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رحيل �سلطان
اخلري فاجعة الأمة
الإ�سالمية

...ورحـل �سلطان اخليـر
كلمة العدد

وداع ًا �أيها الرجل العظيم
فجع الوطن ومعه الأمتان العربية والإ�سالمية
ي� ��وم ال �� �س �ب��ت 1432/11/24ه � � � � � � �ـ امل ��واف ��ق
2011/10/22م ب�ن�ب��إ رح�ي��ل �سلطان اخل�ير
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد
العزيز �إىل جوار ربه عز وجل بعد م�سرية طويلة
ق�ضاها يف البذل والعطاء خدمة لدينه ووطنه
ولأمته العربية والإ�سالمية .عزا�ؤنا �أن ذكراه
ومواقفه النبيلة ثابتة ثبات ت��اري��خ العظماء،
فاملوت لن يغ ّيب �سريته التي �ستظل هالة ت�أ�سر
قلوب النا�س مبا ات�صف به رحمه اهلل من كرم
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
و�سخاء وج��ود وع �ط��اء ،فقد وق��ف �إىل جانب
�إخوانه م�ؤازر ًا لهم يف قيادة هذه البالد بحنكة
وحكمة وب�صرية ور�ؤية ثاقبة لي�صلوا بهذه البالد �إىل �أعلى درجات التقدم واالزدهار
والتطور والأمن والأمان.
غ ّيب املوت عنا �سلطان اخلري ،لكن ذكراه وابت�سامته الدائمة وب�شا�شة وجهه �ستظل
را�سخة يف �أذهاننـا و�أذهان الأجيال القادمة ،بعد م�سرية زاخرة بالعطاء والت�ضحيات،
فقد خدم ،رحمه اهلل ،هذه البالد منذ كان �أم�ير ًا للريا�ض يف عهد وال��ده امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن ،طيب اهلل ثراه ،ثم وزير ًا للزراعة ،ثم وزير ًا للموا�صالت،
ثم وزير ًا للدفاع والطريان ،ثم نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ،ثم ولي ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س الوزراء ومفت�ش ًا عام ًا .تر�أ�س ،رحمه اهلل ،عدد ًا من املجال�س والإدارات
منها جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين ،ورئي�س ًا ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ورئي�س اللجنة العليا للتوازن االقت�صادي ،ورئي�س
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات احلربية ،ورئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية
حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها ،ورئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية .ومل
متنعه رحمه اهلل هذه املهام رغم عظم م�س�ؤوليتها من العمل اخلريي ،فقد توىل رئا�سة
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية ،و�أغدق من ماله وجهده على الفقراء
واملحتاجني وذوي االحتياجات اخلا�صة .م�شروعاته اخلريية ال تعد وال حت�صى ،ف�سجل
�سموه حافل بالأعمال الإن�سانية يف اململكة وخارجها ،فقد امتدت يده رحمه اهلل لت�شمل
التعليم العام والعايل بت�أ�سي�سه لربنامج �سلطان بن عبد العزيز لالت�صاالت الطبية
والتعليمية ،ومركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية ،ناهيك عن م�شروعات
بحثية وعلمية نفذتها م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية ،منها ما هو
للجامعات والكليات الأهلية ومنها ما هو للجمعيات اخلريية وامل�ست�شفيات اخلا�صة
والعامة .بالإ�ضافة �إىل دعمه ورعايته رحمه اهلل للكرا�سي واجلوائز العلمية ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر كر�سي الأمري �سلطان لأبحاث ال�شباب وق�ضايا احل�سبه وكر�سي
الأمري �سلطان لالقليات الإ�سالمية يف جامعة امللك عبدالعزيز يف اليون�سكو وخمتلف
جامعات اململكة.
ولعل �إخواننا امل�سلمني يف كل بقاع العامل �سيتذكرون �سلطان اخلري ،رحمه اهلل ،الذي كان
يبادر �إىل اخلري و�أعمال الإغاثة الإن�سانية وت�سيري القوافل الإغاثية والطبية ومكافحة
الأمرا�ض ،فقد و�ضع رحمه اهلل لبنات للعديد من امل�شروعات التنموية واالجتماعية
وال�صحية منها حفر الآبار يف الدول املحتاجة ،وبناء املدار�س واملكتبات العامة وامل�ساجد
وامل�ست�شفيات ومراكز غ�سيل الكلى.
هذا غي�ض من في�ض هذا الرجل العظيم ،رحم اهلل �سلطان اخلري و�أ�سكنه ف�سيح جناته
مع الأنبياء وال�صديقني وال�شهداء وح�سن �أولئك رفيق ًا ،و�إننا هلل و�إنا �إليه راجعون.
مدير اجلامعة
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�سلطــان اخليـــر ..

�سرية زاخرة بالأعمال الإن�سانية  ..ويد بي�ضاء �أ�سرت القلوب
مولده ون�ش�أته

رئي�س التحرير

د� .أمنار بن حامد مطاوع

ولد الأمري �سلطان ،رحمه اهلل ،يف ال�ساد�س ع�شر من
�شهر �شعبان 1349ه� �ـ ،امل��واف��ق اخلام�س م��ن يناير
1931م ،مبدينة الريا�ض ،ن�ش�أ وترعرع يف كنف والده
امللك عبدالعزيز ،رحمهما اهلل ،وتعلم القر�آن الكرمي
وعلوم اللغة العربية على يد كبار العلماء فتو�سعت
وازدادت معارفه مبطالعاته املكثفة يف جماالت املعرفة
والدبلوما�سية ومن خالل زياراته املتعددة للعديد من
الدول.

نائب رئي�س التحرير

�أعماله الإن�سانية

د�.سعود �صالح كاتب

� �س�يرة � �ص��اح��ب ال���س�م��و امل �ل �ك��ي الأم�ي��ر ��س�ل�ط��ان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام ،رحمه اهلل تعاىل رحمة
وا�سعة زاخرة بالعطاء والأعمال اخلريية والإن�سانية،
فقد كان رحمه اهلل رج ًال من �أعظم الرجال يف عطائه
ومنوذج ًا للإن�سان الذي ي�سعى خلري الب�شرية جمعاء،
لقدت فقدت الأم��ة الإ�سالمية ،بل وال�ع��امل كله هذا
الرجل بعد �أن توفاه خالقه عز وجل ،فقد كان رحمه
اهلل قائد ًا ،وحكيم ًا �سخر نف�سه خلدمة الدين والوطن
والأمة الإ�سالمية والإن�سانية ،ال ميكن لأحد �أن ينكر ما
قام به رحمه اهلل من �أعمال �إن�سانية ،فقد عا�ش كرمي ًا
جواد ًا يده البي�ضاء �شملت الكبري وال�صغري ،يبحث عن
اخلري �أينما كان ،باحث ًا عن املحتاجني متفقد ًا للفقراء
حاني ًا على الأرامل ،مغدق ًا مباله ووقته وجهد على ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،كاف ًال للأيتام ،وه��و ما جعل
�سريته العطرة را�سخة يف قلوب النا�س ،ملا قدمه من
�أعمال جليلة عاجلت جراح املر�ضى ،ووا�ست الأيتام
والأرامل يف كل �شرب من هذا الوطن الغايل ،بل تعدت
�أعماله الإن�سانية حدود الوطن لت�شمل الأمة الإ�سالمية
�شرق ًا وغرب ًا.

رئي�س ق�سم الإعالم

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

1373ه��ـ امل��واف��ق  24دي�سمرب 1953م ،وبعدها �شغل
من�صب وزي��ر املوا�صالت يف  20ربيع الأول 1375ه �ـ
املوافق  5نوفمرب1955م ،هذا ف�ض ًال عن م�س�ؤوليات
�أخرى ال تقل �أهمية عن �سابقاتها من املهام والأدوار
الإداري��ة ،فقد توىل رحمه اهلل وزارة الدفاع والطريان
يف  3جمادي الآخرة 1382م املوافق  13يونيو 1982م،
ثم مفت�ش ًا عام ًا.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل �إع�لان �سموه ولي ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س ال ��وزراء يف ال�ساد�س والع�شرين من
جمادي الآخ��رة 1426ه �ـ املوافق الأول من �أغ�سط�س
2005م ،ناهيك عن مهمات �سموه وم�س�ؤولياته وزير ًا
للدفاع والطريان ومفت�ش ًا عام ًا.

املهمات الإدارية الأخرى التي
توالها �سموه رحمه اهلل

يف منا�سبة مع خادم احلرمني ال�شريفني

كان رحمه اهلل �شعلة من الن�شاط واحليوية ،فقد توىل
رئا�سة ونيابة العديد من الرئا�سات واملجال�س واللجان،
ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للطريان امل��دين ،رئي�س جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية،
رئي�س اللجنة العليا للتوازن االقت�صادي ،رئي�س جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات احلربية ،رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية
و�إمنائها ،رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
الرئي�س الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة �سلطان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود اخلريية ،رئي�س اللجنة الوزارية للبيئة ،الرئي�س
الأعلى للخزن اال�سرتاتيجي ،رئي�س اللجنة اخلا�صة يف
جمل�س ال��وزراء ،رئي�س اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم،
رئي�س اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ،رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ،رئي�س جمل�س �إدارة
املو�سوعة العربية العاملية ،رئي�س اجلانب ال�سعودي
يف جمل�س التن�سيق ال�سعودي اليمني ،رئي�س اجلانب
ال�سعودي يف جمل�س التن�سيق ال�سعودي القطري ،نائب
رئي�س الهيئة العليا ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،نائب رئي�س جمل�س الأم��ن الوطني ،نائب
رئي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن ،نائب
رئي�س الهيئة العليا لال�ستثمار ،نائب رئي�س املجل�س
االقت�صادي الأعلى ،نائب رئي�س جمل�س العائلة ،رئي�س
املجل�س الأع�ل��ى للقوى العاملة ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العليا لل�سياحة ،ونائب رئي�س املجل�س الأعلى
للإ�صالح الإداري.

�سموه مع قادة جمل�س التعاون اخلليجي

عنايته بالتعليم
�أوىل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد
العزيز رحمه اهلل اهتمام ًا كبري ًا بالتعليم ،فقد اعتنى
بالبحث العلمي ودعم الكرا�سي العلمية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي داخل وخارج اململكة،

مرا�سالت التحرير
akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

ح�ضوره يف املحافل الدولية
وامل�ؤمترات العاملية
كان رحمه اهلل دائ��م احل�ضور يف املحافل الدولية ،ال
يرتدد يف امل�ساهمة يف العمل اخلريي ،فقد �شارك رحمه
اهلل يف معظم الوفود ال�سعودية الر�سمية التي تر�أ�سها
امللك في�صل بن عبد العزيز رحمه اهلل ،ومنها وفد
اململكة ال��ذي دعي �إىل احتفاالت الأمم املتحدة عام
1406ه �ـ املوافق عام 1985م ،يف ذكرى مرور �أربعني
عام ًا على ت�أ�سي�سها ،وتكررت ال��زي��ارة ع��ام 1416ه �ـ
املوافق 1995م حينما احتفلت الأمم املتحدة بالذكرى
اخلم�سون لت�أ�سي�سها.

�سموه مع الرئي�س الرو�سي اال�سبق

كما تر�أ�س الأمري �سلطان رحمه اهلل وفد اململكة امل�شارك
يف االجتماع العام رفيع امل�ستوى للجمعية العامة للأمم
املتحدة املنعقد يف مقر املنظمة الدولية يف نيويورك يف
عام 1426هـ املوافق 2005م ،مبنا�سبة الذكرى ال�ستني
لإن�شاء املنظمة .و يف �شهر ذي القعدة عام 1428ه�ـ
تر�أ�س رحمه اهلل وفقد اململكة يف قمة �أوبك الثالثة والتي
عقدت يف مدينة الريا�ض

املنا�صب وامل�س�ؤوليات التي توالها
تقلد الأمري �سلطان بن عبد العزيز رحمه اهلل العديد
من املنا�صب وامل�س�ؤوليات ،منذ �أن كان �أمري ًا للريا�ض
يف عهد والده امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ،طيب
اهلل ث��راه ،وقد توىل �سموه رحمه اهلل �إم��ارة الريا�ض
يف غ��رة ربيع الآخ��ر ع��ام 1366ه �ـ املوافق  22فرباير
1947م ،ث��م كلف وزي ��ر ًا للزراعة يف  18ربيع الآخ��ر

الأو�شحة والأو�سمة ال�سعودية
التي زينت �صدر �سموه رحمه اهلل
نال �سموه رحمه اهلل العديد من الأو�شحة والأو�سمة
ومنها  :و�شاح امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل يف
1393/7/11ه� �ـ ،الو�سام الوطني الت�شادي من ت�شاد
يف 1392هـ ،و�سام الأ�سد الوطني الر�صعة الكربى من
ال�سنغال يف 1392هـ ،و�سام اال�ستحقاق الوطني الر�صعة
الكربى من فرن�سا يف 1393/4/11ه �ـ ،و�سام اجلران

الطالب امل�شاركون :
حم������م������د خ����ي����اط
ف����ه����د ب�����ا ي��ح��ي��ى
ع��������ادل امل���ال���ك���ي
ن�����ادر ع��ب��دال��رح��م��ن
�أح�����م�����د ���س��ه��ل��ي
ف�����ه�����د احل�����رب�����ي

�س�يرة عطرة

�سموه يلقي كلمة اململكة يف الأمم املتحدة

�إحدى اللقاءات الدبلوما�سية

�س�يرة عطرة
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كرات�شي من �إيطاليا يف 1393/5/7ه �ـ ،و�سام �أمية
ذي العقد م��ن �سورية يف 1395/1/15ه� � �ـ ،و�شاح
النيل من م�صر يف 1396/2/21ه �ـ ،و�سام الكويت
ذي الو�شاح من الطبقة الأوىل من الكويت يف /3/21
1396ه� �ـ� ،أع�ل��ى و��س��ام يف النيجر م��ن النيجر يف
1396/3/30هـ ،و�سام املحرر الأكرب �سيمون بوليفر
من الطبقة الأوىل من فنزويال يف 1396/5/7ه �ـ،
ني�شان قائد �أعظم من باك�ستان يف 1396هـ.

�أعمال الأمري �سلطان اخلريية
للأمري �سلطان ،رحمه اهلل� ،سجل حافل يف �أعمال
اخلري والأعمال الإن�سانية داخل اململكة وخارجها،
حولها رحمه اهلل �إىل عمل م�ؤ�س�سي ت�شرف عليه
جهات خريية متخ�ص�صة ،تنظيما لأعمالها و�ضمانا
ال�ستمرارها ،ومن �أبرز تلك امل�ؤ�س�سات:

يف الوفد املرافق للملك في�صل يرحمه اهلل

�سموه يتفقد ا�سطول اخلطوط ال�سعودية

م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود اخلريية،
وجل�ن��ة الأم�ي�ر �سلطان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز اخلا�صة
للإغاثة ،ويف ما يلي نبذة خمت�صرة عن كل منهما:
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود اخلريية،
م�ؤ�س�سة غ�ير ربحية �أن�ش�أها وينفق عليها �سموه
منذ العام 1416ه �ـ ،وللم�ؤ�س�سة عدد من الأه��داف
الإن�سانية واالجتماعية؛ تتمثل يف تقدمي الرعاية
االجتماعية ،وال�صحية ،والت�أهيل ال�شامل لذوي
االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني.

مدينة �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الإن�سانية

�سموه يفتتح �أحد امل�شروعات الع�سكرية

عبدالعزيز للعلوم التقنية ،يهدف
امل��رك��ز �إىل ن���ش��ر م �ب��ادئ
مل ت�ق��ف �أع �م��ال��ه اخل�يرة
امل �ع��رف��ة ،واب �ت �ك��ارات
ع�ن��د ه��ذا احل��د فقد
العلوم والتقنية من
وج��ه ببناء مدينة
خ�ل�ال منهجية
�� �س� �ل� �ط ��ان ب��ن
ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م
ع �ب��دال �ع��زي��ز
ب ��ال�ت�رف� �ي ��ه،
ل� �ل� �خ ��دم ��ات
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
الإن �� �س��ان �ي��ة،
ب��ال �ت �ج��رب��ة
التي تعد من
وامل���ش��اه��دة،
�أك � �ب ��ر م ��دن
وت �ن �م �ي��ة ح��ب
الت�أهيل الطبي
اال�� �س� �ت� �ط�ل�اع
يف العامل ،وت�ضم
واال�� �س� �ت� �ك� ��� �ش ��اف
م� ��رك� ��زا م �ت �ك��ام�لا
ملختلف الأعمار ،وبلغت
ل �ل �ف �ح��و���ص ال �ط �ب �ي��ة،
حوار مع خادم احلرمني
تكلفته الإن���ش��ائ�ي��ة ح��واىل
واملخربية ،والإ�شعاعية ،وغرفا
 270مليون ري��ال ،وق��د �أه��دي هذا
للعمليات الكربى وال�صغرى ،ومركزا
املركز جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف مدينة
للت�أهيل الطبي ،كما يوجد يف املدينة مركز لتنمية
الظهران عام 1426ه �ـ لي�ستفيد منه �أبناء اململكة
الطفل ،والتدخل املبكر مل�ساعدة الأط�ف��ال الذين
واخلليج .م�شاريع م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل
لديهم بع�ض الإع��اق��ات البدنية واع�ت�لاالت النمو،
�سعود اخلريية للإ�سكان ،تهدف امل�شاريع اخلريية
وامل�شاكل ال�صحية املعقدة ،وبلغت التكلفة الإن�شائية
للإ�سكان �إىل بناء ومتليك الأ�سر املحتاجة ،م�ساكن
ملدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية
ع�صرية منوذجية ،و�أجنز منها �أو قارب على الإجناز
�أكرث من مليار ريال �سعودي.
ح��واىل  1550وح��دة �سكنية م��وزع��ة على ع��دد من
مناطق اململكة.

برنامج �سلطان بن عبدالعزيز
لالت�صاالت الطبية والتعليمية

هذا بالإ�ضافة �إىل برنامج �سلطان بن عبدالعزيز
لالت�صاالت الطبية والتعليمية ،يهدف الربنامج
�إىل تقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
للقطاعني ال�صحي والتعليمي ،وي �ق��دم خدمات
عديدة ،منها :الطب االت�صايل ،خدمات االت�صال
امل��رئ��ي وامل� ��ؤمت ��رات م �ت �ع��ددة الأط� � ��راف� ،أنظمة
املعلومات ال�صحية املتكاملة ،التعليم ع��ن بعد،
ت�صميم وجت�ه�ي��ز ال���ش�ب�ك��ات ،ت�صميم وتطبيق
ال�شبكات االفرتا�ضية الآم �ن��ة .مركز �سلطان بن

�أعمال م�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبدالعزيز اخلريية
قامت م�ؤ�س�سة �سلطان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
اخلريية بالعديد من الربامج والأع�م��ال اخلريية،
والبحوث العلمية التي نفذتها �أو دعمتها ،منها ما
هو للجامعات والكليات الأهلية واجلمعيات اخلريية
�أو للم�ست�شفيات اخلا�صة والعامة� ،أو لتوفري بع�ض
متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة من الأجهزة
واملعدات الطبية امل�ساعدة� ،إ�ضافة �إىل تعبيد الطرق،
وح�ف��ر الآب� ��ار داخ ��ل اململكة وخ��ارج �ه��ا ،وت�شجيع
الباحثني واملفكرين بطباعة م�ؤلفاتهم على نفقة
امل�ؤ�س�سة ،ودعم امل�ؤمترات والندوات املتعلقة
ب��ذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني،
وال�ع��دي��د م��ن امل���ش��اري��ع الإن�سانية
الأخرى.

مثل املالريا والعمى ،كما نفذت العديد من امل�شاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال���ص�ح�ي��ة؛ م�ن�ه��ا حفر
الآب��ار ،وبناء املدار�س واملكتبات العامة وامل�ساجد
وامل�ست�شفيات ومراكز غ�سل الكلى.

بركلي كاليفورنيا ،يف الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة وي �ه��دف �إىل
تعليم اللغة العربية وال�شريعة الإ�سالمية،
ب��رن��ام��ج الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز للتعاون
دعم الكرا�سي واجلوائز العلمية
الأكادميي والثقايف مع جامعة �أك�سفورد لتقدمي املنح
يف اجلامعات والربامج التعليمية
الدرا�سية للطلبة ال�سعوديني لدرا�سة البكالوريو�س
واملاج�ستري والدكتوراة يف جمال العلوم الإن�سانية،
مل يدخر الأم�ير �سلطان جهد ًا يف رعاية ع��دد من
برنامج الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة
الكرا�سي والربامج واجلوائز العلمية ،منها كر�سي
العربية يف منظمة اليون�سكو ،برنامج الأمري �سلطان
الأم�ير �سلطان للتوعية ال�صحية وتدريب املعلمني
بن عبدالعزيز للرتبية اخلا�صة يف جامعة اخلليج
يف اليون�سكو� ،أ��س����س يف م��ار���س 2001م كر�سي
العربي يف مملكة البحرين لإع��داد املخت�صني يف
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز يف هند�سة البيئة يف
جم��ال الرتبية اخلا�صة وت�أهيلهم ،مركز الأم�ير
ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة امللك فهد للبرتول
��س�ل�ط��ان للنطق وال���س�م��ع يف ال�ب�ح��ري��ن،
واملعادن ،وهو �أول الكرا�سي والربامج
وي � �ه� ��دف �إىل ت� ��أه� �ي ��ل ذوي
واجلوائز العلمية يف اجلامعة،
الإعاقات ال�سمعية ،مركز
كر�سي الأم�ي�ر �سلطان
امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز
ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
لدرا�سات العلوم
ل� � �ت� � �ق� � �ن� � �ي�� ��ة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة
االت� ��� �ص ��االت
يف ج��ام �ع��ة
وامل �ع �ل��وم��ات
ب��ول��ون �ي��ا يف
يف ج��ام�ع��ة
�إي� �ط ��ال� �ي ��ا،
امل� � � � �ل � � � ��ك
وي� � �ع� � �ن�� ��ى
�� � �س� � �ع � ��ود،
ه��ذا امل��رك��ز
ك�� ��ر�� � �س�� ��ي
ب�� ��درا�� � �س�� ��ة
الأمري �سلطان
ال� � � � �ع� � � � �ل � � � ��وم
ب��ن عبدالعزيز
الإ� � � �س� �ل��ام � � �ي� � ��ة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة واحل� �ي ��اة
وال �ت��اري��خ والفل�سفة
ال �ف �ط��ري��ة يف ج��ام�ع��ة
�أثناء ح�ضوره عر�ض ع�سكري
وال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ل �غ��ات
امل�ل��ك �سعود ،كر�سي الأم�ير
ال���ش��رق�ي��ة .م��رك��ز الأم �ي�ر �سلطان
��س�ل�ط��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ل�ل��درا��س��ات
لأبحاث البيئة واملياه وال�صحراء يف جامعة امللك
الإ�سالمية املعا�صرة يف جامعة امللك �سعود ،كر�سي
�سعود ،جائزة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملية
جائزة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه
للمياه يف جامعة امللك �سعود.
يف جامعة امللك �سعود ،كر�سي م�ؤ�س�سة �سلطان
اخلريية لذوي االحتياجات اخلا�صة يف جامعة امللك
�سعود ،الكر�سي العلمي للأقليات الإ�سالمية يف
دعم مدار�س وم�ؤ�س�سات وجمعيات
جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة ،كر�سي الأ�ستاذية
حتفيظ القر�آن
لأبحاث الطاقة واملياه يف جامعة الأم�ير حممد بن
�سخر الأمري �سلطان رحمه اهلل جهده خلدمة كتابة
فهد يف املنطقة ال�شرقية ،برنامج الأمري �سلطان بن
كتاب اهلل الكرمي فنال منه كل االهتمام والت�شجيع
عبدالعزيز للدرا�سات العربية والإ�سالمية يف جامعة

ع �ل��ى حفظه
وجت��وي��ده وت��دب��ر
معانيه من خمتلف �أقطار
العامل ،وذلك من خالل دعمه للم�سابقات اخلا�صة
بحفظ القر�آن الكرمي ،ومنها جائزة الأمري �سلطان
الدولية حلفظ القر�آن الكرمي ،جائزة الأمري �سلطان
الدولية حلفظ القر�آن الكرمي للع�سكريني.

دعم امل�شروعات العلمية
والبحثية
كان رحمه اهلل ي�ؤمن ب�أن العلم نور ،فاعتنى بالبحث
العلمي الذي من �ش�أنه خدمة الإن�سانية ،كما دعم
�سموه العديد من امل�شروعات العلمية والبحثية يف
الداخل واخل��ارج ،منها دعم جامعة الأمري �سلطان
الأهلية يف الريا�ض ،دعم كلية دار احلكمة للبنات يف
جدة ،دعم م�شاريع �أبحاث الإعاقة ومراكز املعوقني،
دع��م مراكز �أب�ح��اث وع�لاج �أم��را���ض القلب ،دعم
�أبحاث ال�شيخوخة واخلرف يف جامعة امللك �سعود
يف الريا�ض ،دعم �صندوق احلياة الفطرية ،دعم
م�شروع �إع��داد �أطل�س ال�صور الف�ضائية للمملكة،
ت�أ�سي�س مركز الأم�ير �سلطان احل�ضاري يف حائل،
رع��اي��ة م �� �ش��روع الأم �ي�ر ��س�ل�ط��ان ب��ن عبدالعزيز
للمحافظة على ال�صقور� ،إن�شاء م��دار���س رو�ضة
الأج �ي��ال يف فل�سطني ،دع��م مركز الأم�ي�ر �سلمان
لأبحاث الإعاقة مببلغ ع�شرة ماليني ري��ال �سنويا،
دعم جامعة الأمري فهد بن �سلطان يف منطقة تبوك،
دعم جامعة امللك �سعود مببلغ ع�شرة ماليني ريال
�سنويا ،دعم املدر�سة ال�سعودية للأيتام يف باك�ستان،
دعم امل�شروع الطبي يف ك�شجري يف باك�ستان ،دعم
مركز معاجلة الأمرا�ض ال�سرطانية يف املغرب ،دعم
جامعة الأزهر يف م�صر ،دعم م�آو للبنات يف الفلبني،
دع��م امل��رك��ز الإ��س�لام��ي يف ال�ي��اب��ان ،دع��م املجل�س
الأعلى للم�ساجد يف �أملانيا ،دعم امل�ؤ�س�سة الثقافية يف
جنيف ،دعم الهيئة العربية العليا يف فل�سطني ،ودعم
م�شروع املو�سوعة عن الق�ضية يف فل�سطني.

امل�صدر :وكالة الأنباء ال�سعودية

جلنة الأمري
�سلطان بن
عبدالعزيز
اخلا�صة للإغاثة

اهتمام �سموه بالأيتام واملعاقني

ت� �ه ��دف ال �ل �ج �ن��ة �إىل ت �ق��دمي
خدمات �إن�سانية و�إغاثية طارئة،
وت��ت��وىل ت���س�ي�ير ال �ق��واف��ل الإغ��اث �ي��ة
والطبية العامة ملكافحة الأمرا�ض ال�شائعة،

خادم احلرمني ال�شريفني ي�ؤدي ال�صالة على
الفقيد

جثمانه الكرمي حممو ًال على االكتاف
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ان��ط��ب��اع��ات

�أكادمييون :فقدت الأمة �سلطان اخلري..
رج���ل اخل�ي�ر وال��ع��ط��اء والإي���ث���ار والأع���م���ال الإن�سانية
عادل املالكي – ق�سم الإعالم
عرب �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن�سوبو اجلامعة وطالبها وطالباتها عن
حزنهم ال�شديد وم�صابهم العظيم وخطبهم اجللل ،الذي �أ�صاب
الأمتني العربية والإ�سالمية ،حينما �أعلن الديوان امللكي ال�سعودي خرب
وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز بعد مر�ض
هزت اجلميع بال ا�ستثناء ،فقد رحل �سلطان اخلري،
�أمل به� ،إنها فاجعة ّ
الرجل الذي مل تفارقه ابت�سامته وهو يف ع ّز �آالمه و�أوجاعه ،ترك فراغ ًا
يعو�ض يف قلوب املاليني ،مل يكن �سلطان بن عبدالعزيز
كبرياً ال
ّ
�أمرياً فقط ،و�صفه الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ذات مرة ب�أ ّنه جمعية
خريية مت�شي على الأر�ض ،رحلت يا �سلطان وتركت الدموع تفي�ض �أمل ًا،

د .عبدالرحمن حبيب

مرت على البالد بحكمته،كان رج ًال عظيم ًا،
حب اخلري كان يجري يف دمه رحمه اهلل�،أعطى
اجلميع لأن قلبه كان يت�سع للجميع).

وجعلت القلوب تعت�صر حزن ًا ،ال منلك �سوى الدعاء ،ن�س�أل اهلل �أن يبعثك

د .ح�سان ب�صفر:
العامل كله حزن لوفاة �أبو
امل�ساكني والفقراء

مبت�سم ًا كما كنت �أيها الرجل العظيم ،اللهم اجعل قربه رو�ضة من
ريا�ض اجلنة و�أ�سكنه ف�سيح ج ّناتك و�ألهمنا ال�صرب وال�سلوان ،و�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون .

د .عبد الرحمن حبيب :
كان �سلطان اخلري �سيا�سي ًا
حمنكا جتاوز ظروف ع�صيبة
مرت بتا البالد

�أع�ضاء هيئة التدري�س:
تعازينا للأمتني العربية
والإ�سالمية يف فقيدنا الغايل
حت��دث ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء هيئة التدري�س

ال��دك�ت��ور عبدالرحمن احلبيب وك�ي��ل عمادة
�ش�ؤون الطالب قال�« :أرفع تعازيّ وموا�ساتي �إىل
الأمة يف فقيدها العظيم ،الأمري الراحل كان
�سيا�سي ًا حم ّنك ًا ا�ستطاع جتاوز ظروف ع�صيبة

باجلامعة لأخبار اجلامعة متفقني على �أن
رحيل �سمو الأمري �سلطان بن عبدالعزيز كان
فاجعة مبا للكلمة من معنى .

د .ح�سان ب�صفر

فيما ق��ال ال��دك�ت��ور ح�سان ب�صفر �أ�ستاذ
االت�صال والإع�لام ( العامل كله حزن لوفاة
�أبو امل�ساكني ،و�صديق الفقراء واملحتاجني،
�سلطان بن عبدالعزيزكان �أمري ًا لالن�سانية
جمعاء� ،أع� �زّي خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
والقيادة ال�سيا�سية برحيل �أمري اخلري ).

د .ممدوح باعوي�ضان:
حقق �سلطان اخلري العديد من
الإجنازات بالتخطيط والعمل والإنتاج
ال��دك�ت��ور مم��دوح باعوي�ضان م��دي��ر مركز

د .ممدوح باعوي�ضان

د .متوكل مياين

البحوث والتنمية قال(�أعزّي الأمة العربية
واال� �س�لام �ي��ة يف وف ��اة الأم �ي�ر �سلطان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز رح �م��ه اهلل ،ب��رح�ي�ل��ه فقدت
اململكة رجل �سيا�سة ورجل حكم ورجل تنمية
وبناء،لقد حقق الكثري من خالل التخطيط
والعمل واالنتاج ،الأم�ير الراحل كان جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من تاريخ الوطن ،عمل باخال�ص
وتفانٍ منقطع النظري ،رحمك اهلل يا�سلطان
اخلري ).

د .عالء طلعت :
كان رحمه اهلل �شخ�صية
حمبوبة ميتلك �إميان ًا عميق ًا
باهلل تعاىل
الدكتور يف ق�سم االعالم عالء طلعت قال(
�أرفع التعازي �إىل خادم احلرمني ال�شريفني
يف وف��اة الأم�ير �سلطان،لقد ك��ان �شخ�صية
حمبوبة من جميع النا�س،كان متفائ ًال يف

د .عالء طلعت

�أ�صعب الظروف،م�ستمد ًا ذلك التفا�ؤل من
امي��ان عميق و�صلة قوية م��ع اهلل �سبحانه
وتعاىل� ،سج ّل الأمري �سلطان حافل ب�أعماله
اخلريية واالن�سانية التي لن ين�ساها �أحد،
رحم اهلل الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ).

متوكل مياين:
غاب �سلطان اخلري لكن �سريته
�ستبقى خالدة يف قلوبنا
ال��دك �ت��ور يف ق�سم الإع �ل�ام م�ت��وك��ل مي��اين
ق��ال( غ��اب الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
وغابت ابت�سامته التي مل تكن تفارقه على
الإطالق�،أفعال اخلري التي قام بها ال ميكن
�أن نح�صيها،لكنها �ستبقى قائمة حتى بعد
رح�ي�ل��ه،وذل��ك م��ن خ�لال امل��ؤ��س���س��ات التي
�ستعمل على �إب �ق��اء ذك ��ره واق�تران��ه بفعل
اخلري ،رحمك اهلل يا �أمري اخلري).

طـــــالب وطــالبـــات اجلــامعـــة:

فقــدنــا �أبــا حنونــ ًا �أ�سـر قلوبنــا بكرمـه وعطفــه
�أجرى اللقاءات  -فهد الأحمري – ق�سم الإعالم

عرب عدد من طالب اجلامعة عن حزنهم ال�شديد بفاجعة رحيل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد
العزيز ،رحمه اهلل ،وقد ظهر احلزن والت�أثر على وجوه من التقيناهم ،وقد عرب الطالب والطالبات عن حزنهم
العميق لفقد رجل عظيم دعم التعليم والتعليم العايل والكرا�سي واجلوائز العلمية ،ومل يدخر جهداً �أو ما ً
ال
يف دعم جمعيات حتفيظ القر�آن والعناية بكتاب اهلل ،وقد كانت اللقاءات على النحو التايل:

طالب اجلامعة :رحل عنّا
�أمري اخلري والعطاء
فا�ضت م�شاعر طالب اجلامعة وهم يتحدثون
عن �أمري اخلري والعطاء �سلطان بن عبدالعزيز
 ..بد�أ الطالب ثامر العبداهلل من ق�سم الإعالم
حديثه وهو يف حالة ذهول حيث قال« :اللهم ال
اعرتا�ض  ،ال �أكاد �أ�صدّق ،الأمري �سلطان والد
اجلميع ،مل يعرف عنه غري اخلري والإح�سان،
يفتح بابه لل�صغري والكبري ،ح�ضوره يف مكان ما
يدل على �أنّ اخلري �سيمطر بال جدال ،رحمك
اهلل يا�سيدي �سلطان» .فيما قال الطالب نواف
احلربي من كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
 « :تلقيت اخل�بر احلزين من �صديق يل ومل
�أ� �ص �دّق حتى ق ��ر�أت اخل�بر يف وك��ال��ة الأن�ب��اء
ال�سعودية ،من �أين لنا ب�سلطان �آخر ،رحيلك

م�ؤمل �أيها الأم�ير ،يبكيك ال�شعب والعامل�،إىل
اجلنة يا�سلطان».من جانبه قال الطالب فهد
حمود من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية « :لن
ميوت الأم�ير �سلطان فهو يف قلوبنا و�أرواحنا
وعقولنا� ،أعمال �سلطان اخلري ت�شهد له ،لن
�أن�سى ماحييت موقفه حني عودته من رحلته
العالجية الأوىل ،مل يذهب �إىل �أ�سرته حتى
يرتاح من عناء ال�سفر والأمل ،بل ذهب مبا�شرة
�إىل م�ست�شفى القوات امل�سلحة ليتفقّد جنوده
ويق ّبل ر�ؤو�سهم يف م�شهد عظيم ،مل يحدث يف
التاريخ �أن يق ّبل وزير الدفاع ر�ؤو�س جنوده ،لكنّ
�سلطان بن عبدالعزيز فعلها لأنه يتعامل معهم
وو�سع مدخله».
ك�إن�سان مثلهم ،اللهم ارحمه ّ
�أما الطالب نايف املالكي من كلية الرتبية فقد
اعرتف ب�أنه مل يح�ضر �إىل اجلامعة بعد وفاة
الأمري �سلطان ليومني وقال« :مل يعد يل رغبة

يف احل�ضور ،لقد فقدت والدي �سلطان اخلري،
ليت البكاء يعيد الفقيد ،رحمك اهلل يا والدي
�سلطان بن عبدالعزيز»� .أم��ا الطالب في�صل
الزهراين من كلية العلوم يف معمل احلا�سب
باملكتبة املركزية حدثنا وهو ي�شاهد �صور ًا من
حياة الأمري �سلطان حيث قال« :كنت �أمتنى �أن
�أقابل الأمري �سلطان رحمه اهلل لأقول له ب�أنني
�أحبه ،العامل يفتقد م�ساهماته وحبه للإن�سانية
وللفقراء وامل�ساكني� ،س�أدعي له يف �صلواتي
دائم ًا) .والتقينا الطالب عبداملح�سن ال�سابطي
من ق�سم الإعالم الذي عرب عن حزنه ال�شديد
بقوله« :الأمري الراحل �سلطان بن عبدالعزيز
مل يكن يت�صدق مباله فقط ،بل كان يت�صدّق
بابت�سامته �أي�ض ًا ،لقد كان كرمي ًا يف كل �شيء».
من جانب قال الطالب نادر ال�سقاف من ق�سم
الإعالم « :الأمري �سلطان رجل دولة من طراز

فريد� ،إجنازاته ال�سيا�سية والإن�سانية اجلليلة
تعترب من �سماته ال�ب��ارزة ،ذاك��رة الوطن لن
تن�سى �سريته العطرة وتاريخه احلافل» .واعترب
الطالب بدر اليحيوي من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية �أنّ « :رحيل الأم�ير �سلطان خ�سارة
ك�برى للعامل ،لقد ك��ان يرحمه اهلل حكيما،
ويفتح �صدره للنقا�ش ،مل يلج�أ �إليه �أح��د �إال
و�أجابه على الفور ،برحيله فقد الوطن ركن ًا من
�أرك��ان��ه» .وحت��دث الطالب عمر ال�صحبي من
ق�سم االعالم قائ ًال« :لقد حمل الأمري �سلطان
رحمه اهلل ق�ضايا �أمته يف عافيته ومر�ضه،
وكان حمب ًا للخري واالح�سان� ،سنفتقد ابت�سامته
امل�شرقة «.

طالبات اجلامعة :رحيل رمز
اخلري والعطاء فاجعة على
الأمة والوطن
توالت ردود الأفعال حول وفاة الأمري �سلطان
ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز رح �م��ه اهلل ،م��ن ط��ال�ب��ات
اجلامعة ،فقد عبرّ ت الطالبة حنان ال�صاعدي
من كلية الآداب والعلوم االن�سانية عن عظيم
حزنها و�أمل�ه��ا يف وف��اة رج��ل اخل�ير والعطاء،
وق��ال��ت« :رح��ل ال�ف��ار���س ،م��ن بعدك يا�سيدي

يعانق طف ًال كل �أمانيه �أن مي�شي على قدميه؟
م�صيبتنا كبرية وم��ؤمل��ة يف فقدانك ،رحمك
اهلل» .فيما قالت الطالبة رهام عبيداهلل « :كلنا
ننعي ما�سح دموع الأرام��ل والثكلى �سلطان بن
عبدالعزيز�،سلطان اخل�ير ق��دم ماله وجهده
ووقته و�صحته لدينه ووطنه وللنا�س �أجمعني،
تبكيك الأعني يا�سيدي)� .أما الطالبة فاطمة
الأ�سمري من طالبات ال�سنة التح�ضريية فقد
عربت عن حزنها قائلة « :رحيل الأمري �سلطان
فاجعة حتى الآن مل �أ�ستفق منها�،أياديه كانت
بي�ضاء على الوطن و�أبنائه ،لقد كان رمز ًا يف
التفاين م��ن �أج��ل �أم�ت��ه ووط �ن��ه» .م��ن جانبها
�أ� �ش��ادت الطالبة ��ش��روق املنت�شري م��ن كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بجهود الأمري �سلطان
يف عمل اخلري بقولها« :عرف عنه حب اخلري
وامل�ساهمة يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات اخلريية وتقدمي
العالج لأي حالة ت�صل �إليه بدون ت�أخري كان
وطن ًا يف رجل ،رحمه اهلل» .واختتمت الطالبة
م��رمي ال���ص��اع��دي م��ن كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية حديث زميالتها بقولها »:قلب الأمري
�سلطان كان رحيم ًا وحمب ًا للخري ،فقدانه �أليم
للغاية� ،أعماله خالدة يف كل القلوب ،اللهم
ادخ ��ل �سلطان ب��ن عبدالعزيز اجل�ن��ة ب��دون
ح�ساب كما كان يعطي بدون ح�ساب».

م�����ش��ارك��ات

الثالثاء 1432/11/27هـ

املوافق 2011/10/25م

معايل وزير التعليم العايل :

نائب وزير التعليم العايل:

فقدن��ا رم��ز ًا م��ن رم��وز الإدارة واحلك��م
رف��ع معايل وزي��ر التعليم العايل
الدكتور خالد بن حممد العنقري
�أ� �ص��ال��ة ع��ن ن�ف���س��ه ون �ي��اب��ة عن
م�ن���س��وب��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل �أح��ر
التعازي و�صادق املوا�ساة خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب
ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم �ي�ر ن��اي��ف بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز �آل � �س �ع��ود ال�ن��ائ��ب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
�أ.د .خالد بن حممد العنقري
ال��داخ�ل�ي��ة وجميع �أب �ن��اء الأ� �س��رة
وب�ين �أن��ه رح�م��ه اهلل دع��م حركة
املالكة وال�شعب ال�سعودي عامة يف
فقيد الوطن والأمة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز.
البحث العلمي يف اجلامعات العاملية ومنها جهوده يف
م�ؤازرة منظمة اليون�سكو للتوعية ال�صحية وتدريب
وق��ال ال��دك�ت��ور العنقري�« :إن الأم�ي�ر �سلطان بن
املعلمني ،وبرنامج الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
عبدالعزيز يعد واحد ًا من رموز احلكم والإدارة يف
لدعم اللغة العربية يف اليون�سكو ،وبرناجمه رحمه
ه��ذا الوطن متدرجا بني �إم��ارة الريا�ض ووزارات
اهلل للدرا�سات العربية والإ�سالمية بجامعة بركلي،
الزرعة واملوا�صالت والدفاع وال�ط�يران ،وقد �آتاه
كاليفورنيا ،يف الواليات املتحدة الأمريكية؛ وبرنامج
اهلل من ال�سمات ال�شخ�صية ما وظفه خلدمة مليكه
الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز للتعاون الأكادميي
ووطنه ،وكان طيلة حياته مثاال للم�س�ؤول القريب من
النا�س م�سخرا وقته وماله لق�ضاء حوائجهم».
والثقايف مع جامعة �أك�سفورد.
و�أ�ضاف معايل الوزير العنقري �أن الأم�ير �سلطان
و�أ�ضاف �أن��ه كان موقن ًا ب�أهمية البحث العلمي يف
ً
كان طيلة حياته قريب من العلم والعلماء حري�ص
حل م�شكالت الإن�سانية ،م�ؤمنا ب�أن بناء الإن�سان هو
على دع��م التعليم ال �ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي لي�س
التحدي احلقيقي ولذلك بذل رحمه اهلل ب�سخاء يف
فقط داخل اململكة و�إمنا بتمويله ورعايته للكرا�سي
كل ما من �ش�أنه تطوير التعليم والرقي ب�إن�سان هذا
العلمية يف جم��ال الدرا�سات العربية والإ�سالمية
الوطن.
ح��ول ال�ع��امل ،حيث امتدت ي��ده الكرمية بالرعاية
واختتم معايل الوزير العنقري ت�صريحه بال�ضراعة
لت�شمل عدة كرا�سي علمية يف جامعات امللك �سعود
�إىل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�سكن الفقيد ف�سيح
وامللك فهد للبرتول واملعادن ،وامللك عبدالعزيز يف
جناته و�أن يجزيه خري اجلزاء على ما قدمه لوطنه
جماالت هند�سة البيئة وتقنية االت�صاالت واملعلومات
و�أمته وللإن�سانية يف كل مكان
والبيئة واحلياة الفطرية وال��درا��س��ات الإ�سالمية
وزير التعليم العايل
املعا�صرة ،والأقليات الإ�سالمية ،وج��ائ��زة الأم�ير
�سلطان ب��ن عبدالعزيز العاملية
للمياه بجامعة امللك �سعود ،ومركز
الأم �ي�ر �سلطان لأب �ح��اث البيئة
واملياه وال�صحراء ،وكر�سيه رحمه
اهلل ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة،
و مركز �سلطان ب��ن عبد العزيز
للعلوم والتقنية (�سايتك)� ،إ�ضافة
�إىل دعمه رحمه اهلل �إن�شاء جامعة
الأم �ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز
بالريا�ض.

�صاحب القلب الكبري
ق��ال اهلل تبارك
وتعاىل يف حمكم
تنزيله « ي�أيتها
النف�س املطمئنة
�إرجعي �إىل ربك
را��ض�ي��ة مر�ضية
ف � � ��أدخ � � �ل� � ��ي يف
ع �ب��ادي و�أدخ �ل��ي
ج�ن�ت��ي « الفجر
.30-27

�أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد

ماذا ع�ساي �أن �أقول ،وقد �شاءت �إرادة الباري جل
وعال �أن تخطف يد املنون �صاحب القلب الكبري
والأي ��ادي البي�ضاء على هــذه اجلامعة� ،صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير � /سلطان بن عبد العزيز
�آل �سعود ـ يرحمه اهلل ـ ويتغمده ب�ش�آبيب رحمته
ووا�سع ف�ضله و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته� ،إن امل�صاب
جلل ومن فقدناه لي�س �شخ�ص ًا عادي ًا �إن ل�سموه
الكرمي ـ يرحمه اهلل ـ �أياد بي�ضاء مع جامعة امل�ؤ�س�س
(جامعة امللك عبد العزيز)  ،وم��أث��رة على هذه
اجلامعة ال تعد وال حت�صى ،وبفقده تكون اجلامعة
قد فقدت قائد ًا وموجه ًا تدين له بعد اهلل بالكثري
الكثري من امل�آثر اخلرية واملباركة ووقوفه يف تذليل
الكثري والكثري من العوائق التي كانت تقف �أمام
تطورها وتقدمها يف �شتى املجالت ،وكان يرحمه
اهلل �صاحب ال�صدر الكبري والرحب الذي تلج�أ �إليه
اجلامعة بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف �شدائد الأمور
ومل يبخل ذات يوم على تقدمي الدعم وامل�ساندة
لهذه اجلامعة يف خمتلف االحتياجات ،و�أمام هذا
امل�صاب اجللل ال منلك �إال الت�ضرع للموىل �سبحانه
وتعاىل �أن يتقبله عنده �أح�سن القبول و�أن يجعله
م��ن �أول �ئ��ك امل�ق��رب��ون يف ج�ن��ات النعيم يف �سدر
خمدود وطلح من�ضود.
�أ�سكنك اهلل يا بن عبد العزيز مع عباده ال�صاحلني
جزاء ما قدمت لأمتك ووطنك من �أفعال و�أعمال
�سي�سطرها لك التاريخ مبداد من ذهب .
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
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فقــدنــا رائــد ًا مـــن رواد التعليــم العايل فــي بالدنـــا
وا�س
عرب نائب وزي��ر التعليم العايل الدكتور �أحمد
بن حممد ال�سيف عن تعازيه خل��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر نايف ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية  -حفظهما اهلل  -والأ�سرة
احلاكمة وال�شعب ال�سعودي يف وف��اة �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام رحمه اهلل .وقال:
�إن للأمري �سلطان دورا رائ��دا يف دع��م م�سرية
التعليم العايل يف بالدنا الغالية من خالل �إن�شاء
جامعة الأمري �سلطان الأهلية التي كان لها �أثر
بارز يف تاريخ التعليم العايل يف اململكة ،لكونها
�أول جامعة �أهلية غري ربحية يف اململكة تدعم
وت�ساند اجلامعات احلكومية ،ولبنة �أ�سا�سية يف
بناء امل�ستقبل ،تتبنى احتياجات املجتمع املحلي
والإقليمي من القوى العاملة عالية الت�أهيل ،مع
حتقيق التميز والتفرد يف التعليم العايل ،م�شريا
�إىل �أن��ه مل�س عن كثب ما تت�صف به �شخ�صية
�سموه  -رحمه اهلل  -من التوا�ضع اجلم ،وحب
العلم والعلماء ودعمهم وم�ساندتهم� ،إىل جانب
ما يتمتع به �سموه من ر�ؤى �إدارية وا�سرتاتيجية،
وما قدمه من مبادرات متعددة .و�أ�شار الدكتور
ال�سيف �إىل دع��م الأم�ي�ر �سلطان للعديد من
الكرا�سي العلمية والبحوث يف اجلامعات العاملية
يف �أوروبا و�أمريكا ورو�سيا ودول �صديقة �أخرى،
�إىل جانب دعمه رحمه اهلل للجامعات ال�سعودية
احلكومية والأهلية ،ومن تلك الكرا�سي (كر�سي
الأم�ي��ر ��س�ل�ط��ان ل�ل�ت��وع�ي��ة ال���ص�ح�ي��ة وت��دري��ب

�أ.د� .أحمد بن حممد ال�سيف

املعلمني يف اليون�سكو ،وكر�سي الأم�ير �سلطان
يف هند�سة البيئة يف جامعة امللك فهد للبرتول
وامل �ع��ادن ،وكر�سي الأم�ي�ر �سلطان للدرا�سات
الإ�سالمية يف جامعة امللك �سعود ،وغريها من
الكرا�سي العلمية النافعة التي حظيت بدعم
�سموه ال�سخي لها� ،إىل جانب دعمه لعدد من
الربامج العلمية التي �شرفت بحمل ا�سم �سموه
ومنها :برنامج الأمري �سلطان للدرا�سات العربية
والإ��س�لام�ي��ة يف جامعة بركلي يف كاليفورنيا
يف ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ،ال��ذي يهدف
�إىل تعليم اللغة العربية وال�شريعة الإ�سالمية،
وب��رن��ام��ج الأم�ي�ر �سلطان ل�ل�ت�ع��اون الأك��ادمي��ي
وال �ث �ق��ايف م��ع ج��ام�ع��ة �أك���س�ف��ورد ل�ت�ق��دمي املنح
الدرا�سية للطلبة ال�سعوديني ،وبرنامج الأم�ير
�سلطان لدعم اللغة العربية يف اليون�سكو ،وغريها
�إىل جانب دعمه للجوائز العلمية ،وامل�شروعات
البحثية النافعة ،ونذكر منها املو�سوعة العربية
العاملية التي طبعت يف ثالثني جملدا من نفقة
�سخية من �سموه رحمه اهلل.
و�أ��ض��اف لقد ك��ان �سموه �سبا ًقا يف و�ضع �أ�س�س

�شخ�صية عاملية دعمت العلم والعلماء
عزة ورفاهية ل�شعبها و�أمن و�أمان وا�ستقرار
مبزيد من الأ�سى واحل��زن تلقينا خرب وفاة
لهذا الكيان الكبري .وق��د ك��ان ل�سمو الأم�ير
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلطان  -يرحمه اهلل  -دور كبري يف م�ؤازرة
عبدالعزيز ـ ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
اجلامعات والتعليم العايل من خ�لال دعم
ال���وزراء ـ وزي��ر ال��دف��اع وال �ط�يران واملفت�ش
العلم والعلماء والبحوث العلمية واجلمعيات
ال� �ع ��ام ,وب��رح �ي �ل��ه ت�ف�ق��د امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
العلمية واجل��وائ��ز العاملية و�إن���ش��اء كرا�سي
ال�سعودية والعامل العربي والإ�سالمي والعامل
البحث العلمي يف عدد من اجلامعات ومنها
�شخ�صية قيادية كان لها دور كبري يف �إر�ساء
جامعة امللك عبدالعزيز ,و�أما على ال�صعيد
دعائم اململكة العربية ال�سعودية من خالل
تقلده للعديد من املنا�صب الوزارية كوزير ًا د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري اخل�يري ف��إن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأم�ير �سلطان
اخلريية لهو دليل وا�ضح على �إنفاقه على كافة
للزراعة ,ووزارة املوا�صالت ,ووزارة الدفاع
الأم��ور اخلريية ب�سخاء ورعاية املحتاجني وملا فيه خدمة
والطريان ,و�أما على ال�صعيد العربي والإ�سالمي والعاملي
لأبناء الوطن ,رحم اهلل الفقيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح
فقد كان رحمه اهلل عون ًا و�سند ًا  -بعد اهلل �سبحانه وتعاىل
جناته يف الفردو�س الأعلى من اجلنة ـ �إنه �سميع جميب.
 لقادة هذه البالد من امللوك الذين �أر�سوا دعائم و�أركانوكيل اجلامعة للتطوير
هذه الدولة ال�سعودية حتى و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه من

�إىل جنة اخللد يا �سلطان اخلري

كل فراق يحدث بني الأهل والأحباب م�ؤمل
لتغطي جميع م�ن��اط��ق اململكة العربية
ولكن هناك دائما �أم��ل� -إال ف��راق املوت
ال�سعودية ال�شا�سعة يف رحالت يومية
وال ��ذي ال جنتمع بعده �إال ي��وم القيامة
ذه��ب �سلطان اخل�ير وق��د �سبقته �أعمال
واللقاء عند اهلل يف اليوم الآخر .
اخلري العديدة التي كان ينفق عليها بكل
هذا هو املوت الذي يغيب الأحباب ،وهذه
�سخاء وك��رم فما تقدم �إليه اح��د بطلب
م�شيئة الرحمن وال اعرتا�ض على م�شيئته
لعمل من �أع�م��ال اخل�ير وال�بر �إال �أجابه
وحكمه وق�ضائه «وكل من عليها فان» «وكل
�إليه ,هذا عدا دعم العديد من اجلمعيات
�سائر يف هذا الدرب» ولكن حرقة الفراق
اخل�يري��ة ففتح ال�ب�ي��وت وع�م��ر امل�ساجد
هي املوجعة·لقد غيب املوت �إن�سانا غاليا
وعالج املر�ضى ولكن �أهم �أعماله اخلريية
املزروع
هلل
عبدا
بن
عدنان
د.
وعزيزا على قلوب �أبناء هذا الوطن  ،فلقد
على الإط�لاق هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة �سلطان
فقدنا الأمري �سلطان بن عبد العزيز وذلك
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز اخل�يري��ة وذل ��ك لأن�ه��ا
بعد �صراع مرير مع املر�ض الذي داهمه  ،وع�سى �أن يكون له
منوذجا للعمل امل�ؤ�س�سي ال��ذي غطى جميع جوانب اخلري
�أجر ورحمة من رب العاملني �إن �شاء اهلل.
ب�شكل علمي مدرو�س.
وقد تذكرت حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( �إذا
ولكن طموحه مل يقف عند هذا احلد فبادر ببناء مدينة
�أحب اهلل عبدا ابتاله يف �أهله وماله ونف�سه ) ن�س�أل اهلل �أن
�سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإن�سانية التي بحق غطت
يجعل ما �أ�صابه كفارة لذنوبه.
جميع �أرجاء املعمورة.
ذهب �سلطان اخلري �إىل رب رحيم كرمي عفو غفور.
واين �أح�سب انه قد بنى بنا ًء �شاخما وهو قد ذهب الآن
ذهب بعد �أن بنى اجلي�ش ال�سعودي احلديث و�صرف عليه
�إىل ما قدم ن�س�أل اهلل �أن يرحمه ويكفر عنه �سيئاته ويجعل
الغايل والنفي�س وجهزه ب�أحدث املعدات والطائرات وخالفه
مثواه اجلنة
ذهب بعد �أن �أ�شاد �صرح اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
وكيل اجلامعة

العمل امل�ؤ�س�سي اخل�يري والإن�ساين ،ت�ضمن له
اال�ستمرارية وت�ؤهله للتدخل ال�سريع مل�ساعدة
امل�ح�ت��اج�ين  ،منها م��دي�ن��ة �سلطان للخدمات
الإن�سانية ،التي ات�سع ن�شاطها لتهتم بالفئات الأقل
حظ ًا ،وب��ذوي االحتياجات اخلا�صة ،فقد كانت
ا�ستجابة الأمري الحتياجات املحرومني والفقراء
وذوي االحتياجات اخلا�صة �سريعة ،وتدخالته
ل�صاحلهم فعالة ،ومدينة الأمري �سلطان ال�شريك
الأ�سا�سي الفاعل والداعم بال حدود للجمعيات
اخلريية وم�ؤ�س�سات املعاقني ودور الأيتام ،ولها
تربعات والتزامات مادية متعددة وثابتة.
وحت��دث نائب وزي��ر التعليم ال�ع��ايل ع��ن �إن�شاء
الأم �ي�ر ��س�ل�ط��ان ل �ع��دد م��ن م��ؤ��س���س��ات العمل
االجتماعي واخلريي منها التي ت�شجع الطاقات
ال�سعودية ،يف املجاالت العلمية والطبية ،ومراكز
العلوم والتقنيات احلديثة ،منها �إن�شاء جلنة
الأم�ي�ر �سلطان ل�ل�إغ��اث��ة ال�ت��ي عهد لها بتلبية
احتياجات املاليني من الفقراء يف �أنحاء العامل
وداخلي ًا ،حيث مل يدخر �سموه  -رحمه اهلل -
جهد ًا مل�ساعدة املحتاجني ،ومدينة �سلطان للعلوم
الإن�سانية وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل
�سعود اخلريية وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز
اخل�يري��ة للإ�سكان اخل�ي�ري ،ال�ت��ي عملت على
ت�أمني ال�سكن املنا�سب للمحتاجني يف اململكة
بالإ�ضافة �إىل اهتمامه باملر�أة املنتجة ،من خالل
�إن�شاء �صندوق الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
لدعم امل�شاريع ال�صغرية لل�سيدات ،لتوفري احلياة
الكرمية لن�ساء الوطن والعديد من امل�شروعات
الإن�سانية الأخرى.
نائب وزير التعليم العايل

فاجعة الأمة الإ�سالمية
فجعت الأم� ��ة الإ� �س�لام �ي��ة بفقد
� �ص��اح��ب ال���س�م��و امل �ل �ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام،
رجل اخلري الذي مل يتوقف عطا�ؤه
عند ح��دود اململكة و�أبنائها ،بل
�شمل عطفه وحنانه خمتلف بلدان
العامل ،فقد كان رحمه اهلل يتحرى
اخلري ويبحث عن الفقراء �أينما �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
ح��ل وارحت� ��ل ،ك��ر���س رح �م��ه اهلل
و�أ�سكنه ف�سيح جناته حياته وماله
لعمل اخلري وم�ساعدة النا�س ودعم التعليم ،ف�ض ًال عن �إ�سهاماته الكبرية
يف بناء اململكة من خالل املنا�صب وامل�س�ؤوليات التي تبوءها �أمري ًا ووزير ًا،
مدني ًا وع�سكري ًا ،بف�ضل ما وهبه اهلل �سبحانه وتعاىل من ب�صرية ور�ؤية
وحكمة .له رحمه اهلل �أياد بي�ضاء و�أف�ضال ال حت�صى على الوطن و�أبنائه،
فلم يكن يرتدد رحمه اهلل يف ت�سيري القوافل وامل�ساعدات الإن�سانية �إىل
الدول الفقرية واملنكوبة �أوقات املحن والكوارث والزالزل.
و�شملت �أعماله اخلريية خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية
والتعليمية ،فكان ال يرتدد يف دعم البحث العلمي واملنظومة التعليمية
وت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات اخلريية ،ودعم حفظ كتاب اهلل ومدار�س حتفيظ
ال�ق��ر�آن داخ��ل وخ��ارج اململكة ،ودع��م رحمه اهلل اجلامعات بعدد من
الكرا�سي العلمية �سواء داخل اململكة �أو خارجها ،و�أغدق من ماله ووقته
يف بناء امل�ساجد و�إعمارها والعناية بكتاب اهلل.
لقد كان رحمه اهلل الع�ضد الأمين لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل� ،أخ � ًا وقائد ًا وم�ست�شار ًا وحكيم ًا
حري�ص ًا على احلكم بكتاب اهلل و�سنة نبيه امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم ،مدافع ًا منافح ًا على الق�ضايا العربية والإ�سالمية .قام بدور
تاريخي ر�سم من خالله �صورة نا�صعة البيا�ض للمملكة يف خمتلف
املحافل الدولية ،وحت�سني عالقاتها بالدول الأجنبية ،بحنكته وحكمته
الدبلوما�سية ،وهو ما �أثمر عن �إن�شاء تر�سانة ع�سكرية دفاعية لها وزن يف
ال�ساحة الدولية ،حيث متكن رحمه اهلل وعلى مدى ما يقرب من ن�صف
قرن من تطوير القوات امل�سلحة واالرتقاء بها �إىل �أعلى امل�ستويات .
رحم اهلل فقيد الأمة �سلطان اخلري ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته مع ال�صديقني
وال�شهداء وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيقا ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
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املوافق 2011/10/25م

( �أبا خالد ...خالد يف قلوبنا)
عرف عنه رحمه اهلل حبه لفعل اخلري
وهو �صاحب اجلود والعطاء و الأي��ادي
البي�ضاء على كل من ق�صده وهو احلائز
على جائزة ال�شخ�صية الإن�سانية للعام
 ٢٠٠٢تقدير ًا جلهوده اخلريية و�أعماله
الإن�سانية التي توجت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للأعمال
اخل�يري��ة ع��ام  ٢٠٠٥م �إ� �ض��اف��ة �إىل
العديد من اجلوائز والألقاب وله العديد
م��ن امل�ؤ�س�سات واجلمعيات وامل��راك��ز
الطبية التي تعنى بالنواحي الإن�سانية
واخل�يري��ة واملجتمعية النبيلة ،ذلك
غي�ض من في�ض جوانب �شخ�صية �سموه
�إىل جانب كونه رجل دولة من الطراز
الأول وه��و امل �� �س ��ؤول الأول ع��ن �صون
الطبيعة واملحافظة على البيئة ،كان

�أعماله الكثرية �شاهدة وتثقل ميزانه ب�إذن اللـه

نواح
ورعايته لهم ودعمه للريا�ضة يف ٍ
�شتى منها رعايته ال�سنوية لك�أ�س �سموه
لكرة القدم.

مات �سلطان اخلري وانتقل �إىل جوار ربه
خملف ًا احلزن والأ�سى يف كل بيت بل ويف
كل قلب.

�أ.د .عبداهلل م�صطفى مهرجي

رحمه اهلل ميتلك ر�ؤي��ة �سيا�سية ثاقبة
وبعد نظر وهو �صاحب �أدوار ال تن�سى
يف م�سرية التنمية يف مملكة الإن�سانية
اململكة العربية ال�سعودية وكذلك الدفاع
عن حيا�ض الوطن ومقد�ساته.
�إنه رجل اخلري والرب وال�شهامة بل هو
واح��د م��ن ال��رم��وز العظيمة يف تاريخ
الإن�سانية الذي نذر نف�سه خلدمة دينه
ووطنه و�أمته والإن�سانية جمعاء  ،وال
نن�سى اهتمامه رح�م��ه اهلل بال�شباب

�سلطان اخلري
ببالغ الأ�سى وعظيم احلزن تلقّت اململك ُة العربي ُة
بر وف � ِاة ِّ
ويل العهد
ال�سعودي ُة و�شع ُبها ال��و ُّيف خ� َ
الأم�ي�ن ،ون��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ،و وزي��ر
الدفاع والطريان واملفت�ش العام� ،صاحب ال�سمو
امللكي الأمري «�سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود».
ت��ويف الأم �ي�ر �سلطان – رح �م��ه اهلل ت �ع��اىل –
و�سنوات عامر ٍة
بعد حيا ٍة حافل ٍة ب��الإجن��ازات،
ٍ
ب��ال�ع�ط��اءات ال�ت��ي مل تقت�ص ْر على ه��ذه البالد
الطاهرة و�أهلها.
ولفقيد الوطن والأم��ة « �سلطان اخل�ير « جهو ٌد
خيرّ ٌة و�أعما ٌل جليل ٌة ع ّمت بخريها ونفعها القا�صي
والدّاين ،فقد ّ
�سطر – غفر اهلل له – ِمبدا ِد ُح ِّب
�صفحات
البذل ونبل الأخ�لاق يف �سجل العطاء
ٍ
م�ضيئ ًة و�أ��س�ط� ًرا م�شرقة الميكن ح�صرها يف
جمرد كلمات ،ولكنّ التاريخَ �سيظ ُّل �شاهدً ا على
تف ُّر ِدها بعد �أن ُك ِت َب ْت ب�أحرف من نور.
أنف�سنا والأ�سر َة املالك َة
و�إننا يف هذا املقام ِ
نعزّي � َ
ال�سعودي والأم َة الإ�سالمي َة يف
وال�شعب
الكرمي َة،
َّ
َ
َ
�صاب اجللل ،ون�س�أل اهلل لنا ول ُه ُم ال�ص َرب
هذا املُ ِ
وال�سلوان ،و�أن يتغ َّمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته،
ّ
و�أن ي�سكنه ف�سيح ج ّناته.
د.هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات

�أن رح�ي��ل �سموه رح�م��ة اهلل علية هو
خ �� �س��ارة ك �ب�يرة ل�ل�إن���س��ان�ي��ة وخ���س��ارة
للعامل على خلفية الكاريزما ال�سيا�سية
والع�سكرية والقيادية التي متتع بها
الفقيد الكبري.
�ستبقى خالد ًا قي القلوب يا �أب��ا خالد
وع��زا�ؤن��ا خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والأ�سرة
املالكة الكرمية و�أفراد ال�شعب ال�سعودي
النبيل.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
عميد �ش�ؤون الطالب

فجع املواطنون كما فجع املجتمع الدويل بفقد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد
العزيز  ،هذا الزعيم الفذ ورجل الدولة من
الطراز النادر الذي �سخر نف�سه خلدمة دينه
ومليكه ووطنه  ،بل �أن م�آثره العظيمة امتدت
�إىل �شعوب الأر���ض يف كل �أرج��اء املعمورة ،
ف�أين ما تذهب �شرقا �أو غربا جتد �سلطان بن
عبد العزيز � ،سلطان اخلري والنماء � ،سلطان
الإباء وال�شهامة � ،سلطان املحبة والإخال�ص .

�أ.د .عبد الر�شيد حافظ

�أعماله الكثرية �شاهدة وتثقل ميزانه ب�إذن اهلل  ،فكم مدر�سة
بنى  ،وكم ملج�أ �شيد  ،وكم م�سجد عمر  ،ناهيك عن احلاالت
التي ال تعد وال حت�صى التي �أمر بعالجها يف الداخل واخلارج ،
والأ�سر املعوزة التي وفر لها �أ�سباب العي�ش الكرمي  ،حتى ال يكاد
يذكر اخلري �إال ويكون �سلطان حا�ضرا  ،وال تذكر الإن�سانية �إال
وجتد �أعمال �سلطان �أمامك .
كان �سموه رحمه اهلل �أبا رحيما و�أخا عطوفا للجميع �صغريهم
وكبريهم  ،يغيث امللهوف  ،وين�صر املظلوم  ،ويعني ذي احلاجة
 ،ويحق احلق  ،وال ت�أخذه يف اهلل لومة الئم .

فجعت اململكة العربية ال�سعودية حكومة و�شعب ًا
فور �سماع خرب وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود – رحمه اهلل -
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام ،وذلك ملا يعرفه اجلميع
عن م�آثر الفقيد اجلليلة ،وملا تتمتع به �شخ�صيته
من مكانة وتقدير يف قلوب اجلميع .مل يقت�صر
رحمه اهلل عمله على العمل احلكومي فقط ،بل
امتدت �أن�شطته �إىل العمل اخلريي لت�شمل جماالت
الإ�سكان والتعليم و مكافحة الفقر ،فهو املتربع
ال�سخي الذي حمل على كاهله ن�شر ثقافة العمل
اخل�يري من خالل رعايته للعديد من م�ؤ�س�سات
التربع والإغاثة ،بالإ�ضافة �إىل رعايته واهتمامه
ال�شخ�صي رحمه اهلل ب�إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف املجاالت املختلفة التي تهم املواطن
و�أي���ض� ًا م��ن خ�لال ت�أ�سي�س العديد م��ن الربامج
والكرا�سي واجلوائز العلمية ،التي �ساهمت يف دفع
حركة الن�شاط العلمي يف اململكة للأمام وحثتها
طيلة ال��وق��ت على امل��زي��د م��ن ال�ت�ق��دم والتنمية
والتطور.
يف حياة الأم�ي�ر �سلطان رحمه اهلل العديد من
املحطات املهمة؛ لعل �أهمها تلك التي �ساعدت
على ا�ستقرار الأم��ن الوطني واخلليجي والعربي
�أي���ض� ًا ،لقد ظ��ل رح�م��ه اهلل وزي ��ر ًا للدفاع لعدة
عقود ،كر�س جل اهتمامه خاللها على تقوية البنية

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ،تلقينا �صباح يوم ال�سبت املوافق
1432/11/24هـ 2011/10/22م  .ببالغ احلزن والأ�سى نب�أ وفاة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل
العهد الأمني نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام الذي انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل فجر هذا اليوم
خارج اململكة �إثر مر�ض عانى منه يرحمه اهلل.
وكلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة تتقدم ب�أحر التعازي
�إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
�آل �سعود و�إلـى الأ�سرة املالكـة الكرميـة وال�شعب ال�سعــودي النبيل
والأمـتني العربية والإ�سالمـية لوفاة املغفور لـه ب�إذن اهلل تعالــى
الأمري �سلطان بن عبد العزيز رحمه اهلل �سائلـني املوىل عـز وجل
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن ُي�سكنه ف�سيح جنـاته و ُيلهمنا
ويلهم �أهله وذويه ال�صـرب وال�سلوان.
ولكم يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة ح�سنه فال ي�سعنا �إال
�أن نقول� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعـون
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

وداعــ ًا يا فقيد
ال�شعب ال�سعودي
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف املر�سلني وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ،ق��ال تعاىل ( كل نف�س ذائقة
املوت و�إمن��ا توفون �أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار و�أدخل اجلنة فقد
فاز وما احلياة الدنيا �إال متاع الغرور)،
تلقينا خرب وف��اة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز رحمها
ببالغ احل�سن والأ� �س��ى ،و�أت �ق��دم با�سم
وب��ا��س��م وك��ال��ة ع �م��ادة � �ش ��ؤون ال�ط�لاب
لأن�شطة الطالبات ب�أحر التعازي و�أ�صدق
�آي��ات ال �ع��زاء ل�ل�أ��س��رة املالكة وال�شعب
ال�سعودي الكرمي يف رحيل فقيد ال�شعب (
الأمري �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود)
تغمد اهلل روح الفقيد برحمته و�أ�سكنه
ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
�سناء �صعيدي � -شطر الطالبات

�إن �ن��ا ال �ي��وم مل �ح��زون��ون ل�ف�ق��دك ي��ا �سلطان
الإن���س��ان�ي��ة  ،ي��ا �أم�يرن��ا ال�ب��ا��س��م ف�ل��م تكن
االبت�سامة ت �ف��ارق حم�ي��اك  ،وك�ن��ت بل�سما
للجميع  ،كما كنت وفيا للجميع و نبيال وكرميا
مع اجلميع  ،كما كنت �آية يف ح�سن اخللق ،
وق��دوة يف الإخ�لا���ص وال��وف��اء  ،ومنوذجا يف
الت�ضحية والفداء .

�إننا قلوبنا تنزف �أمل��ا لفقدك �أيها العزيز
الغايل  ،وال منلك يف هذه اللحظات الع�صيبة
التي يعجز الل�سان فيها عن التعبري عن ما يكنه لك من م�شاعر
�صادقة �سوى �أن نقول يا �أيتها النف�س املطمئنة ارجعي �إىل ربك
را�ضية مر�ضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي � .صدق اهلل
العظيم  .كما نبتهل �إىل املوىل جل �شانه �أن يتوالك بعنايته
و�أن يكرم نزلك  ،و�أن يغ�سلك باملاء والثلج والربد  ،و�أن يبدلك
دارا خري من دارك  ،و�أن ينزلك منازل ال�صديقني وال�شهداء
وال�صاحلني .
عميد �ش�ؤون املكتبات ومدير مركز الن�شر العلمي

رحيل رجل دولة

رحمك اللـه يا �سلطان اخلري

تعازينا �إىل مقام خادم احلرمني
ال�شريفني وال�شعب ال�سعودي

م�����ش��ارك��ات

د .زهري بن عبد اهلل طيب

الع�سكرية ال�لازم��ة للحفاظ على ك��ل �شرب من
�أرا�ضي هذا الوطن ،لقد كان همه الأك�بر رحمه
اهلل ه��و احل�ف��اظ على �أم��ن وت ��راب ال��وط��ن �ضد
�أي �أي��د عابثة تريد النيل م��ن ا�ستقراره و�أم��ن
مواطنيه ،الأم��ر ال��ذي ك��ان له �أك�بر الأث��ر يف بث
الراحة والطم�أنينة يف نفو�س املواطنني ال�سعوديني
من خالل متا�سك وحلمة اجلميع ودرء احلاقدين
واحلا�سدين .مل يدخر الأمري �سلطان يوما ي�ستطيع
فيه خدمة دينه ووطنه ،فقد فتح �أبوابه للجميع،
للمواطن قبل امل�سئول ،وللفقري قبل الغني ،وال
ي�سعنا يف هذا امل�صاب اجللل �إال �أن ندعو املوىل
عز وجل �أن يتقبله برحمته وي�شمله بعفوه وغفرانه،
وي�سكنه ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
عميد معهد ال�سياحة

تغمـدك الـله برحمتـه
ب�ب��ال��غ الأ� �س��ى واحل� ��زن ،ي�ت�ق��دم م��دي��ر مركز
التميز لبحوث اجلينوم الطبية بالأ�صالة عن
نف�سه و عن جميع موظفي وموظفات املركز
بخال�ص العزاء ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو النائب
ال �ث��اين ��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر نايف
بن عبد العزيز وجلميع ال�شعب ال�سعودي يف
وف��اة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن
عبدالعزيز ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام.
ن�س�أل املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يجزيه
خري اجلزاء ملا قدمه لدينه ووطنه ،و�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون.
مركز التميز لبحوث اجلينوم الطبية

�إن �ه��ا ل�ف��اج�ع��ة ك �ب�يرة نب�أ
وف� � ��اة �� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و
امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ن��زل��ت على
قلوبنا ق�ب��ل �أ��س�م��اع�ن��ا ملا
ل���س�م��وه م��ن م�ك��ان��ه وق��در
و�إجن��ازات يف خدمة دينه
ووطنه و�أمته ي�شهد له بها
القا�صي قبل الداين .

املوا�ساة ملقام �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو
� �س �ي��دي ال��ن��ائ��ب ال �ث��اين
وجلميع ال�شعب ال�سعودي
يف وف���اة ��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ويل ال�ع�ه��د
د .فهد بن حممد العبــود
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر ال��دف��اع وال �ط�يران
واملفت�ش العام.
رب العر�ش

�أ� �س ��أل اهلل العلي العظيم
الكرمي �أن ت�سطر له يف ميزان ح�سناته
ورفعة درجاته  ،و�أن يلهم �أهله و�أبناءه
وذويه ال�صرب وال�سلوان� ،إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.

�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع
رحمته ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته
و�أن يجزيه خري اجل��زاء ملا قدمه لدينه
ووطنه� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

ففي ه��ذا اخلطب اجللل وببالغ الأ�سى
واحلزن ،نتقدم بخال�ص العزاء و�صادق

عميد عمادة خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر

خالــ�ص تعــازينــا خلادم احلرمني
ال�شريفني وال�شعـــب ال�سعــــودي
ببالغ احلزن والأ�سى تلقت �أ�سرة مركز االت�صاالت الإدارية نب�أ وفاة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود ,والد اجلميع ,تغمده اهلل بوا�سع رحمته
و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
و�إذ نرفع ملقام والدنا خادم احلرمني ال�شريفني ,حفظة اهلل ,و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود النائب الثاين ملجل�س الوزراء ووزير الداخلية
والأ�سرة احلاكمة وال�شعب ال�سعودي النبيل خال�ص تعازينا ن�س�أل املوىل �أن يعظم �أجر
اجلميع ويلهمنا جميعا ال�صرب وال�سلوان ,و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
�أ�سرة �إدارة مركز االت�صاالت الإدارية

�إلـــى جنــات اخللـــد يا �أبــا خالـــد
احل��رم�ين ال�شريفني و�أ��ص�ح��اب ال�سمو
امللكي الأم��راء والعائلة املالكة الكرمية
ولل�شعب ال �� �س �ع��ودي ال �ك��رمي ال�ت�ع��ازي
واملوا�ساة يف وفاة �سموه رحمة اهلل وا�سعة
وا��س�ك�ن��ه ف�سيح ج�ن��ات��ه وغ�ف��ر اهلل لنا
جميع ًا وجمعنا به يف جنات النعي .وال
حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ،و�إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون

ببالغ الأ�سى واحلزن ال�شديد تلقينا نب�أ
وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ووزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ،فقد عرف ،رحمه اهلل،
بابت�سامته امل�شرقة للجميع وك��ان حمبا
للخري �أحب الوطن ف�أحبه املاليني ،رجل
ملأ اهلل قلبه بحب اخلري يف تقدمي يد
العون لكل املحتاجني وال�سعي يف ق�ضاء
حوائج النا�س ،فهو رجل املواقف ال�صعبة

د �سامية عواد الأن�صاري

و�ستظل �أعماله اجلليلة ب�صمة بارزة يف
�سجل التاريخ ،و�إننا لرنفع ملقام خادم

وكيلة �شطر الطالبات ل�ش�ؤون
فروع كليات البنات

م�����ش��ارك��ات
احل��م��د هلل رب ال �ع��امل�ين وال �� �ص�لاة
وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني وخامت
ال�ن�ب�ي�ين ،ق ��ال ت �ع��اىل �« :إن� ��ا هلل و�إن ��ا
�إل �ي��ه راج �ع��ون» ،رح��ل �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
ك��اف��ل اليتامى وامل�ح�ت��اج�ين وال�ف�ق��راء
وامل�ساكني ،ولكن عمله لن ينقطع ،فقد
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
«�إذا مات ابن �آدم انقطع عمله �إال من
ث�ل�اث� :صدقة ج��اري��ة� ،أو علم ينتفع
ب��ه� ،أو ل��د �صالح يدعو ل��ه» ،فما �أك�ثر
ال�صدقات اجلارية التي دعمها �سلطان
اخل�ي�ر رح �م��ه اهلل� ،سيبقى يف قلوب
جميع �أب�ن��اء اململكة ال��ذي��ن ي��دع��ون له
بالرحمة واملغفرة �صغري ًا وكبري ًا ،فقد

الثالثاء 1432/11/27هـ

رحم اللـه �سلطان اخلري و�أ�سكنه ف�سيح جناته

د� .أحمد بن حامد نقادي

ك��ان �أب��ا حاني ًا عطوف ًا على ك��ل فئات
املجتمع رجا ًال ون�سا ًء.
لقد ت�سلح رحمه اهلل مببادئ الإ�سالم
و��س��ار عليها يف حياته� ،سخي ًا كرمي ًا
على الفقراء واملحتاجني ،فن�س�أل اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن ي�سكنه الفردو�س

ماذا ع�ساهم �أن يقولوا ..املناقب
�سال�سل من فيو�ض اخلري ل�سلطان
الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
رح� �م ��ه اهلل ا�� �س ��م م� � ��دون يف
ع��امل االن�سانية والفكر واخلري
ودهاليز ال�سيا�سة .يعترب رجل
دول��ة م��ن ال �ط��راز االول العايل
ال �ت �ك��وي��ن .ت�ت�م�ي��ز �شخ�صيته
بالهيبة والوقار والعطف واحلنان
والنخوة وال�شهامة .من يقرتب
منه يعلمك قوله وفعله �أنه يعمل
ب �� �ص �م��ت وت �خ �ط �ي��ط م ��درو� ��س
�أ.د .ح�سن بن حممد �سفر
وم� �ف ��اج� ��آت حت �م��ل يف طياتها
ال� �ب���وادر ال�ب�راق ��ة الإن �� �س��ان �ي��ة
والنزعة الرحمية  .امتدت عطاءات هذا الأمري وخريه القا�صي والداين
ونالت يده الرحيمه ال�شفقه والعطف علي امل�ستحقني من فئات املجتمع
داخليا وخارجيا �إ�سالمي ًا وغري �إ�سالمي .
ل��ه م��ن امل �ب��ادرات ال��رائ�ع��ه واجل��ري�ئ��ه م��ا ت�ضيىء ال�شمو�س وت�شرق
اخلريات واالمن يف عاملنا العربي واال�سالمي والدويل  .اهتزت �شعور
االمه ال�سعودية والعامل اجمع بنب�أ فقد ورحيل �سلطان بن عبد العزيز
الع�ضد االمين وال�ساعد القوي مللك البالد وويل االمر خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل .
امري الزم امللوك الكبار من اخوانه وتعلم منهم وا�ستفادو من افكاره
وجتاربه �شارك يف ت�أ�سي�س بناء الدولة ال�سعودية احلديثه حيث �صاغ
املالمح التنظيمية والقواعد االدارية وال�سيا�سية والتنموية لدولة رعت
وترعي خدمة احلرمني ال�شريفني واق��ام��ت مو�س�ساتها الد�ستورية
وال�شورية والق�ضائية واالقت�صادية علي نهج تطويري وفق منظومة
احكام ال�شريعه اال�سالمية وقواعدها .
كان رجال وقاد و�شعلة من الفكر والذكاء اخلارق يعرف ماذا �سوف تقول
وماذا تريد قبل ان تنطق �شفتاك ويتكلم ل�سانك .جمل�سه العامر يف
ق�صره الكبري بيت ال�شعب جمل�س الهيبة والتعليم والتكوين والتهذيب .
جمعت �شخ�صيته الفذه الوقار احل�ضاري والتوا�ضع االن�ساين اال�سالمي
والب�شا�شة مع �سعه ال�صدر وطالقه الوجه واالبت�سامه الرائعه اجلميله
انها مدر�سة يف قمم التوا�ضع والت�سامح اذا جل�س يف ديوانه العامر
الكبري ال متلك اال ان ي�شدك النظرة اليه وم��ا تخطئه العني يرحب
بكل من يجل�س بجانبة مينة وي�سرة ومواجهة مينح بعطفه امل�ساحة من
احلرية للمناق�ش وال�سائل واملقرتح وي�شد علي ع�ضد املقرتح ويعجب
بارائه التجديدية ي�شجع علي اعمال الفكر ويجيب ب�سرعه البديهة
فاجلواب علي ل�سانه وعينه با�سلوب جذل رائع وكلمات عفوية مر�صو�صة
كعقد من اللأىلء واجلواهر املحملةبالرت�صيع الذهبي .
منهجية حياته رحمه اهلل االنفتاح علي امل�سلم عليه وكانه يعرفك من
مدة طويلة وي�شعرك باالطمئنان والراحة .ير�سل ر�سائل وبرقيات وهو
علي مائدته العامرة باخلريات تعلم ال�سلوك املهذب واالخالق العاليه
الراقية يف توا�ضع العظماء وعلية الزعماء و�صفوة املحبوبني .فقده
خ�ساره كبريه لالمة اال�سالمية والدولية قامه فذه حتمل احلكم وجتارب
ال�سنون وحياة ال�سا�سة والدبلوما�سية الرتاثية والع�صرانية .ي�شتم من
م�سالك ال�شخ�صية امللكية ال�سلطانية احلنكه والدهاء وا�ست�شراف
امل�ستقبل بنظرات دقيقه ودرو�س م�ستفاده يف اال�شراق واحلر�ص علي
الوطن واملواطن واالمة .
رحيل هذا الطود ال�شامخ وال�شخ�صية االن�سانية العاملية اهتزت بفقده
البالد وحزن عليه العباد فعد يوما ع�صيبا بفقدان اجلوهرة امللكية
ع�ضد املليك و�سنده  .ها هي الدعوات مقرونة بال�صلوات و�سبك الدموع
ت�س�أل اهلل تبارك وتعاىل ان يتغمده بوا�سع رحمته وف�ضله وان يجزيه
خريا ملا قدم من ا�سهامات واعمال خريية وم�ساع حميده رحمه اهلل
رحمه وا�سعه واجزل له املثوبات وجعل اعماله يف موازينه وانا هلل وانا
اليه راجعون
�أ�ستاذ ال�سيا�سة ال�شرعية والأنظمة املقارنة
نظم احلكم والق�ضاء واملرافعات ال�شرعية
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الأعلى �إىل جوار ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فهو كافل اليتامى ومفرج
ك��رب امل�سلمني ،لقد عمل رح�م��ه اهلل
مببد�أ «�أحب الأعمال �إىل اهلل �أدومها»،
�أ�س�س اجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية ودور العلم واعتنى بكتاب اهلل
ت�ع��اىل ،ودع��م اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،و�أدى م�س�ؤولياته وفق مبادئ
ال �� �ش��رع الإ� �س�لام��ي و� �س��اه��م يف بناء
امل�ساجد وامل�ست�شفيات ودع��م املعاقني
وذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة .ودع��م
ال��دول العربية والإ�سالمية يف حمنها
املختلفة ،ودافع عن ق�ضاياها الدولية.
لقد فقد العامل �أجمع رج ًال له مناقب

وعطاءات وم�سرية م�ضيئة ال ت�ستوعبها
ال�ك�ل�م��ات ،رج��ل ل��ه م��واق��ف �إن�سانية
و�أع �م��ال خ�يري��ة غنية ع��ن التعريف،
اخ �ت��اره اهلل �سبحانه وت�ع��اىل م��ن بني
ال��رج��ال ال���ص��ادق�ين ال��ذي��ن ينافحون
ويدافعون عن الدين الإ�سالمي الذي
جاء للإن�سانية جمعاء.
رح� ��م اهلل ف �ق �ي��دن��ا وف �ق �ي��د ال �ع��امل
والإن�سانية �سلطان اخلري ،وج��زاه اهلل
خري ًا عن �أمته ووطنه ،و�أ�سكنه ف�سيح
جناته� ،إنه �سميع جميب ،و�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون.
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع
املعريف

وغاب �سلطان اخلري

ت � ��وارى ع ��ن دن �ي��ان��ا �سلطان
الإن �� �س��ان � ..سلطان اخل�ير..
� �س �ل �ط��ان ال � �ك� ��رم�� ..س�ل�ط��ان
النخوة� ..سلطان االبت�سامة،
لن ا�ستمر يف ذكر مناقبه لأن
و�صف الكمال نق�ص فيه.

املعهودة التي تدخل ال�سرور على
القلب وت�شعر الإن�سان �أن الدنيا
مازالت بخري.

خال�ص العزاء واملوا�ساة �أقدمها
ملوالي خادم احلرمني ال�شريفني
والأ� � �س� ��رة احل��اك �م��ة وال���ش�ع��ب
ي�ستطيع الإن�سان �أن يعزي يف
ال�سعودي ول�شخ�صي املتوا�ضع
�إن �� �س��ان ،وي�ستطيع �أن يتقبل �أ.د.حممود بن �شاهني الأحول لأين يف �أم�س احلاجة ملن يوا�سيني
العزاء يف �إن�سان ،ولكن العزاء
يف فقيدنا الغايل.
يف الإن�سانية م�ستحيل.
ندعو املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
نعم لقد ك��ان الفقيد �إن�سانية مت�شي على
و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهمنا جميع ًا
ق��دم�ين ،ه��ل ت�ستطيعون ن�سيان ابت�سامته
ال�صرب وال�سلوان ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
امل�شرقة ،حتى وه��و يف �آخ��ر �أي��ام��ه ي�صارع
عميد كلية الطب
املر�ض وينتظر القدر ،مل تغب عنه ابت�سامته

ً
وداعا �سلطان اخلري
واملروءة والكرم
تتقدم كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة امل�ؤ�س�س بالتعزية
احلارة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز والأ�سرة املالكة وال�شعب ال�سعودي النبيل ،يف
وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز،
رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أدخله ف�سيح جناته� ،سائلني اهلل
العلي القدير �أن ي�شمله برحمته ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته،
و �أن يع ّو�ض �أهله وذويه والأمة والإن�سانية جمعاء خ ًريا فيه
و(�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون) ..واحلمد هلل الذي ال ُيحمد
على مكروه �سواه.
كلية االقت�صاد والإدارة

رحمك الـله بقدر ما قدمت للإ�سالم
وامل�سلمني والإن�سانية جمعاء
هلل م��ا �أع �ط��ى وهلل م��ا �أخ���ذ .فالكلمات ع��اج��زة،
والألفاظ قا�صر ٌة وامل�آقي دامعة ،والقلوب مكلومة...
كيف ال ؟ وق��د ارحت��ل عنا م��ن ك��ان مي�سح الدموع
بلم�سته امل�ضيئة وب�سمته الو�ضيئة ،ووجه ال�صبوح،
ويده البي�ضاء ،ونف�سه الأبية ,و�أريحيته ال�سخية.
ارحتل عنا �سلطان اخلري� ،سلطان الغوث� ،سلطان
ال�شهامة� ،سلطان املروءة� ،سلطان ال�سخاء� ،سلطان
العطاء .

�أ .د .حممد بن �سعيد الغامدي

فالفقيد لي�س فقيدً ا للأمة ال�سعودية ،ال واهلل لقد افتقدته الأمة الإ�سالمية والعربية
جمعاء فال احد يعرف من يعزي من ؟ فلله درك يا �سلطان اجلميع .انتقلت �إىل بارئك،
والأمة ال�سعودية والعربية والإ�سالمية �أحوج ما تكون �إليك  .ر�أي ًا ثاقب ًا ،وفكر ًا ح�صيف ًا،
وقيادة را�شدة ،وخلق ًا �سجي ًا ,و�أبوه حانية ،و�أخوة �شفيقة.
لقد كنت قويا يف احلق دومنا فظاظة ،حا�سم ًا يف الأم��ور دومنا ا�ستبداد ,متوا�ضعا
للجميع دومنا �ضعف ،م�ستقيم ًا دومنا رياء ،معطاء دومنا من.
تبكيك الأرامل والأيتام وذوي احلاجات والفقراء وامل�ساكني واملر�ضى� ،أمل تكن بعد اهلل
تعاىل مغيثها وملج�أها ،تبكيك دور العبادة ودور العلم ودور اال�ست�شفاء  ...فقد كنت
معينها الذي ال ين�ضب� ،إن�شاء ودعم ًا
فالأعني دامعة والنفو�س حزينة ,والقلوب منقب�ضة ،والأفئدة مكلومة ،ولكن ال نقول �إال
ما ير�ضى اهلل تعاىل� ،إنا هلل و�إنا �إلية راجعون.
عزا�ؤنا يف �أنك قد خلفت وراءك �إخوة كرام ًا و�أبناء بررة ،ي�سريون �سريتك الزاهية
ويالها من �سرية .فنم قرير العني هانيها .فلريحمك اهلل بقدر ما قدمت للإ�سالم
وامل�سلمني والإن�سانية جمعاء.
الل َوالإ ْك َر ِام { �سورة الرحمن
} ُك ُّل َمنْ َع َل ْي َها فانٍ َ .و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو الجْ َ ِ
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

د .عبد الرحمن العرابي :ودع الوطن �سلطان العز �صاحب احلوار
الإن�ساين الراقي

�أ�صحاب احلاجات ،ناهيك عن العاملني معهم..
قال �أ�ستاذ التاريخ احلديث الدكتور عبد
الرحمن �سعد العرابي �أن الوطن ودّع
ولهذا عندما يرتكون منا�صبهم� ،أو تقل �أموالهم
�سلطان
�أح��د �أه��م و�أع��ز رجاالته الأم�ير
ّ
ينف�ض النا�س عنهم ،وال يذكرونهم بخري �أبدً ا.
�اف:
�
ض
�
�
�
أ
ب��ن عبدالعزيز رح�م��ه اهلل ..و
و�أ�ضاف �أ�ستاذ التاريخ احلديث بجامعة امل�ؤ�س�س
«جلل ال�سواد ف�ضاءنا املجتمعي بفقده،
�أن الأم�ير �سلطان -رحمه اهلل -كان من القلة
وعم احل��زن القلوب ،والعقول ،والأ�سر،
النادرة ،ومن �أ�صحاب النفو�س ال�سامية ،التي
وامل���دن ،وال �ط��رق��ات ..فمثل �سلطان ال
حتتل القلوب والعقول ،وتخلد يف ذاكرة النا�س
ي�سكن �إ ّال القلوب ،ومثل �سلطان ال ينام �إ ّال
يف الأحداق ..ومثل �سلطان ال تغيبه الأيام د.عبد الرحمن بن �سعد العرابي بعطفه ومعاملته لهم ..وه��ذا ما ظهر يف الكم
الهائل م��ن احل��زن ال��ذي �ساد ال��وط��ن ..وحق
فخلوده يف النفو�س �أبدي».
للوطن و�أهله �أن يحزنوا ،فالفقيد «�سلطان العز» رحمه اهلل،
و�أ��ض��اف العرابي يف مقاله يف جريدة املدينة �أن احل��وار
و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
الإن�ساين الراقي ل�سلطان اخلري ال ي�ستطيعه � ّأي فرد .فكثري
�أ�ستاذ التاريخ احلديث
ممن وهبهم اهلل ال�سلطة� ،أو املال� ،أو املكانة يتعالون على
ّ

ع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعة:

اف��ت��ق��دن��ا ن��ا���ص��ر امل������ر�أة وداع�����م امل�������ش���روع���ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة
نوال �أحمد – �شطر الطالبات
التقت «�أخبار اجلامعة» بعدد من ع�ضوات هيئة التدري�س ب�شطر الطالبات الالتي عربن عن
حزنهن ال�شديد و�أ�ساهن العميق على قيد الأمتني العربية والإ�سالمية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ،وقد �أ�شرن �إىل �أن ال�شعب ال�سعودي كافة مازال يعي�ش ال�صدمة ،على �سلطان
عم عطا�ؤه املر�أة ال�سعودية بدعمه للم�شروعات الن�سائية ورعايته لكل ما من
اخلري الذي ّ
�ش�أنه االرتقاء مب�ستقبل املر�أة ال�سعودية ،وقد جرت اللقاءات على النحو التايل:

د� .سمرية ها�شم :
كان رحمه اللـه ن�صري الفقراء وكافل الأيتام وداعم العلم
يف البداية كان لنا لقاء مع الدكتور �سمرية ها�شام باروم م�شرفة ق�سم االقت�صاد املنزيل
الرتبوي ،والتي قدت التعزية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
حفظه اهلل ،وللأ�سرة املالكة ولل�شعب ال�سعودي كافة و�أ�ضافت « :انتقل �إىل رحمة اهلل
�سلطان بن عبد العزيز داعم العلم ،ن�صري الفقراء ،وكافل الأيتام� ،صاحب االبت�سامة التي
ت�ضيء القلوب بعطفها وحنوها ،رحمه اهلل ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،ورزقه جوار النبي �سيدنا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».

د� .أ�سماء الأهدل:
رحم الـله �أبا خالد رحمة وا�سعة فهو الكرمي �أخو الكرمي
وكان اللقاء الثاين مع الأ�ستاذ امل�شارك بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية باجلامعة الدكتورة
�أ�سماء زين �صادق الأهدل التي و�صفت �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
رحمه اهلل بالكرمي �أخو الكرمي ،وقالت « :رحم اهلل �أبا خالد رحم ًة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح
جناته مع النبيني وال�شهداء وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيق ًا ،فذكراه يف نفو�س �أبناء اململكة
عزيزة وغالية ،فهو الكرمي ابن الكرمي �أخو الكرمي تقبلك اهلل يف �أعلى عليني فقد رفعتم
مكانة اململكة عالية ،وجزاكم اهلل تعاىل خري ًا عن كل فرد من �أفراد هذا الوطن الغايل.

د .عواطف لبني:
تغمد الـله الفقيد برحمته و�ألهمنا ال�صرب وال�سلوان
من جانبها قالت �أ�ستاذة االقت�صاد املنزيل الرتبوي الدكتورة عواطف عبد العزيز لبني :
«ببالغ احلزن والأ�سى ننعي ويل العهد �سلطان اخلري ون�س�أل اهلل �أن يتغمده برحمته و�أن
ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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الأخ�����ي�����رة

ببالغ الأ�سى واحلزن ،يتقدم معاىل مدير اجلامعة بالأ�صالة عن نف�سه و عن جميع من�سوبى و من�سوبات
اجلامعة وطالبها بخال�ص العزاء ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو
النائب الثاين �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز وجلميع ال�شعب ال�سعودي يف وفاة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام� ،سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن
يجزيه خري اجلزاء ملا قدمه لدينه ووطنه ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .

