
دور ريادي إقليميًا ودوليًا
على  واملقيمون  اململكة  �شعب  يحتفي 

على  اأع���وام  �شته  م��رور  مبنا�شبة  اأر�شها 

ت���ويل خ���ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن امللك 

حفظه   – �شعود  اآل  بن عبدالعزيز  �شلمان 

اهلل – مقاليد احلكم ملكاً للمملكة العربية 

ب��الإجن��ازات،  �شغوفة  وقلوبهم  ال�شعودية، 

مطمئنة باخلري والعطاء يف كافة املجالت.

حيث �شهدت مملكتنا الغالية منذ مبايعة 

 – �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خادم 

اأيده اهلل- اإجنازات تنموية عمالقة متيزت 

بال�شمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته 

يف خمتلف القطاعات؛ مما ي�شعها يف مكان 

متقدم بن دول العامل الكربى.

ال�شريفن  وق��د ع��زز خ���ادم احل��رم��ن 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل – دور اململكة الريادي 

اإقليمياً ودولياً، واأثبت اأن بالدنا تتبواأ مكانة مرموقة يف العديد من املحافل 

واملبادرات الإقليمية والدولية. وجتيء هذه الذكرى بعد اأيام من خطاب خادم 

احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل – يف 

افتتاح اأعمال ال�شنة الأوىل من الدورة الثامنة ملجل�س ال�شورى، والذي يعد 

منهاج عمل ي�شرت�شد به حول توجهات الدولة يف الداخل واخلارج وروؤيتها 

يف احلا�شر وامل�شتقبل، وما ا�شتمل عليه اخلطاب امللكي من اعتزاز اململكة 

مبا متر به من تطور تنموي �شامل وفقاً خلطط برامج روؤية اململكة »2030«، 

وتعزيز دور القطاع اخلا�س ومتكينه ك�شريك فاعل يف التنمية.

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  ل�شيدي  اأج��دد  اخلتام  ويف 

عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل – البيعة على ال�شمع والطاعة يف املن�شط 

واملكره، وعلى العهد والولء باقون، واهلل اأ�شال اأن يدمي عليه نعمة ال�شحة 

والعافية وال�شداد والتوفيق، واأن يحفظ على بالدنا اأمنها وعزها.

وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية

عهد ميمون
البيعة  ب��ذك��رى  ال��غ��ايل  وطننا  يحتفي 

احلرمن  خ���ادم  م���ولي  ل��ت��ويل  ال�شاد�شة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 

ملكاً  احلكم  مقاليد  اهلل  يحفظه  �شعود 

هذه  وترتبط  ال�شعودية،  العربية  للمملكة 

وتقدم  اإيجابية  بتحولت  العطرة  الذكرى 

�شتى  يف  ب��ج��دارة  اململكة  حققته  ملمو�س 

املجالت.

اهلل  يحفظه  امليمون  عهده  �شهد  فقد 

روؤية اململكة 2030 التي ر�شمت التوجهات 

للم�شتقبل،  ا���ش��ت��ع��داداً  للمملكة  احلالية 

هذه  تنفيذ  يف  اجل��ه��ات  جميع  و�شرعت 

كبرياً  اهتماماً  اأول��ت  التي  املباركة  الروؤية 

يرفع من عزته وكرامته  باملواطن، وكل ما 

دول  بن  ال�شدارة  مكانة  لتبووؤ  اململكة  الكرمي، وعززت من فر�س  وعي�شه 

العامل املتقدم يف ظل دعم ومتابعة مولي خادم احلرمن ال�شريفن و�شمو 

تاأتي هذه الذكرى العطرة لتبث روح  ويل عهده الأمن يحفظهما اهلل.كما 

التفاوؤل والعطاء يف نفو�س اأبناء هذا الوطن لتلبية احتياجات الوطن، وبذل 

املزيد من اجلهد، والعطاء، واحلر�س على اإتقان العمل، والتطوير امل�شتمر، 

واللتزام بتنفيذ روؤية اململكة وفق حماورها الثالث »جمتمع حيوي، ووطن 

طموح، واقت�شاد مزدهر«، وهي املحاور التي �شتدعم مب�شيئة اهلل حتقيق 

اأجيالنا احلالية والقادمة مل�شتقبل واعد وم�شرق.

حفظ اهلل بالدنا وقيادتنا الر�شيدة واأدام علينا اأمننا واأماننا.

وكيل اجلامعة للتخيط والتطوير 

عهد زاهر ومسار سليم
تخاجلنا م�شاعر الفرح والفخر وال�شعادة 

يف ذكرى البيعة ال�شاد�شة خلادم احلرمن 

عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 

والعزم،  احل��زم  مللك  ال��ولء  معها  ويتجدد 

ملك الإجناز والتقدم والتطور، ملك القيادة 

عليه  والرهان  بالوطن  والنهو�س  والتاأثري 

وعلى �شعبه للو�شول بهم نحو م�شاف الدول 

املتقدمة.

ت��وا���ش��ل امل��م��ل��ك��ة وه���ي حت��ت��ف��ل ال��ي��وم 

بالذكرى ال�شاد�شة ملبايعة امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز وويل عهد الأمن حفظهما اهلل، 

ال�شري قدماً يف ركب العامل الأول، وتاأ�شي�س 

الداخل،  يف  املوؤ�ش�شي  للعمل  �شليم  م�شار 

العديد من  الزاهر  العهد  حيث �شهد هذا 

القرارات والإجنازات التي يفتخر بها كل موطن ينتمي لهذا الوطن.

اأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن جميع من�شوبي عمادة تطوير املهارات اأرفع 

اأ�شمى اآيات التقدير وال�شمع والطاعة ملقام خادم احلرمن ال�شريفن امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز - اأيده اهلل - مبنا�شبة الذكرى ال�شاد�شة للبيعة املباركة، 

والتهنئة مو�شولة ل�شمو ويل عهده الأمن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل، 

وال�شعب ال�شعودي الأبي بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية على نفو�شنا جميعاً.

واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يوفق قيادتنا احلكيمة واأن يحفظ مملكتنا الغالية من 

عبث العابثن واأن يحفظنا جميعاً لنكون درعاً واقية لهذه البالد الطاهرة.

عميد عمادة تطوير املهارات

الدعوات  وعظيم  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  اأرف��ع 

والطاعة  وال�شمع  والوفاء  الولء  بخال�س  مقرونة 

اإىل مقام خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود، ول�شاحب ال�شمو امللكي 

ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع - 

حفظهما اهلل - مبنا�شبة الذكرى ال�شاد�شة لتويل 

خادم احلرمن ال�شريفن مقاليد احلكم يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

تظلنا يف هذه الأيام هذه الذكرى الغالية على 

منا�شبة  وهي  جميعاً،  بها  نحتفي  حيث  نفو�شنا 

وطنية نعتز ونفخر من خاللها بهذا القائد العظيم 

لهذه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  قي�س  حيث  امل�شلح، 

البالد املباركة ابناً باراً من اأبنائها، ي�شر اهلل على 

يديه الرخاء والعزة والنماء، فا�شتطاع بحكمته اأن 

ير�شخ قواعد البناء والإ�شالح كما ا�شتطاع بحنكته 

اأن يجعل للمملكة مكانة مرموقة بن دول العامل.

ي�شرين يف هذه املنا�شبة الغالية اأن ن�شتذكر ما 

حققته اململكة على يديه  -اأيده اهلل- خالل الفرتة 

املا�شية من خطوات حثيثة نحو التنمية والتطوير 

واملُنجزات  امل�شتويات،  جميع  على  والتحديث 

العظيمة خري من ي�شهد بذلك، فالتغريرَّ الإيجابي 

الغالية  بالدنا  تقدم  على  وانعك�س  ووا�شح،  جلي 

يف املجالت كافة �شواء على ال�شعيد الدويل من 

خالل تعزيز ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة، وبت�شجيع 

والرعاية  الدعم  وتقدمي  اخل��ارج��ي،  ال�شتثمار 

للدول املجاورة، وكذلك الدعم الالحمدود لق�شايا 

امل�شلمن يف املحافل الدولية، كما تطرق له خادم 

ال�شنوية  كلمته  اهلل يف  اأي��ده  ال�شريفن  احلرمن 

ال�شافية مبجل�س ال�شورى موؤخراً.

واأي�شا الإعالن عن تاأ�شي�س عدد من املجال�س 

وال�شالم  الأم��ن  تعزز  التي  الدولية  والتحالفات 

وال�شتقرار يف املنطقة، وكان اآخرها كلمة �شمو ويل 

العهد الأمن ملجل�س التن�شيق ال�شعودي – العراقي، 

واأي�شاً كلمات �شمّوه الكرمي لل�شعب ال�شعودي والتي 

تعترب حافزاً كبرياً وموؤ�شراً على جهود عظيمة يف 

�شبيل العمل على رفاهية املواطن 

وتطوير الوطن، حيث اإنه من ثمار 

روؤية اململكة احلكيمة التي يقودها 

مت  اهلل  حفظه  العهد  ويل  �شمو 

اململكة،  يف  البطالة  ن�شبة  تقليل 

وكذلك تنويع م�شادر دخل الدولة 

وم�شاعفة حجم القت�شاد وزيادة 

مرونته.

الدولة حتر�س  اأن  �شمّوه  وذكر 

ك��ل احل��ر���س ع��ل��ى رف���ع م�شتوى 

ر  الثقافة ومكافحة ظاهرة الت�شحرَّ

وال��ق�����ش��اء على ال��ف�����ش��اد، ع��الوة 

على عقد ورئا�شة عدة قمم على 

من  ع��دد  ملناق�شة  رفيع  م�شتوى 

وكان  والقت�شادية،  ال�شيا�شية  املحورية  الق�شايا 

حيث  الع�شرين،  لقمة  اململكة  رئا�شة  اأبرزها  من 

تعد جمموعة الع�شرين املنتدى الرئي�شي للتعاون 

اأكرب  ي�شم  حيث  ال��دويل،  والتنموي  القت�شادي 

اأهم  ملناق�شة  العامل  م�شتوى  على  القت�شادات 

الق�شايا.

والتطوير  التنمية  كانت  املحلي  ال�شعيد  وعلى 

اأيده  ولزالت بقيادة خادم احلرمن ال�شريفن - 

اهلل – و�شمو ويل عهده الأمن، ت�شعى وتبذل كل 

غال ونفي�س، فكانت اململكة حا�شرة مع تداعيات 

اأزمة كورونا حيث قدمت مبادرات حكومية للقطاع 

اخلا�س، وخ�شو�شاً املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 

�شملت اأكرث من »218« مليار ريال، اإ�شافة لدعم 

القطاع ال�شحي مببلغ » 47« مليار ريال، عالوة 

امل�شاريع  يف  وال��ت��ق��دم  العمل  ا�شتمرارية  على 

احلرمن  وقطار  نيوم  مثل  وال�شخمة،  احليوية 

والتي  الدرعية  تطوير  وم�شروع  القدية  وم�شروع 

حتوي حي الّطريف والذي مت ت�شجيله يف قائمة 

من  الكثري  وغريها  لليون�شكو،  العاملي  ال���رتاث 

امل�شاريع احليوية التي تخدم الوطن واملواطن.

اإن خادم احلرمن ال�شريفن يويل التعليم مكانة 

خا�شة حيُث قال حفظه اهلل: »من املهم اأن توا�شل 

والثقافية  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا 

وبناء  احل�شارة  �شنع  يف  دوره���ا 

لهذه  دعمنا  نوا�شل  واأن  الإن�شان 

ال�شروح العلمية«.

الكرمي  مقامه  دع��م  اإط��ار  ويف 

للتعليم العايل فقد وافق اأيده اهلل 

على م�����ش��روع ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات، 

امللك �شعود واحدة  وكانت جامعة 

من ثالث جامعات تقرر ا�شتقاللها 

يف املرحلة الأوىل، وهو ما�شيوؤدي 

وحت�����ش��ن  ك���ف���اءت���ه���ا  رف�����ع  اإىل 

خمرجاتها لتلبية احتياجات �شوق 

ال��ع��م��ل مب���ا ي��ح��ق��ق ال���ش��ت��دام��ة 

على  العاملية  والتناف�شية  والريادة 

�شوء روؤية اململكة ٢٠٣٠.

ول تزال املنجزات متوالية يف عهد �شيدي خادم 

احلرمن ال�شريفن �شلمان احلزم والعزم - ن�شره 

الأم��ري  الأم���ن  العهد  ويل  �شمو  وبعناية   - اهلل 

حممد بن �شلمان حفظه اهلل.

احلرمن  خل��ادم  ال�شاد�شة  البيعة  ذك��رى  اإن 

وغالية  عزيزة  ذك��رى   � اهلل  حفظه   � ال�شريفن 

على قلوبنا يف ظّل قيادة ر�شيدة عازمة على جعل 

الدويل  املجتمع  يف  مرموقة  مكانة  ذات  اململكة 

على كافة الأ�شعدة، ونحن ن�شتذكر تلك الذكرى 

الغالية فاإننا جميعاً جندد فيها البيعة على ال�شمع 

والطاعة لولة الأمر يف ظّل قيادة ر�شيدة عازمة 

على جعل اململكة ذات مكانة تليق بها يف املجتمع 

الدويل، وتعزيز م�شرية الرقي والنماء والعطاء يف 

اأن ميتع  وجل  عز  املوىل  داعن  املحلي،  املجتمع 

واأن  والعافية  بال�شحة  ال�شريفن  خادم احلرمن 

ميده بعونه وتوفيقه، واأن يحفظ �شمو ويل عهده 

الأمن، �شائاًل اهلل عز وجل اأن يحفظ هذا الوطن 

الغايل ويدمي عليه نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار 

ويحفظه من �شرور وكيد الأعداء احلاقدين.

وكيل اجلامعة

اأرفع  العطرة  املنا�شبة  هذه  يف 

والمتنان  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 

وال��ولء  الوفاء  بخال�س  والعرفان 

ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  ملقام 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 

امللكي  ال�شمو  ول�شاحب  �شعود، 

الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع - 

يحفظهم اهلل - وال�شعب ال�شعودي 

الأغر، مبنا�شبة الذكرى ال�شاد�شة 

ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  لتويل 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 

مقاليد   - اهلل  حفظه   – �شعود 

للوطن  ي��ج��دد  وم��ي��ث��اق  منهاج  فالبيعة  احل��ك��م، 

�شموخه ونه�شته.

ما حققته  ا�شت�شعار  بد من  املنا�شبة ل  وبهذه 

اململكة يف يومنا هذا من اإجنازات تنموية وتطويرية 

يف �شتى املجالت التعليمية وال�شحية والقت�شادية 

بال�شمولية  التي متيزت  وال�شيا�شية  والجتماعية 

واأمنه  واملواطن  الوطن  وتنمية  بناء  يف  والتكامل 

وازدهاره، مما جعلها وهلل احلمد يف م�شاف الدول 

العاملية املتقدمة، فعلى ال�شعيد الداخلي ات�شمت 

قرارات حكومتنا الر�شيدة يف ظل القيادة احلديثة 

يف تبني ثقافة التغيري والتحول وحتقيق الن�شباط 

الدولة  موؤ�ش�شات  جميع  يف  وال�شفافية  واللتزام 

واإجراءاتها.

تعمل  ال���دويل  ال�شعيد  وعلى 

وف�����ش��ل��ه  اهلل  ب���ع���ون  امل��م��ل��ك��ة 

وبرتاأ�شها لقمة جمموعة الع�شرين 

»G20« للعام 2020م والتي متثل 

ثلثي التجارة العاملية، على حتفيز 

جميع القطاعات لل�شري يف عجلة 

حتقيق  نحو  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 

خالل  م��ن   2030 اململكة  روؤي���ة 

الوطني  القت�شاد  وتنويع  تنمية 

الدخل  م�شادر  وتنويع  ال�شعودي 

العمل  م��ن فر�س  امل��زي��د  وت��وف��ري 

وتقلي�س  واملواطنات  للمواطنن 

العتماد ب�شكل رئي�س على النفط 

ن�شبة  اإىل  لي�شل  القومي  للدخل  كم�شدر وحيد 

بها  التي مت��ر  الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  %50 يف 
املنطقة والعامل، بالإ�شافة اإىل اأهمية ال�شتثمار 

الأعمال  وري��ادة  والتطوير  والبحث  التعليم  يف 

بناء  اأج��ل  من  العاملية  املناف�شة  على  والت�شجيع 

اقت�شاد وطني مبني على املعرفة.

�شنوات  ال�شت  خ��الل  اململكة  �شهدت  وق��د 

املا�شية نتائج ملمو�شة يف القت�شاد الوطني منها 

على �شبيل املثال ل احل�شر؛ انخفا�س م�شاهمة 

النفط يف الناجت املحلي للمملكة مقارنة بال�شنوات 

املا�شية، منو كبري يف ال�شناعات التحويلية لدعم 

البناء  قطاع  اإ�شهام  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت 

واملدن القت�شادية يف تنويع م�شادر الدخل ودعم 

الناجت املحلي الإجمايل، جودة تطبيقات احلكومة 

تقدمها  التي  الإلكرتونية  واخلدمات  الإلكرتونية 

والبلديات  وال�شحة  التعليم  قطاعات  يف  الدولة 

والعدل والأحوال املدنية والنقل.

م�شتوى  يف  مميزاً  تقدماً  اململكة  �شهدت  كما 

جودة قطاعات الرعاية ال�شحية العامة واخلا�شة، 

ملواجهة  اململكة  ت�شدي  ذلك من خالل  ويتج�شد 

حكومتنا  ت�شطر  حيث  العاملية،  ك��ورون��ا  جائحة 

الر�شيدة مواقف حملية ودولية تاريخية يف مواجهة 

ال�شحية والقت�شادية  الظروف  اجلائحة يف ظل 

الراهنة التي يواجهها العامل برمته.

بالإ�شافة اىل تطوير قطاع الت�شالت وتقنية 

املعلومات، ويف جمال التعليم اجلامعي تعي�س اململكة 

ب�شمعة  حتظى  فاأ�شبحت  �شاملة  تعليمية  نه�شة 

اجلامعات  تبووؤ  خالل  من  عالية  ذهنية  و�شورة 

ال�شعودية مراتب متقدمة يف الت�شنيفات العاملية، 

والبحث والتطوير وت�شجيل براءات الخرتاع.

يف اخلتام، اأتقدم بال�شكر وعظيم المتنان لولة 

املبارك جلميع  الأم��ر يحفظهم اهلل على دعمهم 

الرعاية  قطاعي  راأ�شها  وعلى  الدولة  قطاعات 

ال�شحية والتعليم اللذين ي�شبان يف نه�شة اململكة 

امل�شتدامة  التنموية  خططها  وخدمة  وازدهارها 

وتلبية احتياجات املجتمع واملواطن.  

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي

حت���ل يف ه����ذه الأي������ام ال��ذك��رة 

احلرمن  خ���ادم  لبيعة  ال�شاد�شة 

ال�����ش��ري��ف��ن امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب��ن 

عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل. 

�شت �شنوات م�شت من الإجنازات 

ترتكز  وا�شحة  وروؤي���ا  خطط  وف��ق 

الوطن  اأمن و�شالمة  بالأ�شا�س على 

ولعلنا  املواطنن،  ورخ��اء  ورفاهية 

اخلطاب  ن�شتذكر  امل��ق��ام  ه��ذا  يف 

اأع��م��ال  اف��ت��ت��اح  يف  ال��ك��رمي  امللكي 

الثامنة  ال���دورة  م��ن  الأوىل  ال�شنة 

من  ت�شمنه  وم��ا  ال�����ش��ورى  ملجل�س 

الأم���ان  النف�س  يف  بعثت  ك��ل��م��ات 

والتفاوؤل ور�شمت لنا خارطة طريق 

نحو  والنطالق  التحديات  ملواجهة 

الإجنازات والنجاحات.

متر ه��ذه ال��ذك��رى وب��الدن��ا تقود 

اململكة  ا�شت�شافة  خالل  من  العامل 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ق��م��ة ق���ادة 

والتي   »G20« الع�شرين  جمموعة 

للتعاون  الرئي�شي  امل��ن��ت��دى  مت��ث��ل 

بعد  م�شتندة  ال���دويل  القت�شادي 

و�شالبة  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى  اهلل  ت��وف��ي��ق 

اقت�شادها ودورها الهام واملحوري يف 

الكثري من الق�شايا العاملية ومواقفها 

الثابتة والرا�شخة لال�شتقرار العاملي 

جوهر  وه��ي  امل�شتدامة  والتنمية 

اأهداف جمموعة الع�شرين.

جندد  الغالية  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

والطاعة  وال�شمع  والبيعة  ال���ولء 

ملقام خادم احلرمن ال�شريفن امللك 

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

الأم��ري  الأم���ن  ع��ه��ده  ويل  و�شمو 

عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد 

اأن  اهلل  ون�شاأل   – اهلل  حفظهما   –
يدمي على بالدنا الأمن وال�شتقرار 

والرخاء والنماء.

وكيل جامعة للم�شاريع
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إنجازات في شتى المجاالت

ست سنوات من اإلنجازات
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