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ب���ان���ورام���ا

ذكرى بيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الـله
�ستة �أعوام من التقدم واالزدهار
احتفلت اململكة يف 1432/6/26ه�����ـ يف خمتلف مناطقها وحمافظاتها
بالذكرى ال�ساد�سة لت�سلم خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز مقاليد احلكم يف اململكة التي �شهدت يف عهده نه�ضة عمرانية
وتنموية يف جميع املجاالت.
�ستة �أع��وام من الإجن���ازات تبو�أت فيها اململكة العربية ال�سعودية مكانة
مرموقة بني م�صاف دول العامل �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا
و�أمني ًا ،وحتقق فيها لأبناء الوطن املزيد من التقدم واالزدهار والرخاء ،ت�أتي
ذكرى بيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،كمحطة من حمطات ا�ستح�ضار �إجنازات اململكة على جميع امل�ستويات
االقت�صادية واالجتماعية ،وال�صحية ،والثقافية والفكرية ،واالمنية ،فهي
الذكرى ال�ساد�سة لتويل خ��ادم احلرمني ال�شريفني مقاليد حكم اململكة
العربية ال�سعودية ،وهي فر�صة لال�ستذكار واالعتزاز واالفتخار مبا حققه
خادم احلرمني ال�شريفني للوطن واملواطن من �إجن��ازات متيزت بالتكامل
وال�شمولية وج�سدت حر�صه ،حفظه اهلل ،على خدمة دينه و�أمته الإ�سالمية
والعربية ووطنه ومواطنيه.

ملك الإن�سانية
يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر جمادى الآخرة 1426هـ بويع خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملكا لهذا الوطن املعطاء خلفا للملك
فهد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،حيث ر�سم �أبناء هذا الوطن لوحة رائعة
ي�ضرب بها املثل يف كيفية انتقال احلكم� ،شارك يف ر�سمها جميع �أبناء هذا
الوطن املعطاء حيث توافدوا من خمتلف �أنحاء اململكة ملبايعة امللك الإن�سان
قائد ًا ال�ستكمال م�سرية النه�ضة التي و�ضع �أ�س�سها امللك عبد العزيز طيب
اهلل ثراه.
وعندما تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مقاليد
احلكم تفجرت ينابيع اخلري وحتركت عجلة التنمية نحو التقدم واالزدهار
والرقي يف جميع القطاعات فكان التحول النوعي اقت�صادي ًا واجتماعي ًا عم
بخريه اجلميع.

تنمية �شاملة وازدهار اقت�صادي
عرفت اململكة يف خمتلف ربوعها منذ تويل خادم احلرمني ال�شريفني احلكم
�إجن��ازات �ستظل را�سخة يف تاريخ و�أجماد وطننا العزيز� ،إجن��ازات �أقل ما
يقال عنها �أنها عظيمة ،وعلى جميع امل�ستويات والقطاعات ،فقد ا�ستكمل
خادم احلرمني ال�شريفني م�سرية زاخرة بالعطاء والبذل يف �سبيل االرتقاء
بالوطن ،وات�سم عهده حفظه اهلل بالتقدم احل�ضاري والتفاين يف خدمة الأمة
الإ�سالمية والوطن واملواطن واملجتمع الإن�ساين ب�شكل عام ،فقد �سن حفظه
اهلل العديد من القوانني والأنظمة واتخذ جمموعة من القرارات احلكيمة
التي ت�صب يف خدمة املواطن وت�سخر له �سبل الرفاهية والعي�ش الكرمي.

ن�شر التعليم العايل يف خمتلف ربوع البالد
تويل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني قطاع التعليم اهتمام ًا كبري ًا وتدفع
يف اجتاه النهو�ض بالعلوم املختلفة وت�شجع على اكت�ساب املعرفة من �أجل
تنمية القطاع التعليمي ،ون�شر التعليم يف خمتلف ربوع اململكة ،ويف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني �شهد التعليم ب�شكل عام والتعليم العايل ب�شكل خا�ص
طفرة نوعية ،حيث ت�ضاعف عدد اجلامعات ،وارتفع عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري ،وكل ذلك ي�صب يف جت�سيد الر�ؤية امللكية
ال�سامية التي تهدف �إىل بناء جمتمع معريف قائم على العلم واملعرفة قادر ًا
على مواجهة التحديات امل�ستقبلية .حيث وجه خادم احلرمني ال�شريفني،
حفظه اهلل ،بالعناية بالتعليم لكل فئات املوطن فتم افتتاح املعاهد التقنية
والكليات ال�صحية ،وكليات تعليم البنات .بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س جامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتقنية التي تعد مفخرة لأبناء اململكة يف املجتمع العاملي.

تطوير اخلدمات يف قطاع التعليم
ويف عهد خادم احلرمني ال�شريفني �شهدت اململكة م�سرية ناجحة ونه�ضة
بارزة على م�ستوى تطوير اخلدمات ذات العالقة بقطاع التعليم من خالل
التخطيط امل�ستمر للنهو�ض بقطاع التعليم العايل ،فاململكة اليوم بها �أكرث
عدد كبري من اجلامعات احلكومية والأهلية ،موزعة على خمتلف مناطق
اململكة بهدف حتقيق الر�ؤية امللكية ال�سامية ال�ساعية للنهو�ض بالتعليم
باعتباره مفتاح ًا من مفاتيح التقدم واالزدهار .بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء املراكز
الأخرى داخل وخارج اجلامعات.

امل���دن االق��ت�����ص��ادي��ة يف ع��ه��د خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني
ويف �إطار عناية خادم احلرمني ال�شريفني بالنه�ضة االقت�صادية ،ت�أ�س�ست يف
عهده العديد من املدن االقت�صادية منها( :مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية
مبحافظة رابغ ،ومدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف حائل
ومدينة جازان االقت�صادية ومدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة املنورة �إىل
جانب مركز امللك عبداهلل املايل مبدينة الريا�ض).

رعاية الإبداع والعناية بالبحث العلمي
حظي جمال الإب��داع واالبتكار واالخ�تراع والعلوم والتقنية برعاية خا�صة

من خادم احلرمني ال�شريفني ،وقد جتلت هذه الرعاية يف رئا�سته حفظه
اهلل مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ،وهي م�ؤ�س�سة تعنى
باالبتكار والإبداع ورعاية املوهوبني ،الذين هم �أحد �أعمدة االرتقاء بالعلم
واملعرفة يف وطننا الغايل ،كما �أن جمل�س الوزراء املوقر

م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام
حقق التعليم يف اململكة خالل املراحل املا�ضية �إجنازات مهمة ركزت على
توفري فر�ص التعليم جلميع الإفراد واملجتمع بالرغم من االت�ساع اجلغرايف
للمملكة والزيادة ال�سكانية امل�ضطردة  .وقد انتقل التعليم يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني �إىل مرحلة جديدة تركز على اجلودة والنوعية ل�ضمان
�إعداد �أبناء اململكة لكي ي�صبحوا قادرين على التعامل مع الع�صر احلا�ضر
واملتغريات االقت�صادية والعاملية ب�صورة �إيجابية من خالل اكت�سابهم ملهارات
القرن احلادي والع�شرين ويف نف�س الوقت املحافظة على قيم ومبادئ املجتمع
ال�سعودي ،وك��ان جمل�س ال��وزراء املوقر قد قرر يف جل�سته التي عقدت يف
الرابع والع�شرين من حمرم عام 1428هـ م�شروع امللك عبدهلل بن عبدالعزيز
لتطوير التعليم العام الذي �أحدث طفرة يف م�سرية التعليم يف اململكة ،وقد
هدف امل�شروع �إىل تغيري جذري على م�ستوى بنية التعليم يف اململكة لتطويره
من �أجل تكوين جيل متعلم قادر على االرتقاء �إىل م�ستوى التحديات العاملية.
من خالل برامج لتطوير املناهج التعليمية و�إعادة ت�أهيل املعلمني واملعلمات
وحت�سني البيئة الرتبوية ب�شكل عام.

�شخ�صية �إن�سانية عاملية
�صنفت العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية خ��ادم احلرمني ال�شريفني �ضمن
ال�شخ�صيات الأكرث ت�أثري ًا وت�أييد َا و�شعبية ،فعلى �سبيل املثال ح�صل ملك
الإن�سانية على املرتبة الأوىل بني القادة الأك�ثر �شعبية وت�أييد ًا يف العامل
الإ�سالمي وذلك يف ا�ستطالع �أجراه مركز �أبحاث ( بيو) الأمريكي  ،حيث
مت اختياره حفظه اهلل �أكرث قائد �إ�سالمي يحظى بثقة يف قدرته على اتخاذ
القرارات واخلطوات ال�صحيحة ب�ش�أن الق�ضايا العاملية ،وقد �شمل اال�ستطالع
�أكرث من  25دولة �إ�سالمية مبقابلة مبا�شرة مع مع �ألف �شخ�ص يف كل دولة
من تلك ال��دول التي �شملها اال�ستطالع ال��ذي مت حتت �إ�شراف جمموعة «
برن�ستون « الدولية للبحوث والإح�صاء.
كما ا�ست�أثرت مكانة خادم احلرمني ال�شريفني وم�آثره امل�ضيئة بت�صدر قائمة
ال�شخ�صيات الأك�ثر نفوذا يف العامل الإ�سالمي ،يف كتاب �أ�صدرته جامعة
ج��ورج ت��اون الأمريكية ،يف � 195صفحة من القطع الكبري  ،بعنوان «500
�شخ�صية م�سلمة الأك�ثر نفوذا لعام  .»2009وهو عمل توثيقي مهم تناول
عدة جماالت يف الدين ،وال�سيا�سة ،والإعالم ،واملر�أة ،بغية التعريف ب�أهمية

الأ�سماء املتداولة يف العامل الإ�سالمي.

�إجنازات خادم احلرمني ال�شريفني

•التو�سع يف برامج االبتعاث التعليمي للخارج وزي��ادة روات��ب الطلبة
املبتعثني �إىل اخلارج بن�سبة .%50
•املوافقة على ان�ضمام ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية بعام .2005
•الإعالن عن م�شروعات اقت�صادية �ضخمة منها مدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية ومدينة الأم�ير عبد العزيز بن م�ساعد ومدينة املعرفة
ومدينة جازان االقت�صادية.
•ت�أ�سي�س جامعات جديدة يف املدينة امل��ن��ورة وتبوك وحائل وج��ازان
والطائف والق�صيم واجلوف والباحة وعرعر وجنران
•التخطيط لإن�شاء مدن اقت�صادية يف كل من رابغ وحائل واملدينة املنورة
وجازان وتبوك
•�إن�شاء الهيئة العامة للإ�سكان وهيئة اخلطوط احلديدية وجمعية حماية
امل�ستهلك و�شركة املياه الوطنية.
•�إجراء تعديل يف فقرة من فقرات النظام الأ�سا�سي للحكم ب�إن�شاء هيئة
البيعة يوم  28رم�ضان  1427هـ ،و�إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام
هيئة البيعة ب�صيغته النهائية.
•دعوه القادة الفل�سطينيني من حركتي فتح وحما�س �إىل م�ؤمتر يف مكة
وذلك حلل امل�شاكل بينهم و�إن�شاء حكومة وحده وطنية فل�سطينية.
•توقع اتفاقية للم�صاحلة بني الف�صائل ال�صومالية املتحاربة برعايته.
•�إ�صدار نظام الق�ضاء ونظام دي��وان املظامل ب�صيغة جديدة بد ًال من
النظامني ال�سابقني.
•�إن�شاء م�ست�شفى امللك عبد اهلل للأطفال ليكون مركز ًا عاملي ًا لأمرا�ض
الأطفال وخا�صة الأطفال ال�سياميني.
•الأم���ر ببدء التو�سعة الكبرية للم�سجد احل���رام يف مكة يف املنطقة
ال�شمالية للحرم ،والتو�سعة يف امل�سجد النبوي من اجلهة ال�شرقية.
•القيام ب�أعمال تو�سعات للم�شاعر املقد�سة يف منى ومزدلفة وعرفات.
•و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروعات عمالقة يف جدة ومكة املكرمة حتت
م�سمى نحو العامل الأول.

ب���ان���ورام���ا
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بن عبد العزيز � ..ستة �أعوام من اخلري والرخاء والتقدم والأمن
كلمة العدد
ذكرى البيعة املباركة

•افتتاح جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف � 29شوال
 1429هـ املوافق � 29أكتوبر  ،2008وهي تعترب �أول جامعة
يف اململكة العربية ال�سعودية متكاملة خا�صة بالبنات.
•افتتاح م�ؤمتر حوار الأديان يف مرحلته الثالثة والذي �أقيم
حتت رعايته يف تاريخ  12نوفمرب  2008وذلك �أثناء انعقاد
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها الثالثة وال�ستني
بنيويورك ،وح�ضر امل�ؤمتر العديد من دول العامل و�أتباع
الديانات املختلفة ،و�أقرتح يف افتتاح امل�ؤمتر �إن�شاء م�ؤ�س�سة
عاملية لل�سالم واحلوار الإن�ساين تنبثق من الأمم املتحدة.
•اهتم بالنقل حيث �أمر بتو�سعة طريق الهدا وطريق اجلنوب
و�أمر ب�إن�شاء طريق جديد بني املدينة وتبوك.
•�إ����ص���دار الأوام�����ر بنقل امل�����ص��اب�ين م��ن ق��ط��اع غ���زة �إىل
امل�ست�شفيات ال�سعودية والتكفل بعالجهم جراء �إ�صابتهم
من االعتداء الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،والأم��ر ب�إقامة
ج�سر جوي لطائرات الإغاثة �إىل مطار العري�ش مب�صر
حتمل �أدوية ومواد الغذائية وكل امل�ستلزمات املعي�شية ،كما
�أمر بحملة �شعبية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة
يف كافة �أنحاء اململكة ،وقد بد�أت احلملة بتربع منه قدر بـ
 30مليون ريال وذلك دعم ًا للحملة.
•التوجيه بالعمل بتقنية النانو وذلك ب�إن�شاء مركز تقنية
«النانو» بتكلفة  35مليون ريال.
•افتتاح جامعة امللك ع��ب��داهلل للعلوم والتقنية بثول يف
� 23سبتمرب 2009م وال��ذي يوافق اليوم الوطني للمملكة
العربية ال�سعودية ،وح�ضر حفل االفتتاح العديد من ر�ؤ�ساء
الدول والوزراء.
•�إن�شاء م�شاريع لت�سهيل احلج مثل ج�سر اجلمرات اجلديد،
وقطار «احلرمني ال�سريع» للربط بني املدينة املنورة ومكة.
•�إ�صدار مر�سوم لإن�شاء مدينة للطاقة الذرية واملتجددة
وذل���ك لتوفري م�����ص��ادر بديلة لتوليد الكهرباء و�إن��ت��اج
املياه املحالة ،با�سم مدينة امللك عبداهلل لطاقة الذرية

واملتجددة.
•�أ�صدر يف ربيع الآخر من هذا العام عددا من الأوامر امللكية
التي غطت جممل احتياجات امل��واط��ن كدعم ر�أ�سمال
�صندوق التنمية العقارية مببلغ �إ�ضايف قدره � 40ألف مليون
ريال لتمكينه من �إنهاء الطلبات على القرو�ض والت�سريع
يف عملية احل�صول على القر�ض ،و�إعفاء جميع املتوفني
من �أق�ساط قرو�ض �صندوق التنمية العقارية للأغرا�ض
ال�سكنية اخلا�صة امل�ستحقة عليهم دون �أية �شروط و�إعفاء
جميع املقرت�ضني من �صندوق التنمية العقارية للأغرا�ض
ال�سكنية اخلا�صة من ق�سطني ملدة عامني.
•�صدر �أم��ره باعتماد بناء � 500أل��ف وح��دة �سكنية يف كل
مناطق اململكة ،وتخ�صي�ص مبلغ �إجمايل لذلك قدره 250
مليار ري��ال ،و�صدر �أم��ره الكرمي بدعم ر�أ�سمال �صندوق
التنمية العقارية ورفع قيمة احلد الأعلى للقر�ض ال�سكني
من �صندوق التنمية العقارية من � 300ألف ريال لي�صبح
� 500ألف ريال.
•دعم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار لتمكينه من تلبية
طلبات القرو�ض االجتماعية ،ومتويل ورع��اي��ة املن�ش�آت
ال�صغرية والنا�شئة و�أ�صحاب احلرف واملهن من املواطنني
ليزاولوا �أعمالهم ب�أنف�سهم وحل�سابهم ،وتوفريا لفر�ص
العمل لهم وكذلك تنفيذ برامج للتوفري واالدخ��ار لذوي
الدخول املنخف�ضة من املواطنني .ورفع ر�أ�سمال البنك
ال�سعودي للت�سليف واالدخ��ار مببلغ وقدره � 20ألف مليون
ريال ،و�إ�ضافة الوديعة التي �سبق و�ضعها لدى البنك والبالغ
مقدارها � 10آالف مليون ريال وال�صادر بها �أمره ـ ـ حفظه
اهلل ـ ـ بتاريخ 1429/10/27هـ �إىل ر�أ�سمال البنك لي�صبح
جمموع زيادة ر�أ�س ماله مبلغا وقدره � 30ألف مليون ريال.
•�إعفاء جميع املتوفني من �أق�ساط قرو�ض البنك ال�سعودي
للت�سليف واالدخ��ار اخلا�صة بالأغرا�ض االجتماعية دون
�أي �شروط ،و�إعفاء جميع املقرت�ضني من البنك ال�سعودي
للت�سليف واالدخ��ار اخلا�صة بالأغرا�ض االجتماعية من
ق�سطني ملدة عامني.
•حت��ق��ي��ق االك���ت���ف���اء مل�����س��ت��ح��ق��ي ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي
وم���ا ���ش��اب��ه��ه��م �أم����ر خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين برفع
احل���د الأع��ل��ى ل��ع��دد الأف�����راد يف الأ����س���رة ال��ت��ي ي�شملها
ال�ضمان االجتماعي م��ن (� )8أف���راد �إىل ( )15ف��ردا

وتخ�صي�ص مبلغ وق��دره �أل��ف مليون ري��ال لهذا الغر�ض.
وتفعيل الربامج امل�ساندة يف ال�ضمان االجتماعي ودعمها
وتخ�صي�ص مبلغ ثالثة مليارات وخم�سمائة مليون ريال
لهذا الغر�ض.
•تو�سيع اخلدمات املقدمة من الرعاية والتنمية االجتماعية
وتطويرها ،وذلك من خالل عدة برامج وتخ�صي�ص مبلغ
مليار ومائتني مليون ريال لهذا الغر�ض.
•زيادة خم�ص�ص الإعانات التي تقدم للجمعيات اخلريية
من الدولة بن�سبة ( )% 50لت�صبح �سنويا  450مليون ريال
�سنويا.
•دعم اجلمعيات التعاونية مببلغ  100مليون ريال �سنويا،
�إ�ضافة �إىل �إقامة ودع��م عدد من امل�شروعات والربامج
الأخرى.
•توفري ال�سكن الكرمي املالئم للمواطنني ،بدعم ميزانية
الهيئة العامة للإ�سكان مببلغ مقداره � 15ألف مليون ريال.
•تثبيت بدل غالء املعي�شة ومقداره (� )% 15ضمن الراتب
الأ�سا�سي للمواطنني واعتماد احلد الأدن��ى لرواتب كافة
فئات العاملني يف الدولة من ال�سعوديني بثالثة �آالف ريال
�شهريا.
•زي���ادة امل��زاي��ا املالية للموظفني م��ن ان��ت��داب وب��دل نقل
ومكاف�أة نهاية اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل �أمره الكرمي بتثبيت كل
املواطنني واملواطنات املعينني على كل البنود ويتقا�ضون
رواتبهم من ميزانية الدولة ،وي�شمل من يعمل يف الأجهزة
احلكومية ويتقا�ضون رواتبه من خارج امليزانية العامة،
بالإ�ضافة ل�صرف مكاف�أة �شهرين جلميع موظفي الدولة
من مدنيني وع�سكريني.
•التوجيه باعتماد �صرف خم�ص�ص مايل قدره (�ألفا ريال)
�شهريا للباحثني عن العمل يف القطاعني العام واخلا�ص.
•���ص��دور �أم��ر خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ـ ـ حفظه اهلل ـ ـ
ب�إحداث � 60ألف وظيفة ع�سكرية لوزارة الداخلية.
•�أم��ر برفع الوظائف الع�سكرية املعتمدة مبيزانية ال�سنة
املالية احلالية 1433/1432ه�����ـ التي ي�شغلها م�ستحقو
الرتقية وقت �صدور الأمر من ال�ضباط والأفراد يف جميع
القطاعات الع�سكرية والأمنية �إىل الرتبة التالية.
•الأمر بالعفو عن �سجناء احلق العام وفق ال�ضوابط املقررة
والت�سديد ع��ن املطالبني بحقوق مالية وف��ق ال�ضوابط
معينة ،وكذلك الت�سديد عن ال�سجناء املطالبني بديات
مرتتبة على حوادث ال�سري وفق �ضوابط معينة.
•تقدمي دعم جلميع الأندية الأدبية باململكة مقداره ع�شرة
ماليني ريال لكل ناد.
•تقدمي دعم للأندية الريا�ضية قدره ع�شرة ماليني ريال
لكل ناد من �أندية الدوري املمتاز ،وخم�سة ماليني ريال لكل
ناد من �أندية الدرجة الأوىل ،ومليونا ريال لبقية الأندية
الريا�ضية امل�سجلة ر�سميا.
•���ص��دور االم��ر امللكي ب�إن�شاء «الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد» وارتباطها بخادم احلرمني ال�شريفني مبا�شرة.
•�أم��ر خ��ادم احلرمني ال�شريفني باعتماد مبلغ �ستة ع�شر
مليار ريال لوزارة ال�صحة لتنفيذ وتو�سعة عدد من املدن
الطبية واملراكز وامل�ست�شفيات.
•رفع احلد الأعلى يف برنامج «متويل امل�ست�شفيات اخلا�صة»
يف وزارة املالية من  50مليون ريال �إىل  200مليون ريال.
•�إن�شاء فروع للرئا�سة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء
يف كل منطقة من مناطق اململكة ،و�إح��داث  300وظيفة
لهذا الغر�ض ،واعتماد مبلغ  200مليون ريال ،وذلك لتلبية
احتياجات هذه الفروع.

ت���أت��ي ذك���رى البيعة امل��ب��ارك��ة يف
هذا العام الو�ضيء وقد انتظمت
بالدنا العزيزة من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها فرحة غامرة ب�أن منّ اهلل
تعاىل على مليكنا ووالدنا خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز بال�شفاء من الوعكة
ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي �أمل���ت ب��ه ،وع��ودت��ه
�سلمه اهلل �إىل وطنه و�شعبه �سامل ًا
معافى بحمد من اهلل وف�ضله.

�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب

وتزدان الذكرى ال�ساد�سة للبيعة بفي�ض من اخلري عم البالد والعباد
من خالل الأوام��ر ال�سامية الكرمية التي عمت باخلري كل بيت وكل
�أ�سرة وكل فرد من �أبناء وبنات هذا ال�شعب ال�سعودي الويف .الذي اثبت
�أنه �شعب ي�ستحق االحرتام والتقدير.
فمعظم �أف��راد ال�شعب من الرجال والن�ساء الذين متت ا�ستطالعات
�آرائهم حول الأوامر امللكية ،مل يولوا اجلوانب املادية اهتمام ًا يذكر،
بل كان جل اهتمامهم بالطلب العفوي الذي �صدر من خادم احلرمني
ال�شريفني ب�أن ال نن�ساه من �صالح الدعاء .فتلك عفوية قلما جندها يف
احلكام والر�ؤ�ساء وامللوك .ولكنها عفوية �صادقة ات�سم بها املليك مع
�شعبه و�أبنائه ،منذ �أن كان ولي ًا للعهد ومنذ �أن توىل �سدة احلكم يف
هذه البالد الطاهرة.
والكل عاهد نف�سه على الدعاء ال�صالح ملليكه ،لي�س �إنفاذ ًا لتوجيهات ،بل
مبادلة احلب باحلب والوفاء بالوفاء ،وعمق االنتماء بانتماء �أعمق لهذه
البالد املقد�سة التي ما فتئت تتقدم من تطور �إىل �آخر يف كل املجاالت
عرب جهود هذه احلكومة الر�شيدة التي يتوىل �إدارة دفتها بكل حنكة
ودراية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ي�ؤازره
ع�ضده الأمين �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية (حفظهم اهلل) ،وكل الرموز الوطنية
من �أ�صحاب ال�سمو وال�سماحة واملعايل الذين عاهدوا اهلل ثم الوطن
واملليك على �أن تظل بالدنا كما هي �أمن ًا و�أمان ًا وا�ستقرار ًا وتالحم ًا
ورخ��اء .فلله درك ياوطن الإب��اء ،ويا بلد العزة ،ووطن ال�شمم ،دمت
عز ًا وفخر ًا لأبنائنا �أجيال امل�ستقبل ،ونحن جميع ًا ننعم بهذه القيادة
الواعية احلكيمة التي ت�ضع ن�صب �أعينها ،م�صلحة الوطن واملواطن
فوق كل االعتبارات ،مهتدين يف ذلك بهدي ال�شريعة ال�سمحة.
ففي هذه ال�سانحة املباركة �أت�شرف �أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جميع
من�سوبي جامعة امللك عبدالعزيز ب�أن �أتقدم خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ب�أ�سمى �آي��ات التهاين على دعوته �إىل
وطنه و�شعبه �سامل ًا معافى يرفل يف ثوب ال�صحة والعافية ،ب�أ�سمى �آيات
الإجالل والتقدير على هذه الذكرى العطرة التي تبث عبقها الزكي يف
كل بقعة من بقاع �أر�ضنا الطاهرة ،وتن�شر �أريجها الفواح على كل �أبناء
وبنات الوطن الذين يعي�شون هذه الأيام فرحات مزدوجة تختلط فيها
م�شاعر االبتهاج بالواقع الزاهر مب�شاعر الأمل يف الغد الأزهر.
والتهنئة اخلال�صة ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
ويل العهد الأمني ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية حفظهما اهلل،
وللأ�سرة املالكة الكرمية ولكل �أف��راد ال�شعب ال�سعودي الويف الأبي.
م�ؤكد ًا �أننا جميع ًا على العهد املبارك باقون وعلى حماية �أمن وا�ستقرار
بالدنا متم�سكون ،ف�أبناء هذه الأمة ال�سعودية هم بناة الوطن وحماته.
�أ�س�أل اهلل املوىل عز وجل �أن يدمي على هذا القائد املحنك نعمة ال�صحة
والعافية و�أن يلهمه ال�صواب يف كل خطواته و�أن ي�ؤيده بتوفيقه ،كما
�أ�س�أله تعاىل �أن يدمي على بالدنا �أمنها ورخاءها وا�ستقرارها.
وما التوفيق �إال من عند اهلل،،،
مدير اجلامعة
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املـــوافــق 2011/05/29م

�سرية و �إجناز

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالـله بن عبدالعز
عملوا على تنمية قدراته بالتوجيه والتعليم �أيام �صغره لذلك فهو
حري�ص دائم ًا على التقاء العلماء واملفكرين و�أهل احلل والعقد
�سواء من داخل اململكة �أو خارجها .

ع��ا���ش امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز يف ك��ن��ف وال����ده امللك
عبدالعزيزبن عبدالرحمن �آل �سعود فعلق يف ذهنه �أح��داث
تلك املرحلة التاريخية وهى مرحلة كانت م�شحونة بال�صراعات
القبلية والفكرية يف �شبه اجلزيرة العربية �إىل جانب التطورات
ال�سيا�سية يف الوطن العربي ويف العامل �أجمع �إب��ان احلربني
العامليتني .

�أهم م�س�ؤولياته :
يف �سنة 1383ه���ـ امل��واف��ق  1962م ت�سلم الأم�ي�ر ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز رئا�سة احلر�س الوطني ال��ذي كان ي�ضم يف مطلع
تكوينه �آنذاك �أبناء الرجال الذين عملوا و�أ�سهموا مع قائدهم
امللك عبدالعزيز يف توحيد وبناء اململكة العربية ال�سعودية
وكان لتحمل م�س�ؤولية هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دورها الفعال يف
تطويرها وحتديثها .
ويف �سنة 1395ه���ـ امل��واف��ق 1975م �أ�صبح نائبا ثانيا لرئي�س
جمل�س الوزراء ورئي�سا للحر�س الوطنى .
ويف يوم الأح��د 1402 / 8 / 21ه��ـ املوافق /13يونيو 1982/م
بويع وليا للعهد من قبل �أفراد الأ�سرة املالكة والعلماء ووجهاء
البالد وعامة ال�شعب ال�سعودي ويف م�ساء ذات اليوم �صدر
�أمر ملكي بتعيينه نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ورئي�سا للحر�س
الوطني بالإ�ضافة �إىل والية العهد.
وقد �أوىل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العلم والثقافة يف اململكة
العربية ال�سعودية اهتمام ًا وا�ضح ًا فكان من نتاج ذلك �أن �أ�س�س
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة يف الريا�ض كما �أ�س�س �شقيقتها
الأخ���رى يف ال��دار البي�ضاء يف اململكة املغربية ال�شقيقة كما
�أن�ش�أ يف 1405/7/2هـ املهرجان الوطني للرتاث والثقافة الذي
يقام �سنوي ًا يف اجلنادرية وي�ستقطب العلماء والأدباء وال�شعراء
واملفكرين من العامل .

بيعة خادم احلرمني ال�شريفني
بايعت الأ�سرة املالكة الكرمية وال�شعب ال�سعودي يوم االثنني
1426/6/26ه����ـ املوافق 2005/8/1م �صاحب ال�سمو امللكى
الأم�ير عبد هلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ملكا على البالد وفق
املادة اخلام�سة من النظام الأ�سا�سى للحكم .

والنف�سي والأخ�لاق��ي دوره يف تكوين �شخ�صيته حفظه اهلل
ح�ضور ًا وت�أثري ًا وتفاعال كون يف جمموعه ر�ؤي��ة ثاقبة تفر�ض
قناعتها باملنطق والعقل �سلوك ًا وتعام ًال قو ًال وفع ًال هي معه اليوم
ويتعامل بها يف حياته .
وال��ده هو امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود موحد
وم�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الثالثة �أما خ�ؤولته فمن ر�ؤ�ساء ع�شائر
�شمر فجده لوالدته هو العا�صي بن كليب بن حمدان بن �شرمي
فار�س جنيب من فر�سان العرب و�أح��د �شيوخ عبدة من قبائل
�شمر وكذلك كان خاله مطنى بن العا�صى بن �شرمي .

نبذة من ال�سرية الذاتية خل��ادم احلرمني
ال�شريفني
مولده ون�ش�أته:

تعليمه وثقافته :

ولد خادم احلرمني ال�شريفني يف مدينة الريا�ض �سنة 1343هـ
املوافق 1924م يف ع�صر كل ما فيه يفر�ض على الإن�سان ال�صرب
واالحتمال وك��ان من نتيجة ذل��ك �أن ك��ان لالن�ضباط الديني

نهل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من مدر�سة والده ومعلمه الأول
امللك عبدالعزيزوجتاربه يف جماالت احلكم وال�سيا�سة والإدارة
والقيادة �إىل جانب مالزمته لكبار العلماء واملفكرين الذين

بع�ض من �إجنازات خادم احلرمني ال�شريفني
منذ توليه مقاليد احلكم
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ مبايعة امللك عبد اهلل
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز يف 1426/6/26ه�������ـ ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ج��زات
التنموية العمالقة على امتداد م�ساحتها ال�شا�سعة يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية والتعليمية وال�صحية واالجتماعية
والنقل وامل��وا���ص�لات وال�صناعة والكهرباء وامل��ي��اه وال��زراع��ة
ت�شكل يف جمملها �إجن��ازات جليلة متيزت بال�شمولية والتكامل
يف بناء الوطن وتنميته مما ي�ضعها يف رقم جديد يف خارطة
دول العامل املتقدمة فقد جت��اوزت يف جم��ال التنمية ال�سقف
املعتمدة لإجن��از العديد من الأه���داف التنموية التي حددها
�إعالن الألفية للأمم املتحدة عام  2000م كما �أنها على طريق
حتقيق عدد �آخر منها قبل املواعيد املقرتحة  .وحتقق ل�شعب
اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود العديد من االجن��ازات املهمة منها ت�ضاعف �أع��داد
جامعات اململكة من ثمان جامعات �إىل �أكرث من ع�شرين جامعة

وافتتاح الكليات واملعاهد التقنية وال�صحية وكليات تعليم
البنات.و�إن�شاء جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية والعديد
من املدن االقت�صادية منها مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية
يف رابغ ومدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف
حائل ومدينة جازان االقت�صادية ومدينة املعرفة االقت�صادية
باملدينة املنورة �إىل جانب مركز امللك عبداهلل املايل مبدينة
الريا�ض .وخطت م�سرية التعليم خطوات مت�سارعة �إىل الأمام
حيث وجهت اململكة ن�سبة كبرية من عائداتها لتطوير اخلدمات
ومنها تطوير قطاع التعليم ومل تقف معطيات قائد هذه البالد
عند ما مت حتقيقه من منجزات تعليمية �شاملة فهو �أي��ده اهلل
يوا�صل م�سرية التنمية والتخطيط لها يف عمل دائب يتلم�س من
خالله كل ما يوفر املزيد من اخلري واالزدهار لهذا البلد و�أبنائه
 .وتعي�ش اململكة حاليا نه�ضة تعليمية �شاملة ومباركة توجت
ب�إحدى وع�شرين جامعة حكومية و�أرب��ع جامعات �أهلية ت�ضم
 19كلية جامعية �أهلية موزعة على جغرافيا لتغطى احتياجات
اململكة بلغ ع��دد طلبتها  701.681وبلغ ع��دد �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف هذه اجلامعات � 30.246أ�ستاذا للعام الدرا�سي
 1429 / 1428هـ � ,إ�ضافة اىل � 32ألف مدر�سة للبنني والبنات
ارتفع �أجمايل عدد طلبتها �إىل �أكرث من  5ماليني طالب وطالبة
يتلقون تعليمهم يف �أكرث من � 32ألف مدر�سة ويقوم على تعليمهم
�أك�ثر من � 426أل��ف معلم ومعلمة  .و�إن��ف��اذا لتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني مت �إن�شاء العديد من املعاهد واملراكز يف
بع�ض اجلامعات لأبحاث التقنيات متناهية ال�صغر النانو.
ومت��ث��ل رع��اي��ة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
ورئا�سته �أي��ده اهلل جمل�س �أمنائها مرحلة جديدة من مراحل
التعليم يف وطننا الغايل وا�ستجابة طبيعية للتحوالت النوعية
املاثلة يف جمال حتديث الربامج الرتبوية والتعليمية .
ويف ن��ف�����س الإط�����ار �أق����ر جم��ل�����س ال������وزراء يف جل�سته ال��ت��ي
ع��ق��ده��ا يف  24حم���رم 1428ه�����ـ م�����ش��روع امل��ل��ك ع��ب��دهلل بن
عبدالعزيز لتطوير التعليم ال��ع��ام ال��ذي يعد نقله نوعية يف
م�سرية التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية فهو م�شروع
ن��وع��ي ي�صب يف خ��دم��ة التعليم وت���ط���وره يف امل��م��ل��ك��ة لبناء
�إن�سان متكامل م��ن جميع النواحي االجتماعية والنف�سية.
ويت�ضمن امل�شروع ال��ذي �سيتم تنفيذه على مدى �ست �سنوات

�سرية و �إجناز
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زيز �آل �سعود �سيــرة حــافلــة بالإجنـــاز والعطــــاء

القائم على �سيا�سة االعتدال واالتزان واحلكمة وبعد النظر على
ال�صعد كافة ومنها ال�صعيد اخلارجى حيث تعمل اململكة على
خدمة الإ�سالم وامل�سلمني وق�ضاياهم ون�صرتهم ومد يد العون
والدعم لهم يف ظل نظرة متوازنة مع مقت�ضيات الع�صر وظروف
املجتمع الدويل و�أ�س�س العالقات الدولية املرعية واملعمول بها
بني دول العامل كافة منطلقة من القاعدة الأ�سا�س وهي العقيدة
الإ�سالمية ال�صحيحة .

وكانت ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية وما تزال
تعرب ب�صدق وو�ضوح مقرونني بال�شفافية عن نهج ثابت ملتزم
جت��اه ق�ضايا الأم���ة العربية و�ش�ؤونها وم�صاحلها امل�شرتكة
وم�شكالتها ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية وا�ستعادة امل�سجد
الأق�صى املبارك والعمل من �أج��ل حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
مع التم�سك مبيثاق اجلامعة العربية وتثبيت دعائم الت�ضامن
العربي على �أ�س�س تكفل ا�ستمراره خلري ال�شعوب العربية.
بتكلفة ق��دره��ا ت�سعة م��ل��ي��ارات ري��ال ب��رام��ج لتطوير املناهج
التعليمية و�إع���ادة ت�أهيل املعلمني واملعلمات وحت�سني البيئة
الرتبوية وبرنامج للن�شاط الال�صفي وحر�ص خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود على ا�ستكمال
خمتلف امل�شروعات التي ت�سهل وتي�سر على حجاج بيت اهلل
احل��رام �أداء منا�سكهم والق�ضاء على م�شاكل االزدح��ام حول
ج�سر اجلمرات ويف ال�ساحات املحيطة بها بالإ�ضافة �إىل ما
ت�ضمنته امل�شروعات من ا�ستكمال امتداد الإنفاق والتقاطعات
واجل�سور التي �ست�ؤدي مب�شيئة اهلل �إىل ت�سهيل حركة املرور من
و�إىل م�شعر منى .
ويف هذا ال�سياق �صدرت يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر ذي
احل��ج��ة  1428ه��ـ م��واف��ق��ة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل على تنفيذ م�شروع
لتو�سعة ال�ساحات ال�شمالية للم�سجد احل��رام و�ستكون جممل
امل�ساحة امل�ضافة �إىل �ساحات امل�سجد احلرام بعد تنفيذ م�شروع
التو�سعة ثالثمائة �ألف مرت م�سطح تقريبا مما ي�ضاعف الطاقة
اال�ستيعابية للم�سجد احلرام ويتنا�سب مع زيادة �أعداد املعتمرين
واحل��ج��اج وي�ساعدهم يف �أداء ن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة.
وات�����س��م عهد خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز ال �سعود حفظه اهلل ب�سمات ح�ضارية رائدة ج�سدت
ما ات�صف به رع��اه اهلل من �صفات متميزة �أبرزها تفانيه يف
خدمة وطنه ومواطنيه و�أمته الإ�سالمية واملجتمع الإن�سانى
ب�أجمعه يف كل �ش�أن ويف كل بقعة داخل الوطن وخارجه �إ�ضافة
اىل حر�صه الدائم على �سن الأنظمة وبناء دول��ة امل�ؤ�س�سات
واملعلوماتية يف �شتى املجاالت مع تو�سع يف التطبيقات ومن هذا
املنطلق مت �إكمال منظومة ت��داول احلكم ب�إ�صدار نظام هيئة
البيعة والئحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وج��رى حتديث
نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل وتخ�صي�ص �سبعة مليارات
ري��ال لتطوير ال�سلك الق�ضائي والرقي به كما مت �إن�شاء عدد
من الهيئات والإدارات احلكومية واجلمعيات الأهلية التي تعني
ب�ش�ؤون املواطنني وم�صاحلهم ومنها ( الهيئة الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ) و(الهيئة العامة للإ�سكان) كما مت
�إن�شاء وحدة رئي�سية يف وزارة التجارة وال�صناعة مب�ستوى وكالة
تعنى ب�ش�ؤون امل�ستهلك .
وبد�أت املجال�س البلدية متار�س م�س�ؤولياتها املحلية وزاد عدد
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وبد�أت ت�سهم يف مدخالت القرارات
ذات الأبعاد االجتماعية واالقت�صادية ومت ت�شكيل هيئة حقوق
الإن�سان و�إ���ص��دار تنظيم لها وتعيني �أع�ضاء جمل�سها كما مت
ان�شاء جمعية �أهلية ت�سمى جمعية حماية امل�ستهلك وهيئة الغذاء
والدواء وقام مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني بدوره يف
ن�شر ثقافة احلوار يف املجتمع و�أ�سهم يف ت�شكيل مفاهيم م�شرتكة
ب�ش�أن النظرة �إىل التحديات التي تواجه املجتمع وكيفية التعامل
معها .
ويف امل��ج��ال االق��ت�����ص��ادي �أث��م��رت توجيهات خ���ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ح��و الإ���ص�لاح
االقت�صادي ال�شامل وتكثيف اجل��ه��ود م��ن �أج��ل حت�سني بيئة
الأع��م��ال يف ال��ب�لاد و�إط�ل�اق برنامج �شامل حل��ل ال�صعوبات
التي تواجه اال�ستثمارات املحلية وامل�شرتكة والأجنبية بالتعاون
بني جميع اجلهات احلكومية ذات العالقة عن ح�صول اململكة
العربية ال�سعودية على جائزة تقديرية من البنك الدويل تقدير ًا
للخطوات املت�سارعة التي اتخذتها م�ؤخر ًا يف جمال الإ�صالح

ويف هذا الإط��ار قدم خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد  /ت�صورا للت�سوية ال�شاملة
العادلة للق�ضية الفل�سطينية من ثمانية مبادئ ع��رف با�سم
م�شروع الأمري عبداهلل بنعبدالعزيز قدم مل�ؤمتر القمة العربية
يف ب�يروت عام 2002م وقد القت هذهاملقرتحات قبوال عربيا
ودوليا وتبنتها تلك القمة و�أكدتها القمم العربية الالحقة خا�صة
قمة الريا�ض الأخرية و�أ�ضحت مبادرة �سالم عربية .

االقت�صادي ودخول اململكة �ضمن قائمة �أف�ضل ع�شر دول �أجرت
�إ�صالحات اقت�صادية انعك�ست ب�صورة �إيجابية على ت�صنيفها
يف تقرير �أداء الأعمال الذي ي�صدره البنك الدويل  .و�صنفت
اململكة �أف�ضل بيئة ا�ستثمارية يف العامل العربي وال�شرق الأو�سط
باحتاللها املركز  23من �أ�صل  178دولة .

واحل�����ض��ارات املختلفة و�إىل ���ض��رورة تعميق املعرفة بالأخر
وبتاريخه وقيمه وت�أ�سي�س عالقات على قاعدة االحرتام املتبادل
واالع�ت�راف بالتنوع الثقايف واحل�ضاري و�أ�ستتثمار امل�شرتك
االن�ساين ل�صالح ال�شعوب.

ويف هذا ال�سياق قال خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته لدى
افتتاحه �أعمال ال�سنة الرابعة من الدورة الرابعة ملجل�س ال�شورى
يف  7ربيع الأول 1429ه��ـ املوافق  15مار�س 2008م يف املجال
االقت�صادي عملنا على حت�سني م�شاريع البنية الأ�سا�سية القائمة
وتطويرها كما مت اعتماد م�شاريع جديدة يف القطاعات املختلفة
وب�شكل يحقق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة ورفع معدالت
النمو االقت�صادي وزيادة فر�ص العمل .

جائزة خ��ادم احلرمني ال�شريفني العاملية
للرتجمة

وا�ست�ضافت اململكة يف �شهر نوفمرب 2007م بدعوة من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل
القمة الثالثة لر�ؤ�ساء وحكومات دول �أع�ضاء منظمة �أوبك يف
الريا�ض والتي �صدر عنها �إعالن الريا�ض الذي ركز على دور
منظمة اوب��ك وم�ساهمتها يف ا�ستقرار �سوق الطاقة العاملية
واالزدهار العاملي .
و�أطلق خادم احلرمني ال�شريفني مبادرته بتخ�صي�ص حكومة
اململكة العربية ال�سعودية مبلغ ثالثمائة مليون دوالر لتكون نواة
لربنامج ميول البحوث العلمية املت�صلة بالطاقة والبيئة والتغري
املناخي .

احلوار بني الأديان
ويف جم��ال احل��وار بني اتباع االدي��ان والثقافات واحل�ضارات
ون��ب��ذ ال�����ص��دام بينهما وت��ق��ري��ب وج��ه��ات النظر دع��ا خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود يف
�أكرث من منا�سبة �إىل تعزيز احلوار بني اتباع االديان والثقافات

وتتويجا للجهود التي يبذلها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لتعزيز التوا�صل واحلوار بني احل�ضارات
والثقافات والتوافق يف املفاهيم مت �إطالق جائزة عاملية للرتجمة
با�سم( :جائزة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز العاملية للرتجمة) �إمي��ان��ا ب���أن النه�ضة العلمية
والفكرية واحل�ضارية �إمنا تقوم على حركة الرتجمة املتبادلة
بني اللغات كونها ناق ًال �أمين ًا لعلوم وخ�برات وجت��ارب الأمم
وال�شعوب واالرتقاء بالوعي الثقايف وتر�سيخ الروابط العلمية بني
املجتمعات الإن�سانية
وللت�أ�صيل ال�شرعي ملفهوم احلوار اال�سالمي مع �أتباع االديان
والثقافات واحل�ضارات املختلفة يف العامل رعى خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود حفظه اهلل يف
الثالثني من �شهر جمادى الأوىل 1429ه��ـ حفل افتتاح امل�ؤمتر
اال�سالمي العاملي للحوار الذي نظمته رابطة العامل اال�سالمي
بق�صر ال�صفا يف مكة املكرمة  .و�أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر
ب�إن�شاء مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل للتوا�صل
بني احل�ضارات بهدف �إ�شاعة ثقافة احل��وار وتدريب وتنمية
مهاراته وفق �أ�س�س علمية دقيقة و�إن�شاء جائزة امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز العاملية للحوار احل�ضاري ومنحها لل�شخ�صيات
والهيئات العاملية التي ت�سهم يف تطوير احلوار وحتقيق �أهدافه .
ويف املجال ال�سيا�سى حافظت اململكة على منهجها الذي انتهجته
منذ عهد م�ؤ�س�سها ال��راح ل امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه

و�أق�ت�رح امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خ�لال املنتدى ال��دوىل
ال�سابع للطاقة الذى عقد يف الريا�ض خالل عام 2000م ان�شاء
�أمانة عامة للمنتدى الدوىل للطاقة يكون مقرها مدينة الريا�ض
وقد قرر املجتمعون يف منتدى الطاقة الدوىل الثامن املنعقد يف
�أو�ساكا اليابانية باالجماع �إن�شاء هذه الأمانة ومقرها الريا�ض
ويف � / 17شوال 1426 /هـ رعى حفظه اهلل افتتاح مبنى الأمانة
العامة ملنتدى الطاقة الدويل بالريا�ض.
كما اقرتح حفظه اهلل �إقامة مركز دويل ملكافحة الإرهاب وذلك
خ�لال امل���ؤمت��ر ال��دويل ملكافحة الإره���اب ل��ذي عقد يف مدينة
الريا�ض يف �شهرفرباير  2005برعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل ومب�شاركة �أكرث من 50
دولة عربية و�إ�سالمية و�أجنبية �إىل جانب عدد من املنظمات
الدولية واالقليمية والعربية .وامتدت م�شاركات خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اخلارجية �إىل �أبعد
من ذلك حيث يحر�ص رعاه اهلل دائما على امل�شاركة وح�ضور
امل���ؤمت��رات الدولية والعربية والإقليمية وال��زي��ارات الر�سمية
ملعظم دول العامل وي�سهم بفاعلية يف و�ضع الأ�س�س الثابتة القوية
ملجتمع دويل ي�سوده ال�سالم واالمن واالخاء.
وج��اءت زي��ارات خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيزالعديدة للدول العربية واال�سالمية وال�صديقة لت�شكل
رافدا �آخر من روافد اتزان ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة وحر�صها
على م�سرية الت�ضامن العربى وال�سالم والأمن الدوليني .
وللمملكة �إ�سهاماتها الوا�ضحة وامللمو�سة يف ال�ساحة الدولية عرب
الدفاع عن مبادئ الأمن وال�سالم والعدل و�صيانة حقوق الإن�سان
ونبذ العنف والتمييز ا لعن�صري وعملها ال���د�ؤوب ملكافحة
الإره��اب واجلرمية طبقا ملا جاء به الدين الإ�سالمي احلنيف
منهج اململكة يف �سيا�ساتها الداخلية واخلارجية بالإ�ضافة
�إىل جمهوداتها يف تعزيز دور املنظمات العاملية والدعوة �إىل
حتقيق التعاون الدويل يف �سبيل النهو�ض باملجتمعات النامية
وم�ساعدتها على احل�صول على متطلباتها الأ�سا�سية لتحقيق
منائها وا�ستقرارها.
* امل�صدر :وكالة الأنباء ال�سعودية
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م�����ش��ارك��ات

طالب ومن�سوبو اجلامعة يعربون عن م�شاعرهم مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني

ذك��رى غالي��ة وفر�ص��ة لالعت��زاز والفخ��ر بالوط��ن وجتدي��د ال��والء لقيادت��ه
�أجرى اللقاءات :م�شعل املالكي – ق�سم الإعالم
ت�صوير :بدر اخل�ضريي -ق�سم الإعالم

عرب عدد من طالب اجلامعة عن �سعادتهم
وفرحتهم مبنا�سبة حلول الذكرى ال�ساد�سة
لبيعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،و�أو�ضحوا �أن
ه��ذه ال��ذك��رى غالية على ك��ل مواطني هذا
الوطن املعطاء ،حيث حقق خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل العديد من الإجنازات التي تعود بالنفع على
الوطن وامل��واط��ن ،يف ظل الأم��ن واال�ستقرار
الذي ت�شهده اململكة ،كما عرب طالب وطالبات
اجلامعة عن فرحتهم و�سعادتهم بعودة
خادم احلرمني ال�شريفني من رحلته العالجية
�سامل ًا معافى ،م�شريين �إىل �أن الفرحة تغمر
كافة ال�شعب ال�سعودي ،هذا وقد جرى احلوار
مع طالب وطالبات اجلامعة كما يلي:

فر�صة لالعتزاز بالوطن وقيادته
بداية �س�ألنا الطالب عامر �أل �سدران من ق�سم الإع�لام بكلية
الآداب ع��ن م�شاعره بالذكرى ال�ساد�سة لبيعة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ف�أجاب قائ ًال( :ذك��رى بيعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز فر�صة لالعتزاز والفخر بهذا الوطن
وقيادته التي مل ت�أل جهد ًا يف تقدمي كل ما فيه اخلري لهذا الوطن
الكرمي ،فخادم احلرمني ال�شريفني خالل مدة حكمه �أجنز الكثري
من الأمور التي فيها م�صلحة للمواطن بالدرجة الأوىل ،و�إننا وهلل
احلمد يف اململكة نعي�ش يف ا�ستقرار و�أمن و�سالم ،متم�سكني بديننا
و�شريعتنا ال�سمحاء ،فكل ال�شكر والتقدير والعرفان ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،و�سمو نائبه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،و�سمو النائب
الثاين �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز (حفظهم
اهلل) وحلكومتنا الر�شيدة على كل ما قدمته لنا).

جندد البيعة والوالء خلادم احلرمني ال�شريفني

من جانبه ق��ال الطالب عبد املح�سن عقيل الديجاين من ق�سم
الإعالم بكلية الآداب( :ذكرى بيعة خادم احلرمني ال�شريفني فيها
الكثري من املعاين ،فنحن �أو ًال جن��دد فيها ال��والء والبيعة خلادم
احلرمني ال�شريفني قائدنا وويل �أمرنا ،كما نعتز فيها بوطنيتها
وانتمائنا لهذا الوطن املعطاء ال��ذي قدم لنا الكثري ،ون�س�أل اهلل
عز وجل �أن يدمي علينا نعمة الأمن والرخاء واالزدهار ،و�أن يجعلنا
بلدنا �آمن ًا مطمئن ًا ،و�أن يرتقي �إىل م�صاف التقدم والرقي بالتم�سك
ب�شريعة الإ�سالم و�سنة نبينا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم،
فتما�سكنا وحبنا لوطننا هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق التفوق والنجاح،
ون�ستذكر من خالل هذه املنا�سبة ما حتقق لوطننا منذ ن�ش�أته على يد
امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،و�أبنائه الربرة من بعده،
ون�ستعر�ض من خالل هذه املنا�سبة ما حتقق من �إجنازات يف عهد

عامر �أل �سدران

عبد املح�سن عقيل الديجاين

�سليم جميديع ال�سلمي

حممد عودة الأحمدي

ابراهيم خالد ال�صقيعي

عا�صم �أحمد الغامدي

جندد البيعة والوالء
خلادم احلرمني ال�شريفني
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،وما قدمه
حفظه اهلل من عطاء وجهد ل�شعبه و�أبنائه).

متا�سكنا م�صدر عزتنا وقوتنا

�أم��ا الطالب حممد عي�ضة القر�شي .فقد عرب عن م�شاعره بهذه
املنا�سبة قائال� ( :شعارنا اهلل الوطن املليك ،ف�شعبنا واحلمد هلل
�شعب م�ؤمن مازال يحافظ على مبادئ الإ�سالم ووالة �أمرنا حفظهم
اهلل يحكمون ب�شرع اهلل ،وحبنا لوطننا ومتا�سكنا هو م�صدر عزتنا
وقوتنا يف ع�صر ي�شهد ا�ضطرابات يف كل بقاع العامل ،وحبنا ملليكنا
ولقيادتنا ومبادلتهم احلب باحلب ،جعلنا نحقق الكثري من الأهداف
�أب��رزه��ا الأم��ن وال�سالم والتقدم يف خمتلف نواحي احلياة ،ومن
هذا املقام �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير والعرفان ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني ونهنئه بهذه ال��ذك��رى العطرة العزيزة على
قلوبنا ،ونتمنى له طول العمر وندعو له بال�صحة والعافية).
من جهته عرب الطالب ابراهيم خالد ال�صقيعي عن �سعادته بالقول:
( خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  :حفظك
اهلل ،فقد طلبت منا �أن ال نن�ساك بالدعاء ،ف�إننا ندعو لك بظهر
الغيب �أن يحفظك اهلل ويبقيك لنا عز ًا وفخر ًا ،و�أن يحفظ بالدنا
من كل �شر ،و�أن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان ،هذه الذكرى الغالية
فر�صة للوقوف على الإجنازات التي حتققت يف هذا العهد الزاهر).

�ست �سنوات من العطاء والبذل

�أما الطالب عا�صم �أحمد الغامدي من ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية فيقول � ( :ستة �سنوات من العطاء والبذل،
خدمة لهذا الوطن و�أبنائه� ،شهدنا فيها عنايته حفظه اهلل بالتعليم،
والتعليم العايل ،ت�ضاعف فيها عدد اجلامعات ،وحتققت نه�ضة
علمية وبحثية ،ومت ابتعاث �آالف الطالب على ح�ساب الدولة رعاها

اهلل ،ونحن اليوم يف هذا الوطن جنني ثمرة تلك اجلهود ،بف�ضل
مت�سكنا بديننا ووطننا وحبنا ملليكنا ،فهذا الوطن غال وعزيز على
قلوبنا).

اليوم جنني ثمار جهود خادم احلرمني ال�شريفني

من جانبه ق��ال الطالب علي حممد ال�سهيمي من ق�سم الإع�لام
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية  ( :خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل خالل عهد املبارك ومنذ كان ولي ًا للعهد عمل من �أجل
ه��ذا الوطن ورفعته ،وال��ي��وم نحن جنني ثمار تلك اجلهود �أمن ًا
ورخا ًء وا�ستقرار ًا وطم�أنينة وهدوء ،فقائدنا حكيم عالج كل الأمور
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية بحنكة ،ومتكن حفظه اهلل من
قيادة �شعبه نحو بر الأمان ووقف يف وجه كل من يكن العداء لهذا
الوطن ،فاحلمد هلل عز زجل على هذه النعمة ،وكل ال�شكر والتقدير
والعرفان ملقادم خادم احلرمني ال�شريفني).

وطننا يف �أيدي �أمينة

وقال الطالب في�صل �سمري كلكتاوي من ق�سم الإعالم بكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية ( :لقد وفق اهلل �سبحانه وتعاىل هذه البالد و�سلمها
لأيدي �أمينة رعتها وحافظت عليها منذ ن�ش�أتها على يد امللك عبد
العزيز رحمه اهلل ،ثم جاء بعده �أبنا�ؤه الربرة الذين حملوا الر�سالة
ب�أمانة و�إخال�ص ،فتحولت اململكة �إىل منوذج يحتذى به يف اال�ستقرار
والأمن والرخاء االقت�صادي ،بف�ضل تكاتف �أبنائه ومتا�سكهم ،وهذه
ال�سنوات التي توىل فيها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز احلكم ،كانت عهد ًا زاخر ًا بالعطاء والتقدم واالزدهار).

يف ذك��رى البيعة :الفرحة ع��ارم��ة يف بيوتنا
و�شوارعنا

�أما الطالب فهد عبد العزيز بدر من ق�سم اللغات الأوروبية بكلية

ط����ل���اب وط�����ال�����ب�����ات اجل�����ام�����ع�����ة :ن��ع��ت��ز
ون���ف���خ���ر مب����ا حت���ق���ق ل��وط��ن��ن��ا م����ن �إجن�������ازات

�سلطان بن �أحمد املالكي

عبد اهلل عاي�ض البقمي

�أحمد اللقماين

م���ع���ك ي�����ا خ��������ادم احل�����رم��ي��ن ال�������ش���ري���ف�ي�ن
ي��������د ًا ب���ي���د ل���ب���ن���اء ه������ذا ال�����وط�����ن الأب������ي

علي حممد ال�سهيمي

في�صل �سمري كلكتاوي

الآداب والعلوم الإن�سانية( :ذكرى بيعة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،حتمل الكثري من املعاين،
وتعرب عن متا�سك بني القيادة وال�شعب ،وحب متبادل ،حب ظهر
بو�ضوح يف �شوارعنا وبيوتنا و�أ�سواقنا حيث عرب كل مواطن بطريقة
اخلا�صة عن فرحته و�سعادته بعودة خادم احلرمني ال�شريفني من
رحلته العالجية معافى �ساملا ،وجتددت الفرحة وات�سعت بعد حلول
الذكرى ال�ساد�سة لبيعته حفظه اهلل ،ندعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يحفظ اهلل بالدنا ومليكنا و�أن يدمي علينا نعمة الأمن واال�ستقرار).

ذكرى البيعة  :منا�سبة �سعيدة وفر�صة للوقوف
على الإجنازات
ويقول �سليم جميديع ال�سلمي موظف بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
م��ع�بر ًا ع��ن م�شاعره ب��ال��ذك��رى ال�ساد�سة لبيعة خ���ادم احلرمني
ال�شريفني �( :إنها منا�سبة �سعيدة وفر�صة للوقوف على ما حتقق
لوطننا العزيز من �إجن��ازات ،يحق لنا �أن نفتخر بها يف الأو�ساط
العاملية ،فاحلمد هلل و�ضعنا االقت�صادي م�ستقر ويف تقدم م�ستمر،
ووطننا يعي�ش يف �أمن وا�ستقرار رغم الظروف الدولية ال�صعبة،
وه��ذا دليل على جن��اح قيادتنا حفظه اهلل و�إخال�صها يف العناية
ب�أبنائها ،وعلى امل�ستوى التعليمي ت�شهد اململكة يف خمتلف مناطقها
ثورة علمية وتعليمية غري م�سبوقة ،وهذا بف�ضل جهود خادم احلرمني
ال�شريفني وقيادنا الر�شيدة ،فال�شكر والتقدير والعرفان حلكومتنا
الر�شيدة على كل ما قامت به من جهود)

ذكرى غالية على قلوبنا
من جانبه عرب الطالب حممد عودة الأحمدي من كلية الآداب
عن م�شاعره يف هذه الذكرى بقوله �( :إنها ذكرى غالية على قلوبنا،
ذكرى بيعة خادم احلرمني ال�شريفني من �شعبه الويف ،و�إنها لفر�صة
للوقوف على ما مت من �إجنازات ،واالفتخار مبا حققته اململكة على
امل�ستويني املحلي وال���دويل ،فقد �أ�صبح املواطن ال�سعودي مرفوع
ال��ر�أ���س يف ال��ع��امل ،بف�ضل حكمته ورزان��ت��ه وت�شبته بدينه ووطنه
ومليكه ،فاحلمد هلل على توفيقه و�إح�سانه).
من جانبه �أكد املوظف بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية �سلطان بن
�أحمد املالكي �أن بيعة خادم احلرمني ال�شريفني ذكرى بيعة غالية
فمنذ توليه احلكم حفظه اهلل وهو ي�شرفنا ويزيدنا بهجة و�سرور ًا،
ف�إننا نبايع الأب احلنون لكل ال�شعب ال�سعودي امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز و�أن يدمي اهلل على هذه البالد نعمة الأمن واال�ستقرار
�أما الطالب عبد اهلل عاي�ض البقمي من ق�سم الإعالم فيقول :
(م�ضت �سنوات من البذل والعطاء منذ تويل ملك الإن�سانية امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظ اهلل ،لكي ينعم �شعبنا بالرخاء والأمان
فقد بذل الغايل والرخي�ص لراحة املواطنني ،فهنيئ ًا لنا مبلك القلوب
والدنا وقائدنا امللك عبد اهلل �أطال اهلل عمره
ويقول الطالب �أحمد اللقماين  :منذ �ستة �سنوات �شهدت البالد
تطورات ملمو�سة جتاه املواطن وخدمته يف ظل عهد خادم احلرمني
ال�شريفني  ،وبدورنا نبارك لأنف�سنا ول�شعب اململكة ذكرى البيعة.

طالب ومن�سوبو جامعة امللك عبد العزيز يحتلفون بالذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني
احتفل من�سوبو اجلامعة من �أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداري�ين وفنيني
وطالب وطالبات بالذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ،وذلك يف حفل مهرجان
ختام الأن�شطة الطالبية للعام اجلامعي احلايل ،برعاية معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،وت�ضمن احتفال
اجلامعة بذكرى «بيعة» خادم احلرمني ال�شريفني من خالل �أوبريت
«البيعة» مبركز امللك في�صل للم�ؤمترات.
وبد�أ احلفل اخلتامي ب�آيات من الذكر احلكيم للطالب عبداهلل ي�سلم
باعلي تاله كلمة لعميد �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
بن م�صطفى مهرجي التي �أكد فيها على �أهمية الدور الذي تلعبه
الأن�شطة الطالبية يف تطوير و�صقل مهارات الطالب ،و�أزجى خالل
الكلمة تهانيه للفائزين يف الأن�شطة الريا�ضية والثقافية خالل العام
الدرا�سي.
و�شكر ���س��ع��ادة عميد ���ش���ؤون ال��ط�لاب ك��ل م��ن �ساهم يف �إجن��اح
الن�شاطات التي نظمتها اجلامعة �أو التي �شاركت فيها ،فيما خ�ص

�شكره للطالب والطالبات الذين رفعوا ا�سم اجلامعة وحققوا املراكز
املتقدمة ليربهنوا على الإمكانيات التي يتمتعون بها يف ظل ما توفره
اجلامعة ممثلة عمادة �ش�ؤون الطالب لهم من من�شاءات ريا�ضية
وقاعات وغريها من الإمكانيات املتاحة.
و�شهد احلفل توقيع باكورة عقود متويليه مل�شاريع طالبية مع منظومة
الأعمال واملعرفة «حا�ضنات الأعمال» يف خطوة لت�شجيع الأفكار
الإبداعية الطالبية ذات ال�صبغة التجارية ،وحتويلها �إىل واقع
ملمو�س والتي تعك�س تطورا فكريا يف املجال االقت�صادي ،حيث مت
دعم  4م�شاريع طالبية ،و�شمل احلفل عر�ض ت�سجيلي مل�سابقة جنم
اجلامعة التي انطلقت منذ خم�سة �أعوام ،و�شهدت تناف�سا كبريا يف
كليات اجلامعة لنيل لقب جنم اجلامعة وبني النجوم املتوجني يف
كلياتهم خلطف لقب جنم اجلامعة وقدم الأ�ستاذ الدكتور حممد
عريف نبذة تعريفية عن م�سابقة �شاعر اجلامعة.
وكرم معايل مدير اجلامعة املتناف�سني يف م�سابقة �شاعر اجلامعة،
وم�سابقة جنم اجلامعة والتي يتناف�س فيها  17جنما مثلوا كلياتهم،

و�أرج��ئ الإع�لان عن الفائزين يف امل�سابقتني �إىل ما بعد �أوبريت
«البيعة» وا�ستمتع احل�ضور يف ختام احلفل ب�أوبريت «البيعة» ت�أليف
حممد ب��خ��اري احل��ان مو�سى ج��ي��زاين ت��وزي��ع خالد ج��ودة ديكور
حم�سن ال�سري الأ�شراف الفني عبداهلل باحطاب الر�ؤية والإخراج
عبد الرزاق العاوي .والذي عك�س فرحة من�سوبي اجلامعة وطالبها
مبنا�سبة ذكرى البيعة ال�ساد�سة ملوالي خادم احلرمني ال�شريفني.
وا�ستهل االوبريت بحوار يحكي ق�صة جناحات واجن��ازات متت يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني كما خ�ص�صت اللوحة الأوىل لنه�ضة
التعليمية يف اململكة ،والنه�ضة ال�صناعية ،والتو�سعة احلرمني
ال�شريفني ،و�شمل االوبريت على عدة لوحات من ال�تراث ال�شعبي
من جميع مناطق ال�سعودية بد�أت من املنطقة ال�شمالية ،فاملنطقة
ال�شرقية ،وعرجت على املنطقة اجلنوبية ،مرورا باملنطقة الغربية،
واختتم االوبريت بالعر�ضة ال�سعودية ،واختتم االوبريت بجماعية
�شملت كل املناطق و�سط ترديد اجلميع «بايعناك...بايعناك...
وال�شعب ويف بلقاك» يف م�شهد يختزل التفاف ال�شعب حول قائد هذا
البلد خادم احلرمني ال�شريفني.

ويف حلظه ترقب وانتظار �أعلن يف ختام احلفل عن �أ�سماء الفائزين
ب�شاعر اجلامعة وجنم اجلامعة ،حيث تناف�س على �شاعر اجلامعة
كال من الطالب عبداهلل النهدي ،والطالب عبدالعزيز �إبراهيم
امام ،والطالب عبدالكرمي عبدالرحمن الوائلي ،والطالب عبداهلل
العياين ،والطالبة �أماين عطية الزهراين ،وح�صل على املركز الأول
الطالب عبدالكرمي عبدالرحمن الوائلي وح�صل على هدية عبارة
عن �سيارة.
وحقق الطالب م�صعب فالح احلربي لقب جنم اجلامعة و�سط فرحة
عارمة يف مدرجات احل�ضور ،وح�صل على درع امل�سابقة وهدية عينية
عبارة عن �سيارة ،فيما حقق الطالب احمد على ذو النون املركز
الثاين يف امل�سابقة ،واحتل الطالب �صفوان �أ�سامة طيب املركز الثالث
يف امل�سابقة .و�شهدت امل�سابقة تناف�سا كبريا هذا العام بني  17و�سط
تفاعل غري م�سبوق من طالب وطالبات اجلامعة حيث باتت امل�سابقة
ذات �أهمية كبرية لدى الطالب والكليات.

م�����ش��ارك��ات

الآحد 1432/06/26هـ

ذكرى عظيمة مللك عادل
عندما يطل علينا اليوم ال�ساد�س والع�شرون
من �شهر جمادى الثانية من كل عام هجري
ف���إن��ه ي��ج��دد لنا ذك���رى عظيمة  ..ذك��رى
مبايعتنا مللك عادل ،نذر نف�سه خلدمة دينه
ووطنه و�شعبه ،ومافتئ يردد يف كل جمل�س
ومنا�سبة �أن��ه يت�شرف بهذه اخلدمة� ،إنه
�شخ�ص �أحب �شعبه ف�أحبوه ،توا�ضع حتى
�أرتفع لأن من توا�ضع هلل رفعه .
�إن بلدنا باخلري موعودة  ،فما �أن يرحل
فار�س يقي�ض اهلل لها فار�س كرمي �آخر .

بايعناك ياعبداللـه
يعي�ش ال�شعب ال�سعودي اليوم يف ظالل
ال��ذك��رى ال�ساد�سة للبيعة .ففي مثل
هذا اليوم من عام 1426ه��ـ مد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز حفظه اهلل ميينه لل�شعب
ال�سعودي ال��ويف وعاهدهم على اتباع
�شرع اهلل و�سنة نبيه املختار عليه �أف�ضل
ال�صالة و�أمت ال�سالم .ها هي تعود هذه
الذكرى املباركة و�شعبك ال��ويف يا �أبا
متعب ينعم بف�ضل اهلل و�أمنه �سبحانه،
ويعي�ش يف كنف قائده املحبوب ويتمتع
بعطف وك���رم �أب���و متعب �أب���و ال�شعب
ال�سعودي حفظه اهلل ورعاه.

�أ.د .حممود بن �شاهني الأحول

�ست �سنوات مرت كلمح الب�ص  ،فعندما نتذكر �أول بيعة مللك القلوب يخيل �إلينا
�أنها العام املا�ضي �أو الذي قبله ،ولكن عندما تقا�س باملنجزات يعجر العقل
الإن�ساين عن الت�صديق ،ولهذا لن �أزيد يف احلديث فاملنجزات �أبلغ مني حديث ًا
مهما �أوتيت من بالغة و�سعة �إطالع .

ت���أت��ي ه���ذه ال��ذك��رى الطيبة يف وق��ت
يعي�ش فيه العامل من حولنا ا�ضطرابات
عا�صفة اهتزت لها العديد من الدول
وت��ع��اين م��ن وي�لات��ه��ا ك��اف��ة ال�شعوب.
وبف�ضل اهلل ثم بحكمة عبداهلل القائد
الفذ والقبطان املحبوب املحنك �صمدت
ال�سفينة ال�سعودية �أم��ام ري��اح التغيري
العاتية .وق��د ق��دم ال�شعب ال�سعودي
ال���ويف من��وذج��ا ف��ري��دا ال مثيل ل��ه من
الوفاء بالعهد وااللتفاف حول قيادته
 .منوذجا جدير بالتدري�س والتقليد,
من��وذج��ا �أ�سكت امل��رج��ف��ون م��ن حولنا
وامل�����ش��ك��ك��ون يف والء ووف�����اء ال�شعب
ال�سعودي الأبي.

�أكرر البيعة ملوالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود وويل عهده الأمني والنائب الثاين ،و�أدعو املوىل �صادق ًا �أن ميدهم بطول
العمر ووافر ال�صحة .واهلل ويل التوفيق ,,,
�أ.د .حممود �شاهني الأحول
عميد كلية الطب

جندد الوفاء خلادم احلرمني ال�شريفني

يرتبط مفهوم البيعة بخلق الوفاء ،فالبيعة عه ٌد يرتجمه عمل روحه الوفاء..
وللبيعة �ش�أن عظيم يتطلب م ّنا �ضرورة ا�ست�شعار �أهميتها فلقد ربط اهلل �سبحانه
وتعاىل بيعة ويل الأمر مببايعته حيث قال�( :إِ َّن ا َّل ِذينَ ُي َبا ِي ُعو َن َك �إِ َمّ َنا ُي َبا ِي ُعونَ َهّ َ
الل
الل َف ْو َق �أَيْدِ يهِ ْم َف َمن َّن َكثَ َف ِ�إ َمّ َنا َين ُكثُ َع َلى َنف ِْ�س ِه َو َمنْ �أَ ْو َفى بمِ َ ا َعاهَ دَ َع َل ْي ُه
َي ُد َهّ ِ
َهّ َ
الل َف َ�س ُي�ؤْ ِتي ِه �أَ ْجر ًا َع ِظيم ًا) ،وهذا االرتباط معقود بطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل،
فطاعة ويل الأمر يف املن�شط واملكره عهد على امل�سلم الوفاء به يف غري مع�صية
اخلالق �سبحانه.

ه��ذه ال�سطور مهما ط��ال��ت ل��ن تفيك
حقك �أب��ا متعب فبف�ضل اهلل وتوفيقه
�إجن��ازات��ك و�أي��ادي��ك البي�ضاء يف كل
م��ك��ان ويف ك��ل ج��ان��ب ويتمتع ب��ه��ا كل
�سعودي .ومبراجعة ب�سيطة ميكن تلم�س
التطورات التي �شهدتها مملكتنا احلبية
يف كافة جم��االت احل��ي��اة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية وال�صناعية
والتعليمية وال�صحية والع�سكرية.

�إن من �أه��م ركائز البيعة الن�صح لويل الأم��ر والدعاء له بالتوفيق والهداية
و�صالح النية والعمل والبطانة ،ثم ت�أتي معاونة ويل الأمر يف الإ�صالح وحتقيق
امل�صالح ودرء املفا�سد .لذا وجب على كل م�سلم البدء ب�إ�صالح نف�سه �أوال ثم
من هم حتت واليته فكلنا راع وكلنا م�س�ؤول عن رعيته .ويف هذا الهرم من
امل�س�ؤوليات يربز دور كل فرد يف الوفاء بعهد البيعة.
فمع جتديد البيعة خلادم احلرمني ال�شريفني ،حفظه اهلل ،على كتاب اهلل و�سنة
نبيه ،جندد الوفاء بعهدها بدء بتطهري القلوب و�إخال�ص النية هلل �سبحانه
ال�س ِكي َن َة َع َل ْيهِ ْم
وتعاىل لننعم بال�سكينة والفتح ( َف َع ِل َم َما فيِ ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَنزَ َل َّ
َو�أَ َثا َب ُه ْم َفتْح ًا َق ِريب ًا) ،ثم التعاون والعمل كيد واحدة دون فرقة لننجو «من خرج
عن الطاعة ،وفارق اجلماعة ،ومات فميتة جاهلية».
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يدمي علينا �أمننا و�أماننا ووحدتنا و�أن يرزقنا �شكر ِنعمه
و�أن يحفظ لنا قائدنا ومليكنا.

وب��ه��ذه املنا�سبة املحببة على قلوبنا
ن�شهد اهلل يا �أبا متعب �أننا نبايعك على
كتاب اهلل و�سنة امل�صطفى عليه �أف�ضل

د .رمي بنت حممد �أبورا�س الطويرقي

�إخ�����وت�����ن�����ا الأك�������������ارم م���واط���ن���ي
اململكةالعربية ال�سعودية

�ستة �أع��وام وملك الإن�سانية امللك عبداهلل ،رعاه
اهلل ،ال يزال بحكمته ي�ضرب �أروع الأمثلة للقائد
العظيم ،وير�سم ب�إخال�صه لوحة رائعة للتفاين يف
خدمة هذا الوطن واالرتقاء به ،ويكتب بتوا�ضعه
وقربه من م�شاكل املواطن وهمومه وحر�صه على
توفري احلياة الكرمية له ملحم ًة يف �أداء الأمانة
ونبل الأخالق.

خادم احلرمني ال�شريفني ..
زرعت احلب فح�صدته

ت��ت��وج الفرحة ه��ام��ة ال��وط��ن والء
واحتفاء و وف��اء ،مبنا�سبة الذكرى
ال�����س��اد���س��ة للبيعة امل��ب��ارك��ة ملقام
وال���دن���ا ال���غ���ايل خ����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود والتي تعترب
ميقاتا ملراجعة �سيل الإجنازات التي
يحظى بها وطننا امل��ب��ارك يف ظل
القيادة احلكيمة .
�إن��ن��ي ال �أ�ستطيع يف ه��ذه العجالة
ح�صر مانعمت به بالدنا املباركة
من عطاء ومن��اء ولكن ي�سعني �أن
�أقول :
وطننا الغايل :
هنيئا لك ما حباك اهلل به من كرم

الوالية والرعاية

هنيئا لكم امل�شاعر ال��رائ��ع��ة التي
حتت�ضنها جوانحكم لوطنكم وويل
�أمركم
وال���دن���ا ال���ك���رمي خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني
غر�ست احل��ب فح�صدته فجزاك
اهلل عنا وع��ن الإ���س�لام وامل�سلمني
خري اجلزاء .
د/خديجة بنت عمر بادحدح
وكيلة �شطر الطالبات

د .عاطف عبد اهلل ن�صيف

ال�صالة و�أكمل ال�سالم.
بايعناك ونبايعك ياعبداهلل على ال�سمع
والطاعة
ب��اي��ع��ن��اك ون��ب��اي��ع��ك ي��اع��ب��داهلل على
الإخال�ص يف العمل
بايعناك ونبايعك ياعبداهلل على الدفاع
عن كل �شرب من �أر�ضنا املقد�سة
ب��اي��ع��ن��اك ون��ب��اي��ع��ك ي��اع��ب��داهلل على
مكافحة الف�ساد ب�أنواعه
ب��اي��ع��ن��اك ون��ب��اي��ع��ك ي��اع��ب��داهلل على
ت�سخري طاقتنا كافة يف �سبيل االرتقاء
بوطننا احلبيب.
وبهذه املنا�سبة املباركة �أرف��ع �أخل�ص
ال��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل م��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
والتهنئة اخلال�صة �إىل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام  ،وتهنئة
عطرة �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف ب��ن عبدالعزيز والنائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
و �إىل كل �أفرد ال�شعب ال�سعودي الويف.
و�أ���س���أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ
قائدنا و�أن مين عليه بال�صحة والعافية
و�أن ي�سدد خطاه و�أن ي���ؤي��ده بن�صره
وتوفيقه و�أ���س���أل اهلل �أن يحفظ بالدنا
وبالد امل�سلمني من كل مكروه
رئي�س ق�سم الإعالم ورئي�س التحرير

ذكرى البيعة ال�ساد�سة � ...إجناز و�إمناء
حتتفل مملكة اخلري يوم ال�ساد�س والع�شرين من
�شهر جمادى الآخرة يف كل عام  ،بذكرى مبايعة
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود،حفظه اهلل  ،وتوليه مقاليد
احلكم يف بالدنا الغالية ،وحت ُّل الذكرى ال�ساد�سة
منجزات
للبيعة يف وقت ت�شهد فيه مملكتنا الغالية
ٍ
ملمو�سا  ،ونه�ضة
تنموي ًة عمالق ًة  ،وتقدما علميا
ً
عمرانية �شاملة.

وكيلة �شطر الطالبات للتطوير
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ت�أتي هذه الذكرى املباركة والعامل مينة وي�سرة
يعي�ش �أحدا ًثا وتقلبات �شتى ،ونحن ننعم يف مملكتنا
بالأمن والأم��ان والطم�أنينة واال�ستقرار ،وذلك
كله بف�ضل اهلل �أو ًال ،ثم مبا قامت عليه قيادتنا
الر�شيدة من خطط ثابتة ودعائم قوية حققت كل
مقومات احلياة ال�سعيدة للوطن واملواطن ،دليل
ذلك حزمة من القرارات �أهداها ملك القلوب �إىل
�شعبه ..قرارات رامية �إىل حت�سني و�ضع املواطنني

على اختالف �شرائحهم و�أعمالهم  ...ق��رارات
تدل على حر�صه ،رعاه اهلل ،على تلم�س حاجات
املواطنني �صغريهم وكبريهم يف �أرج��اء ممكلتنا
الغالية ،ولإميان قائد نه�ضتنا ،رعاه اهلل ،ب�أهمية
العلم والتعليم ودوره يف رقي املجتمعات كان له
من اهتمامه ن�صيب كبري وق�سط واف��ر ،فاهتم
– حفظه اهلل – بالتعليم العايل وذ ّل��ل جميع
العقبات التي قد تواجه جيل اليوم لينهلوا املزيد
ّ
مل�صاف �أرقى
من العلم واملعرفة لقيادة بالدهم
ال��دول ،وهي املكانة التي تليق ببالد حباها اهلل
باخلري والنعم؛ لتكون واحة علم ومعرفة ورمزً ا
للتطور والنمو واالزده��ار بني كربى دول العامل،
أ�سا�سا يف
حيث يع ّد قطاع التعليم العايل الع ًبا � ً
تغذية احلركة التعليمية� ،إذ ي�سعى بكل الإمكانات
التي وفرتها الدولة – م�شكور ًة – ملناف�سة الدول
املتقدمة ،و و�ضع القواعد املنظمة لتلك املناف�سة،
وملواكبة التغيري ال��ذي ي�شهده التعليم العايل يف
القرن الواحد والع�شرين ،والتحديات الكثرية التي
مير بها �سوق العمل وحاجته �إىل الأي��دي العاملة
امل�ؤهلة املدربة ،ناهيك عن الكثري من اخلطوات
التطويرية يف مناهج التعليم و�أ�ساليبه لالرتقاء
بهذا اجلانب املهم يف حياة الأمم.
وخ�����ص امل��ل��ك ع��ب��داهلل – حفظه اهلل  -امل���ر�أة

بن�صيب واف��ر من اهتمامه ورعايته ،ف��ازدادت
�أمامها فر�ص التعليم واالبتعاث والإبداع يف �شتى
املجاالت ،ودخول عامل املال والأعمال ،بل �إن املر�أة
 مع هذه الثقة الكرمية � -أثبتت وباقتدار كفاءتهافا�س ُت ِعني بها م�ست�شار ًة يف جمل�س ال�شورى ،و�أُ ْف ِ�سح
ْ
لها املجال لتمثيل اململكة دول�� ًي��ا فكانت �سفرية
لبلدها يف كثري من املحافل الدولية ،وقبل فرتة
وج��ي��زة �شهدت اململكة ق���رارا مهما م��ن حيث
متكني امل��ر�أة من بلوغ املراتب القيادية يف ال�سلم
الوظيفي؛ حيث �صدر قرار بتعيني الدكتورة هيا
العواد «�أول وكيلة» يف وزارة الرتبية والتعليم ،بعد
�أن مت تعيني الدكتورة «ن��ورة الفايز» نائبة لوزير
القطاع التعليمي قبل نحو عامني.
والإجن�����ازات ك��ث�يرة ال يت�سع امل��ق��ام ل�سردها ،
وم��اذك��ر ���س��وى مل��ح��ات جل��ه��ود عظيمة ال ميكن
اختزالها يف جمرد �أ�سطر.
ف���أدام اهلل على هذه البالد نعمة الأم��ن والأم��ان
واال�ستقرار ،وحفظ لها قائدها وبا َ
ين نه�ضتها ،
�إنه ويل ذلك والقادر عليه.
د.هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات
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حب ال�شعب ال�سعودي
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد الـله بن عبد العزيز �آل �سعود
بف�ضل من اهلل وتوفيقه ت�شهد
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
نه�ضة علمية مباركة �شملت
خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات التعليم
وعمت هذه النه�ضة خمتلف
امل���ن���اط���ق ح���ي���ث �أ���ص��ب��ح��ت
امل����ؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
حتت�ضن الآالف من الطالب
والطالبات يف مراحل التعليم �أ.د .عبد اهلل بن عمر بافيل
املختلفة  ،ومبختلف �أمناطه
وت��خ�����ص�����ص��ات��ه  .وق���د �شهد
التعليم العايل على وجه اخل�صو�ص نقلة نوعية وعددية فاقت كل
التوقعات حيث ازداد الطلب على التعليم العايل من قبل البنني
والبنات مما ا�ضطرت معه اجلامعات �إىل �سن قوانني وو�ضع
معايري للقبول واختيار �أف�ضل الطالب.
�إن التعليم هو �أح��د الركائز الأ�سا�سية لتحقيق التنمية ورقي
ال�شعوب وتطورها  ،وهو من �أهم اال�ستثمارات التي جتني ثمارها
الدول  .و�أن التحدي الذي تواجهه جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل يتمثل يف ا�ستيعاب التقدم َ
املطرد الذي يت�سم به العامل
يف وقتنا الراهن  ،ومن ثم غر�سه وتوطينه يف بيئتنا املحلية ،
ولن يتحقق ذلك �إال بالوقوف اجلاد مع الربامج العلمية والبحثية
تقيي ًما وتعزيزً ا وتطوي ًرا لنتمكن من ا�ستنبات ق��درات جديدة،
ومهارات علمية نا�شئة  ،ومواهب متفتحة واع��دة  ،ترفع دعائم
م�ستقبل �أف�ضل  ،وتدفع عجلة النه�ضة والتنمية �إىل الأمام .
وقد �أوىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
– حفظه اهلل و�أيده بن�صره وتوفيقه  -التعليم جل اهتمامه
ورعايته الكرمية  ،ووجه جاللته ب�إن�شاء العديد من اجلامعات يف
ربوع اململكة املرتامية الأطراف والتي بلغت حتى الآن ( )24جامعة
 .كما �أهتم جاللته – حفظه اهلل ورع��اه  -بابتعاث �أبناء هذا
البلد الغايل لري�سوا دعائم العلم والتعليم ويدفعوا عجلة النه�ضة
والتنمية نحو �آف��اق م��زده��رة وواع���دة ملا فيه اخل�ير والرفاهية
للمواطنني .
وخل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -
يحفظه اهلل – ر�ؤية نحو البحث العلمي  -تنطلق من فكره الثاقب
يف �أنه ال تنمية وال تطوير وال تقدم بدون االهتمام الفائق بالبحث
العلمي يف كل امل��ج��االت  ،والعمل نحو اال�ستفادة من معطياته
وخمرجاته  ،و من العالمات البارزة وامل�ضيئة على اهتمام خادم
اهتماما ودع ًما وت�شجي ًعا -
احلرمني ال�شريفني بالبحث العلمي -
ً
هو تف�ضله الكرمي بافتتاح ( جامعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
للعلوم والتقنية ) كجامعة بحثية تقنية لت�صبح كمنارة للإ�شعاع
العلمي من �أر���ض الر�سالة املباركة  ،وت�ستقطب �أف�ضل العلماء
واملوهوبني والنوابغ من كل مكان يف العامل ولتتبو�أ ب�إذن اهلل مكانة
علمية وعاملية مرموقة بني املراكز العاملية املتميزة يف البحوث
العلمية واالبتكار والإبداع .
وللمزيد من احل��ب وال��وئ��ام بني القائد وال�شعب ال�سعودي فقد
جاءت الأوامر امللكية الكرمية الأخرية لت�ؤكد على التالحم الفريد
بني القيادة احلكيمة وال�شعب ال�سعودي النبيل  ،فال�شكر هلل عز
وجل ثم خلادم احلرمني ال�شريفني الذي �أدخل ال�سعادة والبهجة
والفرحة يف قلوب �شعبه بهذه الأوام��ر امللكية  ،فخادم احلرمني
ال�شريفني �أحب �شعبه ف�أحبه الكبري وال�صغري وال�شيخ وال�شاب
والطفل ،
وهذا �شعبك يا خادم احلرمني ال�شريفني �شعب الوفاء والوالء
الذي �أثبت بجدارة للعامل �أجمع مدى حبه و�صدقه لدينه ووطنه
ومليكه  .هذا ال�شعب الإن�سان الذي قال نحن يد واحدة �ضد كل
باغي ومعتدي .
حتية حب و�إج�لال و�إكبار خل��ادم احلرمني ال�شريفني  ،ون�س�أل
املوىل عز وجل �أن يحفظ هذه البالد و�أن يدمي عليها نعمة الإ�سالم
والأم���ن واال���س��ت��ق��رار وامل��زي��د م��ن االرت��ق��اء والنهو�ض والتنمية
والرفاهية ملواطنيها يف ظل القيادة احلكيمة  ،وجن��دد البيعة
وال��والء واحل��ب وال��وف��اء خل��ادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده
الأم�ين  ،و�سمو النائب الثاين – حفظهم اهلل ومتعهم بال�صحة
والعافية وجعلهم زخ ًرا للإ�سالم وامل�سلمني.
لقد ج��اءت الأوام��ر امللكية الكرمية لت�ؤكد على التالحم الفريد
بني القيادة احلكيمة وال�شعب ال�سعودي النبيل  ،فال�شكر هلل عز
وجل ثم خلادم احلرمني ال�شريفني الذي �أدخل ال�سعادة والبهجة
والفرحة يف قلوب �شعبه بهذه الأوام��ر امللكية  ،فخادم احلرمني
ال�شريفني �أحب �شعبه ف�أحبه الكبري وال�صغري وال�شيخ وال�شاب
والطفل.
وهذا �شعبك يا خادم احلرمني ال�شريفني �شعب الوفاء والوالء
الذي �أثبت بجدارة للعامل �أجمع مدى حبه و�صدقه لدينه ووطنه
ومليكه  .هذا ال�شعب الإن�سان الذي قال نحن يد واحدة �ضد كل
باغي ومعتدي.

وكيل اجلامعة للم�شاريع
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الذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني  ..كلنا وفاء وانتماء ووالء
احلمد هلل رب العاملني  . .وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ..
الزلنا يف الذكرى العطرة الن�ضرة ليوم البيعة
التي ت�ستحق منا كمنا�سبة تذكرنا بالوفاء
بالت�ضرع هلل ع��ز وج��ل �أن يعيدها �أع��وام�� ًا
بعد �أعوام لوالة �أمرنا  ..فنبادرها بالتذكار
والذكرى اجلميلة  ..نبادرها ب�شرف االنتماء
للوطن  ..فعلى كيان الوطن ر�سم املخل�صون
وال ي��زال��ون والءه���م وانتماءهم ل��ه ،ول��والة
الأمر فت�آزروا مع التاريخ يف كل منا�سبة ..
و�صافحوا اليد البي�ضاء ال�سامية ملليكنا
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز  ..ول�سمو ويل العهد �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
ول�سمو النائب الثاين �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير نايف بن عبد العزيز  ..وكلنا وفاء
وانتماء ووالء لقائد الإن�سانية امللك املظفر
لأنها دافع للحب واملزيد من الفخر.
والبيعة ذك��رى  ..تهدي �أمتنا ذل��ك البوح
الفكري والقيادي املبدع ال��ذي نتلقاه من
�أ�صوات والة �أمرنا ،وتعلو الفرحة كل اجلباه
موعد ًا مع املجد زمان ًا طوي ًال ،بل  ..وتخفق
يف �سماء ال��وط��ن الأع��ل�ام ون��ح��ن نالم�س
الأعرا�س يف كل قلب..
ال��ب��ي��ع��ة  ..منا�سبة ك��دف��ق ال��ذك��ري��ات يف
ال��وج��دان تطلع م��ن ُك�� ْن��ه النفو�س لتحيي
وترحب مبجد دولتنا ال�سعودية الإ�سالمية
العربية وت��ر���ش ورق���ات ال��ت��اري��خ (ف��خ��ر ًا)
و(�س�ؤود ًا) و(رفاه ًا) على �أطراف مملكتنا
ُ
ال�شا�سعة التي جت��اوزت املائة عمر ًا ليزهر
بها وجه الزمن.

الأخ�ضر املتو�شح بكلمة التوحيد.
نعم � ..إنها البيعة.

�أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد

�أما والة �أمرنا  ..فلنا معهم تطلعات واثقة
فيها ما فيهم من كرم و�سخاء ورغد عي�ش
وتطور وح�ضارة ونه�ضة يف الإن�سان واملكان
والزمان ،فنم�ضي مع مليكنا ووطننا نحيي
منا�سبة البيعة ونبجله ونعانق ومن�شي يف
تفا�صيل نه�ضتنا وتطورنا وريادتنا للعامل
الإ�سالمي لأننا مهبط الوحي وبالد احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين وم��ه��ج��ة ك��ل م���ؤم��ن ع��ل��ى ه��ذه
الب�سيطة .بل وتر�سم منا�سبة البيعة على
راحة كل مواطن وكل مقيم الفرحة لأنه يف
الأر���ض الآمنة الأر���ض ال�سعيدة ال�شاخمة
بقيادتها وتاريخها وح�ضارتها ومكانتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية  ..وبجامعة
امللك عبد العزيز  ..وبتوجيه من معايل مدير
اجلامعة �أ .د� .أ�سامة بن �صادق طيب  ..نحن
فرحون فقد حملنا يف قلوبنا كل جماليات
الغبطة وال�سرور ثم املباركة والتحميد هلل
عز وجل لهذه املنا�سبة ..
فجامعتنا وبدعم وعون والة �أمرنا توجهت
للعاملية وح��ق��ق��ت �إجن�����ازات دول��ي��ة رائ���دة
واك��ب��ت نه�ضة وط��ن��ن��ا وم�����ض��ت جامعتنا
ت�صافح ح�ضورنا العلمي العاملي وتعانق العلم

ونحن نظل ن�شرق بها عطر ًا وجمد ًا وفخر ًا
و�شذ ًا عبق ًا  ..ونتجاوز بحبنا ووفائنا لوطننا
ك��ل ح���دود ال��زم��ن ويف قلوبنا ب��ري��ق حبه
وعرفانه وكرمي خ�صاله لنعاهده على املزيد
م��ن ال��ع��ط��اء والأداء امل��ت��ف��اين وال��ت��ط��ور يف
�أعمالنا وتعزيز �أخالقنا وااللتزام بر�سالة
الإ�سالم ..
ومنا�سبة مباركة حتمل لوننا و�أ�صالتنا وحبنا
ملليكنا ولوالة �أمرنا ..

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

يقول ال�شاعر ..
و�شم على �ساعـ ـ ـ ـ ــدي

نق ُْ�ش على بدين

ويف الف�ؤاد ويف العينني

يا وطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دم��ت  ..يا وطننا ..دم��ت��م ..والة �أم��رن��ا..
ت��اج�� ًا نحمله على ر�ؤو���س��ن��ا ودام���ت الأر���ض
املقد�سة �أر�ض احلرمني مرتع ًا خ�صب ًا للمجد
وال�س�ؤود.
يف غمرة عرفاننا بعد والئنا هلل ثم للمليك
وال��وط��ن ..وتهنئة ملليك الإن�سانية ال��ذي ال
يزال يف نب�ضاتنا ن�سري بتطلعاتنا للمزيد من
العطاء والبذل واجلهد والإجن��از حتت ظل
قيادته ..ودام عز الإ�سالم يف �أر�ض ال�سالم.

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

اللحمة الوطنية على حقيقة معدنها الأ�صيل من خالل
لقد �أثبتت لنا الأي��ام حكمة وحنكة و�سعة �أفق مليكنا
ج�سدت معاين �سامية
املفدى – امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ، -كما �أثبتت
الفرحة العارمة وال�صادقة التي ّ
من احلب يف القلوب والأفئدة للمك املفدّى عند عودته
�أي�ض ًا �صدقه و�صالبة �إرادت��ه الوطنية  ،و�أظهرت لنا
�إىل �أر���ض الوطن �سامل ًا معافى  .ويف العام ال�ساد�س
الأيام وفاءه وحنانه الأبوي وب�ساطته وفطرته  ،وبي ّنت
للبيعة ق��دّم خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل�شعبه حزمه
حبه اخلال�ص للوطن واملواطن وحر�صه على تكرميه
�ضافية من الأوام���ر امللكية التي حملت اخل�ير لكافة
وتنميته الفكر ّية وحتقيق رغ��د العي�ش له  ،و�أظهرت
ومتلم�سه لكافة
ربة
الأحداث قوته و�صالبته دفاع ًا عن اخلري فقد ُج َب َل على
فئات ال�شعب حيث جاءت �شافيه ومع ّ
ّ
هموم املواطنني  ..ولتح ّلق بهم �إىل �آفاق ال�سعادة والثقة
املكارم  ،فقد كان قلبه ونف�سه ويداه دائم ًا عامرة جميع ًا
باخلري مغدقة باجلود ب�شكل فاق كل التو ّقعات  ...وعليه د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري والتفا�ؤل وال�س�ؤدد ..من �أجل حياة كرمية رغده  ،ولقد
مث ّلت الأوام���ر امللك ّية نقله مفاجئه وغ�ير م�سبوقة يف
فقد �أ�ضحى رم��ز ًا للمروءة والوفاء  ،ونربا�س ًا ل�صدق
�أبعادها ومداها و�شموليتها  ..مل حتدث من قبل على
الوعد واالل��ت��زام بالعهد  ،وق��دوه للأ�صالة وال�شهامة
مدار التاريخ لأي �شعب من ال�شعوب.
والوطنية �سريا على نهج عهد والده امل�ؤ�س�س ـ ط ّيب اهلل ثراه  .فحمد ًا
هلل �أن حبا هذا الوطن بهذه القيادة الواعية الر�شيدة لريتقى هذا
ويف ذكرى البيعة ال�ساد�سة ،قد ال حتقق البيعة ال�صادقة حقيقة ما
الوطن �إىل �آف��اق متك ّنه من خدمة احلرمني ال�شريفني و�أداء ر�سالته
مبكنون وم��ا بداخل مواطني ه��ذا البـلد العظيم الأب���ي ..فما يختلج
الأبدية التي اخت�صه اهلل بها يف جمال الدعوة وخدمة الأمة الإ�سالمية
تر�سخ مع ال�سنـون مبا يفوق �أي ح��دود ..فهو ملك
بال�صدور هو حب ّ
وباقي �شعوب الأر�ض.
ُجبلت القلوب على حبه.
لقد مرت �ست �أع��وام كاملة منذ �أن بايعنا امللك املفدى ـ �أي��ده اهلل ـ
نحمد اهلل عز وجل على ما �أنعم به على هذه البالد الكرمية  ..ومن
يف  26جمادى الآخ��رة من عام 1426ه��ـ  ،فكان كل عام منها يحفل
�أه��م نعمه �أن حبا هذه البالد بقائد و�إم��ام ع��ادل نذر نف�سه خلدمة
ب�صدق العمل وتن ّوع الإجن��از خلدمة الوطن واملواطن  ،وكان كل يوم
بلده ومواطنيه وحتقيق الرخاء لهم جميع ًا  ,فهو بحق ملك الإن�سانية
ينق�ضي يف تلك ال�سنون ي�ؤكد ب�شكل جديد وتفان �صادق تالحم الراعي
والعطاء واملحبة ,فقد �صدق ما عاهد اهلل عليه فعمل بالإ�سالم منهج ًا
مع الرع ّية على الكتاب وال�سنة  ،كما يتج ّذر بحب تعاهد املواطن على
والقر�آن د�ستور ًا  .ولعل منا�سبة الذكرى الرابعة للبيعة منا�سبة طيبة
ال�سمع والطاعة لويل الأمر  ،وقد حملت الأيام ت�أكيد على التزام و�صدق
لرنفع �أ�سمى �آيات الدعاء ملقام خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظهم اهلل
الراعي وحبه  ،فقد عاهد املليك املفدّى ـ يحفظه اهلل ـ �شعبه يف خطة
ـ و�سمو ويل عهده الأمني ،و�سمو النائب الثاين ـ حفظهم اهلل ـ  .و�أدامهم
البيعة بقوله � « ...أعاهد اهلل ثم �أعاهدكم �أن �أتخذ القر�آن د�ستور ًا
اهلل ذخر ًا للمواطنني واململكة ولأمة الإ�سالم جمعاء ،و�سدد خطاهم
والإ�سالم منهج ًا  ،و�أن يكون �شغلي ال�شاغل �إحقاق احلق و�إر�ساء العدل
لكل ما فيه اخلري والرخاء ..واحلمد هلل رب العاملني .
وخدمة املواطنني كافة بال تفرقة  ، »..وقد �صدق فيما عاهد عليه .
وب�صورة خا�صة كان الإجناز يتزايد يف ديدنه ومنهجه عام ًا بعد عام
وكيل اجلامعة للتطوير
جت�سد التالحم وظهرت
�إىل �أن بلغ ال��ذروة يف العام ال�ساد�س حيث ّ

الذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني  ..ذكرى اخلري والعطاء والإجنازات
فقد �أثبت للعامل �أن هذا ال�شعب حلمة واحدة
ملتف حول قيادته مهما قال احلاقدون وقد
ثبت هذا عندما تهاوت الأنظمة من حوله
وه��و ثابت على مبادئه التي ي�ستمدها من
الكتاب وال�سنة.

د .عدنان بن عبد اهلل املزروع

الأ�سعار وهيئات متابعة امل�شاريع ،واالهتمام
بالتعليم ف��ازداد عدد املدار�س واجلامعات
واملعاهد و�سري �أعداد املبتعثني بالآالف ،هذا
يف املجال الداخلي �أما العالقات اخلارجية

جتديد البيعة ملليكنا
املحبوب ت�أكيد على
وحدة ال�صف لبلوغ
الأهداف املن�شودة

�إنها يوم كبري  ..بل �أيام

امللك عبد الـله  :حفظك اللـه ذخر ًا للوطن واملواطنني

تعي�ش مملكتنا احلبيبة هذه الأي��ام ذكرى
ع��زي��زة وغالية على ك��ل مواطنيها جميع ًا
وه��ي ذك���رى اخل�ير وال��ع��ط��اء والإجن����ازات
ذكرى ي�سعد بها كل مواطن �سعودي يعي�ش
على �أر�ض الوطن الغايل �أو خارجه ،الذكرى
ال�ساد�سة لبيعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد العزيز ب��ن عبد اهلل �آل �سعود
وتوليه مقاليد احلكم ،فهذه �ست �سنوات
يف العدد والإجنازات تعدل ع�شرات ال�سنني
حيث �شملت هذه الإجن��ازات كل جمال من
جم��االت احل��ي��اة وك��ل فئات امل��واط��ن�ين من
�صغار و�شبان وكبار وما لوحظ من تزايد كل
ما يخدم املواطن من خدمات عامة و�صحية
واجتماعية وتعليمية ،وتذليل كل ال�صعوبات
التي تواجه املواطن من �إن�شاء هيئات مراقبة

الأخ�����ي�����رة

مهما ك��ت��ب ال��ك��ت��اب وت��ن��اق��ل��ت الأخ��ب��ار
ي�صعب ح�صر ه��ذه الإجن�����ازات التي
ح�صدتاه اململكة ومواطنيها يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز حفظه اهلل.
وكيل اجلامعة

حتتفي بالدنا الغالية بالذكرى ال�ساد�سة لتوىل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز –
يحفظه اهلل – مقاليد احلكم يف اململكة ،وقد بد�أت
تبا�شري اخلري والنماء يف مالمح النه�ضة ال�شاملة التي
جت�سدت يف العديد من االجن��ازات العظيمة يف كافة
�أنحاء بالدنا العزيزة على خمتلف املجاالت التعليمية
واالجتماعية واالقت�صادية  ..فمنذ توليه – حفظه اهلل
 مقاليد احلكم �شرع بعون اهلل وتوفيقه يف توجيه جلاهتمامه لأبناء �شعبه الأوفياء متلم�س ًا هموهم ،حري�ص ًا
على �إيجاد احللول الناجعة لكل م�شكالتهم وطموحاتهم
وتوفري �سبل احلياة الكرمية لهم  ،ف�أعلن القرارات
امللكية الكرمية بزيادة الرواتب لكل موظفي الدولة
لإعانتهم على �أعباء احلياة ومتطلباتها ،ثم توجهت
جهوده الكرمية – حفظه اهلل – لالهتمام ب�شريحة
ال�شباب،عماد امل�ستقبل و�أمل الأمة الواعد ،فتو�سعت
رقعة التعليم العايل ،وحتققت رغبات �أبناء وبنات �شعبه
وطموحاتهم بت�ضاعف عدد اجلامعات التي و�صلت �إىل
�أكرث من ع�شرين جامعة والعديد من الكليات واملعاهد
التقنية  ،وت�أتي على طريق اخلري جامعة امللك عبد اهلل
للعلوم والتقنية ،تو�سيع ًا لرقعة التعليم العايل ليجد كل
مواطن ومواطنة فر�صته يف موا�صلة التعليم العايل
بي�سر و�سهولة ،ثم برزت توجهات اململكة بخطى واثقة
ومدرو�سة وهي تتجه نحو نه�ضتها ال�صناعية الكربى
لتتبو�أ مقامها الطبيعي يف طليعة الدولة ال�صناعية
الكربى ب�إعالن قيام �أكرب مدينة اقت�صادية باململكة
هي ( مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية) برابغ والتي
�سوف ت�ستوعب العديد من ال��ك��وادر الوطنية امل�ؤهلة
وتتيح فر�ص العمل لهم لي�سهموا يف دفع عجلة التنمية
والتطور يف بلدهم العزيز ،ثم ت�أتي مدينة الأمريعبد
العزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف حائل ومدينة جازان
االقت�صادية ومدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة
امل ــنورة ومركز امللك عــبد اهلل املايل مبدينة الريا�ض
مما �سيجعل اململكة رقم ًا ب���ارز ًا يف خارطة التنمية
االقت�صادية واملعرفية على امل�ستويني املحلي والدويل،
وت�أتي كل هذه االجنازات الكبرية متزامنة مع االهتمام
املتوا�صل مبد �شبكات الطرق املعبدة و�إن�شاء اجل�سور
ال�ضخمة وتطوير �شبكات اخلدمات والأنفاق يف كافة
�أنحاء اململكة ،كما �شهدت املجاالت الأخرى من برامج
�صحية وثقافية وتربوية تطور ًا ملحوظ ًا �ساعد يف توطينه
واال�ستفادة من معطياته �أ�ساليب التقنية احلديثة التي
اهتمت الدولة بت�أمينها وتوظيفها خلدمة كافة هذه
القطاعات بكفاءة واقتدار م�شهود ..وعلى امل�ستويني
الإ�سالمي والعاملي ت�سجل اململكة كل يوم بقيادة مليكها
املحبوب مواقف ًا م�شرفة يف ك��ل املنابر و�أم���ام كافة
الق�ضايا التي تهم �أمن وا�ستقرار �شعوب العامل ،ويتوىل
خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل زمام املبادرة
يف ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه توحيد �صفوف امل�سلمني وجمع
كلمتهم ور�أب �صدعهم يف مواجهة التحديات الكربى
التي تواجه الأمتني العربية والإ�سالمية من منطلق
مكانة اململكة املرموقة يف قلوب امل�سلمني ومواقفها
ال�سيا�سية املتزنة من كل ق�ضايا �شعوب العامل .
وال�شعب ال�سعودي الكرمي �إذ يجدد بيعته ملليكه املحبوب
– يحفظه اهلل – ي�ؤكد بذلك وحدة �صفه ،وا�ستتباب
�أمنه وا�ستقراره ،وجديته يف التطلع لتحقيق طموحاته
نحو غد �أك�ثر ا�شراق ًا يف بلد ظل يحافظ على ثوابت
عقيدته الإ�سالمية الغراء �أمام كل التحديات بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة � ،سائلني
امل���وىل ع��ز وج��ل �أن ي���ؤي��ده ويحفظه ل�شعبه ول�ل�أم��ة
الإ�سالمية الكرمية.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

