
حميد القطان

احلمود: امللك سلمان رجل املرحلة باقتدار

أكد محافظ الفروانية الش���يخ فيصل 
احلم���ود أن مبايع���ة األمير س���لمان بن 
عبدالعزيز ملكا للمملكة العربية السعودية 
ستكون لها انعكاساتها األكثر من إيجابية 
على الواقع العربي ولم الشمل، واصفا إياه 
برجل املرحلة الذي يخوض غمار الصعوبات 
التي مير بها العاملان العربي واإلس���امي، 
وقائد السفينة احملنك الذي يبحر بها إلى 
بر األمان. وبني أنه إذا كانت األمة قد فقدت 
رجا عظيما حكيما فإن لها في امللك سلمان 
عزاء كبيرا، فهو س���ليل األس���رة الكرمية 
ورج���ل علمته األيام الكثي���ر، وقد عرفته 
عن قرب رجا مقداما حريصا على وحدة 
الصف العرب���ي، وله من املواقف الوطنية 

واإلنس���انية الكثير ما يجعله خير خلف 
خلير سلف.

وأضاف احلمود أننا في الكويت نرى في 
شخصية امللك سلمان بن عبدالعزيز القائد 
الكفء، واإلنسان الرائد في االنتقال باملنطقة 
إلى بر األمان، وتطمينها إلى أنها التزال في 
أيد أمينة تصون احلريات، وتعطي كل ذي 
حق حقه، وتعمل لترفيه شعوبها ومنحهم 

احلياة الكرمية.
وقال إن لقاءاتي السابقة مع امللك سلمان 
بن عبدالعزيز كش���فت لي املعدن األصيل 
واخللق احلميد الذي يتحلى به، ما يدفعني 
إلى التفاؤل بأن املرحلة املقبلة ستكون بارزة 

ومهمة في تاريخ املنطقة بأكملها. 

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ فيصل احلمود

ياسر أبل

العيسى وأبل: امللك سلمان ميتلك عالقات دولية متميزة
أشاد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
مبناقب خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز التي 
عرف بها منذ تسلمه ملسؤولياته 
املتعددة، مؤكدا ان خبرة امللك 
اجلدي����د وحنكته السياس����ية 
س����تكون صمام أمان للمملكة 
العربية السعودية سواء على 
الصعيد الداخلي أو اخلارجي ملا 
ميتلكه من عاقات دولية متميزة 
ودراية شاملة بأوضاع السعودية 
والسعوديني في مختلف املجاالت، 
حيث عرف بالقرب من املواطن 
السعودي خال وجوده في إمارة 
الرياض ووالية العهد، إضافة الى 
قربه من القرار السعودي على 
الصعيد اخلارجي منذ عشرات 
الس����نني بحكم قربه ومازمته 
ملوك الس����عودية املتعاقبني. 
من جهته، ب����ارك وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ياسر أبل خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز توليه دفة القيادة 
واحلك����م في اململك����ة العربية 
الس����عودية، موضحا انه خير 
خلف خلير سلف. وأضاف أبل: 
أن امللك سلمان بن عبدالعزيز 
قائد فذ ورجل املرحلة بامتياز، 
متمنيا له اس����تكمال مس����يرة 

جعل����ت من ش����خصيته رجل 
دولة ق����ادرا على قيادة اململكة 
بكل اقتدار. بدورها أكدت املديرة 
العامة ملنطقة الفروانية التعليمية 
بدرية اخلالدي أن تولي خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز مقاليد احلكم في 
اململكة العربية السعودية يعد 
اس����تمرارا للنهج احلكيم فهو 
احد الرجال املتفانني في خدمة 
الدين والوطن والش����عب من 
خال تاريخه السياسي احلافل 
باملناصب الت����ي تقلدها خال 
مسيرته احلافلة. من جانبه، أكد 
وكيل وزارة الشؤون عبداحملسن 
املطيري ان امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز هو خير خلف خلير 
سلف ان ش����اء اهلل، مؤكدا ان 
مسيرة اململكة السعودية نحو 
التقدم مستمرة ودورها الفعال 

مستمر ولن يتوقف.
وقال اني اتوجه الى اململكة 
العربية الس����عودية الشقيقة 
بخالص الع����زاء لرحيل امللك 
عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز هذه 
الش����خصية الفذة الذي فقدتها 
األمة العربية واإلسامية وعزاؤنا 
ان اململكة في أيد أمينة الستكمال 
الدور املميز السيما في مجلس 

التعاون اخلليجي.

اخلير والنماء خلدمة الشعب 
السعودي والنهوض بالقضايا 
العربية واإلس����امية، وكذلك 
التهنئ����ة موصول����ة إلى ولي 
العهد صاحب الس����مو امللكي 
األمي����ر مقرن ب����ن عبدالعزيز 
وولي ولي العهد صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، داعيا اهلل أن تشهد 
اململكة في ظل القيادة السعودية 
أوج ازدهارها وتقدمها. بدوره 
توجه مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد، 
بالدعاء إلى املولى عز وجل بأن 
يوفق خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، الستكمال مسيرة النهضة 

واالزده����ار والتقدم في اململكة 
العربية الس����عودية الشقيقة، 
مؤك����دا أنه خي����ر خلف خلير 

سلف.
من جانبها قالت وكيلة وزارة 
التربية والتعليم العالي مرمي 
الوتيد ان تولي األمير سلمان 
بن عبدالعزي����ز مقاليد احلكم 
في اململكة العربية السعودية 
يأتي استمرارا للحكمة والعطاء 
الذي متيزت به األسرة احلاكمة 
في السعودية، مشيرة الى ان 
خادم احلرمني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز أح����د أبرز رجاالت 
دول اخللي����ج والعالم العربي 
واإلسامي ملا ميتلكه من خبرة 
سياس����ية وصفات شخصية 

الشيخ عبداهلل األحمدد.بدر العيسى

يوسف العميريفوزي املجدلي

شخصيات: امللك سلمان قادر على استكمال مسيرة النهضة
توجه عدد من السياسيني 
بخالص التهنئة إلى الش����عب 
لتول����ي خ����ادم  الس����عودي 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب����ن عبدالعزيز قي����ادة الباد، 
مؤكدي����ن أنه خير خلف خلير 
س����لف، حيث أكد وكيل وزارة 
املواصات م.حميد القطان أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز له خبرة 
سياس����ية عريض����ة تراكمت 
عبر س����نوات من العمل اجلاد 
والدؤوب، فهو با منازع رجل 
امللفات الصعبة وصاحب دور 
رئيسي في املفاوضات مع قادة 
العالم س����واء الذين يزورون 
اململكة أو في الوفود السعودية 
التي جتوب العالم، موضحا أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز هو أحد 
األعمدة الرئيسة للحكم في الدولة 
السعودية الثالثة، مشيرا إلى أن 
امللك سلمان ميتلك من املهارات 

للغة الطبيعية بجامعة الكويت 
املستش����ار في اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات د.صاح 
الناجم أن خادم احلرمني الشريفني 
امللك س����لمان ب����ن عبدالعزيز 
شخصية تتمتع بحب واحترام 
الشعب الس����عودي وله مكانة 
كبيرة إقليميا ودوليا. وبدوره، 
أكد رئيس بيت الكويت لألعمال 
الوطنية يوس����ف العميري أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز هو أحد 
أبرز أعمدة احلكم األساسية في 
اململكة، ملا يتمتع به من خبرة 
سياس����ية كبيرة، فقد نال ثقة 
ملوك السعودية السابقني وعمل 
مستشارا لهم، فضا عن كونه 
من الش����خصيات التي عليها 
إجماع على كفاءتها وإخاصها 
إقليميا ودوليا، مشددا على قدرته 
على استكمال مسيرة النهضة 
السعودية وقيادة سفينتها بكل 

حنكة واقتدار.

والقدرات التي جتعل منه رجل 
املرحلة ب����كل ما حتمله الكلمة 
من معان. ومن جهته، أكد أمني 
عام برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي أن خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود هو استمرار 
للنهج الوسطي واملتوازن للمملكة 
العربية السعودية فهو بحق خير 

خلف خلير سلف، الفتا إلى أنه 
ميتلك من املؤهات والقدرات 
الت����ي جتعل منه رجل املرحلة 
وخصوصا ف����ي ظل ما متر به 
املنطقة م����ن تطورات وأحداث 
متسارعة، متمنيا للمملكة دوام 
االس����تقرار واستكمال مسيرة 

النهضة واالزدهار في عهده.
بدوره، أكد أستاذ علم اللغة 
احلاسوبي واملعاجلة احلاسوبية 

سلمان الدوسري

الدوسري: خادم احلرمني صاحب رؤية ثاقبة
قال أمير قبيلة الدموخ 
الشيخ س���لمان اجلويعد 
الدوسري إن خادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الشريفني 
عبدالعزيز خير خلف خلير 
سلف، وهو رجل صاحب 
رأي ومكان���ة كبيرة لدى 
األسرة احلاكمة في اململكة 
العربية السعودية، وله باع 
طويل في العمل السياسي 
واالجتماع���ي والش���ؤون 
احمللي���ة والدولي���ة. وبني 
أن التفاف الش���عب حوله 
ومبايعته خلفا لفقيد األمة 
وحاكمها البارز امللك عبداهلل 
إقرارا  بن عبدالعزيز، يعد 

علنيا بسداد النهج وأهميته 
ف���ي اس���تقرار املنطق���ة، 
وخصوصا في ظل الظروف 
الراهن���ة ووق���وع بعض 
الدول حتت وطأة احلروب 
والنزاعات. وأفاد بأن امللك 
سلمان صاحب رؤية ثاقبة 
وبصي���رة ناف���ذة وحكمة 
جامعة، وهو صاحب جتربة 
واسعة وخبرة عميقة في 
إدارة أمور الباد وله عاقات 
إلى  مميزة محليا ودوليا، 
جانب كونه تربى وترعرع 
في مدرسة آل سعود العريقة 
والتي نهل منها جميع أبناء 

األسرة الكرمية.

موسى أبوطفرة - أسامة دياب - فرج ناصر -  بيان عاكوم - محمد راتب
فريق

العمل

مسؤولون أشادوا مبا ميتلكه خادم احلرمني من خبرة وحنكة سياسية

أكدوا أنه يحمل خبرات أكثر من نصف قرن في احلياة السياسية وسيواصل مسيرة النماء

سفراء: مسيرة امللك سلمان اتسمت باحلكمة واالعتدال

املجتمعات الناشطة«، مشيرا 
الى أن »اجلمي����ع يراهن على 
هذا النهج الذي سيسلكه امللك 
سلمان بن عبدالعزيز«، داعيا 

له بالتوفيق والنجاح.
ب����دوره أش����ار الس����فير 
الفلس����طيني لدى الباد رامي 
طهبوب الى أنه »من املؤكد أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز سيتبع 
نهج امللوك السابقني بخصوص 
سياس����ة اململك����ة اخلارجية 
القائم����ة عل����ى توحيد الصف 
الى  العربي واإلسامي«، الفتا 
»أن جال����ة امللك له تاريخ في 
دعم القضية الفلسطينية حيث 
ترأس اللجنة الشعبية ملجاهدي 
فلس����طني جلمع التبرعات في 

اململكة العربية السعودية من 
أجل اقامة مشاريع عديدة تدخل 

في مجاالت التنمية«.
ولفت طهبوب: »تربط خادم 
احلرمني الشريفني عاقات خاصة 
ومميزة مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس«، مبينا أن »امللك 
س����لمان أك����د للرئيس عباس 
موق����ف اململكة م����ن القضية 
الفلسطينية الداعم والتاريخي 
واملوحد على مدى السنني وبأن 
الفلسطينية والقدس  القضية 
خط أحمر«، مشيرا الى انه من 
املؤكد سيكون له نظرته للقضية 
التي ستلقى كل الدعم في عهده، 
موضحا ان القيادة الفلسطينية 
تس����اند اململكة في كل املواقف 
خصوصا تلك التي تتخذها في 

مكافحة اإلرهاب.
 ومن جهته بنينّ سفير األردن 
في الكويت محم����د الكايد »ان 
امللك س����لمان ب����ن عبدالعزيز 
ميثل اخلبرة املتراكمة واحلكمة 
والس����ير عل����ى نهج س����لفه 
الصالح«، موضحا أن »مسيرة 
اململك����ة املوصوف����ة باالتزان 
والعق����ل واحلكمة ستس����تمر 
في ظل قيادته، كما سيس����تمر 
متابعت����ه للش����ؤون العربية 

واإلسامية«.
وزاد »مم����ا ال ش����ك فيه ان 
اململكة الشقيقة الكبرى تعتبر 
مثاال للواقعية ومنوذجا للتقدم 
وتعول الشعوب العربية على 
حكمة امللك اجلديد وخبرته في 
قيادة اململكة ملا يحقق لها كل 

تقدم وازدهار«.
أما سفير اجلزائر خميسي 
عريف فقد اش����ار الى ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز معروف من خال 
التي تقلدها بخبرته  املناصب 
وجتربته وبالتالي سيكون خير 
معني ملتابعة مسيرة التنمية في 
اململكة الى جانب متابعة القضايا 

العربية واإلسامية.
ولفت الى ان����ه خير خلف 
خلير سلف، متمنيا له التوفيق 

في أداء مهامه.
وفي السياق ذاته لفت سفير 
تونس لدى الباد نورالدين الري 
الى ان خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز يعد 
الدولة السعودية  من رجاالت 
وكان وليا للعهد، مش����يرا الى 
انه مع����روف بحكمته وإميانه 
بالقضاي����ا العربية وقربه من 
املجتمع السعودي، متمنيا له 
التوفيق في استكمال مسيرة 
اململكة الداعمة للقضايا العربية 

واإلسامية.
وفي السياق ذاته، قال مدير 

إدارة آسيا في وزارة اخلارجية 
السفير محمد املجرن الرومي 
ان خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز 
رجل ذو خبرة، حيث كان وليا 
للعهد وأميرا ملنطقة الرياض، 
التوفيق والنجاح  متمنيا له 
في هذه املهمة الصعبة، الفتا 
الى انه كما قال في كلمته ان 
مواقف اململكة مستمرة على 

نفس النهج.
أم���ا نائب عميد الس���لك 
الديبلوماسي وعميد السلك 
العرب���ي في الكويت س���فير 
الصوم���ال عبدالقادر أمني ان 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز 
شخصية معروفة وله مساعيه 
الطبية، متمنيا ان يقوم مبا قام 
به خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز � رحمه اهلل � 
في افريقيا خصوصا ان القارة 
الى  األفريقية بأمس احلاجة 

مساعدة اململكة.
ولفت السفير اإلماراتي لدى 
الباد رحمة الزعابي ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز خير خلف خلير 
سلف، مش���يرا الى انه رجل 
قيادي بكل معنى الكلمة وذو 

خبرة سياسية واقتصادية.
من ناحيته، أوضح السفير 
اإليراني لدى الباد علي رضا 
عنايتي ان املنطقة حتتاج الى 
الوئام والوفاق واستتباب األمن 
وواجب علينا جميعا ان نقود 
املنطقة الى بر األمان، مشيرا 
الى أن خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز له 
دور في هذا املجال، الفتا الى 
انه كان تشرف بلقائه عندما 
كان أميرا للرياض، ووجدناه 
رجا حكيما ومحبوبا، وبقلبه 
الصافي يستطيع ان يسخر 

القلوب.

عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه 
اهلل، وخادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز«، الفتا 
الى أنه »خبر احلكم على مدى 
نصف قرن كأمير ملنطقة الرياض 
والعاصمة املركزية«، مشيرا الى 
أن »اجلميع ملس التطور والتقدم 
الذي شهدته الرياض واململكة 
كلها خال تلك احلقبة مما يعني 
أنه يعط����ي األمان واالطمئنان 
ملسيرة طويلة جعلت من اململكة 
مركز ثقل سياسي واقتصادي 
في املنطق����ة والعالم«، مضيفا 
»كما تعطي األمل باس����تمرار 
االعت����دال واالنفت����اح عل����ى 
احلضارات مستندا الى مبادئ 
إسامية متوازنة ومتماشية مع 
التطور والتغير الطبيعي في 

الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز في تطوير العاقات 
العربية - العربية واخلليجية 
- اخلليجية، ومع دول اجلوار«، 
مبينا انهم »ينظرون اليه بأمل 
كبي����ر ب����ان تك����ون العاقات 
الراحل  استمرارا ملا بدأه امللك 
خال الفترة األخيرة من حكمه 
من فتح نافذة للتعاون، ووضع 
لبنة انطاق����ة لهذه العاقات، 
والتي نأم����ل أن حتمل ما فيه 
اخلير لصالح البلدين واألمتني 

العربية واإلسامية«.
 من جانبه لفت سفير لبنان 
لدى الباد خضر حلوة الى أن 
»أهمية تسلم امللك سلمان بن 
عبدالعزي����ز زمام احلكم تكمن 
في الرؤية املشتركة بني امللك 

أجمع ع����دد من الس����فراء 
املعتمدين ل����دى الكويت، على 
حنكة وحكم����ة خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز، مشيرين الى أنه ميثل 
التجربة، واخلبرة املتراكمة، وهو 
خير معني ملتابعة مسيرة التنمية 
في اململكة، الى جانب متابعة 
القضايا العربية واإلسامية، 
مؤكدي����ن انه خير خلف خلير 
سلف، وس����يتبع نهج امللوك 
الس����ابقني، في سياسة اململكة 
اخلارجية القائمة على توحيد 

الصف العربي واإلسامي.
 ف����ي البداي����ة قال س����فير 
جمهورية الع����راق لدى الباد 
محمد حس����ني بح����ر العلوم: 
»انطاقا مما نعرفه من املاضي 
واحلاض����ر، فان حي����اة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، اتسمت باحلكمة 
الزاخرة«،  واالعتدال واألعمال 
مشيرا الى »خطابه، حيث سأل 
اهلل أن ميده بعونه، وتوفيقه، 
ويس����اعده على حمل األمانة، 
متمسكا بالنهج الذي سار عليه 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - 
رحمه اهلل«، الفتا الى أنه »خريج 
هذه املدرس����ة، وهذه املرحلة 
التاريخية الطويلة، وكان أحد 
تاميذها، ويكفي أنه كان خلمسة 
عقود أميرا ملدينة الرياض، والتي 
استطاع أن يحولها من صحراء 
الى مدينة تتسم بكل إمكانيات 

النجاح واحلياة املدنية«. 
 وأض����اف بح����ر العل����وم: 
»ان هذه الفت����رة التي متر بها 
األمة والعالم يسودها اإلرهاب 
والتقلبات السياس����ية، والتي 
حتتاج الى احلزم والقوة وسداد 
الرأي واحلنكة، سائا اهلل ان 

يأخذ بيده لقيادة السفينة«.
وتاب����ع »نحن ف����ي العراق 
نعول على حكمة خادم احلرمني 
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