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عاهل البحرين وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من السعوديين كانت في استقباله

تتضمن إعفاءات من القروض وإيجاد فرص عمل للشباب واإلعانة بوجه الغالء 

خادم الحرمين يعود إلى المملكة بعد رحلة عالج ناجحة  

العاهل السعودي يقدم مزايا للسعوديين تتجاوز 150 مليار ريال

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز محييا عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كان في مقدمة مستقبليه لدى عودته إلى الرياض أمس                   )رويترز(

صاحب الس��مو امللكي وزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز خالل إلقاء كلمة تلفزيونية 
ترحيبا بعودة امللك عبداهلل           )واس( صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير سلطان بن عبدالعزيز ملقيا كلمة مبناسبة عودة خادم احلرمني    )واس(

جموع السعوديني يلوحون ملوكب خادم احلرمني                 )ا.پ(

الري����اض � وكاالت: عاد خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بعد ظهر أمس إلى الرياض قادما من 
املغرب، بعد رحلة عالج ونقاهة في اخلارج استغرقت نحو 

ثالثة أشهر.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم احلرمني، عاهل البحرين  
امللك حمد بن عيسى، وصاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز آل س���عود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع وحشد كبير من األمراء والوزراء والقيادات 
العسكرية واملواطنني السعوديني والسفراء املعتمدين لدى 

البالط السعودي.
وقد أعرب خادم احلرمني الش����ريفني عن ش����كره جلميع 
مستقبليه وقال »أخواني وأبنائي املستقبلني: أشكركم وآسف 
ألني ما متكنت من السالم عليكم.. مع حتياتي لكم فردا فردا. 
وكذلك الشعب السعودي الوفي احلبيب إلى قلبي من رجال 
ونساء وأطفال أشكرهم وأمتنى لهم التوفيق والصحة وأطلب 
من املولى � عز وجل � أن يؤتيهم إن شاء اهلل الصحة والعافية 

في أبدانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، وشكرا لكم«.
عق����ب ذلك قدم طفل وطفلة باقت����ي ورد خلادم احلرمني 
ترحيبا مبقدمه ثم توجه إلى قصره في موكب رس����مي فيما 
كانت الفرق الش����عبية تؤدي العرضة الس����عودية ابتهاجا 

بعودته ساملا معافى.
من جهته أعرب العاهل البحريني عن تهنئته لالسرة املالكة 
والشعب السعودي مبناسبة عودة خادم احلرمني الشريفني 

من رحلته العالجية في اخلارج.
وقال امللك حم����د في تصريح صحافي عقب مش����اركته 
في استقبال العاهل الس����عودي »واذ نبارك خلادم احلرمني 
الش����ريفني بالعودة امليمونة نتقدم بتهانينا القلبية احلارة 
الى االس����رة املالكة الكرمية والى الشعب السعودي الشقيق 

بهذه املناسبة العزيزة على اجلميع«.
واضاف »انها ملناسبة ان نعرب لالشقاء في اململكة العربية 
السعودية حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني عن التقدير 
والش����كر على دعمهم وتأييدهم لشقيقتهم مملكة البحرين 

وحرصهم على استقرارها وازدهارها«.
كما اصطفت على جانب����ي الطريق التي ازدانت باألعالم 
واللوحات الترحيبية جموع من املواطنني الذين كانوا يحملون 
أعالم اململكة وصور خادم احلرمني الشريفني وهم يحيونه 

ويرددون األناش����يد مرحبني به فيما كان أيده اهلل يبادلهم 
التحية ملوحا لهم بيده الكرمية. ورافق العاهل الس����عودي 
في النزول عدد من كبار املسؤولني السعوديني بينهم رئيس 
االستخبارات العامة األمير مقرن بن عبدالعزيز ووزير اخلارجية 
األمير س����عود الفيصل. ومن املقرر أن يكون يوم الس����بت 
القادم إجازة رسمية للدوائر احلكومية واملدارس واجلامعات 

مبناسبة عودة امللك.
وقد شاركت في االحتفاالت التي صاحبت استقبال العاهل 
السعودي والتي نقلتها محطات التلفزيون السعودي السبع، 
فرق شعبية س����عودية ولوحظ أيضا وجود عدد كبير من 
القيادات العسكرية وطلبة اجلامعات السعودية وأعداد غفيرة 

من املواطنني.
وقد رقص مئات الرجال بالس����يوف على بس����ط خاصة 
مدت في مطار الرياض اس����تعدادا لتحية امللك قبيل نزوله 
من الطائرة. وارتدى املذيعون بالتلفزيون أوش����حة خاصة 
بلوني العلم السعودي في تغطية خاصة حتت عنوان »فرحة 

وطن« احتفاال بامللك.
وق����د تزينت العاصمة الس����عودية الري����اض مبيادينها 
وشوارعها ومبانيها، وعلت سماءها األعالم السعودية مرفرفة 
على الطرقات وامليادين واألنفاق، وانتشرت عبارات الترحيب 

والفرح بعودة خادم احلرمني الشريفني.
كانت أمانة مدينة الرياض قد رفعت األعالم وأقامت اللوحات 
التي تعبر عن »احلب والوفاء« للعاهل السعودي في العديد من 

املواقع والطرق الرئيسية وامليادين ومنطقة قصر احلكم.
كما قامت بتركيب ستة آالف لوحة ترحيبية على مساحة 
تزيد على 33 ألف متر مربع، فيما ركب ما يزيد على خمسة 
آالف عل����م في العديد من املواقع بالعاصمة ابتداء من امتداد 

طريق مطار امللك خالد الدولي حتى وسط الرياض.
وبحسب وكالة األنباء الس����عودية، حتتفل الرياض مع 
محافظاته����ا من خالل العديد من األنش����طة أبرزها العرضة 
السعودية، باإلضافة إلى القصائد الترحيبية من قبل املواطنني 

والبرامج املعتادة في مثل هذه املناسبات.
وكان خادم احلرمني سافر إلى الواليات املتحدة في نوفمبر 
املاضي إلجراء جراحة لعالج انزالق غضروفي أحدث جتمعا 
دمويا حول العمود الفقري. وقضى العاهل السعودي فترة 

نقاهة في املغرب طيلة األسابيع األربعة املاضية.

األمير نايف مرحبًا بعودة الملك: الخير سيكون 
مرافقًا له فيما سيعمله ألبناء الوطن

ولي العهد: خادم الحرمين كان يتابع شؤون 
المملكة الداخلية والخارجية خالل فترة غيابه

الرياض - واس: رحب صاحب 
الس����مو امللكي األمي����ر نايف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
بعودة خادم احلرمني الش����ريفني 
امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز آل 
س����عود إلى أرض الوطن بصحة 

وعافية.
وقال في كلمة بثها التلفزيون 
الس����عودي: »نحم����د اهلل عل����ى 
فضله إذ منَّ على س����يدي خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز بالش����فاء وقدومه 

إلى وطنه وأبنائه«.
وأضاف »إن اجلميع في اململكة 
م����ن أبناء الوط����ن يرحبون به � 
حفظه اهلل � إذ ترحب به قلوبهم 
وعقولهم وكل مشاعرهم بعودة 
قائدهم ووالدهم ومليكهم إلى بلده 

ساملا معافى«.
واعتبر »هذا اليوم وهذه األيام 
جميعها من األيام السعيدة في حياة 
شعب اململكة العربية السعودية 
ألن عودته، س����املا معافى هي ما 
كان يرج����وه اجلميع من اهلل عز 
وجل، واحلمد هلل أن اس����تجاب 
اهلل لدعائهم وعاد إلى وطنه ساملا 
معافى، فالفضل هلل والش����كر له 
على ما مّن ب����ه علينا جميعا في 

اململكة العربية الس����عودية التي 
يقوده����ا - حفظه اهلل - إلى كل 
ما فيه خير أبناء هذا الوطن، وال 
شك أن اخلير الكثير سيكون مرافقا 
له � حفظه اهلل � فيما سيعمله ملا 
فيه خير أبن����اء هذا الوطن وهذا 
الوفي املخلص املتمسك  الشعب 
بدينه بحمد اهلل وبهدي كتاب اهلل 
وس����نة نبيه، يعيشون في دولة 
دستورها كتاب اهلل وسنة نبيه، 
فاحلمد هلل على صالحهم في دينهم 
إضافة إلى أخالقهم ومكارم األخالق 
التي يزيدها � حفظه اهلل � إلى ما 
هو أكثر«. وختم »أهال بك يا سيدي، 
مرارا نقولها، وكل مواطن يقولها، 
أهال بك ف����ي وطنك وبني أبنائك، 
وإنها ملن أسعد اللحظات، راجني من 
اهلل عز وجل أن يحفظك ويعطيك 
الصحة الدائمة ويعينك على كل 
ما ستقدمه لبالدك وألبنائك أبناء 
شعب اململكة العربية السعودية 
الشعب الصالح والوفي واملؤمن 
بربه والوفي لولي أمره، أهال نقولها 
مرات ومرات، حفظك اهلل وأبقاك لنا 
ذخرا وملجأ لكل حياتنا، ومتعك 
اهلل بطول في عمرك وصحة في 
بدنك وتوفيق في أعمالك وأهال بك 
يا سيدي. والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته«.

الرياض - واس: عبر صاحب السمو امللكي 
األمير س���لطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام عن بالغ سعادته وعظيم 
ابتهاجه مبناسبة عودة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود إلى أرض 
الوطن مش���موال بحفظ اهلل ورعايته ومحاطا 
بحب مواطنيه، بعد فترة النقاهة التي قضاها 

أيده اهلل خارج الوطن.
وقال في كلمة بهذه املناسبة »ان خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
كان خالل مدة غيابه خارج الوطن يتابع شؤون 
الدولة الداخلية واخلارجية، ولم يغب حلظة 
عن متابعة أحوال املواطنني واالطمئنان عليهم 
والتوجيه الدائم مبا يلبي احتياجاتهم ويحقق 

اخلير لهم«.
وأضاف سمو األمير سلطان بن عبدالعزيز 
»ان اململكة تش���هد في عه���د امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز حفظه اهلل منجزات تنموية عمالقة 
في جميع أرجاء الوطن وأنها مقبلة بإذن اهلل 

على املزيد من مشاريع اخلير والنماء«.
وقدم سموه التهنئة لشعب اململكة العربية 
السعودية الذي يعيش فرحته الكبرى بعودة 
مليكه وقائد مسيرته خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
واختتم سموه كلمته بحمد اهلل على سالمة 
خادم احلرمني الشريفني والدعاء له بأن يحفظه 
املولى عز وجل ويدمي عليه الصحة والعافية، 

وأن ميده بعونه وتوفيقه.

الري����اض � وكاالت: قبيل عودته الى الب����الد، أصدر خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز عددا من االوامر امللكية مبناسبة 
العودة بعد أن مّن اهلل عليه بالش����فاء. وهدفت االصالحات الى حتسني 
االوضاع وحتقيق الرفاهية للشعب السعودي مبزايا جتاوز مجموعها 

ال� 150 مليار ريال سعودي، اي ما يقارب 40 مليار دوالر. 
وقد نصت االوامر امللكية على دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية 
مببلغ اضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من انهاء الطلبات 

على القروض والتسريع في عملية احلصول على القرض.
عالوة على اعفاء جميع املتوفني من أقساط قروض صندوق التنمية 
العقارية لالغراض السكنية اخلاصة املستحقة عليهم دون أية شروط. 
وكذلك إعفاء جميع املقترضني من صندوق التنمية العقارية لالغراض 

السكنية اخلاصة من قسطني ملدة عامني.
وعلى رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف واالدخار مببلغ وقدره 
عشرون ألف مليون ريال واضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك 
والبالغ مقدارها عش����رة آالف مليون ريال الى رأس����مال البنك ليصبح 

مجموع زيادة رأسماله مبلغا وقدره ثالثون ألف مليون ريال.
واعفاء جميع املتوفني من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف 
واالدخار اخلاصة باألغراض االجتماعية دون أي ش����روط عالوة على 
اعفاء جميع املقترضني من البنك السعودي للتسليف واالدخار اخلاصة 

باألغراض االجتماعية من قسطني ملدة عامني.
وفي أحد هذه القرارات امللكية، مت رفع احلد األعلى لعدد األفراد في 
األسرة التي يش����ملها الضمان االجتماعي من ثمانية أفراد إلى 15 فردا 
وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض وتفعيل البرامج 
املس����اندة في الضمان االجتماعي ودعمها ومن أهمها برنامج »األس����رة 
املنتجة« وبرنامج »الفرش والتأثيث« وبرنامج »احلقيبة والزي املدرسي« 
وبرنامج »بطاقة الشراء املخفض« وبرنامج »دعم فواتير الكهرباء واملاء« 
وبرنامج »ترميم املنازل« ملس����تفيدي الضمان وتخصيص مبلغ ثالثة 

مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض.
عالوة على توسيع اخلدمات املقدمة من الرعاية والتنمية االجتماعية 

أعداد خريجي اجلامعات املعدين للتدريس، في ظل محدودية فرص العمل 
احلكومي بشكل عاجل، ورفع هذه الدراسة مبدة ال تتجاوز أربعة أشهر، 
ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعني احلكومي واخلاص 

لهم، والرفع لنا عن ذلك أوال بأول.
ويرأس اللجنة صاحب السمو امللكي النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم. 
وفي اطار اجلهود ملعاجلة مشكلة البطالة، وحيث إن صندوق تنمية 
املوارد البشرية متكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب، 
أصدر خادم احلرمني أمرا ملكيا بأن يتم توظيف جزء من موارده املالية 
إلقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل 
وقابل للتطبيق في هذه املرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق 
تنمية املوارد البشرية لفترة مبدئية ال تتجاوز عاما واحدا يتم خاللها 
دراسة نطاق نظام التأمينات االجتماعية بهدف إحالل العمالة الوطنية 
بدال من الوافدة ومما ميكن املؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية من 
وض����ع برنامج للتأمني التعاوني للمواطنني العاطلني عن العمل، ودعم 
الباحثني عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة األولى 

حلزمة من احلوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة. 
من جهة أخرى إميانا بأهمية دور اجلمعيات املهنية املتخصصة، أمر 
خ����ادم احلرمني بتقدمي دعم مالي جلميع اجلمعيات املهنية املتخصصة 

املرخص لها مقداره 10 ماليني ريال لكل جمعية.
وش����ملت األوامر تثبيت بدل غالء 15% ف����ي مرتبات موظفي الدولة 

اضافة.
وشملت القرارات إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، ودعم 
ميزاني����ة برنام����ج االبتعاث، ودعم أبناء األس����ر احملتاجة في اجلامعة 
واإلعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون، وزيادة دعم األندية الرياضية، 

وتخصيص 10 ماليني ريال لكل ناد أدبي.
من جهتها، قدرت املجموعة املالية � هيرميس قيمة احلزمة بنحو 100 
مليار ريال وقالت إنها قد تؤدي إلى صعود سوق األسهم � التي خسرت 

4% في األسبوع املنصرم بسبب اضطرابات املنطقة.

وتطويرها وذلك من خالل برامج عدة من أهمها زيادة االعتماد املخصص 
العان����ات ذوي االحتياجات اخلاصة ورفع الطاقة االس����تيعابية ملراكز 
تأهيلهم والتوس����ع في انشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية 

املنزلية املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة.
ورفع الطاقة االستيعابية ملؤسس����ات رعاية األحداث من اجلنسني 

وزيادة االعتماد املخصص لالس����ر احلاضن����ة والبديلة لأليتام وذوي 
الظروف اخلاصة وزيادة عدد املستفيدين من برامج التنمية االجتماعية 
واقامة برنامج »التدريب املهني واحلرفي للنس����اء« وتخصيص مبلغ 

مليار ومائتني مليون ريال لهذا الغرض. 
وقد أمر العاهل السعودي بتشكيل جلنة عليا لدراسة موضوع تزايد 


