظه 
14 جمادى الآخرة 1438ه� مع دولة رئي�س 

وزراء اليابان �ضينزو اآبي.
واأل���ق���ى خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 

حفظه اهلل - الكلمة التالية:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

دولة رئي�س الوزراء :
العميق  ب��ال�����ض��ك��ر  اأت���ق���دم  اأن  ي�����ض��رين 
ل���ل���ي���اب���ان ح���ك���وم���ًة و����ض���ع���ب���اً ع���ل���ى ح���ف���اوِة 

ال�ضتقبال ، وكرم ال�ضيافة.
واأعر عن �ضعادتي بوجودي يف بلدكم 
ال�ضديق الذي تربطنا به عاقات تاريخية 
اململكة  ، وعن �ضروري ل�ضراكة  واقت�ضادية 
 - ال�ضعودية  الروؤية  اإط��اق  يف  اليابان  مع 
�ضوف  التي  ال��روؤي��ة  ه��ذه   ،  2030 اليابانية 

تعزز ال�ضراكة ال�ضراتيجية بني بلدينا.
دولة الرئي�س :

اجل��ه��ود  لتكثيف  م��ا���ض��ة  احل��اج��ة  اإن 
الدولية حلل الق�ضايا والأزمات يف منطقة 
، مب��ا يف ذل���ك الق�ضية  ال�����ض��رق الأو����ض���ط 
ال�ضورية  الأزم��ت��ني  واإن��ه��اء   ، الفل�ضطينية 
واليمنية ، فلقد كان لهذه الأزم��ات الأثر 
 ، وتنميتها  املنطقة  ا�ضتقرار  على  ال�ضلبي 
واإع��اق��ة من��و ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ، وتهديد 

�ضمان اإمدادات الطاقة لدول العامل.
لقد اأ�ضبح الإرهاب ميثل اأكر خطر 
على اأمن الدول وال�ضعوب ، ونحن �ضركاء 
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أخبار الوطن

بحاجة  اأن��ن��ا  كما   ، حماربته  يف  اأ�ضا�ضيون 
اإلى ت�ضافر اجلهود الدولية والعمل اجلاد 
من اأجل تعميق مفاهيم احلوار بني اأتباع 
الت�ضامح  روح  وتعزيز  والثقافات،  الأدي��ان 

والتعاي�س بني ال�ضعوب.
�ضكراً لكم دولة الرئي�س.

وقد �ضهد خادم احلرمني ال�ضريفني 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
اليابان  وزراء  رئي�س  ودول��ة   - اهلل  حفظه 
اآبي، يوم 14 جمادى الآخ��رة 1438  �ضينزو 
ه� يف مقر رئا�ضة وزراء اليابان بالعا�ضمة 
ط��وك��ي��و م��را���ض��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رات 
اململكة  ب���ني ح��ك��وم��ت��ي  ت���ع���اون  وب���رن���ام���ج 

العربية ال�ضعودية واليابان.
ي����وم اخل��ام�����س ع�����ض��ر م���ن �ضهر  ويف 
ا�ضتقبل جالة  ه���  الآخ���رة 1438  ج��م��ادى 
اليابان،  اإم��راط��ور  اكيهيتو  الإم��راط��ور 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل - .
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأب����دى 
�ضروره بزيارة اليابان واللتقاء بجالته، 
فيما اأعرب اإمراطور اليابان عن ترحيبه 

بامللك املفدى يف زيارته احلالية لليابان.
وقد ت�ضلم خادم احلرمني ال�ضريفني 
املنا�ضبة، من جالة  بهذه   - اهلل  - حفظه 
اإم����راط����ور ال���ي���اب���ان، ال���و����ض���ام ال�����ض��ام��ي " 
زهرة الأقحوان "، تقديراً خلادم احلرمني 

ال�ضريفني - حفظه اهلل -.
اليابان  اإم��راط��ور  اأق���ام جالة  وق��د 
ماأدبة غداء خا�ضة تكرمياً خلادم احلرمني 

ال�ضريفني.
ويف اليوم نف�ضه �ضرف خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
�ضعود - حفظه اهلل - اختتام اأعمال منتدى 
الأعمال للروؤية ال�ضعودية اليابانية 2030م.
اأي����ده اهلل  ب��ال�����ض��ام عليه -  وت�����ض��رف 
واليابانيون  ال�ضعوديون  الأع��م��ال  رج��ال   -
امل�����ض��ارك��ون يف م��ن��ت��دى الأع����م����ال ل��ل��روؤي��ة 

ال�ضعودية اليابانية 2030.
احل����رم����ني  خ��������ادم  اأخ��������ذ  اأن  وب����ع����د 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
���ض��اه��د - ح��ف��ظ��ه اهلل -  ���ض��ع��ود، م��ك��ان��ه  اآل 
واحل�������ض���ور ف��ي��ل��م��اً ع���ن ت���اري���خ ال��ع��اق��ات 

القت�ضادية ال�ضعودية اليابانية.
�ضهر  م���ن  ع�����ض��ر  ال�����ض��اد���س  ي����وم  ويف 
ج���م���ادى الآخ������رة 1438ه������� ا���ض��ت��ق��ب��ل خ���ادم 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
عدداً   - اهلل  - حفظه  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

من ال�ضخ�ضيات الإ�ضامية يف اليابان.
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  األقى  وقد 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
فيما  كلمة  ال�ضتقبال  خال   - اهلل  حفظه 

يلي ن�ضها :
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

وال�����ض��اة   ، ال��ع��امل��ني  احل��م��د هلل رب 
وال�ضام على ر�ضول اهلل :

اأيها الإخوة
�ضبقه  معكم  امل���ب���ارك  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  اإن 
لقاءات مماثلة ومتوا�ضلة على مدى عقود 
 - عبدالعزيز  امللك  بعث  فقد   ، الزمن  من 
ع��ام��اً مم��ث��ًا له  رح��م��ه اهلل - قبل ثمانني 
فرحتهم  ه��ن��ا  امل�ضلمني  ل��ي�����ض��ارك  ل��ل��ي��اب��ان 
بافتتاح م�ضجد طوكيو عام 1938م ، ومازالت 

هذه اللقاءات الطيبة املباركة تتجدد.
اأيها الأخوة

الداعي  الإ�ضام  التعريف بنهج  علينا 
اإلى الت�ضامح والعتدال ، وحماربة التطرف 
اأن  اأ�ضكاله ، واأن ن��درك  والإره��اب يف جميع 
الإ�ضامي  العامل  التي يواجهها  التحديات 
تتطلب مزيداً من الت�ضامن بني امل�ضلمني.

وامل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي ���ض��رف��ه��ا اهلل ب��خ��دم��ة 
ت��ق��دم م��ا يف و�ضعها  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
خل����دم����ة الإ������ض�����ام وه�����ي ح���ري�������ض���ُة ع��ل��ى 
ال��ت��وا���ض��ل م���ع امل�����ض��ل��م��ني يف ك���اف���ِة اأن���ح���اِء 

املعمورة.
امل��ح��ب��ة  دي����ن  الإ����ض���ام���ي  ال���دي���ن  اإن 

ويحفظ  الإن�����ض��ان  ك��رام��ة  يحرم  وال�ضام 
ح���ق���وق���ه، واأن����ت����م خ���� مم��ث��ل��ني ل��اإ���ض��ام 

وامل�ضلمني يف هذا البلِد ال�ضديق.
 .. ملا يحبه وير�ضاه  وفق اهلل اجلميع 

وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
كما ا�ضتقبل خادم احلرمني ال�ضريفني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود - 
من  نخبة   ، نف�ضه  ال��ي��وم  يف   - اهلل  حفظه 

الطلبة ال�ضعوديني املبتعثني يف اليابان.
وقد اطماأن خادم احلرمني ال�ضريفني 
امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
على  ال���ض��ت��ق��ب��ال  خ����ال   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -
التوفيق  لهم  متمنياً  واأو���ض��اع��ه��م  الطلبة 
مت�ضلحني  ل��ي��ع��ودوا  العلمي  حت�ضيلهم  يف 

بالعلم خلدمة وطنهم و�ضعبهم باإذن اهلل.
وق����ال " اأن��ت��م مت��ث��ل��ون ب��ل��دك��م ه��ن��ا .. 
اأف�ضل  ميثلونها  بلدنا  اأبناء  اأن  واحلمدهلل 
مت��ث��ي��ل، وه�����ذا م��اي�����ض��رن��ا وواج������ب ع��ل��ي��ن��ا، 
بادكم قبلة امل�ضلمني باد احلرمني، ن�ضاأل 
اهلل -عّز وجّل- اأن يوفقنا خلدمة احلرمني 
لبلدكم يف هذه  �ضفراء  اهلل  �ضاء  اإن  واأنتم   ،

الباد، حتى تظهروا الوجه الطيب لبلدكم 
و�ضعبكم .. و�ضكرا".

وق��ب��ي��ل ان��ت��ه��اء ال���زي���ارة وح��ر���ض��اً من 
م���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود � حفظه اهلل � 
على تلم�س احتياجات املواطنني واملواطنات 
باإحلاق  اأم��ر  فقد   ، بق�ضاياهم  والهتمام   ،
على  حالياً  ال��دار���ض��ني  والطالبات  الطلبة 
ح�����ض��اب��ه��م اخل����ا�����س يف ال���ي���اب���ان ب��ال��ب��ع��ث��ة 
احلرمني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  �ضمن  التعليمية 
ال�ضريفني لابتعاث اخلارجي ، ممن بداأوا 
الدرا�ضة الأكادميية يف جامعات مو�ضى بها 
، ويف تخ�ض�ضات البتعاث املعتمدة ، اأو ممن 
التخ�ض�ضات  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال�����ض��اع��ات  اأن��ه��ى 

الأخرى .
ويف 16 جمادى الآخ��رة 1438ه��� و�ضل 
����� ب��ح��ف��ظ اهلل ورع��اي��ت��ه ����� خ����ادم احل��رم��ني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
يف  ال�ضعبية،  ال�ضني  جمهورية  اإل��ى  �ضعود 

زيارة ر�ضمية.
ويف يوم ال�ضابع ع�ضر من �ضهر جمادى 

الرئي�س  فخامة  ا�ضتقبل  ه���   1438 الآخ���رة 
���ض��ي ج��ني ب��ي��ن��غ رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال�ضني 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ال�ضعبية 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اهلل - وذل���ك يف ق��اع��ة ال�����ض��ع��ب ال��ك��رى يف 

العا�ضمة ال�ضينية بكني.
ب���ع���د ذل������ك ع���ق���د خ��������ادم احل���رم���ني 
اآل  بن عبدالعزيز  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
الرئي�س  وف��خ��ام��ة   - اهلل  حفظه   - ���ض��ع��ود 
ال�ضني  جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني  �ضي 

ال�ضعبية جل�ضة املباحثات الر�ضمية.
ال�ضريفني  األقى خادم احلرمني  وقد 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
حفظه اهلل - خال جل�ضة املباحثات الكلمة 

التالية :
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

فخامة الرئي�س
اإليه  و�ضلت  مب��ا  �ضعادتنا  ع��ن  نعر 
العاقات بني بلدينا ال�ضديقني ، واأ�ضتذكر 
بالتقدير زيارة فخامتكم لبلدكم ال�ضديق 
يناير  �ضهر  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

خالها  عقدنا  التي  الزيارة  تلك   ، 2016م 
لقاءات مثمرة انعك�ضت اإيجاباً على التعاون 

امل�ضرك يف جميع املجالت .
ل��ق��د ك����ان م���ن ث��م��ار ه����ذه ال��ل��ق��اءات 
رفيعة  ال�ضينية   - ال�ضعودية  اللجنة  قيام 
امل�������ض���ت���وى ال���ت���ي ���ض��ت��ع��م��ل مب���ث���اب���ة اإط�����ار 
ل��ارت��ق��اء ب��ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اإل��ى 

م�ضتوى ال�ضراكة ال�ضراتيجية.
على  فخامتكم  اأهنئ  املنا�ضبة  وبهذه 
نواب  ملوؤمتر  ع�ضرة  الثامنة  ال���دورة  جن��اح 
مكانتكم  فيه  اأك��د  ال��ذي  ال�ضيني  ال�ضعب 

وقيادتكم احلكيمة.
فخامة الرئي�س

ال��ع��دي��د من  ال��ي��وم ي�ضهد  ال��ع��امل  اإن 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ه��دد اأم��ن��ه وا���ض��ت��ق��راره، 
وي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا ظ���اه���رة الإره�������اب ، 
وال��ت��دخ��ل يف ال�����ض��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول، 

و�ضباق الت�ضلح ، و�ضدام الثقافات.
وهذا يحتم على املجتمع الدويل بذل 
املزيد من اجلهد والعمل امل�ضرك ملواجهة 
هذه التحديات ، ومبا يعزز الأمن وال�ضلم 

الدوليني.
مب���واق���ف  اأ����ض���ي���د  اأن  ي���ف���وت���ن���ي  ول 
يف  ال�ضديقة  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية 
اإلى املزيد من تن�ضيق  هذا املجال، متطلعاً 
املواقف واجلهود بني بلدينا يف هذا ال�ضاأن.

�ضكرا فخامة الرئي�س«.
ال�ضيني،  الرئي�س  فخامة  اأق���ام  وق��د 
م����اأدب����ة غ������داء ت���ك���رمي���اً خل������ادم احل���رم���ني 
ال���������ض����ري����ف����ني. و�����ض����ه����د خ��������ادم احل����رم����ني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
�ضعود - حفظه اهلل - وفخامة الرئي�س �ضي 
جني بينغ رئي�س جمهورية ال�ضني ال�ضعبية 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رات ت��ف��اه��م وت���ع���اون وب��رام��ج 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  حكومتي  ب��ني 

وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية.
ال�ضريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  و����ض���ّرف 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود - 
جني  �ضي  الرئي�س  وف��خ��ام��ة   - اهلل  حفظه 
ال�ضعبية،  ال�����ض��ني  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  بينغ 
حفل  ه����   1438 الآخ�������رة  ج���م���ادى   17 ي����وم 
اختتام معر�س " طرق التجارة يف اجلزيرة 

ال���ع���رب���ي���ة: روائ������ع اآث������ار امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
متحف  يف  الع�ضور" وذل��ك  عر  ال�ضعودية 

ال�ضني الوطني.
وقد جتول خادم احلرمني ال�ضريفني 
وف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ال�����ض��ي��ن��ي يف اأرج������اء 
قدمية  اأثرية  قطعاً  يحوي  ال��ذي  املعر�س 
ل�ضبه اجلزيرة  تاريًخا عريقاً  ونادرة متثل 
العربية، تعّرف بالبعد احل�ضاري للجزيرة 

العربية والإرث الثقايف للمملكة.
ال�ضريفني -  واأل��ق��ى خ���ادم احل��رم��ني 

حفظه اهلل - الكلمة التالية:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

فخامة الرئي�س
ال�ضادة احل�ضور

ي�ضرين اأن اأكون معكم يف ختام معر�س 
) طرق التجارة يف اجلزيرة العربية. روائع 
واآث������ار امل��م��ل��ك��ة ( ال����ذي اح��ت�����ض��ن��ه متحف 

ال�ضني الوطني.
ي��روي التاريخ  ال��ذي  اإن هذه املعر�س 
من  ميثله  وم��ا  العربية  للجزيرة  العريق 
تبادل يف جمال املعرفة والراث التاريخي 

ي��ع��زز م���ن اأ���ض�����س ال��ع��اق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
البلدين.

م�ضركة  ث��ق��اف��ة  ت�ضكيل  يف  وي�����ض��ه��م 
ل�ضعبي البلدين عن دور اململكة وال�ضني يف 

بناء احل�ضارة العاملية.
لقد كانت اململكة ول تزال معر طرق 
ب��ني ال�����ض��رق وال��غ��رب وملتقى ح�����ض��ارات . 
يف  اململكة  وم�ضاركة  ال�ضني  جهود  وت��اأت��ي 
الق��ت�����ض��ادي لطريق احلرير  ب��ن��اء احل���زام 
، وط���ري���ق احل���ري���ر ال���ب���ح���ري ل��ت��ع��زز من 
ال��ع��اق��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال�����ض��رق وال��غ��رب 

وتزيد من التفاعل بني احل�ضارات ..
�ضكراً فخامة الرئي�س".

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  و����ض���ّرف 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
حفظه اهلل - يف اليوم نف�ضه، حفل املنتدى 

ال�ضتثماري ال�ضعودي ال�ضيني.
ع���ل���ى   - اهلل  ح����ف����ظ����ه   - واط�������ل�������ع 
للتكرير  ف��وج��ي��ان  ���ض��رك��ة  مل�ضفاة  جم�ضم 
وال���ب���روك���ي���م���اوي���ات امل����ح����دودة )ف���ري���ب( 
ارام��ك��و  ب��ني  م�����ض��روًع��ا م�ضرًكا  تعد  ال��ت��ي 

فوجيان  و�ضركة  املحدودة،  اآ�ضيا  ال�ضعودية 
اإك�ضون  و�ضركة  املحدودة،  للبروكيماويات 

موبيل ال�ضني للنفط والبروكيماويات.
كما اطلع على مناذج مل�ضروعات �ضابك 
يف اململكة وال�ضني، ومنتجاتها التي تدخل 

يف �ضناعة الكيماويات وال�ضيارات.
وقد اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني 
عن �ضعادته بالوجود معهم، واأن يكون فيه 
املنافع  وتبادل  وال�ضني،  اململكة  تعاون بني 
ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  اأن  م��وؤك��ًدا  البلدين،  ب��ني 
بني امل�ضوؤولني ورجال الأعمال يف البلدين 
ي�����ض��اع��د ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال���ع���اق���ات مل���ا فيها 

م�ضلحة ال�ضعبني والبلدين.
وق����ال خ����ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني " 
نحن نهتم اأن يكون لنا م�ضالح وملن يعمل 
م��ع��ن��ا م�����ض��ال��ح ك���ذل���ك، واأن�����ا ���ض��ع��ي��د ب��ه��ذه 
الزيارة واإن �ضاء اهلل تكون فيها زيادة خ� 

للعاقات بني بلدينا يف كل املجالت".
ع��ق��ب ذل����ك ت���وج���ه خ�����ادم احل��رم��ني 
للمنتدى  الرئي�ضة  القاعة  اإلى  ال�ضريفني، 
ال���ض��ت��ث��م��اري ال�����ض��ع��ودي ال�����ض��ي��ن��ي، حيث 

ت�������ض���رف رج�������ال الأع������م������ال ال�������ض���ع���ودي���ني 
خ��ادم  على  بال�ضام  املنتدى  يف  امل�ضاركني 

احلرمني ال�ضريفني - حفظه اهلل -.
احل����رم����ني  خ��������ادم  اأخ��������ذ  اأن  وب����ع����د 
ال�ضريفني مكانه يف املن�ضة الرئي�ضة �ضاهد 
م�����ض��وراً  فيلماً  واحل�����ض��ور،   - اهلل  رع���اه   -
وروؤي��ت��ه��ا  ال�����ض��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  ع��ن 
2030، وكذلك عن مبادرة احلزام والطريق 
ال�ضينية، اإ�ضافة اإلى التجربة القت�ضادية 
امل�ضركة  والقوا�ضم  ال�ضني،  يف  ال�ضعودية 
بني  امل�����ض��رك  ال�ضتثمار  بيئة  ت�ضجيع  يف 

البلدين ال�ضديقني.
م���ن �ضهر  ع�����ض��ر  ال��ث��ام��ن  ال���ي���وم  ويف 
خ����ادم  ع���ق���د  ه�����   1438 الآخ���������رة  ج����م����ادى 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل - جل�ضة 
الدولة  جمل�س  رئي�س  دول��ة  مع  مباحثات 

بجمهورية ال�ضني ال�ضعبية يل كيت�ضيانغ.
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  األقى  وقد 
- حفظه اهلل - خال املباحثات كلمة فيما 

يلي ن�ضها:
الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�ضم 

دولة رئي�س جمل�س الدولة
اأع����������رب ع�����ن اع�����ت�����زازن�����ا مب�������ض���ت���وى 
بني  امل�ضرك  والتعاون  الثنائية  العاقات 

بلدينا ال�ضديقني.
واأ�ض� اإلى ما متر به اململكة وال�ضني 
من حتولت اقت�ضادية هامة اأتاحت فر�ضاً 
بينهما،  الوثيقة  ال��رواب��ط  لتعزيز  ك��ب���ة 
م�ضيداً مبا تقوم به اللجنة امل�ضركة رفيعة 
لتعزيز  ج��ه��ود  م��ن  البلدين  ب��ني  امل�ضتوى 

العاقات وتطويرها.
ناأمل اأن ي�ضهم التعاون الإ�ضراتيجي 
ب���ني امل��م��ل��ك��ة وال�����ض��ني يف ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود 
ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة ال���ت���ط���رف والإره��������اب 
باعتبارهما خطراً عاملياً، ويف حتقيق الأمن 

وال�ضلم الدوليني.
ه��ذه  ت��ن��ق��ل  اأن  اأت���ط���ل���ع  اخل���ت���ام  ويف 
امل��ب��اح��ث��ات ع��اق��ات��ن��ا اإل���ى جم���الت واآف���اق 

اأرحب وبخا�ضة يف املجالت القت�ضادية.
و�ضكراً لكم."

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  عقد  كما 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
حفظه اهلل - يف اليوم نف�ضه جل�ضة مباحثات 
مع معايل رئي�س اللجنة الدائمة للمجل�س 
ال�ضني  بجمهورية  ال�ضعب  لنواب  الوطني 

ال�ضعبية ت�ضانغ ديجيانغ.
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  األقى  وقد 

خال اجلل�ضة كلمة فيما يلي ن�ضها:
// ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

معايل الرئي�س
اأع�����ر ع���ن ب���ال���غ ت��ق��دي��رن��ا حل��ك��وم��ة 
و����ض���ع���ب ال�������ض���ني ال�������ض���دي���ق ع���ل���ى ح���ف���اوة 

ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة.
ت���اأت���ي زي���ارت���ن���ا جل��م��ه��وري��ة ال�����ض��ني 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة يف اإط�����ار اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة من 
لبناء  امل�ضركة  ال��رغ��ب��ة  لتج�ضيد  بلدينا 
عاقة �ضراكة ا�ضراتيجية حتقق النمو يف 

عاقات البلدين يف جميع املجالت.
اإن���ن���ا ن���ق���در ع���ال���ي���اً م���واق���ف ال�����ض��ني 
ال�ضام وعلى وجه  الإيجابية جتاه ق�ضايا 

اخل�ضو�س جتاه الق�ضية الفل�ضطينية.
الثامنة  ال����دورة  بنجاح  الإ����ض���ادة  اأوّد 
الذي  ال�ضيني  ال�ضعب  ن��واب  ملوؤمتر  ع�ضرة 
مت من خاله تاأكيد مكانة فخامة الرئي�س 

ال�ضيني وقيادته احلكيمة لباده.
ال�����ض��ع��ب  ن������واب  دور جم��ل�����س  اأق��������در 
بلدينا،  ب��ني  ال��ع��اق��ات  تعزيز  يف  ال�ضيني 
ون��ت��ط��ل��ع اإل������ى م���زي���د م����ن ال���ت���ع���اون ب��ني 
ال�ضورى  ال�ضيني وجمل�س  ال�ضعب  جمل�س 
البلدين  م�ضلحة  ي��خ��دم  مب��ا  ال�����ض��ع��ودي، 

وال�ضعبني ال�ضديقني //.
ود����ض���ن خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
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جمهورية  يف  نف�ضه  اليوم  يف   - اهلل  حفظه 
عبدالعزيز  امللك  مكتبة  ال�ضعبية،  ال�ضني 
اأيده اهلل  العامة يف جامعة بكني، وت�ضلم - 

- درجة الدكتوراه الفخرية من اجلامعة.
احل���رم���ني  خ������ادم  ت��ف�����ض��ل  اأن  وب���ع���د 
ال�ضتار  ب��اإزاح��ة   - اهلل  حفظه   - ال�ضريفني 
عبدالعزيز  امللك  مكتبة  تد�ضني  لوحة  عن 
العامة يف جامعة بكني، �ضاهد - رع��اه اهلل 
- واجلميع، فيلماً وثائقياً عن مكتبة امللك 
العلم  ن�ضر  يف  ودوره���ا  العامة  عبدالعزيز 
لغات  ب�ضتى  وامل���ع���ارف  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة 
بني  الثقافية  العاقات  تعزيز  ويف  العامل، 

اململكة وال�ضني.
اإن�������ض���اء مكتبة  ال��ف��ي��ل��م  وا���ض��ت��ع��ر���س 
بكني  جامعة  يف  العامة  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
على  حتققت  اأن  اإل���ى  ف��ك��رة  ك��ان��ت  اأن  منذ 
بجهود  التعريف  اإلى  تهدف  الواقع،  اأر���س 
اململكة يف العلم والثقافة، ولتاأ�ضي�س طريق 
العربية  احل�ضارتني  بني  للمعرفة  جديد 
احلرمني  خ��ادم  ت�ضلم  اأن  وبعد  وال�ضينية. 
ال�ضريفني �ضهادة درجة الدكتوراه الفخرية 
 - األقى  بكني،  جامعة  من  له  منحت  التي 
حفظه اهلل - كلمة بهذه املنا�ضبة فيما يلي 

ن�ضها:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
ال�ضيد رئي�س جامعة بكني

ال�ضيدات وال�ضادة
احل�ضور الكرام.

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
اأك����ون  اأن  اإن�����ه مل���ن دواع������ي �����ض����روري 
بينكم ال��ي��وم يف رح���اب ج��ام��ع��ة ب��ك��ني ه��ذا 
ال�ضرح العلمي املرموق، معرباً عن �ضكري 

وتقديري منحي هذه الدرجة العلمية.
على  للتاأكيد  املنا�ضبة  ه��ذه  واأغ��ت��ن��م 
بالعلم  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اهتمام 
الأم��م  نه�ضة  اأ�ضا�س  هو  فالعلم  واملعرفة، 

وتقدمها.
يف  املنا�ضبة  ه��ذه  ت��ق��ام  اأن  وي�ضعدين 
امللك  مكتبة  م��ق��ر  يف  ال��ع��ري��ق��ة  جامعتكم 
متثل  ال���ت���ي   - اهلل  رح���م���ه   - ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اململكة  ب��ني  الثقايف  التوا�ضل  ج�ضور  اأح��د 

وال�ضني.
اأيها الأ�ضدقاء:

اإن��ن��ا ن��دع��و م��ن م��ن��ر ه���ذه اجلامعة 
اإلى مزيد من التعاون بني اململكة العربية 
يف  ال�ضعبية  ال�ضني  وجمهورية  ال�ضعودية 
العلمي مبا يعود  البحث  خمتلف جم��الت 

باخل� واملنفعة على بلدينا ال�ضديقني.
اأكرر �ضكري لكم، اآمًا اأن ت�ضاهم هذه 
يف  بلدينا  بني  العاقات  تعزيز  يف  املنا�ضبة 

املجالت كافة، خا�ضة العلمية والثقافية.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1438ه�������  الآخ���������رة  ج����م����ادى   18 ويف 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ا�ضتقبل 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
ال�ضعوديني  الطلبة  م��ن  جم��م��وع��ة   - اهلل 

املبتعثني يف جمهورية ال�ضني ال�ضعبية.
ال�ضريفني  وّج��ه خ��ادم احلرمني  وقد 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
كلمة  لهم  ال�ضتقبال  خ��ال   - اهلل  حفظه 
 .. الرحيم  الرحمن  " ب�ضم اهلل  قال فيها: 
اأنا �ضعيد هذا اليوم باأن اأرى اأبناءنا وبناتنا 
موفقني  اهلل  �ضاء  واإن  العلم،  م��ن  ينهلون 
بلدكم  وتخدمون  درا�ضتكم  من  وترجعون 

بلد احلرمني ال�ضريفني.
ول �ضك اأن الدولة منذ ن�ضاأتها تعتني 
باأبنائها يف كل املجالت، واأنتم جنود ونحن 
ج��م��ي��ع��اً ج���ن���ود يف خ���دم���ة دي��ن��ن��ا ووط��ن��ن��ا، 
وطننا ي�ضتحق منا اخلدمة، بلد احلرمني 
ال�ضريفني، قبلة امل�ضلمني فيه مكة املكرمة 
اأب��ن��اوؤن��ا وبناتنا  ���ض��اء اهلل  اإن  اأن��ت��م  ل��ذل��ك   ،
ترجعون لبلدكم وتخدمون دينكم قبل كل 

�ضيء ثم بادكم و�ضعبكم.
اأرى يف كل مكان من  اأن��ا  واحلمد هلل 
ويف  ويتعلم،  يدر�س  من  اأبنائنا  من  العامل 
املا�ضي اإذا جاء اأحدهم خطاب ذهب يبحث 

ع��ن اإم����ام م�ضجد ح��ت��ى ي��ق��راأ ل��ه اخل��ط��اب 
وبناتنا  اأب��ن��اوؤن��ا  يحمل  هلل  احل��م��د  الآن   ،
اأع���ل���ى ال�������ض���ه���ادات، ون��ح��ن واحل���م���د هلل يف 
اأن  واأ�ضاأل اهلل - عّز وجّل-  اأمن وا�ضتقرار، 
يرزقنا �ضكر نعمته، واأنتم موفقون اإن �ضاء 

اهلل، واأنا �ضعيد اليوم بهذا اللقاء" .
وق��ب��ي��ل ان��ت��ه��اء ال���زي���ارة وح��ر���ض��اً من 
م���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 
حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
اهلل - ع��ل��ى ت��ل��ّم�����س اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني 
واملواطنات، والهتمام بق�ضاياهم، فقد اأمر 
باإحلاق الطلبة والطالبات الدار�ضني حالياً 
على ح�ضابهم اخلا�س يف جمهورية ال�ضني 
برنامج  �ضمن  التعليمية  بالبعثة  ال�ضعبية 
خ������ادم احل����رم����ني ال�����ض��ري��ف��ني ل��اب��ت��ع��اث 
الأكادميية  الدرا�ضة  ب��داأوا  اخلارجي، ممن 
تخ�ض�ضات  ويف  ب��ه��ا،  م��و���ض��ى  ج��ام��ع��ات  يف 
ال�ضاعات  اأنهى  ممن  اأو  املعتمدة،  البتعاث 

املطلوبة يف التخ�ض�ضات الأخرى.
ويف 20 ج��م��ادى الآخ���رة 1438ه���� اأك��د 
�ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

���ض��ع��ود - ح��ف��ظ��ه اهلل  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأن  على  ال�ضعودية  العربية  اململكة  حر�س 
احلقوق  حلماية  يقتدى  اأمن���وذج���اً  ت��ق��دم 
الرفاهية  وحتقيق  امل�ضروعة،  واحل��ري��ات 
يتوافق  مبا  للمجتمع،  ال�ضاملة  والتنمية 
م���ع ال��ق��ي��م الإ����ض���ام���ي���ة، وي���ح���اف���ظ على 
الأم�����ن امل��ج��ت��م��ع��ي وال���ت���اآل���ف ب���ني اأف�����راده، 
ويعزز التم�ضك بدينه، والثقة والوئام بني 

املواطن وامل�ضوؤول.
جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها نيابة 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب   - اهلل  اأي���ده   - عنه 
الأم������ خ��ال��د ال��ف��ي�����ض��ل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأم�  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  م�ضت�ضار 
م��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل���ك���رم���ة يف ح���ف���ل اف��ت��ت��اح 
املوؤمتر الدويل الذي نظمته رابطة العامل 
الفقهي  جم��م��ع��ه��ا  يف  مم��ث��ل��ة  الإ����ض���ام���ي 
حرية  ب��ني  الفكرية  "الجتاهات  ب��ع��ن��وان 

ات ال�ضريعة". مرَ كرَ التعب� وحُمْ
وجاء ن�س الكلمة كما يلي:

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�ضعدين اأن اأنقل اإلى جمعكم املبارك 

ع���ل���ى م�����ض��ال��ح امل��ج��ت��م��ع وق���ي���م���ه، وع����دم 
اإح��داث  اأو  العام لاأمة،  بالنظام  الإخ��ال 

الفرقة بني امل�ضلمني.
م�ضروعة،  التعب�  و�ضيلة  تكون  •اأن 
م��ع ع��دم الإ���ض��اءة للغ�، وم��راع��اة قاعدة 

التوازن بني امل�ضالح واملفا�ضد.
•اأن يكون الراأي م�ضتنداً اإلى م�ضادر 

موثوقة واأن يتجنب ترويج الإ�ضاعات.
ه�����ذا وق�����د ����ض���در ع����ن امل���ج���م���ع اأرب�����ع 

تو�ضيات حتمي ما تقدم.
ول��ك��ن��ن��ا يف الآون������ة الأخ�������ة ���ض��ه��دن��ا 
العديد من ال�ضجالت والتجاذبات واللغط 
ال��ت��ع��ب���، خ��ا���ض��ة يف الف�ضاء  ح���ول ح��ري��ة 
ال��ف��ك��ري امل��ف��ت��وح ب��ا ���ض��واب��ط، ون��ح��ن اإذ 
ال�ضريعة الإ�ضامية وحفظها  نوؤمن ب�ضعة 
ل��ل��ح��ق��وق واحل���ري���ات )امل�����ض��روع��ة( اإل اأن��ه 
يف  احلكيم  بهديها  الل��ت��زام  علينا  يتحتم 
بها  يعج  التي  اخلط�ة  املحاذير  مواجهة 
اأمتنا  منهج  ل�ضامة  �ضمانا  الف�ضاء،  هذا 
مب���ا ل��ه��ا خ�����ض��و���ض��ي��ة دي��ن��ي��ة وح�����ض��اري��ة، 
مت��ي��زه��ا ع��ن الأم����م الأخ�����رى، ف��م��ن حقنا 

ب��ل م��ن واج��ب��ن��ا اأن ن��راع��ي ه���ذه امل��ق��وم��ات 
حلقوق  املعرفة  املعاي�  يف  واخل�ضو�ضيات 
)اأو  الأ����ض���ا����ض���ي���ة  الأن���ظ���م���ة  يف  الإن���������ض����ان 
ال��د���ض��ات���( ال��ت��ي حت��ك��م ال����دول الأخ����رى، 
والأن���ظ���م���ة ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م وتكفل 
احلقوق واحلريات فيها، بحيث ناأخذ منها 
ننجرف  ول  اخل�ضو�ضية،  ه��ذه  يائم  م��ا 

اإلى ما يخالف �ضرعنا احلنيف.
جممعكم  التوفيق  حالف  فقد  لذلك 
املبارك، وهو يعيد اليوم طرق املو�ضوع ذاته 
م��ن حتديات  نعي�ضه  م��ا  مل��واج��ه��ة  جم����دداً، 
 _ خط�اً  دوراً  الفكر  فيها  يلعب  �ضعبة، 
�ضلباً واإيجاباً_ وتتطلع الأمة اإليكم لو�ضع 
اخلطط والرامج املتنوعة لقراءة امل�ضاهد 
الفكرية قراءة معمقة، وفح�س اأطروحاتها 
الإي��ج��اب��ي��ة  ب��اجل��وان��ب  والأخ����ذ   ، املنهجية 
ف��ي��ه��ا، وت��وظ��ي��ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الت�����ض��الت 
واملعلومات يف خدمة ديننا وتنمية اأوطاننا 
ورفاهية �ضعوبنا، على اأن يتم ذلك كله مبا 

يتفق وخ�ضو�ضيتنا الإ�ضامية.
وكذا يوؤمل من هذا املوؤمتر اأن ي�ضهم 

ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  �ضيدي  حتيات 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، وقد �ضرفني - 
حفظه اهلل - باأن األقي كلمته هذه يف حفل 

افتتاح موؤمتركم املوقر.
كما ي�ضرين بداية اأن اأرحب ب�ضيوفنا 
الأف���ا����ض���ل، وه����ذا احل�����ض��ور ال���زاخ���ر بكم 
وقد  العلم،  يف  الرا�ضخني  العلماء  معا�ضر 
تداعيتم اإلى اأفياء اأم القرى، على اأمر جلل 
للف�ضل فيه مبا يحفظ على اأمتنا ر�ضدها 

ور�ضادها.
الإخوة الأكارم ..

ي��ن��اق�����س  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ب���  ح���ري���ة  )اإن 
وبني  بينها  الفكرية  الجتاهات  موؤمتركم 
هو  كما   _ ه��ي  اإمن���ا  ال�ضريعة،  حمكمات 
م��ع��ل��وم ب���ال�������ض���رورة _ ف����رع اأ���ض��ي��ل من 
امل��ف��ه��وم ال��ك��ل��ي ل��ل��ح��ري��ة )امل�����ض��روط��ة( يف 
اأح����راراً،  ال��ن��ا���س  الإ����ض���ام، حيث خلق اهلل 
وت��ف�����ض��ل ع��ل��ي��ه��م ب��ن��ع��م��ه ف��اأك��رم��ه��م، ق��ال 
ْلنرَاُهْم  مرَ ورَحرَ اآدرَمرَ  برَِني  ْمنرَا  رَّ كرَ ْد  لرَقرَ " ورَ تعالى: 
يِّبرَاِت  ��نرَ الطَّ ْق��نرَ��اُه��م مِّ زرَ ررَ ��ْح��ِر ورَ اْل��برَ ِّ ورَ يِف اْل��ررَ
يًا  لرَْقنرَا ترَْف�ضِ ْن خرَ َّ ِثٍ� ممِّ لرَى كرَ ْلنرَاُهْم عرَ �ضَّ فرَ ورَ

الأ�ضراء(.  70( "
اأن  الإن�����ض��ان  ك��رام��ة  اأن م��ن  ول �ضك 
رَ يف الت�ضرف  يكون من حيث الأ�ضل، حراً 
الإ�ضامية  �ضريعتنا  اأن  كما  والخ��ت��ي��ار، 
وماله  الإن�����ض��ان  دم  بحفظ  ق�ضت  ال��غ��راء 
وع��ر���ض��ه، ف��ح��ررت��ه م��ن ك��ل ع��ب��ودي��ة ع��دا 
الإن�ضان  التزام  �ضريطة  خلالقه،  عبوديته 
بال�ضوابط التي �ضرعها - �ضبحانه وتعالى 
- مبا يحقق �ضاح حاله يف دنياه واأخراه.

احلفل الكرمي..
وح�������ض���ن���اً ف���ع���ل جم��م��ع��ك��م ال��ف��ق��ه��ي 
الإ���ض��ام��ي يف دورت����ه ال��ت��ا���ض��ع��ة ق��ب��ل نحو 
اأك�����د اأن ال��ت��ع��ب���  ث���م���اين ����ض���ن���وات، ح��ي��ث 
ال���راأي ح��ق ُم�ضان يف الإ���ض��ام، وفقاً  ع��ن 

ل�ضوابط ال�ضريعة ومن اأهمها:
الغاية مر�ضاة اهلل تعالى،  •اأن تكون 

وخدمة م�ضالح امل�ضلمني.
على  تهجم  اأّي  ال��راأي  يت�ضمن  •األ 

الدين اأو �ضعائره اأو �ضرائعه اأو مقد�ضاته.
وال�������ض���دق  امل���و����ض���وع���ي���ة  •التزام 
واملحافظة  الهوى،  والتجرد عن  والنزاهة 

تزيل  مبو�ضوعه،  تتعلق  مميزة  ب��اإ���ض��اءات 
التي  الإ���ض��ام��ي  منهجنا  ح���ول  ال�ضبهات 
تن�ضاأ غالباً عن فهم قا�ضر اأو ت�ضور خاطئ 
حلقائق الإ�ضام، اأو اندفاع غ� متوازن يف 

الروؤى والت�ضورات جهًا اأو عمداً.
الإخوة الكرام..

ه������ذا وحت�����ر������س امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
اأمن�����وذج�����اً  ت����ق����دم  اأن  ع���ل���ى  ال�������ض���ع���ودي���ة 
ي���ح���ت���ذى حل���م���اي���ة احل����ق����وق واحل����ري����ات 
والتنمية  ال��رف��اه��ي��ة  وحت��ق��ي��ق  امل�����ض��روع��ة، 
القيم  مع  يتوافق  مبا  للمجتمع،  ال�ضاملة 
الإ�ضامية، ويحافظ على الأمن املجتمعي 
والتاآلف بني اأفراده، ويعزز التم�ضك بدينه، 

والثقة والوئام بني املواطن وامل�ضوؤول.
بال�ضاأن  اله��ت��م��ام  ذوي  م��ن  ونتمنى 
جمتمعاتهم،  يف  وامل���وؤث���ري���ن  الإ����ض���ام���ي، 
امل��زاي��ا التي يقدمها  اإب���راز  ي��رك��زوا على  اأن 
الإن�ضان،  كرامة  على  احلفاظ  يف  الإ���ض��ام 
الف�ضائل  وتنمية  اإ���ض��ع��اده  على  واحل��ر���س 
فيه، وتوجيهه نحو اخل� والنفع والتاأث� 
الإن�����ض��ان  ح��ق��وق  يعر�ضوا  واأن  الإي��ج��اب��ي، 

يف ���ض��ورت��ه��ا امل���راب���ط���ة ال��ك��ام��ل��ة ح��ق��وق��اً 
و�ضوابط.

كما اأن امل��اأم��ول م��ن و���ض��ائ��ل الإع���ام 
خ�  اأداة  ت��ك��ون  اأن  وال��ن�����ض��ر،  والت�������ض���ال 
لن�ضر القيم الروحية والإن�ضانية، وال�ضعور 
بث  وخ��ط��ر  واأم��ان��ت��ه��ا،  الكلمة  مب�ضوؤولية 
القيم  ملنظومة  امل�ضيئة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل���واد 

واملث�ة للفن.
وقد حفلت اأنظمتنا يف اململكة العربية 
ال�ضعودية بهذه ال�ضوابط حيث ن�ضت املادة 
الأ�ضا�ضي  النظام  من  والثاثون  التا�ضعة 
ل��ل��ح��ك��م ع��ل��ى ) ال����ت����زام و����ض���ائ���ل الإع�����ام 
بالكلمة  التعب�،  و�ضائل  وجميع  والن�ضر، 
، والإ���ض��ه��ام يف  ال��دول��ة  الطيبة، وب��اأن��ظ��م��ة 
تثقيف الأم���ة و دع��م وح��دت��ه��ا، وح��ظ��ر ما 
مي�س  اأو  الن��ق�����ض��ام،  اأو  الفتنة  اإل���ى  ي����وؤدي 
ي�ضيء  اأو  العامة  وعاقاتها  الدولة  باأمن 

اإلى كرامة الإن�ضان وحقوقه(.
ك��م��ا ن�����ض��ت امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة م��ن نظام 
املطبوعات والن�ضر على اأن " حرية التعب� 
عن الراأي مكفولة، مبختلف و�ضائل الن�ضر، 

يف نطاق الأحكام ال�ضرعية والنظامية".
وت�����ض��م��ن��ت اأه��������داف لئ���ح���ة ال��ن�����ض��ر 
والتنوع،  احل���وار  ثقافة  دع��م  الإل��ك��روين 
املتمثلة  الإن�����ض��ان،  حقوق  ثقافة  وتكري�س 
وفق  للجميع،  املكفولة  التعب�  ح��ري��ة  يف 
الإعام  ثقافة  ن�ضر  وكذلك  النظام  اأحكام 
اإلى  اإ�ضافة  املجتمع،  يف  وو�ضائله  اجلديد 
حفظ حقوق الأ�ضخا�س يف اإن�ضاء وت�ضجيل 

اأي �ضكل من اأ�ضكال الن�ضر الإلكروين".
ج���ه���ودك���م،  يف  وب��������ارك  اهلل  وف���ق���ك���م 
على  ال�ضكر  الإ���ض��ام��ي  ال��ع��امل  ول��راب��ط��ة 
ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا امل����وؤمت����ر مم��ث��ل��ة يف امل��ج��م��ع 
يحقق  اأن  متطلعني  الإ���ض��ام��ي،  الفقهي 

الأهداف املرجوة منه.
ويف 16 رجب 1438 ه� رعى � حفظه اهلل 
�� احلفل اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزيز 
ل���اإب���ل يف ن�����ض��خ��ت��ه اجل���دي���دة ل��ه��ذا ال��ع��ام 
املهرجان  وذل��ك يف موقع  1438ه��� /2017م 
يف ال�ضياهد اجلنوبية للدهناء )140 كم ( 

�ضمال �ضرق مدينة الريا�س.
ال�ضريفني  اطلع خادم احلرمني  وقد 
القرية  م�ضروع  جم�ضم  على  و�ضوله  ف��ور 
الإبل  مدخل  ي�ضم  الذي  لاإبل  ال�ضعودية 
تعاليل  وخيمة  امل��زاي��ني  وم��ي��دان  امل��زاي��ني 
و���ض��وق وم���زاد الإب���ل وم�����ض��ار تفويج الإب��ل 
والقرية  الذهبي  وامل��زاد  ال��زوار  ومدرجات 
وامل���رك���ز الإع���ام���ي وخم��ي��م��ات اخل��دم��ات 

امل�ضاندة .
بتد�ضني   - اهلل  رع����اه   - ت��ف�����ض��ل  ك��م��ا 
ال��ق��ري��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ل��اإب��ل ال��ت��ي ت��ع��د اأول 
واأبحاثها  وتراثها  لاإبل  متخ�ض�ضة  قرية 
اإث���ر ذل��ك ك��رم خ���ادم احل��رم��ني ال�ضريفني 
اآل �ضعود  ال��ع��زي��ز  ب���ن ع��ب��د  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك 
بن  م�ضعل  الأم�����  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
حيث  اهلل-  -رح��م��ه  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
�ضلم � حفظه اهلل � درع �ضكر وعرفان تكرميا 
ال�ضمو  �ضاحب  عنه  نيابة  ت�ضلمه  ل�ضموه، 
بن  م�ضعل  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  الأم����  امللكي 

عبدالعزيز .
ع��ق��ب ذل����ك ت��ف�����ض��ل خ����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  امللك  و�ضام  بت�ضليم  ال�ضريفني 
من الدرجة الأولى لل�ضاعر خلف بن هذال 

العتيبي .
ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  �ضاهد  ثم 
وال�����ض��ي��وف ع��ر���ض��اً م��ي��دان��ي��اً ل��ن��م��اذج من 
امللك  بجائزة  الأول  باملركز  الفائزة  الإب��ل 
ع��ب��دال��ع��زي��ز مل���زاي���ني الإب�����ل يف ف��ئ��ات امل��ئ��ة 
املركز  من  ومن��اذج  والثاثني،  واخلم�ضني 

الثاين يف فئة املئة.
ع��ق��ب ذل���ك اأع���ل���ن اأ���ض��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن 
ب��ج��ائ��زة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز مل��زاي��ني الإب���ل، 
وت�����ض��رف ال���ف���ائ���زون ب��ال�����ض��ام ع��ل��ى خ���ادم 
 - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - ال�������ض���ري���ف���ني  احل����رم����ني 

وا�ضتام جوائزهم.
ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  �ضاهد  ثم 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود 
واحل�ضور عر�ضاً م�ضرحياً تاريخياً بعنوان 
)الإب������ل ح�������ض���ارة( ي��ح��ك��ي اأب�����رز امل��ح��ط��ات 
اجلزيرة  بتاريخ  الإب��ل  لعاقة  التاريخية 

العربية وتاريخ اململكة وامل�ضتقبل .
بعد ذلك اأديت العر�ضة ال�ضعودية .

خ��ادم  رع���ى  ه���   1438 ���ض��ع��ب��ان   22 ويف 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل����ب����اراة اخل��ت��ام��ي��ة 
مل�ضابقة كاأ�س امللك لكرة القدم التي اأقيمت 

بني فريقي الأهلي والهال.
ي����وم اخل��ام�����س وال��ع�����ض��ري��ن من  ويف 
األقى خ��ادم احلرمني  �ضعبان 1438ه���  �ضهر 
عبدالعزيز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ض��ري��ف��ني 
القمة  خ��ال  كلمة   � اهلل  � حفظه  �ضعود  اآل 

الإ�ضامية العربية الأمريكية قال فيها:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احل��م��د هلل وال�����ض��اة وال�����ض��ام على 
ر�ضول اهلل .

فخامة الرئي�س دونالد ترمب رئي�س 
ال�ضديقة؛  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

اأ�ضحاب اجلالة والفخامة وال�ضمو :
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أخبار الوطن

اأح��ي��ي��ك��م يف ب��ل��دك��م ال���ث���اين امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة، ول��ي�����ض��م��ح يل ق���ادة 
ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي والإ����ض���ام���ي، اأن اأرح���ب 
بفخامة الرئي�س ال�ضديق / دونالد ترمب، 
رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية، يف قمة 
وق��ت  تنعقد يف  م�����ض��ب��وق��ة،  ت��اري��خ��ي��ة غ��� 

�ضديد الأهمية، وبالغ اخلطورة .
اإن لقاءنا هذا بفخامة رئي�س الوليات 
املتحدة الأمريكية التي تربطها بالكث� من 
الوطيدة  والعاقة  ال�ضداقة  اأوا�ضر  دولنا 
يج�ضد اهتمام فخامته وحر�ضه على توثيق 
امل��واق��ف  تن�ضيق  يف  وال���ض��ت��م��رار  ال��ت��ع��اون 
مبختلف املجالت، وله دللة كب�ة على اأن 
اليوم  املجتمعة  والإ�ضامية،  العربية  دولنا 
،ويتجاوز  دولة  وخم�ضني  خم�ضاً  بلغت  وقد 
ن�ضمة،  امل��ل��ي��ار  ون�ضف  امل��ل��ي��ار  �ضكانها  ع��دد 
تعد �ضريكاً مهماً يف حماربة قوى التطرف 
وال�ضتقرار  الأم���ن  حتقيق  ويف  والإره����اب، 
العاملي، ويحمل فخامته يف جعبته  وال�ضلم 
الكث� من الآمال والطموحات للتعاون مع 

العامل العربي والإ�ضامي.
اإذ ن��ت��ق��دم ب��ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  واإن���ن���ا 
وامل�ضاركة  للح�ضور  ل�ضتجابته  لفخامته 
وامتناننا  �ضعادتنا  ل��ن��وؤك��د  ال��ق��م��ة  ه���ذه  يف 
باختياره بادكم اململكة العربية ال�ضعودية 
وقمتكم هذه كاأول رحلة وم�ضاركة خارجية 
فخامته  ي��ول��ي��ه  م��ا  يعك�س  مم��ا  لفخامته 
وب�����اده م���ن اه��ت��م��ام يف ق��م��ت��ك��م امل��ب��ارك��ة، 
نف�س  نبادله  اأننا  ذات��ه  الوقت  يف  نوؤكد  كما 
لنبذ  ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  يف  ال�ضامية  امل�ضاعر 
الإره����اب  ع��ل��ى مكافحة  ال��ت��ط��رف وال��ع��م��ل 
ب��ك��اف��ة ���ض��وره واأ���ض��ك��ال��ه وجت��ف��ي��ف منابعه 
واإيقاف كل �ضبل متويله اأو ن�ضره والوقوف 
بحزم يف الت�ضدي لهذه الآفة اخلط�ة على 

الإن�ضانية جمعاء.
لنعر  القمة  ه��ذه  يف  ال��ي��وم  وجنتمع 
ع��ن اجل��دي��ة يف ات��خ��اذ اخل��ط��وات احلثيثة 
لتعزيز �ضراكة حقيقية مع الوليات املتحدة 
م�ضاحلنا  يخدم  مبا  ال�ضديقة  الأمريكية 
امل�ضركة وي�ضهم يف حتقيق الأمن وال�ضام 
والتنمية للب�ضرية كلها وهو ما يوؤكده ديننا 

الإ�ضامي احلنيف.
اأيها الأخوة والأ�ضدقاء الأعزاء :

اإن م�ضوؤوليتنا اأمام اهلل ثم اأمام �ضعوبنا 
ملحاربة  متحدين  نقف  اأن  اأج��م��ع  وال��ع��امل 
ك��ان م�ضدرها،  اأي���اً  وال��ت��ط��رف  ال�ضر  ق��وى 
احلنيف،  الإ���ض��ام��ي  ديننا  لأوام���ر  امتثاًل 
الرحمة  دي���ن  و�ضيبقى  الإ����ض���ام  ك���ان  ل��ق��د 
�ضواهد  ذل��ك  ت��وؤك��د  والتعاي�س  وال�ضماحة 
ن��ا���ض��ع��ة، ول��ق��د ق���دم الإ����ض���ام يف ع�����ض��وره 
والوئام  التعاي�س  يف  الأمثلة  اأروع  الزاهية 
ب��ني اأت��ب��اع الأدي�����ان ال�����ض��م��اوي��ة وال��ث��ق��اف��ات، 
املنت�ضبني لاإ�ضام  اليوم نرى بع�س  لكننا 
ي�ضعى لتقدمي �ضورة م�ضوهة لديننا، تريد 

اأن تربط هذا الدين العظيم بالعنف .
ن��ق��ول لإخ���وان���ن���ا واأخ���وات���ن���ا واأب��ن��ائ��ن��ا 
اأحد  وبناتنا من امل�ضلمني يف كل مكان، باأن 
اأهم مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضامية هو حفظ 
ارت���ك���اب ج��رائ��م  ���ض��رف يف  واأن ل  ال��ن��ف�����س، 
والت�ضامح،  ال�ضام  دي��ن  ف��الإ���ض��ام  القتل، 
اإعمار الأر�س وحرم التهلكة  وقد حث على 
والإف�ضاد فيها، واعتر قتل النف�س الريئة 
لتحقيق  طريقنا  واأن  جميعاً،  للنا�س  قتًا 
ن�ضر  يف  ه��و  باجلنة  وال��ف��وز  ديننا  مقا�ضد 
ق��ي��م الإ�����ض����ام ال�����ض��م��ح��ة ال��ت��ي ت��ق��وم على 
ال�ضام والو�ضطية والعتدال وعدم اإحال 

الدمار والإف�ضاد يف الأر�س.
واأننا جميعاً �ضعوباً ودوًل، نرف�س بكل 
بعاقات  الإ���ض��رار  �ضكل  بكل  ون��دي��ن  ل��غ��ة، 
ال�ضديقة،  ال����دول  م��ع  الإ���ض��ام��ي��ة  ال����دول 
ديني  اأ���ض��ا���س  على  وال����دول  ال�ضعوب  وف���رز 
البغي�ضة  الأف���ع���ال  ه���ذه  وم���ا  ط��ائ��ف��ي،  اأو 
اإل ن��ت��ي��ج��ة حم�����اولت ا���ض��ت��غ��ال الإ����ض���ام 
الكراهية  توؤجج  �ضيا�ضية  لأغرا�س  كغطاء 
الدينية  وال�ضراعات  والإره���اب  والتطرف 
وامل��ذه��ب��ي��ة، ك��م��ا ي��ف��ع��ل ال��ن��ظ��ام الإي�����راين 

مثل  ل��ه  التابعة  والتنظيمات  واجل��م��اع��ات 
تنظيما  وك���ذل���ك  واحل���وث���ي���ني،  اهلل  ح����زب 

داع�س والقاعدة، وغ�ها.
راأ���س حربة  ي�ضكل  الإي���راين  فالنظام 
الإره��اب العاملي منذ ثورة اخلميني وحتى 
ال��ي��وم، واإن��ن��ا يف ه��ذه ال��دول��ة منذ 300 عام 
مل نعرف اإرهاباً اأو تطرفاً حتى اأطلت ثورة 

اخلميني براأ�ضها عام 1979م .
ل��ق��د رف�����ض��ت اإي�����ران م���ب���ادرات ح�ضن 
اجل�����وار ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا دول���ن���ا ب��ح�����ض��ن نية 
وا���ض��ت��ب��دل��ت ذل����ك ب���الأط���م���اع ال��ت��و���ض��ع��ي��ة 
واملمار�ضات ِالإجرامية والتدخل يف ال�ضوؤون 
بالقانون  �ضاربة  الأخرى  للدول  الداخلية 
ال���دويل ع��ر���س احل��ائ��ط وخم��ال��ف��ة مبادئ 
ح�ضن اجلوار والعي�س امل�ضرك والحرام 

املتبادل .
اأن �ضمتنا  اإي��ران  النظام يف  وقد ظن 
بنا  ف��ا���س  حتى  ت��راج��ع��اً  وحكمتنا  �ضعفاً، 
العدوانية وتدخاته  الكيل من ممار�ضاته 
ك��م��ا ���ض��اه��دن��ا يف ال��ي��م��ن وغ���ه��ا م��ن دول 

املنطقة.

نقول ذلك ونحن نوؤكد يف الوقت ذاته 
لدينا  الإي���راين  ال�ضعب  به  على ما يحظى 
ن��اأخ��ذ  ال��ت��ق��دي��ر والح�����رام فنحن ل  م��ن 

�ضعباً بجريرة نظامه.
ال�ضعودية  العربية  اململكة  عانت  لقد 
ط���وي���ًا، وك���ان���ت ه���دف���اً ل����اإره����اب، لأن��ه��ا 
وي�ضعى  امل�ضلمني،  وق��ب��ل��ة  الإ����ض���ام  م��رك��ز 
الزائفة  �ضرعيته  لتحقيق  الإرهابي  الفكر 
وان���ت�������ض���اره م����ن خ�����ال ا����ض���ت���ه���داف ق��ب��ل��ة 

امل�ضلمني ومركز ثقلهم .
ولقد جنحنا وهلل احلمد يف الت�ضدي 
ل��اأع��م��ال الإره��اب��ي��ة واأح��ب��ط��ن��ا حم���اولٍت 
اإره����اب����ي����ة ك����ث�����ة، و����ض���اع���دن���ا الأ�����ض����ق����اء 
جت��ن��ب  يف  ال����ع����امل  دول  يف  والأ������ض�����دق�����اء 
اأمنهم وتدم�  ن�ضف  ت�ضتهدف  خمططات 

ا�ضتقرارهم .
اأيها الإخوة والأ�ضدقاء الأعزاء :

حماربة  يف  املبذولة  للجهود  ام��ت��داداً 
الإرهاب اأبرمت دول جمل�س التعاون لدول 
مع  تاريخياً  اتفاقاً  اليوم  العربية  اخلليج 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ 

اإج�����������راءاٍت ����ض���ارم���ة ل����ض���ت���ه���داف مت��وي��ل 
مدينة  يف  مركز  بتاأ�ضي�س  وذل��ك  الإره����اب 
ال���ري���ا����س ل���ض��ت��ه��داف مت���وي���ل الإره�������اب، 
ون��ت��ط��ل��ع اإل����ى ان�����ض��م��ام امل��زي��د م��ن ال���دول 
التفاق  هذا  و�ضيكون  م�ضتقبًا  املركز  اإلى 
اأمن����وذج����اً ي��ح��ت��ذى ب����ه، وه����و م��ب��ن��ي على 
ج��ه��ودن��ا ال��ق��ائ��م��ة يف ه���ذا ال�����ض��دد، واإن��ن��ي 
اإخواين قادة الدول الإ�ضامية  اأوؤكد با�ضم 
املجتمعني باأننا لن نتهاون اأبداً يف حماكمة 
كل من ميول اأو يدعم الإرهاب، باأي �ضورة 
كاملة  ال��ع��دال��ة  اأح��ك��ام  و�ضتطبق  �ضكل،  اأو 

عليه .
فخامة الرئي�س ال�ضديق

اأيها الأخوة والأ�ضدقاء الأعزاء :
ا����ض���ت���م���راراً يف ح��رب��ن��ا ���ض��د الإره�����اب 
نوؤكد عزمنا يف الق�ضاء على تنظيم داع�س، 
كان  اأي��اً  الإرهابية،  التنظيمات  وغ���ه من 
دعانا  ما  وهو  فكرها،  اأو  مذهبها  اأو  دينها 
الإ�ضامي  )التحالف  ت�ضكيل  اإل��ى  جميعاً 
الع�ضكري ملحاربة الإرهاب( يف خطوة رائدة 

ملحا�ضرة الإرهاب .

ل��ل��ت��ط��رف ويف  ن��ت��ي��ج��ة  الإره��������اب  اإن 
اإط��اق  اليوم  نعلن  ملواجهته  احلاجة  ظل 
ال��ذي  ال��ت��ط��رف(،  ملكافحة  العاملي  )امل��رك��ز 
والع��ت��دال  الو�ضطية  مبادئ  لن�ضر  يهدف 
وم���واج���ه���ة ال��ت��غ��ري��ر ب��ال�����ض��غ��ار وحت�����ض��ني 
الأ������ض�����ر وامل���ج���ت���م���ع���ات وم����ق����ارع����ة ح��ج��ج 
ال��دول  بالتعاون م��ع  ال��واه��ي��ة  الإره��اب��ي��ني 

املحبة لل�ضام واملنظمات الدولية.
اأيها الإخوة والأ�ضدقاء الأعزاء:

يكون  الإره�����اب ل  ع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء  اإن 
التنمية  اإن  ب��ل  فقط  امل��ب��ا���ض��رة  ب��امل��واج��ه��ة 
الناجح  التح�ضني  ج��رع��ة  ه��ي  امل�ضتدامة 
اململكة  روؤي��ة  ما جت�ضده  وهو  تعالى  باإذنه 
ج��وان��ب��ه��ا  يف   2030 ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املختلفة من احلر�س على ا�ضتثمار ال�ضباب 
وتطوير  القت�ضاد  وتنويع  امل���راأة  ومتكني 
العربية  اململكة  ف��اإن  �ضك  وب��دون  التعليم، 
لدى  توجه  ك��ل  وت�ضجع  تدعم  ال�ضعودية 
اإل��ى  ي��ه��دف  وال�����ض��دي��ق��ة  ال�ضقيقة  ال����دول 

تفعيل التنمية امل�ضتدامة يف بلدانهم.
اأن حت��ق��ي��ق  ن�������ض���دد ع���ل���ى  اأن����ن����ا  ك���م���ا 

والإ�ضرائيليني  الفل�ضطينيني  بني  ال�ضام 
مطلب عادل و�ضروري ويتطلب ت�ضحياٍت 
�ضالح  اأجل  �ضادقة من  م�ضركة وعزمية 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى املجتمع  اأن����ه  ، ك��م��ا  اجل��م��ي��ع 
ال�������دويل ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود حل����ل الأزم������ة 
ال�������ض���وري���ة مب���ا ي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال�����ض��ع��ب 

ال�ضوري ويحفظ وحدة �ضوريا و�ضيادتها.
وال�ضمو  والفخامة  اجلالة  اأ�ضحاب 

:
�ضعوبنا وطموحاتهم كب�ة  اآم��ال  اإن 
الطموحات  ه��ذه  لتحقيق  وم�ضوؤولياتنا 
ج�������ض���ي���م���ة، ل����ك����ن ه���م���ت���ك���م وح���ر����ض���ك���م 
امل��ه��ام  ه���ذه  ن��واج��ه  �ضيجعلنا  واه��ت��م��ام��ك��م 
بعزم وح��زم ونحن ع��ازم��ون - ب���اإذن اهلل - 
على التم�ضك بالتنمية كهدٍف ا�ضراتيجي 
ملواجهة التطرف والإرهاب وتوف� احلياة 

الرغيدة.
فيه  مب��ا  و���ض��ددن��ا  جميعاً  اهلل  وفقنا 

اخل� ل�ضعوبنا.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ود����ض���ن خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 

 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
الرئي�س  فخامة  مب�ضاركة   - اهلل  حفظه 
دون���ال���د ت��رم��ب رئ��ي�����س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
والفخامة  اجلالة  واأ�ضحاب  الأمريكية 
وال�ضمو قادة وروؤ�ضاء وفود الدول امل�ضاركة 
المريكية،  ال�ضامية  العربية  القمة  يف 
الفكر  ملكافحة  العاملي  امل��رك��ز  الريا�س  يف 

املتطرف )اعتدال(.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  و���ض��اه��د 
واأ����ض���ح���اب اجل���ال���ة وال��ف��خ��ام��ة وال�����ض��م��و 
فيلماً تعريفياً عن مبادرة اإن�ضاء املركز من 
اململكة يف �ضبيل مكافحة التطرف وتعزيز 
تقنية  اإمكانيات  من  ي�ضمه  وما  العتدال 
والرقمية  الفكرية  وم��رت��ك��زات��ه  وب�ضرية 
ر���ض��د وحتليل  وم��ه��ام��ه يف  والإع���ام���ي���ة 
املركز  واأه����داف  املتطرف  الفكر  ن�ضاطات 
ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��وق��اي��ة 
وال��ت��وع��ي��ة وال�������ض���راك���ة وم���واج���ه���ة ال��ف��ك��ر 

املتطرف.
اإث������ر ذل�����ك ت���وج���ه خ������ادم احل���رم���ني 
والفخامة  اجلالة  واأ�ضحاب  ال�ضريفني 

وال�ضمو اإلى ق�ضم القيادة وال�ضيطرة، حيث 
ا  عر�ضً اجلميع  و�ضاهد  املركز،  تد�ضني  مت 
والتقنية  الب�ضرية  امل��رك��ز  اإم��ك��ان��ي��ات  ع��ن 
وبناوؤها  اإع��داده��ا  مت  والتي  امل�ضبوقة  غ� 
مركز  يف  حمرفة  �ضعودية  باأيٍد  بالكامل 
الدرا�ضات وال�ضوؤون الإعامية يف الديوان 
باإ�ضراف مبا�ضر من �ضاحب  امللكي، وذلك 
ال�ضمو امللكي الأم� حممد بن �ضلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع - حفظه اهلل - منذ 

عامني.
اإلى  العر�س  خ��ال  اجلميع  وا�ضتمع 
�ضرح واٍف عن دقة هذه التقنيات يف ر�ضد 
نقلها  مت  وال��ت��ي  امل��ت��ط��رف  الفكر  وحتليل 
الفكر  ملكافحة  ال���دويل  للمركز  بالكامل 

املتطرف.
خ��ادم  اط��ل��ع  ه���  ���ض��وال 1438   24 ويف 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 
على   � اهلل  حفظه   � ���ض��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الفي�ضلية  مل�ضروع  مرئي  وعر�س  جم�ضم 
املكرمة،  مكة  مبنطقة  والإداري  ال�ضكني 

امللكي الأم�  ال�ضمو  وال��ذي رفعه �ضاحب 
احلرمني  خ���ادم  م�ضت�ضار  الفي�ضل  خ��ال��د 
ال�����ض��ري��ف��ني اأم����� م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة، 
حيث �ضاهد - حفظه اهلل - اأهداف امل�ضروع 
ومكوناته واخلدمات التي يقدمها امل�ضروع 

للمنطقة.
وق��د وج��ه خ��ادم احلرمني ال�ضريفني 
كان  اأن  بعد  بالفي�ضلية  امل�����ض��روع  بت�ضمية 
 - منه  وعرفنا  تقديرا  ال�ضلمانية  م�ضماه 
حفظه اهلل - باهتمام امللك في�ضل - رحمه 

اهلل - مبنطقة مكة املكرمة.
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  األقى  وقد 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
�ضاكر  " اأن���ا  فيها  ق��ال  كلمة   - اهلل  حفظه 
ل���اأم���� خ��ال��د ج���ه���وده يف م��ك��ة وت��ط��وي��ر 
املنطقة ككل، وهذه املدينة �ضمن التطوير 
خالد،  ع��ن  غريباً  ولي�س  وج���دة،  مكة  ب��ني 
ك��ان   - اهلل  -رح��م��ه  في�ضل  امل��ل��ك  ف���وال���ده 
ن��ائ��ب امل��ل��ك يف احل���ج���از، وه����ذا دل��ي��ل على 
ال�ضريفني  باحلرمني  الدولة  هذه  اهتمام 

مبكة واملدينة.

اأن  قبلي  م��ن  ت�ضرف  كما  وي�ضرفني 
ومن  ال�ضريفني،  للحرمني  خ��دام��اً  ن��ك��ون 
الإ���ض��ام  ال�ضريفني خ��دم  خ��دم احل��رم��ني 

وامل�ضلمني.
ب��ل��دن��ا   :  - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - واأ������ض�����اف 
واحل����م����دهلل م��ن��ط��ل��ق الإ�����ض����ام وم��ن��ط��ل��ق 
كتابه على  اأن��زل  ب��اأن  اهلل  و�ضرفنا  العروبة 
نبي عربي، اأ�ضاأل اهلل -عّز وجّل- اأن يوفقنا 
مل���ا ي��ح��ب وي��ر���ض��ى وي���وف���ق الأم������ خ��ال��د 
وب��اده  دينه  دائ��م��ا خلدمة  ه��و موفق  كما 

و�ضعبه".
وعر خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود عن �ضعادته 

بزيارة رو�ضيا الحتادية.
ع��ق��ب   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   - اأع�������رب  ك���م���ا 
و�ضوله اإلى العا�ضمة مو�ضكو يف الرابع من 
�ضهر حمرم 1439ه��� عن تطلعه لأن حتقق 
ه���ذه ال���زي���ارة م���ا ي��ط��م��ح ل���ه ال��ب��ل��دان من 
التعاون  الثنائية وتطوير  العاقات  تعزيز 
امل�����ض��رك مل���ا ف��ي��ه خ���� و���ض��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن 
وال�����ض��ع��ب��ني ال�����ض��دي��ق��ني وخ���دم���ة الأم����ن 

وال�ضلم الدوليني.
وعقد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
حفظه   � �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
بوتني  ف��ادمي���  الرئي�س  وف��خ��ام��ة   � اهلل 
رئي�س رو�ضيا الحتادية لقاًء ثنائياً يف ق�ضر 

الكرملني بالعا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو.
وقد اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني 
ع���ن ���ض��ك��ره ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ف��ادمي��� 
بوتني على حفاوة ال�ضتقبال، وقال � حفظه 
بلدكم  ب��وج��ودن��ا يف  ���ض��ع��داء  " ن��ح��ن   � اهلل 
ال�ضديق، ونتطلع اإلى تعزيز العاقات بني 
بلدينا مبا يخدم ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار 

ومنو القت�ضاد العاملي".
وع���ق���د خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
���ض��ع��ود -  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  امل��ل��ك �ضلمان 
فادمي�  الرئي�س  وفخامة   - اهلل  حفظه 
��ا  ب���وت���ني رئ��ي�����س رو����ض���ي���ا الحت����ادي����ة اأي�����ضً
جل�ضة مباحثات ر�ضمية يف ق�ضر الكرملني 

بالعا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو.
واأل���ق���ى خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود، 

الكلمة التالية:
ب�ضم اهلل الرحم�ن الرحيم

فخامة الرئي�س فادمي� بوتني
احل�ضور الكرام :

على  فخامتكم  اأ���ض��ك��ر  اأن  ب��داي��ة  اأود 
م���ا ل��ق��ي��ن��اه م���ن ح���ف���اوة ال���ض��ت��ق��ب��ال وك���رم 
ال�ضيافة يف بلدكم ال�ضديق، واأن اأعرب عن 
م�ضاعر  م��ن  كلمتكم  ت�ضمنته  مل��ا  تقديرنا 
اأن نكون يف  ودي��ة واإن��ه من دواع��ي �ضرورنا 
للتاأكيد على حر�ضنا على  ال�ضديق  بلدكم 
بلدينا  ب��ني  وتر�ضيخها  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز 
مبا  م�ضيداً  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  و�ضعبينا 
تت�ضم به من توافق يف العديد من الق�ضايا 
يف  امل�ضتمر  والتن�ضيق  والدولية،  الإقليمية 
كل ما من �ضاأنه تعزيز الأمن والزدهار يف 
الدوليني،  وال�ضلم  الأم��ن  وخدمة  اأوطاننا 
التعاون  ا�ضتمرار  على  حري�ضون  اأننا  كما 
ا���ض��ت��ق��رار  ب��ل��دي��ن��ا لتحقيق  ب��ني  الإي��ج��اب��ي 
الأ������ض�����واق ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط خ���دم���ة لنمو 

القت�ضاد العاملي.
اإننا على قناعة تامة باأن هناك فر�ضاً 
ق��اع��دة  وت��و���ض��ي��ع  ت��ن��وي��ع  ت�ضهم يف  ك��ب���ة 
واإيجاد  البلدين،  بني  القت�ضادي  التعاون 
وا�ضتثمارية  وجت��اري��ة  اقت�ضادية  اأر���ض��ي��ة 
امليزات  ا�ضتغال وتقوية  ق��ادرة على زي��ادة 
عجلة  ودف���ع  ال��ب��ل��دي��ن،  ل�����ض��ال��ح  الن�ضبية 
التبادل التجاري بكل حماوره وفقاً لروؤية 

اململكة 2030.
اليوم  مطالب  ال���دويل  املجتمع  اإن 
ب��ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود مل���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف 
وحم�����ارب�����ة الإره����������اب وجت���ف���ي���ف م��ن��اب��ع 
ميثله  ملا  اململكة  من  وا�ضت�ضعاراً  متويله 
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الإره����اب وال��ت��ط��رف م��ن خ��ط��ورة عظمى 
ع��ل��ى اأم���ن وا���ض��ت��ق��رار ال����دول وال�����ض��ع��وب؛ 
ف��ق��د دع����ت امل��م��ل��ك��ة اإل����ى ت��اأ���ض��ي�����س م��رك��ز 
املتحدة  الأم��م  الإره���اب يف  ملكافحة  دويل 
 .  ) دولر  مايني   110  ( مببلغ  وترعت 
التحالف  تاأ�ضي�س  على  اململكة  عملت  كما 
الإ���ض��ام��ي ال��ع�����ض��ك��ري مل��ح��ارب��ة الإره����اب 
الذي ي�ضم )41( دولة اإ�ضامية وتاأ�ضي�س 
يف  املتطرف  الفكر  ملكافحة  العاملي  املركز 

الريا�س.
فخامة الرئي�س :

اإنهاء معاناة  نوؤكد على �ضرورة  اإننا 
م��ب��ادرة  ت��ك��ون  واأن  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
ال�������ض���ام ال��ع��رب��ي��ة وق��������رارات ال�����ض��رع��ي��ة 
ال��دول��ي��ة امل��رج��ع��ي��ة ل��ل��و���ض��ول اإل���ى �ضام 
ال�ضعب  ح��ق  يكفل  ودائ����م  وع����ادل  ���ض��ام��ل 
امل�ضتقلة  دول��ت��ه  اإق���ام���ة  يف  الفل�ضطيني 
وا�ضتقرار  اأم��ن  واإن  القد�س،  وعا�ضمتها 
منطقة اخلليج وال�ضرق الأو�ضط �ضرورة 
ق�����ض��وى ل��ت��ح��ق��ي��ق الأم������ن وال����ض���ت���ق���رار 
العاملي، مما ي�ضتوجب التزام اإيران بالكف 
املنطقة،  دول  ����ض���وؤون  يف  ت��دخ��ات��ه��ا  ع��ن 

وزعزعة الأمن وال�ضتقرار فيها.
احلل  اأهمية  على  ن��وؤك��د  اليمن  ويف 
للمبادرة  وفقاً  اليمنية  لاأزمة  ال�ضيا�ضي 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة واآل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ون��ت��ائ��ج 
جمل�س  وق���رار   ، اليمني  الوطني  احل���وار 
الأمن رقم )2216( ، ومبا يحفظ لليمن 

وحدته ويحقق اأمنه وا�ضتقراره .
ال�ضورية فاإننا  اأما ما يخ�س الأزمة 
م��ط��ال��ب��ون ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن��ه��ائ��ه��ا وف��ق��اً 
ملقررات جنيف )1( وق��رار جمل�س الأمن 
رقم )2254( ، واإيجاد حل �ضيا�ضي ي�ضمن 
حت��ق��ي��ق الأم�����ن وال����ض���ت���ق���رار ، وي��ح��ف��ظ 

وحدة �ضوريا و�ضامة اأرا�ضيها .
على  احلفاظ  اأهمية  على  نوؤكد  كما 
وتوحيد  اأرا�ضيه  و�ضامة  ال��ع��راق  وح��دة 

جبهته الداخلية ملحاربة الإرهاب .
واإن���ن���ا ن��دع��و امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اإل���ى 
م�ضكلة  يخ�س  فيما  م�ضوؤولياته  حتمل 
يحميهم  حل  واإيجاد  الروهينجا  م�ضلمي 
م���ن اأع����م����ال ال��ع��ن��ف والن���ت���ه���اك���ات ال��ت��ي 

يتعر�ضون لها ورفع املعاناة عنهم .
اأوج�����ه  اأن  يل  ي��ط��ي��ب  اخل����ت����ام  ويف 
الدعوة لفخامتكم لزيارة اململكة العربية 
حيال  م�����ض��اورات��ن��ا  ل�ضتكمال  ال�����ض��ع��ودي��ة 
، وتعزيز  امل�ضرك  الق�ضايا ذات الهتمام 
املجالت  يف  بلدينا  ب��ني  الثنائي  التعاون 
ك���اف���ة ، ك���م���ا اأك�������رر ����ض���ك���ري ل��ف��خ��ام��ت��ك��م 
من  لقيناه  ما  على  الرو�ضية  وللحكومة 
ح�ضن ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة ، متمنياً 
لبلدكم ولل�ضعب الرو�ضي ال�ضديق املزيد 

من التقدم والزدهار .
ال�ضريفني  وا�ضتقبل خادم احلرمني 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
بالعا�ضمة  اإقامته  مقر  يف   - اهلل  حفظه 
الرو�ضية مو�ضكو اأع�ضاء جمل�س الأعمال 

ال�ضعودي الرو�ضي.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأل���ق���ى 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 

حفظه اهلل - الكلمة التالية:
الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�ضم 

احل�ضور الكرام
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، 

وي�ضعدين اأن األتقي بكم هذا اليوم .
ت���اأت���ي زي���ارت���ن���ا ه����ذه ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
البحث اجل��اد عن  ق��دم��اً يف  اأن��ن��ا ما�ضون 
ال��ف��ر���س امل�����ض��رك��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات 
ون�ضجل   ، امل��ج��الت  جميع  يف  بلدينا  ب��ني 
بارتياح تام ما مل�ضناه من توافق يف الآراء 
مع القيادة الرو�ضية نحو العمل على نقل 
اأرحب  لآف��اق  الثنائية  العاقات  م�ضتوى 
واأ�ضمل توؤ�ض�س باإذن اهلل اإلى �ضراكة اأقوى 
يف  العهد  ويل  ل�ضمو  لتوجيهاتنا  وك��ان   .
وا�ضح يف  اأث��ر  رو�ضيا  اإل��ى  الثاث  زياراته 
خال  من  اجلانبني  بني  ال�ضراكة  تعزيز 

ات��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات  م��ا مت توقيعه م��ن 
تفاهم .

احل�ضور الكرام
عري�ضة  خطة  اململكة  اعتمدت  لقد 
 2030 اململكة  روؤي��ة  عنوان  حتت  للتنمية 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل ال��ن��ه��و���س ب��الق��ت�����ض��اد 
ال��وط��ن��ي وحت���ري���ره م���ن الع���ت���م���اد على 
النفط م�ضدراً وحيداً لاقت�ضاد الوطني 
، ومت���ث���ل خ����ارط����ة واأه���������داف امل��م��ل��ك��ة يف 

التنمية لل�ضنوات القادمة.
واع���دًة لقطاع  اآف��اق��اً  ال��روؤي��ة  وتفتح 
الأع���م���ال وت��ع��زي��ز ال�����ض��راك��ات م��ع جميع 
ال������دول مب���ا يف ذل����ك رو����ض���ي���ا الحت���ادي���ة 
الرو�ضية  ال�ضركات  م�ضاركة  اإل��ى  ونتطلع 
ال���رائ���دة ب��ف��اع��ل��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف ال��ف��ر���س 
الروؤية  ه��ذه  �ضتوفرها  التي  القت�ضادية 
ل���ت���ع���زي���ز ����ض���راك���ت���ن���ا يف ج��م��ي��ع جم����الت 
البلدين  على  بالنفع  يعود  ،ومبا  التعاون 
فيهما  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع  ال�����ض��دي��ق��ني 
الذي ميثل اأهمية كب�ة يف تنمية وتقدم 
الدول، واأن اململكة تويل الرعاية الكاملة 
املنا�ضبة  البيئة  وف��رت  وقد  القطاع،  لهذا 

لتطوير اأعماله وتنميتها.
رئي�ضاً  منتجاً  باعتبارها  اململكة  اإن 
ل��ل��ن��ف��ط ك���ان���ت ول ت������زال حت���ر����س ع��ل��ى 
ا����ض���ت���ق���رار ال�������ض���وق ال���ع���امل���ي ل��ل��ن��ف��ط مبا 
امل�ضتهلكني  م�ضالح  ب��ني  ال��ت��وازن  يحقق 
وامل���ن���ت���ج���ني، وي��ف��ت��ح اآف����اق����اً ل��ا���ض��ت��ث��م��ار 
يف ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ، وك��ان��ت 
م�ضاهمتنا مع الأ�ضدقاء الرو�س حمورية 
ال��ت��وازن  اإع����ادة  ن��ح��و  اآف����اق  اإل���ى  للتو�ضل 
يف  ناأمل  ما  وه��و  العاملية  النفط  لأ���ض��واق 

ا�ضتمراره.
اأ����ض���ك���رك���م ج��م��ي��ع��اً على  يف اخل���ت���ام 
تعزيز  يف  للم�ضاهمة  و�ضعيكم   ، جهودكم 
العاقات بني البلدين، مبا يخدم امل�ضالح 
ل��ك��م دوام  امل�����ض��رك��ة ل�����ض��ع��ب��ي��ن��ا م��ت��م��ن��ي��اً 

التوفيق والنجاح.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ال�ضريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  وع��ق��د 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
دول��ة  م��ع  مباحثات  جل�ضة   - اهلل  حفظه 
دمييري  الحت��ادي��ة  رو�ضيا  وزراء  رئي�س 

ميدفيديف.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأل���ق���ى 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 

رعاه اهلل - الكلمة التالية :
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

دول�����ة رئ��ي�����س ال��������وزراء / دم��ي��ري 
مدفيديف

احل�ضور الكرام
م��ا  ع���ل���ى  ن�����ض��ك��ر دول���ت���ك���م  اأن  ن�����ود 
اأب��دي��ت��م��وه م��ن ح��ر���س ورغ��ب��ة يف تطوير 
العاقات الثنائية بني بلدينا ال�ضديقني.

ون��ح��ن ع���ازم���ون ع��ل��ى ال���دف���ع ب��ه��ذه 
العاقات اإلى اآفاق اأرحب، ويف هذا الإطار 
نود الإ�ضادة باملباحثات املثمرة مع فخامة 
اأم�����س،  ي��وم  ب��وت��ني  الرئي�س / ف��ادمي��� 
والتي مت فيها التفاق على تعزيز التعاون 

بني بلدينا يف �ضتى املجالت.
وقد اأكدنا على �ضرورة اإنهاء معاناة 
�ضام  اإلى  والو�ضول  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
�ضامل وعادل ودائم للق�ضية الفل�ضطينية.

ال�ضام  حتقيق  اأن  على  اأك��دن��ا  كما 
وال�ضرق  اخلليج  منطقة  يف  وال���ض��ت��ق��رار 
الأو������ض�����ط وم�����ا ت�����ض��ه��ده م����ن اأزم��������ات يف 
توقف  يتطلب  وغ���ه��ا  و���ض��وري��ا  ال��ي��م��ن 
واللتزام  التو�ضعية  �ضيا�ضاتها  عن  اإي��ران 
مببادئ ح�ضن اجل��وار، واح��رام الأعراف 
وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة، وع����دم ال��ت��دخ��ل يف 

ال�ضوؤون الداخلية للدول الأخرى.
دولة الرئي�س

ال�ضعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  تعي�س 
التطور  م��ن  ومف�ضلية  تاريخية  مرحلة 
ال�����ض��ام��ل، وق���د ت��رج��م��ت ه���ذه امل��رح��ل��ة يف 

روؤيتها 2030 .

احل�ضور الكرام:
اإن العلم واملعرفة هما الأ�ضا�س الذي 
تقوم عليه نه�ضة الأمم، من خال تكوين 
اأجيال متعلمة تقود املجتمعات، وت�ضهم يف 
ال�ضعوب،  بني  والتعاي�س  الت�ضامح  تعزيز 
واملحافظة على املنجزات احل�ضارية . ويف 
ب��راث  وفخر  باعتزاز  ن�ضيد  امل��ج��ال  ه��ذا 
ي�ضهد  التي  والإ���ض��ام��ي��ة  العربية  الأم���ة 
احل�ضارة  م�ض�ة  يف  باإ�ضهاماتها  التاريخ 
املختلفة،  ال��ع��ل��وم  م��ي��ادي��ن  الإن�����ض��ان��ي��ة يف 
ودورها كحلقة و�ضل رئي�ضة يف العاقات 

الدولية بني �ضعوب وثقافات العامل .
ون���ح���ن يف امل��م��ل��ك��ة ن����ويل اه��ت��م��ام��اً 
بناء  يف  ي�ضهم  جديد  جيل  باإيجاد  كب�اً 
التحديات  ومواجهة  الإن�ضانية  احل�ضارة 

املعا�ضرة .
والب���ت���ك���ار،  ب��ال��ع��ل��م  اله���ت���م���ام  اإن 
وال���ت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي، وت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات 

الب�ضرية، ميثل ركيزة مهمة للتنمية .
واإن������ن������ي وم�������ن ه�������ذا امل����ن����ر اأدع�������و 
اجلامعات ومراكز العلم والفكر يف بلدينا 

والتعاون  التوا�ضل  ملد ج�ضور  ال�ضديقني 
ن�ضر  الهادف وتعميق  لتعزيز لغة احل��وار 
ومبا  امل�ضركة  البحوث  وتطوير  املعرفة 

يخدم �ضعبينا و�ضعوب العامل اأجمع .
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

.
ال�ضريفني  وا�ضتقبل خادم احلرمني 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
بالعا�ضمة  اإقامته  مقر  يف   - اهلل  حفظه 
رئي�س  الأع��ل��ى  امل��ف��ت��ي  مو�ضكو  ال��رو���ض��ي��ة 
رو�ضيا  مل�ضلمي  امل��رك��زي��ة  الدينية  الإدارة 
ال�ضيخ طلعت تاج الدين، يرافقه عدد من 

اأبرز ال�ضخ�ضيات الإ�ضامية يف رو�ضيا.
ال�ضريفني  اأك��د خ��ادم احلرمني  وقد 
خ����ال ال���ض��ت��ق��ب��ال اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل على 
ال��ت��وا���ض��ل واحل������وار ب���ني اأت���ب���اع الأدي�����ان 
وال���ث���ق���اف���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ع��زي��ز م���ب���ادئ 
ال��ت�����ض��ام��ح، وم��ك��اف��ح��ة ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف، 

وحتقيق الأمن وال�ضلم الدوليني.
األ��ق��ى خ��ادم  ويف �ضهر �ضفر 1439ه���� 
احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان بن 

ون���ت���ط���ل���ع اإل�������ى م�������ض���ارك���ة دول���ت���ك���م 
هذه  برامج  لتنفيذ  التعاون  يف  ال�ضديقة 

الروؤية مبا يخدم م�ضاحلنا امل�ضركة.
جمال  يف  بلدينا  جهود  اأث��م��رت  لقد 
خف�س  لتفاقية  التو�ضل  اإل���ى  ال��ب��رول 
الإن���ت���اج، وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ب��ني م�ضالح 
حر�ضنا  ون��وؤك��د  وامل��ن��ت��ج��ني،  امل�ضتهلكني 

على ا�ضتقرار ال�ضوق العاملي للنفط.

خ���ت���ام���اً ن���ق���در ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س 
ال��رو���ض��ي ول��دول��ت��ك��م وال�����ض��ع��ب ال��رو���ض��ي 
وترحيب  ح��ف��اوة  م��ن  مل�ضناه  م��ا  ال�ضديق 
وح�����ض��ن ا���ض��ت��ق��ب��ال، م��ت��م��ن��ني ل��ك��م دوام 
ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح، ول��ل�����ض��ع��ب ال��رو���ض��ي 

ال�ضديق مزيداً من الزدهار، و�ضكراً.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وت�ضلم 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
الفخرية  الدكتوراه  �ضهادة   - اهلل  حفظه 
للعاقات  احلكومية  مو�ضكو  جامعة  من 

الدولية.
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  واأل���ق���ى 

 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
حفظه اهلل - الكلمة التالية:

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
معايل وزيرة التعليم اأولغا فا�ضيليفا

اآن����ات����ويل  م���ع���ايل ال���روف���ي�������ض���ور / 
توركانوف

ال�ضادة اأع�ضاء هيئة التدري�س
احل�ضور الكرام

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
ال��ي��وم  ب��ي��ن��ك��م  اأك������ون  اأن  ُي�����ض��ع��دين 
و���ض��ط ه��ذا اجل��م��ع املميز م��ن اأه���ل العلم 
واملعرفة يف هذا ال�ضرح العلمي يف رو�ضيا 
ال�ضديق  �ضعبها  ي��ق��دم  ال��ت��ي  ال�ضديقة، 
اإ�ضهامات مهمة يف ميادين العلم واملعرفة 

ويف تطور احل�ضارة الإن�ضانية .
اأعرب عن �ضكري وتقديري  اأن  واأود 
مل���ع���ه���د م���و����ض���ك���و احل���ك���وم���ي ل��ل��ع��اق��ات 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى منحي ���ض��ه��ادة ال��دك��ت��وراه 
الفخرية، والتي ي�ضعدين قبولها من هذا 
ال�ضرح العلمي، الذي ميثل ب�ضجله املميز 

منارة علمية م�ضرقة .

الكلمة   � اهلل  اأي���ده   � �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
ال��ت��ال��ي��ة خ���ال اف��ت��ت��اح الج��ت��م��اع الأول 

ملجل�س التن�ضيق ال�ضعودي العراقي:
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

دولة رئي�س جمل�س وزراء جمهورية 
حيدر   / ال��دك��ت��ور  الأخ  ال�ضقيق  ال���ع���راق 
العبادي، معايل وزير اخلارجية الأمريكي 

ال�ضيد / ريك�س تيلر�ضون
التن�ضيق  جم��ل�����س  اأع�����ض��اء  الإخ������وة 

ال�ضعودي � العراقي
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:�

ي�����ض��رن��ا اأن ن���رح���ب ب��ك��م ج��م��ي��ع��اً يف 
اململكة العربية ال�ضعودية ، �ضاكرين دولة 
الأخ الدكتور / حيدر العبادي على تلبية 
ملجل�س  الأول  الجتماع  وح�ضور  دعوتنا 

التن�ضيق ال�ضعودي � العراقي.
ك��م��ا ن�ضكر م��ع��ايل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الذي  الجتماع  هذا  حل�ضوره  الأمريكي 
ي��ع��ك�����س اله���ت���م���ام ال�����ذي ي��ول��ي��ه ف��خ��ام��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة  والإدارة  ت���رم���ب  ال��رئ��ي�����س 
املتحدة  امل�ضركة بني الوليات  للم�ضالح 

ال�ضعودية  العربية  واململكة  الأم��ري��ك��ي��ة 
وجمهورية العراق ال�ضقيق.

اأيها الإخوة الكرام :
حت��دي��ات  منطقتنا  يف  ن���واج���ه  اإن���ن���ا 
خ��ط���ة ت��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ط��رف والإره������اب 
وال�ضتقرار يف  الأم��ن  وحم��اولت زعزعة 
التام  التن�ضيق  منا  ي�ضتدعي  مما  بلداننا 

ملواجهة هذه التحديات.
ال��ع��راق  يف  لأ�ضقائنا  ن��ب��ارك  اإذ  واإن��ن��ا 
م���ا حت��ق��ق م���ن اإجن������ازات يف ال��ق�����ض��اء على 
الإرهاب ودحره والذي �ضارك فيه التحالف 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��ق��وده  ال��ذي 
ال�����ض��دي��ق��ة وت�������ض���ارك ف��ي��ه امل��م��ل��ك��ة ودول 
وتاأييدنا  دعمنا  لنوؤكد   ، و�ضديقة  �ضقيقة 
لوحدة العراق ال�ضقيق وا�ضتقراره موؤملني 
العراقي  البيت  داخ���ل  اخل��اف��ات  معاجلة 
م���ن خ���ال احل�����وار ، ويف اإط�����ار ال��د���ض��ت��ور 

العراقي.
اهتمامنا  يعك�س  ال��ي��وم  ح�ضورنا  اإن 
ج��م��ي��ع��اً ب��ه��ذا امل��ج��ل�����س ، وم���ا ن��ع��ل��ق��ه عليه 
وتعزيزها  ال��ع��اق��ات  تطوير  يف  اآم���ال  م��ن 

كافة  يف  ال�ضقيقني  وب��ل��دي��ن��ا  �ضعبينا  ب��ني 
املجالت.

واإن الإمكانات الكب�ة املتاحة لبلدينا 
�ضراكة  لبناء  تاريخية  فر�ضة  اأم��ام  ت�ضعنا 

فاعلة لتحقيق تطلعاتنا امل�ضركة.
لي�س  ال�ضقيق  بالعراق  يربطنا  ما  اإن 
جم���رد اجل����وار وامل�����ض��ال��ح امل�����ض��رك��ة واإمن���ا 
اأوا����ض���ر الأخ����وة وال����دم وال��ت��اري��خ وامل�ض� 

الواحد.
اجتماعات  ت�ضهم  اأن  جميعاً  ونتطلع 
امل��ج��ل�����س يف امل�����ض��ي ب���ذل���ك لآف������اق اأرح����ب 
اأع��م��ال��ه حم���ل متابعة  واأو�����ض����ع، و���ض��ت��ك��ون 
جمل�س  رئ��ي�����س  دول����ة  وم���ن  م��ن��ا  �ضخ�ضية 

الوزراء.
يوفقنا  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�ضاأل 
ملا فيه خ� بلدينا واأمتينا العربية  جميعاً 

والإ�ضامية والعامل اأجمع.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خ���ادم  و���ض��ل  ه����   1439 ���ض��ف��ر   19 ويف 
عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
اإلى املدينة املنورة وتوجه  اآل �ضعود  العزيز 
اأدى  ح��ي��ث  ال��ن��ب��وي  امل�ضجد  ل��زي��ارة  ف����وًرا، 
 - وت�ضرف  ال�ضريفة  ال��رو���ض��ة  يف  ال�ضاة 
رع��اه اهلل - بال�ضام على ر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم، وعلى �ضاحبيه ر�ضوان اهلل 

عليهما.
هدية  امل��ف��دى  امل��ل��ك  ت�ضّلم  ذل��ك  بعد 
ع����ب����ارة ع����ن ن�����ض��خ��ة ن�������ادرة م����ن امل�����ض��ح��ف 

ال�ضريف.
ويف اليوم التايل �ضرف خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
�ضعود - حفظه اهلل - حفل ا�ضتقبال اأهايل 
عر�س  على  واطلع  املنورة،  املدينة  منطقة 
تطوير  هيئة  م�ضروعات  بعده  د�ضن  مرئي 
اأن�ضنة  املدينة املنورة التي تت�ضمن م�ضروع 
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، وم�����ض��روع م��رك��ز القبلتني 

احل�ضاري.
وقال - رعاه اهلل - " ب�ضم اهلل الرحمن 
الرحيم ، ي�ضرفني اأن افتتح هذا اليوم هذه 
من  ك��ان  وم��ن  دائ��م��اً  وي�ضرفني   ، امل�ضاريع 
وال��دن��ا عبدالعزيز  اأخ��وت��ي وم��ن  قبلي من 
اأن نكون ُخداماً للحرمني ال�ضريفني، نحن 
للحرمني  ُخ����دام  ُك��ل��ن��ا  ب��ادن��ا  يف  و�ضعبنا 
ال�ضريفني، واحلمد هلل بلدنا تتمتع بالأمن 
والطمئنان ، واحلاج واملعتمر والزائر كما 
امل��ن��ورة  املدينة  وي���زور  يحج  واأُك���رره���ا  قلت 
ومي�ضي يف هذه الباد الكب�ة القارة اآمناً 
مطمئناً واحلمد هلل ، يجب علينا اأن ن�ضكر 
ربنا -عّز وجّل- على هذه النعمة، واحلمد 
العاملني،  رب  واحل��م��د هلل  ال��ع��امل��ني،  رب  هلل 
احلمد هلل رب العاملني، اأن نكون اإن �ضاء اهلل 
كما كان والدنا واأبناوؤه من بعده، وال�ضام 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
ب����ع����د ذل�������ك �����ض����اه����د امل����ل����ك امل����ف����دى 
واحل�������ض���ور ع���ر����ض���اً م���رئ���ي���اً م��ف�����ض��ًا عن 
امل�����ض��روع��ات ال��ت��ي مت ت��د���ض��ي��ه��ا وت�����ض��م 21 
وال��زراع��ة  الكهرباء،  قطاعات  يف  م�ضروعاً 
واملياه، والتعليم، والنقل ، بتكلفة اإجمالية 

بلغت 7.193.515.450 رياًل.
وت�ضمنت م�ضروعات الكهرباء حمطة 
اخلالدية،  �ضبكة  وحمطة  اجلديد،  املطار 
و�ضبكة  وحمطة  اخل��امت،  و�ضبكة  وحمطة 
املدينة  و���ض��ط  و�ضبكة  وحم��ط��ة  اخل��ن��دق، 
وزارة  م�����ض��روع��ات  تت�ضمن  فيما  امل���ن���ورة، 
البيئة واملياه والزراعة، م�ضروع خزان مياه 
األ���ف مر  ���ض��رق امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة �ضعة 500 
اإن�����ض��اء املطحنة  م��ك��ع��ب، وك��ذل��ك م�����ض��روع 
ال��ث��ان��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة، ال�����ذي ن��ّف��ذت��ه 
طاقته  وتبلغ  للحبوب،  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ض�ضة 

الإنتاجية 600 طن من القمح / يومياً.
وت�������ض���م���ن���ت م�������ض���روع���ات اجل���ام���ع���ة 
الإ�ضامية باملدينة املنورة، املرحلة الثانية 
م��ن اإن�����ض��اء وجت��ه��ي��ز ال��ع��م��ادات امل�����ض��ان��دة، 
من  ع�ضرة  واحل��ادي��ة  العا�ضرة  واملرحلتني 
ل��ط��اب  �ضكنية  وح�����دات  اإن�����ض��اء وجت��ه��ي��ز 
اجل��ام��ع��ة، وامل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن اإ���ض��ك��ان 
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أخبار الوطن

اأع�ضاء هيئة التدري�س، واإن�ضاء مبنى مركز 
املعلومات.

ال��ن��ق��ل  وزارة  امل�������ض���روع���ات  و���ض��م��ل��ت 
ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة، ت��ن��ف��ي��ذ ت��ق��اط��ع ط��ري��ق 
الأم����� ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ع طريق 
وتنفيذ  ال�����ض��ري��ع،  ينبع   / امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة 
ط��ري��ق امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة / ال��ع��ا / ت��ب��وك 
ال�����ض��ري��ع )امل��رح��ل��ت��ني الأول�����ى وال��ث��ان��ي��ة(، 
التجاري،  ينبع  ميناء  تو�ضعة  اإل��ى  اإ�ضافة 
وت��و���ض��ع��ة م��ي��ن��اء امل��ل��ك ف��ه��د ال�����ض��ن��اع��ي ، 
ال�ضريع باملدينة  وحمطة قطار احلرمني 
���ض��م��ل��ت م�������ض���روع���ات وزارة  ك��م��ا  امل����ن����ورة، 
للبنني  م��در���ض��ة   14 ب��امل��ن��ط��ق��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املركزية،  امل�ضتودعات  وم�ضروع  والبنات، 

وال�ضالة الريا�ضية.
ع��ق��ب ذل����ك ت�����ض��رف اأه������ايل امل��دي��ن��ة 
امل����ن����ورة ب��ال�����ض��ام ع��ل��ى خ�����ادم احل��رم��ني 

ال�ضريفني - حفظه اهلل -.
ال�ضريفني  خ��ادم احلرمني  �ضرف  ثم 
 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
رع����اه اهلل - م���اأدب���ة ال��ع�����ض��اء ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا 
بن  في�ضل  الأم����  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
�ضلمان بن عبدالعزيز اأم� منطقة املدينة 
تكرمياً  املنطقة  اأه���ايل  ع��ن  نيابة  امل��ن��ورة 

للملك املفدى.
رع��ى  1439ه��������  الأّول  رب���ي���ع   23 ويف 
�ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
 - اهلل  حفظه   - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
الفائزين  ت��ك��رمي  حفل  ال��ري��ا���س  مبدينة 
بفروعها  2017م  لعام  خالد  امللك  بجائزة 
" التمّيز  " و  التنمية  " ���ض��رك��اء  ال��ث��اث��ة 
للمنظمات غ� الربحية " و " التناف�ضية 

امل�ضوؤولة ".
ويف 25 ربيع الأّول 1439ه� افتتح خادم 
احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد 
اأع��م��ال   - اهلل  - حفظه  ���ض��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز 
ال�ضابعة ملجل�س  ال��دورة  الثانية من  ال�ضنة 

ال�ضورى وذلك مبقر املجل�س يف الريا�س.
اإث�������ر ذل�����ك األ����ق����ى خ�������ادم احل���رم���ني 
اآل  بن عبدالعزيز  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
يلي  فيما  ال�ضنوي  امللكي  اخل��ط��اب  �ضعود 

ن�ضه:
احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني ، ال��ق��ائ��ل يف 
حم��ك��م ال��ت��ن��زي��ل ) و���ض��اوره��م يف الأم����ر ( 
، وال��ق��ائ��ل ) واأم���ره���م ����ض���ورى ب��ي��ن��ه��م ( ، 
وال�ضاة وال�ضام الأمت��ان الأكمان على 

النبي الأمني ، واآله و�ضحبه اأجمعني .
اأيها الإخوة والأخوات :

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
هذا  يف  بكم  نلتقي  اأن  لي�ضعدنا  اإن���ه 
اليوم املبارك ، واأن نفتتح - على بركة اهلل 
- اأعمال ال�ضنة الثانية من الدورة ال�ضابعة 
ملجل�س ال�ضورى ، �ضائًا املولى - عز وجل 
- اأن يجعل اأعمالنا خال�ضة لوجهه الكرمي 
، واأن ياأخذ باأيدينا جميعاً اإلى مافيه خ� 

الباد والعباد .
ال�ضنة  اأع���م���ال  اف��ت��ت��اح  م��ن��ا���ض��ب��ة  اإن 
الثانية من الدورة ال�ضابعة ملجل�س ال�ضورى 
على  ع��ام��اً  وع�����ض��ري��ن  خم�ضة  م���رور  تعني 
تكوين هذا املجل�س وفق نظامه احلديث ، 
وهي �ضنوات اأكدت فاعلية جمل�س ال�ضورى 

ودوره يف التنمية.
اأ�ض�ضها  اأن  م��ن��ذ  دول��ت��ك��م  ق��ام��ت  ل��ق��د 
امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - على تطبيق 
�ضرع اهلل ، واللتزام بالعقيدة الإ�ضامية ، 
وتعزيز مبداأ العدل ، وت�ضعى حكومتكم اإلى 
تطوير احلا�ضر مبا ليتعار�س مع ثوابت 
، وتر�ضيخ نهج  عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا 
ال��ذي  اهلل  ونحمد   ، والو�ضطية  الع��ت��دال 
م����ّن ع��ل��ي��ن��ا ب�����ض��رف خ���دم���ة ب��ي��ت��ه احل����رام 
وم�����ض��ج��د ر���ض��ول��ه ع��ل��ي��ه اأف�����ض��ل ال�����ض��اة 
ك��م��ا ن�ضكره -ع���ّز وج����ّل- على   ، وال�����ض��ام 
ملو�ضم  املتميز  النجاح  اإلى  وتوفيقه  ف�ضله 
ح��ج ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ، وه����ذا م��ا مل�����ض��ن��اه من 
م�ضاعر حجاج بيت اهلل احلرام وامل�ضوؤولني 

من دول خمتلقة.

اأيها الإخوة والأخوت :
ع��ل��ى طريق  ق��دم��اً  ب��ادك��م  مت�ضي 
امل�ضتمر  والتطوير  والتحديث  التنمية 
اإليه  ي�ضبو  م��ا  اهلل  بحول  يحقق  وه��ذا   ،
اجلميع من توف� �ضبل احلياة الكرمية 
ل��ت��ع��زز   2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�������ة  وج�������اءت   ،
تنويع  خ��ال  م��ن   ، التنموي  امل�ضار  ه��ذا 
ال��ق��اع��دة الق��ت�����ض��ادي��ة وم�����ض��ادر ال��دخ��ل 
املتوفرة  وال���رثوات  الطاقات  وا�ضتغال 
لانتقال  املتاحة  املختلفة  والإم��ك��ان��ات   ،
باململكة العربية ال�ضعودية مل�ضاف الدول 

املتقدمة يف خمتلف امليادين .
وحتقيقاً لأهداف الروؤية ، مت اإن�ضاء 
والأجهزة  ال���وزارات  بع�س  واإع���ادة هيكلة 
يتوافق  مبا  العامة  والهيئات  واملوؤ�ض�ضات 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ه����ذه امل��رح��ل��ة ، ك��اإن�����ض��اء 
الع�ضكرية  ل��ل�����ض��ن��اع��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
، والهيئة  ال��دول��ة  اأم���ن  ، وج��ه��از رئ��ا���ض��ة 
ال�����ض��ي��راين، وتعديل  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
اإل��ى  ال��ع��ام  والدع���اء  التحقيق  هيئة  ا�ضم 
ارتباطها  تعديل  مع   ) العامة  النيابة   (

اإل�����ى ال����ض���ت���م���رار يف ت��ط��وي��ر  اإ����ض���اف���ة   ،
ال�ضراتيجية  واإط��اق  الق�ضاء،  مرفق 
العامة  ال�ضتثمارات  ل�ضندوق  اجلديدة 
وا���ض��ت��ث��م��ارات��ه داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا 
ب��ه��دف ت��ن��وي��ع م�����ض��ادر ال���دخ���ل وت��ع��زي��ز 
ال��ت��ن��م��ي��ة ، وحت�����ض��ني اإي���������رادات ال���دول���ة 
وت��ق��ل��ي�����س ال��ع��ج��ز يف امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة ، 
ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق مت الإع�����ان ع��ن ع��دة 
م�����ض��روع��ات ك���رى ح��ي��وي��ة وه��ام��ة وم��ن 
ذل����ك م�����ض��روع��ات ) ال���ق���دي���ة ، وال��ب��ح��ر 

الأحمر ، ونيوم ( .
اآفة  واأ�ضكاله  اأنواعه  بكل  الف�ضاد  اإن 
دون  وحت��ول  املجتمعات  تقو�س  خط�ة 
نه�ضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول اهلل 
لتنعم  وقوته على مواجهته بعدل وحزم 
التي  بالنه�ضة والتنمية  باإذن اهلل  بادنا 
يرجوها كل مواطن ويف هذا ال�ضياق جاء 
اأمرنا بت�ضكيل جلنة عليا لق�ضايا الف�ضاد 
اأن  اهلل  ونحمد  العهد  ويل  �ضمو  برئا�ضة 
ب��در منهم ل ينال  ه��وؤلء قلة قليلة وم��ا 
من نزاهة مواطني هذه الباد الطاهرة 

ال�����ض��رف��اء م��ن الأم����راء وال�����وزراء ورج��ال 
الأعمال واملوظفني والعاملني على كافة 
امل�ضوؤولية  مواقع  خمتلف  ويف  امل�ضتويات 
يف ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س وك��ذل��ك 
وم�ضتثمرين  عاملني  م��ن  بها  املقيمون 
ال���ذي���ن ن��ع��ت��ز ون��ف��خ��ر ب��ه��م ون�����ض��د على 

اأيديهم ونتمنى لهم التوفيق .
ن���وؤك���د ح���ر����س واه��ت��م��ام  اأن  ون�����ود 
ح��ك��وم��ت��ك��م ع��ل��ى ا����ض���ت���م���راري���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
العوائق  اإزال���ة  توا�ضل  فاململكة  ودعمها 
وت�����ض��ج��ع ال���ض��ت��ث��م��ار امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي 
القت�ضادي  التنوع  ا�ضراتيجية  وتتبنى 
اأك��رث  اق��ت�����ض��ادي��ة  بنية  لتطوير  وت�ضعى 
ا�ضتدامة  اإّن  ح��ي��ث  املناف�ضة  ع��ل��ى  ق���درة 
احل��ايل  اجليل  احتياجات  تلبي  التنمية 
مع احلفاظ على حقوق الأجيال القادمة 

.
العجز  ت��راج��ع  البيانات  اأك���دت  وق��د 
الثالث من عام 2017م  الربع  املايل حتى 
بن�ضبة 40 باملائة مقارنة بالفرة املماثلة 

من العام املا�ضي .

وط��������ورت ال�����دول�����ة ال����ض���ت���ث���م���ار يف 
ال�������ض���ن���اع���ات ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
الب�ضائع  ا�ضت�اد  لتقليل  وال�ضتهاكية 
اإل���ى التو�ضع  اإ���ض��اف��ة  م��ن خ���ارج امل��م��ل��ك��ة 
ه��ذه  حت��ق��ق  اأن  وي��ت��وق��ع  اخل�ضخ�ضة  يف 
اخلطوات يف جمموعها باإذن اهلل اإيرادات 
وذل��ك  ال��ك��ف��اءة  ت��رف��ع  وم�ضتدامة  ج��ي��دة 
من اأجل تنويع املوارد وتوف� املزيد من 

فر�س العمل لأبنائنا وبناتنا .
ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق ف��اإن��ن��ا ن��ث��م��ن دور 
القطاع اخلا�س ال�ضريك الهام يف التنمية 
وع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا ي��ب��ذل��ه ه���ذا ال��ق��ط��اع 
اأن���ه  اإل  م���ن ج���ه���ود يف جم����ال الأع����م����ال 
توظيف  يف  دوره  يتزايد  اأن  امل��اأم��ول  م��ن 
الكفاءات  وا�ضتتقطاب  الوطنية  ال�ضواعد 
وتوطني التقنية واأن تعمل جهات التعليم 
ت�ضييق  على  نف�ضه  الوقت  يف  والتدريب 
ال���ف���ج���وة ب���ني اح���ت���ي���اج���ات ����ض���وق ال��ع��م��ل 
و�ضت�ضتمر  وال��ت��دري��ب  التعليم  وب��رام��ج 
اخلا�س  القطاع  وحتفيز  دعم  يف  الدولة 

بجميع الو�ضائل .

الن�شاط  وت��ن��ظ��ي��م  اأج����ل دع���م  وم���ن 
لرفع  وتطويره  احلكومي  غ�  العقاري 
ك��ف��اءت��ه وت�����ض��ج��ي��ع ال���ض��ت��ث��م��ار ف��ي��ه مبا 
القت�ضادية  التنمية  اأه����داف  م��ع  يتفق 
العامة  الهيئة  اإن�����ض��اء  مت  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ل��ع��ق��ار ل��ت�����ض��ه��م يف ت���ق���دمي جم��م��وع��ة 
م���ن اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ط��وري��ن 
واجلهات ذات العاقة، اإذ اإن هذه اخلطوة 
تعد �ضمن الأهداف ال�ضراتيجية لروؤية 
الوطني  التحول  وبرنامج   2030 اململكة 
ال��ق��ط��اع  اأداء  حت�����ض��ني  اإط������ار  يف   2020
العقاري ورفع م�ضاهمته يف الناجت املحلي 

وت�ضهيل الإجراءات .
اأيها الإخوة والأخوات :

وحر�ضا على تو�ضيع قاعدة امل�ضاركة 
الدولة  الوطنية فقد وا�ضلت  التنمية  يف 
جهودها يف تعزيز متكني املراأة ال�ضعودية 
م����ن امل�������ض���ارك���ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة و���ض��ن��اع��ة 
ال���ق���رار وف��ق��اً ل��ل�����ض��واب��ط ال�����ض��رع��ي��ة فها 
ث��اث��ني م��ق��ع��داً يف ع�ضوية  ت�����ض��غ��ل  ه���ي 
جم��ل�����س ال�������ض���ورى وح������ازت ع��ل��ى ال��ث��ق��ة 

البلدية  النتخابات  يف  ومنتخبة  ناخبة 
القطاعني  يف  �ضيادية  منا�ضب  وتقلدت 
العام واخلا�س وهي ع�ضو فاعل يف م�ضار 

التنمية الوطنية يف جميع جمالتها .
اأيها الإخوة والأخوات :

ت�ضعى بادكم اإلى تطوير حا�ضرها 
وبناء م�ضتقبلها وامل�ضي قدماً على طريق 
امل�ضتمر  والتطوير  والتحديث  التنمية 
متم�ضكني  ثوابتها  م��ع  يتعار�س  ل  مب��ا 
كما  نهجاً  والع��ت��دال  �ضبيا  بالو�ضطية 
اأمرنا اهلل بذلك معتزين بقيمنا وثوابتنا 
اأن����ه ل م��ك��ان بيننا  ل��ل��ج��م��ي��ع  ور���ض��ال��ت��ن��ا 
ملتطرف يرى العتدال انحاًل وي�ضتغل 
ول  اأه��داف��ه  لتحقيق  ال�ضمحة  عقيدتنا 
مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف 
ي�ضر  وا�ضتغال  الن��ح��ال  لن�ضر  و�ضيلة 
كل  و�ضنحا�ضب   ، اأهدافه  لتحقيق  الدين 
من يتجاوز ذلك فنحن اإن �ضاء اهلل حماة 
الإ�ضام  بخدمة  اهلل  �ضرفنا  وق��د  الدين 
وامل�����ض��ل��م��ني ون�����ض��ال��ه ���ض��ب��ح��ان��ه ال�����ض��داد 

والتوفيق .

اأيها الإخوة والأخوات :
العامل  دول  من  كث�  تعر�ضت  لقد 
مبا فيها اململكة لاأعمال الإرهابية التي 
وراح  املن�ضاآت  ودم���رت  املجتمعات  روع���ت 
�ضحيتها الكث� من الأبرياء ويف مواجهة 
هذه الظاهرة الإجرامية اأ�ضهمت حكومة 
امل��م��ل��ك��ة يف اجل����ه����ود ال���دول���ي���ة مل��ح��اري��ة 
التحالف  ت��اأ���ض��ي�����س  يف  وب�����ادرت  الإره�����اب 
الإره���اب،  ملحارية  الع�ضكري  الإ���ض��ام��ي 
واإن�������ض���اء م���رك���ز ع���امل���ي مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ك��ر 
امل��ت��ط��رف وت��ر���ض��ي��خ م��ف��اه��ي��م الع���ت���دال 
وتكثيف  تعزيز  اإل��ى  ،ونتطلع  والت�ضامح 
ال��دول��ي��ة ملحارية الإره����اب حتى  اجل��ه��ود 

يتم الق�ضاء عليه وجتفيف منابعه .
اأيها الإخوة والأخوات :

اململكة  الدويل تقوم  امل�ضتوى  وعلى 
بدور موؤثر يف املحافل الدولية من خال 
الإ�ضامية  وامل��ن��ظ��م��ات   ، امل��ت��ح��دة  الأم���م 
خدمة  الع�ضرين  وجم��م��وع��ة  وال��ع��رب��ي��ة 
،وال��وق��وف  اأ�ضقائها  وم�ضالح  مل�ضاحلها 
مع احلق والعدل ، كما ا�ضتقبلت بادكم 
ال��ع��دي��د م���ن زع���م���اء دول ال���ع���امل وك��ب��ار 
امل�ضوؤولني يف الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة، 
ف���ق���د مت���ك���ن���ت امل���م���ل���ك���ة خ������ال ي���وم���ني 
م��ت��ع��ددة  �ضيا�ضية  ق��م��م  ث���اث  ع��ق��د  م��ن 
الأط������راف ،وه����ي ال��ق��م��ة ) ال�����ض��ع��ودي��ة - 
الروؤية  اإع��ان  (، ومت خالها  الأمريكية 
ال����ض���رت���ي���ج���ة امل�������ض���رك���ة ب����ني امل��م��ل��ك��ة 
وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وتوقيع 
،اأما القمة  العديد من التفاقيات املهمة 
التعاون  الثانية فهي ) قمة دول جمل�س 
املتحدة  والوليات  العربي  اخلليج  لدول 
الأم��ري��ك��ي��ة ( ، ح��ي��ث ات��ف��ق ال���ق���ادة على 
اأ�ضكالة، والقمة  حماربة الإرهاب بجميع 
الثالثة هي ) القمة العربية - الإ�ضامية 
- الأمريكية ( ،مب�ضاركة العديد من قادة 
ركزت  وق��د  والإ�ضامية،  العربية  ال��دول 
على ال�ضراكة الوثيقة بني الدول العربية 

والإ�ضامية.
وال������ولي������ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة 
ملواجهة التطرف والإره��اب، وتعزيز قيم 
بالإ�ضافة  والت�ضامح،  التعاي�س  ومبادىء 
اإل������ى ال���ت�������ض���دي ل����اأج����ن����دات امل��ذه��ب��ي��ة 
ال���دول،  ���ض��وؤون  يف  وال��ت��دخ��ل  والطائفية 
وك���ذل���ك م���واج���ه���ة ال��ق��ر���ض��ن��ة وح��م��اي��ة 
مركز  اأول  ان��ط��اق  و���ض��ه��دت   ، امل��اح��ة 
مدينة  يف  املتطرف  الفكر  ملكافحة  عاملي 

الريا�س.
وه�����ذه ال��ق��م��م ال���ث���اث جت�����ّض��د ما 
ال�ضعودية من  العربية  اململكة  به  حتظى 
م��ك��ان��ة وت��ق��دي��ر ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال����دويل، 
وت����وؤك����د ح��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر 
ال�ضقيقة  ال�����دول  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا  ال���ت���ع���اون 
وال�����ض��دي��ق��ة، ودوره����ا امل��ح��وري يف تعزيز 
الأم���ن وال�����ض��ام وال���ض��ت��ق��رار يف املنطقة 

والعامل.
وحر�ضاً على تعزيز عاقات اململكة 
ب��زي��ارة عدد  قمنا  فقد  ال��ع��امل،  دول  م��ع 
ومنها  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  ال���دول  م��ن 
) م��ال��ي��زي��ا ، واإن��دون��ي�����ض��ي��ا ، وب���رون���اي ، 
ال�ضعبية  ال�ضني  وجمهورية   ، وال��ي��اب��ان 
بحثنا   ،) الحت��ادي��ة  ورو���ض��ي��ا  والأردن،   ،
الثنائية،  العاقات  تطوير  �ضبل  خالها 
وت���ط���وي���ر الأح����������داث ع���ل���ى ال�����ض��اح��ت��ني 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإل���ى 
الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرك، واأثمرت 
هذه الزيارات عن نقلة يف م�ضار العاقات 
مع تلك ال��دول، �ضت�ضهم - باإذن اهلل - يف 
خدمة امل�ضالح امل�ضركة وال�ضام العاملي.

اإننا نوؤكد موقف اململكة الثابت من 
العادلة،  ق�ضيته  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  تعتر  واململكة 
اه��ت��م��ام��ات��ه��ا، و���ض��ي��ظ��ل موقفها  م��ق��دم��ة 
ك��م��ا ك����ان دائ����م����اً م�����ض��ت��ن��داً اإل�����ى ث��واب��ت 
ال�ضام  حتقيق  اإل���ى  ت��ه��دف  وم��رت��ك��زات 
ال��ع��ادل وال�����ض��ام��ل، على اأ���ض��ا���س ا���ض��رداد 

امل�ضروعة  حلقوقه  الف�ضطيني  ال�ضعب 
،مبا يف ذلك حقه امل�ضروع يف اإن�ضاء دولته 
ال�ضرقية  ال��ق��د���س  وعا�ضمتها  امل�ضتقلة 
وف��ق��اً ل���ق���رارات ال�����ض��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ذات 
التي  العربية  ال�����ض��ام  وم��ب��ادرة  ال�ضلة، 
رح����ب ب��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ، ويف ه��ذه 
ا�ضتنكارها  ت��وؤك��د  اململكة  ف���اإن  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ب�ضاأن  الأمريكي  للقرار  ال�ضديد  واأ�ضفها 
�ضد  كب�  انحياز  م��ن  ميثله  مل��ا  القد�س 
التاريخية  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ح��ق��وق 
والثابتة يف القد�س التي كفلتها القرارات 
ال���دول���ي���ة ، وح��ظ��ي��ت ب���اع���راف وت��اأي��ي��د 

املجتمع الدويل.
تكن  اليمنية فلم  وبالن�ضبة لاأزمة 
عا�ضفة احلزم واإعادة الأمل خياراً لدول 
بل  اليمن،  يف  ال�ضرعية  لدعم  التحالف 
كانت واجباً علينا جميعاً لن�ضرة اإخواننا 
زلنا  وما   ، ال�ضقيق  اليمني  ال�ضعب  اأنباء 
اجلمهورية  يف  ال�ضرعية  بدعم  ملتزمني 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ف��ر���س ���ض��ل��ط��ت��ه��ا ع��ل��ى ك��ام��ل 
، ون��ح��ن ن�ضعى يف ه��ذا  ال��ي��م��ن��ي  ال����راب 
الإط��ار حلل �ضيا�ضي يف اليمن وفق قرار 
وامل���ب���ادرة   )2216( رق���م  الأم�����ن  جم��ل�����س 
ونتائج   ، التنفيذية  واآل��ي��ت��ه��ا  اخلليجية 
لبدء  ذل��ك  ي���وؤدي  واأن   ، الوطني  احل���وار 
م��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة حت��ق��ق ال���ض��ت��ق��رار يف 

اليمن ومن ثم اإعادة الإعمار.
وك���م���ا ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع ف�����اإن واج��ب��ن��ا 
الإ�ضامي ل يقف عند حد  العامل  جتاه 
تقدمي اخلدمات والت�ضهيات للم�ضلمني 
ال��واف��دي��ن اإل���ى ب��ادن��ا ، ب��ل اإن���ه يتعدى 
امل�ضلمني  ق�ضايا  بكل  الهتمام  اإل��ى  ذلك 
وامل�����ض��ك��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م، ف��امل��م��ل��ك��ة 
وامل��ك��ل��وم��ني يف  للمنكوبني  دائ��م��اً  داع��م��ة 
ومواقفها معروفة  الأر���س،  اأ�ضقاع  �ضتى 
كل  يف  امل�ضلمني  ق�����ض��اي��ا  م��ن  وم�����ض��ه��ودة 
م���ك���ان، ول���ق���د اأدان�������ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
م�ضلمي  ح���ق���وق  ان���ت���ه���اك���ات  ال�����ض��ع��ودي��ة 
ال��روه��ي��ن��غ��ا وح�����رق م�����ض��اج��ده��م ، وق��د 
العام لاأمم  الأمني  اململكة مع  توا�ضلت 
املتحدة ، ونتج عن ذلك اإدان��ة فورية من 
قبل الأمم املتحدة ، كما دعت اململكة اإلى 

طرح قرار اأممي يدين تلك النتهاكات.
اأيها الإخوة والأخوات :

م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  اأن  ع���ل���ي���ك���م  ي���خ���ف���ى  ل 
ال��ع��رب��ي��ة مت���ر مب��رح��ل��ة خ��ط���ة ت��ت��ع��دد 
الذي  الأم��ر  والأزم����ات،  ال�ضراعات  فيها 
ي�ضتوجب اليقظة واحلذر لكل ما يحاك 
املجال  ه��ذا  ويف   ، وا�ضتقرارنا  اأمننا  �ضد 
نعمل مع حلفائنا ملواجهة نزعة التدخل 
الفن  وت��اأج��ي��ج  املنطقة  دول  ���ض��وؤون  يف 
وال�ضتقرار  الأم���ن  وزع��زع��ة   ، الطائفية 

الإقليميني ، ودعم الإرهاب .
اأيها الإخوة والأخوات :

اإن��ن��ا ج���زء م��ن ه���ذا ال��ع��امل وع�ضو 
ف���اع���ل يف الأ�����ض����رة ال���دول���ي���ة ، وت�����ض��ارك 
امل���م���ل���ك���ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف جم�����ال ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولية ، والإغاثة الإن�ضانية ، وقد قامت 
اجلوانب  ه��ذه  يف  ظاهرة  بجهود  اململكة 
الإن�����ض��اين مب��ا تقدمه  وبخا�ضة اجل��ان��ب 
من دعم واإ�ضهام يف التخفيف من معاناة 
الطبيعية  ال���ك���وارث  ج���راء   ، امل��ح��ت��اج��ني 
، وذل���ك م��ن خ��ال  ب�ضبب احل����روب  اأو   ،
امل��ل��ك �ضلمان ل��اإغ��اث��ة والأع��م��ال  م��رك��ز 
تقدير  حم��ل  اململكة  فكانت  الإن�����ض��ان��ي��ة، 
الدول واملنظمات والهيئات الإن�ضانية مبا 
املحتاجة  لل�ضعوب  م�ضاعدات  تقدمه من 

يف اأوقات الكوارث واملحن .
اأ�ضكر معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى 
، والإخ��وة والأخ��وات الأع�ضاء يف املجل�س 
على جهودهم وم�ضاهماتهم ، متمنياً لهم 

التوفيق وال�ضداد .
وال�����������ض�����ام ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

وبركاته.
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رف���ع ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم���� 
ف��ي�����ض��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
خلادم  التهنئة  ع�ض�،  منطقة  اأم��� 
امل��ل��ك �ضلمان  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
بن عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل، 
مبنا�ضبة ذكرى البيعة الثالثة، مبينا 
بها  يفاخر  منا�ضبة  الذكرى  هذه  اأن 

اأبناء ال�ضعب ال�ضعودي النبيل.
وق�������ال ����ض���م���وه يف ك���ل���م���ة ب��ه��ذه 
ت��اأت��ي  ال���ذك���رى  ه����ذه  »اإن  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
وال���وط���ن ي�����ض��� ب�����ض��ك��ل دق���ي���ق وف��ق 
خادم  ير�ضمها  التي  ال�ضراتيجيات 
احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ال�ضمو  �ضاحب  اقتدار  بكل  وينفذها 
بن  �ضلمان  بن  حممد  الأم���  امللكي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، حفظه 
اهلل، لتطبيق روؤيته الثاقبة، بتطبيق 
ا����ض���رات���ي���ج���ي���ة ال����ع����زم واحل��������زم يف 

التجديد والتطوير والإ�ضاح.
واأ�����ض����اف ���ض��م��وه »ن�����ض��ت��ذك��ر يف 
ذك����رى ال��ب��ي��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة، اخل��ط��وات 

مقدمتها  ويف  العديدة  الإ�ضاحية 
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ف�����ض��اد وامل��ف�����ض��دي��ن، 
رفاهية  �ضاأنه  من  ما  بكل  والهتمام 
امليزانية  اأن  كما  ال��وط��ن،  ه��ذا  اأب��ن��اء 
ومتانة  ق���وة  بينت  ل��ل��دول��ة،  ال��ع��ام��ة 
ال�ضعودي يف ظل الظروف  القت�ضاد 
ال����راه����ن����ة ال���ت���ي مت����ر ب���ه���ا امل��ن��ط��ق��ة 
وال����ع����امل، وامل��ي��زان��ي��ة اأث��ب��ت��ت مب���ا ل 
ي�����دع جم�����ال ل��ل�����ض��ك م����ا ت��ت��م��ي��ز ب��ه 
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ض���ي���دة ب���ق���ي���ادة خ���ادم 
امل��ل��ك �ضلمان  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
���ض��ع��ود، و���ض��م��و  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اهلل،  حفظهما  الأم�����ني،  ع��ه��ده  ويل 
م�ضالح  تدب�  يف  وحكمة  حنكة  من 
ال�ضاملة  وتنميته  وامل��واط��ن،  الوطن 
ال��ت��ي ت��ك��ف��ل ل��ه ال���ض��ت��ق��رار واحل��ي��اة 
اأن يدمي  تعالى  �ضائا اهلل  الكرمية، 
ع���ل���ى اجل���م���ي���ع ال���ل���ح���م���ة ال��وط��ن��ي��ة 
واخل�������� ال���ع���م���ي���م ال�������ذي ت���ن���ع���م ب��ه 
للباد  يحفظ  واأن  الغالية،  مملكتنا 
اأم��ن��ه��ا وا���ض��ت��ق��رراه��ا يف ظ��ل قيادتها 

احلكيمة.

أمير عسير:
تحل ذكرى البيعة 

والوطن يسير وفق 
استراتيجية دقيقة

املواطن  ورفاهية  اململكة،  ورفعة  خ� 
ب��رن��ام��ج  ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا  ال�������ض���ع���ودي، ويف 
التي   2030 وروؤي�����ة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
بجودة  ل��ارت��ق��اء  وا�ضعة  اآف��اق��ا  فتحت 
امل���ج���الت ومنها  اخل���دم���ات يف ج��م��ي��ع 

اخلدمات البلدية«.
وع����ر امل�����ض��ل��ح ع���ن ب���ال���غ ال�����ض��ك��ر 
من  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  تقدمه  م��ا  على 
البلديات  لقطاع  واهتمام خا�س  عناية 
ال���ك���رمي���ة  ، وال���ت���وج���ي���ه���ات  ب��امل��م��ل��ك��ة 
لتوا�ضل  الإم���ك���ان���ات  ج��م��ي��ع  لت�ضخ� 
اأمانات املناطق من اأداء دورها وقيامها 
مب��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى ال���وج���ه امل���ط���ل���وب، مما 
لتحقيق  ال���ق���ط���اع،  ت��ط��وي��ر  يف  اأ���ض��ه��م 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة، وال���ض��ت��م��رار يف 
وتلبية  ال��ت��ن��م��وي��ة،  ال���ق���ف���زات  حت��ق��ي��ق 
ومواطنيها  اململكة  حكومة  طموحات 
املتمثلة يف ت�ضخ� اإمكانات هذا القطاع 
مب���ا ي���خ���دم امل����واط����ن، ومب����ا ي�����ض��ه��م يف 
ك��ف��اءة  ال��ت��ن��م��ي��ة، ورف����ع  ال��دف��ع بعجلة 

القت�ضاد الوطني.

اأم��ان��ة منطقة ع�ض� املكلف  اأم��ني  رف��ع 
املهند�س عبد اهلل امل�ضلح، با�ضمه وبا�ضم 
املرتبطة  والبلديات  الأم��ان��ة  من�ضوبي 
والتريكات خلادم  التهاين  اآيات  اأ�ضمي 
احل����رم����ني ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان 
����ض���ع���ود، ح��ف��ظ��ه  اآل  ال���ع���زي���ز  ب����ن ع���ب���د 
مب��ن��ا���ض��ب��ة  ال�������ض���ع���ودي  ول��ل�����ض��ع��ب  اهلل، 
احلرمني  خ��ادم  لبيعة  الثالثة  الذكرى 
ال�ضريفني، �ضائا املولى القدير اأن مين 
على ه��ذا ال��وط��ن واأب��ن��ائ��ه بنعم الأم��ن 

والأمان والرخاء والتقدم والزدهار.
بهذه  ل��ه  ت�ضريح  يف  امل�ضلح  وق��ال 
املنا�ضبة  هذه  مظاهر  »تعددت  املنا�ضبة 
العطرة يف ربوع الوطن لتعر عن تلك 
ال�ضعب  جتمع  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  العاقة 

ال�ضعودي بقيادته الر�ضيدة«.
واأ���ض��اف »ب��ادن��ا امل��ب��ارك��ة يف هذا 
العهد امليمون ت�ض� على طريق التقدم 
والزدهار والتنمية ال�ضاملة من خال 
خ����ط����وات ح���ك���وم���ة خ�������ادم احل���رم���ني 
اأج���ل  م���ن  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�����ض��ري��ف��ني 

أمين عسير المكلف:
ذكرى البيعة ترسيخ لقيم االنتماء الوطني

واستنفار الهمم والطاقات

األمير فيصل بن خالد: 
ميزانية المملكة شاهد 

عيان على استقرار اقتصاد 
الوطن وخطط التنمية

اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأم� في�ضل بن خالد بن عبد العزيز اأم� منطقة 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  اأعلنها  التي  اململكة  ميزانية  اأن  ع�ض�، 
بن عبد العزيز ال �ضعود، حفظه اهلل، جاءت لتعلن بكل و�ضوح ا�ضتمرار م�ض�ة 
العطاء والنماء لهذا البلد ال�ضامخ، مبينا �ضموه اأن هذه امليزانية التي تعد الأكر 
اململكة ما�ضية قدما على طريق حتقيق روؤي��ة 2030،  اأن  اململكة، توؤكد  يف تاريخ 
واخلطط القت�ضادية التي تعنى اأول باملواطن، ودعم القطاع اخلا�س الذي يعد 

�ضريكا مهما للقطاع احلكومي.
وقال �ضمو الأم� في�ضل يف كلمة له بهذه املنا�ضبة »على الرغم من الظروف 
القت�ضادية، وانخفا�س اأ�ضعار النفط ، اإل اأن ميزانية اململكة وهلل احلمد، حملت 
يف طياتها ب�ضائر للوطن واملواطنني، من خال النمو يف الإيرادات غ� النفطية، 
والتي تدعم القت�ضاد الوطني بعيدا عن العتماد على امل�ضادر النفطية فقط، ول 
�ضك اأن هذه امليزانية وهذا التنوع يف م�ضادر الدخل للدولة، ياأتي خلدمة الرامج 
التي ت�ضعى لتحقيق اأهداف الروؤية وتنويع القاعدة القت�ضادية، ومتكني وتعزيز 
القطاع اخلا�س، وال�ضتمرار يف الت�ضريعات القت�ضادية التي ت�ضمن مب�ضيئة اهلل 

تعالى م�ضتقبل اقت�ضاد هذه الباد وم�ضتقبل اأبنائها«.
اإل���ى خ���ادم احل��رم��ني  ���ض��ك��ره وت��ق��دي��ره  اأم���� منطقة ع�ض�  ورف���ع �ضمو 
ال�ضريفني، و�ضمو ويل عهده الأمني، حفظهما اهلل، داعيا اهلل تعالى اأن يدمي 
احل��دود،  على  املرابطني  اجلنود  ين�ضر  واأن  واأمانها،  اأمنها  الباد  ه��ذه  على 
الأم��ن وحفظه يعد  اأن  واأن يحفظ قادتنا ومقد�ضاتنا من كل مكروه، موؤكدا 
الوقت  اأن��ه يف  اإل��ى  �ضموه  م�ض�ا  وتنميته،  القت�ضاد  اأ�ضا�ضية يف حفظ  ركيزة 
الذي ت�ضعى فيه يد العدوان للنيل من هذا الوطن من خال اإطاق ال�ضواريخ 
اأكر ميزانية يف  ال�ضعودية  العا�ضمة  اإذ تعلن  اململكة،  البال�ضتية على عا�ضمة 
الوطن  واأن  والنماء،  باخل�  ينعم  الوطن  اأن  باأ�ضره  للعامل  وتوؤكد  تاريخها، 

ما�س بتنميته رغم اأنوف احلاقدين.
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أخبار الوطن

اأق������رَّ جم��ل�����س ال��������وزراء ب��رئ��ا���ض��ة خ���ادم 
بن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفني  احل��رم��ني 
اجل��ل�����ض��ة  اهلل، يف  ح��ف��ظ��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال�ضتثنائية التي ُعقدت، يف 1 ربيع الآخر 
1439 املوافق 19 دي�ضمر 2017، امليزانية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��ل��ع��ام امل����ايل اجل��دي��د 
عام  اإن��ف��اق  ب��اأك��ر   )2018(  1440/1439
�ضندوق  فيه  ت�ضارك  اململكة،  ت��اري��خ  يف 
التنمية  و�ضناديق  العامة  ال�ضتثمارات 
مليار   1.110 ي��ت��ج��اوز  ب��اإن��ف��اق  الوطنية 
ب�  امليزانية  الإن��ف��اق يف  ق��در  ري���ال، حيث 
978 مليار ريال، اإ�ضافة لإنفاق مقدر من 
و�ضناديق  العامة  ال�ضتثمارات  �ضندوق 
مليار   133 اإل��ى  ي�ضل  الوطنية  التنمية 

ريال.
وجن��ح��ت ال���دول���ة يف خ��ف�����س عجز 
الإنفاق فيها  ارتفاع  ميزانية 2017 رغم 

 230 العجز  بلغ  حيث  املعلن،  الرقم  عن 
اأن الإن��ف��اق ارتفع من  مليار ري��ال، رغ��م 
اإلى  املتوقع(  )الإن��ف��اق  ري��ال  مليار   890

926 مليار ريال )الإنفاق الفعلي(.
وبلغت الإيرادات يف ميزانية 2017م 

696 مليار ريال.
 2018 ميزانية  �ضّجلت  جهتها  م��ن 
مت��ي��زاً ج���دي���داً، ح��ي��ث ت�ضمن الإع���ان 
ع��ن��ه��ا ال��ك�����ض��ف ع���ن اأك����ر اإي�������رادات غ� 
نفطية من 2015 اإلى 2018 بزيادة ت�ضل 
لا�ضاحات  نتيجة  وذل��ك   ،%130 اإل��ى 
الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال���دول���ة. 
ال�����ض���  ل��ت��وؤك��د  م��ي��زان��ي��ة 2018  وت���اأت���ي 
بخطى ثابته لتحقيق روؤية 2030 باإنفاق 
متو�ضط  يوؤثر  مل  حيث  متكامل،  عامل 
اأ�ضعار النفط املتوقع يف 2018 عند حد 60 
التنمية  على  الدولة  اإنفاق  على  دولراً، 

والنه�ضة  اخلدمات  لتطوير  وامل�ضاريع 
مبدن اململكة وخدمة املواطنني.

ميزانية 2018
مليار   )783( ال��ع��ام��ة:  الإي������رادات   •

ريال.
• النفقات العامة: )978( مليار ريال.

 )195( اإلى  ي�ضل  اأن  يقّدر  • العجز: 
مليار ريال.

 النتائج المالية لميزانية العام 
الحالي 2017:

مليار   )696( ال��ع��ام��ة:  الإي������رادات   •
ريال.

مليار   )926( العامة:  امل�ضروفات   •
ريال.

 )230( اإلى  ي�ضل  اأن  ُيتوقع  • العجز: 
مليار ريال.

ميزانية المملكة
للسنة المالية

:)1( 1440-1439
• الإيرادات : 783 مليار ريال.

• امل�ضروفات: 978 مليار ريال.
• العجز مببلغ 195 مليار ريال.

 112 العامة  املوؤ�ض�ضات  م�ضروفات   •
مليار ريال.

• اإيرادات املوؤ�ض�ضات العامة 12.3 مليار 
ريال.

للدولة  العامة  امليزانية  يف  يعتمد   •
ال���ف���رق م���ا ب���ني الإي���������رادات امل��ب��ا���ض��رة 
وامل�������ض���روف���ات ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��ام��ة 

ومقداره 99.901 مليار ريال.

ميزانية المملكة للسنة 
المالية 1440-1439 )2(:

• م�ضروفات الأمانات والبلديات 53.6 
مليار ريال.

• اإي��������رادات الأم����ان����ات وال���ب���ل���دي���ات 7 
مليارات ريال.

للدولة  العامة  امليزانية  يف  يعتمد   •
ال���ف���رق م���ا ب���ني الإي���������رادات امل��ب��ا���ض��رة 
ل����ل����دول����ة وامل���������ض����روف����ات ل����اأم����ان����ات 
مليار   46.694 وم���ق���داره  وال��ب��ل��دي��ات 

ريال.

ميزانية المملكة للسنة 
المالية 1440-1439 )3(:

• ل يجوز خال ال�ضنة املالية اإحداث 
وظائف اأو مراتب اأو رتب خاف ما هو 

معتمد يف امليزانية العامة للدولة.

امل��ال��ي��ة رف��ع  ي��ج��وز خ���ال ال�ضنة  ل   •
امليزانية  يف  املعتمدة  وال��ُرترَ��ب  امل��رات��ب 

العامة للدولة.

ميزانية المملكة للسنة 
المالية 1440-1439 )4(:

ميزانية  يف  املتوقع  العجز  انخف�س 
2018 ع��ن ال��ع��ج��ز يف م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام 
احل����ايل، ح��ي��ث ب��ل��غ ال��ع��ج��ز امل��ق��در يف 
ريال  مليار   195 نحو   2018 ميزانية 
اإ����ض���دارات  م��ل��ي��ارا،   117 �ضمنها  م��ن 
واأر���ض��دة  للدين  مليارا   78 و  ال��دي��ن 

احلكومة.
ال��ع��ج��ز  ب��ل��غ   2017 م��ي��زان��ي��ة  ويف 
اإ�ضدارات  230 مليارا منها 134 مليارا 
واأر���ض��دة  للدين  مليار   100 و  ال��دي��ن 

احلكومة.

الميزانية العامة للمملكة 2018

الميزانية العامة
للمملكة للعام المالي 2018
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مخصصات قطاع التعليم في ميزانية 2018
192 مليار متضمنة نفقات برامج ومشاريع

رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال
مب��ن��ا���ض��ب��ة  امل���ال���ي���ة  وزارة  ب���ي���ان  ك�����ض��ف 
حول  للدولة،  العامة  امليزانية  �ضدور 
ميزانية العام املايل 2018 على م�ضتوى 
لعام  النفقات  اإج��م��ايل  اأن  القطاعات 
ريال  مليار  ق��درت بحوايل 978   ،2018
ت��وق��ع��ات  ع���ن   %5،6 ن�����ض��ب��ت��ه  ب���ارت���ف���اع 
ب�ضبب  وذل���ك   ،2017 ع���ام  يف  ال�����ض��رف 
ارتفاع النفقات الت�ضغيلية والراأ�ضمالية 
برامج  م��ب��ادرات  على  لاإنفاق  نتيجة 
وياأتي من  اململكة 2030؛  روؤية  حتقيق 
�ضمن هذه املبادرات بدء تنفيذ برنامج 
ح�����ض��اب امل���واط���ن ال����ذي ج���اء مل��واج��ه��ة 
الآثار التي قد تن�ضاأ عند تطبيق بع�س 
الإجراءات املالية ومنها ت�ضحيح اأ�ضعار 

الطاقة ، ومن املقرر اأن يبداأ الرنامج 
اأ�ضعار  يف  ت�ضحيحات  اأي  تنفيذ  قبل 

الطاقة .
وزارة  ع��ن  ال�����ض��ادر  البيان  واأ���ض��ار 
امل���ال���ي���ة ح�����ول امل��خ�����ض�����ض��ات ب��ح�����ض��ب 
الإن��ف��اق على م��ب��ادرات  اأن  ال��ق��ط��اع��ات 
برامج حتقيق روؤية اململكة 2030 تندرج 
الإن��ف��اق قد يطراأ  ه��ذا  اأن  اإل  �ضمنها، 
كون  النق�س  اأو  ب��ال��زي��ادة  ت��غ���ا  عليه 
بع�س برامج حتقيق الروؤية ل زالت يف 

مرحلة التطوير.
وحول قطاع التعليم اأو�ضح البيان 
اأنه بلغ ما مت تخ�ضي�ضه لقطاع التعليم 
القوى  وتدريب  العايل  والتعليم  العام 

مليارات   4 ح��وايل  والقائمة  اجل��دي��دة 
ريال معظمها للمبادرات ، كما �ضي�ضتمر 
ال�������ض���رف ع���ل���ى امل�������ض���اري���ع ال���ت���ي ي��ت��م 
اململكة  مناطق  بكافة  حاليا  تنفيذها 
وفقاً ملراحل التنفيذ على النحو الآتي:

امللك  م�ضروع  تنفيذ  �ضي�ضتمر   )1
لتطوير  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
البالغة  »ت��ط��وي��ر«  ال��ع��ام  التعليم 
تكاليفه 9 مليارات ريال من خال 
�ضركة »تطوير التعليم القاب�ضة«، 
وقد �ضرف من تلك التكاليف ما 

يقارب مبلغ 3،1 مليار ريال.
2( مت خ��ال ال��ع��ام امل��ايل ا�ضتام 
م���در����ض���ة ج���دي���دة  ل����� 352  م���ب���ان 

ا�ضتام  و�ضيتم  املناطق  مبختلف 
امل��ايل 2018  العام  431 مدر�ضة يف 
ل��ي�����ض��ب��ح ع����دد امل����دار�����س امل��ت��وق��ع 
 2018-2016 ل���ف���رة  ا���ض��ت��ام��ه��ا 
حوايل 1.107 مدار�س اأي 42% من 
ال�ضنوات  لفرة  املخطط  اإجمايل 
وامل��ق��در   )2020-2016( اخل��م�����س 
ويجري  م��در���ض��ة،   2621 ب��ح��وايل 
ح��ال��ي��ا ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���اين ل�����  1.717 

جممعا ومدر�ضة.
ل���ض��ت��ك��م��ال  ال��ع��م��ل  �ضي�ضتمر   )3
من  ع��دد  يف  البنات  كليات  تاأهيل 
اجلامعات حيث �ضيكون املن�ضرف 
خال الفرة 2016-2018 حوايل 

م��ن   %31 اأي  ري������ال  م���ل���ي���ار   1،4
ال�ضنوات  لفرة  املخطط  اإجمايل 
واملقدر   ) )2016-2020م  اخلم�س 

بحوايل 5 مليارات ريال.
ه����ذا و���ض��ي��وا���ض��ل ب���رن���ام���ج خ���ادم 
احل�����رم�����ني ال�������ض���ري���ف���ني ل���اب���ت���ع���اث 
عدد  و���ض��ل  حيث  م�ض�ته،  اخل��ارج��ي 
امل��ب��ت��ع��ث��ني م����ن ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات 
ال��ذي��ن ت�ضرف  ال��دار���ض��ني يف اخل����ارج 
اإلى ما يزيد عن  التعليم  عليهم وزارة 
173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم 
ريال،  مليار   14،7 تبلغ  �ضنوية  بنفقات 
ه�����ذا ع�����دا امل���وظ���ف���ني امل��ب��ت��ع��ث��ني م��ن 

اجلهات احلكومة.

ال��ع��ام��ل��ة م���ا ي���ق���ارب 192 م��ل��ي��ار ري���ال 
امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  ميزانية  مت�ضمنة 
روؤية  حتقيق  برامج  وم�ضاريع  لرامج 

2030 مببلغ 5 مليارات ريال .
وت�����ض��م��ن��ت امل���ي���زان���ي���ة م�����ض��اري��ع 
القائمة  للم�ضاريع  واإ���ض��اف��ات  ج��دي��دة 
لكافة  واملدار�س  التعليمية  للمجمعات 
امل���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات 
مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وامل��ع��ام��ل 
واملخترات والبنى التحتية للجامعات 
وم��ع��اه��د وك��ل��ي��ات ال���ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 
واجلامعات  للمدار�س  احلالية  املرافق 
وم��ع��اه��د وك��ل��ي��ات ال��ت��دري��ب ح��ي��ث بلغ 
اإجمايل التكاليف امل�ضافة اإلى امل�ضاريع 
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الميزانية العامة للمملكة 2018أخبار الوطن

ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ت��ق��دم 
بالتهنئة  ال��ع��ي�����ض��ى  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د 
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام 
اأيده  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 
اهلل، وويل عهده الأمني �ضاحب ال�ضمو 
امل��ل��ك��ي الأم����� حم��م��د ب��ن ���ض��ل��م��ان بن 
اهلل، مب��ن��ا���ض��ب��ة  ح��ف��ظ��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
للدولة  العامة  امليزانية  ع��ن  الإع���ان 
وماحتمله    ،1440-1439 املالية  لل�ضنة 
ل��ل��وط��ن وامل���واط���ن م��ن ب�����ض��ائ��ر اخل��� 
وال���ن���م���اء، وت�����ض��ج��ي��ل��ه��ا مت���ي���زا ج��دي��دا 
ب��ال��ك�����ض��ف ع����ن اأك�������ر اإي�����������رادات غ��� 
ب��زي��ادة   2018 اإل����ى   2015 م��ن  نفطية 
ال�ضاحات  نتيجة   ،%130 اإل��ى  ت�ضل 
الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��دول��ة، 
موؤكدا اأن اأرقام ميزانية اخل� والنماء 
ال�ضيا�ضة  توؤكد  اليوم،  اأعلن عنها  التي 
خادم  حكومة  تنتهجها  التي  احلكيمة 
يف  اهلل،  يحفظه  ال�ضريفني،  احلرمني 
القت�ضاد  يف  احليوية  القطاعات  دعم 
الأ�ضا�ضية  اخل��دم��ات  دع���م  وا���ض��ت��م��رار 
تعليم  من  املواطنني  حياة  مت�س  التي 
و�ضحة ونقل وخدمات بلدية وغ�ها.

خ��ادم  مل��ق��ام  �ضكره  العي�ضى  وق���دم 
احل����رم����ني ال�������ض���ري���ف���ني ن���ظ���� م���امت 
ت��خ�����ض��ي�����ض��ه يف م�����وازن�����ة ه�����ذا ال���ع���ام 
عليه  الإن��ف��اق  م�ضتوى  ورف��ع  للتعليم، 
���ض��م��ن اخل���دم���ات الأ���ض��ا���ض��ي��ة امل��ق��دم��ة 
للمواطنني، موؤكدا اأن هذا ياأتي �ضمن 
امل�ضوؤولية  حجم  تزيد  التي  امل��وؤ���ض��رات 
وم�����ض��اع��ف��ت��ه��ا يف ال���ض��ت��ث��م��ار الأم��ث��ل 
حل��ج��م امل�����ض��روف��ات ع��ل��ى امل�����ض��روع��ات 
القائم  وتطوير  التعليمية،  وال��رام��ج 
منها وفق التوجهات امل�ضتقبلية لروؤية 
اململكة 2030 جتاه التعليم وخمرجاته.

واأ�����ض����اف ال���دك���ت���ور ال��ع��ي�����ض��ى اأن 
من  وب���راجم���ه  التعليم  ع��ل��ى  الإن���ف���اق 
الأولويات التي عنت بها حكومة اململكة 
التي  اللحظة  حتى  مبكر،  وق��ت  منذ 
ملحوظا  حت��ول  التعليم  فيها  ي�ضهد 
يف جميع معطياته، واأ�ضاليبه، ونوعية 
التعليم املقدم لاأجيال القادمة، الأمر 
ك��ل خطوة  اأم���ام  نتوقف  ال��ذي يجعلنا 
نخطوها يف �ضبيل املنجز الذي نقدمه 
ل���ه���ذا ال����وط����ن، ب���اح���ث���ني ع����ن ال��ك��ي��ف 
يرتقي  اأن  �ضاأنه  مامن  وك��ل  والنوعية 
واملجتمع  وطابنا  ومعلمينا  بتعليمنا 
ترتقي  نهائية  كمح�ضلة  ع���ام  ب�ضكل 

بطموح قادتنا حفظهم اهلل .
اأم��ام مرحلة  العي�ضى »نحن  وقال 
ل���اإب���داع، ل�ضيما  ���ض��وى  فيها  لخ��ي��ار 
وق����د جت����اوزن����ا الن��ت�����ض��ار يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
مب����راح����ل، وه���اه���ي م��ي��زان��ي��ة اخل����، 
ال���وط���ن احل���امل���ة تعلن  وم�������ض���روع���ات 
امل��ب��دع��ني  اإل  اأن����ه����ا لت���ق���ب���ل  ل���ل���ع���امل 
لوطن  امل�ضروع  احلق  وهو  واملطورين، 
اآلف  تقدمي  يف  ي�ضهم  ولي���زال  اأ�ضهم 
ال��دف��ع��ات م��ن اخل��ري��ج��ني امل��وؤه��ل��ني يف 
ولوطن  وامل��ج��الت،  التخ�ض�ضات  كافة 
اأع��رق  وبناته يف  اأبنائه  اإحل���اق  ب��ادر يف 
اجل����ام����ع����ات ال���ع���امل���ي���ة، ل����ي����ع����ودوا ل��ن��ا 
جنبات  على  تنعك�س  علمية  بح�ضيلة 
�ضواعد  ليكونوا  وقطاعاته  موؤ�ض�ضاته 

م�ضاركة يف تنميته وازدهاره«.
يجزي  اأن  اهلل  »اأ����ض���األ  واخ��ت��ت��م 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني و���ض��م��و 
ويل عهده الأم��ني خ� اجل��زاء، واأن 
يدمي على بادنا نعم الأمن والأمان 
ج��ن��ودن��ا  ي��ح��ف��ظ  واأن  والإزده������������ار، 

البوا�ضل يف كل مكان«.

وزير التعليم:
أرقام ميزانية الخير والنماء

تؤكد السياسة الحكيمة 
التي تنتهجها حكومتنا

في دعم القطاعات الحيوية
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سارة القحطاني 

عر عدد من قيادات اجلامعة واأع�ضاء 
م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ع���ن ارت��ي��اح��ه��م 
واأ���ض��ادوا  اململكة،  مبيزانية  و�ضرورهم 
ب��ال��ط��ف��رة الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ك��ب���ة التي 
القيادة  امليزانية يف ظل  اأرق��ام  عك�ضتها 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  الر�ضيدة 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وويل 
عهده الأمني الأم� حممد بن �ضلمان، 
امل�ضتوى من  املوازنة بهذا  حيث جاءت 
القت�ضادية  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  ال��ن��ج��اح 
التي  ال�ضخمة  وال�ضيا�ضية  والأم��ن��ي��ة 

حتيط بالباد.
ك���م���ا رف������ع م���ن�������ض���وب���و اجل���ام���ع���ة 
وال�ضعب  ال��ر���ض��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�ضعودي الكرمي، مبنا�ضبة اإقرار هذه 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة 
م��وؤك��دي��ن   ،1440-1439 امل����ايل  ل��ل��ع��ام 
اأنها اأتت حمققة لأهداف وروؤية 2030 
وم�����ض��ت��ه��دف��ة رف��اه��ي��ة امل���واط���ن ومن��و 

القت�ضاد القومي للمملكة.
 

شكرا والة األمر
د.  اأ.  وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة  ي���ق���ول  ب����داي����ة 
وهلل  »نعي�س  احل�ضون  علي  ب��ن  حممد 
احلمد يف بلد خ� يحت�ضن احلرمني 
ال�ضريفني ويراأ�س العامل ال�ضامي؛ 
الأمن  فكان من بركات اهلل علينا هذا 
الذي نعي�ضه ورغد العي�س الذي نتفياأ 
ظاله؛ فكانت الركة يف �ضتى اأطراف 
ال��ب��اد وع��ل��ى وج���ه الأر�����س وباطنها، 
واأك���ل���ن���ا م���ن ف��وق��ن��ا وم����ن ب���ني اأي��دي��ن��ا 
وم����ن حت���ت اأرج���ل���ن���ا ورغ�����م ال���ظ���روف 
من  ِب��نرَ��ا  املحيطة  والإقليمية  العاملية 
احلمد  وهلل  اأن��ن��ا  اإل  وزلزل؛  ق��اق��ل 
تلو  ال��واح��دة  الب�ضائر  نتلقى  ن���زال  ل 
الأخرى وذلك با �ضك ف�ضل من اهلل 
اإن��ه من ل  ثم  �ضكره،  ي�ضتوجب  تعالى 
اأهل الف�ضل فاإنه ل ي�ضكر اهلل؛  ي�ضكر 
اأمرنا  ولة  �ضكر  ل��زام��ا  علينا  ك��ان  ل��ذا 
مل�ضلحة  ي�����ض��ع��ون  ال���ذي���ن  امل��خ��ل�����ض��ني 
م�ضادر  عن  فيبحثون  والعباد  الباد 
وعلى  الف�ضاد،  على  ويق�ضون  ال��دخ��ل 
خادم  عزنا  ومكمن  اأمرنا  ويل  راأ�ضهم 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
عبدالعزيز وويل عهده الأمني �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأم� حممد بن �ضلمان 
ويل العهد وزير الدفاع، حفظهما اهلل 

واأطال اأعمارهما على طاعته.
وم��ن هنا ف���اإن م��ا مت اإع��ان��ه عن 
م��ي��زان��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام ل�����ض��يء ي�ضتوجب 
ال���وق���وف م��ع��ه، ف��ل��ق��د راأي���ن���ا م���ا يثلج 
اأجمل  وال��ق��ادم  النف�س  ويريح  ال�ضدر 
املخل�ضون  ه���وؤلء  ظ��ل  اهلل طاملا  ب���اإذن 
اأ���ض��ح��اب ال��ن��ظ��رة ال�����ض��ائ��ب��ة وال��وق��ف��ة 
ال�����ض��ادق��ة واخل����ط����وات امل��خ��ل�����ض��ة، اإذ 
ال��ت��ح��ول احلقيقي م��ن الع��ت��م��اد  ب���داأ 
ع���ل���ى م�������ض���در ال���ن���ف���ط اإل������ى م�����ض��ادر 
وفعلت  اخل��ط��ط  ل��ذل��ك  ور�ضمت  �ضتى 
الباد  �ضتنقل  التي  الأنظمة اجلديدة 
القليلة  ال�����ض��ن��وات  خ��ال  نوعية  نقلة 

رزقتنا  فيما  لنا  ب��ارك  اللهم  القادمة، 
اأمرنا  وارزقنا �ضكرك واحفظ لنا ولة 
وه��ي��ئ ل��ه��م ال��ب��ط��ان��ة ال�����ض��احل��ة التي 
فيما  تطلعاتهم  حتقيق  على  تعينهم 

يخدم الوطن واملواطن.

ميزانية المشروعات الشاملة 
ب������دوره اأك�����د ����ض���ع���ادة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ب��ن  ���ض��ع��د  اأ.د  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل���ل�������ض���وؤون 
احلرمني  خ��ادم  حر�س  دعجم  حممد 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 
اآل �ضعود، و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأم� 
ويل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ع��ل��ى  ال�����دف�����اع، ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل،  وزي������ر 
ليتحقق  ال���ع���ام���ة  امل�����ض��ل��ح��ة  م����راع����اة 

للوطن ومواطنية التقدم والزدهار. 
واأ�����ض����اف ب�����اأن امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة 

يف خمتلف القطاعات والذي �ضاهم يف 
وهو  القت�ضادي  النمو  معدل  ارت��ف��اع 
لقوة ومتانة القت�ضاد  ما يعد موؤ�ضراً 
ال�����ض��ع��ودي ع��ل��ى م��واج��ه��ة م���ا مي���ر به 
اأ�ضال  مفاجئة،   متغ�ات  م��ن  ال��ع��امل 
اهلل تعالى اأن يبارك يف خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، 
الأم�  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ويحفظ 
ويل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
وزي���ر ال���دف���اع،  ك��م��ا اأ���ض��ال��ه اأن ي��ب��ارك 
هذا  اأبناء  من  املخل�ضني  الرجال  لكل 
الوطن يف خمتلف املجالت واأن يجمع 

كلمتنا يف هذه الباد على احلق. .

اإلصالح والتجديد 
وق�����ال ال���دك���ت���ور م���ب���ارك ح��م��دان 
ع���م���ي���د خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وال��ت��ع��ل��ي��م 

ل��ل��دول��ة وم���ا حت��م��ل��ه م���ن ب��ن��ود ���ض��وف 
ت�����ض��ه��م يف ت���ق���دم وازده����������ار امل��م��ل��ك��ة؛ 
لل�ضيا�ضة  نتيجة  ج���اء  حت��ق��ق  م��ا  لأن 
احلكيمة للدولة وكذلك وجود الرجال 
املخل�ضني لهذا الوطن والذي ي�ضعون 
دائ���م���ا ل��رف��ع��ة وازده������ار ه���ذا ال��وط��ن، 
ح��ي��ث ي��ع��د م���ا حت��ق��ق ب����الإع����ان عن 
اأك���ر م��ي��زان��ي��ة يف الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي، 
مع التاأكيد على ارتفاع الإيرادات غ� 
النفط  النفطية وتقليل العتماد على 

لي�ضل اإلى 50% تقريبا.
وج�����اء ذل����ك ب��ف�����ض��ل م���ن اهلل عز 
وج����ل، ث���م ب��ف�����ض��ل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ض��ي��د،  
ف��ل��ت��م�����ض��ي ق���دم���اً يف ا���ض��ت��ك��م��ال اأه���م 
ال���رام���ج ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل���روؤي���ة امل��م��ل��ك��ة 
الوطني  ال��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج  وه���و   2030
ا���ض��ت��م��رار  امل��ي��زان��ي��ة  حملت  ك��م��ا   2020
ال�ضاملة  التنموية  امل�ضروعات  تنفيذ 

الأوط��ان  اأجمل  وطني  يظل  امل�ضتمر: 
ع��ل��ى الإط������اق؛ ف��اخل��� ب��ف�����ض��ل اهلل 
والأم������ن  م���ت���وا����ض���ل���ة  وال���ن���ع���م  وارف 

والأمان متوافر يف كل ركن وزاوية..
يف  وم��ت��ن��وع��ة  م�ضتمرة  والتنمية 
احل��ي��اة. وميزانية اخل�  كل جم��الت 
. وم��ن ف�ضل اهلل  والإ���ض��اح متجددة 
ت���زام���ن اإع�����ان امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة مع 
املباركة خلادم احلرمني  البيعة  ذكرى 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 
ال��ت��ن��م��ي��ة ت�ض�  وق��اف��ل��ة   . ح��ف��ظ��ه اهلل 
بادنا  اأن  من  وبالرغم  ثابتة.  بخطى 
ت���واج���ه ه��ج��م��ة ���ض��ر���ض��ة م���ن الأع������داء 
احلاقدين واملرب�ضني، اإل اأن كل �ضيء 
يف وطني ي�ض� على ما يرام. والقافلة 
ت�ض� ول عزاء للحاقدين. ولهذا اأقول 
وطن  واأع��ظ��م  اأف�ضل  وطني  يا  �ضتظل 

من بني كل الأوطان.

اخل���� ع��م��ي��م  مب��ي��زان��ي��ة �ضاملة 
واإي��رادات مرتفعة . و�ضلمان يف قلوبنا 
وحممد يف بوؤبوؤ العني بروؤية ع�ضرينية 
كل   فعلى  ولذلك  طموحة.  وثاثينية 
مواطن خمل�س اأن يعمل بجد واجتهاد 
وي��ح��ر���س ع��ل��ى امل�����ض��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
اأم��ن  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ  التنمية  م�����ض���ة 
ب��اده ول ي��رك جم��اًل لكل مرب�س 

يريد اأن يعبث باأمن الوطن.

تمكين القطاع الخاص
اأ.د.  ال����ط����ب   ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  اأم�������ا 
��د ف��ق��ال:  ���ض��ل��ي��م��ان ب���ن حم��م��د احل��م��يِّ
اأعلن خادم احلرمني ال�ضريفني حفظه 
والتي  العام  لهذا  الدولة  ميزانية  اهلل 
ت�����ض��م��ن��ت ال���ك���ث���� م����ن اخل������ ل��ه��ذا 
ال���وط���ن واأب���ن���ائ���ه؛ ول���ع���ل م���ا مي��ي��زه��ا 
ال�������ض���رف على  ال����دول����ة يف  ا����ض���ت���م���رار 
امل�ضاريع املختلفة ودفع عجلة القت�ضاد 
من  التقليل  �ضيا�ضة  يف  وال���ض��ت��م��رار 
وذلك  للدخل  اأ�ضا�ضي  كم�ضدر  النفط 
باأطاق العديد من الرامج التنموية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ن���وي���ع م�������ض���ادر ال���دخ���ل 
ومت��ك��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن القيام 
ال��ت��وازن وال���ض��ت��ق��رار  ب���دوره وحتقيق 
امل����ايل وف���ق روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة ال��ط��م��وح��ة 
2030 كما اأن هذه امليزانية تاأتي يف وقت 
اأعلنت فيه الدولة احلرب على الف�ضاد 
ب��ك��اف��ة اأن����واع����ه واحل����ف����اظ ع��ل��ى امل���ال 
توجيه  الإنتباه  يلفت  ما  ولعل  ال��ع��ام، 
اهلل  ال�ضريفني حفظه  خ��ادم احلرمني 
ال�����ض��ري��ح ل��ك��اف��ة ال�����وزراء وامل�����ض��وؤول��ني 
وت���ط���وي���ر  الأداء  م�������ض���ت���وى  ب����رف����ع 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة مب��ا ي��ح��وز على 
ر���ض��ى امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات وه���ذا ما 
ت��ع��ود ع��ل��ي��ه اأب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة م��ن ق��ادت��ه��ا 
امل��خ��ل�����ض��ني ال��ع��م��ل ال������دوؤوب مل��ا يحقق 
الآم����ال وي��ر���ض��ي ال��ط��م��وح��ات ون�����ض��األ 
اهلل اأن يحفظ قائد هذا الوطن و�ضمو 
ويل العهد الأمني ويدحر كيد الأعداء 
املرابطني  جنودنا  وين�ضر  املرب�ضني 
على احل���دود وي��رح��م ال�����ض��ه��داء منهم 
وي��ع��ايف امل�����ض��اب��ني وي��ح��م��ي ه���ذا البلد 

العزيز اإنه �ضميع جميب.

أكبر ميزانية إنفاقيه
توسعية

�ضليمان  اإب���راه���ي���م   ال���دك���ت���ور  وي���ق���ول 
الأ�ضنان:  ط��ب  كلية  عميد  ال�ضهراين 
اأع����ل����ن خ�������ادم احل���رم���ني  ب���ح���م���د اهلل 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز 
املالية  ال�ضنة  ميزانية   - اهلل  -حفظه 
ُع��دت يف �ضوء  1439 / 1440ه���� وال��ت��ي 
التطورات القت�ضادية املحلية والعاملية 
اأكر ميزانية اإنفاقية تو�ضعية يف تاريخ 
تراجع  ال�ضعودية رغم  العربية  اململكة 
اأ����ض���ع���ار ال��ن��ف��ط ب���واق���ع ال��ن�����ض��ف عن 
ال�ضنوات ال�ضابقة، وقد جعلت املواطن 
كما  اأول��وي��ات��ه��ا،  �ضميم  يف  ال�����ض��ع��ودي 
جهود  جن���اح  امل��ي��زان��ي��ة  ب��ي��ان��ات  تعك�س 
احلكومة يف حت�ضني اإدارة التوازن املايل 
القاعدة القت�ضادية  من خال تنويع 

قيادات بالجامعة تشيد
بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة
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• مختصون: موازنة 2018 كفيلة
باستكمال مشاريع التنمية

• إجازة ميزانية بهذه المواصفات
مؤشر يدل على نجاح رؤية القيادة

• الميزانية عكست صمود السياسات االقتصادية
للمملكة أمام التحديات

وم�ضادر الدخل، والقدرة على التكيف 
مع التطورات وجتاوز التحديات..

ك��م��ا اأك����دت امل��ي��زان��ي��ة اأن ال��ق��ط��اع 
اخلا�س �ضريك اأ�ضا�ضي يف التنمية من 
يف  ت�ضهم  حتفيزية  بحزم  دعمه  خال 
املزيد  وتوف�  القت�ضاد  دعائم  تعزيز 
م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن��ني، وق��د 
جنحت الرامج احلكومية يف تقلي�س 
اإلى ن�ضبة  العتماد على النفط لي�ضل 
الن�ضف تقريباً. اأما الن�ضف الآخر من 
الإنفاق يف امليزانية فياأتي من مداخيل 
الدين،  اأوراق  واإ���ض��دارات  نفطية  غ� 
حيث مت اطاق اثني ع�ضرة  برناجماً 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال����روؤي����ة يف ت��ن��وي��ع 
القطاع  ومتكني  القت�ضادية،  القاعدة 
اخل���ا����س م���ن ال��ق��ي��ام ب�����دور اأك�����ر مع 

املحافظة على كفاءة الإنفاق.
ك����م����ا اأ��������ض�������اد خ����������ادم احل����رم����ني 
ال�����ض��ري��ف��ني مب��ا حت��ق��ق م��ن خف�س يف 
ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة ل��ل��ع��ام امل�����ايل احل���ايل 
بن�ضبة جتاوزت ) 25 % ( مقارنة بالعام 

املايل املا�ضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ون�ضاأل اهلل العلي القدير اأن تكون 
م��ي��زان��ي��ة خ��� ومن����اء وب��رك��ة للوطن 

واملواطن. 

نجاح الخطط االقتصادية
ع��و���س  ب����ن  م���ن�������ض���ور  اأ.د.  وي�������ض���� 
الربوية  الإدارة  اأ���ض��ت��اذ  القحطاين 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ب��اجل��ام��ع��ة اإل����ى اأن 
ب�ضدور  خ����اً  ا�ضتب�ضروا  امل��واط��ن��ني 
اأك���ر  ت��ع��د  وال���ت���ي  2018م  م��ي��زان��ي��ة 
م���ي���زان���ي���ة يف ت�����اري�����خ ه������ذا ال���وط���ن 
املعطاء؛ مما يدل على جناح اخلطط 
الق��ت�����ض��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا 
ال�������ض���اب ال���ط���م���وح ���ض��م��و ويل ال��ع��ه��د 
ال��ظ��روف القت�ضادية  الأم��ني يف ظل 
ال���ت���ي مت���ر ب���ال���ع���امل  ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 

هبوط اأ�شعار النفط. 
لقد عا�س املواطن ال�ضعودي هذه 
القيادة  اه��ت��م��ام  يلم�س  وه��و  ال��ف��رح��ة 
ال���را����ض���دة ب��ال��وط��ن وامل���واط���ن خ��ال 
يف  الب�ضيطة  ال��زم��ن��ي��ة  احل��ق��ب��ة  ه���ذه 
ظ��ل عهد ق��ي��ادة احل��زم وال��ع��زم والتي 
���ض��دق��ت م��ا ع��اه��دت اهلل عليه خ��ال 
الزمن،  عمر  يف  ذهبية  �ضنوات  ث��اث 
العهد  ويل  �ضمو  وم�����وؤازرة  مب�����ض��ان��دة 
الأمني قائد الإ�ضاح الإداري واملايل، 
التنموية  امل���ب���ادرات  جمموعة  وق��ائ��د 
الهادفة �ضواء على م�ضتوى القطاعات 
العامة اأو القطاع اخلا�س  مما ينعك�س 
اأث��ره��ا اإي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى امل��واط��ن��ني، مما 
ثابتة  بخطى  ب��ادن��ا  �ض�  على  ي��دل 
يف زي������ادة م�����ض��ت��وى الإي����������رادات غ� 
وال��ت��زام  الق��ت�����ض��اد،  وت��ن��وع  النفطية 
والو�ضوح  ال�ضفافية  بتعزيز  ال��دول��ة 
والإف�ضاح املايل والق�ضاء على الف�ضاد 
بكافة اأ�ضكاله واألوانه مبا يتما�ضى مع 

اأهداف روؤية اململكة 2030م.
البيعة  ذك����رى  نعي�س  اإذ  ون��ح��ن 
واع���ت���زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  لنلم�س  ال��ث��ال��ث��ة 
ون�ضرة  والعزم  احل��زم  مبادئ  تر�ضيخ 
امل��ظ��ل��وم ، وت��ب��ووؤ ه��ذه ال��دول��ة املكانة 
امل�����رم�����وق�����ة م�����ن ب�����ني ال����������دول ع��ل��ى 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي 
وما   ، املكلومة  ال�ضعوب  مع  ووقوفها 
واإداري��ة  مالية  اإ�ضاحات  ت�ضهده من 
غ����� م�����ض��ب��وق��ة ي�����ض��ه��د ب���ه���ا ال���ع���امل 
ي�ضاحبها   ، ال��داخ��ل��ي  قبل  اخل��ارج��ي 
ال����������ولء وال�����ت�����اح�����م ب�����ني ال����ق����ي����ادة 
وال�ضعب يف ظل اأجواء اآمنة وم�ضاريع 
اق���ت�������ض���ادي���ة، وب�����رام�����ج اإ����ض���اح���ي���ة 
وت���ن���م���وي���ة واع���������دة ل����وط����ن ط���م���وح، 
واق��ت�����ض��اد م��زده��ر، وجم��ت��م��ع ح��ي��وي. 
حفظ اهلل لهذه الباد اأمنها وقادتها 

وا�ضتقرارها. .  

قيادة حكيمة
وق�������ال ع���م���ي���د ال����ق����ب����ول وال��ت�����ض��ج��ي��ل 
باجلامعة د. عبداملح�ضن القرين: حتت 
العلم  ب�ضاح  مت�ضلحة  حكيمة  ق��ي��ادة 
العربية  اململكة  ت�ضعى  ال�ضباب  وع��زم 
لدولة  ق��وي  ا�ضا�س  لو�ضع  ال�ضعودية 
الرفاهية ل�ضعبها  حديثة ت�ضمن فيها 
اإلى  م�ض�ا  والعطاء،  النمو  ودميومة 
على  تعمل  ت��ع��د  ال��ي��وم مل  ال��دول��ة  اأن 
رف��اه��ي��ة امل���واط���ن ف��ح�����ض��ب، ب��ل ت�ضعى 
معها  ت�ضمن  متينه  ا���ض��ا���ض��ات  ل��و���ض��ع 
القادمة،  لاأجيال  الرفاهية  ا�ضتمرار 
اأه��داف��ا  اأم��ام��ه��ا  ال��دول��ة  و�ضعت  فلقد 
وا�ضحة جلية ت�ضعى اإلى حتقيقها وفق 
تنتقل  عاملية  وم��ع��اي���  علمية  خطط 
ب��ال��دول��ة اإل����ى م��راح��ل ج��دي��دة حتقق 

تقدم الوطن. 
واأكد القرين: باأن اإعان ميزانية 
ع��ل��ى جن��اح  ���ض��اه��دا  اإل  ي��ك��ن  2018 مل 
القت�ضاد  لتح�ضني  امل��ت��خ��ذة  اخل��ط��ط 
ب احلياه لأي دولة  �ضّ وال��ذي يعتر عرَ
املعلنة  امل��ي��زان��ي��ة  اأن  ك��م��ا  وازده����اره����ا، 
اأرقامها  اأت��ت  حيث  ا�ضتثنائية،  ج��اءت 
هذا العام باأكر انفاق يف تاريخ اململكة 
ال��دول��ة ما�ضية يف  اأن  ل��ل��ع��امل  ل��ت��وؤك��د 
خططها  وف���ق   2030 روؤي��ت��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
 2018 ميزانيه  ت��وؤك��د  كما  الطموحة،  
على جناح اخلطط املتبعة، ومن اأهمها 
ب��رن��ام��ج ال����ت����وازن امل������ايل، ح��ي��ث جنح 
ال��رن��ام��ج يف خ��ف�����س ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة 
لتحرير  الإي�������رادات  م�����ض��ادر  وت��ن��وي��ع 

على  العتماد  ال�ضعودي من  القت�ضاد 
النفط كم�ضدر دخل وحيد للدول. 

بداية  القرين قائا: مع  واختتم 
الدولة قدما  عام مايل جديد مت�ضي 
ويِف  �ضابة و�ضعب  واإدارة  بقيادة حكيمة 
لبناء  ب��ي��د  ي���دا  ول��ل��ع��م��ل  ب��ج��د،  للعمل 
حفظ  ع��ظ��ي��م.  ل��وط��ن  ب��اه��ر  م�ضتقبل 
اهلل هذا الوطن قيادة و�ضعبا واأدام عليه 

اأمنه ورخاءه.

التوازن االقتصادي
ال�ضورى  قال ع�ضو جمل�س  من جهته 
وع�ضو هيئة التدري�س بق�ضم املحا�ضبة 
د.حممد اآل عبا�س: برغم اأن م�ضطلح 
امليزانية هو الأكرث ا�ضتخداما لكن هذا 
امل�ضطلح ل يعر ب�ضكل �ضحيح وكامل 
ال��ذي  فامل�ضطلح  املق�ضود،  املعنى  ع��ن 
ي�ضتخدم يف عمل املحا�ضبة هو املوازنة، 
امل�ضتقبل  ع��ن  تعر  املعنى  ب��ه��ذا  وه��ي 
املخطط له، واأي�ضا عن الفعل امل�ضتمر 
لتحقيق التوازن القت�ضادي؛ فالدولة 
م�ضروفاتها  ب��ني  امل��وازن��ة  اإل���ى  ت�ضعى 
طوال  م�ضتمر  وب�ضكل  ايراداتها  وب��ني 
العام، فهي ت�ضتخدم املوازنة التي اأعلن 
ورقابة  ك���اأداة تخطيط  اأي��ام  قبل  عنها 

م�ضتمرة.
وق�������ال: اأع����ل����ن خ������ادم احل���رم���ني 
ال�����ض��ري��ف��ني ع���ن اأ���ض��خ��م م��ي��زان��ي��ة يف 
تاريخ اململكة تت�ضمن 978 مليار ريال 
كم�ضروفات، بينما اليرادات املتوقعة 
ت��ب��ل��غ 783 م���ل���ي���ارا. وامل�������ض���روف���ات يف 

الت�ضريع ال�ضعودي تعتر قانونا �ضاريا 
واجب التنفيذ. وهذا معناه اأن حكومة 
امل��م��ل��ك��ة ق���د األ���زم���ت ن��ف�����ض��ه��ا ق��ان��ون��ي��ا 
املبلغ ال�ضخم خال عام  ب�ضرف هذا 
امل�ضروفات  و  امل�ضروعات  وعلى  واح��د 
لكل  املالية،  وزارة  عليها  وافقت  التي 
ن�ضبح  وب��ه��ذا  حكومية،  وج��ه��ة  وزارة 
عن  الدولة  تعلن  عندما  �ضعادة  اأك��رث 
امل�����ض��روف��ات الأ���ض��خ��م يف ت��اري��خ��ه��ا؛ 
وتتح�ضن  ب�����ض��رع��ة  ت�����ض���  ف��ال��ت��ن��م��ي��ة 
ومع  املواطن،  دخل  وكذلك  اخلدمات 
م�ضكلة  ال�����ض��رف  ت��وق��ي��ت  يبقى  ذل���ك 
واأي��ن يتم ال�ضرف كذلك وهذا �ضوف 
وم��ن  اخ����رى  اإل����ى  وزارة  م��ن  يختلف 
اآخر ح�ضب تدفق الي��رادات  اإلى  �ضهر 

على الدولة.

مراقبة النمو االقتصادي
اآل ع��ب��ا���س: يف اجل��ان��ب الآخ���ر  وت��اب��ع 
قدرت اليرادات »تقديرا فقط« مببلغ 
اإل��زام��ي��ا  لي�س  ه��ذا  م��ل��ي��ارا،  لكن   783
مبعنى اأنه قد ي�ضعب  حتقيقه لأ�ضباب 
خمتلفة، فمثا مت ت�ضع� النفط عن 
م�ضتوى متحفظ دون 50 دولرا، وقد 
اأدن��ى من ذلك  النفط  اأ�ضعار  تنخف�س 
بينما  او قد ترتفع،  العام  فعليا خال 
مت تقدير اليرادات الأخرى بناء على 
معطيات اقت�ضادية معينة؛ فال�ضرائب 
م��ث��ا مت ت��ق��دي��ره��ا ب���ن���اء ع��ل��ى ق���درة 
التجار  والتزام  التح�ضيل  الدولة على 

بذلك وعدم التهرب.

تقديرها  مت  امل��روري��ة  واملخالفات 
ال�ضداد،  على  امل��واط��ن  ق��درة  على  بناء 
خارجة  تقديرات  جميعها  فهي  وهكذا 
عن  قدرة احلكومة على �ضبطها بقوة 
ملزمة  امل�ضروفات  كانت  ف��اإذا  ق��اه��رة. 
بينما  �ضلطة احلكومة وقرارها  وحتت 
الي��رادات لي�ضت كذلك فاإن دور وزارة 
بينهما  املوازنة  هو  العام  ط��وال  املالية 
ب�ضكل ل يوؤثر على الدولة واقت�ضادها. 
ف�����ا ي����ت����م اط��������اق ك����اف����ة امل�������ض���اري���ع 
ومتويلها من اللحظة الولى، ول يتم 
اي�����ض��ا اي��ق��اف ال�����ض��رف ح��ت��ى تتح�ضل 

اليرادات ب�ضكل يقيني.
لعبة خ��ط��رة يقوم  ه��و  ف��ال��ت��وزان 
ف��اإذا  ع��ام،  ك��ل  املالية  بها خ��راء وزارة 
تاأخرت اليرادات اأو انخف�ضت الأ�ضعار 
اأو تباطاأت وت�ة  التح�ضيل وللحفاظ 
ع��ل��ى الق��ت�����ض��اد ومن�����وه، ق���د ت�ضطر 
الحتياطيات  من  ال�ضحب  ال��ى  املالية 

اأو القرا�س بح�ضب احلالة الراهنة.
فاإذا كانت اليرادات م�ضمونة كان 
اف�ضل  موؤقتا  الحتياطي  ال�ضحب من 
ثم تعوي�ضه اذا مت حت�ضيل اليرادات، 
م�ضكلة  التح�ضيل  توقيت  ك��ان  اإذا  اأم��ا 
ف���اإن الق��را���س ه��و الأك���رث تف�ضيا، 
وامل�����ض��األ��ة ت��ع��ود دائ���م���ا اإل����ى ت��ق��دي��رات 
فمثا  ال�ضرف  اأهمية  او  املالية  وزي��ر 
الرواتب قد لميكن الراخي يف دفعها 
التي  امل�ضروفات  اأه��م  م��ن  فاإنها  لهذا 
ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��دب��� م�����ض��ادر 

مالية اآمنة له. 

تباطؤ اإليرادات 
واأ�ضار اآل اعبا�س اإلى اأنه وب�ضكل عام 
ف����اإن ع��م��ل وزارة امل��ال��ي��ة دق��ي��ق ج��دا 
ومهم وهي تراقب النمو القت�ضادي 
وح��رك��ة ال��ت��دف��ق��ات ال��ن��ق��دي��ة، بحيث 
تتخذه  ق����رار  اي  ان  دائ���م���ا  ت�����ض��م��ن 
حركة  على  يوؤثر  لن  ال�ضرف  ب�ضاأن 
الق��ت�����ض��اد ك��ك��ل. يف ه���ذا ال�����ض��اأن قد 
الى  م�ضطرة  نف�ضها  احلكومة  جتد 
امل�ضاريع لتباطوؤ  تاأخ� تنفيذ بع�س 
الي��������رادات وق����د جت���د ان���ه���ا ب��ح��اج��ة 
ال����ى امل�������ض���ارع���ة يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��دف��ع 
فاإن  املطاف  نهاية  ويف  النمو،  عجلة 
متويل  ال���ى  ج��اه��دة  ت�ضعى  ال���دول���ة 
بها،  التزمت  التي  امل�ضروفات  كافة 
ال�ضرف كل عام وبن�ضب  بل تزيد يف 
الذي  املبلغ  باملائة عن   20 ال��ى  ت�ضل 

مت العان عنه.
ت��ت��ج��اوز  ان  ع��ب��ا���س   اآل  وت���وق���ع 
امل�������ض���روف���ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ع��ام امل���ايل 
وبهذا  ري���ال،  ال��رل��ي��ون  مبلغ   2018
كب�  اأم��ل  على  فاإننا  ال�ضخم  املبلغ 
اأن ت�ضتكمل جميع م�ضاريع  باأذن اهلل 

التنمية

مسيرة عطاء وإنماء 
التطوير  عميد  ق��ال  جهته،  من 
امللك  بجامعة  واجل����ودة  الأك���ادمي���ي 
�ضعيد  ب���ن  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  د.  خ���ال���د، 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت�ضهد  ال��ه��اج��ري، 
ال���������ض����ع����ودي����ة ذك���������رى ت�������ويل خ�����ادم 
احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 
احلكم  مقاليد  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز،  والع���ت���زاز هنا 
يكمن فيما تتميز به بادنا ح�ضرها 
اهلل عن غ�ها من وج��ود احلرمني 
والأمان  الأمن  وحتقيق   ال�ضريفني، 
وال�ضتقرار ، وتوفر متطلبات احلياة 

الكرمية للمواطنني واملقيمني.
م��ا  »ان  ال����ه����اج����ري  واأ�������ض������اف 
قائدها  ي��د  على  ال��ي��وم  املمكلة  تقده 
خ�������ادم احل����رم����ني ال�������ض���ري���ف���ني م��ن 
املحافظة على امنها داخليا، والقيام 
م���ع ج���ارات���ه���ا يف ت��ع��زي��ز اأم���ن���ه���م يف 
اخل����ارج، وت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ض��ان��دة 
ال��دول  �ضتى  يف  واللوج�ضتية  امل��ادي��ة 
ال�����ض����ام����ي����ة، وح�������ض���وره���ا ب�����ض��ك��ل 
جمموعة  دول  ب���ني  وم�����ض��رف  ق���وي 
ال���ع�������ض���ري���ن، وم���ك���ان���ة ق����رارات����ه����ا يف 
امل��ت��ح��دة، وم��ا قدمته  الأم���م  جمل�س 
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة الره�����اب جتعل 
والع���ت���زاز  ب��ال��ف��خ��ر  ي�ضعر  امل���واط���ن 
ب��ق��ي��ادة ه���ذه ال��ب��اد امل��ب��ارك��ة يف ظل 

قيادتها احلكيمة الواعدة«.
وت����اب����ع »ك�����ل ه�����ذا ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا 
ال�ضادق  اخلال�س  بالدعاء  الل��ت��زام 
اهلل  يحفظ  ان  املباركة  الباد  لهذه 
وولة  وممتلكاتها  واأم��ن��ه��ا  عقيدتها 
اأم�����ره�����ا، وجت����دي����د ال��ب��ي��ع��ة وال��ث��ق��ة 
حب  وزرع  اهلل،  وفقهم  الأم���ر  ل���ولة 
م�ضتوى  على  عنه  وال��دف��اع  ال��وط��ن 
مبختلف  التعليم  وموؤ�ض�ضات  الأ�ضرة 
الدينية  املوؤ�ض�ضات  وكذلك  مراحلها 
واملحافظة  املجتمعية،  والع��ام��ي��ة 
وممتلكاته،  ال��وط��ن  مكت�ضبات  على 
املحافل  يف  الوطنية  الهوية  وتعزيز 
املحلية والدولية كل يف ح�ضب موقعه 

وعمله.
خ�������ادم  ق������ائ������دن������ا  اهلل  ح�����ف�����ظ 
امل��ل��ك �ضلمان  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
وويل  ����ض���ع���ود،  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
ع��ه��ده الأم����ني ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�ضمو  ال��وزراء وزي��ر الدفاع �ضاحب 
بن  �ضلمان  بن  حممد  الأم���  امللكي 
دينهما  خلدمة  ووفقهما  عبدالعزيز 

وامتهما ملا فيه خ� الباد والعباد.
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أخبار الجامعة

نادي العلوم  بمحايل يقيم دورة 
 الختبار »كفايات المعلمين«

عدنان األلمعي
العليا  امل�ضتويات  لطاب  تخ�ض�ضية  دورة  موؤخرا  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  نادي  نظم 
من ق�ضم الريا�ضيات، بعنوان “ال�ضتعداد لختبار كفايات املعلمني التخ�ض�ضي »ريا�ضيات«، 
وق��دم ال����دورة  ك��ل م��ن:- ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ح�ضني اإب��راه��ي��م، وال��دك��ت��ور يا�ضر عبد املنعم 
الطاب  تزويد  اإلى  ال��دورة  وهدفت  الريا�ضيات،  بق�ضم  التدري�س  هيئة  ع�ضوا  امل�ضطاوي، 
باملهارات العلمية والعملية التي ت�ضاعد على اجتياز اختبار القدرات يف تدري�س الريا�ضيات، 

وا�ضتمرت الدورة ملدة 3  �ضاعات تدريبية.

..ويقيم دورة  التسويق اإللكتروني
عدنان األلمعي

نظم نادي كلية العلوم والآداب مبحايل موؤخرا دورة تخ�ض�ضية لطاب ق�ضم نظم املعلومات 
الجنليزية«،  »باللغة  ���ض��اه  من�  اأن�����ض��ر  ال��دك��ت��ور  قدمها  الإل���ك���روين«  »الت�ضوق  ب��ع��ن��وان 
التدري�س بق�ضم نظم  العربية«، ع�ضوا هيئة  »باللغة  اإ�ضماعيل  اأحمد  اأحمد عمر  والدكتور 
الت�ضوق  الت�ضوق الإلكروين، وملاذا  ال��دورة تتمثل يف: مقدمة يف  املعلومات، وكانت حماور 
الإلكروين يف اململكة العربية ال�ضعودية، والبنية التحتية اللكرونية لاأعمال، وخماطر 
البيع، وقد  وبيان اخلداع يف عملية اخل�ضم وكيفية عملية  اللكروين،  الت�ضوق  وم�ضاوئ 

لقت الدورة قبول من جميع احلا�ضرين.

دورة في المقابلة الشخصية
بنادي كلية المجتمع بمحايل 

عدنان األلمعي
نفذ النادي الطابي بكلية املجتمع حمايل ع�ض� بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية دورة 
احلري،  عبدالوهاب  اأدي��ب  الدكتور  ال�ضخ�ضية" قدمها  املقابلة  "اجتياز  بعنوان  تدريبية 

وذلك مبعمل التعليم الإلكروين ال�ضاعة 11 �ضباحا. 
وهدفت الدورة اإلى التعرف على اأهم حماور املقابلة ال�ضخ�ضية وعنا�ضرها و اكت�ضاب، 
ومهارات التوا�ضل احلركية والكامية املهمة يف املقابلة ال�ضخ�ضية،  والتعرف على مكامن 

النجاح والف�ضل يف اجتياز املقابلة ال�ضخ�ضية 

اختتام فعاليات األنشطة الطالبية 
بعلوم وآداب ظهران الجنوب

عدنان األلمعي
اختتم  نادي كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب فعاليات الأن�ضطة الطابية لهذا الف�ضل، 
لهم  �ضلمت  حيث  املتنوعة،  ال��ن��ادي  اأن�ضطة  يف  وامل�ضاركني  املتفوقني  ال��ط��اب  تكرمي  ومت 

�ضهادات تقدير وجوائز عينية.
املتميز  لتفاعلهم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  للمتميزين  تكرميا  الفعاليات  و�ضملت 
وجهودهم امللمو�ضة يف اأداء ر�ضالة الكلية وتعزيز دورها الأكادميي واملجتمعي، خال الف�ضل 
الأول من العام اجلامعي 1438 / 1439، ب�ضهادات تقدير ودروع على م�ضرح الكلية، بح�ضور 
اأحمد الوادعي، ووكيل الكلية د. حممد بن عبداهلل القحطاين،  عميد الكلية د.م�ضفر بن 

ومن�ضوبي الكلية من اأع�ضاء هيئة تدري�س، وموظفني، واأولياء اأمور وطاب.
ورائ��د  الكلية   عميد  �ضعادة  األ��ق��اه��ا  واإر���ض��ادي��ة،  توجيهية  كلمات  احل��ف��ل  تخلل  وق��د 
ت��وع��وي��ا عن  ال��ن��ادي، كما ع��ر���س احل��ف��ل م�ضهدا م�ضرحيا  ال��ط��اب��ي��ة، ورئ��ي�����س  الأن�����ض��ط��ة 
التدخني، من اإعداد طاب النادي،  حيث ا�ضتمتع احل�ضور باحلفل. ويف اخلتام دعي اجلميع 

اإلى البوفيه املفتوح .

نادي البرامج المشتركة
يختتم لقاءاته لهذا الفصل

عدنان األلمعي
تخلله  وال��ذي  التح�ض�ية،  اأم�ضيات  برنامج  من  الأخ���  اللقاء  امل�ضركة  الرامج  ن��ادي  اأق��ام 
عدد من الفقرات والفعاليات، وكان �ضيف الأم�ضية الدكتور حممد املغربي مدير مركز موهبة 
وريادة الأعمال، الذي قدم حما�ضرة بعنوان: م�ضفوفة الإبداع للطالب اجلامعي. ودار احلوار 
حول الإبداع واقتنا�س الفر�س لإظهار اإبداعات الطاب، وكيفية اإثبات كفاءته مبكرا، وي�ضتفيد 
من اجلهات املجتمعية التي تدعم املواهب.   ت�ضمن اللقاء مداخات عديدة من الطاب، الذين 
اأك��دوا حر�ضهم على معرفة املزيد. ويف ختام اللقاء مت تكرمي العديد من الطاب يف خمتلف 
امل�ضاركات، ومنها تكرمي الفريق العامل يف نادي الرامج امل�ضركة بح�ضور م�ضاعد امل�ضرف العام 

على الرامج امل�ضركة الدكتور �ضلطان الأ�ضمري وتكرمي �ضيف اللقاء.

نادي البرامج المشتركة
Future Of work ينفذ برنامج

عدنان األلمعي
اأقام نادي الرامج امل�ضركة برنامج Future Of Work ، والذي يهدف اإلى تعريف طاب 
ال�ضنة التح�ض�ية بطبيعة تخ�ض�ضاتهم يف البيئة الوظيفية، حيث خدم الرنامج اأكرث من 
60 طالبا، مكنهم الرنامج من  زيارة عدة جهات تخدم التخ�ض�ضات املختلفة، من بينها م�ضنع 
ال�ضحية،  للتخ�ض�ضات  املركزي  ع�ض�  وم�ضت�ضفى  الهند�ضية،  للتخ�ض�ضات  اجلزيرة  دهانات 
تعرف  وقد  احلا�ضوبية.  للتخ�ض�ضات  خالد  امللك  بجامعة  املعلومات  لتقنية  العامة  والإدارة 
الطاب على البيئة العملية، التي �ضتكون مماثلة مل�ضتقبل تخ�ض�ضاتهم، و�ضاحب الرنامج 

جل�ضات نقا�س مع خراء من كل تخ�ض�س لاإجابة على ال�ضتف�ضارات املتنوعة. 

الجامعة تُكرم 
منسوباتها المتميزات 

بحفل مستقل
سارة القحطاني

اأقامت عمادة التطوير الأكادميي واجلودة 
باجلامعة "ال�ضطر الن�ضائي" حفل تكرمي 
املتميزات من اجلامعة من ع�ضوات هيئة 
برعاية  والطالبات  واملوظفات  التدري�س 
ك��رمي��ة م��ن م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امللك 
خالد الأ�ضتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 

ال�ضلمي.
وبداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم 
ترحيبية  كلمة  ثم  الوطني،  الن�ضيد  تاها 
الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  وكيلة  ل�ضعادة 
واجل���ودة ال��دك��ت��ورة ح�ضة اآل م��ل��وذ، اأك��دت 

بيئة  اي��ج��اد  على  اجلامعة  حر�س  خالها 
جامعية مثالية من خال تعزيز العنا�ضر 

الفاعلة من من�ضوبي اجلامعة.
ال��دك��ت��ورة م�ضتورة  األ��ق��ت  ذل���ك  ب��ع��د 
ملف  فقرة  تلتها  ال��ف��ائ��زات،  كلمة  اإدري�����س 
واجناز، حيث عر�ضت الفائزة الأولى يف كل 
جمال من جمالت اجلائزة اأهم ما ورد يف  

ملف اجنازها.
ثم كرمت الفائزات بجوائز التميز يف 
ح�ضلت  حيث  )ن�ضاء(،  اجلامعي  التدري�س 
اأ�ضتاذ الكيمياء الع�ضوية  على املركز الأول 
امل�������ض���ارك ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ب��اأب��ه��ا ال��دك��ت��ورة 
الثاين  املركز  يف  وج��اءت  اإدري�����س،  م�ضتورة 
بكلية  وال��ت��ق��ومي  ال��ق��ي��ا���س  م�ضاعد  اأ���ض��ت��اذ 
ال��دك��ت��ورة   ع��ب��ي��دة  ب�����ض��راة  والآداب  ال��ع��ل��وم 

ميمي ال�ضيد.
ويف جم���ال امل��وظ��ف امل��ت��م��ي��ز )ن�����ض��اء(

التوعية بالفساد 
في مجتمع خميس 

مشيط
عائشة الشهري

م�ضيط  بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ف��ع��ل��ت 
)�ضطر الطالبات( وبناءا على توجيهات 
م���ن وك���ال���ة ����ض���وؤون ال���ط���اب ال��رن��ام��ج 
ال��ت��وع��وي »م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ض��اد وح��م��اي��ة 
ال��ن��زاه��ة والأم��ان��ة« حت��ت رع��اي��ة  عماده 
ل�ضوؤون  العمادة  ووكالة  الطاب  �ضوؤون 
بالإ�ضافة  وبح�ضور25طالبة،  الطالبات 
التدري�س  ع�����ض��وات هيئة  م��ن  ع��دد  اإل���ى 

بالكلية.
ال�ضوء  اإلقاء  اإلى  وهدف الرنامج 
على معنى الف�ضاد والتعرف على جميع 

كلية  م��وظ��ف��ة  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�ضلت 
الأ�ضتاذة  م�ضيط  بخمي�س  والآداب  العلوم 
لفنية  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الأ���ض��م��ري،  عائ�ضة 
ب��اأب��ه��ا الأ���ض��ت��اذة  ال��ع��ل��وم  امل��خ��ت��رات بكلية 
ف��وزي��ة ال�����ض��ه��ري، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث مل��دي��رة 
اإدارة مكتب م�ضاعدة وكيل اجلامعة لكليات 

البنات الأ�ضتاذة قمر ع�ض�ي.
)�ضطر  املتميز  الطالب  جم��ال  ويف    
ال��ط��ال��ب��ات( ح�����ض��ل��ت ط��ال��ب��ة ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
وجاءت  الأول،  املركز  على  ع�ض�ي  اأ�ضواق 
الأ�ضنان  طب  كلية  طالبة  الثاين  املركز  يف 
كلية  طالبة  حققت  كما  ال�ضهري،  اأ���ض��م��اء 
���ض��وزان  م�ضيط  بخمي�س  والآداب  ال��ع��ل��وم 
ال��ق��ح��ط��اين امل���رك���ز ال���ث���ال���ث، ويف جم��ال 
التميز يف خدمة املجتمع )اأف��راد(، ح�ضلت 
الدكتورة هبة اإبراهيم اأ�ضتاذ م�ضاعد بكلية 

القت�ضاد املنزيل على املركز الثاين.

اآليات  اأن��واع��ه واأ���ض��ك��ال��ه، وال��ت��ع��رف على 
امل�ضاركة  ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى  ال��ع��اج وح���ث 

الفعالة يف حماربته والق�ضاء عليه.
الذكر  من  بتاوة  الرنامج  وب��داأ   
اأ�ضتاذه  نقا�س قدمتها  احلكيم ثم حلقة 
ال��دك��ت��ورة  بالكلية  الإ���ض��ام��ي��ة  الثقافة 
ت���ل���ى ذل���ك  اأح�����م�����د،  جن������اء ع���ط���ا اهلل 
ميكن  »كيف  بعنوان  تثقيفية  حما�ضرة 
املنظمات  يف  الإداري  الف�ضاد  م��ن  احل��د 
احلكومية« قدمتها اأ�ضتاذة اإدارة الأعمال 

بالكلية الدكتورة ر�ضا عبدالفتاح.
وتخلل الرنامج مداخات عديدة 
م��ن ال��ط��ال��ب��ات وال���رد عليها م��ن خال 
بع�س  توزيع  الرنامج، كما مت  مقدمي 
اأ�ضكال  للطالبات  تعر�س  التي  املطويات 
ال��ف�����ض��اد وب��ع�����س الآي����ات ال��ق��راآن��ي��ة التي 

حتثنا على البعد عن مظاهر الف�ضاد.

مجتمع الخميس
في زيارة لدور 

المسنين
عائشة الشهري

ب��خ��م��ي�����س م�ضيط  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
»���ض��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات« زي����ارة اإل����ى دار رع��اي��ة 
امل�ضنني ب��اأب��ه��ا، وذل���ك حت��ت رع��اي��ة ع��م��اده 
���ض��وؤون ال��ط��اب ووك��ال��ة ال��ع��م��ادة ل�����ض��وؤون 
ال��ط��ال��ب��ات، وب��اإ���ش��راف رائ����دة ال��ن�����ش��اط، د. 
ر����ض���ا ع��ب��دال��ف��ت��اح، ومب�������ض���ارك���ة ع����دد من 
م�ضاعدة  �ضعادة  راأ�ضهن  وعلى  املتطوعات 
العميد الدكتورة اأمل ح�ضني اآل م�ضيط، و 
16متطوعة من الطالبات، و3 اأع�ضاء هيئة 

تدري�س و3 موظفات من الكلية.
وقدم خال الزيارة  فطور متنوع مبا 
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نادي الهندسة يقيم
فعالية النادي يجمعنا 

عدنان األلمعي
اأع�ضاء  اقام نادي الهند�ضة اللقاء الثاين �ضمن برنامج النادي يجمعنا، بح�ضور عدد من 
هيئة التدري�س، واأكرث من 45 طالبا من الكلية، وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبيه باحل�ضور. 
ب��ع��ن��وان الت�ضويق الفعال  ال��ت��دري�����س وال��ط��اب  اأع�����ض��اء ه��ي��ة  ب��ني  ن��ق��ا���س  ت��ل��ى ذل���ك حلقة 
للمهند�س اجليد. وتلى ذلك تكرمي اأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضاركني، واختتم اللقاء بوجبة 

ع�ضاء وبرنامج ريا�ضي.

نادي العلوم بمحايل يقيم
دورة تخصصية  لكفايات المعلمين

عدنان األلمعي
اأقام نادي كلية العلوم والآداب مبحايل ع�ض� دورة تخ�ض�ضية لطاب ق�ضم اللغة الجنليزية 
على  اجنليزي«   »لغة  التخ�ض�ضي  املعلمني  كفايات  لختبار  "ال�ضتعداد  بعنوان  بالكلية  
م�ضرح الكلية،  قدمها الدكتور  ال�ضيد حممد ادم �ضقف - ع�ضو هيئة التدري�س بق�ضم اللغة 

الجنليزية بالكلية،
وهدفت الدورة اإلى تزويد الطاب باملهارات العلمية والعملية التي ت�ضاعد على اجتياز 
اختبار القدرات يف تدري�س اللغة الجنليزية، وتلقى الطاب يف هذه الدورة معلومات مفيدة 
عن طرق تدري�س املهارات الأربع اإ�ضافة لطرق اختيارها، وقام الطاب كذلك بحل عينات 
من اختبار كفاءات اللغة الجنليزية  وتخلل هذه الدورة فرات راحة وقدم فيها للطاب 

وجبات خفيفة.
وكان من اأبرز اهداف الدورة رفع م�ضتوى وعى الطاب واخلريجني باأهمية اختبار 
باأهمية  الطاب  وعي  م�ضتوى  ورف��ع  واملهني  ال�ضخ�ضي  امل�ضتويني  على  اللغوية  الكفايات 
التي  والتكتيكات  بال�ضراتيجيات  الطاب  وتزويد  لاختبارات  املبكر  ال�ضتعداد  وكيفية 
باأ�ضئلة واأجوبة متنوعة و�ضاملة  الكفايات، وتزويدهم  اأ�ضئلة اختبارات  ت�ضاعدهم على حل 

لكل ما در�ضه الطالب يف منهج اللغة الإجنليزية يف الأعوام ال�ضابقة .

نادي العلوم الطبية بخميس مشيط 
يختتم أنشطته لهذا الفصل 

عدنان األلمعي
الريا�شي وامل�شرحي  الن�شاط  التطبيقية بخمي�س م�شيط  الطبية  العلوم  نادي كلية  اأختتم 
الكلية  ووكيل  العلياين  م�ضعل  بن  م�ضيعل  د.  املكلف  الكلية  عميد  بح�ضور  الف�ضل،  لهذا 
د.عبداهلل ال�ضبعاين،  ووكيل الكلية للجودة والتطوير احمد ع�ض�ي، ومن�ضوبي الكلية من 
اأن�ضطة  يف  امل�ضاركني  الطاب  تكرمي  وط��اب، حيث مت  التدري�س وموظفني  هيئة  اأع�ضاء 
اأبيات  النادي وتكرمي الفائزين يف الن�شاط الريا�شي على م�شرح الكلية، كما تخلل احلفل 
م�ضرحي  وم�ضهد  وطنية  و�ضيلة  الف�ضل،  لهذا  النادي  اأن�ضطة  عن  مرئي  وعر�س  �ضعرية 

متنوع من اإعداد طاب النادي.

النادي الطالبي بكلية المجتمع بمحايل
يزور فرع الجامعة بتهامة 

عدنان األلمعي
�ضمن برنامج الزيارات اخلارجية، نفذ النادي الطابي بكلية املجتمع مبحايل زيارة لفرع 

جامعة امللك خالد بتهامة، حيث ا�ضتقبل وفد الطاب امل�ضرف العام على فرع اجلامعة �ضعادة 
الدكتور اأحمد عاطف ال�ضهري الذي  قدم  كلمة تعريفية عن الفرع والكليات والإدارات. 

وحتدث ال�ضهري عن اأهمية ودور النادي الطابي يف بناء �ضخ�ضية الطاب. كما وزع 
�ضعادته عددا من الهدايا القيمة علي طاب النادي، حيث تعرف الطاب من خال هذه 
الزيارة على اأق�ضام واإدارات فرع اجلامعة، مثل اإدارة املتعاقدين واإدارة التعلم الليكروين، 

واإدارة اخلدمات وتقنية املعلومات وغ�ها من الأق�ضام.

نادي البرامج المشتركة
يختتم أولمبياد التميز الثقافي 

عدنان األلمعي
�ضتة جم��الت من  اح��ت��وى  ال��ذي  الثقايف،  التميز  اأومل��ب��ي��اد  امل�ضركة  ال��رام��ج  ن��ادي  اختتم 
القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية والإلقاء وال�ضعر الف�ضيح وال�ضعر النبطي والإن�ضاد؛ وهدف 

الأوملبياد اإلى دعم املواهب املوجودة يف الرامج امل�ضركة، حيث �ضجل قرابة ال� 40 طالبا.  
ومتركزت اجلوائز الثاث يف املراكز الأولى من كل جمال، وقد كان لكل جمال جلنة 
حتكيم خمت�ضة لها باع طويل يف جمالها، حيث �ضهد الرنامج مناف�ضة حادة بني املواهب 

امل�ضاركة يف قمة التميز، وكانت الفروقات يف بع�س املجالت بالفوا�ضل. 
واأعرب رائد نادي الرامج امل�ضركة م. في�ضل ال�ضمراين عن اأمله يف اأن ميثل امل�ضاركون 

يف اأوملبياد التميز الثقايف مناذج مميزة، ميثلون اجلامعة يف العديد من املحافل م�ضتقبا.

ق�ضام لكرة القدم  بفوز ق�ضم »ال�ضريعة« على ق�ضم »الريا�ضيات« بنتيجة 3-2 وكانت املباراة النهائية برعاية عميد كلية العلوم والآداب  اختتم نادي كلية العلوم والآداب مبحايل مناف�ضات دوري الأ
ق�شام، وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س،  الدكتور ابراهيم اآل قايد ع�شريي، وبح�شور وكيل الكلية لل�شوؤون االأكادميية االأ�شتاذ خالد الزبيدي، ورائد الن�شاط الدكتور حممد اأبو زهو، وروؤ�شاء االأ

ق�ضام، ويف نهاية املباراة �ضلم راعي البطولة امليداليات والكاأ�س للفريق الفائز يف جو متلوؤه البهجة وال�ضعادة من جميع احلا�ضرين . وعدد كب� من طاب الكلية من خمتلف الأ

قسم الشريعة بطال لدوري األقسام بكلية العلوم واآلداب بمحايل

ال�ضحية، كما  امل�ضنات  يتنا�ضب مع ظروف 
عر�ضت الطالبات رق�ضة اخلطوة ال�ضعبية 
مب�����ض��ارك��ة امل�����ض��ن��ات وت���ب���ادل���ت ال��ط��ال��ب��ات 
الأح����ادي����ث ال���ودي���ة م��ع��ه��ن ب��غ��ي��ة ال��ت��ق��رب 
مت  كما  همومهن،   اإل��ى  وال�ضتماع  اإليهن 
ت��وزي��ع جم��م��وع��ة م��ن ال��ه��داي��ا ع��ل��ى ن��زلء 
الدار لإدخال البهجة وال�ضرور يف قلوبهم، 
حيث اأظهر هوؤلء الكث� من الود واملحبة 

جتاه الطالبات.
ال����زي����ارة م���ن منطلق   وت����اأت����ي ه����ذه 
اخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����ت����ي ت�����ض��ع��ى ل��ه��ا 
اجلامعة ولتعميق مفهوم العمل التطوعي 
جماعة  على  حكراً  لي�س  واأن��ه  الجتماعي، 
اخل���ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م�ضئولية  اأو  معينة 
فقط،  واإمنا هو حق على اجلميع امل�ضاركة، 
اأفراد  بني  الرابط  اإلى جت�ضيد  بالإ�ضافة 
املجتمع واإدخال الفرحة يف قلوب امل�ضنني. 

 وعرت رئي�ضة دار رعاية امل�ضنني عن 
عمق امتنان اإدارة كلية املجتمع وعلى راأ�ضها 
اآل  اأم��ل  الدكتورة  العميد  م�ضاعدة  �ضعادة 
م�ضيط على هذه املبادرة واللتفاتة الطيبة 
التي ر�ضمت الب�ضمة على وجوه كبار ال�ضن، 
كما طلبت من رائده الن�شاط كتابة كلمة يف 
امللف الذهبي لتقييم مدى الرعاية املقدمة 

من الدار للنزلء.

آداب محايل تحتفل 
بيوم اللغة العربية

كريمة سالم 
العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�ضم  احتفل 
للغة  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  مب��ح��اي��ل  والآداب 
ال���ع���رب���ي���ة  حت����ت ����ض���ع���ار ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة، ب��ح�����ض��ور  م�ضاعدة 
ال��رف��اع��ي  حليمة  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميد 
الأع�ضاء  كب� من  وع��دد  الكلية  ووكيات 

واملن�ضوبات والطالبات.
وب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ض��ام ال��وط��ن��ي، ثم 
ت���اوة اآي����ات ع��ط��رات م��ن ال��ذك��ر احلكيم، 
وك��ل��م��ة م�����ض��ج��ل��ة ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإبراهيم اآل قايد، ثم كلمة رئي�س ق�ضم اللغة 
العربية الدكتورة �ضمية عكا�ضة، اثنت فيها 
على هذه البادرة العاملية التي من �ضاأنها اأن 
العربية  اللغة  باأهمية  العامل  وتذكر  تعزز 
لغة  باعتبارها  م�ضلم؛  كل  بها  يعتز  كهوية 
اأني�س ندوة  القراآن. واأدارت الدكتورة جناة 
والتقنيات  العربية  اللغة  بعنوان  ثقافية 
اجلديدة، ثم  قدمت الدكتورة اآمنة حممد 
اللغة  يف  التعريب  بعنوان  كلمة  طالب  اأب��و 
العربية، واأتبع ذلك بفوا�ضل  ثقافية عبارة 

عن عرو�س �ضوتية عن اللغة العربية، كما 
اأقيم على هام�س الحتفال م�ضابقة ثقافية  

للطالبات يف ال�ضعر والق�ضة والإلقاء.

دورتان تدريبيتان 
بمجتمع أبها

ليلى الشمراني 
نظمت كلية املجتمع باأبها دورة بعنوان 
»العادات ال�ضبع للنجاح« يف اإطار تفعيل 
اأن�ضطة وبرامج خدمه املجتمع بالكلية 
طالبات  م��ن  م��ت��درب��ة   »70« وب��ح�����ض��ور 
الكلية،  قدمتها الأ�ضتاذ امل�ضاعد بق�ضم 
العلوم الإدارية بالكلية الدكتورة �ضباح 
ف���ت���ح���ي. ت���ن���اول���ت خ���ال���ه���ا ع������ددا م��ن 
املحاور حول كيفية ال�ضعور بامل�ضئولية 

واملبادرة وكيفية الركيز على الأهداف 
وال����غ����اي����ات، واأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه وط��ري��ق��ة ال��و���ض��ول 
ل��ل��رب��ح دون خ�����ض��ارة واآل���ي���ة وم���ه���ارات 

التفاهم.
ب��ع��ن��وان  دورة  ال��ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت  ك���م���ا 
»التخطيط للم�ضتقبل منهج حياة« قدمتها 
ال��ع��ل��وم الإداري�����ة  امل�����ض��اع��د بق�ضم  الأ���ض��ت��اذ 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة ���ض��ب��اح ف��ت��ح��ي، وق��د 

ح�ضرها  50 متدربة.
وت����ط����رق����ت ف���ت���ح���ي خ���ال���ه���ا ل���ع���دة 
حم������اور ب���داأت���ه���ا ب���ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
بعد  احلياة،  مناهج  كمنهج من  التخطيط 
وكيفية  التخطيط  مبعنى  التعريف  ذل��ك 
واختتمت  ال��ذات��ي.  التميز  على  احل�ضول 
الع�ضر  لل�ضفات  مف�ضل  ب��ع��ر���س  ال�����دورة 

لل�ضخ�ضية الناجحة.

تدريب 150 طالبة
على اإلسعافات األولية

ليلى الشمراني
نظمت كلية املجتمع للبنات باأبها برناجما 
ع����ن الإ����ض���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة يف م��ت��و���ض��ط��ة 
الطب  كلية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  بلع�ضان، 
»����ض���ط���ر ال����ط����ال����ب����ات«، و����ض���م���ن ال���رام���ج 
الكلية.   التي تنظمها  والأن�ضطة املجتمعية 
اأك�����رث م���ن 150 ط��ال��ب��ة  ت��ع��ري��ف  ح��ي��ث مت 

بالإ�ضعافات الأولية، واأهميتها.
كيفية  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ت���دري���ب  ومت 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل������الت ال���ت���ي حت���ت���اج اإل���ى 
الإغ��م��اء واحل��روق  الإ�ضعافات مثل ح��الت 
م���ن ال���درج���ة الأول������ى ول��ك�����ض��ور ب��اأن��واع��ه��ا 

والت�ضمم والختناق.
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جامعات سعودية

مدير جامعة الملك سعود: ميزانية الدولة تسهم في تحقيق خطط الجامعات
اأو����ض���ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
�ضعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
العامة  امل��ي��زان��ي��ة  اإع����ان  اأن  ال��ع��م��ر، 
املايل )1440/1439ه����(  للعام  للدولة 
ال�ضيا�ضات  تطبيق  ط��ي��ات��ه  يف  ح��م��ل 
اإل����ى حتقيق  الق��ت�����ض��ادي��ة ال���رام���ي���ة 
التوازن والنمو الدائمني، وهو النهج 
اململكة  ف��ي��ه  ال����ذي مت�����ض��ي  ال���ق���ومي 
توجيهات  ظل  يف  ال�ضعودية  العربية 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني امل��ل��ك 
و�ضمو  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  �ضلمان 
ويل عهده الأم��ني - حفظهما اهلل - 
املتمثل يف حتقيق التوازن بني املوارد 

على  والإن��ف��اق  املتنوعة  القت�ضادية 
امل�ضاريع.

وق����ال م��ع��ال��ي��ه اإن م��ي��زان��ي��ة ع��ام 
رك����زت  اجل����دي����د  ن��ه��ج��ه��ا  يف  2018م 
ع���ل���ى دمي����وم����ة ال���ت���م���وي���ل ال�����ض��خ��ي 
حياة  مت�س  التي  املهمة  للم�ضروعات 
امل��واط��ن��ني وت��ام�����س اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
اخلا�س  القطاع  تغفل جانب  كما مل 

اإ�ضهاًما منها يف تنميته.
امل��م��ل��ك��ة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ض�����اف 
املتغ�ات  ظل  يف  ال�ضعودية  العربية 
ال�ضيا�ضي  امل�ضتويني  على  ال�ضريعة 
ج���ه���وده���ا  ظ����ل  ويف  والق����ت���������ض����ادي 

للتعزيز الإي��رادات غ� النفطية مع 
لتحقيق  الإنفاق  كفاءة  رفع  حماولة 
االن�����ش��ب��اط امل����ايل رك����زت ع��ل��ى رف��ع 
التوجهات  ح��ول  ال�ضفافية  م�ضتوى 
امل����ال����ي����ة ال����ع����ام����ة م�����ع دع������م ال��ن��م��و 
القت�ضادي، وحتقيق ال�ضتقرار املايل 
على  النفط  تقلبات  اأث���ر  م��ن  واحل���د 
الركيز  مع  للدولة  العامة  امليزانية 
ال��ن��وع��ي  امل�����ض��اري��ع ذات الأث������ر  ع��ل��ى 
الآليات  املايل اجليد، وو�ضع  والعائد 

الفاعلة للمراقبة وتقومي الأداء.
اأن حكومة خادم  واأو�ضح معاليه 
اإدراك�������اً منها  احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 

التطور  �ضياقات  يف  املعرفة  لأهمية 
والنمو ا�ضتمرت يف دعم هذا القطاع، 
حيث بلغت امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع 
بذلك  ل��ي��ك��ون  م��ل��ي��ارا؛   192 التعليم 
التحولت  الأه���م يف ظ��ل  القطاع  ه��و 
امليدان  تعد  التي  والتقنية  املعرفية 
احلقيقي للمزيد من النمو والتحول، 
يف  م�ضاعداً  اهلل  ب���اإذن  ذل��ك  و�ضيكون 
خمرجات التعليم ومتوافقاً مع �ضوق 
بالتطور  ال��ف��رد  على  وع��ائ��داً  العمل 
ال���ف���ك���ري ال������ذي ���ض��ي��ن��م��ي ال���ط���اق���ات 
قة. املعرفية يف ظل بيئة تعليمية خاَّ

واأردف معاليه قائًا: اإن ن�ضيب 

جامعة الملك 
عبدالعزيز تحتفل 

باليوم العالمي 
لذوي اإلعاقة

العزيز  عبد  امللك  جامعة  وكيل  افتتح 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور اأم����ني ب��ن يو�ضف 
نعمان اليوم فعاليات احتفال اجلامعة 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��اأ���ض��خ��ا���س 
تنظمه  ال���ذي  م،   2017 الإع���اق���ة  ذوي 
وك��ال��ة ع��م��ادة ����ض���وؤون ال��ط��اب ل��ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة مب�����ض��ارك��ة 22 
للموؤمترات  في�ضل  امللك  مبركز  جهة، 
املعر�س  اإلى  بالإ�ضافة  اجلامعة  مبقر 

امل�ضاحب.
م�ضاريع  ثاثة  ب�  الحتفال  ويتم 
ال��وط��ن��ي 2020  ال��ت��ح��ول  يف م���ب���ادرات 
مكانة  لتعزيز  اجلامعة  مبادرة  �ضمن 
البيئة  يف  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
تزويد  امل�ضاريع  وتت�ضمن  اجلامعية، 
ال��ب��ل��وت��وث،  بتقنية  امل��ك��ف��وف��ني  م�����ض��ار 
وم�ضروع "الدايزي فورمات"، وم�ضروع 

معر�س "احلياة على عجات".
ال��دك��ت��ور نعمان م��ن خال  وب���نّي 
التزاما  يعد  الحتفال  ه��ذا  اأن  كلمته، 
و���ض��ع��ي��ا م���ن اجل��ام��ع��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق بيئة 
بغ�س  اجلميع  فيها  يت�ضاوى  تعليمية 
النظر عن اختاف قدراتهم اجل�ضدية 
واحل�ضية، مثل اإن�ضاء اأول وكالة لذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ض���ة يف ج��ام��ع��ات 
اإلى م�ضاريع مبادرة  بالإ�ضافة  اململكة، 
تعزيز مكانة ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
يف اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ف����ازت ب��ت��م��وي��ل من 

 .  2020 ال���وط���ن���ي  ال���ت���ح���ول  ب���رن���ام���ج 
وامل�����ض��اري��ع ال��ث��اث ه��ي ت��زوي��د م�ضار 
"البلوتوث" بجانب  بتقنية  املكفوفني 
و�ضع مناهج اللغة الإجنليزية ب�ضيغة 
على  للمكفوفني  فورمات"  "الدايزي 

اجلوالت واملعر�س التوعوي املتنقل.
باليوم  الحتفال  فعاليات  وت�ضهد 
العاملي لاإعاقة العديد من اجلل�ضات، 
رئي�س جمعية  اأدار  وور���س عمل، حيث 
املهنا  اإبراهيم  الدكتور  الأجيال  رعاية 
ا�ضتعر�س  الب�ضرية"،  "الإعاقة  جل�ضة 
لاإعاقة  امل�����ض��اع��دة  التقنيات  خالها 
الثانية  اجلل�ضة  تركز  فيما  الب�ضرية، 
ور�ضة عمل  ت�ضمل  والبكم،  ال�ضم  على 
"تاأهيل �ضمعي لفظي لاأطفال زارعي 
ثم  ن��ب��وي،  اأح��م��د  القوقعة" ل��ل��دك��ت��ور 
والبكم"  ال�ضم  تغذية   " عمل  ور���ض��ة 
الها�ضمي،  جميلة  ال��دك��ت��ورة  تقدمها 
واأطفال  ال�ضوء  »ح�ضا�ضية  عمل  ور�ضة 
التوحد« للدكتورة حنان باقب�س. فيما 
الإعامية  التغطية  عمل  ور�ضة  تقام 
عن الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة لاأ�ضتاذة 
لاأ�ضتاذة  جتربة  وعر�س  جريل،  اآية 
ع���ات���ك���ة امل�����ا ع����ن ال����دم����ج ال�����ض��ح��ي��ح 
الأ�ضتاذة  تقدم  فيما  للتوحد،  ال�ضامل 
بعنوان  ال��غ��ام��دي ورق���ة عمل  اأ���ض��ج��ان 
امل��راأة  حياة  على  التقنية  ت��اأث���  م��دى 

الكفيفة.

جامعة امللك �ضعود من هذه امليزانية 
التنموية �ضي�ضهم يف حتقيق خططها 
ت��اأت��ي  اإذ  ال��ط��م��وح��ة  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
اجلامعة من �ضمن موؤ�ض�ضات الدولة 
اململكة  م�ضتقبل  لتواكب  ت�ضعى  التي 
اأولوياتها  راأ���س  على  وت�ضع   )2030(
حت���ول���ه���ا اإل�������ى م���وؤ����ض�������ض���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
غ��� ذات رب��ح��ي��ة، م��ع ال��رك��ي��ز على 
البتكار  ثقافة  ون�ضر  املعريف،  النتاج 
التعليمي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  وال���رك���ي���ز 
من  ال��راج��ع��ة  بالتغذية  يعنى  ال���ذي 
خ�����ال ب��ي��ئ��ة ع�����ض��ري��ة ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 
احلوار وتوظيف التقنية وتطبيقاتها 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ت���ك���ون اجل���ام���ع���ة ب��ذل��ك 
م�ضتقبل  �ضناعة  يف  ي�ضهم  م�ضعًا 

اأجمل لهذا الوطن.
ورف�����ع م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ب����دران 
العمر جزيل ال�ضكر وعظيم المتنان 
ملقام خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
و���ض��م��و ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �ضلمان 
ي��ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل -  ع���ه���ده الأم������ني - 
واأهله  ال��وط��ن  لهذا  ي��ب��ذلن  م��ا  على 
اأن  م���ن ج���ه���ود وع���ط���اء، و����ض���األ اهلل 
يحفظهما بحفظه ويوؤيدهما بن�ضره 
ومتكينه على ما يقومان به من حفظ 

مقدرات هذا الوطن ومكت�ضباته.
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طالبنا
قضية

حصروا سلبياتها في الملخصات والجوال واأللعاب اإللكترونية..

طالب يتفقون على ضرورة تخصيص
وقت للترفيه أثناء المذاكرة واالختبارات

عبدالعزيز رديف

ل���ك���ل ط���ال���ب ط���ق���و����س خ���ا����ض���ة اأث���ن���اء 
امل���ذاك���رة، فمنهم م��ن ل ي��رك��ز م��ا مل 
اأو ي��ت��ن��اول ك��وب��ا من  ي��ت��ن��اول ط��ع��ام��ا 
م��ن  وغ����ه���م���ا  ال�������ض���اي  اأو  ال���ق���ه���وة 
اأن  ب��ل  وال���ب���اردة،  ال�ضاخنة  امل�����ض��روب��ات 
منهم من يف�ضل مغادرة البيت، وهناك 
ي�ضتوعب  ل  معينة  زاوي����ة  يتخذ  م��ن 
درو�ضه اإل فيها، يف حني يبحث اآخرون 
عن الهدوء، بينما ي�ضتت الهدوء تركيز 
غ�هم، والأغ��رب من ذلك فاإن هناك 
�ضباح  اإل  امل���ذاك���رة  ي�ضتطيع  ل  م���ن 

الختبار.
وهناك الكث� من ال�ضلبيات اأثناء 
امل����ذاك����رة والخ����ت����ب����ارات، اع�����رف بها 
ا�ضتخدام  ت�����ض��دره��ا  ال��ط��اب،  معظم 
ب�������ش���ك���ل م�����ف�����رط يف ف����رة  اجل�����������وال 
يتخلى  فيما  ب�ضكل خا�س،  الختبارات 
م�ضليات  من  كث�  عن  الطاب  بع�س 
احلياة والأمور الروتينية التي اعتادوا 
وقته  الطالب جل  يفرغ  بحيث  عليها، 
وحفظها،  املعلومة  على  احل�����ض��ول  يف 
املعلومات يف  اإل��ى حفظ  اآخ���رون  مييل 
اأو متاأخر؛ مما قد يت�ضبب  وقت �ضيق 
املتزاحمة  املعلومات  جميع  ف��ق��دان  يف 

واملراكمة عليه.

خطة للمذاكرة
الطالب هادي  ق���ال  الإط�����ار  ه���ذا  ويف 
ال��ك��ودي م��ن كلية ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة 
»اإنه من ال�ضروري و�ضع خطة ملذاكرة 
املواد قبل بدء الختبارات بوقت كاف، 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن ال���ط���ال���ب م����ن اإن���ه���اء 
الختبارات،  موعد  قبل  امل��ادة  مذاكرة 
مراجعة  مبثابة  الختبار  ليلة  وتكون 

للمادة فقط«.
وق���ت  وج��������ود  امل����ه����م  »م������ن  وزاد 
اأث��ن��اء  ل��ذل��ك  مت�ضع  وج��د  اإن  للت�ضلية 
اأن  لكن يجب  والخ��ت��ب��ارات،  امل��ذاك��رة 
ي���ك���ون م��ق��ن��ن��ا اأي�������ض���ا، ف���ال���روي���ح عن 
ال��ن��ف�����س وال��ب��ع��د م��ن اأج�����واء امل���ذاك���رة، 

الرتباك  وعن  اأحيانا«.  مطلوبا  يكون 
قبل الختبارات، قال »هذا من الأ�ضياء 
الطبيعية والتي نغطيها بالتوكل على 

اهلل، وتاوة الأذكار والأدعية«.

أكبر كمية من المعلومات
الطالب  خلوفه،  علي  حث  جهته،  من 
بكلية ال�ضريعة واأ�ضول الدين زمائه، 
ع���ل���ى زي��������ادة اجل���ه���د يف ال���ب���ح���ث ع��ن 
امل��ادة  تخ�س  التي  والأوراق  امللخ�ضات 
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت م��ن امل��راج��ع اأو الكتب 
امل��وج��ودة يف املكتبة م��ع ���ض��رورة اإق��رار 

دكتور املادة باأنها �ضحيحة.
وت����اب����ع »ن���ب���ح���ث ع����ن امل��ل��خ�����ض��ات 
واملعلومات من م�ضادر التعلم والبحث، 
ل���زي���ادة ال���ف���ائ���دة وال��ف��ه��م ب���اأك���رث من 
الب�ضيطة  الأم��ور  بع�س  لفهم  طريقة 
التي تت�ضم ب�ضيء من الغمو�س وربطها 
الأ�ضا�ضي،  املقرر  يف  املعلومات  ببع�س 
من  ن�ضتفيد  معلومات  قاعدة  لتكوين 
خالها يف املذاكرة، ويف حياتنا العملية 

القادمة بعد تخرجنا من اجلامعة«.
واأ����ض���اف »م���ن ال�������ض���رورة اإي��ج��اد 
وق�����ت ح���ت���ى ل����و ك�����ان ق��ل��ي��ا ل��ل��خ��روج 
بع�س  وق�ضاء  النف�س،  ع��ن  وال��روي��ح 
الأمور املمتعة، ليت�ضنى للطالب العودة 

للمذاكرة بكل ن�شاط وحيوية«.

ليلة االمتحان
اأ����ض���ام���ة ن��ا���ض��ر ال��ط��ال��ب بكلية  واأك�����د 
ال�����ض��ري��ع��ة واأ����ض���ول ال��دي��ن اأي�����ض��ا، اأن 
بالنفع  ت��ع��ود  الم��ت��ح��ان  ليلة  امل��ذاك��رة 
يوجد  ل  كونه  مر�ضية  نتائج  وحتقق 
عن  بعيد  لق�ضائه  ال��وق��ت  م��ن  مت�ضع 
ال�ضتذكار مما ي�ضبب �ضياع املعلومات.
وقال »اأبداأ املذاكرة يف اليوم الذي 
وقتي  واأكر�س جميع  المتحان،  ي�ضبق 
ل��ه��ا، ب��ح��ي��ث ل ي��وج��د وق���ت ل��ع��م��ل اأي 
الركيز واحلفظ  وي��ك��ون  اآخ���ر،  ���ض��يء 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اري��ف وال����ت����ع����دادات، وه���ذا 
اأخر،  �ضيء  باأي  الن�ضغال  يتطلب عدم 
ل��ل��ق��راءة، وذل��ك  ي��ك��ون  امل��ق��رر  وبقية  
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قضية

به،  املوجودة  املعلومات  لا�ضتفادة من 
تاأتي  التي  للملخ�ضات  النتباه  وع��دم 
اأنها  يزعمون  والتي  الطاب  قبل  من 
معتمدة من قبل ع�ضو هيئة التدري�س.
من  الكث�  اأن  اإل���ى  نا�ضر  ول��ف��ت 
الختبار  وق��ت  ي�ضطدمون   ال��ط��اب 
التلخي�س،  خ���ارج  م��ن  اأ���ض��ئ��ل��ة  ب��وج��ود 
وي��ك��ت�����ض��ف��ون اأن���ه���م ���ض��ي��ع��وا وق��ت��ه��م يف 

مذاكرة ملخ�ضات الطاب.

تداخل المعلومات
ال��ط��ال��ب حممد ظ��اف��ر من  اأك���د  كما 
امل��ال��ي��ة والإداري������ة على  ال��ع��ل��وم  كلية 
�ضرورة املذاكرة يف اليوم الذي ي�ضبق 
الختبار قائا »املذاكرة ليلة الختبار 
م���ن وج���ه���ة ن���ظ���ري حت��ق��ق ل��ل��ط��ال��ب 
فائدة كرى متى مت اجناز اأكر قدر 
امل��ادة،  ومراجعة  ا�ضتذكار  من  ممكن 
لأن املذاكرة قبلها بوقت كب� ت�ضبب 

�ضيئا من تداخل املعلومات بني املواد، 
ن�ضيانها،  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  ي��ج��ر  مم��ا 
فمن الأف�ضل اأن تكون املذاكرة للمادة 
يف ليلة امتحانها، لكي يتفرغ الذهن 

تفرغا كاما للمادة وا�ضتيعابها«.
تركيز  يكون  اأن  »يجب  واأ���ض��اف 
الطالب على امل�ضطلحات والتعدادات 
والأ�ضباب املهمة يف املقرر، لأنها تكون 
املقرر  بقية  اأم��ا  اأ�ضئلة،  مو�ضع  ع��ادة 

فيكون لاطاع واملراجعة«، لفتا اإلى 
من  مت�ضع  هناك  يكون  اأن  يجب  اأن��ه 
الت�ضلية واخلروج  لق�ضائه يف  الوقت 
من بني جدران املذاكرة حتى يت�ضنى 
للطالب العودة لا�ضرجاع واملذاكرة 

بذهن �ضاف.

صعوبة المادة ووقتها
اآل  اأحمد  الطالب  اأو�ضح  جانبه،  من 

واأ���ض��ول  ال�ضريعة  كلية  م��ن  �ضلطان 
ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  امل�����ذاك�����رة  اأن  ال����دي����ن، 
الوقت  يحدد  ما  وه��و  امل���ادة،  �ضعوبة 

الازم لا�ضتذكار.
يتحدد  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  »م���ن  وزاد 
وق��ت امل��ذاك��رة مب���دى  �ضعوبة امل���ادة،  
امل���ذاك���رة  ت�����ض��ت��غ��رق  اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن 
�ضديدة  امل���ادة  ك��ان��ت  اإن  ك��ام��ا،  �ضهرا 
ال�ضعوبة، فيما حتتاج بع�س املواد اإلى 

يوم اأو اثنني فقط«.
واأ����ض���ار اآل ���ض��ل��ط��ان اإل����ى ���ض��رورة 
الرفيه  اأج��ل  قليل من  بوقت  التمتع 
تخ�ضي�س  ي��ج��ب  ف��ي��م��ا  وال��ت�����ض��ل��ي��ة، 
ل��زي��ادة  �ضعيا  للدرا�ضة  ال��وق��ت   اأغ��ل��ب 
الفهم، اأما يف ليلة الختبار، فا وقت 
اأجل  من  عمل  واإمن��ا  واملتعة،  للت�ضلية 
اإنهاء املقرر كاما، من حيث ا�ضتذكاره 

ومراجعته.
ت�ضاحب  ال��ت��ي  ال�����ض��ل��ب��ي��ات  وع���ن 
ب����ع���������س ال������ط������اب وق��������ت امل������ذاك������رة 
باجلوال  »الن�ضغال  قال  والختبارات، 
يزعج �ضاحبه وغ�ه، وكذلك ين�ضغل 
البع�س باأجهزة الألعاب اللكرونية«.
ووا�������ض������ل »لأن������ن������ا جن�����د ب��ع�����س 
من  التخ�ض�ضات  بع�س  يف  ال�ضعوبة 
ح��ي��ث ال��ت��ع��م��ق يف ك��ث��� م��ن امل�����ض��ائ��ل،  
على  الكب�  الع��ت��م��اد  علينا  فيتحتم 
الطاب  م��ن  ك��ان��ت  ���ض��واء   امللخ�ضات 
اأواملعلمني، وعدم اإهمال كتب املقررات 

وجعلها قريبة اأثناء املذاكرة «.

السهر والجوال
واأ�ضار عاطف عبداهلل الطالب باأ�ضول 
اأك���ر ع��دو للطالب يف  اإل���ى اأن  ال��دي��ن 
ف���رة الخ���ت���ب���ارات م��ن ن��اح��ي��ة حفظ 

املعلومات وتر�ضيخها هو ال�ضهر.

وت���اب���ع »ال�����ض��ه��ر ي��ج��ه��د ال��ع��ق��ل 
تاأدية الختبار،  الطالب عند  ويربك 
املبكر  بالنوم  الطاب  جميع  واأن�ضح 
وال���ض��ت��ي��ق��اظ م��ب��ك��راً وحت��دي��د خطة 
لإنهاء املنهج قبل يوم الختبار بفرة 

ل تقل عن 3 اأيام«.
ا����ض���ت���خ���دام  اأن  ع����ب����داهلل  واأك�������د 
الهاتف اجلوال اأثناء املذاكرة، ي�ضيع 
ال����وق����ت ب�����ض��ك��ل ك���ب���� وي����وؤث����ر ع��ل��ى 

ا�ضتيعاب الطالب ملا يذاكره.

جو خاص
اأم������ا ط���ال���ب اأ�����ض����ول ال����دي����ن ح��م��ود 
جو  بتهيئة  زم���اءه  فطالب  حممد، 
خ��ا���س ب��امل��ذاك��رة ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه طابع 
ال���ه���دوء، وال��ب��ع��د ع��ن ك��ل م��ا ي�ضتت 

الذهن.
واأبان »الهدوء اأثناء املذاكرة اأمر 
العزلة  ب��ط��ري��ق��ة  لي�س  ول��ك��ن  م��ه��م، 
الطالب  يجعل  ه��ذا  لأن  العامل،  عن 
جتره  ق��د  متوترة  نف�ضية  ح��ال��ة  يف 
ع��ل��ى ف���ق���دان ك���ل م���ا ق����ام ب��ح��ف��ظ��ه«، 
زمني  ج���دول  و���ض��ع  اأن  على  م�ضددا 
اأوق��ات  م��ن  بع�س  يتخلله  للمذاكرة 
الرفيه والراحة، لفتاُ اإلى اأن بع�س 
اجل��وال  ا�ضتخدام  اأن  ي��رون  الطاب 
���ض��ل��ب��ي ي�ضيع  اأم�����ر  امل����ذاك����رة  اأث���ن���اء 
ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ت���رك���ي���زه، وه����ذا اأم���ر 
خ��اط��ئ، ف��اجل��وال ه��و ج��ه��از يتحكم 
فمن  نف�ضه،  الطالب  ا�ضتخدامه  يف 
املمكن اأن ي�ضتخدمه فيما يعود عليه 
ب��ال��ن��ف��ع اأث���ن���اء امل����ذاك����رة ع���ن ط��ري��ق 
ال��ت��وا���ض��ل م��ع زم��ائ��ه يف اجل��ام��ع��ة، 
عن  الن���رن���ت  �ضبكة  يف  ال��ب��ح��ث  اأو 
فهم  يف  ت�ضاعده  اإ�ضافية  معلومات 

املنهج اأكرث.

عاطف عبداهللحمود حممدعلي خلوفةحممد ظافرهادي الكودياأحمد ال �ضلطان

أعط نفسك
الوقت الكافي للدراسة

ل توؤجل الدرا�ضة حتى اآخر وقت؛ لأنك قد 
تخ�ضر  وبالتايل  لل�ضغط،  نف�ضك  تعر�س 
العميقة  والدرا�ضة  الركيز،  على  قدرتك 
و�ضع  ويف�ضل  املطلوبة،  للمادة  وال�ضاملة 
ج�����دول ل��ت��ح��دي��د م���واع���ي���د الم��ت��ح��ان��ات، 
م��ادة،  ك��ل  ال��ذي حتتاجه لدرا�ضة  وال��وق��ت 
الم��ت��ح��ان��ات  بع�س  اأن  ع��ن  تغفل  اأن  دون 

حتتاج وقتا اأطول لدرا�ضتها.

جهز مكانك الخاص
ع��ن��د ال���درا����ض���ة حت���ت���اج اإل�����ى م���ك���ان م��ري��ح 

اأوراق��ك  ن�ضر  ت�ضتطيع  حتى  ن�ضبيا،  وكب� 
ودف��ات��ر م��اح��ظ��ات��ك يف امل��ك��ان، م��ع وج��ود 
واإ���ض��اءة  للجلو�س،  وم��ري��ح  منا�ضب  مقعد 
جيدة ومريحة للعني، يف حني بقاء و�ضائل 
الإلهاء، وفقدان الركيز بعيدة عن متناول 
ال��ي��د. ول��ك��ن ه���ذا ل ي��ع��ن��ي ال���ه���دوء ال��ت��ام، 
املو�ضيقى  ك�ضوت  منخف�س  �ضوت  فوجود 
مثا، ي�ضاعد اأحيانا، كما يجب التنبه اإلى 
اأن كل �ضخ�س يختلف عن الآخر، فالبع�س 
يحتاج اإل���ى روؤي���ة امل��ك��ان م��رت��ب��اً، م��ع غياب 
الأ�ضوات ب�ضكل تام، والبع�س الآخر يحتاج 
ي�ضتطيع  حتى  الت�ضوي�س  اأو  ال�ضوت  اإل��ى 
ال��درا���ض��ة ب��رك��ي��ز، ف��اح��ر���س ع��ل��ى توف� 

ت�ضتطيع  ح��ت��ى  منا�ضبا  ت���راه  ال���ذي  اجل���و 
الدرا�ضة.

تناول أطعمة صحية
واشرب الماء بكثرة

ي����وؤث����ر ع���ل���ى ط���اق���ة ج�����ض��م��ك  ال���ط���ع���ام  اإن 
ال���رك���ي���ز، ول���ه���ذا ين�ضح  وق����درت����ك ع��ل��ى 
ب��ت��ن��اول الأط���ع���م���ة ال��ت��ي مت����دك ب��ال��ط��اق��ة 
ال���ازم���ة، وحت�����ض��ن ق����درة ال���ذاك���رة، مثل: 
ال�����ض��م��ك، وال���ل���ن، واجل�����وز، وال���ت���وت، كما 
المتحان،  قبل  مغذية  وجبة  تناول  يجب 
واحلر�س على ترطيب اجل�ضم ب�ضرب املاء 

حتى يعمل العقل دون تعب اأو توقف.
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أجب على أسئلة
االمتحانات السابقة

اإن احل�ضول على ن�ضخ قدمية من اأ�ضئلة 
كب�  ب�ضكل  ي�����ض��اع��دك  ���ض��اب��ق��ة  ���ض��ن��وات 
كما  املقبل،  لامتحان  التح�ض�  على 
يجنبك حدوث املفاجاآت وما ينتج عنها 
من قلق وتوتر من خال الطاع على 

اأ�ضلوب الأ�ضتاذ يف كتابة الأ�ضئلة.

اشرح إجاباتك
أو معلوماتك لآلخرين

اأح���د  اأو  وال���دي���ك،  م���ن  ال���ض��ت��ف��ادة  اإن   
اإخوتك ال�ضغار وحماولة �ضرح ما تعرفه 

نصائح تسهل مهمة عبور االختبارات
الأ�ضئلة يف عقلك،  اأج��وب��ة  اأو  امل���ادة  ع��ن 
على  �ضي�ضاِعدك  للمتلقي،  واإي�����ض��ال��ه��ا 
ال�ضحيحة،  بالطريقة  اأف��ك��ارك  ترتيب 

ويجعل الأمر اأو�ضح يف عقلك.

احرص على
فترات استراحة

دق��ي��ق��ة،   30-25 ي����ق����ارب  م����ا  اأدر���������س   
ث���م اأف�������ض���ل ب���ني ك���ل ج��ل�����ض��ة واأخ�����رى 
دق��ائ��ق،  ب��ا���ض��راح��ة مت��ت��د م���ن 10-5 
وح�����اول م���ك���اف���اأة ن��ف�����ض��ك يف ك���ل ف��رة 
ا�ضراحة بتناول وجبة خفيفة كقطعة 

حلوى، اأو حبة من الفاكهة.
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أكاديميا
أساتذة

من كسر المزهرية؟!
�ضافر مبتعث عربي م�ضلم للدرا�ضة يف الوليات املتحدة الأمريكية، وكالعادة 
�ضنوات.  الع�ضر  تتجاوز  ل  وبنت  واأم  اأب  من  مكونة  اأمريكية  عائلة  مع  �ضكن 
عاد �ضاحبنا يوما من الأيام للبيت فوجد البنت ال�ضغ�ة تبكي، وهي خائفة 
الطاولة  على  من  املزهرية  اأ�ضقطت  لقد  فقالت:  بكائها؟  �ضبب  عن  �ضاألها   ،
اأبواك  اإذا جاء  وك�ضرتها، فقال �ضاحبنا ب�ضهامته ونخوته العربية: ل عليك، 

فقويل لهم اأنا من ك�ضرها ولي�س اأنت.
فرحت الطفلة بهذا احلل املريح لها، وبعد �ضويعات توقفت عربة الأب 
ونزل منها وب�ضحبته زوجته فراأيا املزهرية مه�ضمة على الأر�س، �ضاأل الرجل 
امل�ضلم( ف�ضاأله هل ك�ضرت  املزهرية؟ فقالت: فان )للعربي  ابنته: من ك�ضر 
اأن ت�ضري  اإذا عليك  املزهرّية؟ فقال نعم حدثرَ ذلك باخلطاأ، فقال الّرجل: 

غ�ها اأو تدفع قيمتها، فقال ال�ضاب العربي: ل باأ�س.
ف��دف��ع القيمة، وان��ت��ه��ى الأم����ر، ومت��ر الأي����ام بعد الأي����ام، وب��ع��د ح��وايل 
الأ�ضبوعني ت�ضعر الفتاة ال�ضغ�ة بتاأنيب ال�ضم� من هذه الكذبة، ولأن اأبويها 
قد عوداها على ال�ضدق ولي�س على الكذب، فما حتملت الطفلة ال�ضتمرار يف 
الكذب، فاعرفت للوالدين اأنها هي من ك�ضر املزهرية، ولي�س ال�ضيف العربي 
معه،  وتال�شنا  امل�شلم،  العربي  ه��ذا  على  غ�شبا  االأب����وان  فا�شت�شاط  امل�شلم، 
وو�ضل الأمر اأن رفع الأب عليه ق�ضية يف املحكمة، ووقفا اأمام القا�ضي فقال 
الرجل: �ضيدي القا�ضي »لقد قمنا بتعليم ابنتنا ال�ضدق طيلة ع�ضر �ضنوات، 
وهذا ال�ضيف له عندنا ثاثة اأ�ضهر فقط، هدم فيها ما بنيناه طيلة ال�ضنوات 
الع�ضر«! ولأن �ضاحبنا ال�ضهم ل يجيد اللغة الإجنليزية بطاقة، ولي�س معه 
حمام يدافع عنه ويبني اأن ما قام به كان من باب ال�ضهامة لدفع الأذى املتوقع 
عن طفلة �ضغ�ة، فما تكلم بكلمة يف املحكمة مما ا�ضطر القا�ضي اإلى اإ�ضدار 
احلكم عليه بخروجه من البيت، والتعميم عليه األ ي�ضت�ضاف عند اأي عائلة 

يف تلك الولية.
الطفلُة  اأ�ضقطت  مثا  يقل  مل  مل��اذا  اأ�ضرية؟  تربية  اأم  �ضهامة؟  هي  هل 
ملاذا  التبعات؟ فيكون �ضادقا، و�ضهما نبيا،  �ضيتحمل عنها  واأنا من  املزهرية 
ديننا،  وهو من  ال�ضغِر  لأنبائنا من  ونعلمه  ال�ضدق  امل�ضلمون  نحن  نتعلم  ل 
ال�ضادقني«  مع  وك��ون��وا  اهلل  اتقوا  اآرَم��ن��وا  الذين  اأيها  »ي��ا  تعالى  اهلل  يقل  اأمل 
اإل��ى اجلنة؟ كما ق��ال �ضلى اهلل  ال��ِر، وال��ر يهدي  اإل��ى  األي�س ال�ضدق يهدي 
اأطفالنا الكذب ورمبا يق�ضمون وهم كاذبون ليروؤوا  ملاذا يعتمد  عليه و�ضلم، 

لأنف�ضهم ما فعلوه؟
من  طفا  اأن  ل��و  ت��رى  ي��ا  ال�ضبب؟  ه��ي  اخلاطئة  اأك��رثن��ا  تربية  األي�ضت 
اأم  اأطفالنا اأخطاأ واعرف بخطئه، هل كنا �ضن�ضجع فيه هذا اخللق الديني؟ 
كنا �ضنوجعه �ضربا، ون�ضمعه �ضتما؟ قل يل بربك كيف تريد من طفل يدرك 

فداحة العقوبة التي �ضينالها لو اعرف اأنه هو قد اأخطاأ؟
ملاذا يرِبي الغرب اأبناءهم على ال�ضدق ولي�س من دينهم؟ ونربيهم على 

الكذب باأفعالنا ولي�س باأقوالنا وال�ضدق من ديننا!
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق؟ تنظر  ���ض��رخ ك��ب���، وب���ون �ضا�ضع ب��ني  األ ي��وج��د 
قري�س.  يف  اأننا  فتعتقد  ونتعامل  عنهم،  اهلل  ر�ضي  ال�ضحابة  بني  اأننا  فتظن 
ال�ضدق فح�ضب، بل يف كل  لي�س يف  والتطبيق  النظرية  الزدواج��ي��ة بني  اإنها 
�ضيء، قلها يف الغيبة والنميمة، قلها يف الزور والبهتان، يف الر�ضوة والبتزاز، 
يف الغ�س والحتكار، يف الغ�ضب وكظم الغيظ، يف الوعد وخلفه، يف الإ�ضراف 
اأن تقلها؛ ولكن  والتبذير، قلها يف التطرف، يف الأمانة واخليانة، فيما �ضئت 

قل يف اآخرها: ل حول ول قوة اإل باهلل.

أ. د. عبد العزيز
بن عمر القنصل
رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

بين السطور
د. مريم عطية : أسهمت في تأسيس

المنتدى األوروبي لقضايا المرأة المسلمة
اأن  اآم��ن��ت  ط��امل��ا  عنها  احل��دي��ث  ميكنني  ول 
النفو�س الكب�ة تتعب يف مرادها الأج�ضاد، 
التميز  تريد  التي  امل���راأة  اأن  اأوؤم���ن  اأنني  اإل 
يف املجال العلمي عليها اأن  تفقه جيدا فقه 
وتخل�س  حياتها  يف  وامل���وازن���ات  الأول���وي���ات 

النية هلل.

حدثينا عن جتربة
التدري�س يف باري�س؟

بالعطاء  حافلة  ب��اري�����س  يف  التجربة  ك��ان��ت 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ت��دري�����ض��ي ب��امل��ع��ه��د الأوروب�����ي 
للعلوم الإن�ضانية حيث در�ضت هناك القواعد 
ال��دورات  واألقيت  العبادات،  وفقه  الفقهية، 
امل�ضلمة  املغربية  للجالية  املختلفة  العلمية 
وكنت  الإ�ضام؛  دخلوا  الذين  وللفرن�ضيني 
لق�ضايا  الأوروب���ي  للمنتدى  املوؤ�ض�ضني  من 
امل�ضلمة وال��ذي ت�ضدرنا فيه  امل��راأة  واأب��ح��اث 

قائمة من الأبحاث اخلا�ضة باملراأة. 
وقد �ضدر يل كتاب بعنوان  »الأحاديث 
ال�ضعيفة واملو�ضوعة يف املراأة واأثرها يف فكر 
املجتمع امل�ضلم« وكتاب اآخر خا�س باإ�ضكالية 
ب��ه��ا يف حياتها  امل����راأة  ت�ضعى  ال��ت��ي  الأم�����وال 
اأدخل  اأن  الفر�ضة  الزوجية، كما �ضنحت يل 
حما�ضرات  فيها  لأتلقى  ال�ضوربون  اأروق���ة 
حول مقارنة الأدي��ان؛ ما مكنني بعدها من 
ماقاة بع�س امل�ضت�ضرقني املهتمني بتحقيق 
 jean-pierre اأم��ث��ال  املالكية  املخطوطات 
vanstaevel الذي كان مهتما باأبحاث �ضعد 
 Chritien Muller و ابن عرفة  غراب عن 
كذلك الذي كان مهتما بوثائق ابن العطار.

ماذا اأ�ضافت لك جتربة
التدري�س هناك؟

التجربة يف هيو�ضن مكنتني من الدخول يف 
معهد لتعلم اللغة الإجنليزية والتعرف على 
متكنت  قرب، كما  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  اللهجة 
من خالها التعرف على املجتمع الأمريكي 
اأفرق بينه وبني املجتمع  اأن  ا�ضتطعت  الذي 

الفرن�ضي.
انفتاحا   اأك����رث  الأم��ري��ك��ي  ف��امل��ج��ت��م��ع 
للفكرة  الإن�����ض��ات  ويح�ضن  ل��اآخ��ر  وتقبا 
لديهم  ورمب��ا جن��د  كانت جن�ضيتها،  م��ا  اأي��ا 

التع�ضب؛ ولكن لي�س ظاهرا كفرن�ضا.

ما الذي ت�ضعني لتحقيقه
من خالل التدري�س؟ 

فاطمة عمير

بكلية  امل�ضاعدة  الفقه  اأ�ضول  اأ�ضتاذة  اأك��دت 
بوزيان، يف  الدكتورة مرمي عطية  ال�ضريعة 
حوار اأجرته معها »اآفاق«، اأن ما يوجه املراأة 
هويتها  معامل  تغي�  ت�ضتهدف  �ضبهات  من 
ال��ت��ي ت�ضغلها،  وان��ت��م��ائ��ه��ا ه��ي م��ن الأم�����ور 
اأه��م  ال��ع��ومل��ة وامل����راأة م��ن  اأن ق�ضايا  م��وؤك��دة 
الق�ضايا التي نالت ن�ضيبا عالياً  يف اأبحاثها.

ما ال�ضر يف اختيارك
لتخ�ض�س اأ�ضول الفقه؟

احلقيقة اأنني نلت �ضهادة البكالوريا بدرجة 
قريبة من »جيد« وكنت الأولى على م�ضتوى 
حمافظتي، ومل يكن توجهي اختيار العلوم 
ال�ضرعية، برغبتي  واإمنا كانت رغبة والدي 
توجهي  وبعد  الزيتونة،  بجامع  در�س  الذي 
لدرا�ضة العلوم ال�ضرعية اخرت التخ�ض�س 
الدقيقة  تفك�ي  وطريقة  يتنا�ضب  ال��ذي 
علم  يل  بالن�ضبة  الفقه   اأ���ض��ول  علم  ف��ك��ان 
امل��ن��اه��ج ك��ل��ه��ا؛ لأن���ه ع��ل��م اآل���ة ال��ف��ه��م بغ�س 

النظر عن تعلقه بالفقه. 

هل هناك مو�ضوعات بحثية معينة 
جتدين نف�ضك فيها؟ 

ق�ضايا العوملة واملراأة من اأهم الق�ضايا التي 
ح��اول��ت  ول��ق��د  اأب���ح���اث���ي،  ن�ضيبا من  ن��ال��ت 
م���وؤخ���را امل�����ض��اه��م��ة ب��ب��ح��ث ح���ول ال�����ض��ب��ه��ات 
واأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال�ضعودية  ب��امل��راأة  اخل��ا���ض��ة 
اإ����ض���ك���ال���ي���ات  اإن  ك���م���ا  امل���ج���ت���م���ع.  ت���ف���ك���ي���ك 
ال��ت��اري��خ��ان��ي��ة امل���ط���روح���ة ح����ول امل��ن��ظ��وم��ة 
يتبناه  ال��ذي  التفكيكي  وامل�ضروع  الأ�ضولية 
التي  املوا�ضيع  اأهم  ال�ضريف من  املجيد  عبد 
اأث������ارت ق��ري��ح��ت��ي ن��ح��و ال����رد ع��ل��ي��ه��ا ببحث 

معنون بالتاريخانية واملنظومة الأ�ضولية.
اأم����ا م��وا���ض��ي��ع ال�����ض��ي��اق والإ����ض���ك���الت 
يتخذها  التي  املوا�ضيع  م��ن  فهي  الدللية 
الن�س  ق���راءة  اإع����ادة  احل��داث��ي��ون منهجا يف 
التي  اخل��ط���ة  املوا�ضيع  م��ن  وه��و  الديني 
التي  الأب��ح��اث  اإل��ى جهد يف بع�س  احتاجت 

تقدمت بها.

�ضعوبات واجهتك
يف م�ضريتك العلمية؟ 

املراأة  اأمام  تقف  التي  والعراقيل  ال�ضعوبات 
املحاطة مب�ضوؤوليات الأ�ضرة كث�ة ومتعددة 

اأ�ضعى لتحقيقه من خال رحلة  اأهم هدف 
ال��ت��دري�����س ه��و �ضحذ ه��م��م ال��ط��ال��ب��ات نحو 
من  متكينهن  واأي�ضا  ال�ضرعي،  العلم  تعلم 

املنهجية العلمية يف التلقي والتحليل.

ما اللجان العلمية اأو اال�ضت�ضارية
التي كنت ع�ضو فيها؟

بعنوان  بحث  فرقة  يف  ع�ضوا  كنت   •
العثماين   العهد  يف  ال�ضيا�ضي  الفقه 
واملوؤلفات   والنظريات   الأف���ك���ار   اأو 
والعلماء واحلكام  والقادة ال�ضيا�ضيني  

يف العهد العثماين  2011.
ال��ب��ح��وث  ملنتدى   م��وؤ���ض�����س  ع�����ض��و   •
باأوروبا  امل�ضلمة  املراأة  بق�ضايا  اخلا�س 

ورئي�س اللجنة العلمية.
امللتقى  يف  العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�ضو   •
الت�ضريعات  املواريث يف  اأحكام  ال��دويل 
ال���ع���رب���ي���ة ب�����ني ال����ق����ان����ون ال���و����ض���ع���ي 
والل���ت���زام���ات ال���دول���ي���ة ب��ت��اري��خ 3/2 

اأكتوبر 2016.
عن  ال��ع��زوف  بحث:  م�ضروع  رئي�س   •
ال��ع��ل��م ال�����ض��رع��ي واأث������ره ع��ل��ى الأم����ن 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع 1438  ال��دي��ن��ي وال���ف���ك���ري 

جامعة امللك خالد.

ما املوؤمترات العلمية
التي �ضاركت فيها؟ 

امللتقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ���ض��ارك��ت  حقيقة 
اأب��رزه��ا  ب��اجل��زائ��ر، ك��ان  ال��دول��ي��ة والوطنية 
م���وؤمت���ر اأح����ك����ام امل����واري����ث يف ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
واللتزامات  الو�ضعي  القانون  بني  العربية 
ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  بكلية  الدولية  
وه��ران،  بولية  للموثقني  اجلهوية  الغرفة 
املجتمع  قانون   بحث  خمر  مع  بالتن�ضيق 
وال�������ض���ل���ط���ة،  ك���م���ا ����ض���ارك���ت خ������ارج امل��م��ل��ك��ة 
والهند وتركيا  ال�ضارقة  مبلتقيات مهمة يف 
وال������رب������اط، وه����ن����اك م��ل��ت��ق��ي��ات ك���ث���رية يف 

ال�ضعودية ودول اأخرى.

ما الق�ضايا التي ت�ضغلك كاأكادميية؟
حاليا  ت�ضغلني  التي  الق�ضايا  اأهم  احلقيقة 
هي ما يوجه للمراأة من �ضبهات يهدف من 

خالها تغي� معامل هويتها وانتمائها.

هل لك جهود يف خدمة املجتمع؟
التاأ�ضيل  معهد  يف  تعليمية   م�ضاركات  يل 

وم��ع��ه��د اإع�������داد ال����داع����ي����ات، وم�����ض��ارك��ات 
خمتلفة  وحم���ا����ض���رات  ع��ل��م��ي��ة  ب�������دورات 
كما  اأو اجلمعيات.  التحفيظ  دور  �ضواء يف 
�ضاركت يف خيمة اأبها الدعوية هذه ال�ضنة 

مبحا�ضرتني.

ما هي جتربتك مع الن�شاط 
الالمنهجي باجلامعة؟

بالق�شم ملدة  املنهجي  كنت رئي�شة للن�شاط 
كليتنا  ت��وج��ت  وق���د  تقريبا   ون�����ض��ف  �ضنة 
النادي  �ضاركت يف  كما   ، الأول  باملركز  فيه 
التطوعي بوكالة �ضوؤون الطالبات، وعينت 
عمادة   بوكالة  امل��رك��زي  اأث��ر  لنادي  رئي�ضا 
�����ض����وؤون ال���ط���ال���ب���ات، ح��ي��ث اأق���م���ن���ا ب��رام��ج 
اإدارة  م����ع  ت����ع����اوين  اأن���������س  ول  خم��ت��ل��ف��ة، 

املوهوبات مبنطقة ع�ض� . 

اأهم املوؤمترات ال�ضعودية
التي �ضاركت فيها؟ 

النعمة  ملتقى  العايل،   التعليم  م��وؤمت��ر 
وت��ر���ض��ي��د ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا م�����ض��وؤول��ي��ت��ن��ا، كما 
�ضاركت مبحا�ضرة يف ملتقى حفظ  النعمة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، و���ض��ارك��ت مبلتقى 
والتحديات  الفر�س  املعرفة  وع�ضر  املعلم 
مب��ح��ا���ض��رة ع��ن��وان��ه��ا ت��وظ��ي��ف امل��ع��ل��م يف 
حت�����ض��ني ط�����اب امل�����دار������س.  ف�����ض��ا ع��ن  
برامج الأمن الفكري و يوم البحث العلمي 
لل�ضنتني املا�ضيتني. والآن انا من�ضقة مركز 

البحوث لكلية ال�ضريعة الق�ضم  الن�ضائي.

هل لديك اأية م�ضروعات 
تتعلق بالطالبات؟ 

اأفيد طالبات كلية اللغات  اأن  حاليا اأحاول 
دورات  اأقمت  فقد  الفرن�ضية،  اللغة  بتعلم 
ب�ضدد  نحن  ال�ضنة  وه��ذه  املا�ضية  ال�ضنة 
ال��ل��غ��ة  ع���ل���وم  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  دورة  اإع����ط����اء 
لتطويرها  ن�ضعى  نحن  والآن  الفرن�ضية. 

لتكون ق�ضما للراغبات يف لغة ثانية.
ك���م���ا ن�����ض��ع��ى اإل������ى ت���ط���وي���ر ال��ت��ف��ك��� 
الأ�������ض������ويل ع���ن���د ط����ال����ب����ات امل���اج�������ض���ت���� 

والدكتوراه وحتفيزهن للبحث العلمي.

ن�ضيحتك للطالبات؟ 
ن�����ض��ي��ح��ت��ي ال���وح���ي���دة ل���ه���ن ه����ي ت��و���ض��ي��ع 
م��دارك��ه��ن ب���ال���ق���راءة امل��ت��ن��وع��ة يف ال��ع��ل��وم 

ال�ضرعية.
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الجغرافيا المناخية
اجل��غ��راف��ي��ة امل��ن��اخ��ي��ة ه���ي اإح������دى ف���روع 
اجلغرافية الطبيعية، التي تدر�س الغاف 
الغازي، وعنا�ضر املناخ والطق�س، وتاأث�ها 
ع��ل��ى الإن�����ض��ان، واحل���ي���وان، وال��ن��ب��ات، كما 
اأن امل��ن��اخ ب��ع��ن��ا���ض��ره امل��ت��م��ث��ل��ة يف الإ���ض��ع��اع 
اجل���وي،  وال�����ض��غ��ط  واحل�����رارة،  ال�ضم�ضي، 
وما  التكاثف،  ومظاهر  والتبخر  والرياح، 
ي���ح���دث م���ن ا����ض���ط���راب���ات ج���وي���ة، وم���دى 
تاأث� هذه العنا�ضر املناخية على خمتلف 
م���ظ���اه���ر احل����ي����اة ال���ب�������ض���ري���ة، وال��ن��ب��ات��ي��ة 
تدر�ضها  التي  املو�ضوعات  من  واحليوانية 

اجلغرافيا املناخية.
ولبد من التفريق بني املناخ والطق�س، 

+ 
ق

فا
آ

فاملناخ يعطي �ضورة عامة و�ضاملة عن حالة 
اجلو يف تلك املنطقة املناخية التي متيزها 
ف��رات زمنية  املناطق عر  عن غ�ها من 
البحر  حو�س  مناخ  يو�ضف  فمثا  طويلة، 
ومعتدل  �ضيفا،  ج��اف  ح��ار  ب��اأن��ه  املتو�ضط 
املنطقة  م��ن��اخ  ي��و���ض��ف  فيما  ���ض��ت��اء،  م��اط��ر 

ال�ضتوائية باأنه حار وماطر طوال العام.
موؤقتة  ���ض��ورة  الطق�س  يعطي  بينما 
ع��ن ح��ال��ة اجل���و ال��ت��ي ت��غ��� ت��ل��ك املنطقة، 
درج��ات  الرت��ف��اع والنخفا�س يف  من حيث 
هبوب  اأو  االأم���ط���ار،  ���ش��ق��وط  اأو  احل������رارة، 
الرياح، وهذا ما ينطبق على و�ضف الن�ضرة 
حالة  هو  والطق�س  معينة.  ملنطقة  اجلوية 

املختلفة  امل���ن���اخ  ع��ن��ا���ض��ر  م���ن ح��ي��ث  اجل����و 
ملنطقة حمددة لفرة زمنية ق�ض�ة، تقدر 
املناخ قدميا  ع��رف علم  اأي��ام، حيث  بب�ضعة 
العنا�ضر،  بدرا�ضة  يهتم  ال��ذي  العلم  ب��اأن��ه 
الإن�ضان.  وتاأث�ها على  والظواهر اجلوية 
العلم  ب��اأن��ه  امل��ن��اخ  علم  فيعرف  حديثا  اأم���ا 
الذي يهتم بدرا�ضة متو�ضط حالت اجلو يف 
توزيعها  ونظام  ال�ضنة،  م��دار  ما على  مكان 

الف�ضلي وال�ضهري.
وارت��ب��ط ظهور وت��ط��ور علم امل��ن��اخ، يف 
ما  وه��و  بالإن�ضان،  بعاقته  احل��ايل،  �ضكله 
اخلا�ضة  القدمية  ال��درا���ض��ات  اإل��ي��ه  اأ���ض��ارت 

مبناخ الكرة الأر�ضية.

أساتذة

قسم اإلعالم مثاال
ن�ضاهده لدى  ال���ذي  احل��م��ا���س  اجل��ام��ع��ة،  الأ���ض��ي��اء اجلميلة يف  م��ن 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وحم���اول���ة ت��ق��دمي اأن��ف�����ض��ه��م ب�����ض��ورة م�ضرفة 
للجامعة، ويف كل اأق�ضام اجلامعة ت�ضاهد مناذج م�ضرفة، فمن خال 
الأمر،  واأن�ضطة تلم�س هذا  »اآف��اق« من فعاليات  متابعة ما ين�ضر يف 
رغم اأن التدريب يتطلب توف� اأجهزة معينة يف بع�س التخ�ض�ضات؛ 

لتدريب الطاب على اكت�ضاب املهارات الازمة يف عملهم.
يعتر  وال��ذي  اجلامعة  يف  والت�ضال  الإع��ام  ق�ضم  اأخذنا  واإذا 
من الأق�ضام احليوية وامل�ضرفة يف اجلامعة، والذي دعمته اجلامعة 
باأع�ضاء هيئة تدري�س تتمناهم اأق�ضام الإعام يف اجلامعات الأخرى، 
على  احل�ضول  يف  جبارة  جهودا  يبذلون  وطالباته  طابه  اأن  ورغ��م 
يبحث  م�ضار  كل  اأن  اإل  تخ�ض�ضاتهم؛  وف��ق  لهم  املطلوب  التدريب 
اأجهزة  توفر  لعدم  خارجية؛  جهات  مع  الق�ضم  بدعم  التدريب  عن 
واإ����ض���ت���ودي���وه���ات يف اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ي��ه��ا، ف��ت��م��ت ال���ض��ت��ع��ان��ة 
م�ضار  ل��ط��اب  الف�ضائية  ال��ق��ن��وات  وبع�س  ال�����ض��ع��ودي  بالتلفزيون 
الإذاعة والتلفزيون. وم�ضار ال�ضحافة حمظوظ جدا بوجود �ضحيفة 
»اآفاق«؛ ليتم تدريبهم فيها وقد اأبدوا جناحا كب�ا يف هذا اجلانب. 

ورغم اجلهود التي تبذلها اجلامعة يف توف� ما ي�ضمن تلقي 
طلبة اجلامعة للتدريب املنا�ضب لتخ�ض�ضهم؛ فاإن تاأخر تركيب هذه 
م�ضتقبا،  التدريب  �ضعف  يف  �ضي�ضاهم  توريدها؛  وب��طء  الأج��ه��زة، 
خا�ضة يف ظل تزايد اأعداد طاب وطالبات ق�ضم الإعام والت�ضال، 
والذي اأخ�ضى اأن كرثتهم قد حتمل كث�ا من املوؤ�ض�ضات الإعامية 
خارج اجلامعة اإلى العتذار عن تدريبهم؛ لذلك يجب اأن يتم تركيب 

هذه الإ�ضتديوهات، يف اأ�ضرع وقت، حتى ل ي�ضعف التدريب.   

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

خالد العمري

اأح���م���د عن�ضر،  ال��دك��ت��ور ع����اوة  و���ض��ف 
الأ����ض���ت���اذ ب��ق�����ض��م اجل��غ��راف��ي��ا يف ج��ام��ع��ة 
امللك خالد، اجلغرافيا مبفتاح كث� من 
املعلومات  ا�ضتغال  اأن  موؤكدا  الق�ضايا، 
اجل��غ��راف��ي��ة، ميكن اأ���ض��ح��اب ال��ق��رار من 
ح�ضن ال��ت�����ض��رف م��ع ك��ل م��ا ي��ح��دث من 
ظ���واه���ر ج���غ���راف���ي���ة، اإ����ض���اف���ة اإل�����ى ذل��ك 
ف���اإن ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا رك��ي��زة اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف 
ح���ل ال��ك��ث��� م���ن ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��م��ران��ي��ة، 

وال�ضيا�ضية، والقت�ضادية، واخلدماتية.

ما الذي دفعك اإلى اختيار تخ�ض�س 
علم املناخ باجلغرافيا؟

يف احلقيقة، مل يكن هذا الخت�ضا�س من 
اخ��ت��ي��اري، ب��ل �ضاقني اإل��ي��ه ال��ق��در يف ظل 
جمموعة من الظروف الجتماعية؛ غ� 
ل��ه��ذا التخ�ض�س،  اإن��ن��ي وب��ع��د الن��ت�����ض��اب 
اق��ت��ن��ع��ت ب��اأه��م��ي��ت��ه ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة،  
ومما زادين مت�ضكا به، مقرراته امليدانية 
علم  �ضيما  واح��د،  اآن  يف  واملفيدة  املمتعة، 
املناخ، الذي اأ�ضرين باإيحاءاته الإعجازية، 
من  وت��ع��ال��ى  �ضبحانه  اهلل  ل��ق��درة  املبينة 

جهة، وجوانبه العملية من جهة اأخرى.

مباذا يعرف مفهوم البيئة
يف الفكر اجلغرايف؟

كم�ضطلح،  البيئة  ب��ني  ن��ف��رق  اأن  ي��ج��ب 
من  ي��ع��د  فامل�ضطلح  ك��م��ف��ه��وم؛  وال��ب��ي��ئ��ة 
ب���ني اأح�����دث امل�����ض��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي اأحل��ق��ت 
ب���اجل���غ���راف���ي���ا، اأم������ا امل���ف���ه���وم، ف���ق���د ك���ان 

ال��ق��دم،  م��ن��ذ  اجل��غ��رايف  للفكر  م�ضاحبا 
تبعا  امل�ضطلح،  ه��ذا  ا�ضتعمال،  تطور  ثم 
لأهمية  واإدراك���ه  اجلغرايف  الفكر  لتطور 

هذا املفهوم.
ف����ال����ب����ي����ئ����ة ه������ي ال�����و������ض�����ط ال������ذي 
ي��ح��ي��ط ب���الإن�������ض���ان، وه����ي ت��ت��ف��اع��ل معه 
التطور  واك��ب��ت  ثنائية  وت���اأث����ا؛  ت��اأث��را 
التكنولوجي، مف�ضحة عن اأثرها اأحيانا، 
فتولدت  اأخ����رى،  اأح��ي��ان��ا  عنه  وحمجمة 
ع���ن ه����ذه احل���رك���ة حم������اولت ال��ت��اأق��ل��م 

وال�ضتئنا�س مكانا، وزمانا.

ما هي اجلغرافيا املتكاملة
اأو تكامل اجلغرافيا؟

ي��ع��ي�����س الإن�������ض���ان ك���غ����ه م���ن ال��ك��ائ��ن��ات 
احل���ي���ة، يف و���ض��ط م��ع��ق��د وم���رك���ب، فهو 
ي�����ض��ع��ى ب�����ض��ك��ل دائ������م، اإل�����ى ال��ت��اأق��ل��م مع 
ال�ضتفادة  حماول  الو�ضط،  هذا  مكونات 
ال��ق�����ض��وى م��ن��ه؛ ف��الإن�����ض��ان ول��ي��د بيئته، 
وه����و ي�����ض��ت��م��د مم��ار���ض��ات��ه امل��ج��ال��ي��ة من 
التدخات  وتف�ض�  ال��و���ض��ط،  ه��ذا  واق���ع 
ال��ب�����ض��ري��ة، ك��م��ا وك��ي��ف��ا، ن��اه��ي��ك ع��ن تلك 
الطبيعية،  ال��ظ��واه��ر  مبختلف  املتعلقة 
بال�ضورة  الأم��ث��ل  الإمل���ام  ي�ضتوجب  حيث 
يعي�س  ال��ذي  الو�ضط  لعنا�ضر  التكاملية 
ف��ي��ه. ف��ال��واق��ع امل��ع��ا���س م��ا ه��و اإل وليد 
لذلك الراكب والرابط، والتكامل بني 

تلك العنا�ضر.

كيف تلعب اجلغرافيا دورا
يف حل بع�س امل�ضكالت البيئية 

املعا�ضرة؟

الق�ضايا  م��ن  لكث�  م��ف��ت��اح  اجل��غ��راف��ي��ا 
ال������راه������ن������ة؛ ف����ا�����ض����ت����غ����ال امل����ع����ل����وم����ات 
بيانات  من  �ضيغها  مبختلف  اجلغرافية، 
رقمية، وخرائط، و�ضور جوية، ومرئيات 
ف�ضائية، ميكن اأ�ضحاب القرار من ح�ضن 
ظواهر  من  يحدث  ما  كل  مع  الت�ضرف 

جغرافية.
كما اأن اجلغرافيا كعلم له امتدادات 
اأ�ضا�ضية  ركيزة  ت�ضكل  وتطبيقية،  عملية 
العمرانية،  الق�ضايا  م��ن  الكث�  ح��ل  يف 
واخلدماتية،  والقت�ضادية،  وال�ضيا�ضية، 
اإن دورها يتعدى احلا�ضر لي�ضت�ضرف  بل 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، ب��ه��دف احل��م��اي��ة م���ن بع�س 
والتلوث  املناخية،  كالتغ�ات  التحديات 
اجليو�ضراتيجية،  وال�ضراعات  البيئي، 

والتزايد ال�ضكاين، والأزمات الغذائية.

ما ال�ضعوبات التي تواجه
طالب تخ�ض�س اجلغرافيا؟

نقاط  ع���دة  ال�����ش��ع��وب��ات يف  مي��ك��ن ح�شر 
تتمحور يف جمملها حول النقلة النوعية 
بني التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي؛ 
ج��غ��راف��ي��ا  يكت�ضف  اجل��ام��ع��ي  ف��ال��ط��ال��ب 
قبل؛  من  األفه  عما  تختلف  "جديدة" 
واجل��غ��راف��ي��ا يف امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة، لها 
�ضمات خا�ضة جتعل مكت�ضفها يف كث� من 
الأحيان يطرح جمموعة من الت�ضاوؤلت؛ 
فبعد اأن كان متلقيا للمعلومة اجلغرافية 
ير�ضم  فهو  تكوينها؛  يف  م�ضاركا  ي�ضبح 
اخلريطة، ويبحث عن البيانات الرقمية، 
ويحلل الوثائق من خرائط، و�ضور جوية 
ومرئيات ف�ضائية، وهذا الو�ضع اجلديد 

اجلهد  مزيد  ب��ذل  الطالب  م��ن  ي�ضتلزم 
عند  ي�ضتغرق  قد  مما  والتاأقلم؛  للتكيف 
ب��ع�����ض��ه��م وق��ت��ا ط���وي���ا، وت�����ض��ري��ح ح��ال��ة 
يجعلنا  اجلغرافيا،  تخ�ض�س  يف  الطالب 
الربط  وج��ود حلقة  اأهمية  م��دى  ن��درك 
والتعليم  ال��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رح��ل��ت��ي  ب��ني 
ال�ضدع  الق�ضاء على هذا  اجلامعي، لكن 
يكمن يف مراجعة املقررات اخلا�ضة بكلتا 
مبا  بينهما  الربط  وحماولة  املرحلتني، 

يخدم التوجه احلديث لهذا التخ�ض�س.

كيف ترى اأهمية
البحث العلمي يف اجلامعة؟

حيوية ودور اأي جامعة ل يكمن يف عملية 
فح�ضب،  الخت�ضا�ضات  وتنوع  التكوين، 
ب��ل ت��ت��ع��داه اإل����ى ك��ل م��ا مي��ك��ن اأن يثمن 
اجلامعات  م�ضاف  اإل��ى  ويرفعها  دوره���ا، 
بتفعيل  اإل  ذل���ك  ي��ت��اأت��ى  ول���ن  ال��راق��ي��ة، 
على  وي��ق��ع  وت�ضجيعه،  العلمي،  البحث 
العلمي  البحث  ت�ضجيع  اجل��ام��ع��ة  ع��ات��ق 
يف ك���ل امل���ي���ادي���ن، م��ه��م��ا ك��ل��ف��ه��ا ذل���ك من 
الن�شاط من  ه��ذا  تنزه  واأن  وج��ه��د،  م��ال 
اأود  وه��ن��ا  ي�����ض��وب��ه،  اأو  يعيقه  ق��د  م��ا  ك��ل 
ال��ت��ن��ب��ي��ه اإل����ى ث��غ��رة م��ه��م��ة، وه���ي العمل 
اأن ن�ضجع  امل��ف��ي��د ج���دا  الن���ع���زايل؛ ف��م��ن 
اأهميته  �ضتزداد  ال��ذي  اجلماعي،  العمل 
ل���و ت���ع���ددت الخ��ت�����ض��ا���ض��ات، واأ����ض���رك���ت 
اجل��ام��ع��ات وال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى؛ اإذ اأن 
اإ�ضراك امل�ض�ين ملختلف القطاعات، على 
خمتلف امل�ضتويات، يوجه البحث العلمي 
امل�ضاير  امليداين  التحقيق  نحو  اجلامعي 

لطموحات املجتمع.

كلمة لطالب ومن�ضوبي اجلامعة؟
بداية، اأتقدم بال�ضكر جلريدة اآفاق، التي 
واأتاحت يل فر�ضة  اللقاء،  �ضرفتني بهذا 
اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي ال��ط��اب م��ن رواد  ن�ضح 
ن�ضيحتي  اأم���ا  امل��ح��رم��ة،  اجلامعة  ه��ذه 
فاأخل�شها يف ثالث نقاط، االأولى ا�شتقيها 
من كتاب اهلل عز وجل و�ضنة ر�ضوله �ضلى 
�ضليم؛  قلب  ك��ل  وجهة  و�ضلم،  عليه  اهلل 
اهلل  ف�ض�ى  اأع��م��ل��وا  »وق���ل  تعالى  ق��ول��ه 

عملكم ور�ضوله واملوؤمنون« )التوبة 105(. 
اأما الثانية، فمن ال�ضنة النبوية املطهرة، 
ال�ضاة وال�ضام »احلكمة  يف قوله عليه 
اأنى وجدها فهو اأحق بها«.  �ضالة املوؤمن 
فاأوجزها يف  والأخ���ة،  الثالثة  والنقطة 
بني،  »ي��ا  ال�ضحابيات لبنها  اإح��دى  ق��ول 
اأردت  اأردت الدنيا فعليك بالعلم، واإذا  اإذا 
معا  اأردتهما  واإذا  بالعلم،  فعليك  الآخ��رة 

فعليك بالعلم«.

د. عالوة عنصر: 
الجغرافيا مفتاح
لحل الكثير
من القضايا
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مواقع  م�ضتخدمي  بع�س  من  اأتعجب 
يعطون  الذين  الجتماعي،  التوا�ضل 
اأن��ف�����ض��ه��م ���ض��اح��ي��ات ه���ي هلل وح���ده، 
ف��ي��ح��ددون ال��ث��واب و ال��ع��ق��اب واجل��ن��ة 
و ال��ن��ار على ك��ل م��ن مي��ر اأم��ام��ه��م يف 
املائكة  وكاأنهم وحدهم  التامي لين، 

و بقية العامل �ضياطني.
اأع����زو ذل���ك ل��دخ��ول البع�س  ق��د 
هناك  اأن  اإل  وهمية؛  و���ض��ور  باأ�ضماء 
من ي�ضتخدم هويته احلقيقية با كلل 
ب��ني ما  اإي��اب��ا متجول  اأو ملل ذه��اب��ا و 
خا�ضة؛  وامل�ضاه�  النا�س  بني  ين�ضره 
من  اي�ضا  ذلك  يكون  وقد  ِرُمهم،  ِلُيجرَ

عوامل الفراغ وامللل.
   ولكن الأكرث ازعاجا للنف�س هو 

عندما يردون على مع�ضية بكب�ة من 
ك�ضفت  مل��ن  فيذهبون  ال��ذن��وب،  كبائر 
عليها  ف�مون  �ضعرها  اأو  وجهها  عن 
وتخجل  يقال  ل  م��ا  امل�ضطلحات  م��ن 
وي�ضنف  تقراأه،  اأن  من  اأحيانا  النف�س 
ق��ذف��ا يف ال����ض���ام، ث��م ي��ررون��ه ب��اأن��ه 
نهي عن املنكر! فكيف تنهى عن منكر 

مبنكر اأعظم منه.
املا�ضي  الأ�ضبوع  �ضهدنا  وعندما 
وفاة املغني اليمني اأبو بكر �ضامل رحمة 
لهذا  بالتعازي  توير  �ضج  عليه،  اهلل 
لاأغنية  الكث�  اأ���ض��اف  ال��ذي  الفنان 

العربية و فنها الأ�ضيل.
وظ��ه��رت ف��ئ��ة اأخ����رى اأي�����ض��ا ك��ان 
باأن  للنا�س  تعلن  اأن  ال�ضاغل،  �ضغلها 

ظن  ح�ضن  دون  جهنم،  لنار  م�ض�ه 
اهلل  م���ع  اأدب  ����ض���وء  ذل����ك  ويف  ب�����اهلل، 
خ��ال��ق��ن��ا وب���ارئ���ن���ا وجم���ازي���ن���ا، فكيف 
يتطاولون على ما هو حق هلل وحده، 

ل �ضريك له.
ك��م��ا اأن ف��ي��ه ع���دم م���راع���اة لأه��ل 
الذين فقدوه ويحزنون عليه،  املتويف، 
و���ض��ي��ق��راأون ب��ك��ل ت��اأك��ي��د م��ا ك��ت��ب عن 

حبيبهم الراحل.
يظهر  ل  جانبا  عبد  لكل  اأن  كما 
يكون  قد  رب��ه،  وب��ني  بينه  فهو  للماأ، 
ظنوه  ال��ن��ا���س  وب���ني  بينه  وم���ا  ح�ضنا، 
���ض��ي��ئ��ا، ف��ي��ج��ازي��ه اهلل ب��ه ح�����ض��ن��ا، وق��د 
يكون �ضيئا وما بينه وبني النا�س ح�ضنا 

فيجازيه اهلل �ضيئا.

القدس لنا 
صالحه عوض آل ذيبان

كلية العلوم واآلداب محايل

مدينة  امل��دائ��ن،  زه��رة  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  م�ضرى  املقد�س،  بيت 
اأبيه مهما حدث فمهما  ال�ضام تبقى عظيمه وقويه رغم الأمل، تبقى حرة 
املاكرين و�ضيمهلهم ولكنه جل يف  الأم��ة ومكروا؛ فان اهلل خ�  اأع��داء  خط 
عاه لن يهملهم، فقد كانت اأول قبلة للم�ضلمني اخت�ضهم بها اهلل، فاأ�ضرى 
رَ�ْضِجِد  امْل ِم��ْن  لرَْيًا  ْبِدِه  ِبعرَ ى  اأرَ���ْض��ررَ ���ِذي  الرَّ انرَ  »�ُضْبحرَ واح��دة  ليلة  يف  اإليها  بنبيه 
ُهورَ  ��ه  اإِنرَّ اآيرَاِتنرَا  ِم��ْن  ��ُه  يرَ ِ َُ ِل�� ��ُه  ��ْولرَ حرَ ْكنرَا  برَاررَ ��ِذي  الرَّ ى  الأرَْق�ضرَ رَ�ْضِجِد  امْل ��ى  لرَ اإِ اِم  ���ررَ احْلرَ

ُ� )1(« )الإ�ضراء(. ِميُع اْلبرَ�ضِ ال�ضرَّ
ل حتزين يا قد�س، اإن اهلل معك  فقد باركك وجعلك مكانا مباركا، كوين 
مهما  اأر�ضك  فالأر�س  �ضامدة؛  كوين  اهلل  اأرادك  كما  قوية،  �ضاخمة  �ضابرة 

يفعلون ويقولون.
عيون  اأدمعت  قد  فكم  العيون،  نور  القد�س  فل�ضطني،  عا�ضمة  القد�س 
�ضعبها وا�ضت�ضهدوا لأجلها، اطفال ون�ضاء ورجال؛ ليحاربوا العدو ال�ضهيوين، 
واإن واجههم بالأ�ضلحة حاربوهم باحلجارة، مل ي�ضعفوا ومل يراجعوا، دافعو 
عنها ومل يتخلوا عنها؛ لذلك يجب علينا اأن نقف وندافع وننا�ضر ق�ضيتهم؛ 

ف�القد�س قد�ضنا وم�ضرى نبينا.
الإ�ضامي  العامل  ق�ضية  وامن��ا  فقط  فل�ضطني  ق�ضية  لي�ضت  القد�س 
كم�ضلمني،  علينا  والوطني  الديني   الواجب  ب��اب  من  عنها  فلندافع  اأجمع، 
ووعدهم  واملعاهدات  ال�ضرائع  كل  خالف  الأمريكي  والرئي�س  وفل�ضطينيني؛ 
اهلل  ووع��د  للم�ضلمني  �ضتعود  باأنها  وعدنا  قد  واهلل  اأبدية،  عا�ضمة  بالقد�س 

حق، فلن يغ� قراره اأي �ضيء ولن يغ� احلقيقة.
ف�القد�س عا�ضمة فل�ضطني �ضاء من �ضاء واأبى من اأبى، �ضتنت�ضر وعهد 
الظامل �ضيزول، وكما قال ال�ضيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل »ل تخافوا منهم 
املتمدن يف  العامل  ثلثي  ملكوا  ول  وال��غ��رب،  ال�ضرق  فتحوا  ما  اأج��دادن��ا  ف��اإن 
ثلثي قرن، ما انت�ضروا اإل بالإميان باهلل، الإميان بالظفر، الإميان باأن احلق 

معهم«.. فالقد�س لنا.

أمل أبومديني
طالبة بقسم اإلعالم واالتصال

يتجاوزون على حق اهلل

فتحها عمر..
وحررها صالح الدين..

ونحن اآلن لها
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عبد الرحمن العناد
..أستاذ اإلعالم 
وبروفيسور 
العالقات العامة 

وجوه

سارة القحطاني

ارتف���ع بالعل���م  اأ�ض���اتذة ال�ض���حافة والإع���ام،  اأب���رز  م���ن 
والعم���ل فب���ات اأه���م النم���اذج الأكادميي���ة حملي���ا، قام���ة 
اإعامي���ة وتعليمية با�ض���قة وقيمة اأدبي���ة وثقافية بارعة. 
جتلت يف ح�ض���وره اأ�ضمى ق�ض����س املثابرة ودلئل التميز؛ 
اإن���ه الروفي�ض���ور امل�ض���رف عل���ى الدرا�ض���ات والبح���وث يف 
واأ�ض���تاذ  والإع���ام،  والبح���وث  للدرا�ض���ات  اأ�ض���بار  مرك���ز 
الإع���ام بجامع���ة املل���ك �ض���عود وع�ض���و جمل�س ال�ض���ورى 

�ضابقا، د. عبدالرحمن العناد. 
�ض���كاكا يف اجل���وف وق�ض���ى  العن���اد يف مدين���ة  ول���د 

طفولته متنقا بني �ضكاكا اجلوف ودومة اجلندل.
تخ�ض����س يف الإع���ام والعاق���ات العام���ة بجامع���ة 
املل���ك �ض���عود، ح�ض���ل عل���ى درج���ة البكالوريو����س بتقدي���ر 
ممت���از م���ع مرتبة ال�ض���رف الأول���ى، ومن ثم ع���ني معيدا، 
املتح���دة  الولي���ات  يف  العلي���ا  درا�ض���اته  لإكم���ال  وابتع���ث 
الأمريكي���ة، ومتي���ز فيه���ا؛ فمن���ح الع�ض���وية ال�ض���رفية يف 
جمعي���ة املتفوق���ني، م���ن خريج���ي ال�ض���حافة والإعام يف 
جامع���ة »كابا تاو الفا« Kappa Tau Alpha( الأم�كية 
وح�ضل على املاج�ضت� والدكتوراه، يف تخ�ض�س الإعام، 
يف  الأ�ض���تاذية  درج���ة  عل���ى  يح�ض���ل  �ض���عودي  اأول  وكان 

العاقات العامة والإعام.
جامع���ة  يف  الإع���ام  ق�ض���م  �ض���ابقا  العن���اد  راأ����س 
املل���ك �ض���عود، وعم���ل رئي�ض���ا للجن���ة ال�ض���وؤون الثقافي���ة 
والإعامية مبجل�س ال�ض���ورى ورئي�ض���ا للجن���ة الثقافة 
والن�ضر باجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان، وم�ضت�ضارا 
لف���رات  والأهلي���ة  احلكومي���ة  الأجه���زة  م���ن  ع���دد  يف 
خمتلفة، ونال عددا من الع�ض���ويات العلمية من اأبرزها 
ع�ضوية اجلمعية العلمية ال�ضعودية لاإعام، وجمعية 

واجلمعي���ة   ،AEJMC وال�ض���حافة  الإع���ام  اأ�ض���اتذة 
م���ن  ويع���د  والع���ان،  العام���ة  للعاق���ات  ال�ض���عودية 
امل�ض���اركني يف تاأ�ضي�س اأول جمعية تهتم بحقوق الإن�ضان 

باململكة عام 1425. 
�ضجل خطوات مميزة  وب�ضمات وا�ضحة لتغي� وجه 
ومفاهي���م تخ�ض����س العاق���ات العام���ة ونادى بت�ض���حيح 

ممار�ضاته مبا يتما�ضى مع الأو�ضاع املتجددة للدولة.
ل���ه  فن�ض���ر  والتاألي���ف؛  للبح���ث  عن���ه ع�ض���قه  ع���رف 
موؤلف���ان، هم���ا كت���اب تخطي���ط واإدارة برام���ج العاق���ات 
العام���ة، وكت���اب تخطي���ط احلم���ات الإعامي���ة. �ض���ارك 
يف ع���دد م���ن املوؤمت���رات والن���دوات الداخلي���ة واخلارجية 

ببحوث علمية قيمة.
ال�ض���عودي  لل�ض���باب  الداعم���ني   اأب���رز  م���ن  يع���د 
وتام���ذة الإع���ام م���ن خ���ال مطالبات���ه الدائم���ة له���م 
بامل�ض���اركة الفاعل���ة لتطوي���ر الوطن واحلف���اظ على اأمنه 
وا�ض���تقراره والعت���زاز باإجنازات���ه، والعمل عل���ى التثقيف 
م�ض���تمرة،  ب�ض���ورة  والجتماع���ي  والقت�ض���ادي  الفك���ري 
واإظهار دورهم يف ن�ض���ر الوعي الإعامي وعدم الن�ض���ياق 

لل�ضائعات املغر�ضة والكاذبة.
مل يك���ن العن���اد جمرد عامة م�ض���يئة للنجاح؛ بل 
كان نبي���ا واأنيق���ا بخلق���ه اأي�ض���ا وتعامل���ه م���ع اجلميع. 
فقد جم���ع بني القيادة الأكادميية املتف���ردة وبني املهنية 
واجه���ات  ب���ني  متكامل���ة  مدر�ض���ة  ف�ض���كل  الحرافي���ة، 
الإعام وال�ض���حافة، والعاقات العامة. وكون م�ض���ارات 
فري���دة للباحث���ني عن امل�ض���داقية والنوعية واحل�ض���ور، 
ونرا�ض���ا  لاآخري���ن،  وحمف���زة  ثري���ة  جترب���ة  خملف���ا 

متوهجا للطاحمني من ال�ضباب.

»لدي )10000( ريال زكاة؛ لكنني 
اإي��ك��ال  واأري�����د  م�ضتحقيها،  اأع�����رف  ل 

دفعها اإليك«.
اأخ���رج زك��ات��ه يف ظ��رف ظ��ان��ا اأنها 
ق���د خ���رج���ت م���ن ذم���ت���ه ب��دف��ع��ه��ا يل. 
جوابا  مني  ي�ضمع  اأن  دون  ه��ذا  ح�ضل 
ا���ض��ت�����ض��ع��رت اأن����ه ي��ري��د وداع�����ي، وك��اأن��ه 
اأن  ال��ل��وام��ة،  نف�ضه  تقريع  م��ن  ي��ه��رب 
ما هكذا ت��ورد الإب��ل، بادرته فقلت »ما 
راأيك ب�ضاة الفجر يف �ضباح بارد وقد 
النوم،   وغلبة  الفرا�س  ب��دفء  ال��ت��ذذت 

وقد علمت اأن �ضخانة املاء متعطلة؟
ق����ال: اأ���ض��ع��ف الإمي�����ان ال��و���ض��وء 
تو�ضاأت  ف��اإن  قلت:  البيت  يف  وال�ضاة 
م��ت��ح��م��ا ب������رودة امل�����اء ث���م خ���رج���ت يف 
امل�ضجد،  يف  و���ض��ل��ي��ت  ال���ب���ارد  ال��ط��ق�����س 
ف��اإن اهلل غفور رحيم  ت�ضدد،   ق��ال: ل 

قلت: بل هذا �ضبيل املق�ضرين. 
فهل يحمل عملك عنك اأحد، واإن 
مل تفعله اأفاأنت حما�ضب!؟ قال؛ نعم. 

اأفبهذا براأت ذمتك عندما  قلت : 
اأوك���ل���ت اإيّل زك��ات��ك ؟ ق����ال: ث��ق��ة ب��ك، 
فاأدفعها  مثلك  اأت��ك��ا���ض��ل  فلعلي  ق��ل��ت: 
اأكلها!  اأ�ضتحل  اأو  اإلى من ل ي�ضتحقها 
قال: ل، لن  تفعل. قلت:  ل تن�س اأننا 
يف زم���ن امل��ظ��اه��ر ول��ي�����س ل��ك م��ن��ي اإل 
هذا  منك  رب��ك  ير�ضى  فهل  ال��ظ��اه��ر، 

اجلواب؟
ي�ضتحقها  م���ن  اأع������رف  ل  ق�����ال: 
األ��ي�����ض��ت ب��ن��ت عمتك؟  ق��ل��ت: ف��ف��ان��ة 
ذوي  من  وه��ي  بحالها  منك  اأعلم  اإين 

اإل معا�ضه  له  دخ��ل  رحمك وزوجها ل 
األي�س  وف��ان  كب�ة.  واأ�ضرته  الي�ض� 
ابن خالك ول عمل له قال: مل يطلبوا 

مني.
ال��ذي��ن ل ي�ضاألون  ف��ه��وؤلء  ق��ل��ت: 
النا�س اإحلافا. العبادة مرتبطة بامل�ضقة 
ومغالبة النف�س التي متيل اإلى الدعة 
والت�ضويف يف ال�ضاة يف اليوم البارد، 
وجماهدة النف�س عليها منطبق كذلك 
يف زك��ات��ك ال��ت��ي حت��ت��اج  الج��ت��ه��اد  يف 
البيوت  بني  فتنتقل  امل�ضتحقني  تلم�س 
احلاجة  ب���ُذل  منك�ضرة   نفو�ضا  ل��رى 

وبيوتا قد اكتفت بال�ضروري.
ف��ال��ري��الت امل��ع��دودة ث���روة كب�ة 
املاب�س  هذا  على  وق�س  لهم،  بالن�ضبة 
منه،  التخل�س  ت��ري��د  ال���ذي  والأث�����اث 
ف����ق ق��ل��ب��ك وحت��م��د اهلل ع��ل��ى نعمه 
املكروب،  ك��رب  انفراجة  ب��روؤي��ة  وتفرح 
الطفل  وب�����ض��رور  ك��رب��ة  ي����زول  حينما 
ح��ي��ن��م��ا ت���ه���دي���ه م����ا ي��ح��ق��ق اأح���ام���ه 
ال�����ض��غ���ة ب��ا���ض��ت��ب��دال ث���وب���ه امل���رق���وع 
م�ضتلزمات  �ضت�ضري  ال��ت��ي  امل����راأة  اأو 
عجلت  مري�ضا  اأو  وببناتها  بها  خا�ضة 
كث�ة  واأح����ام  دواء  ب�����ض��راء  ب�ضفائه؛ 
�ضيئا  ل���ك  ت��ع��ن��ي  ل  ل����ه����وؤلء  حت��ق��ق��ت 
ولكنها بالن�ضبة لهم اأكر من حر�ضك 
على النجاح يف عملك اأو حتقيق �ضفقة 

جتارية فهل وعيت ما اأريد ؟
دفعت اإليه ماله واحتب�ضت دموعه 
قائا نعم م�ضلمون، ولكننا حمرومون 

من تلم�س جمال ديننا ورحمة ربنا.

إلى المسوفين الكسالى

أ. د. أحمد بن حميد

وا�ضتقروا  ب��رح��اب  �ضيوفاً  دخ��ل��وا 
بالعهود وثم احتلوا البيوت وخانوا 
امل��واث��ي��ق، ح���رب اأن��ان��ي��ة ه��دم��وا بها 
الأوط�������ان ا���ض��ت��ح��ل��وه��ا، ا���ض��ط��ه��دوا 
بحرٍب  والأط��ف��ال  والن�ضاء  ال��رج��ال 
ا�ضتنزفت القلوب والعقول والأبدان.

ا�ضتحاليه  ه��ج��وم��ي��ه  ح���رب 
اأزال  اح����ت����ال   ، وع���������دوان  ب���ظ���ل���م 
احتال   ، وثقافات  وم��ب��ادئ  دي��ان��ات 
�ضوت  ي�ضمعون  ب��ل��ِده��ا  �ضكان  جعل 
جعلتهم  اأذاِن����ه����ا  ق��ب��ل  ���ض��واري��خ��ه��ا 
ي��ق��ي��م��ون ���ض��ل��وات��ه��م ع��ل��ى اأ����ض���وات 
�ضهدائهم،  على  في�ضلوا  انفجاراتها 

دم��اٍر  يف   ، ال��رك��ام  و���ض��ط  يف  ويدفنونهم 
تق�ضعر  لُه القلوب والأبدان قتلوا الأبناء 
ول  ال��رج��ال  واأ���ض��روا  الن�ضاء  وا�ضتحيوا 
زالت �ضامدة عظماء اأبناء القد�س كابدوا 
طويلة  �ضنني  ع��دوان��ي��ه  احتاليه  ح��رب 

ب���دون ت��ذم��ر ب���دون ت��اأف��ف ب���دون ن��ك��ران 
ل��ب��ل��ِده��م ي��ت��ق��ا���ض��م��ون رغ��ي��ف خ��ب��زا بعد 
اأنف�ضهم،  ع��ن  ل��ِل��دف��اع  الأح���ج���ار  رم��ي��ه��م 
وممتلكاتهم من �ضيف الغفلة  للحفاظ 

على هذا البلد.
عظيمة يا قد�ضنا ال�ضريف و�ضتبقني 
اأبية على اأعداء ال�ضام، عربية اإ�ضامية،  
واعرافاتهم؛  باحتالهم  حاولوا  مهما 
ف��م��ه��م��ا خ��ط��ط��وا ودب�������روا ف��ل��ن ت��ك��وين 
ن��ب��ي��ن��ا وقبلتنا  م�����ض��رى  ف��اأن��ت��ي  ل��غ���ن��ا، 
»وقد  يا قد�س يف �ضام  الأول���ى، فعي�ضي 
مكروا مكرهم وعند اهلل مكرهم واإن كان 

مكرهم لتزول منه اجلبال«.

ضيوف 
الستين 
عاما!
وداد السليمان
كلية العلوم واآلداب 
للبنات احد رفيدة
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من  وحت���اررَب  حوربت  بل  اأبنائها،  قبل  من 
�ضهدتها  م�ضعورة  حمات  يف  اأهلها  بع�س 
العوملة،  ع�ضر  وي�ضهدها  املا�ضية  ال��ق��رون 
اأنها ل ت�ضلح للحياة اليومية،  على اعتبار 
م��ف�����ض��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا ال���ل���ه���ج���ات ال���ع���ام���ي���ة، 
وم��ت�����ض��دق��ني ب��ا���ض��ت��خ��دام ل���غ���ات اأج��ن��ب��ي��ة 
كلماتهم،  ب���ني  د���ض��وه��ا  ع��امل��ي��ة-  -ي��رون��ه��ا 
تكرميا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ات  م��ع��ه��د  ي�ضهد 
ي��وم��ي��ا ل��ل��غ��ة ال���ق���راآن م��ن ط���اب اأح��ب��وه��ا 
و�ضوب،  ح��دب  كل  من  جاءوها  وع�ضقوها، 
يتمنون  وجميعهم على اختاف م�ضاربهم 
ك��ان��ت  بع�ضهم  وي��ت��ق��ن��وه��ا،  ي��ت��ع��ل��م��وه��ا  اأن 
ال��ع��رب��ي��ة ح��ل��م��ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل����ه، لأن���ه���ا لغة 
التعمق  اأرادوا  النبوية،  و�ضنتهم  ق��راآن��ه��م 

فيها و�ضر اأغوارها".
العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  اأن   ي��ذك��ر 
بجامعة امللك �ضعود ي�ضم طابا  من نحو 
اأق��ط��ار  �ضتى  م��ن  اإل��ي��ه  وف����دوا  جن�ضية   50
م��ئ��ات اجلن�ضيات منذ  الأر�����س،  كما خ��رج 

اإن�ضائه عام 1395ه�- املوافق 1975م.
ثقافتها  ون�ضر  العربية  تعليم  ويعد 
ه���دف���ا م���ن اأه�������داف امل���ع���ه���د، ع�����اوة على 
واإم��داده��م  العربية  اللغة  معلمي  ت��دري��ب 
وعلمها  اللغِة  جمال  يف  النظريات  باأحدث 

التطبيقي.

زكريا حسين

نظم معهد اللغويات العربية بجامعة 
امل��ل��ك ���ض��ع��ود، الث���ن���ني امل���ا����ض���ي، اح��ت��ف��ال��ه 
الذي  العربية  للغة  العاملي  باليوم  ال�ضنوي 
ي�����ض��ادف 18 دي�ضمر م��ن ك��ل ع���ام، وذل��ك 
بح�ضور وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 
العزيز  عبد  الدكتور  الأ�ضتاذ  والأكادميية 

بن عبداهلل العثمان.
و����ض���م���ل احل���ف���ل ف����ق����رات اأب�������رز ف��ي��ه��ا 
ال����ط����اب م���واه���ب���ه���م ب����اإل����ق����اء ال��ق�����ض��ائ��د 
اللغة  مع  جتاربهم  فيها  ورووا  والأنا�ضيد، 
ه��ذا  يف  امل�ضتقبلية  وتطلعاتهم  ال��ع��رب��ي��ة، 

املجال.
لوحة  �ضم  معر�س  احلفل  و�ضاحب 
بجميع جن�ضيات طاب املعهد الذين جاءوا 
م���ن ك���ل اأق���ط���ار الأر�������س، وع���ر����س للخط 
بكلية  الفني  النادي  من  مب�ضاركة  العربي 
الربية، اإلى جانب عر�س لاإنتاج العلمي 
ال��ذي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  ملن�ضوبي 
لغة  خ��دم��ة  اإ���ض��ه��ام��ا يف  ُوِظ�����فرَ يف جممله 

ال�ضاد.
على  املعهد  م��وق��ع  ن�ضره  تقرير  ويف 
ما  جاء  الحتفالية،   عن  النرنت،  �ضبكة 
العربية  فيه  ُتهمل  ال��ذي  الوقت  "يف  يلي: 

معهد اللغويات 
ينظم احتفاله

السنوي بيوم الضاد

+ 
ق

فا
آ

قل.. وال تقل
للغة  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�ضبة 
التوا�ضل  و�ضائل  عر  انت�ضرت  العربية، 
من�ضور  املا�ضية  الأي����ام  خ��ال  احل��دي��ث��ة 
اإلى ع�ضو هيئة التدري�س بكلية  من�ضوب 
اللغة العربية يف جامعة الإمام حممد بن 
فواز  الدكتور  ال�ضاعر  الإ�ضامية،  �ضعود 
اللعبون، �ضدد فيه على ا�ضتخدام العربية 
من  وال��دخ��ي��ل  العامية  ونبذ  الف�ضيحة 
والكلمات، م�ضتعر�ضا عددا من  الألفاظ 
يقابلها  وما  املعا�ضرة  الدخيلة  الألفاظ 
من الل�ضان العربي الف�ضيح. وراأت »اآفاق« 
الزاوية  املن�ضور  يف هذه  تتناول ذلك  اأن 
ال�ضاد;  لغة  ل��ي��وم  وم��واك��ب��ت��ه  لأه��م��ي��ت��ه، 

وفيما يلي ن�س املن�ضور:
حتدث بالعربية وقل: 

موبايل. ل  • جوال 
اإمييل. ل  • بريد 

مول. ل  • �ضوق 
�ضنر. ل  • مركز 

كويف. ل  • قهوة 
اأوكي. ل  • ح�ضنا 
بليز. ل  • ف�ضا 

باي. ل  • وداعا 
با�س. ل  • حافلة 

• حا�ضوب ل كمبيوتر.
لبتوب. ل  • حممول 

كوبري. ل  • ج�ضر 
بالطو. ل  • معطف 

.Oh My God ل  اإلهي  • يا 
اأكاونت. ل  • ح�ضاب 
ريتويت. ل  • تدوير 

ها�ضتاق. ل  • و�ضم 
.follow فلو  ل  • متابعة 

بلوك. ل  • حظر 
�ضم�ضر. ل  • ف�ضل 

اإكزام. اأو  كويز  ل  • اختبار 
كور�س. ل  • مقرر 

بريك. ل  • ا�ضراحة 
ويكند. ل  الأ�ضبوع  • اإجازة 

انطالق مسابقة أفضل
رسالة بريدية عن اللغة العربية

اأط������ل������ق م�����رك�����ز امل�����ل�����ك ع������ب������داهلل ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال������دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة 
العربية بال�ضراكة مع موؤ�ض�ضة الريد 
ال�ضعودي، اعتبارا من الثنني املا�ضي، 
م�����ض��اب��ق��ة اأف�����ض��ل ر���ض��ال��ة ب��ري��دي��ة عن 
الثالث  حتى  وت�ضتمر  العربية،  اللغة 

من مار�س املقبل.
الطابية  امل�ضابقة  ف��ك��رة  وت��اأت��ي 
الح��ت��ف��اء  ب��رن��ام��ج  ���ض��م��ن  "�ضاعي" 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ي��وم��ه��ا ال��ع��امل��ي؛ 
ول��ت��ح��ف��ي��ز ال���ط���اب ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام 
ر�ضائل  بكتابة  وذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة 
ب��ري��دي��ة ب�����ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة؛ مم��ا يتيح 
اإبداعاتهم  لتقدمي  للطاب  الفر�ضة 
وم���ه���ارات���ه���م، وذل����ك مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
روؤي��ة 2030 التي حتث على ن�ضر اللغة 

العربية، والعناية بثقافتها وقيمها.

األهداف العامة
الحتفاء  مو�ضم  يف  امل�����ض��ارك��ة   •

باللغة العربية.
حت��ق��ي��ق  يف  الإ������ض�����ه�����ام   •  

اأهداف روؤية 2030.
• تنمية املهارات اللغوية العربية 
ال�ضامة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  الأ���ض��ي��ل��ة، 

اللغوية والإمائية.
الر�ضائل،  بفن  الهتمام  • تنمية 
وه����و ف���ن اأدب������ي ع���امل���ي، ول����ه اأ���ض��ول��ه 

ومناذجه العربية الرائعة.

المحاور المقترحة
ي��ك��ت��ب ال��ط��ال��ب/������ب��ة ر���ض��ال��ت��ه يف اأح��د 

املحاور الآتية:
روؤي����ة  ���ض��م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  • ال��ل��غ��ة 

.2030
ومكانتها  العربية،  اللغة  • قيمة 

عند ال�ضعب ال�ضعودي.
حياتنا  يف  العربية  اللغة  • تاأث� 

اليومية.
وال�����وف�����اء  ال����ع����رب����ي����ة  ال����ل����غ����ة   •
بالحتياجات يف الع�ضر احلديث.

الأخ���������رى  ال�����ل�����غ�����ات  ت������اأث�������   •
ال��ل��غ��ة  امل���ح���ل���ي���ة يف  وال����ل����ه����ج����ات 

العربية.
والتقنية. العربية  • اللغة 
العربية. اللغة  • م�ضتقبل 

الفئة المستهدفة
امل����دار�����س  ال����ط����اب وال����ط����ال����ب����ات يف 
امل���ت���و����ض���ط���ة وال���ث���ان���وي���ة يف امل����دار�����س 
احل��ك��وم��ي��ة والأه���ل���ي���ة والأج���ن���ب���ي���ة يف 

اململكة العربية ال�ضعودية.

الجوائز
باملركز  للفائز  مالية  ج��ائ��زة   •

الأول، مبلغ ) 5000ريال(.
باملركز  للفائز  مالية  ج��ائ��زة   •

الثاين، مبلغ ) 3000ريال).
باملركز  للفائز  مالية  ج��ائ��زة   •

الثالث، مبلغ ) 2000ريال(.
للفائزين  م��ال��ي��ة  ج��ائ��زة   •
ب������امل������راك������ز م������ن ال�������راب�������ع ح��ت��ى 

الع�ضرين، مبلغ ) 1000ريال(.

ضوابط عامة للمشاركة
في المسابقة

ال��ر���ض��ائ��ل  ج��م��ي��ع  ت��ت��ف��ق  اأن   •
وامل�����ض��ارك��ات امل��ق��دم��ة م��ع امل��ب��ادئ 

الدينية والوطنية والأخاقية.
امل��ك��ت��وب  الأ����ض���ل���وب  ي��ك��ون  اأن   •

ب���ه ال��ن�����س ه���و اأ����ض���ل���وب امل��را���ض��ل��ة 
)م��ر���ض��ل وم�����ض��ت��ق��ب��ل( مب��ح��ت��وى 

اإبداعي.
• اأن يوجه م�ضمون الر�ضالة اإلى 

اأي �ضخ�س يختاره امل�ضارك.
م�ضوؤولية  امل�ضارك  يتحمل  اأن   •
اأو  ل��ه،  غ��� مرخ�س  اأي حمتوى 
حقوق منتهكة تت�ضمنها امل�ضاركة، 
اأي  امل�ضابقة  منظمو  يتحمل  ول 

م�ضوؤولية حيال ذلك.
الواحدة  الر�ضالة  تتجاوز  األ   •
بكل اأجزائها )250( كلمة، وتطبع 
ورقي  ب�ضكل  وتر�ضل  بالكمبيوتر، 

على عنوان امل�ضابقة الريدي:
ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  ط��ري��ق   8228
 – – الريا�س 12643  العمل  حي 
ال�ضعودية-  العربية  اململكة   2121

م�ضابقة اللغة العربية.
• لبد اأن ي�ضار يف بداية الر�ضالة 
اإل���ى  اأو ع��ل��ى ال���ظ���رف اخل���ارج���ي 

الآتي:
يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  م��ق��دم��ة  "ر�ضالة 
بال�ضراكة  اأطلقت  التي  امل�ضابقة 
ب��ني م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ري��د ال�����ض��ع��ودي 

وم�������رك�������ز امل������ل������ك ع�������ب�������داهلل ب���ن 
اللغة  ال��دويل خلدمة  عبدالعزيز 
باللغة  الح��ت��ف��اء  �ضمن  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة يف ي��وم��ه��ا ال��ع��امل��ي للعام 
ال��ث��اث��ي،  )ال����ض���م   1439/2017
اإرف������اق ����ض���ورة ب��ط��اق��ة الأح������وال، 
امل��دي��ن��ة، امل��رح��ل��ة ال��درا���ض��ي��ة، رقم 

اجلوال( ".
ت��ق��دمي��ه��ا  ب��ع��د  امل������ادة  • ت�����ض��ب��ح 
متاحة  امل�����ض��اب��ق��ة،  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
ل��ل��ج��ه��ات امل���ن���ظ���م���ة، وي���ح���ق ل��ه��م 
ال����ت���������ض����رف ف���ي���ه���ا ب���ال���ط���ري���ق���ة 
ون�ضرها  م��ن��ا���ض��ب��ة،  ي��رون��ه��ا  ال��ت��ي 
ي���رون���ه���ا، ول يحق  و���ض��ي��ل��ة  ب�����اأي 
جزء  اأو  الر�ضالة  ن�ضر  للم�ضارك 
اأن  قبل  كانت،  و�ضيلة  اأي  يف  منها 

يقوم املنظمون بن�ضرها.
باإر�ضال  امل�ضاركات يكون  • تقدمي 
امل�����ض��ارك��ة اإل�����ى ���ض��ن��دوق ال��ري��د 

اخلا�س بامل�ضابقة.
ع��ن  م���������ض����وؤول����ون  • امل���ن���ظ���م���ون 
�ضتفوز  ال��ت��ي  امل�����ض��ارك��ات  اخ��ت��ي��ار 
ا�ضتبعاد  ومي��ك��ن��ه��م  امل�����ض��اب��ق��ة،  يف 
عليها  ت��ن��ط��ب��ق  ل  م�����ض��ارك��ة  اأي 
ي���رى  ل  اأو  اأع��������اه  ال�������ض���واب���ط 

منا�ضبتها دون اإبداء الأ�ضباب.

آلية المشاركة
ال����ب����ي����ان����ات  من���������وذج  ت���ع���ب���ئ���ة   •

ال�ضخ�ضية.
ال���ب���ي���ان���ات  من���������وذج  اإرف������������اق   •
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة و�����ض����ورة م���ن ه��وي��ة 
امل�����ض��ارك م���ع امل�����ض��ارك��ة يف ظ��رف 

مغلق.
م��ن  ال����ظ����رف  ع���ل���ى  • ال���ك���ت���اب���ة 
م�����ض��اب��ق��ة  يف  "م�ضاركة  اخل������ارج 

�ضاعي".
عر  الريدي  الظرف  اإر�ضال   •
ال��ري��د ال�����ض��ع��ودي اإل����ى ال��ع��ن��وان 

الآتي:
8228 طريق امللك عبدالعزيز حي 
العمل – الريا�س 12643 - 2121

اململكة العربية ال�ضعودية-
م�ضابقة اللغة العربية.

امل�ضاركات  ا�ضتقبال  باب  يقفل   •
يوم 1439/6/15ه�.
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نبذة تعريفية
ميث���ل ن���ادي دب���ي لل�ض���حافة ال���ذي تاأ�ض����س 
بتوجيه���ات من نائب رئي����س الدولة، رئي�س 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي، �ضاحب ال�ضمو، 
ال�ض���يخ حممد بن را�ض���د اآل مكتوم، من�ض���ة 
حيوي���ة لل�ض���حافيني والعامل���ني يف املج���ال 
والتباح���ث  واحل���وار  للنقا����س  الإعام���ي 
باحلي���اة  ال�ض���لة  ذات  الق�ض���ايا  اأه���م  يف 
اليومية على خمتلف امل�ض���تويات ال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والجتماعية.
وح�ض���ب موق���ع ن���ادي دبي لل�ض���حافة 
ب���دور  يق���وم  فاإن���ه  النرن���ت  �ض���بكة  عل���ى 
حم���وري يف دع���م وتطوي���ر قط���اع الإع���ام 
عل���ى ال�ض���عيد الإقليمي من خ���ال اإطاق 

مب���ادرات متف���ردة مث���ل: منت���دى الإع���ام 
العربي���ة،  ال�ض���حافة  وجائ���زة  العرب���ي، 

وتقرير نظرة على الإعام العربي.
دوري  ب�ض���كل  الن���ادي  وي�ضت�ض���يف 
نخبة م���ن املتحدث���ني وكبار ال�ضخ�ض���يات 
الإع���ام  و�ض���ائل  ممثل���ي  م���ع  للتوا�ض���ل 
اإل���ى  اإ�ض���افة  والإقليمي���ة،  املحلي���ة 
كون���ه  وي�ض���هم  الزائري���ن.  ال�ض���حافيني 
ع�ض���وا موؤ�ض�ض���ا يف احتاد نوادي ال�ضحافة 
العاملية، يف تاأ�ض���ي�س منتدى حيوي لتبادل 
ن���وادي  اأع�ض���اء  م���ع  والأف���كار  املعلوم���ات 

ال�ضحافة حول العامل.
وينظ���م نادي دب���ي لل�ض���حافة دوريا، 

العدي���د  يف  تبح���ث  عم���ل  وور����س  ن���دوات 
م���ن الق�ض���ايا املتعلق���ة بالواقع ال�ضيا�ض���ي 
والجتماعي، وقطاعات الأعمال والتعليم 

وتكنلوجيا املعلومات والإعام والثقافة.
كما ينظم النادي اللقاءات ال�ضحافية 
التي توفر فر�ض���ا للتوا�ضل وتبادل الأفكار، 
ب���ني  للح���وار  وا�ض���عة  تفت���ح جم���الت  كم���ا 
�ض���ناع الأخب���ار وو�ض���ائل الإع���ام، اإ�ض���افة 
اإل���ى اللقاءات مع الكت���اب التي تاأتي يف اإطار 
جهود النادي لي�س فقط لإ�ضراك الكتاب يف 
نقا�ضات مفتوحة وجادة مع القراء وممثلي 
و�ض���ائل الإع���ام ولك���ن اأي�ض���ا لن�ض���ر ثقافة 

القراءة واحرام الكتب والكتاب. 
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وت�ضت�ض���يف ه���ذه اللق���اءات كتاب���ا من 
خمتل���ف املدار����س والجتاه���ات، مما ي�ض���هم 
ب�ضكل اإيجابي وبناء يف تعزيز ثقافة الإبداع 

والبتكار.
ومتث���ل املنتدي���ات املتخ�ض�ض���ة اإحدى 
الن���ادي،  اأجن���دة  عل���ى  الفعالي���ات  اأب���رز 
م���ن  �ضل�ض���لة  املنتدي���ات  ه���ذه  وتت�ض���من 
جل�ض���ات العم���ل والن���دوات التفاعلي���ة الت���ي 
تغط���ي خمتلف جمالت العم���ل الإعامي، 
وتقدم حتاليل معمقة ودرا�ض���ات قيمة حول 
املو�ضوعات التي يتناولها املنتدى، وي�ضارك 
يف املنتديات نخبة من اأبرز اخلراء من كل 

اأنحاء العامل.

اختتم نادي دبي لل�ضحافة، اأخ�ا، برنامج 
اأربعة  ا�ضتمر  ال��ذي  العلمي"  "ال�ضحايف 
ال�ضحافيني  م��ن  نخبة  مب�����ض��ارك��ة  اأ���ض��ه��ر، 
املعنيني بقطاع العلوم والتقنية يف ال�ضحف 
النادي  من  وبتنظيم  والعربية،  الإماراتية 

بالتعاون مع جمل�س علماء الإمارات.
 وع���ق���دت اجل��ل�����ض��ة اخل��ت��ام��ي��ة حتت 
مع  بالتعاون  الإلكروين"  "الأمن  عنوان 
بهدف مد  الإلكروين،  لاأمن  دبي  مركز 
بعنا�ضر  وال�����ض��ح��ايف  الإع���ام���ي  امل��ج��ت��م��ع 

التميز ال�ضحايف يف جمال الأمن. 
الرنامج عن  امل�ضاركون يف  وقد عر 
اأ�ضهم  اأن��ه  اإل��ى  م�ض�ين  منه،  ا�ضتفادتهم 
ب�ضكل  مهاراتهم  تطوير  يف  مبا�ضر  ب�ضكل 

يتنا�ضب مع التطورات احلديثة.
واأك������دوا اأن ال��رن��ام��ج واك����ب اأح���دث 
ال�ضحايف  ال��ت��دري��ب  امل��م��ار���ض��ات يف جم���ال 
والإعامي يف جمالت التحليل والتثقيف 
ال���ع���ل���م���ي، وك���ي���ف���ي���ة ا����ض���ت���ث���م���ار الأح��������داث 

واملوؤمترات العلمية باأمانة ودقة ومهارة. 
لل�ضحافة،  دب��ي  ن��ادي  رئي�ضة  وك��ان��ت 
اجلل�ضة  م�ضتهل  يف  رح��ب��ت  امل����ري،  ���ض��ع��ادة 
ال�ضحايف  برنامج  بامل�ضاركني يف  اخلتامية، 
العلمي وعرت عن تقديرها للجهود التي 
طرح  من  الإم���ارات  علماء  جمل�س  يبذلها 
التي ت�ضهم  املتخ�ض�ضة  املبادرات والرامج 
يف دعم القطاع العلمي يف ال�ضحافة، مثمنة 
اإلى  م�ض�ة  واملجل�س،  النادي  بني  التعاون 
ن���وع من  اإح�����داث  اأ���ض��ه��م يف  اأن ال��رن��ام��ج 
احلراك املعريف الداعم للمهارات واخلرات 
العلمية املهنية للمجتمع الإعامي وتعزيز 
واأفكار  ب��روؤى  وتعريفهم  املتدربني  ق��درات 

جديدة حول ال�ضحافة العلمية.
ال�����ض��ح��اف��ي��ة  ال���رام���ج  اأن  واأ����ض���اف���ت 
ومنها  ال���ن���ادي  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة 
مع  متناغمة  ت��اأت��ي  العلمي"  "ال�ضحايف 
ا�ضراتيجيته يف تر�ضيخ مقومات التطوير 
الإع����ام����ي وال�������ض���ح���ايف حم��ل��ي��ا وع��رب��ي��ا، 
واإت�����اح�����ة ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة والأف����ك����ار 
التطوير  عملية  ملوا�ضلة  امللهمة  املتطورة 

ب�ضورة فعالة ومثمرة. 

األمن اإللكتروني
من جانبه، �ضدد مدير اإدارة التعاون ودعم 
المتثال يف مركز دبي لاأمن الإلكروين، 
ع��ام��ر ����ض���رف، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأم����ن ال��ف�����ض��اء 

الإل�����ك�����روين يف ظ���ل الن���ت�������ض���ار ال��وا���ض��ع 
الأف����راد  وان��ت��ق��ال ح��ي��اة  للتقنية احل��دي��ث��ة 

واملوؤ�ض�ضات اإلى ذلك الف�ضاء.
العلمي"  "ال�ضحايف  اأن برنامج  يذكر 
�����ض����ارك يف ت���ق���دمي���ه ع���ل���ى م������دى اأرب����ع����ة 
اأ���ض��ه��ر م��ت��وا���ض��ل��ة نخبة م��ن الأك��ادمي��ي��ني 
امل�ضتوى  على  ال��ك��ف��اءة  ذوي  واملحا�ضرين 
العربي واملحلي، ومن لهم خرة وا�ضعة يف 
املعلومات،  واأم��ن  التطبيقية  العلوم  جمال 
وغ�ه من املو�ضوعات العلمية، من بينهم 
العلوم  ملف  ع��ن  امل�ضوؤولة  ال��دول��ة،  وزي���رة 
املتقدمة بالإمارات، �ضارة الأم�ي،  ومدير 
م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ "م�ضبار 
بالوكالة  الأمل"، عمران �ضرف، والرئي�ضة 
را�ضد  بن  حممد  مركز  يف  التعليم  لوحدة 
للف�ضاء، اأمل اأمني،  ومديرة مركز اأبحاث 
خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  احل��ي��وي��ة  التكنولوجيا 
حبيبة  ال��دك��ت��ورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  للعلوم 
ال��ع��ل��وم بجامعة  ك��ل��ي��ة  ال�����ض��ف��ار، وع��م��ي��د 
الإمارات، الدكتور اأحمد علي مراد، ومدير 
اإدارة التعاون ودعم المتثال يف مركز دبي 

لاأمن الإلكروين عامر �ضرف.

ورش عمل
 وق����د رك����ز ال���رن���ام���ج ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
امل����ح����اور ال��ع��ل��م��ي��ة م����ن اأه���م���ه���ا: ال��ع��ل��وم 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف الإم������������ارات، وق���ط���اع 
ال���ف�������ض���اء، وع���ل���م ال����روب����وت����ات، وال����ذك����اء 
ال�ضطناعي، والعلوم الأ�ضا�ضية )الكيمياء 
وال��ف��ي��زي��اء(، واأي�����ض��ا الأم���ن الإل��ك��روين، 
تخللتها  ع���م���ل،  ور������س  خ��م�����س  وت�����ض��م��ن 
جم����م����وع����ة م�����ن اجل����������ولت ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
دولة  يف  العلمية  املوؤ�ض�ضات  يف  لل�ضحفيني 
الفروع  على  ق��رب  للتعرف عن  الإم����ارات، 
وكيفية  املتخ�ض�ضة،  للمجالت  العلمية 
�ضياغة الأخبار والتقارير ال�ضحافية ذات 
ال�����ض��ل��ة واإج�������راءات ت��وخ��ي ال��دق��ة يف نقل 
الأخبار العلمية، وت�ضليط ال�ضوء على اأهم 
قفزات  ت�ضهد  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  التقنيات 
نوعية بوت�ة مت�ضارعة، وتلتقي م�ضاراتها 
على  ج��دي��دة  اأب��ع��ادا  لت�ضفي  دائ���م،  ب�ضكل 

خمتلف جوانب احلياة اليومية.  
واأم������ا ق��ائ��م��ة اجل���ه���ات امل�������ض���ارك���ة يف 
ال���رن���ام���ج، ف��ق��د ���ض��م��ت ك���ا م����ن: م��رك��ز 
حم���م���د ب����ن را�����ض����د ل���ل���ف�������ض���اء، وج���ام���ع���ة 
املتحدة، وجامعة خليفة  العربية  الإم��ارات 
لاأمن  دبي  ومركز  والتكنولوجيا،  للعلوم 

الإلكروين.

خمس محطات
وب������داأ ال���رن���ام���ج رح��ل��ت��ه م���ن ن�����ادي دب��ي 
"العلوم  ع��ن  ع��م��ل  وب��ور���ض��ت��ي  لل�ضحافة، 

نادي دبي يختتم »برنامج الصحافي 
العلمي« ويكرم المشاركين

اآف��اق  ناق�ضتا  الإمارات"،  يف  والتكنولوجيا 
يف  التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  العلمي  التطور 
دولة الإمارات، واإ�ضقاطات هذا التطور على 
والجتماعية  القت�ضادية  احلياة  جوانب 

والثقافية املختلفة. 
عمل  بور�ضة  الثانية  املحطة  ومتثلت 
م��رك��ز  يف  اأق��ي��م��ت  الف�ضاء"  "قطاع  ع���ن 
حممد بن را�ضد للف�ضاء، وبحثت ال�ضيا�ضة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء يف الإم�������ارات، 
املريخ  ك��وك��ب  ل�ضتك�ضاف  ال��دول��ة  وج��ه��ود 
وغ��اف��ه اجل����وي، م��ن خ���ال اإط����اق اأول 
م�ضبار اإماراتي عربي واإ�ضامي اإلى املريخ 
عام 2020، وخططها فيما يتعلق بال�ضتفادة 
م���ن ال��ف�����ض��اء حل��م��اي��ة ودع�����م ال��ق��ط��اع��ات 
م�ضتدام  ف�ضائي  قطاع  وتطوير  احليوية، 
مي���ت���از ب��ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة والب���ت���ك���ار، واإر����ض���ال 
مهمات ف�ضائية علمية بهدف اإثراء املعرفة 

على امل�ضتويني الوطني والعاملي. 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  واح��ت�����ض��ن��ت 
"التكنولوجيا  ور����ض���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
احليوية وعلم اجلينوم"، التي األقت ال�ضوء 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة 
وتاأث�اتها  املعا�ضرة،  وتقنياتها  احلديثة، 
ع���ل���ى حت�������ض���ني اجل�����وان�����ب ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 
بالإ�ضافة  امل�ضتويات،  جميع  على  لاإن�ضان 

اإلى تعريف امل�ضاركني بالطب امل�ضتقبلي.
واأق���ي���م���ت ال���ور����ض���ة ال���راب���ع���ة ���ض��م��ن 
ال��رن��ام��ج يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املياه  "اأمن  عنوان  حتت  العني،  يف  املتحدة 

والغذاء".
واأم����ا ال��ور���ض��ة الأخ������ة ف��ق��د حملت 
وتطرقت  الإلكروين"،  "الأمن  ع��ن��وان 
اإل������ى م���ف���اه���ي���م ال���ت���وع���ي���ة الأ����ض���ا����ض���ي���ة يف 
جم��ال الأم��ن الإل��ك��روين، واآف���اق التطور 
احل��ا���ض��ل يف و���ض��ائ��ل م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة 
الإلكرونية، و�ضبل احلماية منها، والدور 
امل���ت���ك���ام���ل جل��م��ي��ع اجل����ه����ات وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
يف م��ن��ع ح�����دوث الخ�����راق�����ات وامل��خ��اط��ر 
ال��روؤى  بحث  اإل��ى  بالإ�ضافة  الإلكرونية، 
وال���ض��رات��ي��ج��ي��ات الأم��ن��ي��ة الإل��ك��رون��ي��ة، 
يف  والعاملية  املحلية  التجارب  وا�ضتعرا�س 

هذا املجال.
و�����ض����ه����د خ����ت����ام ال�����رن�����ام�����ج ت���ك���رمي  
امل�����ض��ارك��ني ف��ي��ه، ب��ح�����ض��ور وزي����رة ال��دول��ة، 
امل�������ض���وؤول���ة ع����ن م���ل���ف ال���ع���ل���وم امل��ت��ق��دم��ة 

بالإمارات، �ضارة الأم�ي.

الكلمات المتداولة
عن  للتعب�  اليومية،   حمادثاتنا  يف  ن�ضتعملها  التي  الكلمات  وتختلف  تتعدد 
ب�ضكل  واإدراك��ه��ا  فهمها  علينا  يلتب�س  منها  الكث�  اأن  درج��ة  اإل��ى  واآرائ��ن��ا  اأفكارنا 
ملتابعة  ن�ضتخدمها  ايجابية  بدللة  توحي  التي  "املراقبة"  كلمة  فمثا   ، �ضليم 
الطاب اأثناء اإجراء الختبارات يف املعاهد واجلامعات؛  ولكن يف جمتمعات اأخرى 
انطباعا  �ضلبية تعطي  اإلى دللة  ترمز  "احلرا�ضة" التي  بكلمة  ُت�ضتبدل  جندها 
العملية  باجلامعة يف هذه  والأ�ضتاذ  بالأ�ضتا،  الطاب  تربط  التي  للعاقة  �ضيئا 
الكث� من  ذلك  على  وق�س   ، معينة  العلمي طيلة فرة  لتح�ضيلهم  الختبارية 
الكلمات الأخرى التي ُي�ضاء ا�ضتخدامها يف غ� حمل؛  نظرا للدللت امل�ضوهة 

التي تعك�ضها على ال�ضلوكيات املختلفة يف املجتمع. 
التي  والكلمات  امل�ضطلحات  اأن  اإلى  الإتنوميتودولوجية   الدرا�ضات  وت�ض� 
املجتمع  داخ��ل  ال�ضائد  التفك�  تنبع من منط معني يف  بها يف معاماتنا  ه  نتفوَّ
بارز  ب�ضكل  الإثنوميتودولوجية  قد تطور  امل�ضمى  العلم  نعي�س فيه، فهذا  الذي 
يف  عليه  ط���راأت  التي  ال��ت��ح��ولت  ع��واق��ب  ليواكب  املعا�ضر؛   الغربي  املجتمع  يف 
توجهات  خ��ال  من  والن�ضطار  بالتفكك  ات�ضمت  التي  احلداثة  بعد  ما  مرحلة 
بع�س املفكرين والفا�ضفة الأوروبيني؛ خا�ضة الفرن�ضي "جاك دريدا " والأملاين 
اأ�ضقطا الأ�ضئلة الغائية من التفك� ف�ضار الركيز فقط على  " اللذان  "نيت�ضه 
للقيم  الكلية  املنظومة  انهيار  اإل��ى  اأدى  مما  بالغايات،  الهتمام  دون  الكيفيات 
الإن�ضانية البنائية يف املجتمع الغربي و�ضاد التف�ضخ والتبعرث يف معاين واإدراكات 
املفاهيم والكلمات لدى جماه�ها؛  فمثا جند اأن كلمة الأ�ضرة تزعزعت دللتها 
قاعدة  على  واملرتكزة  قبل  ال�ضائدة من  القيم  مع  تتنا�ضق  ل  ف�ضارت  الغرب،  يف 

اإن�ضانية وقانونية وعرفية.
غرفنكل"  "هارولد  الأم��ري��ك��ي  الجتماعي  ال��ع��امل  ي�ض�  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
والقت�ضادية  الجتماعية  احلالة  اأن  اإل��ى  الإثنوميتودولوجي   التيار  هذا  زعيم 
الكلمات  العقلنة يف  درج��ة  تتك�ضف من خال  لأي جمتمع،  والثقافية  والفكرية 
التي ي�ضتخدمها، وهذا ما اأدى بالعديد من الدول الغربية يف ال�ضنوات الأخ�ة 
اإلى اإعادة النظر يف دللت بع�س الكلمات وتغي�ها يف قامو�س اللغة املتداول عر 

مناهج التعليم والربية املعتمدة.
ومدى  عنها  نعر  التي  بالكلمات  مرتبط  واقعنا  ف��اإن  الأ�ضا�س  ه��ذا  وعلى 
دللتها الإيجابية التي تر�ضخ يف �ضبكة العاقات الت�ضالية بني اأفراد املجتمع 
، وبناء على ذلك ينبغي ت�ضفية  وغربلة قائمة الكلمات امل�ضتخدمة يف تعاماتنا 
،مع الإبقاء فقط على التي تتميز بدللت اإيجابية ونحذف التي لها معاين ت�ضوه 
ال�ضلوكيات واملواقف يف اأو�ضاطنا؛ حتى تكون متنا�ضقة مع القيم الأ�ضيلة املتوارثة 

التي تدفع بعجلة التغي� املطلوب فيها نحو الجتاه ال�ضحيح والناجح.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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ثقافة

الدكتور  واجل����ودة  للتطوير  الكلية  وك��ي��ل 
خالد اأبو حكمة الذي حث يف افتتاحه الندوة 
خدمتها  على  العربية  للغة  املحبني  جميع 
بها،  للنهو�س  ملمو�ضة  وبذل جهود عملية 
ثم دعا اأ�ضحاب الأوراق العلمية اإلى تقدمي 
اأوراقهم العلمية. وقد ت�ضمنت الندوة عددا 

من الأوراق العلمية املهمة:  
حتدث الأ�ضتاذ الدكتور يحي بعيطي�س 
ح�����ول »حت����دي����ات ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��غ��ات 
الأجنبية احلديثة.. تقنيات البنية املوقعية  
ورق��ت��ه  ع��ر���س يف  وق���د  للجملة من���وذج���ا«، 
يف  للجملة  املوقعية  البنية  تقنيات  ملفهوم 
اللغات احلية احلديثة، انطاقا من مقاربة 
بعلمية  ت����رز  ح���دي���ث���ة،  وظ��ي��ف��ي��ة  ن��ح��وي��ة 
ومو�ضوعية طاقة اللغة العربية وحيويتها 
وقدرتها على احتواء بنى اللغات احل�ضارية 
احل���دي���ث���ة، وذل�����ك ب��ت��و���ض��ي��ح م��ف��ه��وم كلية 
ال��وظ��ائ��ف ال��دلل��ي��ة وال��ت��داول��ي��ة م��ن جهة، 
وم��ف��ه��وم بنية اجل��م��ل��ة امل��وق��ع��ي��ة م��ن جهة 
اأخرى، مع اإجراء مقارنة بني بنية اجلملة 
الفعلية اأو ال�ضمية يف اللغة العربية، وبنية 
اجلملة يف اللغات احلية الأجنبية احلديثة، 
»كاللغة  ال��ه��ن��دواأوروب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  يف  ممثلة 
واللغات  الفرن�ضية«  اللغة  اأو  الجنليزية 

الطورانية »كاللغة اليابانية اأو ال�ضينية«. 
ال��دك��ت��ور عبدالغني  ذل��ك حت��دث  بعد 

ب��ح�����ض��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����ض��ان��ي��ة 
الأ�����ض����ت����اذ ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ب����ن ع���ب���د اهلل 
ال�ضريف، نظمت جلنة الندوات واملوؤمترات 
ب��ق�����ض��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا ب��رن��اجم��ا 
اح��ت��ف��ائ��ي��ا ت�����ض��م��ن ح��ف��ا خ��ط��اب��ي��ا ون����دوة 
العربية  العاملي للغة  اليوم  علمية مبنا�ضبة 
18 دي�ضمر 2017، الذي وافق يوم الثنني 

املا�ضي 30 ربيع الأول 1439.
وق����د اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جل��ن��ة ال���ن���دوات 
وامل������وؤمت������رات الأ�����ض����ت����اذ ال����دك����ت����ور حم��م��د 
بعميد  بالرحيب  الرنامج  هذا  اأبوملحة 
الكلية،  وك���اء  ال�ضعادة  واأ���ض��ح��اب  الكلية، 
التدري�س،  هيئة  اأع�ضاء  ال�ضعادة  واأ�ضحاب 
العلوم  كلية  يف  الطاب  من  وباحلا�ضرين 
هيئة  اأع�ضاء  من  وباحلا�ضرات  الإن�ضانية، 
الن�ضائي،  ال�ضطر  يف  والطالبات  التدري�س 
ث��م ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ال��ق��راآن الكرمي 
األقى  ثم  خّطاب،  نبيل  معاذ  الطالب  رتلها 
واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�ضم  رئي�س  �ضعادة 
الق�ضم بهذه  التيهاين كلمة  اأحمد  الدكتور 
العربية  اللغة  اأن  فيها  اأّك���د  وق��د  املنا�ضبة، 

جزء من هويتنا.
ث���م ج����اءت ك��ل��م��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
عبد  بن  يحيى  الدكتور  الأ�ضتاذ  الإن�ضانية 
اهلل ال�����ض��ري��ف، ال���ذي حت���دث خ���ال كلمته 
عن مكانة اللغة العربية وح�ضورها العاملي، 
كما اأ�ضار اإلى امل�ضوؤولية الكرى امللقاة على 
عامة،  ب�ضفة  بالعربية  املتحدثني  ع��وات��ق 
خا�ضة،  ب�ضفة  علومها  يف  واملتخ�ض�ضني 
ك��م��ا ���ض��ك��ر ���ض��ع��ادت��ه ل��ق�����ض��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واآدابها وللجنة الندوات واملوؤمترات بالق�ضم 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف الأن�����ض��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
مبنا�ضبة  الرنامج  هذا  ذلك  ومن  للق�ضم، 

اليوم العاملي للغة العربية. 
ب���ع���د ذل�����ك ق������ّدم الأ�����ض����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
املنا�ضبة حتت  بهذه  القرين ق�ضيدة  عو�س 
ع���ن���وان »احل�����وري�����ة«، وب���ع���د ذل����ك ع��ر���ض��ت 
فيلما  بالق�ضم  وامل���وؤمت���رات  ال��ن��دوات  جلنة 
ال��ن��ت��اج العلمي والإب���داع���ي لأع�����ض��اء  ح���ول 
مائة  ق��ارب  وق��د  بالق�ضم؛  التدري�س  هيئة 

وخم�ضني كتابا مطبوعا.
ث���م ان��ط��ل��ق��ت ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
بالق�ضم  واملوؤمترات  الندوات  جلنة  نظمتها 
العربية  »اللغة  عنوان  حتت  املنا�ضبة  بهذه 
والتقنيات احلديثة«، وقد اأدار الندوة �ضعادة 

�ضوقي الأدبعي حول »التو�ضع يف ال�ضتعمال 
ال���ن���ح���وي يف ل��غ��ة الإع�������ام الإل����ك����روين- 
الإعامي  وامل��رك��ز  اجلامعة  اآف��اق  �ضحيفة 
م��ث��ال«؛ حيث عر�س  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة 
النحوي  ال�ضتعمال  يف  التو�ضع  من  من��اذج 
على  علق  ثم  اجلامعة«،  »اآف���اق  �ضحيفة  يف 
النحوي،  التو�ضع  اأوجه  وبني  الأمثلة،  تلك 

ومدى وجاهة ذلك و�ضحته لغويا.
ث��م ك��ان��ت ورق���ة ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان اأب��و 
حيث  العربية«؛  اللغة  »حو�ضبة  حول  لبدة 

»العلوم اإلنسانية«: فعاليات علمية وثقافية
في اليوم العالمي للعربية

جاءت الورقة مو�ضحة العنا�ضر الآتية: 
1( احلو�ضبة يف اللغة. 

2( احلو�ضبة يف ال�ضطاح. 
3( ا�ضتخدامات الل�ضانيات احلا�ضوبية. 

4(اأهمية حو�ضبة اللغة العربية. 
5( الإ�ضكالت والتحديات التي تواجه 

حو�ضبة اللغة العربية. 
6( احللول املقرحة ملواجهة حتديات 

حو�ضبة اللغة العربية. 
وب��ع��د ذل���ك حت���دث الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

ع���ب���د احل���م���ي���د احل�������ض���ام���ي ح�����ول »���ض��ل��ط��ة 
التقنية وحتولت اخلطاب ال�ضعري«؛ حيث 
التوا�ضل  و�ضائل  �ضلطة  توغلت  كيف  و�ضح 
وا�ضتاأثرت  حياتنا،  تفا�ضيل  يف  الجتماعي 
�ضلطتها  دائ��رة  واأخ��ذت  والهتمام،  بالوقت 
عواملها  يف  وح�ضرتنا  مت�ضارع،  ب�ضكل  تت�ضع 
نف�ضه  »توير«ليفر�س  اأت��ى  وقد  مكرهني. 
بو�ضفه  الجتماعي؛  التوا�ضل  و�ضائل  بني 
الهائل  ب��ال��ع��دد  تتعلق  ���ض��م��ات  ذات  و���ض��ي��ل��ة 
ويطلقون  ي�ضتخدمونه،  الذين  الب�ضر  من 
املحتوى  وم��ق��دار  يوميا،  عليه  تغريداتهم 
امل�ضموح به من احلروف، ف�ضا عن ال�ضمة 
نوافذ  من  �ضواه  عن  ت�ضمه  التي  النخبوية 

التوا�ضل الجتماعي.
اأن املتلقي يف توير  وو�ضح احل�ضامي 
ح��ا���ض��ر يف ف�����ض��اء ج��دي��د، ح��ي��وي، ���ض��ري��ع، 
على  اأو  مكتبه،  يف  اخل�ضراء،  ال�ضا�ضة  على 
يتفقده  اأ�ضابعه،  قب�ضة  ب��ني  جهاز  �ضا�ضة 
واملكتب  امل��ن��زل  والأخ����رى، يف  اللحظة  ب��ني 

والطريق، ورمبا تراه وهو يقود �ضيارته.
وحاول يف ورقته قراءة �ضلطة التقنية، 
وك��ي��ف م��ار���ض��ت ح�����ض��وره��ا يف دي����وان »على 
اإذ  ج��راب��ا؛  عي�ضى  لل�ضاعر  توير«  اأغ�ضان 
ال��دي��وان عينة دال��ة على هيمنة  ميثل ه��ذا 
من  ب���دًءا  ال�ضعري  اخل��ط��اب  على  التقنية 
ف�ضاء  م��ن  م�ضتلهمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العنونة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة )ت����وي����ر(، ك��م��ا ع��ر���ض��ت ال��ورق��ة 
ح�ضور  يف  نلم�ضه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��ت��اأث��� 
املتلقي ال�ضمني الذي �ضكل هذه الن�ضو�س، 

واند�س بني ثناياها.
ال��دك��ت��ورة �ضه� عي�ضى  وك��ان��ت ورق��ة 
ال��ق��ح��ط��اين ح���ول »اأث�����ر م���واق���ع ال��ت��وا���ض��ل 
موقع  امل��ف��ردة-  ف�ضاحة  على  الج��ت��م��اع��ي 
ف���ي�������س ب�����وك ل����ن����ادي ال���ق�������ض���ة ال�������ض���ع���ودي 
منوذجا«؛ وقد هدفت الدرا�ضة اإلى بيان اأثر 

مواقع التوا�ضل يف اأمور ثاثة:
• العناية باإيجاد م�ضرك لفظي عام، 
فالألفاظ الواردة لي�س فيها  ا�ضراك 

دللة اأو اإبهام .
• البعد عن الألفاظ التي لها دللت 

خا�ضة ببلد من دون اآخر.
ال��ل��ف��ظ��ة.  ب���ال���ت���اأن���ق يف  ال���ع���ن���اي���ة   •
وا���ض��ت��خ��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة يف ورق��ت��ه��ا 
امل��ن��ه��ج ال��و���ض��ف��ي ل��ب��ي��ان م��ا اط���رد يف 
م����واق����ع ال���ت���وا����ض���ل م����ن ال���ب���ع���د ع��ن 

كان  ���ض��واء  املوح�ضة  الكلمات  غ��راب��ة 
اأو  العلمي  ال�ضيوع  ناحية:  من  ذل��ك 
ظهور  يف  اأو  التخاطبي،  ال�ضطاح 
احل��ق��ي��ق��ة  واإرادة  الأول�������ى،  ال���دلل���ة 
اأو ال�����ض����راك ال��ع��ام  امل���ج���ردة م��ن��ه��ا 
ال��ب��ع��د عما  اأو  وال��ل��ف��ظ،  امل��ف��ه��وم  يف 
فيكون  ال�ضمع؛  وي��اأب��اه  الأذن  تكرهه 
املطرد يف املحاورات الدائرة يف املواقع 
كموقع  وال��ف��ن  ب�����الأدب  املتخ�ض�ضة 
»ن������ادي ال��ق�����ض��ة ال�������ض���ع���ودي«، ال���ذي 
للدرا�ضة،  اأمن��وذج��ا  ال��ورق��ة  اتخذته 
ال��ب��ع��د ع��ن الأل���ف���اظ امل��م��ج��وج��ة اإل��ى 
ال��ك��ل��م��ات احل�����ض��ن��ة امل��ت��اأن��ق��ة، وال��ب��ع��د 
اأو  املوهمة  اأو  اخلا�ضة  الأل��ف��اظ  ع��ن 

القبلية اإلى م�ضرك عام. 
واخ��ت��ت��م��ت ال���ن���دوة ب��ورق��ة الأ���ض��ت��اذ 
املحلل  »م��ع��ط��ي��ات  ح���ول  اللتيني  يحيى 
ال��ن��ح��وي ون��ت��ائ��ج��ه«؛ وامل��ح��ل��ل ال��ن��ح��وي 
ب���رن���ام���ج ي���ق���وم ب��ت��ح��ل��ي��ل اجل���م���ل���ة اإل����ى 
والف�ضات  الُعمد  الركيبية  مكوناتها 
ال���ق���وال���ب  ع����ن  وال���ك�������ض���ف  والأدوات، 
لكث�  اأ�ضا�ضية  ركيزة  ويعد  الركيبية، 
من التطبيقات اللغوية الآلية كالرجمة 
الآلية واملعرب الآيل واملدققات النحوية 
والإم�����ائ�����ي�����ة وحم����ل����ات ال��ن�����ض��و���س، 
ت�ضور  ح�ضب  ال��ن��ح��وي  املحلل  وي�ضتمد 
ال����ب����اح����ث م���ع���ل���وم���ات���ه م�����ن امل���ح���ل���ل���ني 
ال�������ض���اب���ق���ني: ال�������ض���ريف وال���������دليل، ك��م��ا 
للتحاليل  ال�ضجرية  البنوك  م��ن  يفيد 
ال��ن��ح��وي��ة والأن��ط��ول��وج��ي��ات ال��دلل��ي��ة؛  
عليه  ال��دليل  التحليل  باأ�ضبقية  ويتميز 
اأبحاث  ال�ضائد يف معظم  الت�ضور  بعك�س 
مهماته  من  لأن  احلا�ضوبية؛  الل�ضانيات 
وت�ضميتها  النحوية  الوظيفة  تعيني  هنا 
يف  كلمة  ،كل  الإعرابية  عامتها  وو�ضع 
تطبيق  يتولى  فيما  ح��دة  على  اجلملة 
يف  التحليات  ت��ل��ك  ج��م��ع  الآيل  امل��ع��رب 

. output ضطر واحد ب�ضيغة�
ث����م اخ���ت���ت���م رئ���ي�������س جل���ن���ة ال����ن����دوات 
واملوؤمترات بالق�ضم الأ�ضتاذ الدكتور حممد 
اأب��وم��ل��ح��ة ف��ع��ال��ي��ات ال��رن��ام��ج الح��ت��ف��ائ��ي 
�ضعادة  ب�ضكر  العربية  للغة  العاملي  باليوم 
وبال�ضكر  ال��ك��رام،  واحل�����ض��ور  الكلية  عميد 
ل��ك��ل م��ن اأ���ض��ه��م يف جن���اح ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الحتفائية والعلمية.

»يونسكو« تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
مشهور العمري

احتفت منظمة الأمم املتحدة للربية 
م��وؤخ��را،  »يون�ضكو«  والثقافة  والعلوم 
باري�س  الفرن�ضية  بالعا�ضمة  مبقرها 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للغة ال��ع��رب��ي��ة، وذل��ك 
بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
لدولة  الأعلى  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ح��اك��م 
اللغة  ملجمع  الأعلى  الرئي�س  ال�ضارقة 
ملنظمة  ال���ع���ام���ة  وامل����دي����رة  ال���ع���رب���ي���ة، 
ومعايل  اأوزولي،  اأودري  اليوني�ضكو 
���ض��ف��� خ������ادم احل����رم����ني ال�����ض��ري��ف��ني 

الدكتور  الفرن�ضية  اجلمهورية  ل��دى 
خ��ال��د ب��ن حممد ال��ع��ن��ق��ري، وامل��ن��دوب 
ال������دائ������م ل���ل���م���م���ل���ك���ة ل�������دى م��ن��ظ��م��ة 
البلوي،  اإبراهيم  الدكتور  اليوني�ضكو 
وامل����دي����ر ال���ع���ام مل��وؤ���ض�����ض��ة ���ض��ل��ط��ان بن 
عبدالعزيز اخل�ية �ضالح بن اإبراهيم 
املنظمات  ممثلي  من  وع��دد  اخلليفي، 
البعثات  ال��ل��غ��وي��ة، واأع�����ض��اء  وامل��ج��ام��ع 
ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، وع�����دد م���ن امل��ث��ق��ف��ني 
واملهتمني  والكتاب  واملفكرين  والأدب��اء 

باللغة العربية.  
كلمة  يف  املنظمة،  مديرة  ورحبت 
الف���ت���ت���اح ب���احل�������ض���ور، ك���م���ا ت��ق��دم��ت 

ب��ال�����ض��ك��ر اإل�����ى ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان 
للمملكة  الدائمة  واملندوبية  القا�ضمي 
�ضلطان  وم��وؤ���ض�����ض��ة  اليوني�ضكو،  ل���دى 
الدعم  على  اخل���ي��ة،  عبدالعزيز  ب��ن 
املنا�ضبة،  ب��ه��ذه  واله��ت��م��ام  امل��ت��وا���ض��ل 
م��ب��ي��ن��ة اأن ه����ذا الح���ت���ف���اء م���ن ���ض��اأن��ه 
اكت�ضاف الرثاء الكب� للغة العربية يف 
والثقافية،  والأدبية  اللغوية  النواحي 
لغة  كانت  العربية  اللغة  اأن  اإل��ى  لفتة 
ال��ق��واف��ل ال��ت��ج��اري��ة ك��ط��ري��ق احل��ري��ر 
القدمي واأي�ضا طريق الهند املوؤدي اإلى 

اإفريقيا. 
وب�������دوره اأ�����ض����اد امل����ن����دوب ال���دائ���م 

البلوي،  اإبراهيم  الدكتور  اململكة  لدى 
املعنوي  وال��دع��م  املت�ضافرة  ب��اجل��ه��ود 
اختيار  اأن  مفيدا  ال��ي��وم،  لهذا  وامل���ادي 
امل���ح���ور ل���ه���ذا ال���ع���ام »ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
مع  بالتعاون  مت  اجل��دي��دة«  والتقنيات 
م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ذي  العربية  اللغة  خل��دم��ة  ال���دويل 
واملوؤ�ض�ضات  الباحثني  دعوة  اإلى  يهدف 
ال��ل��غ��وي��ة ل��اه��ت��م��ام ب��ق�����ض��اي��ا ال��ل��غ��ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة دع��م��ا 

وتعزيزا حلا�ضر اللغة وم�ضتقبلها.  

+ 
ق

فا
آ
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ثقافة

ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ي��ة  اأن  واأ����ض���اف 
الأول  ك��ت��اب��ني  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  د���ض��ن��ت 
باللغة العربية بعنوان »اللغة العربية 
باللغة  والآخ���ر  وم�ضتقبا«،  حا�ضرا 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة ب���ع���ن���وان »ال���ع���رب���ي���ة لغة 

الثقافة العاملية«. 
ويف ���ض��ي��اق ال��دع��م امل����ادي، توجه 
اإلى موؤ�ض�ضة  بال�ضكر  البلوي  الدكتور 
���ض��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل���ي��ة 
رعاية  م�ضروعاتها  �ضمن  م��ن  ال��ت��ي 
الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية، 
ك��م��ا ت���ق���دم ب��ال�����ض��ك��ر ل�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ 
���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة 

امل�ضتويات  على  ودعمه  ح�ضوره  على 
للمزيد  املندوبية  تطلع  مبيًنا  كافة، 
ت�ضهم  التي  وال�ضراكات  التعاون  من 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة ون�������ض���ر ث��ق��اف��ة 
ال��ت�����ض��ام��ح واحل��������وار وال�������ض���ام ب��ني 

ال�ضعوب. 
وم����ن ج��ان��ب��ه دع����ا امل���دي���ر ال��ع��ام 
مل��وؤ���ض�����ض��ة ���ض��ل��ط��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اخل����ي���ة ���ض��ال��ح اخل��ل��ي��ف��ي، اأع�����ض��اء 
اإلى تعظيم دوره��ا يف تر�ضيخ  املنظمة 
م���ف���ه���وم ال�������ض���ام يف ع���ق���ول ال��ب�����ض��ر 
والثقافات،  امل��ع��ارف  ن�ضر  خ��ال  م��ن 

واملعلومات  ل��اأف��ك��ار  احل��ر  وال��ت��دّف��ق 
لتعزيز  وال�ضورة،  الكلمة  طريق  عن 
وتوجيه  امل�ضتن�،  والنقا�س  التفاهم 
ج��ه��وده��ا ن��ح��و ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تهدد 

العامل كمحاربة التطرف والعنف. 
عقب ذلك، كّرم ال�ضيخ القا�ضمي 
الفائزين بجائزة الألك�ضو، واألقى كلمة 
بهذه املنا�ضبة، ومن ثم بداأت اجلل�ضة 
اللغة العربية والعلوم  الأولى بعنوان 
وال��ث��ق��ايف« برئا�ضة  ال��راث��ي  »ال��ع��م��ق 
لليوني�ضكو  العامة  امل��دي��رة  م�ضاعدة 
ندى  والإن�ضانية  الجتماعية  للعلوم 
النا�ضف، تلتها اجلل�ضة الثانية بعنوان 

يف  ودوره  اللغوي  التخطيط  »حم��ور 
ن�ضر اللغة العربية« برئا�ضة اأمني عام 
الدكتور  العاملية  في�ضل  امللك  جائزة 

عبدالعزيز ال�ضبيل. 
ا�ضتمرت  الح��ت��ف��ال��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ي���وم���ني، و���ض��م��ل��ت ج��ل�����ض��ات وحم����اور 
قبل  م��ن  ونقا�ضها  طرحها  مت  مهمة 
واملجامع  املنظمات  ممثلي  من  نخبة 
واملجال�س اللغوية، كما �ضملت عرو�ضا 
وقبل  العربية.  اللغة  تخ�س  م�ضوقة 
الإع��ان عن  اليوم مت  فعاليات  ختام 
للغة  العاملي  لليوم  املقرحة  امل��ح��اور 

العربية لعام 2018.

الحورية*
شعر أ. د. عوض
آل غرم القرني

كم فقيٍه من الهوى يتعامى 
و�ضفيٍه اإلى التُّقى يت�ضامى 
كم ب�ضٍ� يهيم يف  كلٍّ  فجٍّ
و�ضريٍر على الفجاج اأقاما

وطروٍب لثغر مي�ضاء روميٍة
اعتاد يف ملاها احلطاما

قد هواها وظن اأن هواها
ل حتامى ول ا�ضتحل حراما

كلما لذ بالفجور انت�ضاًرا
مل يزده الفجور اإل انهزاما

لو راآها وحولها عربّياُت
الثغور احل�ضان كّن التماما

كّن �ضتى فجّمع اهلل منهنَّ     
ًة واحت�ضاما جمال وِعزَّ

�ضرن بعد ال�ضتات وجًها و�ضيًّا
قر�ضيًّا ترى عليه الغماما

وغدونرَ احلطيم واحِلْجر والبئ�ررَ
ومن البيت ركنه واملقاما

لي�س يف الكون  كالعروبة روًحا
ول�ضاًنا ورقًة وابت�ضاما
اإن ما بيننا وبني ملاها

مثل ما بني نحلٍة واخلزامى
حيث �ضرنا على البنان خ�ضاًبا

وعلى الثغر ُحوًة اأو لثاما
اإن ثغًرا ُي�ضتمطر ال�ضهد منه

كان يوًما للمتقني اإماما
و�ضهيًدا و�ضاهًدا لرجاٍل

حني مّروا باللغو مّروا كراما
واإذا املن�ضفون لنوا لها اأو

كابر اجلاهلون قالوا �ضاما
قد �ضرفنا باأن نعي�س غ�ضاًبا

يف ر�ضاها اأو اأن منوت عظاما
لًفا فرانا على ال�ضامة خرَ
وترانا لدى احِلمام اأماما
لَّمرَ اهلُل اآدمرَ النطقرَ منها عرَ

حني األقى يف روعه الإلهاما
لغة اجلنة التي وعد اهلُل

بها املتقني وعًدا لزاما

لغة الأر�س وال�ضماء ت�ضامت
وبنت يف اخللود جمًدا ت�ضامى

وجميع اللغات ترَْن�ُضد جمًدا
مل تنله حقيقًة اأو مناما

هي بني اللغات �ضم�س اإذا ما
اأ�ضرقت مّزق ال�ضياء الظاما
ها اهلل بال�ضاة وبالذكِر خ�ضّ

وبالوحي والهدى اإحكاما
وارت�ضاها مل�ضطفاه النبيِّ ال�مجت�بى

وا�ضطفى لها الإ�ضاما
لغة تعبد املائكُة اهللرَ بها

ًدا وقياما الدهررَ �ُضجَّ
اإن يف الأر�س وال�ضماء لها رغ�م الأعادي 

ومكرهم اأرحاما
�ضّرف اهلل قدرها بكتاٍب

عربّي اإلى ال�ضماء ترامى
فرّقْت اإلى العلّو بوحٍي

وتلّقْت حتية و�ضاما
مل توافق من اللغات �ضوى

ما باين الروُح يف تقاه الأناما
اإمنا حالها وحال لغات الأر�س

مثل الغني بني اليتامى
ط يف بّرها ور�شاها من يفرِّ
ل�ضواها ف�ضوف يلقى اأثاما

اإن اأحرى بظبيٍة بني اأهلي�ها
راِة األ ُت�ضاما باِت ال�ضَّ الظُّ
وجديٌر باجلّن والإن�س األ

ُي�ضبحوا حلظًة لها اأخ�ضاما
ل ي�ضّر ال�ضمو�س يوًما  اإذا  ما

كالت اخللق لل�ضياء اتهاما
وا�ضتداد الوطي�س اأحكم يف من�ِح

ومنِع اخلّيالة الإقداما
كل �ضيف من ال�ضيوف �ضقيل

مرَّ فوق اللهيب حتى ا�ضتقاما
نان حتت ل�ضاٍن كلهيب اجلرَ
كاد يوًما باأن يكون ح�ضاما

ِولرَ �ضيٍف اإن فوق الل�ضان حُمْ
قبل �ضّن الفطام ذاق الفطاما

ل يبايل بعاذٍر اأو عذوٍل
اأّن يف �ضدره القنا وال�ضهاما

اإّن عذري لعاذيل اأنني ما 
كنت اإل متيًَّما ُم�ضتهاما.
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تقنية

هوس .. البيتكوين
ب��ه��ا يف  ال��دف��ع  ت�ضتطيع  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  العملة  ت��ل��ك  ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن.. 
ب�شخ�شية  نف�شها  م��ي��زت  ال��ع��امل،  ح��ول  البيع  ن��ق��اط  م��ن  جمموعة 

خمتلفة.
بالعمات  مقارنتها  ميكن  ل  فاإنه  الكرونية،  عملة  اأنها  ومبا 
م�ضتودعا مركزيا، ول  وال��ي��ورو، فهي ل متلك  ك��ال��دولر  الأخ���رى، 

هيئة تنظيمية كحال العمات الأخرى.
بالند  الند  طريق  عن  يتم  بها،  وال�ضراء  وال��ت��داول  فاملعامات 
مبا�ضرة دون احلاجة ل�ضتخدام و�ضيط عر الت�ضف�. ويتم التحقق 

من هذه املعامات بت�ضجيلها يف دفر ح�ضابات موزع وعام.
من اأين اأتت هذه البيتكوين؟

رمزي  ا�ضم  نف�ضه  على  اأطلق  جمهول  �ضخ�س  ابتكر   ،2008 يف 
ورق��ة  خ��ال  م��ن  وذل���ك  البيتكوين،  اخ���رع  ن��اك��ام��وت��و«،  »�ضاتو�ضي 
بحثية طرح خالها فكرة نظام النقد الإلكروين، ليحدث حينها ما 

اعتر ثورة يف نظام التعامات املالية.
على  الطلب  انت�ضر  ال��زم��ان،  العقد من  يناهز  ما  وبعد  وال��ي��وم 
دولر   1000 من  قيمتها،  و�ضلت  حيث  مفاجئة،  ب��زي��ادة  البيتكوين 
األف دولر، ومع هذا الرتفاع املفاجئ زاد الطلب،  اأكرث من 19  اإلى 
ال�ضريع  ال��رب��ح  الإع���ام ع��ن  املتكرر م��ن قبل و�ضائل  وم��ع احل��دي��ث 
املهوو�ضني  بع�س  العملة، وج��د  ه��ذه  و���ض��راء  ب��ت��داول  امل�ضبوق  وغ��� 
اأن من ال�ضروري �ضراء اأكر كمية من العملة ولو كلفهم ذلك رهن 

منازلهم!
 فكما يدعون ويزين لهم بع�س من اأطلقوا على اأنف�ضهم �ضفة 
م�ضتقبل  لها  �ضيكون  البيتكوين  عملة  اأن  القت�ضاديني،  املحللني 

م�ضرق يف املرحلة املقبلة.
هوؤلء املهوو�ضون ا�ضروا ما لي�س حم�ضو�ضا، واتفقوا جمازا على 
اأو ا�ضتبدالها بعمات ورقية ملمو�ضة،  ت�ضميته عملة ميكن تداولها 

مع التذك� باأنه ل يوجد �ضعر �ضرف ثابت ميكن العتماد عليه.
تاريخ يعيد نف�ضه، فهو يذكرين بحال  امل��رر،  التغ� غ�  هذا 

البع�س يف نك�ضة �ضوق الأ�ضهم املحلي عام 2006.
ن�ضيحة: ل ت�ضع البي�س يف �ضلة واحدة!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

حاسب مكتبي
على شكل ريبوت 
Zotac من شركة

املتخ�ض�ضة   Zotac Gaming ���ض��رك��ة  ك�ضفت 
يف ���ض��ن��اع��ة احل��وا���ض��ي��ب لأل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و، عن 
عليه  اأطلق  الريبوت  ي�ضبه  رفيع  مكتبي  ح�ضاب 
 7700-i7 اأنتل  مبعالج  اجلهاز  ويعمل   .MEK1
وب�ضرعة ت�ضل اإلى 4.2 جيجاهرتز، مع �ضريحة 
ت�ضل   GeForce GTX 1070 Ti ر���ض��وم��ي��ات 
 1 �ضعة   HDD �ضلب  وق��ر���س  جيجابايت،   8 ل��� 
ت�ابايت. ويحتوي MEK1 على لوحة اأ�ضا�ضية 
الأن�����واع  م��ت��ع��ددة  مب��ن��اف��ذ  م�����زودة   mini ITX
بالأجهزة  للتو�ضيل  اإ�ضافة  وال�ضورة،  لل�ضوت 
اإمكانية الت�ضال بالواي  الطرفية الأخرى، مع 
فاي والبلوتوث. ياأتي اجلهاز باللونني الأبي�س 
والأ������ض�����ود م���ع ل���وح���ة م��ف��ات��ي��ح ك��ام��ل��ة احل��ج��م 
مع  ب�ضرية،  األعاب  وف��ارة   LED باإ�ضاءة  م��زودة 
م�ضتويات  بثمانية  اجلهاز  لكامل  �ضطوع  نظام 
طرح  م��وع��د  ع��ن  ال�ضركة  تف�ضح  خمتلفة.ومل 

Zotac MEK1  اأو عن �ضعره املتوقع.

ابتكارات غريبة

لعبة
Tokyo Xanadu EX+

 Aksys Games قررت �ضركة ،PS Vita بعد جناح جهاز
 Nihon مع النا�ضر Tokyo Xanadu EX املطور للعبة

.PS4 اإ�ضدار اللعبة على من�ضة ،Falcom
وت��ت��ح��دث ال��ل��ع��ب��ة ع��ن ح��ي��اة ط��ال��ب ث��ان��وي��ة ي��اب��اين 
امل�ضاعب  م��ن  الكث�  ي��واج��ه   ،Kou Tokisaka ي��دع��ى 

والتجارب يف هذا العامل.
ب��الإث��ارة  املليئة  الت�ضويب  األ��ع��اب  ن��وع  م��ن  اللعبة 
�ضوق  يف  �ضعرها  ويبلغ  اليابانية.  المن���ي  و�ضخ�ضيات 

األعاب الفيديو فقط ب� 54،99 دولر.

ألعاب الفيديو
.Razer ال�ضم: ريزر •

• تاريخ التاأ�ضي�س: عام 1998.
،Min Liang Tan املوؤ�ض�س: مني ليانغ تان •

Robert J.Krakow وروبرت كراكوف
• املقر الرئي�ضي: �ضان دييغو بولية كاليفورنيا،

الوليات املتحدة الأمريكية.
• الن�شاط االأ�شا�شي: 

�ضناعة طرفيات األعاب الفيديو.
• اأه����م امل��ن��ت��ج��ات:  ح��وا���ض��ي��ب األ���ع���اب ال��ف��ي��دي��و، 
الأج����ه����زة امل��ح��م��ول��ة، اأق����را�����س األ���ع���اب ال��ف��ي��دي��و، 
امل��ل��ح��ق��ات ال��ط��رف��ي��ة لأل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و، ك��ل��وح��ات 
املفاتيح املخ�ض�ضة للعب واملاو�س، اأجهزة ومكرات 

ال�ضوت، الهواتف الذكية.
www.razerzone.com :املوقع اللكروين •

تكنو +

Razer شركة

فون مارت

هاتف ذكي لمحبي األلعاب 
Razer من شركة

اأعلنت �ضركة Razer لت�ضنيع ملحقات واأجهزة الألعاب عن هاتف ذكي موجه ملحبي 
األعاب الفيديو.

املوا�ضفات:
• �ضا�ضة عر�س UltraMotion مبعدل انتعا�س 120 ه�تز وبقيا�س 5.7 ان�س.

• كام�ا خلفية بدقة 12 ميجابيك�ضل.
• كام�ا اأمامية بدقة 8 ميجابيك�ضل.

.Dolby Atmos اأربع مكرات �ضوت ا�ضت�يو من الأمام واخللف بتقنية •
.Snapdragon 835 معالج من نوع كوالكوم •

• ذاكرة و�ضول ع�ضوائي 8 جيجابايت.
.MicroSD م�ضاحة تخزين داخلية 64 جيجابايت مع اإمكانية الزيادة عر منفذ •

• بطارية ليثيوم اأيون ب�ضعة 4000 ميلي امب�.
.QuickCharge 4.0 نظام ال�ضحن ال�ضريع •

• مفتاح للطاقة مع م�ضت�ضعر ب�ضمة.
• وزن اجلهاز 197 جرام و�ضماكته 8 ميليمر.

• �ضعر اجلهاز 700 دولر اأمريكي.
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يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير، القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد

)رئيس قسم األخبار(
Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

سارة القحطاني
عبد العزيز رديف، سعيد العمري،

خالد محمد العمري، مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني

أمل أبو مديني، ليال الشهري

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس غائم مشمسمشمس
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا مشمس

19-3319-3319-3219-3220-3214-2912-2908-2408-2108-2209-2108-2008-2009-20       08-19

مشمسمشمسمشمس غائم 
جزئيا مشمس

الصينية
زميلن���ا بق�ض���م الإع���ام الدكت���ور )دكات���رة(، بحك���م اأن لدي���ه اأك���رث من 
دكت���وراه، عو����س اإبراهي���م عو����س هاتفن���ي قب���ل ف���رة، و�ض���األت عن���ه 
واأخرين بلهجته ال�ضودانية املحبوبة اأنه عند »ال�ضينية«، وعلى الفور 
بادرته بالقول، هل هي �ش���ينية حنيذ اأم م�ش���غوط اأم مظبي؟ ف�شحك 

كث�ا، وقال: اأنا عند »الدوار« كما ت�ضمونه اأنتم ال�ضعوديون.
و�ض���دقته؛ لأن الوقت كان باكرا ذات �ضباح، وكنا بانتظاره يف اأحد 
اجتماع���ات الق�ض���م. وال�ض���اهد يف ه���ذا املو�ض���وع اأن كل الق���وة النظامية 
نظ���ام   تطبي���ق  ت�ض���تطع  مل  اململك���ة،  يف  امل���رور  لإدارات  والتنفيذي���ة 
»الأولوي���ة مل���ن هو داخل الدوار«؛ ولهذا ت�ض���هد دواراتن���ا معارك عنيفة 
ب���ني ال�ض���يارات كل يوم وكل وقت، يت�ض���اوى فيها م���ن يطبق النظام مع 

من ل يطبقه.
وم���ن يدخ���ل يف دوار يت�ض���هد قب���ل اأن يخ���رج من���ه، فه���و يعلم علم 
اليق���ني اأن النظ���ام مع���ه، واأن باق���ي ال�ض���يارات الت���ي تاأتي م���ن تفرعات 
الدوار، يجب اأن تعطيه فر�ضة للمرور، ولكنه ي�ضبح داخل الدوار مثل 
القطة امل�ضت�ض���عفة اأمام هذا الزحف الذي ياأتيه من كل حدب و�ض���وب، 
وف���وق كل ذل���ك فاجلميع ي���رى اأنه خمط���يء، ويجب اأن ي���رك املجال 
لغ����ه من ال�ض���يارات الآتية من كل مكان. ولاأ�ض���ف ف���اإن اأرواح النا�س 

تتعر�س للمخاطر، ول اأحد ي�ضتطيع اأن يفعل �ضيئا!

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

العالم من حولنا
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