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سلمان الخير في قصيم العطاء

تأتي زيار ُة سيدي خادم الحرمني الرشيفني ،امللك
سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -ملنطقة القصيم،
يف إطار رعايته وعنايته بأبناء شعبه يف مختلف
مناطق اململكة ،وهي تعني قدوم الخري والعطاء
والنَّماء واالزدهار ،وتشه ُد عىل انتقال تنمويَّ كبري يف
املنطقة ،وتُجس ُد معاني الوحدة والتالحم التاريخي
بني القيادة وشعبها ،عىل ذات النهج الذي أرساه
امللك ا ُملوح ُد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
طيب الله ثراه ،-وسار عىل ركبه أبناؤه الربرة ،ومنجانبهم ظ َّل املواطنون عىل عهدهم ووعدهم بالتالحم،
وقدموا لشعوب العالم نموذج بناء الدولة الوطنية
عىل املنهج السعودي.
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز -حفظه الله -يح ُّل بني أبناء شعبه قائدا ً
مُلهماً ،يقود بالده بكل حزم تجاه املجد ،وهو قيادة
يفتخر بها كل سعودي ويبايعها ويجدد العهد دوماً،
فالزيارة تجديد للوع ُد بأن يبقى األهايل عىل عهدهم
وبيعتهم ووالئهم لقيادتهم التي حافظت عىل لُحمتهم
وأمنهم واستقرارهم ،وأثبتت عرب كل العهود ،أنها
تعمل بكل جهدها من أجل التنمية والرفاهية.
يؤكد خادم الحرمني الرشيفني دوماً ،ويوجه
بالعناية باإلنسان السعودي وتوفري كل مقومات
الحياة الكريمة له ،لذلك فإننا نعمل جميعا ً
بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته ،بما يحقق
التَّطلعات ويرتقي بالقدرات ويؤهلنا ألن نصنع
مستقبال ً مرشقاً ،بإذن الله ،تتوفر فيه كل مطلوبات
الحياة ،حيث َخ َ
ط َت منطقة القصيم يف عهد سلمان
َ
ٍ
خطوات واسعة يف طريق النمو ،وتم تنفيذ
الخري
كثري من املشاريع الكبرية يف جميع القطاعات
التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية
واالستثمارية والسياحية الرتاثية وغريها.

والزيارة التاريخية لخادم الحرمني الرشيفني
حفظه الله - تفتح الباب ملزي ٍد من تنفيذ املشاريعوتطويرها ،وتواكب تحديات النمو واتساع املنطقة
يف أفقها االستثماري واالقتصادي ،والزيارة لها ما
بعدها يف وضع املنطقة يف املقام الذي يلبي تطلعات
األهايل ،ويوفر لهم كل الخدمات التي يحتاجون
إليها.
فها هو راعي مسرية التنمية بني ظهرانينا
مُتفقدا ً األحوال ومطمئنا ً عىل حصول املواطنني عىل
احتياجاتهم  ،ومُجددا ً العهد بأن تستمر املسرية
بذات الروح التاريخية التي نهضة ببالدنا ،ووفرت
لها االستقرار واألمن ،فمرحبا ً بمليكنا يف قصيم
ُ
ُرشعة
الخري والنماء  ، ونفتح القلوب م
الستقبال قائد املسرية فمعه نستمر يف
طريق التنمية والبناء حتى نهايته ،
ونؤكد أن املسرية ماضيه وال تتوقف
أبدا ً فقائد الحزم ال يتوقف عن
الصعود  ،ومن خلفه مواطنون ال
يرتددون يف الوقوف صفا ً واحدا ً
ومحبوب  ،يهمه
خلف قائد مله ٍم
ٍ
أبناء شعبه ويوليهم حق رعايته
ومتابعة شؤونهم ورعاية أحوالهم،
فهم يف قلبه وعقله  ،ولذلك فلقاؤه
بأهايل القصيم إنما هو لقاء األحبة
،والراعي والرعية  ،وفتح أبواب
املستقبل عىل مرصاعيها  ،لتمىض بُالدنا
إىل أعىل مراتب املجد ،مرحبا ً بقائد
نهضتنا سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وصحبه
الكرام.

نائب أمير منطقة القصيم :الزيارة الميمونة لخادم الحرمين
الشريفين تتجلى فيها أسمى معاني العناية األبوية الحانية ..وتأكيد
لمشاعر الحب والوالء
بالحب الصادق وبمشاعر الوالء واالنتماء،
ويف تعبري ينم عن مدى قوة التالحم بني القيادة
والشعب ،يحتفي أبناء منطقة القصيم بالزيارة
امليمونة الكريمة لخادم الحرمني الرشيفني ،وسمو
ويل عهده األمني -حفظهما الله ،-ويعيش أبناؤها
مع إخوتهم يف مختلف مناطق اململكة ،مشاعر
الفرح والسعادة والرسور بهذه الزيارة الكريمة
التي تعطي بعدا ً حقيقيا ً للنهج الكريم
والسياسة الحكيمة لسيدي خادم
الحرمني الرشيفني تجاه أبنائه
األوفياء يف كافة مناطق اململكة.
تأتي هذه الزيارات امللكية
الكريمة لعدد من مناطق
اململكة ،لتؤكد أن ما تحقق يف
بالدنا الحبيبة اململكة العربية
السعودية من نمو اقتصادي
وازدهار معييش عىل كافة
األصعدة ،إضافة إىل ما
تنعم به من أمن واستقرار
ورخاء ،كان بفضل الله
سبحانه وتعاىل -أوالً ،ثمنتيجة للعناية واالهتمام
الدائم الذي تلقاه مناطق
وطننا الغايل من لدن سيدي
خادم الحرمني الرشيفني
وسمو ويل عهده ،حفظهما

الله .تحل هذه الزيارة امللكية الكريمة ملنطقة القصيم يف
وقت تشهد فيه املنطقة نموا ً اقتصادياً ،وازدهارا ً معيشيا ً
عىل كافة األصعدة بدعم حكومي سخي ،وبحرص واهتمام
من أمري املنطقة صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز ،حفظه الله ،واليوم
تفتح منطقة القصيم ذراعيها بكل الحب والوفاء لخادم
الحرمني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وصحبه الكرام،
لتستقبله بأجمل وأبهى حللها ،ويستبرش أهلها
خريًا بهذا املقدم الكريم عرب تدشني جملة من
املشاريع التنموية لها ،مبدين بكل الحب وعرب
مظاهر الفرح التي عمت املنطقة بمختلف
محافظاتها ،بتعبري صادق عما يجيش يف
نفس كل مواطن ومواطنة تجاه هذا الوطن
الغايل وقيادته ،وبما تؤكده تلك الزيارة
امليمونة من معاني التواصل والعطاء بني
القيادة والشعب يف هذا الوطن املعطاء،
وكدليل عىل الحرص الكبري للوالد القائد
حفظه الله -عىل تفقد أحوال شعبهالحبيب يف مختلف مناطق اململكة ،فأهالً
وسهالً ومرحبا بكل الحب ،وبوافر وبأجل
وأسمى مشاعر التقدير للوالد القائد
سيدي خادم الحرمني الرشيفني ،حفظه
الله ،وبارك يف مسعاه يف كل رحلة من
رحالت الخري والعطاء.

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة القصيم

د .فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم

ً
آفاقا
وكيل إمارة القصيم :الزيارة تحمل
رحبة لمستقبل المنطقة الزاهر

الوزان

رحب وكيل إمارة منطقة
القصيم الدكتور عبدالرحمن
بن حسني الوزان ,بقدوم قائد
بالدنا املباركة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ
ملنطقة القصيم ،تلك الزيارة
التي تحمل يف طياتها كل
خري وبركة ألبناء هذه املنطقة
ومواطنيها.
وأكد «الوزان أن مواطني
املنطقة وساكنيها سيحظون
بطيب كرمه وما يوليه
أيده الله من اهتمام ألبناء
هذه البالد عرب تدشني عدد
من املرشوعات التنموية
والخدمية ،والتي ستكون
عامال ً داعما ً للحرك التنموي

واالقتصادي للمنطقة ,مشريا ً
إىل أن الكلمات تعجز عن
الرتحيب بمقام قائد هذه
البالد املباركة والذي آثر عىل
نفسه إال أن يطلع عن قرب
عىل أحوال املنطقة وأهلها.
وأوضح «الوزان» أن هذا
اليوم سيكون عالمة مضيئة
يف تاريخ القصيم وبوابة
واسعة ملستقبل الوطن املرشق
والحافل باإلنجازات ,مشريا ً
إىل أن الزيارة تجسد مدى
التالحم الوثيق بني القيادة
والشعب وهو تأكيد عىل
تواصل لقاءات الخري بكل ود
ووفاء وتكاتف بني القيادة
والشعب.
وأضاف «الوزان» أن
الجميع يشتاق للقاء خادم
الحرمني الرشيفني وسمو ويل
عهده األمني ،وترشيفهم لكافة
أهايل املنطقة بهذه الزيارة
امليمونة ،والتي هي وسام عز
نفتخر به جميعا ً ملا لها من
مضامني أبوية حانية ,سائال ً
املوىل عز وجل أن يحفظ
لهذه البالد قادتها وأمنها
وأن يديم عليها نعمة السالمة
واالستقرار والنماء الدائم .
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خادم الحرمين الشريفين يفتتح  37مشروع
لوزارة التعليم بمنطقة القصيم
يدشــن خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز – حفظــه اللــه
– مشــاريع وزارة التعليــم
بمنطقــة القصيم  ،وذلك أثناء
زيارتــه امليمونــة للمنطقة،
والتــي يتفقــد فيهــا أحوال
املواطنني ويدشــن العديد من
املشــاريع التنموية والخدمية
واالقتصاديــة باملنطقة ،حيث
حظي قطاع التعليم بقدر كبري
من املشاريع بلغ عددها 109
مرشوع ،بقيمــة إجمالية تبلغ
 3,817,830,048ريال.
وتأتي هــذه املشــاريع
بمتابعة مســتمرة من ســمو
أمري منطقــة القصيم صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود،
وســمو نائبه صاحب السمو
امللكي األمري فهد بن تركي بن
فيصل ،ومعــايل وزير التعليم

الدكتور أحمد العيىس ،ونائب
معايل وزيــر التعليم الدكتور
عبدالرحمن العاصمي.
وقد نالــت جامعة القصيم
القسط األكرب من هذه املشاريع
حيــث إنهــا تعد املؤسســة
التعليمــة األكــر باملنطقة،
ويبلــغ عــدد مشــاريعها
اإلجماليــة  33مرشوع بقيمة،
 3,149,742,486ريال ،حيث
سيتم افتتاح  28مرشوع بقيمة
 2,953,676,056ريال ،كما
سيتم تدشني  5مشاريع بقيمة
 196,066,430ريال.
وعــى جانــب اإلدارة
العامــة للتعليــم ســيتم
افتتــاح  73مــروع بقيمة
 531,908,449ريــال ،كما
ســيتم افتتــاح  3مشــاريع
للمؤسســة العامــة للتدريب
التقني واملهني القصيم بقيمة
 136,179,113ريال.

معالي نائب وزير التعليم

معالي وزير التعليم

الملك في القصيم ..التنمية مستمرة
تلمس حاجات
ّ
المواطنين عن كثب،
معتادا يجسد عمق
أمرا
ً
ً
العالقة بين القيادة
والشعب
تأتي زيارة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز حفظــه الله إىل
منطقة القصيــم هذه األيام؛
امتــدا دًا للزيارات امللكية التي
تمثل إحــدى ســمات إدارة
الحكم يف هــذا الوطن املعطاء
اململكــة العربية الســعودية،
حيــث أرىس املؤســس امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود  -طيب الله ثراه -هذا
النهج ،وتبعه من بعده أبناؤه
امللوك ،حتــى أضحت زيارة
امللــك للمناطــق ،وااللتقاء
باألهــايل ،وتلمّ ــس حاجات
املواطنني عــن كثــب ،أم ًر ا
معتا دًا يجســد عمق العالقة
بــن القيــادة والشــعب يف
بالدنا الغالية موطن الرسالة
ومهبط الوحي.
ويحــرص امللك ســلمان
حفظه الله منــذ توليه مقاليد
الحكم ،واإلعــان عن رؤية

( )2030التنمويــة التــي
تمثل قفــزة نوعية يف الخطط
التنمويــة الســعودية ،عىل
تكريــس منهجيــة التوازن
التنموي بــن مناطق اململكة،
والتأكيد عىل شمولية الربامج
التنمويــة لكافــة املناطــق،
والعمل عىل اســتثمار املزايا
التنافســية وتعزيــز النمــو
االقتصــادي يف كل منطقــة،
وإيجــاد فــرص العمــل
والتوظيــف ،وتنميــة قطاع
األعمال ،وتطويــر منظومة
االجتماعيــة
الخدمــات
واإلنمائيــة يف كل منطقــة،
متكئًــا يف ذلك عــى تجربته
الثرية والنموذجية من خالل
قربــه مــن اخوانــه امللوك
ومشــاركته إياهــم الخطط
االســراتيجية والقــرارات
السياســية واالقتصادية ومن
خــال أيضا ً إمارتــه ملنطقة
الرياض التــي أرشف خاللها
عــى اإلنجــازات والنقالت
التنموية التي عايشــتها مدينة
الريــاض ،وهــي التجربــة
التــي تمنحه معرفــة دقيقة
باحتياجات املناطق والعقبات
التــي تواجهها مشــاريعها
التنموية.
إن هذه الزيــارة امليمونة

كفــاءة الحكومــة الفاعلــة
املتمثلــة بمكافحة الفســاد،
وتعزيز الشــفافية واملساءلة
وتشجيع ثقافة األداء ،والعمل
عىل تهيئــة البيئــة الالزمة
للمواطنني وقطــاع األعمال
والقطاع غــر الربحي لتحمل
مســؤولياتهم وأخــذ زمام
املبادرة يف مواجهة التحديات
واقتناص الفرص.

ً
جامعيا
مشروعا
33
ً
بأكثر من  3مليار ريال
كأحد روافد التنمية
في المنطقة
الداود

املباركة التي يقــوم بها امللك
رعاه اللــه إىل القصيم تحمل
الكثري من الدالالت واملؤرشات
اإليجابيــة املتعلقــة بالتنمية
والتطوير ،فهي تأتي يف خضم
تنفيــذ مرشوعــات برنامج
التحــول الوطنــي الذي يعد
أحد برامــج رؤية (،)2030
كمــا تأتي بعــد اإلعالن عن
مــؤرشات ميزانية العام املايل

القــادم التي ســتكون أكرب
ميزانيــة تشــهدها اململكة يف
تاريخهــا ،وبعد ظهور بوادر
نتائج اإلصالحات االقتصادية
التــي نفذتهــا اململكة خالل
هذا العــام ،املتمثلة يف ارتفاع
اإليــرادات غــر النفطية يف
امليزانية العامــة للدولة ،وقد
ملس املواطنون يف هذه املرحلة
من برنامــج التحول الوطني

كما تأتــي هذه الزيارة يف
إطار اإلرشاف املبارش واملتابعة
للمرشوعــات
املســتمرة
والربامج التنموية التي يجري
إنشاؤها يف املنطقة ،والوقوف
عــى العقبــات والصعوبات
التي تواجه تنفيذها.
وجامعــة القصيم كأحد
روافــد التنمية يف هذه املنطقة
تحتفــل يفتتــح  33مرشوعا ً
تقــدر تكلفتهــا بأكثر من ٣
مليار يفتتح منها  28مرشوعا ً
ويدشن لخمسة مشاريع.

إن مشاعر الفرح والبهجة
التي يعيشــها أهــايل منطقة
القصيــم بقيادة ســمو أمري
املنطقة صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
وســمو نائبه األمــر فهد بن
تركــي بن فيصل بــن تركي
بــن عبدالعزيز بزيــارة قائد
مسريتنا امللك ســلمان حفظه
الله إىل املنطقة ،تجســد حجم
العالقــة التي تربط قادة هذه
البالد بشعبها ،وتؤكد املكانة
التي يحتلها هذا امللك يف قلوب
الشعب الســعودي ،وباسمي
وباســم جميــع منســوبي
وطــاب وطالبــات جامعة
القصيم نرحــب بمليكنا الغايل
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان وفقه الله ،سائلني الله
أن يمتعــه بالصحة والعافية،
وأن يســدد خطــاه  ،وأن
يحفــظ بالدنا ويديــم عليها
األمن واألمان واالســتقرار،
وأن ينرص جنودنــا ويرحم
شــهداؤنا ،ويبقي هذا الوطن
شامخا ً لألبد.

أ.د .عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير جامعة القصيم
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3

مليار
ريال

بأكثر
من

الملك سلمان يفتتح ويدشن
مشروعات لجامعة القصيم
تســتعد منطقة القصيم للزيارة التاريخية األوىل التي يقوم بها خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -للمنطقة منذ توليــه مقاليد الحكم ،وملا للقيادة
الرشيدة من دعم متواصل عىل كافة األصعدة ،
وتتــرف جامعة القصيــم يف هذه املناســبة بافتتاح وتدشــن  ٣٣مرشوعا ً من
مشــاريعها التعليمية والتنموية من قبل مقام خــادم الحرمني الرشيفني ،حيث تعد
الجامعة الرصح التعليمي األكرب يف املنطقة ،والتي يتجاوز عدد طلبتها  70ألف طالب
وطالبة يدرسون يف  38كلية منترشة يف محافظات املنطقة عىل مساحة تقدر بأكثر
من  25مليون مرت مربع.
وتبلغ تكلفة هذه املرشوعات  3,149,742,486,00ريال وتتوزع عىل  ١١موقعا ً
مختلفا ً من مواقع الجامعة املنترشة يف منطقة القصيم ،حيث بلغ عدد املشاريع املقرر
افتتاحها  ٢٨مرشوعا ً بقيمة إجمالية  ، 2,953,676,056,00وعدد املشاريع املقرر
تدشينها  ٥مشاريع يف  ٥مواقع مختلفة بقيمة إجمالية 196,066,430,00ريال ،
ومن املتوقع أن يستفيد من هذه املشاريع أكثر من  ٨٦ألف طالب وطالبة باإلضافة
إىل أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وأبناء املنطقة.

وتتضمــن املشــاريع :املستشــفى
الجامعي بطاقة اســتيعابية أكثر من 700
رسير ،والعيادات الطبية ٨ ،كليات تعليمية
 ،واملنشــآت الرياضية ،ومبنــى للعمادات
املســاندة ،ومبنى لورش كلية الهندســة،
باإلضافة إىل إســكان أعضاء هيئة التدريس
بواقــع ( 407أربعمائــة وســبعة) فيالت،
وقاعات دراسية ومعامل ومختربات علمية.

المشاريع المقرر تدشينها
مشروع
مبنى السنة
التحضيرية
"المليداء"

المذنب

قاعات دراسية
ملحقة ببعض
كليات الجامعة
بالمحافظات
عقلة
الصقور

عيون
الجواء

الرس
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مشاريع الجامعة التي سيفتتحها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
المستشفى الجامعي

المدينة الجامعية "المليداء"
السعة:
سريرا
700
ً

مدة المشروع:
شهرا
59
ً

يتكون المشروع من ثالثة مبان كل مبنى عبارة عن ستة
طوابق به غرف طوارئ واسعة وعمليات تنويم وعناية
مكثفة باإلضافة لعدد من العيادات األخرى
القيمة:
 631مليون ريال

إسكان أعضاء هيئة التدريس
"المليداء"

السعة:
 300أستاذ
المشروع يتكون من  392فيال من الخرسانة مسبقة
الصب وموقع عام به ممرات مشاة
القيمة:
 715مليون ريال

إسكان أعضاء هيئة التدريس
"عنيزة"

مدة المشروع:
شهرا
36
ً

السعة:
 107أستاذ

يتكون المشروع من عدد من الفلل السكنية
ومن وحدات منفصل
القيمة:
 305مليون ريال
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كلية الحاسب اآللي طالب
"بالمليداء"

السعة:
 1800طالب

مدة المشروع:
شهرا
53
ً

يشمل المشروع  :السنة التحضيرية  ،وكلية الحاسب ،
وإدارة تقنية المعلومات  ،ويتكون من قاعات دراسية
ومعامل حاسب آلي
القيمة:
 177.272.024ريال

كلية العلوم للطالبات
"بالمليداء"

السعة:
 2500طالبة

مدة المشروع:
شهرا
66
ً
القيمة:
 169.979.715ريال

كلية العلوم واآلداب للطالبات
"عنيزة"

مدة المشروع:
شهرا
52
ً

السعة:
 1800طالبة

يتكون المشروع من مبنى خرساني من ثالثة أدوار وكل
دور يتكون من قاعات للطالبات ومعامل دراسية ومكتب
أعضاء هيئة التدريس
القيمة:
 122.000.000ريال

كلية المجتمع
"عنيزة"

مدة المشروع:
شهرا
53
ً

السعة:
 1800طالبة

يتكون المشروع من مبنى خرساني من ثالثة أدوار وكل
دور يشمل قاعات دراسية ومكاتب
القيمة:
 119.400.000ريال
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كلية االقتصاد طالبات
"بالمليداء"

السعة:
 1800طالبة

مدة المشروع:
شهرا
54
ً

مبنى خرساني يتكون من مجموعة
من القاعات والمكاتب
القيمة:
 100.350.287ريال

كلية الحاسب اآللي للطالبات
"بالمليداء"

السعة:
 1800طالبة

مدة المشروع:
شهرا
65
ً

المشروع يتكون من مجموعة
من القاعات والمعامل والمكاتب
القيمة:
 98.364.057ريال

كلية العلوم الصحية طالبات
"الرس"

كلية العلوم واآلداب للطالبات
"البكيرية"

السعة:
 1800طالبة

السعة:
 1800طالبة

القيمة:
 89.000.000ريال

القيمة:
 96.000.000ريال
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المنشآت الرياضية
"بالمليداء"

السعة:
 5000طالب

مدة المشروع:
شهرا
79
ً

مجموعة من الصاالت الرياضية المغلقة لألنشطة
الرياضية الداخلية ومالعب ومساحات الرياضات الخارجية
على المالعب العشبية والمرافق الملحقة بها
القيمة:
 97.954.558ريال

قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب طالبات
"عقلة الصقور"

قاعات دراسية لكلية الطب وصيدلة طالبات
"عنيزة"

مدة المشروع:
شهرا
14
ً
المشروع يتكون من
قاعات دراسية ومعامل

السعة:
 800طالبة
القيمة:
 20.000.000ريال

السعة:
 800طالبة

القيمة:
 18.140.008ريال

قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب طالبات
"بريدة"

قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب طالبات
"ضرية"

مدة المشروع:
شهرا
10
ً

السعة:
 800طالبة

السعة:
 800طالبة

مبنى خرساني من دورين
وقاعات دراسية ومكاتب

القيمة:
 16.924.184ريال

القيمة:
 17.416.359ريال

قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب طالبات

قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب طالبات

"البدائع"

مدة المشروع:
شهرا
13
ً

القيمة:
 15.701.724ريال

السعة:
 800طالبة

"النبهانية"

مدة المشروع:
شهرا
14
ً

مشروع يتكون من
قاعات دراسية ومكاتب
القيمة:
 16.461.334ريال

السعة:
 800طالبة
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قاعات دراسية لكلية إدارة األعمال طالبات

قاعات لكلية العلوم طالبات

"الرس"

"البكيرية"

السعة:
 850طالبة

السعة:
 800طالبة

القيمة:
 13.580.000ريال

القيمة:
 13.940.564ريال

استكمال المعامل البيطرية

ورش كلية الهندسة

"بالمليداء"

مدة المشروع:
شهرا
13
ً

"عنيزة"

السعة:
 400طالب

السعة:
 300طالب

مشروع يتكون من أعمال البنية التحتية وتمديدات كوابل كهرباء
وتمديدات شبكة صرف صحي وشبكة تغذية وشبكات غاز وأسفلت

 4مباني تشمل ورشا ومكاتب
وفصوال دراسية

القيمة:
 16.500.000ريال

القيمة:
 13.000.000ريال

تأهيل العيادات الطبية لكلية طب األسنان
"الرس"

السعة:
 800طالب
القيمة:
 7.900.000ريال
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قاعات دراسية لكلية التأهيل الطبي طالبات
"بريدة"

مبنى من قاعات دراسية
ومعمل مائي وكافتيريا
القيمة:
 2.936.799ريال

السعة:
 300طالبة

إحالل وتجديد كابالت الكهرباء
"المليداء"

القيمة:
 27.500.000ريال

كراج السيارات إلدارة النقل والحركة
"المليداء"

مدة المشروع مع التمديدات:
 8أشهر

مبنى هيكلي معدني
لصيانة السيارات

القيمة:
 3.676.056ريال

قاعات كلية العلوم واآلداب طالبات
"المذنب"

السعة:
 1200طالبة

مبنيان من الخرسانة يتكونان من
 3أدوار من قاعات ومكاتب
القيمة:
 14.499.756ريال

قاعات دراسية لكلية علوم وآداب طالبات
"الرس"

السعة:
 800طالبة

القيمة:
 14.211.776ريال
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مشاريع الجامعة التي سيدشنها
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مشروع مبنى السنة التحضيرية
"المليداء"

مدة المشروع:
يوما
ً 70

مبنى خرساني من ثالثة أدوار وفصول دراسية ومعامل

إنشاء قاعات دراسية ملحقة ببعض كليات
الجامعة بالمحافظات
"المذنب  -عقلة الصقور  -الرس  -عيون الجواء"

القيمة:
 73.496.430ريال

السعة:
 2500طالب

القيمة:
 112.570.000ريال
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سجل حافل من اإلنجازات
..وعام استثنائي في تاريخ المملكة
مشروع نيوم

من أكبر المشاريع التي تسعى القيادة السعودية إلنجازها لتطوير
السياحة ،وإيجاد مصادر دخل جديدة ،والعمل يجري فيه على قدم وساق.

حساب المواطن

برنامج وطني لحماية األسر السعودية ذات الداخل المنخفض
والمتوسط للحفاظ على القدر المناسب من مستوى المعيشة
للمواطنين ،وبدأت الدولة في شهر ديسمبر عام 2017م صرف أول دفعة
من االستحقاق الذي يتم بشكل شهري.

توطين الوظائف

يسير موضوع "توطين الوظائف" في السعودية بوتيرة سريعة ،لتخفيض
معدل البطالة من  % 11.6إلى  % 7بحلول عام 2030م كهدف أساسي
ال تحيد عنه ،وذلك في ظل تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب
السعودي.

قطار الحرمين

َ
منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرو ًر ا بمدينة جدة
يربط بين
بطول  480كم تقريبًا ،وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو  60مليون راكب
سنويًّا ،وبتكلفة بلغت نحو  27مليار ريال ،وسيساهم في عمليات نقل
الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.

القدية

مشروع إلنشاء أكبر مرفق ترفيهي في العالم بمساحة  334كم،2
وسيشمل المشروع الترفيه ،ورياضة السيارات ،والرياضة واإلسكان
والضيافة.

خطة الطاقة الشمسية

مشروع عمالق ،يمكنه إنتاج  200جيجا /وات من الطاقة الشمسية
بحلول عام  ،2030وتغطية االحتياجات السكانية للكهرباء لدولتين
بحجم السعودية ومصر.

جدة دوان تاون

مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة
ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة االستثمار بالمشروع نحو  18مليار ريال
على مدى  10سنوات ،وأن يسهم في إيجاد أكثر من  36ألف فرصة
عمل.

منطقة العال التاريخية

خطت السعودية خطوات مهمة في سعيها لتطوير منطقة العال
التاريخية بتوقيعها اتفاقية تعاون مع فرنسا أثناء زيارة سمو ولي
العهد الرسمية لباريس؛ وذلك لتطوير المواقع التراثية والتاريخية في
محافظة العال.
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Moscow Times

تطرقت صحيفة  Moscow Timesالروسية إىل أن رؤية 2030
التي أطلقها األمري محمد بن سلمان ،ساعدت يف تحسني النظرة
املستقبلية لالقتصاد السعودي ،بهدف التقليل من االعتماد عىل
النفط كمصدر دخل للدولة ،متطرقة إىل أن الســعوديني عملوا
خالل العامني املاضيني عىل توسيع وتنويع اقتصادهم الوطني
لتقليل االعتماد عىل النفط ،داعية السلطات الروسية إىل التفكري
بجدية وانتهاج الطريقة السعودية نفسها.

The Nation

أكد تقرير لصحيفــة  The Nationالنيجريية ،أن الســلطات
الســعودية تعمل عىل تحســن وتمكني دور املرأة يف املجتمع،
وأفــرد التقرير ترصيحات األمري محمد بن ســلمان ،التي أكد
فيها عىل سعي السلطات إىل مســاواة املرأة بالرجل يف األجور،
والتي ستسهم يف زيادة اندماج العنرص النسائي يف سوق العمل
بنسبة  ،%22ولفت التقرير إىل أن هذا يأتي ضمن رؤية ،2030
إىل جانب الســماح بقيادة املرأة للســيارة ،والدخول يف املجال
العسكري واألمني.

Time

أفردت املجلة األمريكية  Timeصفحاتها للقاء خاص مع األمري
محمد بن سلمان ،تطرق خالله إىل مواضيع عدة وقضايا مهمة
يف املنطقة والعالم ،عىل هامش الزيارة التاريخية التي قام بها إىل
الواليات املتحدة ليؤكد أن إيران من خالل امليليشيات التي تعمل
بالوكالة وحلفائها اإلقليميني ،تؤسس طريق إمدادات ب ّريّا يربط
طهران ببريوت عرب ســورية والعراق ،مشريا إىل أن ما يسمى
«الهالل الشــيعي» ســيمنح إيران موطئ قدم أعظم يف منطقة
مضطربة من خالل حلفائها.

إنجازاته عنوان
للصحافة العالمية
Bloomberg

قدمت وكالــة  Bloombergاألمريكيــة يف تقرير لها للصفقة
التاريخية التي أجراها األمري محمد بن ســلمان مع «ســوفت
بنك» ،لبناء أكرب مرشوع يف تاريخ البرشية من الطاقة الشمسية،
موضحة أن املرشوع يع ّد األضخم يف تاريخ الطاقة الشمســية،
بتكلفة  200مليار دوالر ،ومشرية إىل أن ويل العهد يف عجلة من
أمره لجعل السعودية منفتحة عىل جميع الثقافات والديانات حول
العالم ،وتنويع االقتصاد الوطني ومصادر الدخل ،ومتطرقة إىل
الساعات الطوال واملتأخرة التي يقضيها األمري محمد بن سلمان
للتخطيط ملثل هذه املرشوعات.

Euronews

ذكر موقع  Euronewsاملتخصص يف شؤون االتحاد األوروبي،
أن زيارة ويل العهد الســعودي إىل الواليــات املتحدة ،عززت
الصفقات العســكرية والتعاون يف مجاالت التعليم والصناعة
والتكنولوجيا ،مبينــا أن الزيارة مهمة بني البلدين لتجســر
العالقات .ووصف املوقع ويل العهد بالرجل الشاب القوي الذي
يديــر خطة طموحة يف أكرب بلد مصدر للنفط يف العالم ،متطرقا
إىل حملة مكافحة الفساد التي جرت يف السعودية ،ورؤية 2030
الهادفة إىل تقليل االعتماد عىل النفط.
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مشاريع منطقة القصيم التي سيفتتحها ويدشنها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

1

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم
نوعية المشاريع

م

2

المبالغ بالريال

عدد المشاريع

20,000,000

افتتاح مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

1

مشاريع التدشين

2

103,400,000

االجمالي

3

123,400,000

وزارة الشئون البلدية والقروية
نوعية المشاريع
مشاريع االفتتاح
مشاريع التدشين
االجمالي

م
1
2

أمانة وبلديات منطقة القصيم
عدد المشاريع
246
175
421

المبالغ بالريال
1,961,073,158
2,611,576,398
4,572,649,556

وزارة البيئة والمياه والزراعة

م
1
2

اإلدارة العامة لخدمات المياه
عدد المشاريع
نوعية المشاريع
8
مشاريع االفتتاح
16
مشاريع التدشين
24
االجمالي

المبالغ بالريال
433,327,225
1,223,059,059
1,656,386,284

وزارة اإلسكان

م
1

فرع وزارة اإلسكان بمنطقة القصيم

نوعية المشاريع
افتتاح مشروع إسكان محافظة
عنيزة
االجمالي

عدد المشاريع

المبالغ بالريال

2

338,918,000

2

338,918,000

وزارة الشئون البلدية والقروية

م
1
2

أمانة وبلديات منطقة القصيم
عدد المشاريع
نوعية المشاريع
246
مشاريع االفتتاح
175
مشاريع التدشين
421
االجمالي

المبالغ بالريال
1,961,073,158
2,611,576,398
4,572,649,556
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وزارة التعليم

أوال :جامعة القصيم
ً
عدد المشاريع
نوعية المشاريع
28
مشاريع االفتتاح
5
مشاريع التدشين
33
االجمالي
ً
ثانيا :اإلدارة العامة للتعليم
عدد المشاريع
نوعية المشاريع
73
مشاريع االفتتاح

م
1
2
م
1

اجمالي تكلفة المشاريع

73

المبالغ
2,953,676,056
196,066,430
3,149,742,486
المبالغ بالريال
531,908,449
531,908,449

ً
ثالثا :المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم )
نوعية المشاريع
مشاريع االفتتاح

م
1
االجمالي
إجمالي المشاريع لوزارة
التعليم

3

عدد المشاريع
3

109

المبالغ بالريال
136,179,113
136,179,113

3,817,830,048

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة القصيم
م
1

االجمالي

نوعية المشاريع
مشاريع االفتتاح

ملخص تكاليف المشاريع بالريال
التكاليف اإلجمالية لمشاريع االفتتاح
التكاليف اإلجمالية لمشاريع التدشين ووضع حجر
األساس
إجمالي تكاليف مشاريع االفتتاح والتدشين

عدد المشاريع
2
2

المبالغ بالريال
102,346,000
102,346,000

عدد المشاريع
402

المبلغ بالريال
12,151,913,844

199

4,202,976,343

601

16,354,890,187
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زيارات المناطق امتدادا لسياسة درجت عليها القيادة

«القصيم» ..وملوك الوطن
الملك عبدالعزيز آل سعود
سنة 1346هـ قدم امللك عبدالعزيز
إىل مدينة بريدة بموكب كبري ونزل
قرص الحكم فيها ،واستقبله األهايل
بالرتحيب ،وزار يف تلك الليلة أربعة
عرش بيتا من بيوت أهايل بريدة.
ويف سنة 1357هـ قدم امللك عبدالعزيز
إىل مدينة بريدة ومعه ثالثون من أنجاله،

ونزل حي التغرية ،وكان معه خمسة آالف خيمة،
ومن الجنود ثالثون ألفا ،وأكثر من ألفي سيارة،
وأقام أياما يف بريدة ثم اتجه إىل حائل.
ويف سنة 1360هـ عزم امللك عبدالعزيز عىل زيارة
مدينة بريدة ،فأصلحت الطرق الرتابية ،وقدم امللك
يصحبه أنجاله ومعه ويل عهده األمري سعود.
ويف سنة 1366هـ كانت زيارة مميزة لجاللة امللك

عبدالعزيزُ ،نصب خاللها مخيم ضخم يف حي
التغرية بلغت مساحته تسعمائة ألف مرت مربع
تقريباً ،ورافقها تأسيس مطار لربيدة ،فكان موقعه
يف «الودي» بالقرب من جامع الراجحي حالياً،
وبصحبة امللك أنجاله وحرسه الخاص.

الملك سعود بن عبدالعزيز

الملك فيصل بن عبدالعزيز

زار امللك سعود مدينة بريدة ثالث مرات ،كانت
املرة األوىل بعد أن توىل امللك بثالثة أشهر ،يف
1373/6/1هـ ،الزيارة الثانية كانت سنة
1377هـ ،الزيارة الثالثة يف 1379/4/25هـ،

زار امللك فيصل -رحمه الله -منطقة القصيم
ووصل إىل مدينة بريدة يف 1393/1/9هـ.

الملك خالد بن عبدالعزيز

الملك فهد بن عبدالعزيز

زار جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز القصيم يف
عام 1401هـ ،والتقى يف مقر إقامته بربيدة
جموع املواطنني الذين توافدوا من بريدة وعنيزة
وضواحيهما للترشف بالسالم عىل جاللته ،وكانت
من أبرز املشاريع التي دشنها جاللته بالقصيم
املرحلة الثانية من مرشوع صوامع الغالل ،ومطاحن
الدقيق بمنطقة القصيم ،والذي يتضمن إنشاء مطحن
دقيق إلنتاج  270طنا كل  24ساعة ،وكذلك مصنع إلنتاج أعالف
للحيوان بطاقة قدرها  200طن كل ثماني ساعات ،حيث بلغت حينذاك التكلفة اإلجمالية
للمرشوع  241مليون ريال.

زار منطقة القصيم يف شهر شعبان من
عام 1408هـ ودشن خالل زيارته -رحمه
الله -عددا من املشاريع التنموية من أبرزها
مستشفى امللك فهد التخصيص يف بريدة،
ثم زار محافظة عنيزة ورشف حفل األهايل
الذي أقامه أمري عنيزة آنذاك ،كما زار محافظة
الرس ورشف حفل األهايل بالرس ،وقد زار -رحمه
الله -علماء القصيم يف منازلهم ،فقد زار الشيخ صالح
الخرييص يف بريدة ،وزار الشيخ محمد بن صالح العثيمني يف منزله يف عنيزة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز

يف شهر جمادى األوىل من عام  1427هـ ،بعد توليه
مقاليد الحكمّ ،
ونظم األهايل حينها حفالً ضخما يف
املدينة الرياضية بربيدة ،وقد دشن -رحمه الله-
عددا من املشاريع التنموية.

تترشف منطقة القصيم بالزيارة األوىل االستثنائية
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله ،-الثالثاء  ٢٨صفر
١٤٤٠هـ.
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بــريـــدة

درة القصيم وحاضرتها وأكبر المدن
والعاصمة اإلدارية للمنطقة

أمراء منطقة القصيم:

"المصدر كتاب الزيارات الملكية لمنطقة القصيم"

تعد مدينة بريــدة عاصمة القصيم
وقاعدة تجارة العقيالت ،وتميزت بتجارتها
التي تحدث عنها املؤرخون القدامى ففيها
أكرب سوق لإلبل يف العالم ،وقد الحظ عدد
من الرحالــة واملؤرخني أن ســوق اإلبل
بمدينــة بريدة يعد أكرب ســوق لإلبل يف
العالم يقول أمني الريحاني :يف بريدة أكرب
سوق لبيع البعارين باملزاد بالبالد العربية،
وقال تويتشال :بريدة أعظم سوق لإلبل يف
العالم ساعد عىل ذلك موقعها االسرتاتيجي.
كما أن مدينة بريدة كانت ملتقى طرق
التجارة والحج مما جعلها ترتبط بروابط
اقتصادية قوية ،لذلــك الزالت بريدة تعد
مركزا ً تجاريــا ً مهما ً وممــا يميزها أن
القصيم يضم عددا ً كبريا ً من املدن والقرى

الذي ســاعد عىل تطــوره ونموه رسيعاً،
حيث تقع املنطقة يف موقعا مميز باململكة
وهــذا املوقع الفريد جعــل مدينة بريدة
تتميز بالتنوع يف طبيعتها وجعلها موقعا ً
سياحيا ً متميزا ً فهي منطقة زراعية يتواجد
فيها العديد من املزارع الكبرية التي تصدر
من إنتاجها لكافة مــدن اململكة والخليج
ساعد عىل ذلك مناخها القاري الصحراوي
وأجواؤها الباردة وقليلة الرطوبة.
وتشتهر مدينة بريدة بالزراعة وكثرة
املزارع التي تنتج التمور ،ولديها ســوق
عاملي خاص بتجارة التمور ،يوجد فيه كل
أنواع التمــور ،وتُعد مكانًا مهمً ا يأتي إليه
ً
خصيصا.
العرب لرشاء التمور

ﺻﺎﻟﺢ
أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ

ﻣﺤﻤﺪ
أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ

أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﺪﻳﺮي

ﻋﺎم ١٣٢٢ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٢٤ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٢٦ﻫـ

اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ»اﻷول«

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ

اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﺟﻠﻮي

ﻋﺎم ١٣٣٥ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٣١ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٢٨ﻫـ

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ

اﻻﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺒﺎرك
ﺑﻦ ﻣﺒﻴﺮﻳﻚ

ﻋﺎم ١٣٣٧ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٣٩ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٤١ﻫـ

ﻣﺒﺎرك
ﺑﻦ ﻣﺒﻴﺮﻳﻚ

اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ

اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎري
ﺑﻦ ﺟﻠﻮى

ﻋﺎم ١٣٤٩ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٤٨ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٤٦ﻫـ

اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﷲ
اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﻔﺮﺣﺎن

اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
ﺑﻦ ﺑﺘﺎل

ﻋﺎم ١٣٥٤ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٦٦ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٧٦ﻫـ

اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻬﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺳﻌﻮد

اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد
ﺑﻦ ﻫﺬﻟﻮل

ﻋﺎم ١٤٠٠ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٨٩ﻫـ

ﻋﺎم ١٣٧٨ﻫـ

هذه الزيارة امتدادا للنهج والسنة الحسنة لقادة
هذه البالد

اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺑﻨﺪر
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻋﺎم ١٤١٢ﻫـ

ﻣﻦ ﻋﺎم ١٤٣٦ﻫـ ﺣﺘﻰ اﻵن

أكد األستاذ عســم بن إبراهيم الرميض
أمني مجلس منطقة القصيم وأهلها ينتظرون
وصاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز وسمو
نائبه األمــر فهد بن تركي بــن فيصل بن
تركي هذه الزيارة امللكية من خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود – حفظه الله -بلهفة وشوق ،ﻻ سيما
وأنها تعد الزيارة األوىل بعــد توليه مقاليد
الحكم يف اململكة  ،كما أنها تأتي امتدادا ً للنهج
والسنة الحســنة لقادة هذا البلد الكريم منذ
عهد امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن
 طيب الله ثراه  -ومرورا بأبنائه الربرة.وأضــاف "الرميض" أن هــذه الزيارة
من البشــائر ملا تجســدهمن مدى االهتمام
والرعاية والعناية التــي تحظى به مناطق
اململكة عامة ومنطقــة القصيم خاصة من
لدن خادم الحرمني الرشيفني،كما أنها ترسم
صــورة رائعة من صــور التالحم والوحدة

الرمضي

التي تربط القيادة الحكيمة بالشــعب الويف،
ونرحب بمقدم سلمان الحزم والعزم ،نبارك
للمنطقــة وأهلها هذه الزيارة ،كما نبتهل إىل
الله ســبحانه وتعاىل أن يحفظ لبالدنا أمنها
وأمانها ومكتسباتها وأن يرد كيد أعدائها إىل
نحورهم ويجعل تدمريهم يف تدبريهم وينرص
جنودنا املرابطني يف الحد الجنوبي دفاعا ً عن
ثغور هذا الوطن ويمدهم بالتوفيق والسداد
إنه سميع مجيب.

أهالي بريدة :زيارة خادم الحرمين الشريفين تترجم قوة التالحم والتعاضد والوفاء بين القيادة والشعب
أوضح رئيس لجنة أهايل بريدة
الســابق محمد الفوزان أن منطقة
القصيم تبتهج بزيارة سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله -للمنطقة،
والتــي تعترب امتــدادا ً الهتماماته
وزياراته لجميــع مناطق مملكتنا
الغالية منذ عهد املغفور له مؤسس
هذه البالد امللك عبدالعزيز -رحمه
الله -ومن بعده أبناؤه امللك سعود
وامللك فيصل وامللك خالد وامللك فهد
وامللك عبدالله -رحمهم الله ،-وحتى
عهد امللك سلمان أطال الله يف عمره.
ورأى "الفــوزان" أنــه ليوم
فخر عظيم لنا جميعــا ً يف املنطقة
بمناســبة هذه الزيــارة الكريمة
امليمونة من مقــام خادم الحرمني
الرشيفني -أيده الله -لتستمر معها
مســرة التنمية وعجلة النهضة يف

املشاريع التنموية لوطننا الغايل يف
مختلف األصعدة وكافة املستويات،
مما يدعونا للفخــر بحنكة قيادتنا
الرشــيدة ،وعقول وكفاءات أبناء
الوطن لبناء مستقبل مرشق واعد،
مبينا أن الزيارة ترتجم قوة التالحم
والتعاضد والوفاء والوالء بني القيادة
والشعب ،وتعكس االهتمام والعناية
الفائقة لقائد مسريتنا امللك سلمان
حفظه الله -باملواطنني واملواطناتيف كافة أرجاء وطننا.
ويؤكــد "الفــوزان" أن هذه
الزيــارة ســتكون تاريخية وأحد
أيّــام البناء والنمــاء يف تاريخ هذا
الوطــن املعطاء ،ملا لها من أثر كبري
لدى الجميــع ،لنلتقي بقائد الحزم
والعزم ،ونجــدد له الوالء واالنتماء،
ونستمع إىل توجيهاته األبوية ،لبناء
اإلنســان واملكان ،سائال الله -العيل

القديــر -أن يحفظ خادم الحرمني
الرشيفني ،وسمو ويل عهده األمني،
وأن يديم األمــن واألمان عىل بالدنا
الغالية ،إنه سميع مجيب.
وأكد الدكتــور إبراهيم بن
حمود املشيقح نائب رئيس لجنة
أهايل مدينة بريدة أن زيارة خادم
الحرمني الرشيفني ســلمان بن
عبد العزيز ملنطقة القصيم تأتي
امتدادا ً للزيــارات املتعددة التي
قام بها املؤسس امللك عبدالعزيز
رحمــه الله -ملنطقــة القصيموسار عىل هذا النهج أبناؤه الربرة،
والتــي تؤكد مــدى العالقة بني
أهايل منطقة القصيم مع قادتهم
والتي دونهــا التاريخ بكل فخر،
منذ قام املؤسس امللك عبدالعزيز
بعــدة زيارات تفقديــة ملنطقة
القصيم مــن ذلك عام 1346هـ

وعام 1347هـ ،كما قام بزيارة
للمنطقة عــام 1357هـ وعام
1360هـــ ،وكانت آخــر زيارة
للمؤسس امللك عبدالعزيز ملنطقة
القصيم عــام 1366هـ ،حيث
كان يجلــس يف املنطقــة قرابة
الشهر يجتمع برجاالتها ويستمع
إليهم ويأنس بحديثهم ويستمع
ملتطلباتهــم ،وكان يثق بهم وعىل
تواصل معهم منذ بداية التأسيس.
وأضــاف "املشــيقح" أنه
يف عهد امللك ســعود الذي تميز
عهده بالتقدم الشــامل من حيث
املرشوعات االقتصادية والصحة
والتعليم الذي عــم كافة مناطق
اململكة ،حيث قــام بعدة زيارات
ملنطقــة القصيــم األوىل عــام
1373هـ ،والثانية عام 1377هـ
واألخرية عام 1379هـ ،كما قام

الفوزان

المشيقح

امللك خالد بزيارة عام 1393هـ،
وقام امللك فهد بزيــارة تفقدية
ملنطقة القصيم عــام 1408هـ
تبع ذلك زيــارة لخادم الحرمني
الرشيفــن امللــك عبدالله عام
1427هـ.
وأردف "املشــيقح" أنه يف
هذا األيام تلتقي منطقة القصيم
منطقة الخــر والعطاء ،منطقة

الحب والوالء بقائد مسرية بالدنا
وصانــع إنجازها ســلمان بن
عبدالعزيــز ،ليلتقي أبناء منطقة
القصيــم مع ســلمان التاريخ،
ســلمان اإلنجاز ،حيث إن أهايل
منطقة القصيــم يثمنون لخادم
الحرمــن الرشيفني حرصه عىل
التواصل مع أبنائــه املواطنني،
وتلمس حاجاتهم والقرب منهم.
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محافظة عنيزة

رمز التطور والتقدم واالزدهار
محافظة عنيزة ،هي محافظة تاريخية
اكتسبت أهميتها منذ القدم بسبب موقعها
الجغرايف املميز ،فهي تقع يف الجزء الشمايل
األوســط من هضبة نجد إىل الجنوب من
مجرى وادي الرمة ،وتحيــط بها كثبان
رملية من الشــمال والغرب تسمى رمال
الغميس ،بينما يقع إىل الجنوب منها رمال
وغابات الغضا يف منطقة الشقيقة.
وعنيزة من أقدم مــدن ومحافظات
منطقــة القصيم ،وهي روضــة املزارع
والبســاتني ووفرة امليــاه وصفاء الرتبة،
وتكتظ باملواقع الرتاثية والريفية واملتاحف
واألسواق الشــعبية والحديثة التي تزين
املحافظة ،حيث ظلــت روضة عنيزة منذ
القدم موردا مائيا هاما ،يف طريق الحجاج
والتجــار وعابري الصحــراء يف الجزيرة
العربية.
ويف نهايــة القرن الخامــس الهجري

494هـ ،عاد االستيطان البرشي إىل مدينة
عنيــزة ،فأصبحت عنيزة قريــة معروفة،
ومركزا حضاريا يف قلب الصحراء ومصدرا
مشــهورا للماء يف طريق الحجــاج ،كما
تشــتهر عنيزة باملعالــم األثرية ،والجانب
السياحي والزراعية ،ويف الجانب الصحي تم
تشــييد أول مستشفى حكومي (مستشفى
عنيزة العام) عام 1379هـ ،وكانت طاقته
االســتيعابية ( )50رسيراً ،ويوجد حاليا يف
عنيزة عدد من املستشفيات :مستشفى امللك
سعود ،مستشفى الشفا للنقاهة ،مستشفى
الوفا (خاص) ،مستشفى الوالدة واألطفال
(قيد اإلنشــاء) .القــرى واملراكز التابعة:
الفاخرية ،البويطن ،العونية ،وادي الجناح،
الروغاني ،وادي أبوعــي ،العدائن ،الفردة،
العنربية ،الرفيعة ،الغابشــية ،العوشزية،
املباركية ،الرببك ،النعام.

محافظة
عنيزة

محافظ عنيزة :الزيارة تؤكد تالحم
القيادة مع شعبها وحرصها
واهتمامها بتفقد أحوال المواطنين

عدد السكان
230
ألف نسمة

04
عدد المراكز التابعة

السليم

رحــب محافــظ عنيــزة
عبدالرحمن الســليم باسم كافة
أهــايل املحافظة بزيــارة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده
صاحب الســمو امللكــي األمري
محمد بن سلمان ،حفظهما الله،
إىل منطقــة القصيم ،والتي تأتي
يف سياق النهج والسياسة الثابتة
التي تنتهجهــا قيادة هذا الوطن
منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل ســعود ،طيب
الله ثراه.
كما أن هــذه الزيارة تعكس
حــرص القيــادة واهتمامهــا
املتواصل يف تلمس حاجات الوطن
واملواطنني وتفقــد أحوالهم عن
كثب ،وتؤكد تالحــم القيادة مع
شعبها ومعايشتها ،والعمل بكل
صدق وإخــاص وبروح األرسة
الواحدة من أجــل نهضة الوطن
ورفاهيــة أبنائه ،مشــرا إىل أن
خادم الحرمني الرشيفني استطاع
بعطفــه وإنســانيته وحكمته
وإخالصه أن يأرس قلوب الناس،

ويحظى بمحبتهم ورضاهم.
ويــرى "الســليم" أن هذه
الزيارة ليســت غريبة ،فهي ما
تعود عليــه أبناء املنطقة كغريها
من مناطق اململكة ،مشــددا عىل
أن مســرة العطــاء واإلنماء يف
عهد ملك الحزم والعزم تتواصل
وتلبي طموحات املواطنني ،وذلك
من خــال رؤيــة  ،٢٠٣٠وما
تتضمنه من مرتكزات هامة عىل
جميــع األصعــدة ،والتي تحمل
يف مضمونهــا الخري الكثري ألبناء
هذا الوطن الغايل ،إضافة إىل أنها
ترســم مالمح مستقبل االقتصاد
الســعودي الذي ما زال يحقق
نجاحات عــى الصعيدين املحيل
والعاملي .
والله أسأل أن يديم عىل هذا
الوطن أمنه وأمانه واســتقراره
ورخــاءه يف ظل قيــادة خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهــده األمني -حفظهــم الله،-
كما نســأل الله أن ينرص جنودنا
املرابطني عىل الحــدود ويرحم
شهدائهم ويشفي مصابهم .

أهالي عنيزة :الوطن يعيش قفزات هائلة نحو البناء والتطور والنهضة في
مختلف المجاالت
وقال محمد بن إبراهيم القايض
رئيس لجنة أهــايل عنيزة" :إن يف
زيارة املليك املفدى للقصيم ولغريها
من املناطق تأكيدا منطقيا وحقيقيا
عىل فكرة التواصــل والخروج بها
مــن كونها خربا إعالميــا لتصبح
من صفات الشــخصيات القيادية
والحاكمة يف السعودية ،وليس هذا
فقط ،بل إن القائد الباني – حفظه
الله  -حني يــزور أي منطقة من
مناطق اململكة فإنه ال يزورها ضيفا ً
يجلس يف منصة ويغادر بعد الحفل،
وإنما يتجه فورا ً ليختلط بالجميع
يســأل عن حاجاتهم ويســتقبل
قضاياهم ويسهل الله عىل يديه ما
صعب من أمور".
وأكــد "القــايض" أن الناس
يحتفظــون يف كل مناطق اململكة
بذكريات رائعة للمليك الغايل وهذا
التواصل مع الناس والنزول إليهم،
والذهاب إليهم يف أماكنهم هو أحد
خصال القيادة التي ورثها قادة هذا
الوطن من مآثر الراحل املؤســس
امللك عبدالعزيز آل ســعود  -رحمه

الله  ،-الذي ســن كثريا ً من السنن
الحسنة يف القيادة والحكم والتواصل
مع الناس ،واتبعها من بعده أبناؤه
ملوكا ً وأمــراء ،إذ ال تجد بابا ً مقفالً
ألمري ،وال حاشــية تذود الناس عن
الوصول إىل أحد منهم.
ويف القصيم شاهد دائم ومثال
واضح عىل هــذه الصفات ،فرجل
القصيــم وأمريها األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل هــو ثمرة من
ثمار هــذه األرسة املباركة ،مجلس
عامر ووجه بشــوش وقلب مفتوح
لجميع الناس ،والذين عرفوا سموه
طوال الســنوات املاضية يجدون
فيه نموذجا ً مرشفا ً للحاكم اإلداري
الســعودي ،وجهــوده باملنطقة
وعطائه ،ووقوفه خلف كل صغرية
وكبرية يف منطقة القصيم ،وإرشافه
بنفسه عىل كل املشاريع والتحديثات،
ومتابعته لقضايا الناس دون النظر
إىل أسمائهم أو مراتبهم.
ورحب األستاذ عبدالعزيز بن
عبدالله الســليم نائب رئيس لجنة
أهايل عنيزة باســمه وباسم لجنة

القاضي

السليم

األهايل بمحافظة عنيزة بقدوم خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز للمنطقة ،حاملني أجمل
املشاعر التي ال توصف لهذه الزيارة
امليمونة ،مؤكــدا أن هذا ما تعودناه
من قياداتنا لشعبها ،فقد تعود هذه
الشــعب من هذه القيادة الحكيمة
تلمس املتطلبــات للمواطنني عن
قرب.
وأشار "الســليم" إىل أن هذه
الزيارة لخــادم الحرمني الرشيفني
تأتي من منطلق التواصل القوي بني
الشعب والحكومة الرشيدة ،فأهالً
بسلمان الحزم والعزم يف منطقتنا
وبني أهلها.

من جانبه ،قال األستاذ محمد بن
عبدالله املوىس رئيس مجلس إدارة
الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة:
"أهالً بخــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز ،رعاة
الله ،فأهال به يف القصيم والشــعب
مســتبرش بزيارته امليمونة ،فأهالً
بهذه الزيــارة املباركة التي تحمل
الخري وكل الخــر ،ونكرر عبارات
الرتحيب بهذه الزيارة الغالية ،وما
نقول بقدومه -حفظه الله -سوى
الدعاء بأن يحفظــه لبالدنا الغالية
ولشــعب األمة اإلسالمية ،لتتواصل
هذه املســرة املباركــة بعون الله
بالخري والعطاء.
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محافظة الرس

تمتاز بموقعها الهام وبأنها مركز تجاري
كبير وهي من أعرق مدن المنطقة
الرس هي مدينة رئيسية تقع يف غرب
القصيم مجاورة لــوادي الرمة ،وهي من
املدن املعروفة يف نجد ومــن أقدم املواقع
التــي ورد ذكرها يف كتب البلدان القديمة،
فكانت الرس موجودة قبل البعثة النبوية
بأكثــر من ثالثمائة ســنة ،وهي من أهم
مدن اململكة العربية الســعودية ،وتمتاز
عىل غريها من املدن بموقعها الهام وهوائها
العليــل ومائها العذب ،فهــي من أعرق

مدن منطقة القصيم ،وتعترب حاليا مركزا
تجاريا هاما يف منطقــة القصيم لوجود
أسواقها املنوعة ،ولوجود الكثري من الدوائر
الحكومية واملعاهــد والكليات ودورها يف
تنشيط الحركة التجارية .وسبب التسمية
الرس يف اللغــة البرئ القديمة ،فإذا أطلقت
كلمة الرس فإنما يــراد بها البرئ القديمة
وفقا ً ملا قال حسان بن ثابت األنصاري يف
إحدى قصائده.

محافظ الرس باإلنابة :أهالي القصيم
يترقبون زيارة خادم الحرمين بلهفة
وسرور باللقاء به

عدد السكان
190
ألف نسمة

محافظة
الرس

200
عدد القرى التابعة

العساف

عــر وكيــل محافظة
الرس واملحافــظ باإلنابة
بدر العســاف عــن مدى
فخــره واعتــزازه بزيارة
خادم الحرمــن الرشيفني
للمنطقــة ،قائــا ً" :مــن
قوايف القصيــد أجزله ومن
جميل النثــر أروعه بقدوم
ملــك اإلنســانية ،أدخل يف
قلوبنــا أهازيــج الفــرح
وانعقد فيها ،لزيارة خادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
ســلمان بــن عبدالعزيــز
ملنطقــة القصيم أبلغ األثر،
ســنلتقي بالقائــد ونعرب
له عن الــوالء والحب ،فهم
قاداتنــا األوفيــاء الذين
يبذلــون كل جهد من أجل
الوطــن واملواطــن ،فهذه
الزيارة ظــل يرتقبها أهايل
منطقــة القصيــم بلهفــة
ورسور باللقاء ،فها أنا أجد
الفرصــة مغتنمها للرتحيب
باسمي وباسم جميع أهايل

محافظــة الــرس ،فأهال ً
وســهال ً بملك اإلنسانية بني
أهله ومحبيــه ،وهذا نهج
القيادة منذ عهد املؤســس
امللــك عبدالعزيــز -طيب
اللــه ثراه -وحتــى عهدنا
الحــارض" ،هــذه الزيارة
هــي ترشيــف أب ألبناءه
يف منطقــة القصيــم  ،كنا
ننتظرها بشــغف لتعرب عن
تالحم الشــعب السعودي
الــويف بقيادتــه الحكيمة ،
لنســطر فيها أعظم معاني
األخوة.
سائال الله أن يحفظ لنا
خادم الحرمــن الرشيفني
الرشــيدة،
وحكومتنــا
ويحفظ أمنها واستقرارها.
يديــم نعمتــه ويديــم
اســتقرار بالدنا  ،ويحفظ
جنودنا البواسل من كل رش
ومكره وينرصهم ويشــفي
مصابهم ســائال الله العيل
القدير التوفيق

أهالي الرس :الصدر يتسع لك كاتساع األرض ياسلمان العز والحزم والمجد
مرحبا بكم
..
ً
عرب محمــد القــزالن عضو
مجلس األهايل بالرس عن ســعادة
أهايل املنطقة الذين يستقبلون خادم
الحرمني الرشيفــن بقلوب ملؤها
املحبــة وبنفوس ملؤها الشــوق،
وباملحبــة التي اختلطــت بلحمنا
ودمنا ،وزرعها الله يف قلوب الجميع،
فمرحبا بك عدد ما خطته األقالم من
حروف وبعدد ما أزهر باألرض من
زهور مرحبا ترحيب ممزوج بعطر
الورد ورائحة البخور ،نســتقبلك
بكل عبارات االســتقبال وبكل ما
تحتويه من معاني وكلمات ونقول
لك عىل الرحب والسعة فالصدر لك
يتسع كاتساع األرض يا سلمان العز
والحزم واملجد فمرحبا بكم.
وعرب إبراهيم بن صالح املزيني
عضو مجلس أهايل محافظة الرس
عن الفرحة التي تعيشــها القصيم
فرحة عارمة وعرس بهيج بزيارة
ملكية كريمة تحمل يف طياتها أسمى
معــان الحب واألبوة واملســؤولية
التي تجســد صــور التالحم بني
أبناء الوطن قيادة وشعبا حملت يف
ثناياها العديد من مشاريع التنمية
والبناء والتطويــر لتؤكد حرص

والتنــا وفقهم الله عــى ما يحقق
املزيد من الرخاء والرفاهية ألبنائهم
فهو لقاء ود واحتفــاء بمنجزات
هذ الوطن يشعر بالفخر واالعتزاز
بزيارة القائد الوالد.
وعرب محمد بن سكيت النويرص
عضو أهايل محافظــة الرس عن
ســعادة منطقة القصيــم بهذه
الزيارة امليمونــة لخادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن عبد
العزيز ملــك الحزم والعزم حفظه
اللهُ ،
حيث يتفقد حفظه الله ورعاه
منطقة القصيم وهي جزء غايل من
هذا الوطن الكبــر اململكة العربية
الســعودية ،وهكذا هم والة أمرنا
حفظهم الله يحرصون عىل كل ما
يحقق للوطــن النمو واالزدهار يف
كافة مناشط الحياة.
وأضاف "النويرص" أن خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز سلمه الله رغم مشاغله
وارتباطاته أبى إال أن يزور القصيم
ويتفقد املشــاريع التنموية التي
تحظى بها املنطقة ضمن منظومة
هــذا الوطن الكبــر ،حيث يتابع
حفظه الله هذه املشاريع التنموية

القزالن

والتي تحقق ألبنــاء الوطن وبناته
كل ما يســعون إليه يف هذا العهد
الزاهر.
ويرى "النويــر" أن هذه
الزيــارة امللكية الكريمــة تأتي
اســتمرارا لذلك النهج الذي رسمه
املؤســس لهذا الكيان جاللة امللك
عبدالعزيز طيب الله ثراه ،حيث إن
هذه الزيارة امللكية الكريمة لخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز (وفقه الله) ،يسعد
بها أبنــاء الوطن وبناته يف منطقة
القصيم الخــراء بمحافظاتها
ومراكزها وكل شرب من أرضها التي
يرشف عىل التنميــة فيها صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

النويصر

المزيني

أمري منطقة القصيم ،وسمو نائبه
اللذان يحرصان عــى أن تحظى
هذه املنطقة بنصيبها من املشاريع
التنموية يف كافة املجاالت ،وشــكرا
ويل أمرنا وقائد مســرتنا وسمو
ويل عهدكــم األمني عىل هذا العطاء
والنمو واالزدهار.
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محافظة البكيرية

المدينة الصحية األولى على مستوى
المملكة والشرق األوسط
تقع محافظــة البكريية يف هضبة
نجد قلب الجزيرة العربية ،ثم تقع أيضا
يف قلب منطقــة القصيم ،أضف إىل ذلك
كونها املدينة األقرب إىل مطار القصيم،
حيث ال تتجاوز املســافة خمس عرشة
دقيقة ،كما أنها األقرب ملصفاة برتومني
وجامعــة القصيــم ،وتقدر مســاحة
محافظــة البكريية بأكثــر من 5000
كلم ،2أما من حيث عدد السكان فقد بلغ
يف إحصائية عام 1425هـ)47873( ،
نســمة ،منهم  26393نسمة يف مدينة
البكرييــة وحدها ،ويمثل عدد ســكان
املحافظة  %7من سكان منطقة القصيم،
ولــذا فإنها تعترب املدينــة الرابعة بعد
بريدة وعنيزة والرس من حيث التعداد
السكاني.

ويحــد محافظة البكريية شــماال
محافظــة عيون الجواء ،ومن الشــمال
الغربي منطقة حائــل ،وجنوبا الخرباء،
ومن الجنوب الرشقــي محافظة البدائع،
ورشقا محافظــة عنيزة ،أما مدينة بريدة
فإىل الشــمال الرشقي ،ويتبع ملحافظة
البكريية  10مراكز ،وتم ترشيح محافظة
البكريية ملســابقة األمــم الراقية لعام
1999م التي جــرت يف مدينة هماما يف
اليابان يف عام 2000م ،ويأتي ترشــيح
محافظة البكريية لهذه املسابقة العاملية
بصفتهــا املدينــة الصحيــة األوىل عىل
مســتوى اململكة والرشق األوسط ،حيث
تم اختيارها لذلك من قبل منظمة الصحة
العاملية ،ويطبق فيها حاليا برنامج املدن
الصحية الدويل.

محافظة
البكيرية

محافظ البكيرية :زيارة المليك
للمنطقة تؤكد مدى اللحمة والترابط
بين الشعب والقيادة

عدد السكان
47
ألف نسمة

10
عدد المراكز التابعة

الخليفة

عــر محافــظ البكرييــة
املهندس صالح بــن عبدالعزيز
الخليفة عن ترحيبه وســعادته
بالزيارة امليمونة لخادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-
إىل منطقــة القصيم ،والتي تعرب
عــن مدى التواصــل القوي بني
الشعب وحكومتنا الرشيدة.
وقــال الخليفــة إن منطقة
القصيــم عــى موعد مــع أيام
اســتثنائية بمناسبة زيارة خادم
الحرمني الرشيفــن ،مؤكدًا أن
هذه الزيارة لها وقع كبري وتأثري
بالغ يف نفوس أهايل املنطقة ،ويف
مقدمتهم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
ين سعود بن عبد العزيز ،وسمو
نائبه ،حفظهما الله.
وأضــاف "الخليفــة" ،إن
زيــارة امللك ســلمان للمنطقة
دليل واضح عــى ما تحظى به
املنطقة وأهلها مــن مكانة لديه
حفظه الله -والــذي ّيكن لهم
كل الحب والتقدير ،فأهال وسهال

بخادم الحرمــن الرشيفني بني
أبنائه يف املنطقة ،الذين يبادلون
القيادة الحب والوفاء ،وهي تنعم
بما أكرمها الله مــن نعم كبرية
كبقية مناطق اململكة من مسرية
العطاء والتنمية يف عهد ســلمان
الخري ،مــن خــال العديد من
املشــاريع التنموية واالقتصادية
الكبرية التي تشــهدها املنطقة،
والتي تثبت أن قيادتنا الرشــيدة
حريصــة كل الحرص عىل رعاية
شــعبها ومصالحه وتوفري جميع
ما يحتاجه.
وأوضح "الخليفة" أن زيارة
املليــك املفدى تعــر عن مدى
حرص والة أمرنــا عىل االطالع
عن قرب عىل احتياجات املناطق،
من خــال االلتقــاء باملواطنني
واالستماع إليهم ،وهو نهج سار
عليــه جميع ملــوك اململكة منذ
عهد املؤســس امللك عبدالعزيز،
طيب الله ثراه ،وهذه األيام ونحن
نستقبل امللك سلمان فإننا نجدد
البيعة له ونعاهــده عىل الوفاء
والسمع والطاعة.

أهالي البكيرية :الملك الذي دخل القلوب دون استئذان واحتل أفئدة شعبه
الصغير قبل الكبير
عرب عبدالرحمــن بن إبراهيم
الحديثــي رئيــس لجنــة أهايل
محافظة البكريية عن الرشف الكبري
الذي تحظى بــه منطقة القصيم
بزيارة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز ،وهو
يبــدأ بزيارة ألبنائــه يف مواقعهم
ومناطقهم فإنه يثبت للعالم حقيقة
التالحم الذي ننفــرد به عن بقية
الشعوب األخرى ،والذي سيفرح به
الصديق ويغضب منه األعداء ،ألن
فيه تأكيدا ً لدحر كل االفرتاءات التي
يطلقها أعداء األمة واملرجفون من
أصحاب الشعارات الزائفة.
فأهالً وألف سهالً بملك الحزم
الذي دخل القلوب دون اســتئذان،
واحتل أفئدة شــعبه الصغري قبل
الكبري ،واملرأة قبل الرجل ،والبعيد
قبل القريب ،وبهذه املناســبة إذ
نهنئ أنفسنا ونهنئ صاحب السمو
امللكي أمري املنطقة وســمو نائبه
وأبناء القصيم كافة ،فإنني أتقدم
عن نفيس بخالص الشكر وصادق
الدعوات لخادم الحرمني الرشيفني

عىل هذه الزيــارة امليمونة ،داعني
له بدوام الصحــة والعافية وطول
العمر ،وأن يديــم بيننا وبينه هذا
التواصل.
قال معايل األســتاذ صالح بن
عيل الرباك نائب رئيس لجنة أهايل
محافظة البكريية إن زيارة موالي
خــادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -قائد مسرية هذه األمةملنطقة القصيم تمثل رعاية كريمة
ولقاء أبويا ً ألبنائه باملنطقة ،وهذا ما
اعتدنا عليه من والة أمرنا ،فبحمد
الله تنعم هذه البالد باألمن والرخاء
بفضل الله ،ثــم بحكمة حكومتنا
الرشيدة ،وما لقاء خادم الحرمني
بأبنائــه باملنطقة وتفقده أحوالهم
إال داللة عىل حرصه -حفظه الله-
عىل لقاء شــعبه وتلمس حاجاتهم
بنفســه ،ونجدها فرصــة لنجدد
البيعــة لخادم الحرمــن ،ونهنئ
أهايل منطقة القصيم بلقاء مليكهم،
ســائلني الله -سبحانه وتعاىل -أن
يديم نعمه عــى بالدنا ويقيها رش

القاضي

مكر الحاقدين.
تحــدث الدكتور ســليمان
بــن إبراهيم النملــة نائب رئيس
لجنة أهايل محافظــة البكريية أن
منطقــة القصيم تســتقبل خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده
األمــن ،وصحبهم الكــرام بكل
الحب والتقدير والــوالء والطاعة،
وهذه الزيارة ليست مستغربة من
حكامنا ،فقد تعودنا دائما ً زيارتهم
وتفقد أحــوال الرعيــة بني فرتة
وأخرى ،وال شــك أن هذه الزيارة
تظهر جليا ً شــدة الــوالء والحب
املتبــادل بني الحاكــم واملحكوم،

البراك

النملة

كيف ال وقد اتخــذ خادم الحرمني
الرشيفني من القرآن والسنّة النبوية
املطهرة منهجا ً ودستورا ً للحكم يف
هذه البالد املباركــة ،اقتدا ًء لنهج
آبائه وأجداده.
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محافظة البدائع

مدينة الماء والغذاء ونسبة النمو
السكاني األعلى بالمنطقة
البدائــع هــي إحــدى محافظات
منطقــة القصيــم ،وتبلغ مســاحتها
 1,600كلــم ،وتُعترب مــن املحافظات
الزراعية يف املنطقة؛ نظــرا ً لوفرة املياه
الجوفية وجودة الرتبة ووجود املساحات
الشاســعة من األرايض الزراعية ،وتقع
محافظــة البدائــع يف منتصف منطقة
القصيم ،وتبعد عن الرياض (العاصمة)
 430كلم ،وتخلــو محافظة البدائع من
اإلشارات الضوئية؛ نظرا ً لوجود امليادين
عوضا ً عنها ،وسميت البدائع ،جمع بديعة
بمعنى حديثة ،وسميت بذلك ألنها حديثة
ومبدوعة ،وألن آبارها لم تكن آبارا ً قديمة.
وتعتــر البدائع محافظــة حديثة
نسبياً ،حيث تشري بعض املصادر إىل أن

نشأة البدائع كانت يف عام 1000هـ ،كما
تعد حرفة الزراعة يف البدائع من الحرف
األوىل لدى الســكان ،عند نشــأتها وقد
تطورت هذه الحرفة واتسعت وأصبحت
من الركائز األساســية لنهضة البدائع
وتقدمها ،حيث تعد نســبة العاملني يف
مجال الزراعة  ٪٣٨من مجموع السكان،
ونجــاح الزراعــة يف البدائــع لم يكن
مســتغربا لعدة عوامل أهمها :خصوبة
الرتبة.
ويبلــغ عدد ســكانها أكثر من 75
ألف نســمة ،وتحتل املرتبة الرابعة بني
محافظات املنطقة ،ونسبة النمو السكاني
األعىل  4.15عىل مستوى املنطقة ،وهي
مدينة املاء والغذاء والدواء.

محافظة
البدائع

محافظ البدائع :القيادة عززت فينا
الحب والوالء واالنتماء ألعظم بقعة
وأشرف أرض في هذه المعمورة

عدد السكان
75
ألف نسمة

07
عدد المراكز والقرى
التابعة

السديس

وقــال محافــظ البدائع
عبدالرحمن بــن عبدالكريم
الســديس" :يف مناســبة
زيارة ســيدي خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز ،ملنطقة القصيم
يرسنــي أن أعــر أصالة عن
نفيس ونيابة عن أهايل محافظة
البدائع عن عظيم حبنا وصادق
مشــاعرنا واعتزازنا وفرحتنا
بهذه الزيــارة التي رشفنا بها
ملك الحزم والعزم ،وال غرابة
يف ذلك ألنه ابن املؤسس ،فهو
وويل عهــده األمــن صاحب
الســمو امللكي األمــر محمد
بن ســلمان بــن عبدالعزيز
قد عــززا فينا الحــب والوالء
واالنتماء لهذا الوطن ،وبقيمتنا
كمواطنني ننتمي ألعظم بقعة
وأرشف أرض يف هذه املعمورة،
ولقائدين بنيا لنا حياة جديدة
حديثــة تعتمد عــى االبتكار
والريادة وصناعــة املعرفة،

وإعالء روح املغامرة بدال ً من
االعتماد عىل البرتول تحســبا ً
لزواله أو تذبذب أسعاره بفعل
الرصاعات املعلنة والخفية عىل
هذه الطاقة".
وأردف "الســديس" :أنه
ال يســتغرب ذلك عىل حفيدي
أولئــك األفذاذ الذيــن جعلوا
الرشيعــة منهجا ً ودســتورا ً
لدولتنا الغالية ،وعىل رأســهم
املغفــور لــه -بــإذن الله-
مؤسس الســعودية الحديثة
الذي جمعنا الله به بعد فرقة،
وأعزنا بــه بعد ذلــة ،وآمنا
به بعد خــوف ،والذي تعجز
الكلمات عن إحصــاء أياديه
البيضــاء عىل هذه البالد ،غفر
الله له وأسكنه فسيح جناته،
داعيا ً الله لهما بالعون والسداد
والتوفيق ،ولجنودنا املرابطني
بالثبــات والحفــظ واملغفرة
للشــهداء ،ووفق الله الجميع
لكل خري وسدد خطاهم.

أهالي البدائع :الزيارة تحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء للمنطقة
وتصب في رفعة الوطن الغالي
وقال حجاج بــن ثويني
الثنيــان رجل األعمال وعضو
لجنة أهايل البدائــع" :أهال ً
وســهال ً بملك الحزم والعزم،
مرحبا بــك بقصيــم النماء
والعطاء بكل مــا تعنيه هذه
الكلمــات الجميلــة ،بكل ما
يف األرض من أشــجار وعدد
ما نــزل عليها مــن أمطار،
بكل مــا يف األرض من بلدان
وأقطار وبحــار ومحيطات
وأنهــار ،بكل ما يف الســماء
من كواكب ونجوم وشــموس
وطيور وأقمــار ،بكل ما يف
الســماء من طــر وبعدد ما
جاء النهــار وراح الليل بكل
شــوق الصحاري لألمطار،
بكل عطف وود وحب وحنان
وطيبة موجودة يف كل إنسان
عىل البسيطة ،بكل حب البرش
لخالق الشــمس والشــجر
والحجر".
ورحب إبراهيم بن راشد

الثنيان

الشبرمي

العمار

الشــرمي محافــظ البدائع
السابق بالزيارة قائالً :قدمت
أهال بك يف أرض القصيم بني
إخوانك وأبنائــك ،حضورك
قد اكتمــل وأزهرت معانيه..
واكتست أجمل الحلل وتعانق
النرجــس والزنبــق ترحيبا
بمن أطل ،فأهال ثم أهال ،لقد
أشعلت الشــموع بحضورك
وغردت طيور الفرح وتفتحت
زهــور الود واإلخــاء فرحا
بمشــاركتك معنا ،واجتمعت
كل القلوب وأعلنت لك التهنئة
َ
بمقدمــك امليمون،
والــود
ولك مني أجمــل الدعاء بأن

يحفظك ربنا ويلبســك ثوب
الصحــة والعافية ،عىل الحب
نلتقي يف وطننا الشامخ ،وعىل
العلم والرشع نجــدد البيعة
لكم يف وطن أمن بإيمان دولة
مباركة ورثها من مؤســس
هذا الكيان امللــك عبدالعزيز
طيب اللــه ثراه -ودام عزكيا وطن.

ً
قائلــة أهال
بلســان الحال
وســهال ً بأهل الجود والكرم،
ملك الحزم ،وشــوفتك ترشح
البال لك مليون ترحيبة ،بباقة
مــن ورود املحبة نســتقبل
قدومك امليمون بــك عدد ما
خطته األقالم مــن حروف،
وبعدد مــا أزهــر باألرض
زهور ،مرحبا ممزوجة بعطر
الورد ورائحة البخور ،تجلت
فيك صفات القائد املؤســس
امللك عبدالعزيــز -طيب الله
ثراه -ورستم عىل نهجه حب
الوطن والدفاع عنه ،ســلمت
لنا يا وطن شامخاً.

وعلــق صالح بن عبد الله
العمار عضو أهــايل البدائع
قائالً" :يا أهال ً وسهال ً والله،
لــو علمت الــدار بمن زارها
فرحت واســتبرشت وأنشدت
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محافظة عيون الجواء
محافظة الزراعة
والمعالم التاريخية

عيون الجواء تقع يف الشــمال الغربي
من منطقة القصيم عىل بعد حوايل ثالثني
كيلومرتا من مدينة بريدة ،وهي محافظة
قديمة االســتيطان ،وكذلك بهــا العديد
من النقوش الثموديــة ،وتمتاز املحافظة
بموقعها اإلسرتاتيجي بني القصيم وحائل،
ويتميز أهلها بلهجتهم املميزة عن غريهم
من محافظات القصيم ،كذلك يعرف معظم
أهلهــا بأنهم كانوا مــن العقيالت الذين
اشــتهروا بالتجارة ورضب فيهم األمثال
ألمانتهم ،واشــتهرت املحافظة بالنقوش
الثمودية وجميعها كتبت عىل شــكل خط

عمودي أو أفقي مــا عدا واحدا منها كتب
بشكل مائل وعثر عىل بعض هذه النقوش
يف بعض املواقع من املحافظة.
ويتبع لهــا( :غاف الجــواء ،روض
الجواء ،أوثال ،الطراق ،الكدادية ،الصلبية،
املخرم ،كبد ،الفيضة ،الحمادة ،وغريها)،
ويبلغ عدد سكانها حوايل  50ألف نسمة.

محافظ عيون الجواء :إنه ليوم فخر
عظيم لنا جميعا بمناسبة هذه الزيارة
الكريمة الميمونة

عدد السكان
50
ألف نسمة

محافظة
عيون الجواء

10
عدد المراكز التابعة

أهالي عيون الجواء :زيارة خادم الحرمين الشريفين غالية على قلوبنا وتكتب
بمداد الذهب

الفوزان

عرب محافــظ عيون الجواء
محمد بن عثمان العســاف عن
البهجة والــرور الذي يختلج
صدور أهايل املنطقة بمناســبة
زيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز –
حفظه اللــه -للمنطقة ،وقال:
"إنها ســحابة الخري التي تظلل
املنطقة بالنماء والرفاهية ألبناء
مملكتنا الغالية ،وتجسد التقارب
الكبري والرتابــط بني قادة هذه
البالد واملواطنني ،وتعكس عمق
التالحم واملحبة".
وأضاف "العســاف" :إنه
ليوم فخر عظيــم لنا جميعا ً يف
املنطقة بمناســبة هذه الزيارة
الكريمة امليمونة من مقام خادم
الحرمــن الرشيفني -أيده الله-
لتستمر معها مســرة التنمية
وعجلــة النهضة يف املشــاريع
التنموية لوطننا الغايل يف مختلف
األصعدة وكافة املستويات ،مما
يدعونا للفخــر بحنكة قيادتنا

الرشيدة ،وعقول وكفاءات أبناء
الوطن لبناء مســتقبل مرشق
واعد ،مبينــا أن الزيارة ترتجم
قوة التالحم والتعاضد والوفاء
والوالء بني القيادة والشــعب،
وتعكــس االهتمــام والعناية
الفائقــة لقائد مســرتنا امللك
سلمان -حفظه الله -باملواطنني
واملواطنــات يف كافــة أرجاء
وطننا.
ّ
وبي العســاف أن القصيم
بكافة مدنها ومحافظاتها تحتفي
بالضيف الكبــر لتعرب عن مدى
الفخر واالعتزاز بمناسبة زيارة
خادم الحرمني الرشيفني ،حفظه
الله ،إذ تمثل هذه الزيارة انعكاسا
لحرص خادم الحرمني الرشيفني
حفظه اللــه -عىل التواصل معاملواطنني يف كل املناطق ،وتفقد
أحوال شــعبه وتحقيق التنمية
والنهضــة من خالل مشــاريع
الخــر والنماء التــي تنعم بها
بالدنا ،ولله الحمد.

قال األستاذ إبراهيم صالح
الدســيماني رئيس لجنة أهايل
محافظة عيون الجــواء" :إن
زيارة موالي خــادم الحرمني
الرشيفــن ملنطقة القصيم لهي
غالية عــى قلوبنا وتكتب بمداد
الذهب وهــذا دليل واضح عىل
اهتمــام الراعي حفظــه الله
برعيته وتفقــد أحوالها ونيابة
عنــي وعــن أهــايل محافظة
عيون الجواء الذيــن تغمرهم
السعادة واالبتهاج بهذه الزيارة
املباركــة صغريهــم وكبريهم،
فحفظ الله بالدنــا وقيادتنا يف
حلهم وترحالهم وأهال وســهال
بقدوم ملكنا املحبوب إىل ربوع
منطقة الخــر والعطاء منطقة
القصيم".
وأكد حمد محمد الربيعان
من لجنة أهايل عيون الجواء أن
منطقة القصيم وأهلها يعيشون
أحىل أيامهم حبا ً وشوقا ً لزيارة
ملك الحزم والعزم خادم البيتني
ســلمان بن عبدالعزيز متمنني
له طيــب اإلقامــة يف ربوعها
تغمرنا مشاعر الحب واإلخالص

وتجديــد البيعــة ،وزيارتــه
التفقدية ملنطقة القصيم وغريها
من املناطــق ،تعكــس مدى
التالحم والرتابط بني املواطنني
ومليكهــم وحرصه عىل االطالع
عن قــرب لهموم أبنائه ،فأدامه
الله ذخرا لإلسالم واملسلمني.
وقال رشــيد بــن عبدالله
الرشيد عضو لجنة أهايل عيون
الجــواء" :إن زيارة ســيدي
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود  -يحفظه الله -مناسبة
عزيزة عــى قلوبنا نحن أهايل
منطقة القصيــم ،والتي تأتي
امتــدادا ً لزياراته الســابقة
ملناطق اململكــة التي تحمل يف
طياتها الخري والعطاء يف رفعة
الوطن املعطاء ،وهذه الزيارات
تعكس اهتمــام القيادة بهذه
البالد املباركــة عىل كل ما يهم
املواطن ،وحرصه عىل االلتقاء
بأبنائه املواطنني وما تجســده
هذه الزيارة مــن أقوى صور
التالحم الوثيق بني أبناء الوطن
قيادة وشــعباً ،داعيا الله عز

Scanned with CamScanner

الدسيماني

وجل أن يحفظ ســيدي خادم
الحرمــن الرشيفني وأن يمده
بعونه وتوفيقه لخدمة شــعبه
وأمته وأن يديم عىل بالدنا نعمة
األمن واالستقرار".
يف ظل التنميــة التي تعم
أرجــاء الوطــن بتوجيهات
القيادة الرشــيدة ملليكنا الغايل
وسمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان حفظه اللــه ،فهنيئا
للقصيم وأهلها هــذه الزيارة
التفقدية امليمونــة لويل أمرنا
سدد الله خطاه وأعانه ،ونسأل
الله أن يمــده بعونه وتوفيقه
ويبــارك يف جهوده وويل عهده
وحكومته الرشــيدة ليستمر

الربيعان

الرشيد

هذا العطــاء وهــذه التنمية
لوطن املقدسات وقبلة املسلمني
ومنطلق الدعوة اإلسالمية وطن
ليس كاألوطان ،سلمت وطني
وســلم قادتك األشاوس من آل
سعود وأدام الله األمن واألمان
عىل الجميع.
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محافظة رياض الخبراء

تمتد مزارعها مسافة  22كلم وتنتج أطيب
أنواع القمح والتمور والخضار والفواكة
يف الجــزء الغربي من منطقة القصيم
تقع محافظة ريــاض الخرباء ،التي تبعد
عن بريدة حوايل  74كلم ،وعن عنيزة حوايل
 46كلم ،وعن الرس حوايل  15كلم ،ويمر
بوسطها طريق القصيم  -املدينة القديم،
أما الطريق الرسيع فيمر بالجزء الشــمايل
منهــا ،وعرفت الخــراء ورياض الخرباء
بإنتاج أطيب أنواع القمح الذي اشــتهر
باســم «عيش الخرباء» ،والذي يروى أنه
جلب من الصني عن طريق الهند والبحرين
وصــوال إىل الخرباء ثم انترش يف ســائر
البلدان ،وكذلك التمور والخضار وبعض
الفواكه وغريها.
وازدهرت هذه البلــدة رسيعا ،وأقبل
عليها الناس وزاد عدد ساكنيها خالل مدة

وجيزة حتى بلغ امتداد املزارع من رشقي
الخرباء إىل غربي ريــاض الخرباء حوايل
 22كيلــو مرتا ،وهذه املــزارع متجاورة
ومتسلســلة مطلة عىل وادي الرمة إىل أن
تصل إىل رياض الخرباء؛ حيث تمتد املزارع
شماال.
بدأ التعليم النظامي بافتتاح املدرسة
السعودية عام 1367هـ ،وكانت يف مبنى
طيني داخل البلدة إىل أن أنشئت املدرسة
الحديثــة يف حي الحــزم ،وكان ذلك عام
1379هـ ،أما املدرسة املتوسطة فأنشئت
عام 1386هـــ ،والثانويــة 1393هـ،
كما أنشئت مدرســة النفيد االبتدائية عام
1376هـــ ،أما أول مدرســة للبنات فتم
افتتاحها عام 1386هـ.

محافظة
رياض الخبراء

محافظ رياض الخبراء :الزيارة الملكية
للمنطقة تاريخية ..وفرحة األهالي
بها ال توصف

عدد السكان
40
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عدد المراكز التابعة

أهالي رياض الخبراء :القصيم تتزين بما يسر األنظار ..وأعالم الوطن ترفرف
في كل ميدان
السلطان

أكد محافظ رياض الخرباء
فهد بن حســن الســلطان أن
منطقة القصيــم تزهو بفرحة
زيارة ســيدي خــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيــز -حفظــه اللــه-
للمنطقة ،والتــي تعترب امتدادا ً
الهتماماتــه وزياراتــه لجميع
مناطق مملكتنا الغالية منذ عهد
املغفور له مؤســس هذه البالد
امللك عبدالعزيــز -رحمه الله-
ومن بعده أبناؤه امللك ســعود
وامللك فيصل وامللك خالد وامللك
فهــد وامللك عبداللــه -رحمهم
الله -وحتى عهد امللك ســلمان
أطال الله يف عمره.
وأشار "الســلطان" إىل أن
القصيم تحظى باهتمام بالغ من
القيادة الرشــيدة ملا قدمته هذه
املنطقة من رجال خدموا الدولة
يف توحيدهــا وبنائهــا ،وكذلك
ثرواتها االقتصاديــة وموقعها
اإلســراتيجي ،وما تشهده من

نماء وتقــدم وازدهار عاما ً بعد
عام ،بمتابعة وزيــارة الوزراء
وكبار املسؤولني يف الدولة بشكل
دوري ،وتتوج هــذه الزيارات
بالزيارة التاريخية للمليك املفدى
لحرصــه -حفظه اللــه -عىل
االطالع عن قــرب عىل ما تتمتع
به هذه املنطقة ومناطق مملكتنا
الغاليــة ،من نهضــة وتطور
وتكامل الخدمــات للمواطنني
واملقيمني.
مؤكــدًا عىل أن استبشــار
وفرحة أهايل منطقــة القصيم
بهذه الزيارة ال يوصفان ،فاسأل
الله أن يديم عز حكامنا ،ويديم
عىل هذه البالد أمنها واستقرارها
ونماءها وتطورها.
داعيا الله العــي القدير أن
يحفظ بالدنا بأمنها واستقرارها
يف ظــل قيادة خــادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني
حفظهم الله .وأن ينرص جنودنا
البواسل املرابطني عىل الحدود.

يرى الدكتور محمد الرشــيد
رئيس لجنة األهايل بمحافظة رياض
الخرباء أن زيارة خــادم الحرمني
الرشيفني ملنطقــة القصيم تحمل
العديد والعديد من الرســائل أولها:
محبة القيادة السياســية يف اململكة
العربية الســعودية لشعبها الكريم
املعطــاء ،وبذلها الغــايل والنفيس
لرفاهيته وتكامل خدماته وما يكفل
العيش الكريم له.
وثانيها :رغبــة خادم الحرمني
الرشيفــن بالوقوف عىل كل شــر
من أرض اململكة العربية السعودية
ليقول لكل العالم إنما أنا واحد من
هذا الشــعب العظيم الذي يثبت يف
كل موقف أنه ذهب خالص ال تزيده
األيام إال نفاســة وثباتا ،ويريد أن
تكتحل عيناه بمن سكن يف قلوبهم..
وقديما قيل..
والعني تعرف يف عيني محدثها..
إن كان من حزبها أو من أعاديها.
أمــا ثالث تلك الرســائل :فإن
هذه الزيارة قد عنونت لكل مرتبص
باململكة العربية السعودية ،ومصطاد
يف املاء العكر ..لتقول له :اخسأ فلن
تعدو قدرك ..فها هي قلوب املاليني

من الســعوديني يف القصيم وباقي
مناطق اململكة العربية الســعودية
قد فاضت مشاعرها بالحب والوفاء
والشــوق ملقدم قائد هذه املســرة
املباركة سلمان الحزم.
وأكد الرشيد أن القصيم تتزين
بما يــر األنظار ،وأعــام الوطن
ترفــرف يف كل ميــدان ،تحســب
الســاعات تنتظر املقدم الكريم مللك
أحب الناس فبادلوه املحبة والوفاء،
وعزز فيهم الوالء واالنتماء.
أكد خالد بــن محمد الخضري
عضو مجلس أهايل محافظة رياض
الخرباء أن زيارة خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه اللــه -إىل منطقة القصيمتشكل مالمح الفرح ألهايل املنطقة،
وتحمل يف طياتها مدلوالت املسؤولية
وجوانب التنميــة وروح التواصل،
وهو امتداد طبيعي الحتضان متوائم
ودائم بني القيادة والشعب.
وأشار "الخضري" إىل أن شواهد
النماء والعطــاء تتواصل يف منطقة
القصيم كســائر مناطــق اململكة
من تقدم حضــاري يف كافة جوانب
الحياة ،ومتابعة دؤوبة من ســمو

الرشيد

الخضير

أمري املنطقة وسمو نائبه يف تدشني
املشــاريع ومتابعتها ،وزيارة مقام
خادم الحرمــن الرشيفني للمنطقة
تؤكد التالحم والتقــارب وااللتقاء
بأهايل املنطقة بكل حب واعتزاز.
أشــار الدكتور محمد الصالح
العريني أحد أعيــان املحافظة إىل
دأب ملوك هــذه البالد الطاهرة منذ
عهد ا ُملوحد رحمــه الله عىل زيارة
مناطق اململكة وتفقد أحوالها واللقاء
بأهلها ليظهروا لهم الوالء والطاعة
واالحتفــاء بهم ،وها هــي منطقة
القصيم ممثلة بســمو أمري القصيم
ونائبه ينتظرون الزيــارة امليمونة
من خــادم الرشيفني بفارغ الصرب،
فالقصيم الرجال والقصيم املصانع

العريني

والنماء والعطاء والســلة الخرضاء،
شأنها شــأن بقية مناطق اململكة
تفرح وتبتهج بقدوم امللك ســلمان
رعاه الله وصحبه الكرام ،فالزيارات
امللكيــة دوما ً تحمل معها بشــائر
ّ
والرقي واملستقبل املرشق يف
التقدم
الحضارة والتقنية والعلوم.
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محافظة األسياح
بلد الزراعة والرعي
واآلبار وينابيع المياه

األســياح هي محافظة متوســطة
تابعة إداريا ً ملنطقة القصيم ،يوجد فيها
 11مركزا وعدد مــن القرى ،وتقع كلها
عىل خط واحد ،تمتد ألكثر من ســبعني
كيلومرتا ً شماال ً وجنوباً ،وتحوي املحافظة
أكثر من ثالثني مدرسة للبنني مع مدارس
قبة يدرس فيها أكثر من ستة آالف طالب
(عدا مدارس البنات وهي أكثر).
وتتوفر يف املحافظة مقومات الحياة
كالزراعــة والرعي وصناعــة الحرف
القديمة ،وبها بلدية وفرع للمياه ،ورشكة
اتصاالت ،وتم إنشــاء مستشــفى عام
بحجــم  50إىل  100رسير ،وبها متنزه

سد مارد ،وكثري من اآلثار مثل قرص امللك
عبدالعزيز آل ســعود -طيب الله ثراه-
 ،وتشــتهر الزراعة هناك بمزارع نخيل
كثرية تقدر بـ 70ألف نخلة ،وتشــتهر
بمهنــة الرعي لوجــود مقومات هاتني
املهنتني.
ويعود اسم "األسياح" جمع سيح إىل
ما فيها من آبار تسيح عىل وجه األرض،
وورد بالكتــب التاريخية أنها ســميت
قديما ً بالنباج لكثرة الينابيع املائية ،وقيل
أخذت هذه اللفظة من النبح ،وهو كثرة
األصوات واالزدحام ،وورد ذلك يف كتاب
معجم البلدان للهمداني.

محافظة
األسياح

محافظ األسياح :على خطى
المؤسس ..خادم الحرمين يتفقد
أحوال المواطنين عن قرب
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40
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العريفي

أكــد محافظ األســياح
محمد بن عــي العريفي أن
الفرحة بقدوم خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله -ملك
الحزم والعزم مــن الصعب
وصفها ،حيث تستقبل منطقة
القصيــم األب الحنون ،الذي
يأتي قدومه مع نزول األمطار
التي عمت املنطقة ،مؤكدًا أن
زيارته تع ّد تجســيدا للتنمية
التي خطها املؤســس ،طيب
الله ثــراه ،وأبناؤه من بعده،
من تفقد أحــوال املواطنني،
وتلمس حاجتهم ،ولكن نقول
له أهال ً بك وبصحبك الكرام،
حفظ الله بالدنا ووالة أمرنا.
أن هــذا البلــد أصبــح
نموذجــا ً يرضب بــه املثل،
ويقتدى به يف األمن واالقتصاد
والسياسة ،تتوجه إليه أنظار
مال يني ا ملســلمني يف ا ليو م

والليلــة خمس مــرات كما
تستوحي منه كثري من الدول
تجربته يف الحكم وسالســة
االنتقال بدون ضجيج.
ونحن اذ نعيش هذه االيام
الغامرة بالســعادة ونستبرش
بلقاء خادم الحرمني الرشيفني
ملك الحزم والعزم مع ابنائه
ابناء منطقــة القصيم لنجدد
الوالء والسمع والطاعة،
وجــدد "العريفــي"
الرتحيبــب بمقــام خــادم
الحرمــن الرشيفــن ،وويل
عهــده األمــن حفظهــم
الله ،داعيــا الله ســبحانه
وتعــاىل أن يحفــظ بالدنا،
ووالة أمرنــا ،وأن ينــر
جنودنــا بالحــد الجنوبي
ويشــفي مصابهــم ويرحم
شهاءهم إنه ويل ذلك والقادر
عليه.

أهالي األسياح :زيارة خادم الحرمين تحمل في مضامينها السامية الدالئل
األكيدة على عمق ومتانة الترابط والتالحم والمحبة
أكد ســليمان بن ســلطان
الفهيــد رئيس مجلــس األهايل
بمحافظــة األســياح أن زيارة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز إىل منطقة
القصيــم تحمــل يف مضامينها
السامية الدالئل األكيدة عىل عمق
ومتانة الرتابط والتالحم واملحبة
التي تجمــع مواطني هذه البالد
الطاهرة مــع قيادتها الحكيمة،
وهي زيارة مليئة دائما ً بعطاءات
الخري ،فاملليــك املفدى قد عودنا
بزياراته السابقة وخالل زياراته
امليمونة لهــذه املنطقة بالرعاية
والدعــم ،داعيا اللــه أن يحفظ
خــادم الحرمني ذخــرا ً لهذه
املنطقة ولجميــع أرجاء الوطن
املبارك ،وحفظ الله بالدنا من كل
رش.
وبــن مديــر إدارة قضايا
األرايض والعقار بإمارة منطقة
القصيم وعضو لجنــة األهايل
بمحافظة األسياح صالح بن عبد
العزيز الزيد ســعادته بمناسبة

الزيارة امليمونة لخادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز حفظه اللــه ورعاه إىل
منطقة القصيم والتي تعرب عن
مدى التواصل القوي بني الشعب
والقيادة
وال شــك أن لهذه الزيارة
وقع كبري وتأثري بالغ يف نفوس
أهــايل منطقة القصيــم ودليل
واضح عىل ما تحظى به املنطقة
وأهلها من مكانــة لديه حفظه
الله ،والــذي يكن لهم كل الحب
والتقدير ،فأهال وســهال بخادم
الحرمني الرشيفني بني أبنائه يف
القصيم الذيــن يبادلونه الحب
والوفاء ونحــن ننعم بما أكرمنا
الله من نعم كثرية كبقية مناطق
اململكة ،يف عهد ســلمان الخري
حفظه الله ورعاه ونحن نستقبل
امللك ســلمان فإننا نجدد البيعة
له ونعاهده عىل الوفاء والسمع
والطاعة...
وقال فهد بــن عبد العزيز
الفهيد عمدة محافظة األسياح:

سليمان الفهيد

"بقلوب ملؤهــا املحبة وأفئدة
تنبــض باملــودة نقــول أهالً
وســهالً خادم البيتني أهالً والد
الجميع وقائد األمــة يف قصيم
الخري قصيم النماء التي ازدانت
أرجاؤها معانقة السماء متزامنة
مع هطول الخــرات والربكات
فمرحبا ً ســلمان العزم والحزم،
فهذا املقــدم امليمــون للوالد
القائد تعبري عمــا تكنه القيادة
الرشيدة ألهايل القصيم من حب
وتقدير يبادله إياه أهايل املنطقة
صغريهم وكبريهم حبا ً ووالءً.
وأضاف" :ونحــن يف هذه
املناســبة الكريمــة إذ نرحب

الزيد

فهد الفهيد

بامللك وصحبه نجدد لهم الوالء
والبيعــة والطاعــة ،حفظ الله
خادم الحرمني وحفظ ويل عهده
وحفظ الله وطننا الطاهر ونرص
الله جنودنا البواسل".
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محافظة النبهانية

تمتاز بموقعها الهام وبأنها مركز تجاري
كبير وهي من أعرق مدن المنطقة
تقــع محافظة النبهانيــة يف الجزء
الغربي ملنطقة رشق جبل أبان األســمر،
وتعترب من أكرب املحافظات باملنطقة من
ناحية عدد املراكــز املرتبطة بها إدارياً،
حيث يتبعها  32مركزا رســميا معتمدا،
باإلضافة إيل أكثر من مائة قرية وهجرة،
ويمر بجانبها وادي الرمة عىل بعد  5كلم،
وتبعد املحافظة عن مدينة بريدة حوايل
 140كلم ،وعن محافظة الرس حوايل 50
كلم ،وتأســس مجمع الخدمات القروية
باملحافظة عــام 1399هـ ،وظل يخدم
املحافظة والقــرى التابعة لها حتى جاء
أمر برتقيته إىل مستوى بلدية من فئة (د)
بتاريخ  1ربيــع األول 1425هـ ،وذلك

نظرا ً لكثرة القرى التي تخدمها البلدية
وتشمل أكثر من ( )127مركزا ً وقرية.
وتشــتهر املحافظة بزراعة النخيل،
خصوصا ً الســكري ،وتعتــر املمول
الرئيس لألسواق املجاورة ،والفائض من
هذه األســواق يصدر إىل مصنع التمور
باإلحســاء وتقدر الكمية املصدرة حوايل
( )100طــن ســنوياً ،وألن املياه تعترب
شــحيحة جداً ،بل نــادرة يف املحافظة
لوقوعها يف الدرع العربي ،فقد أنشئ سد
وادي املطالع يف عــام 1403هـ بتكلفة
إجماليــة تقدر بـــ ( )12مليون ريال
تقريباً ،ويتجاوز عدد سكانها  47ألف
نسمة.

عدد السكان
47
ألف نسمة

محافظة
النبهانية

محافظ النبهانية :يعجز اللسان عن
صياغة كلمات الشكر على اللفتة
الكريمة من خادم الحرمين
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مدير التعليم بالمحافظة :الزيارة امتداد للترابط بين القادة وشعبهم النبيل
نحو المزيد من العطاء والتكاتف والمحبة

الفوزان

عــر محافــظ النبهانية
طــارق اليحيى عــن عظيم
الرشف ،وقدم أجمل عبارات
الرتحيــب باســمه وباســم
جميــع أهــايل محافظــة
النبهانيــة ورؤســاء وأهايل
املراكــز املرتبطــة بها ملقام
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
أيده الله -بمناســبة مقدمهامليمــون ملنطقــة القصيم،
يف هــذه املناســبة الغاليــة
التي يبتهج بهــا كافة أهايل
ا ملنطقة .
وقال "اليحيــى" :أهال ً
بوالدنــا ملكنــا املفدى ملك
العــزم والحــزم ،ويعجــز
اللســان عن صياغة عقد من
درر كلمات الشــكر والثناء
عــى اللفتــة الكريمــة منه
حفظه اللــه -لزيارة أبنائهأبنــاء منطقــة القصيم ،هذا
الجزء مــن الوطن الغايل ،إال

أن القلب يمتلــئ حبا ً ووال ًء
للملــك والوطــن .ملا يف هذه
الزيارات من قدوم تباشــر
الخري للمنطقة وأهلها".
وهذه لحظات التقاء األب
مع أبناءه وهــو نهج القيادة
الرشــيدة منذ عهد املؤسس
طيــب الله ثــراه وتعرب عن
أوىف معانــي التالحــم بني
الشعب وقادته.
ســائال ً اللــه -العــي
القديــر -أن يحفــظ خادم
الحرمــن الرشيفــن وويل
عهــده -حفظهــم اللــه-
ويمدهم بعونــه وتوفيقه ملا
فيــه الخري والصــاح لهذه
البــاد ،وأن يديــم علينــا
نعمــة األمــن واالســتقرار
والرخــاء ،ويحفظ بالدنا من
كل مكــروه ،وينرص جنودنا
البواســل املرابطــن عــى
الحدود وأن يرحم شهدائهم
ويشفي مصابهم.

تحــدث مديــر مكتــب
التعليم بمحافظــة النبهانية
فهد بن عيل املطريف عن زيارة
خــادم الخرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله ورعــاه -والتيتحمل يف طياتهــا الكثري من
الخري ،وتصــبُّ يف رفعة هذا
الوطــن ،وتُلبّــي متطلبــات
التنمية والرخاء ،وتفقد أحوال
املواطنني والوقوف عىل تنفيذ
العديد من املشاريع الهامة يف
منطقة القصيم ،ســواء فيما
يتعلق بالتعليــم أو غريه من
مشاريع الخري والنماء.
وأكد "املطــريف" أن هذه
الزيارة هــي امتــداد لذلك
الحب بــن قادة هــذا البلد
األوفيــاء وشــعبهم النبيل،
والذي دائما ً مــا يثمر مزيدا ً
من العطاء والتكاتف واملحبة،
وتجديد الوالء والطاعة ،رافعا
بهذه املناســبة الشــكر ملقام
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز،
يحفظه اللــه ،وذلك باألصالة

عن نفسه ونيابة عن منسوبي
ومنســوبات التعليم بمحافظة
النبهانيــة عىل مــا يحظى به
التعليــم يف املحافظة من دعم
ســخي واهتمام بالغ ،مؤكدًا
عىل سعادته وسعادة منسوبي
التعليم بمقام والدنا امليمون.
وقال رئيــس لجنة األهايل
بمحافظــة النبهانية املهندس
عبداللــه صالــح العلويط:
إن منطقــة القصيــم تعيش
ً
ســباقا مع الزمن،
هذه األيام
بعــد أن ارتدت أزهــى حلة،
وتزينت باألعــام الخرضاء،
ترقبًا للزيارة التاريخية لقائد
مســرة العطاء والنماء ،قائد
هذا الوطن الكبري ســلمان بن
عبدالعزيز ،الــذي وضع منذ
اليوم األول مــن توليه مقاليد
الحكــم يف البــاد ،التنميــة
ً
هدفــا ومنهجً ــا،
الشــاملة
ً
حرصا منه  -أيده الله -وويل
عهدة األمني عىل بناء اإلنســان
واملــكان ،حيث تأتــي زيارة
خادم الحرمــن الرشيفني إىل
القصيــم ،امتــدادًا للزيارات

الكريديس

السكران

امللكيــة التي حرص ويحرص
يحفظه الله -عىل القيام بها،للوقــوف عىل جميــع مناطق
اململكــة ،وااللتقــاء بأهلها،
ً
مواصل
وتفقــد احتياجاتهم،
بذلك ما كان قــد بدأه امللوك
الراحلني يف هذا التقليد العظيم
الذي يجسد بكل جالء معنى ما
جاء يف حديث املصطفى صىل
راع
اللــه عليه وســلم "كلكم ٍ
وكلكم مسؤو ٌل عن رعيته".
وأكد "العويلط" أن اهتمام
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
أيــده الله بنــره ،-بمثلهذه الزيــارات التي تنتظرها
منطقة القصيم بشــوق كبري،

يأتي أيضا امتــدادًا ملا عُ رف
عنه -يحفظه الله ،-من محبته
لهذه املنطقــة وأهلها ،حالها
كحــال بقية مناطــق بالدنا
العزيــزة ،وحرصه الشــديد
عىل لقــاء املواطنني وترشفهم
بالســام عليــه ،ومبادلتــه
الحب بالحب والوفاء بالوفاء،
مشريًا إىل أن القصيم برجالها
ونسائها وشيوخها وأطفالها،
تعيــش عيدًا وطنيًــا بامتياز
بالزيــارة املرتقبة لســلمان
العدل ســلمان الحزم سلمان
ٌ
شــوق
النماء والعطاء ..فكلها
لهذا اللقاء ..ومــا أعظمه من
لقاء.
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محافظة المذنب

الواجهة الجنوبية للقصيم وأكبر المدن من
حيث المساحة الخضراء
املذنــب إحدى محافظــات املنطقة،
وتبلغ مســاحتها ما يقارب  11800كلم،
وتبعد عن العاصمة اإلدارية مدينة بريدة
ما يقارب  65كلم ،وهي من أشهر جهات
القصيم الزراعية لتوفر املقومات الزراعية
من تربة خصبة ومياه وفرية ،وقد سمِّ يت
بهذا االسم ألنها تنتهي بها سيول عرشات
األودية ،فقــد ورد يف القاموس املحيط ّ
أن
املِذنب هو مسيل املاء إىل األرض ،واملذنب
هي الواجهة الجنوبيــة ملنطقة القصيم،
ويطلق عليها لقب فيحان لتنوع نباتاتها
الربية التي يفوح ملسافات بعيدة ،وعرفت
بهذا االســم منذ العرص الجاهيل ،كما ورد
يف كتب الرتاث العربي وورد اسمها بالجمع
املذانب ،وأتاها مسمى (املذنب) لكونها تقع
يف أذناب األودية والشعاب ،وهذا ما جعلها

منطقة غنية الرتبة نتيجــة جلب األودية
عنارص مهمة من مناطق بعيدة.
وتعترب املذنب أكــر مدينة من حيث
املســاحة الخرضاء يف منطقــة القصيم،
كما تســتقطب هواة جمع اآلثار ملا تزخر
به أرضها من كنوز مدفونة ،وتســتضيف
املذنب سنويا احتفاالت وتجمعات شعبية
شبابية يف متنزهات برية ،وهي عبارة عن
خوض غمار للصحراء متكونة من راليات
واخرتاق ضاحيــة صحراوي ،ويقدر عدد
الزوار بما يزيد عىل  200ألف نســمة عىل
مدار السنة ،ومن أشهر منتجاتها الزراعية
ثمرة النخيل الســكرية الحمراء سكرية
املذنب ،وهذا النوع مــن الثمار من أجود
أنواع التمور ،فهو يتمتع بطعم حلو املذاق،
ال سيما إذا كان مزروعا يف تربة مالحة.

محافظ المذنب :فرحة ال توصف
تحل على القصيم وأهلها ..والزيارة
امتداد لنهج قادة هذه البالد

عدد السكان
80
ألف نسمة

محافظة
المذنب
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أهالي المذنب :زيارة خادم الحرمين ترسم التباشير واالبتسامات لرؤية
قائدهم
التويجري

عرب محافظ املذنب سليمان
التويجري عــن الفرحة التي ال
توصــف والبهجة التي تحل عىل
منطقة القصيم وأهلها ،بمناسبة
هذه الزيارة امليمونة لقائد مسرية
الوطن خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
حفظه الله -لها ،والتي يتلمسمن خاللها احتياجات أبناء شعبه
يف مختلف مناطــق ومحافظات
اململكة عن قرب ،وهي دليل عىل
ما تحظى به منطقة القصيم من
مكانة لدى قائد املسرية ،أيده الله.
ويرى "التويجري" أن تلك
الزيارة هي امتداد لنهج قادة هذه
البالد من عهد املؤســس -طيب
الله ثراه -حتى هذا العهد امليمون
املبارك يف الوقــوف ميدانيا ً عىل
أوضاعهم وااللتقاء بهم ،وتدشني
مشــاريع الخري والنماء يف بالدنا
ويف مختلف املجاالت ،مشــرًا إىل
أن املنطقة بقيادة صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،

وســمو نائبه صاحب الســمو
امللكي األمري فهــد بن تركي بن
فيصل بن تركــي بن عبدالعزيز
حفظهما الله -تشــهد تقدما ًملحوظا ً وتطورا ً رسيعا ً يف كافة
املشاريع والبنى التحتية ،وتحظى
بمشــاريع الخري من ملك الحزم
والعزم الذي آثر عىل نفسه إال أن
يكون بني أهلها مثلها كغريها من
مناطق اململكة.
وأضــاف "التويجــري"
أن خريا بهيجا يحــل باملنطقة
وأهلهــا ،ودعما تنالــه القصيم
ومحافظاتها مــن حكومة خادم
الحرمني الرشيفــن -أيده الله-
وتوجيهاته الكريمة واملباركة عرب
تنفيذ املشاريع التنموية والحيوية
التي تخدم املواطن ،وعرب تحقيق
أهداف رؤيــة  ،2030ومحافظة
املذنب وأهلها كافة هي جزء من
هذه املنطقة يف هذا الوطن املبارك
تســعد بأهلها ،منتظــرة قدوم
قائد مســرة الوطن بكل فرحة
وابتهاج.

أوضح عبدالله بن فهد املجماج
عضو لجنة أهايل املذنب أن القصيم
تســتعد اســتعداد عظيم ملقدم
قائد هذه املســرة املباركة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيــز – أعزه الله – ملنطقة
القصيم ،بكل فرحــة ورسور يف
مناسبة عزيزة عىل قلب كل مواطن
ومواطنــة ،مبينــا ً أن هذا الوطن
ومنذ تأسيسه عىل يد املؤسس امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -طيب
الله ثراه -وأبناؤه يحظون بطيب
وكرم العطاء والنماء ،مشــرا ً إىل
أن هذه الزيارة هي فرحة تجســد
من خــال ما نراه من تباشــر
وابتسامات تعلوا محيا كل مواطن
ومواطنة ملحبتهم لقائدهم ورؤيته
بينهم.
وأكد املجماج أن هذه الزيارات
امليمونة من قادة هذه البالد ألبناء
املناطق واملحافظــات تحمل من
البرشى والخري والســعادة اليشء
الكثري ،موضحً ا أن منطقة القصيم
كغريها من مناطق اململكة حظيت
يف هذا العهد الزاهر وامليمون بعديد
من املشــاريع الكبرية والنوعية،

والتي نقلت املنطقة خطوات كبرية
يف طريق التقدم والرخاء والنماء،
واململكة بشكل عام خالل العامني
املاضيني أحرزت تقدما ً ملموســا ً
يف كافــة املجــاالت ،ورؤية تبرش
بمستقبل واعد تجعلنا من ضمن
الدول الكربى اقتصاديا ً وعسكريا ً
وتنمويــاً ،فأهــا ومرحبا بملك
الحزم والعزم بــن أبناء منطقة
القصيم.
ويــرى عبدالله بــن محمد
الحصني عضو لجنة أهايل املذنب
أن الله تعاىل قد أنعم علينا يف هذه
البالد املباركة بقــادة قريبون
من كل فــرد من أفراد هذه البالد
املباركة املخلصني ،يهمهم ما يهمنا
ويسوئهم ما يســوئنا ويسعون
لخدمتنــا ،كما نحــن نترشف
بخدمتهم ونسعد بقيادتهم بكل
والء ومحبة ووفاء ،منذ ســنوات
وكافة مواطنني هذه البالد املباركة
ألفوا زيارة ملوكها ملنطقة القصيم
منذ عهد امللك عبدالعزيز  -طيب
الله ثراه  -حتى عهد امللك خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز  -حفظه الله  -والذي

المجماج

الحصين

نسع ُد بزيارته للمنطقة خالل هذه
األيام املباركة وكلنا فرحٌ وغبطة
ورسور ،فشــخصية امللك املبارك
 حفظه اللــه  -وأعماله الرائدةواملباركة منذ تسلمه مقاليد الحكم
تجعلنا نفخــر بقيادته وحزمه
وكرمه وعطائه ،ونسعد بوجوده
بني أبناء وأهايل منطقة القصيم .
وأكــد "الحصــن" أن هذه
الزيارات امللكيــة ملناطق اململكة
تأتــي نتيجة حــرص القيادة -
حفظها الله  -للوقوف عىل أرض
الواقع ورؤيــة أبنائها عن قرب
واملشاريع املقامة يف املنطقة والتي
أصبحت كثــرة  -ولله الحمد -
ويف كافة املجاالت التي يحتاجها

املواطــن وتلبــي مصلحته وفق
الرؤية الحكيمة والسديدة ،2030
وما تقدمه من إنجازات اقتصادية
مختلفة تســعى من خاللها ألن
تكون اململكــة يف مصاف الدول
االقتصادية الكــرى ،وبإذن الله
ستكتمل الرؤية ويسعد املواطن
الذي يستشــعر كل الوالء واملحبة
لقيادتــه الحكيمــة  -أيدها الله
 ،ومشــاعر الفرح التي ال يمكنوصفها بزيارة خــادم الحرمني
الرشيفني وكلنا شــغف برؤيته
بيننا يف هــذه املنطقة املهمة من
اململكة ،ســائلني الله لــه العز
والنرص والتمكــن وأن يحفظه
ويمده بالصحة والعافية.
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محافظة ضرية

محطة هامة على طريق الحج قديما
تقع محافظة رضيــه عىل بعد 250
كلم من مدينــة بريدة وعىل بعد  150كلم
جنوب مدينة الرس ،ويبلغ عدد ســكانها
 50ألف نسمة ويتبعها  70مركزا وقرية،
وفيها كان حمى رضية ،الذي اختاره عمر
حمى إلبل الدولة اإلســامية،
بن الخطاب
ً
ثم صارت له شهرة أكثر ملرور طرق الحج
عربه من العــراق ،وهي مركز الخالفة إىل
الحرمني الرشيفني.
وأبــرز املعالــم التي تحيــط بهذا
الحمى واديان يحيطــان به رشقا ً وغرباً،
فالرشقي هــو وادي الرشــاء املعروف

قديمــا بوادي الترسير ،فهــو ينحدر من
جهات الحمى الجنوبيــة ومن جبل النري
ويســر من الجنوب إىل الشمال من أسفل
طرف الحمى الجنوبي ،أما من الناحيتني
الشمالية والجنوبية فهناك جبالن يميزان
الناحيتني :فمن الجنوب جبل النري ،وهو يف
الواقع سلسلة جبال يحف طرفها الرشقي
الجنوبــي بحدود الحمى ،ثــم تمتد نحو
الجنــوب الغربي ،حدوديــة مع الرياض
محافظة عفيــف ومحافظــة الدوادمي
حدودية مــع املدنية املنــورة محافظة
الحناكيــة ،ويمر بالقــرب منها طريق
القصيم مكة الرسيع الجديد.

محافظ ضرية المكلف :القصيم
لبست أبهى حللها استعدادا لهذا
التشريف العظيم

محافظة
ضرية

عدد السكان
50
ألف نسمة

70
عدد المراكز التابعة

أهالي ضرية :الكلمات تعجز عن وصف صناع اإلنجازات
الشعمل

أوضــح محافــظ رضية
املكلف صالح بن مبارك الشعمل
أن منطقة القصيــم عىل موعد
مع أيام اســتثنائية بمناســبة
زيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز،
قائد املســرة املباركة ،مؤكدًا
أن لهــذه الزيــارة وقعا كبريا
وتأثريا بالغــا يف نفوس األهايل
الذيــن ال يســتطيعون وصف
مشــاعرهم والتعبري عن مدى
الفرح والرسور الذي يحيط بهم
وخادم الحرمني الرشيفني بينهم
يف هذه الزيارة امليمونة.
وأشار "الشــعمل" إىل أن
القصيم قد لبســت أبهى حللها
بهــذه الزيــارة ،وهي ترشيف
عظيم ألهــايل القصيــم لكي
يعربوا عن والئهم الصادق لويل
األمر ،ويجــددوا البيعة للملك
الغايل ويستمعوا لكلماته األبوية
يف لفتــة أبوية مباركة تجســد

عمــق التالحــم والتواصل بني
الراعي والرعيــة ،وإنها زيارة
تعرب عن تالحم كبري بني القيادة
والشعب ،وتجسيد فعيل الهتمام
خادم الحرمني الرشيفني بشعبه
الويف وتلمــس احتياجاتهم عن
قرب.
وأضــاف "الشــعمل" أن
قادتنــا األوفياء يبذلون الجهود
الكبــرة مــن أجــل الوطن
واملواطن ،فهــم ال يكتفون بأن
أبوابهم مفتوحــة للجميع ،بل
يحاولون أن يتلمسوا احتياجات
املواطنني عن قرب ،حيث رحب
باسمه وباســم أهايل محافظة
رضية واملراكز والهجر التابعة
لها بقدوم موالي خادم الحرمني
الرشيفني ،وأهال وســهال بملك
الحزم والعــزم ،ســائال ً الله
أن يحفظ لنا خــادم الحرمني
الرشيفني وحكومته الرشــيدة،
ويسدد عىل طريق الخري خطاه.

وأكد نارص بن محمد القزالن
رجل أعمــال من محافظة رضيه
عىل احتفــال منطقــة القصيم
كافة بمحافظاتها ومدنها وقراها
يف هــذه األيام الســعيدة بقدوم
خادم الحرمني الرشيفني ،والتي
سيســجلها التاريخ بحروف من
ذهب ،لريسم البسمة ويزرع الفرح
عىل أفئدة أبناء هذه املنطقة.
ووجه "القزالن" الشكر ملقام
خادم الحرمني الرشيفني عىل كل
ما يقوم به من جهود ملموسة يف
تطوير هذا البلد الحبيب ،موجها ً
تحية صادقة ومــن القلب ملقام
خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل عهده األمني اللذين عودانا عىل
مثل هذه الزيارات الخرية لتفقد
احتياجات املواطنني ،وال شك أن
زيارة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملنطقة
القصيم تأتي ضمــن اهتماماته
 حفظه اللــه  -املتعددة والتيتربهن للجميع مدى ما يتمتع به
من تحمل للمســؤوليات واملهام
الجســام التي تعــود عىل هذه
البــاد املباركة بالخــر واألمن

واالطمئنان.
وتحــدث نايــف بــن عيل
الســكران أحد أعيان املحافظة:
إننا نحمد الله أن هيأ لزماننا هذا
ملكا يتخذ من حكم الله أحكامه،
ويعيل عىل علمه راية التوحيد التي
اتخذها شــعاره ،لقد قدر الله يف
غيبه أن تأتي عىل ميعاد ونفع بك
املسلمني يف أصقاع شتى ،ووجدك
املسلمون لهم عندما احتاجوك يف
شــتى األصعدة ،وكان خري الله
الذي أجراه عىل يديك مشــتمال
صنوف املحتاجني مــن العباد،
فرصت للخــر رمزا عامليا نباهي
به ونشعر باالطمئنان عىل الدوام،
فال يزال الخري باقيا ما دام مثلك
من يرعى البالد.
وقال "الســكران" :سيدي
وموالي خادم الحرمني الرشيفني
نشهد الله أنك حكمت فأحسنت،
ولك الشــكر عىل ما قدمت ،دمت
مليكا وأبا وســندا واسما وعلما
ال يتكــرر ،وإن الكلمات فقرية
عندما تحــاول االنحناء لتقدير
الهامات ،فماذا تصنع اللغة أمام
صناع اإلنجازات ،أمام من حول

القزالن

السكران

املستحيالت واألماني البعيدات إىل
ممكنات!.
حيــاك وبياك بني محبيك *
بارك الله لك وبك وعليك
دمت خريا للوطن ،درعا أمام
التحديات واملحن.
وتحتفل منطقــة القصيم
كافــة بمحافظاتهــا ومدنهــا
وقراها يف هذه األيام الســعيدة
بقدوم خادم الحرمني الرشيفني،
ويســجل التاريخ بحروف من
ذهب زيــارة خــادم الحرمني
حفظه الله لهذه املنطقة لريســم
البسمة ويزرع الفرح عىل أفئدة
أبناء هــذه املنطقــة  ,ملقامكم
الكريــم كل الشــكر عىل كل ما

تقومون به من جهود ملموسة يف
تطوير هذا البلد الحبيب ..تحية
صادقة ومــن القلب ملقام خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده األمــن اللذين عودانا عىل
مثل هذه الزيارات الخرية لتفقد
احتياجات املواطنني وال شك أن
زيارة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملنطقة
القصيم تأتــي ضمن اهتماماته
 حفظه اللــه  -املتعددة والتيتربهن للجميع مدى ما يتمتع به
من تحمل للمســؤوليات واملهام
الجســام التي تعــود عىل هذه
البــاد املباركــة بالخري واألمن
واالطمئنان.
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محافظة الشماسية
واجهة القصيم الشرقية
هــي إحــدى محافظــات املنطقة،
واشــتهرت املحافظــة بالزراعة ،خاصة
النخيل ،وتعترب مقصدا ســياحيا لسكان
وزوار املنطقة يف فصل الربيع ،والشماسية
تقع رشقي مدينة بريدة ،وتبعد مســافة
حــوايل  35كيلومرتا تقريبــا ً من الجردة
وسط بريدة ،وهي واجهة منطقة القصيم
الرشقية ،ويحدها من الرشق الجبال ومن

الغرب النفود ،واســتفادت الشماسية من
موقعها ،حيث إن طريق الرياض املجمعة،
الزلفــي ،بريدة يمر بهــا ويخرتقها من
الجنوب إىل الشمال.
املراكز والقــرى التابعة( :النبقية ،أم
حزم ،أم طليحة ،الساروت ،الربجسيات ،أم
سدرة ،الركيبينية) ،ويبلغ عدد سكانها 10
آالف نسمة.

محافظ الشماسية :الزيارة تعزز
الترابط والتواصل بين هذه المنطقة
وأعلى سلطة في الدولة

عدد السكان
10
ألف نسمة

محافظة
الشماسية

07
عدد القرى والمراكز التابعة

أهالي الشماسية :نتطلع إلى نهضة شاملة في شتى المجاالت لتحقيق
تطلعات أبناء المنطقة
الفوزان

أكد محافظ الشماسية فهد
الرايض أن الفرحة تغمر القلوب
يف القصيــم ،واملشــاعر تفيض
بالسعادة ،بمناسبة زيارة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
الله وأمــد يف عمــره ،-فالكل
مبتهج وتعلــو محيّاهم الفرحة،
بهذه الزيــارة امليمونة ،لتكون
بمثابة البرشى التي يتط ّلع إليها
أهــايل املنطقة ،كونها تجســد
أجمل معانــي التالحم واهتمام
القيادة الحكيمــة -أعزها الله-
لتدخل البهجــة يف نفوس أبناء
املنطقة.
ويرى الــرايض ،أن زيارة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
الله -ملنطقة القصيم تأتي وهي
تحمــل يف طياتهــا الكثري من
الخري ،وتصــبُّ يف رفعة وتنمية
هــذا الوطن ،وتُلبّــي متطلبات
التنمية والرخــاء ،وتفقد أحوال
املواطنني والوقــوف عىل ما من

شــأنه رفعة ورقــي املواطن،
وتأتي هذه الزيارة امتدادا لذلك
الحب بني قادة هذا البلد األوفياء
وشعبهم النبيل ،والذي دائما ً ما
يثمر مزيدا ً من العطاء والتكاتف
واملحبة ،وتجديد الطاعة والوالء.
معرب بأنــه النعلــم كيف
نعرب عن املشــاعر بهذه املناسبة
الغاليــة ونحن نســتقبل ملك
الحــزم والعــزم يف أول زيارة
ملنطقــة القصيم بعــد توليه
الحكم حفظه اللــه  ،وهي من
أســعد اللحظات يف هــذ اللقاء
املبارك الذي يأتــي ضمن نهج
تنهجــه األرسة الحاكمه بالقرب
من الشــعب والتواصل ونحن يف
مملكة الحزم والعزم نفخر بهذا
القائد العظيم فأهالً بك ياسيدي
متمنيا لوطننــا الغايل دوام
العز والتنميــة وأن يحفظ الله
تعاىل بالدنا ويديم نعمته وينرص
جنودنا البواســل عــى الحدود
ويرحــم شــهدائهم ويشــفي
مرضاهم ويديم نعمته علينا.

من جهته ،قــال الدكتور عيل
بن محمد بــن عبدالعزيز املزيد :إن
منطقتنا الغالية القصيم تســتقبل
القائــد الغــايل خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود -حفظه الله -يف زيارة
تاريخية بكل املعاني لهذه املنطقة
الغاليــة مــن بالدنا ،مؤكــدا أن
هــذه الزيارة هي تعزيــز للرتابط
والتواصل بني هــذه املنطقة وأعىل
ســلطة يف الدولة ،من أجل معرفة
حاجاتها التنموية ،والوقوف عليها
بشكل شخيص.
وأشــار املزيد ،إىل أن جوالت
خــادم الحرمــن الرشيفني عىل
مناطــق اململكة قــد أثبتت مدى
أهميتها وفاعليتها عىل هذه املناطق،
ومدى استفادتها من هذه الزيارات
يف اتخاذ القرارات املناسبة تجاهها
بما يحفظ لها حقوقها وحصتها يف
التنمية املستدامة والشاملة ،والتي
ركز -يحفظه اللــه -يف خطاباته
امللكية الســنوية الفتتــاح أعمال
مجلس الشورى ،وغريها ،عىل هذه
التنمية املستدامة والشاملة.
وأكد املزيد ،أن منطقة القصيم

تتطلع اليوم إىل نهضة شــاملة يف
شتى املجاالت يف التعليم ،والصحة،
والزراعــة ،والصناعة ،واملواصالت،
وغريهــا ،من خالل هــذه الزيارة
امليمونة املباركة ،واألمل كبري بالله ثم
بزيارة والدنا الغايل خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
يحفظه الله -وويل عهده األمني ،يفتحقيق تطلعــات أبناء املنطقة ،إىل
مشاريع تنموية شــاملة ،لتتكامل
مع باقي مناطــق مملكتنا الغالية،
فشــكرا لخادم الحرمني الرشيفني
عىل هذه الزيــارة امليمونة ،ومرحبا
بك تراحيب املطر ،بني أهلك وأبنائك،
وشــعبك املحب لك ،وحفظك املوىل
من كل مكروه ،وأطــال يف عمرك
عىل عمل صالح ،وحفظ ويل عهدك
األمني األمري محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز ،وحفظ بالدنا من مكر
األرشار ،وعداوة الفجار ،وحســد
الحاسدين ،وحقد الحاقدين ،وحفظ
الله علينا أمننا وإيماننا.
ورحب املهندس فوزان راشــد
الفوزان عضو لجنة أهايل الشماسية
بخادم الحرمني ،ملك الحزم والعزم
يف أرض القصيم أرض الوالء واملحبة

المزيد

لألرسة املالكــة ،دام عزهم خادمني
للرشيعة اإلسالمية ،حاكمني بالعدل،
مقيمني حدود الله ،داعيا الله للملك
وصحبه ،وأن يحفــظ الله مملكة
السالم بحفظه ،ويديم عزها لتبقى
رائدة للسالم قائدة لألمة اإلسالمية.
مــن جانبــه ،أكــد حمد بن
دخيل املســيدي عضو لجنة األهايل
بمحافظة الشماســية أن القصيم
بشيوخها وشــبابها ونسائها ،هم
أهل الوفاء آلل ســعود عرب التاريخ
يبتهجون بهذه الزيارة امليمونة من
لدن خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه الله،
وحفظ ويل عهــده األمني صاحب
الســمو امللكي األمــر محمد بن

الفوزان

المسيدي

ســلمان بن عبدالعزيز ،فأهالً كل
الهال بخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،طبتم وطابت
أرض القصيم فرحــا بقدوم ملك
الحزم والعــزم ،داعيا الله أن تدوم
بالدنا اململكة.
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محافظة عقلة الصقور
تتميز بتوسطها بين مجموعة من المراكز
والقرى والهجر
عقلة الصقــور إحــدى محافظات
منطقة القصيم وسبب التسمية "العقلة"
هي البرئ القريبة املاء والقصرية الرشــاء،
وأخذت تســميتها من كونهــا يمكن أن
يستقى منها بعقال البعري ،وسميت عقلة
الصقور بهذا االسم لقرب مائها من وجه
األرض ،والصقور نســبة إىل الصقور من
قبيلة عنزة الشــهرية ،ويف العام 1434هـ
تمت ترقية مركز عقلة الصقور اإلداري إىل
محافظة.
وتقع املحافظة يف الجهة الغربية من
املنطقة ،وتبعد عن مدينــة بريدة حوايل

 220كلــم ،وتقع عىل طريــق القصيم-
املدينة املنــورة ،وتعترب بوابــة القصيم
الغربية ،وتتميز بتوســطها بني مجموعة
من املراكز والقــرى والهجر ،وهي قريبة
من حدود منطقة حائــل ،وكذلك منطقة
املدينة املنورة ،وتتميــز بقربها من جبال
قطن الســياحية وقربها من منجم الذهب
(الصخيــرات) ،وكذلــك جبــل طمية
املشــهور ،كما يخرتقها وادي الرمة الذي
يعترب من أكرب أودية اململكة ،وتتميز بقدم
تاريخها ،كما يبلغ عدد سكانها حواىل 25
ألف نسمة.

عدد السكان
25
ألف نسمة

محافظة
عقلة الصقور

محافظ عقلة الصقور :نعيش عهد
اإلنجازات التنموية في كافة أرجاء
الوطن

13
عدد المراكز
التابعة

أهالي عقلة الصقور :الزيارة تعم المنطقة بالخير والبركة وتدشين مشاريع
حيوية وتنموية

الفوزان

عرب محافظ عقلة الصقور
األســتاذ ســليمان بــن عيل
الفــوزان نيابة عن رؤســاء
املراكــز املرتبطــة ومديرو
الدوائــر الحكوميــة واألهايل
باملحافظة عن مشاعر البهجة
والفرحة والــرور بالزيارة
امليمونــة الكريمــة من لدن
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -بمناسبة جولتهالتفقديــة ملنطقــة القصيم،
والتي تحمــل يف طياتها الخري
الكثري.
وقال "الفوزان" :فرحتنا ال
توصف بمقدم خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز آل ســعود ،وويل
عهده األمــن ملنطقة القصيم،
التــي حظيت مثــل ماحظي
غريها مــن مناطــق اململكة
من عنايــة واهتمام من قبلهم

حفظهــم الله -مؤكــدًا أنهذا العهــد تحققت فيه الكثري
مــن اإلنجــازات التنموية يف
أرجــاء الوطن كافــة ،لتوفري
كل مقومات العيــش الكريم
والرفاهية ألبنــاء هذا الوطن
املعطاء ،والســعي قدما ً نحو
تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠م.
أهال بملــك الحزم والعزم،
أهال بملــك العطاء والنماء بني
أبنائكم بمنطقة القصيم التي
لبست أبهى حللها الستقبالكم
بالحــب والفخر ،مســتبرشة
بقدومكم حفظكــم الله الخري
الكثري.
ســائال ً الله -عز وجل -أن
يحفظ خادم الحرمني وســمو
ويل عهده األمــن ،ويديم عىل
بالدنا نعمة األمن واالستقرار،
ويرد كيــد الكائديــن وحقد
الحاقدين يف نحورهم.

أكد رئيس بلدية محافظة
عقلــة الصقــور محمــد بن
عبدالله الكريديس أن منطقة
القصيــم تعيش هــذه األيام
فرحــة غامــرة ال توصــف
بمناســبة زيارة سيدي خادم
الحرمني الرشيفــن -حفظه
اللــه ورعــاه -للمنطقــة،
وباسمي واسم منسوبي بلدية
محافظة عقلة الصقور نرحب
ونستبرش جميعا ً بهذه الزيارة
امليمونــة واملباركة لســيدي
خــادم الحرمــن الرشيفني
حفظه الله ورعاه -وســموســيدي ويل العهــد صاحب
الســمو امللكي األمــر محمد
بــن ســلمان -حفظــه الله
ورعاه ،والتي تأتي يف ســياق
النهج والسياســة الثابتة التي
تنتهجها قيادتنا الرشيدة منذ
عهد املؤسس امللك عبدالعزيز
بــن عبدالرحمن آل ســعود،
طيب الله ثراه.
وأكد "الكريديس" أن هذه
الزيارة تعكس حرص القيادة

واهتمامها الالمحدود يف تلمس
حاجات الوطــن واملواطنني،
وتؤكــد تالحم القيــادة مع
شعبها من أجل نهضة الوطن
ورفاهيــة املواطنــن ،كمــا
أن هذه الزيارة ســوف تعم
املنطقة بالخري والربكة ،حيث
سيكون فيها تدشني مشاريع
حيوية وتنموية فيها من الخري
للمنطقة واملواطنني ،إضافة إىل
املنجــزات العظيمة التي عمت
أرجاء الوطــن ،حيث أصبحت
اململكة العربية الســعودية يف
مصاف البالد األكثــر تقدما ً
بالرخــاء والرفاهية ،ومنطقة
القصيــم تحظــى كغريهــا
من ســائر مناطقنــا الحبيبة
باملشاريع والنهضة التنموية،
خصوصا ً املشــاريع البلدية،
وكذلك محافظة عقلة الصقور
بقيادة أمرينا املحبوب صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبدالعزيــز ،أمري منطقة
القصيــم ،ومتابعــة العمل
البلدي من قبل ســعادة أمني

الكريديس

منطقــة القصيــم املهندس
محمد بن مبارك املجيل.
أكد رئيس لجنــة األهايل
بمحافظــة عقلــة الصقور
األســتاذ ســالم الوهبي أنه
حينما يكــون الضيف بحجم
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،فــإن الكلمــات
عاجزة عــن الوصف واألفكار
متزاحمة ،فالقائد امللهم الذي
جعــل من دولتــه يف مصاف
الدول املتقدمة ،وجعلها دولة
عظيمة يشــار إليها بالبنان،
فكيف إذا حل هذا القائد امللهم
عىل منطقة مثل القصيم التي

الوهبي

لطاملــا تمنت رؤيتــه بفارق
الصرب.
فأهــا ً بقائد األمة العظيم
بني أهايل تنبــض قلوبهم حبا ً
مللك ووطــن ،وكنا نرتقب منذ
أيام هــذه الزيــارة الغالية
وهنا نحن نســعد بقدم خادم
الحرمــن الرشيفــن ونكرر
عبارات الرتحيب بهذه املناسبة
التي ال تصفها الكلمات ،داعيًا
الله العيل القديــر أن يحفظ
بالدنا بأمنها واستقرارها ،وأن
يحفظ قيادتنا الرشــيدة ويمد
بيد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
وســمو ويل عهده األمري محمد
بن سلمان -حفظهما الله.-
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أكبر مؤسسة تعليمية بمنطقة القصيم
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نشأة الجامعة

أنشــئت جامعة القصيم
تنفيــذا ً للخطــة الوطنيــة
يف توســيع التعليــم العايل
والجامعــات ،وهي من أوائل
الجامعــات الحديثــة ،بعد
الجامعات الســبع ،من حيث
النشــأة والتطور والتوسع،
فقــد صدر القرار الســامي
رقم /7ب 22042/بإنشــاء
جامعــة القصيــم يف العام
الــدرايس 1423/1424هـ،
والتي كانت حينها تشــتمل
عــى ســبع كليــات تابعة
لفرع جامعــة اإلمام محمد
بن سعود اإلســامية وفرع
جامعة امللك سعود يف منطقة
القصيم.
وتطــورت الجامعة منذ
تأسيســها وحتى اآلن بشكل
رسيع ،إذ أصبحت تشــتمل
حاليا ً عىل ( )38كلية موزعة
عــى محافظــات املنطقة،
وينتسب لها أكثر من 4400
عضو هيئــة تدريس و3250
موظفا ،كما يبلغ عدد الطالب
والطالبــات امللتحقــن بها
أكثر مــن ( )71000طالب
وطالبة ملراحل البكالوريوس،
باإلضافــة إىل  1850طالبــا
وطالبة يف الدراســات العليا،
كمــا تشــتمل عــى 191
تخصصا أكاديميا.

االعتماد األكاديمي الوطني

حصلــت جامعــة القصيــم عــى
االعتماد املؤسيس عام 2013م ،حيث
استطاعت الجامعة أن تأتي يف املرتبة
الثالثة بني الجامعات يف اململكة.

كما حصــدت الجامعة عدة اعتمادات دولية
لعدة كليات منها:

كلية الحاسب
كلية
الهندسة
كلية االقتصاد
واإلدارة

وحصلت الجامعة
عىل االعتماد
األكاديمي
الربامجي لعدة
تخصصات منها:

كلية
الصيدلة
كلية
الطب
كلية
العلوم
كلية المجتمع
ببريدة

الطب والجراحة
طب وجراحة الفم واألسنان
إنتاج الحيوان وتربيته
إنتاج النبات
علوم األغذية وتغذية اإلنسان
والطب البيطري
والصحة العامة
البصريات
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أنشأت كراسي بحثية متخصصة وجمعيات علمية
في عدة مجاالت لخدمة التنمية بالمنطقة

الجامعات والمراكز البحثية التي عقدت الجامعة معها اتفاقيات وشراكات في عدة مجاالت
جامعة شنجيان الطبية "الصين"

جامعة سالس "أمريكا"

جامعة االقتصاد والتجارة الدولية "الصين"

جامعة والية رايت ستيت "أمريكا"

جامعة أداليد " أستراليا"

جامعة والية متشجان "أمريكا"

جامعة هوازنج الزراعية "الصين"
جامعة ماسترخت "هولندا"

جامعة ليالند ستانفورد "أمريكا"

هيئة كيو أس للتصنيف العالمي "بريطانيا"
كلية الصيدلة اإلكلينيكية األمريكية "أمريكا"
معهد باتيسون "أمريكا"

مركز العلوم الصحية بجامعة بكين "الصين"

جامعة جنوب كاليفورنيا "أمريكا"

معهد سابان ،جامعة جنوب كاليفورنيا "أمريكا"

الجامعة الطبية لكارولينا الجنوبية "أمريكا"

جامعة درم "بريطانيا"

كلية طب األسنان مع كلية هرمن أسترو "أمريكا"

الكراسي البحثية التي
أنشأتها الجامعة:

جامعة كيس وسترن "أمريكا"

الجمعيات السعودية العلمية
في الجامعة:

كرسي الشيخ صالح كامل ألبحاث النخيل والتمور.

الجمعية العلمية السعودية الطبية

كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات اإلسالمية.

الجمعية العلمية السعودية لإلنترنت

كرسي الشيخ عبدالله الراشد لخدمة السيرة النبوية.

الجمعية العلمية السعودية لتأكيد الجودة في التعليم

كرسي الشيخ صالح السعوي لتنمية اإليجابية

الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة

وإنجازها في المجتمع.

الجمعية العلمية السعودية للطاقة الشمسية
الجمعية العلمية للمصرفية اإلسالمية
الجمعية العلمية لالستثمار والتمويل
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قيادات الجامعة:
زيارة المليك تحمل الخيـر
والعطاء والوفاء والتالحم
بـيـن الراعـي والـرعـيــة
خرجت الكلمــات تتهادى
مــن قيادات جامعــة القصيم
للتعبري عن الفرح والبهجة التي
تعم املنطقة كلهــا ويف القلب
منها جامعــة القصيم بزيارة
خــادم الحرمــن الرشيفني
للمنطقة ،حيث كتبوا مشاعرهم
وخطوا أحاسيسهم يف السطور
التالية بهذه املناســبة املباركة
التي تحل عىل املنطقة.

السعوي :القصيم
تسعد بزيارة قائد
مسيرتها ملك العزم
حيــث أوضــح الدكتور
محمد السعوي وكيل الجامعة
أن منطقــة القصيــم تزدان
وتــزداد تألقا ً يف هــذه األيام
املفعمــة باألجــواء الجميلــة
وزخات املطر املتتابعة ،وتزهو
فرحا ً بمقدم ملــك هذه البالد
وقائد مســرتها ملــك العزم
والحزم ملك اإلنسانية والعطاء
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله ورعــاه -يف زيارة تفقدية
يلتقــي فيها بأبنائــه ورعيته
أبناء منطقة القصيم ،مشــرًا
إىل أن أبنــاء املنطقة ينتظرون
هذه الزيارة باشــتياق كبري،
كيف ال؟ وهي تحمل يف طياتها
الخري العميــم يفتتح فيها قائد
هذه البالد العديد من املشاريع
ويضــع فيها حجر األســاس
لعدد آخر.
وأشــار "السعوي" إىل أن
جامعــة القصيــم تفتخر بأن
تتوج مشاريعها التي تزيد عىل
ثالثني مرشوعا ً بقيمة إجمالية
تتجاوز الثالثــة مليارات ريال
بــأن يكون افتتاحهــا عىل يد

خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،ويضع
جاللته حجر األساس ملشاريع
أخرى تقــارب قيمتها املائتي
مليون ريال ،ونســأل الله أن
يجعلها مشــاريع خري وبركة
وأن تكون مشاريع عطاء ونماء
لهــذه املنطقة وســائر بالدنا
الحبيبــة ،مؤكــدا أن جامعة
القصيم ومنســوبيها أساتذة
وطالبــا ً وموظفــن لفي غاية
الغبطة والــرور لهذا املقدم
الكريم لقائد هذه البالد وراعي
نهضتها وشــموخها ويلهجون
بلسان واحد مرددين:
ٍ
هـال بـك عـد ما الشمس املطـلة
هال بك عـد أيام الزمــــــاني
**
هـال بك عــــد ما هـلت أهلـــه
وعـدد مـا فاح عطر الزعفراني
وتوجه "السعوي" بالدعاء
بأن يحفــظ الله جاللته وينعم
عليه لباس الصحــة والعافية،
وأبقــاه اللــه ذخرا ً وســندا ً
ألبنائه املواطنــن ،وأن يحفظ
لهذه البــاد قادتهــا وأمنها
واســتقرارها ،وجعلها عزيزة
شــامخة رافعة عــى الدوام
لواء اإلســام خفاقا ً برعايتها
ملقدســات املســلمني ومهبط
وحي الرسالة الخالدة.

المحيميد :هذه البالد
شهدت السنوات
األخيرة انجازات غير
مسبوقة
ورأى الدكتــور محمــد
املحيميــد وكيــل الجامعــة
للتخطيــط والتطوير والجودة
أن الزيــارة امليمونــة لخادم

الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيــز -حفظه الله-
ملنطقة القصيم تجســد األهمية
الكبرية التي يحظــى بها هذا
الجزء الغايل مــن الوطن لدى
القيادة الرشــيدة ،فلقد كانت
منطقــة القصيم منــذ توحيد
هذه البالد أرضــا للخري ،وقد
حظيت هــذه املنطقة منذ عهد
املؤسس برعاية واهتمام قادة
هــذه البالد ،وشــهدت خالل
الســنوات األخــرة إنجازات
تنمويــة غري مســبوقة بفضل
الله ،ثم بفضل توجيهات خادم
الحرمــن الرشيفني ،وســمو
ويل عهده ،وجهود ســمو أمري
منطقــة القصيــم -يحفظهم
الله -يف دفــع خطط التنمية يف
املنطقة نحو غاياتها املثىل التي
وضعتها القيادة الرشيدة.
وأكد "املحيميد" أن سكان
منطقة القصيم قد اســتبرشوا
بزيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
آل ســعود -حفظــه الله -ملا
يحملونه لهــذا القائد العظيم
من محبة وتقدير ،وال شك أنها
زيارة خري وبركة وعطاء ونماء
متجــدد ،وزيارة حــب ووفاء
وتالحم بني الراعــي والرعية،
كما أنهــا تدل عــى العناية
واالهتمــام اللذيــن يوليهما
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه اللــه -ملناطق اململكةكافة ومنها منطقــة القصيم،
وما هي إال امتــداد لنهج والة
أمرنا يف هذه البالد املباركة.
وأشــار "املحيميد" إىل أنه
قد تحقق ملنطقة القصيم بفضل
اللــه العديد مــن اإلنجازات
واملشــاريع التنموية التي تدل
عىل حرص الحكومة الرشــيدة

عىل تحقيق رفاهيــة املواطن،
وتخفيــف األعباء املعيشــية
عليــه ،وتلبيــة احتياجاته يف
جميــع شــؤونه الحياتيــة،
وتوفري العيش الرغيد والحياة
الهانئــة له ،والعمــل الدؤوب
عىل رفعة الوطن والســهر عىل
أمنه وحمايته ،مؤكدا أن جميع
مظاهــر التنميــة واالزدهار
واالســتقرار الــذي تنعم به
بالدنا منــذ توحيدها عىل يدي
املؤســس امللك عبدالعزيز آل
سعود -رحمه الله -حتى عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -تهدف إىل رفعةالوطن ورخاء املواطن.
وأكد "املحيميد" أنه يف هذه
الزيارة امليمونة التي تشــكل
برشى خري للمنطقــة وأهلها،
حيث سيدشــن -حفظه الله-
العديد من املشــاريع التنموية
الكربى يف عــدد من محافظات
املنطقة ،والتي ستسهم -بإذن
اللــه -يف دفع عجلــة التنمية
قدما ً وترســخ الخطى لتحقيق
أهداف رؤيــة اململكة ،2030
وســتحظى جامعــة القصيم
باعتبارهــا إحــدى رصوح
النهضــة التعليمية املباركة يف
بالدنا ،برشف تدشينه -حفظه
الله -مجموعة من املشــاريع
األكاديمية والسكنية واملساندة.
وأوضــح "املحيميد" أن
تكرم خادم الحرمني بتدشــن
هذه املشــاريع يعــد تكريما
للجامعة وإدارتها ومنسوبيها،
من أساتذة وموظفني وطالب،
وصفحة مرشقــة يف تاريخها
الحافل ،ومصدر فخر واعتزاز
جميع منســوبيها ،واستنهاضا
لهم نحو مزيــد من اإلنجاز يف
خدمــة هذا الــرح العلمي،

السعوي

المحيميد

وتجســيدا ملا يوليــه -حفظه
الله -لقطاع التعليم من عظيم
الرعايــة واالهتمــام ،وحافزا
لنا لبذل كل ما من شــأنه عزة
ورفعة وطننــا الكريم يف ظل
القيادة الرشــيدة ،داعيا الله
عز وجــ ّل -أن يحفظ خادمالحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده
األمني األمري محمد بن ســلمان
بــن عبدالعزيــز ،وأن يديم
عىل بالدنا أمنها واســتقرارها
وعزها يف ظل القيادة الحكيمة
لحكومتنا الرشيدة ..وأن ينرص
جنودنا البواسل املرابطني عىل
حدودنا ،إنه نعــم املوىل ونعم

النصري.

التركي :هذا العهد
تميز بالتنمية الشاملة
المبنية على التخطيط
االستراتيجي
وأعرب األســتاذ الدكتور
أحمد بن إبراهيم الرتكي وكيل
الجامعــة للدراســات العليا
والبحث العلمــي عن الرشف
الكبري بــأن تحظــى منطقة
القصيــم بزيــارة كريمة من
لدن خادم الحرمني الرشيفني،
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الزيارة تحمل بشائر الخير
وأثرها كبير على التعليم
والبحث العلمي

التركي

العضيب

حفظه اللــه ،وأن زيارة خادم
الحرمــن الرشيفــن ملنطقة
القصيم لتعبري صادق عن عمق
اهتمام القيــادة بهذه املنطقة
وبرهان عىل اللحمــة الوطنية
والتواصل املســتمر ،وتجسيد
للمحبــة بني املليك وشــعبه،
حيث دأب املليــك املفدى عىل
تفقد حاجــات املواطن يف كل
أرجاء الوطن والتوجيه الكريم
بتلبيــة كل متطلبــات التنمية
والرخاء ،مشــرا إىل أننا نثمن
لخــادم الحرمــن الرشيفني
هذه الزيــارة امليمونة ،ونرفع
إليه أســمى عبارات الرتحيب
والشــكر والتقدير ،ونعرب عن

صدق محبتنــا ووالئنا لقادتنا
ووطننا املعطاء.
وأكد "الرتكــي" عىل تميز
العهد امليمون لخادم الحرمني
الرشيفني وويل عهــده األمني
بالتنميــة الشــاملة املبنيــة
عــى التخطيط اإلســراتيجي
واملــؤرشات الواقعية بما يكفل
التطور النوعــي يف كل نواحي
الحياة ،وإن من أبرز اللوحات
املضيئة يف عهد امللك ســلمان
وويل عهــده األمــن االهتمام
النوعي بالتعليم عامة والتعليم
الجامعي خاصة ،حيث شهدت
املؤسســات التعليميــة تغريا
نوعيــا يف هيكلة مؤسســاته

وإداراتــه وتطويــر مناهجه
والدعم غري املحدود ملشــاريعه
وإســراتيجياته ،وجــاء ذلك
كله ملبيا لرؤية اململكة 2030
التي تهدف إىل تطوير التعليم
والبحــث العلمي بمــا يصل
باململكة إىل الصفوف املتقدمة
عامليا بمجــال التعليم والبحث
العلمي.
وأشــار "الرتكــي" إىل
تفعيــل هــذا العــزم الكبري
لتطويــر التعليم باتخاذ وزارة
التعليــم عددا مــن املبادرات
النوعيــة للتعليــم الجامعي،
التي يمثل تنفيذها نقلة نوعية
للجامعــات يف التعليم والبحث
العلمي والتحــول الفعيل نحو
االقتصاد املعــريف ،ومن أبرز
هذه املبــادرات برامج مكتب
البحث والتطوير الذي أنشــئ
خصيصا لدعــم البحث العلمي
والتحول نحو اقتصاد املعرفة،
وبرنامــج بعثتــك – وظيفتك
الذي يهدف لتأهيــل الكوادر
الوطنية للتعليم البحث العلمي
يف أرقى الجامعــات العاملية،
وكذلــك برامج تنميــة اإلبداع
والتميز ألعضاء هيئة التدريس
وغريها.
وأكــد "الرتكــي" أن
جامعــة القصيم هــي واحدة
مــن الجامعات التــي تحظى
باالهتمام الكبــر من حكومة
خــادم الحرمــن الرشيفني
والدعم والتشــجيع واملؤازرة،
حيث واكبــت الجامعة التطور
النوعــي الــذي تســعى إليه
القيــادة ،حيــث حصلت عىل
االعتمــاد املؤســي يف مرحلة
مبكرة وتم االعتماد األكاديمي
لعــدد كبــر مــن برامجها
التعليمية من مؤسسات عاملية
ومحلية ،وتشتمل الجامعة عىل

جميع الربامــج التعليمية التي
يحتاجهــا الوطن عرب  38كلية
يدرس فيهــا أكثر من  70ألف
طالب وطالبــة ،ويدرس فيها
أكثر مــن  4000عضو هيئة
تدريس ،كما تقــدم الجامعة
أكثر من  80برنامجا للدراسات
العليا ،وتحتــوي عىل عدد من
مراكز األبحــاث التخصصية،
إضافــة إىل رشاكات الجامعة
الدولية مع جامعــات متميزة
تهــدف إىل التطوير النوعي يف
التعليم والبحث العلمي.
حيث إن هذا التطور النوعي
واألرقــام القياســية لجامعة
القصيم -كما يرى "الرتكي"-
هو أكــر مؤرش عــى اهتمام
القيــادة الرشــيدة بالتعليم
الجامعي والحرص عىل تطويره
والرقي بمخرجاتــه ،لينعكس
ذلك إيجابا عىل الوطن املعطاء
ويحقق رؤيــة اململكة ،2030
وإن املســتقبل مرشق -بإذن
الله -أمام التعليــم الجامعي
بمزيــد من الدعم واملســاندة
والتطوير النوعي واملشــاريع
التنموية ،ســائال الله تعاىل أن
يديم عىل قيادتنا ووطننا األمن
والرخاء والتالحم ،وأن يكفينا
رش أعدائنا بما شــاء الله وهو
السميع العليم.

العضيب :زيارة الملك
ترسم أجمل صور
التالحم بين الشعب
والقيادة
من جانبه ،عرب الدكتور
محمد بــن إبراهيم العضيب
وكيــل جامعــة القصيــم
للشــؤون التعليميــة عن

تــرف منطقــة القصيم
وتطلعها للزيــارة امليمونة
والكريمــة والتاريخيــة
لخادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظــه اللــه -للمنطقة،حيــث تأتي هــذه الزيارة
التاريخية والغالية لرتســم
أجمــل صــور التالحم بني
الشــعب وقيادته ،مشــرا
إىل أن هذا هــو نهج مبارك
يثبت مــدى اهتمام وحرص
القيادة -أيدهــا الله -عىل
رعايــة شــعبها والوقوف
عن قــرب عــى احتياجات
املواطنني ،وهذا ما سار عليه
جميع ملوك اململكة العربية
السعودية منذ عهد املؤسس،
يرحمه الله.
"العضيــب"
ورأى
أن هــذه الزيــارة تتواكب
مــع ما تمــر بــه مملكتنا
الغاليــة من تطــور ونماء
عىل كافة األصعدة ،والســر
بوترية اقتصاديــة وتنموية
متســارعة مدعومة برؤية
اململكــة  ،2030والتــي
تهدف لبناء مجتمع حيوي،
واقتصاد مزدهــر ،ووطن
طموح ،هذه الرؤية املتفائلة
والتــي رســمت خارطــة
االقتصاد السعودي الجديد
الذي مــا زال يحقق الكثري
من النجاحات عىل املستوى
املحيل والعاملــي ،مؤكدا أن
هذا القدوم املبــارك لرجل
الخــر والعطــاء ورجــل
املنجــزات التاريخيــة يعم
معه الخري ألبنــاء املنطقة،
وهــم يتطلعون الســتقباله
والرتحيب به وتجديد البيعة
لــه ومعاهدته عــى الوفاء
والسمع والطاعة.

الثويني :القيادة مكنت
المرأة ..فظهرت في
أعلى المناصب القيادية
من جهتها ،قالت الدكتورة
نوال الثوينــي وكيلة الجامعة
لشــؤون الطالبــات" :تمر
علينا مناســبات كثرية ال يعلق
منها يف الذاكــرة يشء ،وذلك
إما لكوننــا اعتدنا تكرارها أو
ألنها ال تعني لنا شــيئا ،إال أنا
زيارة ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني من أجمل املناسبات
التي تمر علينا وإن كانت هذه
الزيارة ميدانية ،إال أن زيارته
حفظه الله -املعنوية وصلتنايف مقــر عملنــا ومنازلنا منذ
توليه مقاليــد الحكم لبالدنا
الغاليــة ،حيث جعــل للمرأة
مكانا ً وقدراً ،وأقر حقها الذي
أقره لها الرشع ،فجعل للمرأة
حضورا ً كما لشقيقها الرجل،
ومكنها من كامــل حقوقها،
فظهرت املرأة يف أعىل املناصب
اإلداريــة وما ذلــك إال لثقة
القيادة بقدراتها".
وأوضحــت "الثوينــي"
أن الجامعة قــد حرصت عىل
التمايش مــع هــذا التوجه،
فرشــحت وألول مرة عضوة
ممثلــة لها يف لجنة شــؤون
األرسة عىل مســتوى املنطقة
لتشــارك يف العمل مع وزارة
العمل والتنميــة االجتماعية،
كما مكنــت الجامعة عميدات
الكليــات ليكــن عضوات يف
مجالــس املحافظــات ،وذلك
ليشــاركن يف تطوير ونهضة
املنطقة ،فشــكرا ً سيدي خادم
الحرمــن ،وأهال ً بــك زائرا ً
للقلــوب ومحفوظا ً يف العيون،
وحفظك الله يف حلك وترحالك.
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منسوبو الجامعة:
الزيارة الملكية تحمل بشائر الخير
للمنطقة وأهلها
وأحبوه
أحبهم القائد
ُّ
َّ
حالة الفرح والرسور بهذه الزيارة امللكية الكريمة
لويل أمرنا خادم الحرمني الرشيفني هي أمارة مهمة
يف الرشيعة عىل صالح الحال واســتقامة األمر،
فقد صح الخرب عن رسول الله ،صىل الله عليه
وسلم ،كما يف صحيح مسلم من حديث عوف
بن مالــك ،ريض الله عنه ،عن رســول الله،
صىل الله عليه وسلم -أنه قال( :خيار أئمتكم
الذين تحبونهم ويحبونكــم ،ويصلون عليكم
وتصلون عليهم ،ورشار أئمتكم الذين تبغضونهم
ويبغضونكــم ،وتلعنونهم ويلعنونكــم )..قال
املاوردي" :هذا صحيح فإن اإلمام إذا كان ذا خري
أحبهم وأحبوه ،وإذا كان ذا رش أبغضهم وأبغضوه،
وذلك ألنه إذا عدل فيهم وأحســن القول لهم أطاعوه
وانقادوا لــه وأثنوا عليه ،ونحن اليوم بحمد الله نرى
مصداق هذا يف هــذا الفرح الذي نراه باديا ً عىل الوجوه بمجرد أن تســامع الناس بخرب هذه
الزيارة الكريمة.
د .خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل
عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

أرض القصيم تزدان بقدوم ملك الحزم والعزم
ترشف القصيم ومن فيها بزيارة تاريخية من
قبل مقام خادم الحرمني الرشيفني الذي يويل
جميع مناطق اململكة االهتمام البالغ ،ومنطقة
القصيم كغريها تحظى برعاية ملكية خاصة
كأهم سالل مملكتنا الغذائية لكونها
تحتضن اهم مقومات قطاعي الزراعة
والثروة الحيوانية الذي يؤمن بدوره بعد الله
األمن الغذائي للملكة وشعبها
وتحمل هذه الزيارة بطياتها الكثري من الخري
للمنطقة وأهلها الذين يدينون بالوالء والسمع
والطاعة لوالة أمرنا
فأهال وسهال ملكنا الغايل بمنطقة القصيم

مشاعر الفخر والفرح
تختلج يف صدورنا مشاعر الفخر والفرح
بزيارة قائد مملكتنا خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله إىل منطقة القصيم ،التي
أنورت بزيارته وقد أخذ عىل عاتقه
منذ توليه مقاليد الحكم تسخري كل
ما من شأنه جعل مملكتنا الحبيبة قوة
اقتصادية برؤية شاملة عرابها ويل العهد
األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
وتحقيقها يتم عرب حزمة من الربامج
التنفيذية التي تشمل كافة القطاعات ولكل
منها مؤرشات إيجابية.

د .نصار بن صالح النصار
عميد كلية االقتصاد واإلدارة املكلف

زيارة الخير للقصيم
الزيارة امللكية الكريمة لخادم الحرمني
الرشيفني ملنطقة القصيم تحمل الكثري من
معاني الحب والخري والعطاء ،وتأتي تأكيدا
عىل اهتمام القيادة الرشيدة أعزها
الله ،وتأصيال ملبدأ التالحم الحقيقي
بني القيادة والشعب ،وانعكاسا فعليا
للحرص الذي يوليه خادم الحرمني
الرشيفني لشعبه من خالل زياراته
الكريمة ملناطق اململكة ،وتفقده أحوال
الشعب وحاجاته ،والسماع منهم لكل ما
يهمهم.

أ.د .خالد بن باني الحربي
عميد كلية الزراعة والطب البيطري

د .بدر املحيميد
عميد كلية العلوم
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جولة ميمونة لقائد المسيرة

استبشري قصيمنا ..سلمان ضيفنا
تستبرش القصيم قاطبة خريا بزيارة خادم
الحرمني الرشيفني يف فرحة غامرة من
الجميع ،مهللني افتخارا بقدومه امليمون
ملنطقة القصيم ،فلله الحمد واملنة
أن مملكتنا الحبيبة تعيش تنمية
مستدامة وازدهارا مستقبليا ً منذ أن
توىل -رعاه الله -زمام الحكم ،وتبتهج
جامعة القصيم بأنها يف سباق مع الزمن
يف تحقيق الخطط املستقبلية بما يعود عىل
الجميع بالفائدة وإفادة الوطن.

تجد الزيارة امليمونة لخادم الحرمني
الرشيفني ملنطقة القصيم اهتماما يحظى به
الوطن قاطبة ،وما مشاعر الحب والشوق
لقائد املسرية وصاحب الحكمة إال
تأكيد للوفاء ،حيث تميز العهد امليمون
لخادم الحرمني الرشيفني بتحقيق
الكثري من النجاحات بشهادة القايص
قبل الداني ،وتتواىل اإلنجازات يف مسرية
البناء قوية وفقا ً لإلسرتاتيجية الحكيمة
والنظرة الثاقبة السترشاف املستقبل،
وتتخطى الصعاب بحزم وعزم.

د .أحمد العمرو
عميد كلية الطب

د .سليم بن صالح السليم
عميد كلية العمارة والتخطيط

اهتمام القيادة بالوطن والمواطن
تغمرنا السعادة والرسور بزيارة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله ورعاه ملنطقة القصيم ،تجسيدا
لروح التواصل والرتابط بني القيادة
الرشيدة والشعب السعودي الكريم،
حيث دأبت عىل نهجها قيادتنا الحكيمة
منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه
وتبعه عليها أبناؤه الربرة من بعده ،وهي
بال شك تعكس حرص القيادة املستمر
واهتمامها الدائم بالوطن واملواطن وتفقد
أحوالهم عن قرب من أجل نهضة مباركة لهذا
البلد املعطاء ورفاهية أبنائه.

واحات النخيل ترحب بقدومه

يف هذه األيام تستقبل مناطق اململكة بشائر
الخري والربكة بنزول األمطار ويف منطقة
القصيم نستقبل غيثني :غيثا نزل من السماء
فأسقى أرضنا فاهتزت وربت ،وغيثا نزل
بأرضنا بالقدوم املبارك لخادم الحرمني
الرشيفني إليها ،فأهال بهذه الزيارة
التي أنارت سماءنا وأرضنا ،فتزينت
املدن واملحافظات باللون األخرض،
مستبرش ًة بقائد الحزم والعزم والعدل بني
أبنائه وبناته يف منطقة القصيم التي رحب
نخيلها بقدومه ،من قرص النخيل إىل واحات
النخيل يف مزارعها التي تعد فخر الزراعة يف
مملكتنا الغالية.
د .وليد البطاح
عميد كلية الحاسب

د .عبدالله بن محمد الغفيص
عميد كلية املجتمع بربيدة

زيارة تحمل بشائر الخير

سحابة الخير والبركة
مرحبا ً بكم يا خادم الحرمني الرشيفني ها هي
أرض القصيم تعانقها سحابة الخري والقيادة مع
سحابة الغيث والربكة وبفضل الله ستزهر بعدها
مشاريع النماء وزهور الربيع حفظ الله قيادتنا
وأمننا وزاد لحمتنا وحبنا.

أرض القصيم ستصبح واحة من الفرح
واالبتهاج والفخر بالزيارة الكريمة من
لدن سيدي خادم الحرمني الرشيفني،
حيث سيجد -أيده الله -أهايل
املنطقة يبادلونه الحب مرحبني به
ومستبرشين بالزيارة الكريمة التي
دائما ً ما تحمل يف طياتها بشائر الخري
والعطاء ملنطقة القصيم ،والتي تحظى
بالعناية واالهتمام مع غريها من مناطق
مملكتنا الحبيبة من لدن ملك الحزم
والعزم وويل عهده األمني.

د .مساعد بن عبدالله الفره
عميد كلية املجتمع بعنيزة

د .محمد السهيل
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
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عالقة متينة بين القيادة وشعبها
تأتي زيارة وترشيف خادم الحرمني
الرشيفني ملنطقة القصيم ليس من أجل دفع
عجلة التنمية باملنطقة فحسب ،فالتنمية
لم تنقطع يوما ً عن هذه املنطقة وال
عن غريها من مناطق وطننا العزيز
منذ تأسيسه بفضل الله ،ثم بإخالص
قادة تعاقبوا عىل حكم هذه البالد ،وإنما
تأتي هذه الزيارة امتدادا وتأكيدا لتقدير
والة األمر ألهل املنطقة ،كما هو الحال مع
كافة مناطق اململكة ،مما يعطي بُعدا آخر
وتفسريا للعالقة املتينة واملتجذرة بني قيادة
هذه البالد وشعبها.

دعم ورعاية للجامعات
تحظى منطقة القصيم بهذه الزيارة
املباركة من خادم الحرمني الرشيفني
معان سامية بني القيادة
وما تحمله من
ٍ
والشعب ،تتسامى معها القيم الشامخة
للوطن ويف مقدمتها االهتمام
بالعلم ،حيث تشهد جامعة القصيم
مرشوعات تنموية تعكس الدعم
والرعاية ،وتقود للتميز املبهر يف كلية
طب األسنان عىل وجه الخصوص ،مع
توافر أحدث وسائل التعليم وأفضل
اإلمكانات التي تسهم يف تخريج أطباء
أسنان بكفاءة عالية.

د .عبداملجيد القسومي
عميد كلية الصيدلة

أي فخر وأنت ليننا!..؟
رحاب القصيم تسعد بقدومكم سيدي
وتزدان أرجاؤها وأكنافها ابتهاجا وتنتيش
جذال وفرحاً ،ونحن بناتك حفيدات
عبدالعزيز ،يغمرنا الفرح ويغشانا
الرسور ،وال تسعنا نشوة الغبطة
ومساحة الحبور بترشيفكم لنا وغرس
مزيد من قيم التواصل السامية بني
القيادة وأبنائها وأي فخر وأنت بيننا..؟!
 ،هذا اليوم سيسطره التاريخ وتخلده
األيام ..حللت أهال ً ووطأت سهالً؟ أجزل
الكلمات وأعذب األشعار ال تصف شعورنا
وال تفي فرحتنا بمقدمكم..بوفادتكم
بحضوركم.

د .ظافر األسمري
عميد كلية طب األسنان

تواصل وتالحم بين الشعب والحكومة
زيارة خادم الحرمني الرشيفني ملنطقة
القصيم لها األثر البالغ يف نفوس األهايل
واملواطنني حيث تعرب عن مدى التواصل
القوي والتالحم بني الشعب والحكومة
الرشيدة وتشجيعا منهم للمسؤولني
واملواطنني عىل بذل الجهد للرقي
باملنطقة والوطن كما أنها خري دليل عىل
مدى حرص الحكومة للوقوف عىل واقع
املنطقة واالطالع عن قرب عىل االحتياجات
ورعاية املصالح ودعم املواطن.

د.وسن بنت عبدالله الخويطر
عميدة كلية التمريض

يحق للقصيم أن تفخر
يحق ملنطقة القصيم أن تفخر ويحق ألهلها
أن يسعدوا وتعجز الكلمات أن تصف مشاعر
الرسور والفرح بزيارة خادم الحرمني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله إىل املنطقة ،حيث تمثل هذه
الزيارة مرحلة مهمة للمنطقة وأهلها
وتعترب برشى خري ونماء للجميع وتأتي
تجسيدا للتالحم بني والة األمر والرعية يف
نهضة هذه البالد وتطورها لتحقيق راحة
املواطن ورفاهيته يف الحارض واملستقبل مع
بشائر رؤية السعودية.2030

د .سامي السنيدي
عميد كلية الرتبية

تزهو القصيم الستقبال سلمان الخير
من منا ال يفرح عندما يقوم والده بزيارته،
فما بالك عندما يكون األب أب الجميع
سلمان الخري والعطاء ،فتزهو منطقة
القصيم فرحا ً وتحييك بتحية أهل الجنة
السالم عليك يا قائد الحزم ورحمة
الله وبركاته ،نرحب بزيارتكم امليمونة
ونشكر لكم حرصكم وجهودكم الدؤوبة
يف دعم مسرية النماء والعطاء املتواصل
لهذا الوطن وهذا ما عهدناه عنك فلك
تصاغ أطيب الكلمات وأجمل العبارات،
سائال ً الله لك ولهذا الوطن كل الخري
والسداد.

د .إبراهيم بن عبدالله البلطان
عميد كلية العلوم واآلداب بالرس

د .فهد بن عبدالله املعثم
عميد كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة
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مسيرة مشرقة
تنعم منطقة القصيم بالزيارة االستثنائية
لخادم الحرمني الرشيفني يف لحظات خالدة
تغمرها املشاعر الجياشة لتؤكد أوارص
املحبة واللحمة الوطنية بني الراعي
والرعية ،حيث ّ
سخر جهده ووقته
لخدمة الوطن واملواطن ،من خالل
حزمة املشاريع التنموية والتخطيط
االقتصادي ملواكبة رؤية السعودية
 ،2030والتي تعكس املسرية املرشقة
للتطوير والبناء يف كافة املجاالت نحو عنان
السماء.

أهال بقائدنا بين أبنائه وشعبه
ترقص القصيم طربا ً وتتألق بمقدم قائد
مسريتها وباني حضارتها ،فأهال وسهال
بخادم الحرمني الرشيفني بني أبنائه
وشعبه ،حيث الرعاية واملشاريع
التنموية والنهضة املتجددة والخطط
االقتصادية الناجحة لخري الوطن،
وتالحم وثيق بني القيادة والشعب يحكي
قصة الوالء والعطاء ،ويرتجم النماء للواقع
الجميل ،تحقيقا ً للطموحات الوطنية
والرؤية السعودية .2030

د .جبري سليمان الحربي
عميد كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور

الحراك التنموي
الحراك التنموي يف القصيم يرتجم االزدهار
والتنمية املشهودة عىل أرض الواقع ،حيث
تأتي زيارة خادم الحرمني الرشيفني
تحقيقا للتطلعات ألعىل مستويات
جودة الحياة ،وهذا نهج الدولة منذ
تأسيسها عىل يد املغفور له -بإذن
الله -امللك املؤسس ،كما أن هذه الزيارة
تمثل االهتمام املمتد من لدن امللك سلمان
بأبنائه املواطنني يف اململكة العظيمة تحقيقا ً
ألهداف رؤية الوطن2030م.

د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

زيارة ستخلدها الذاكرة
يرشف منطقة القصيم خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز تتسع
الذاكرة وترشئب النفس ويبتهج القلب
بيوم من الحزم والعزم ومن البهجة
والعزة ومن الرفاهية والتطور يعانق
التاريخ الحارض ويطل املستقبل
الزاهر برؤى واعدة وخطى واثقه ،يوم
تسعد املنطقة به وتترشف بزياته ،التي
ستخلد يف الذاكرة وكلما استعادته انتشت
وابتهجت.

أ.د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم
عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة

د .نارص بن محمد الصائغ
عميد كلية العلوم واآلداب باملذنب

زيارة السعد
تسعد القصيم ..محافظاتها وقراها وفيافيها
بزيارة السعد ومقدم مليك الحزم خادم
الحرمني الرشيفني للمنطقة ،والتي تتجىل
فيها حرصه وويل عهده أيدهما الله عىل
الوقوف عىل إنجازات هذه املنطقة
املباركة من بالدنا الحبيبة واالطالع
عىل احتياجاتها ،كما هي سريتهم يف كل
ربوع وطننا الغايل للوصول إىل رؤية
اململكة الطموحة ،2030وتأكيدا عىل
عمق الرتابط والصلة بني قيادة هذه البالد
ومواطنيها فسلمت يا خادم الحرمني للمجد
عنوانا وللوطن سلمانا.
د .جمال بن محمد السمري
عميد الكلية الصحية التطبيقية بالرس

تالحم الشعب والقيادة
تترشف منطقة القصيم بزيارة غالية لخادم
الحرمني الرشيفني ،امتدادا الهتمام القيادة
الرشيدة منذ عهد املغفور له املؤسس امللك
عبدالعزيز ،وهذا هو ديدنها ،فالزيارة
تعكس تالحم الشعب والقيادة بقيادة
سلمان الحزم وويل عهده الكريم محمد
العزم يف تجديد الوالء للقيادة الكريمة،
وتشهد القصيم جملة من املشاريع
التنموية لرؤية اململكة  ،2030ومبادرات
ومشاريع مستقبلية بجامعة القصيم
ملواكبة تطلعات الرؤية.

د .أحمد بن عبدالكريم الحركان
عميد كلية إدارة األعمال بالرس
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أهال بملك الحزم والعزم
السعادة تطوق أعناقنا يف القصيم استبشارا
بقدوم خادم الحرمني الرشيفني يف زيارته
امليمونة ،فأهال وسهال بملك الحزم والعزم،
حيث تشهد اململكة نهضة تنموية شاملة
وإصالحات هامة أسهمت يف قفزات
مدروسة ونوعية شملت كافة املجاالت
لرفاهية املواطن وتأمني مستقبل
الوطن وفقا لرؤية السعودية  ،2030ويف
جامعة القصيم يسعد الطالب والطالبات
باالهتمام والرعاية ،حيث البيئة اإليجابية
لشباب الوطن وعماد املستقبل    .

القصيم تتألق بزيارة المليك
تتألق جنبات منطقة القصيم بمقدم خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود حفظه الله وأيده ،صاحب الرأي السديد
وقائد النهضة والتجديد لتحكي نخليها قصة
الشموخ والرخاء منذ تأسيس هذه البالد
وحتى اليوم ،لتبقى راية التوحيد خفاقة
دوما يف مواطن العز ومواقف الرشف يف
العالم أجمع فحق ألرض القصيم أن تتباهى
فخرا بما تحمل من حضارة تنموية ونوعية
شيدها هذا الوطن املعطاء وقادته الحكماء بعزم
وإرادة تناطح السماء.

د .عليان بن عايل الرشيدي
عميد كلية الصيدلة بعنيزة

التالحم بين القيادة وشعبها
ً
ً
وسهل بمقدمك يا خادم الحرمني
أهل
الرشيفني ،يا ملك الحزم والعزم ،مرحبا
بك عدد ما خطته األقالم من حروف ،وما
أزهرت األرض من زهور مع كل رشوق
شمس وغروبها ،مرحبا فزيارتك
امليمونة ألرض القصيم خري دليل عىل
حبك لشعبك الكريم ،وهذا يس ّ
طر أسمى
أوارص الرتابط ،ويتحدث عن أعمق صور
التالحم بني القيادة الكريمة وشعبها ،وهي
الغبطة املرتجمة لكل معاني املحبة والوالء
وصدق االنتماء لهذا الوطن املعطاء.

د .محمد بن فهد الشارخ
عميد كلية الهندسة بمحافظة عنيزة جامعة القصيم

أهال بمليكنا المفدى
تغمرنا السعادة بزيارة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود حفظه الله ،ونستقبله بدعاء أن
يوفقه الله لخدمة هذه البالد املقدسة
وشعبها الويف ،الذي يسعد بهذه
الزيارة ملنطقة القصيم ،كما أن هذه
الزيارة تأتي ضمن االهتمام والحرص
الذي يوليه خادم الحرمني الرشيفني
للمواطنني ،وإنها لحظات خالدة عندما
نراه يف منطقتنا بني أبنائه ومحبيه ما
يزيدنا ترشيفا ووالء.

د .عايض بن طريفان الحربي
عميد كلية العلوم واآلداب برضية

سعادة غامرة بالزيارة الميمونة
حدث جميل ،ومشاعر فياضة ،وسعادة غامرة
بقدوم سلمان الوفاء إىل منطقة القصيم املعطاءة،
ُرس بزيارة من دانت له الدنيا،
فمن منا ال ي ّ
وأصبح حديث العالم بحكمته وحنكته
وقوته ومجده العتيد ،فكم ح َزم من محن،
وع َزم عىل نهضة بالده وتنميتها فكان وتم.
والزيارة امليمونة تأتي تأكيدا عىل التالحم
الوطني بني القائد وشعبه ،واهتمام األب
الحاني عىل أبنائه ومتابعة سبل التطور
مبارشة بال وسائط ،وتعترب الزيارة وسام رشف
للمنطقة ،وتاج فخر لبسته القصيم لن يمحى
أثره ،فاملجد منك وفيك املجد مؤتلق.

د .أشواق بنت صالح الرشيدة
عميدة كلية التأهيل الطبي

على الرحب والسعة يا سلمان الخير
تغمرنا الفرحة والبهجة بقدوم خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان -أيده
الله -ملنطقة القصيم التي تفتح ذراعيها
مرحبة بقائد األمة ،متمنني له طيب
اإلقامة يف هذه الزيارة التاريخية،
والتي تعد امتدادا لعطاءاته الخرية
ولجوالته املباركة ومتابعته ملرشوعات
التنمية يف هذه البالد الطيبة ،ونسأل
الله -العيل القدير -أن يحفظه ويوفقه ملا
يحب ويرىض ،وسعادتنا غامرة وأكرب من
أن نصفها ،فعىل الرحب والسعة يا سلمان
الخري.

د .أسماء العمرو
عميدة رياض الخرباء

أ.د .محمد إبراهيم الدغريي
عميد عمادة الدراسات العليا
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قصيمنا مزدان بمقدمكم
أيا خادم البيتني ربوع بالدي مزهرة بعهدكم
وقصيمنا مزدان بجمال مقدمكم ،فمرحبا بالنماء
والتقدم والتطور ،ومرحبا بسلمان الحزم
والعزم ،ومرحبا بمحمدكم الفتي محمد بن
سلمان ،حييتم أهال ،ووطئتم سهال ،وأبقيتم
ذخرا وعزا لألمة اإلسالمية.
يف عهدكم اقتصاد مملكتنا زلف إىل العاملية
فنافسنا يف مجموعة العرشين ،وتجرأنا يف
عدم االعتماد عىل النفط كمصدر وحيد للدخل
القومي ،وأدركتم قيمة القيادة للفئة الشابة
املؤهلة ،فدخلت اململكة مرحلة جديدة أبهرت
العالم ،فانعكس أثرا واضحا يتناغم مع متطلبات
املرحلة واحتياجات العرص.

د .فهد سليمان األحمد
عميد القبول والتسجيل

زيارة رائعة لحاضر القصيم ومستقبلها

رشفت بمقدمكم أرضنا ،وارتوت بمحبتكم
أفئدتنا ،كان عزا أن ترى بيننا لنبادلكم
الوفاء صدقا بالزيارة امليمونة سعادة
ولد بوالده ،إن زيارة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
حفظه الله -ملنطقة القصيم ،تؤرخوتروى بها ينتظم عقد ملوك بالدنا
الذين وطئت ثرى القصيم أقدامهم،
وسعد أهله بلقائهم بزيارة طالعها أمطار
خري وبركة عمت أرجاءها ومألت ربوعها،
وأخذت باألمطار زينتها وكأنها تلبس ثوبا
جديدا تسابق أه َلها مزهوة الستقبال أعز
زائر ،سليل األماجد كريم الخصال.

د .عيل فريح العقالء
عميد شؤون الطالب

مرحبا بعدد قطرات المطر
إن زيارة خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله -ملنطقة
القصيم هي مصدر فخر واعتزاز ألهايل
القصيم ،كما أنها تأتي ضمن االهتمام
والحرص الذي يوليه خادم الحرمني
الرشيفني للمواطنني يف كل شرب من
أرجاء هذا الوطن ،وال نملك بهذه
املناسبة إال أن نرحب بمقدمه امليمون،
ونقول مرحبا ً أبا فهد عدد قطرات املطر
ونبت الشجر وطلع الثمر بني أبنائك
ومحبيك.

تزدان منطقة القصيم بهجة ورسورا
وافتخارا بمناسبة وجود خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود بني أبنائه وإخوانه يف منطقة
القصيم ،وتعد هذه الزيارة سلسلة
من أبرز الزيارات امللكية للمنطقة،
والتي تحمل معها -بإذن الله -الكثري
من الخري والعطاء للمنطقة ،والتي
لها انعكاساتها الرائعة يف حارضها
ومستقبلها االقتصادي واالجتماعي
والتنموي ،والتي اعتادت عليها املنطقة
من والة أمر هذه البالد ،حفظ الله خادم
الحرمني الرشيفني وحامي الدارين ،وأدام
علينا نعمة األمن واألمان والرخاء واللحمة.

د .منصور الرشيدة
عميد عمادة البحث العلمي

د .عبدالرحمن النصيان
عميد عمادة خدمة املجتمع

أهال بسلمان الحزم
سعادتنا أكرب من أن نعرب بها فرحا بزيارة
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز -أيده الله ،-حيث إن
الزيارة امليمونة تأكيد ملا تعوده هذا
الشعب من القيادة الحكيمة من
تلمس املتطلبات للمواطنني عن قرب،
والتواصل القوي واملتني بني الشعب
وحكومتنا الرشيدة ،وامتداد لذلك الحب
بني قادة هذا البلد األوفياء وشعبهم
النبيل ،فأهال بسلمان الحزم يف منطقة
القصيم ،ونسأل الله -العيل القدير -أن
يوفقه ويحفظه ملا يحب ويرىض لخدمة هذ
الدين ولوطنه ولشعبه الويف.

القصيم تستقبل أعز زائر سليل األماجد

زيارة لها شوق
زيارة امللك سلمان خادم الحرمني الرشيفني لها
شوق ينتظره أهايل منطقة القصيم كافة ،واشتياق
أبناء هذه املنطقة التي تشهد االزدهار تحت ظل
توجيهاته الكريمة لتوفري أفضل ما يمكن
نحو بيئة علمية تنتج لبنات بناء هذا الوطن
املعطاء ،فلك الحب خالداً ،ولك اإلخالص
حارضا ً يا أبا فهد ،فكم ننتظر حِ لك يف
منطقتنا الغالية لرتى من أبنائك الذين أنجبتهم
هذه الدولة املباركة قد انضموا لصف بناة هذا
الوطن يزخرون بالخري وينثرون عبق املودة
لقيادتكم الرشيدة.

د .صالح الربيش
عميد عمادة التطوير والجودة

د .عادل العريني
عميد عمادة تقنية املعلومات
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عادة دأب عليها قادة هذه البالد
تفقد أحوال املواطنني والحرص عىل إنجاز
املشاريع التنموية التي تخدمهم هي عادة دأب
عليها قادة هذه البالد منذ توحيدها ،بمناسبة
زيارة خادم الحرمني الرشيفني للمنطقة
فإننا ننتهز هذه الفرصة للتعبري عن أصدق
املشاعر والرتحيب بهذه الزيارة والتي
تحمل يف طياتها بشائر الخري بمشاريع
تنموية لدفع عجلة التقدم والنماء واالزدهار
ألبناء املنطقة.

سلمان  ..الملك اإلنسان
يشهد الحب املتدفق الذي ينبع من الشعب
السعودي لشخصية خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وإذا تحدث يذكرنا
دائما بعظمة نعم الله علينا يف تحكيم كتاب
الله وسنة رسوله ،وإن شخصيته مرضب
مثل للقيادي الحازم وللملك الحاسم ،وأن
النظام أصبح أكثر حزما وأن دهاليز الفساد
أصبحت أكثر حصارا فأصبح الجميع كبريا
وصغريا يلمس االنضباط يف العملية اإلدارية
واملالية.

د .عيل حليفان الحربي
وكيل كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية للشؤون التعليمية

ً
فرحا
بقدومك أمطرت السماء
أرشقت بوادر قدومك الغايل ،وتعالت
األصوات مجلجلة ،هل نقول قدوم امللك
األب ..ملك القلوب ..ال أستطيع الحرص،
فأنت كل ما قلت بل وأكثر ،قدمت وبقرب
قدومك أمطرت السماء فرحاً ،والشوارع
أكتست بمصابيح جميلة تدلت وكأنها
عقود تزينت بها ملقدمك،
ملكنا ومالك قلوبنا نقولها والله صدقا ً
إلن ديننا قد غرس بقلوبنا حب األوطان
وحب من يقود األوطان فما أسعدنا بقدوم
إنتظرناه طويال ً فجاء متزامنا ً مع زخات
املطر الرائعة وكأن البيداء تقول معنا ،أهال ً
بمن قدم بمقدمه املطر.

أ .د .خالد الرشيدة
أستاذ علم االجتماع بجامعة القصيم

أهال بمليكنا المفدى
ترشق القصيم بشمس خادم الحرمني
الرشيفني ،وترشق معها أفئدتنا وأرواحنا
سعداء بمقدمه -أيده الله -وصحبه الكريم،
إنها لحظات من الفيض الكريم تتباهى
بها القصيم ،حيث يتمايل نخيلها مع
نخلة الراية الخفاقة عىل رايتنا ويف
قلوبنا ،فأهال بمليكنا املفدى مع كل
خطوة نحونا وكل نسمة تقربه إلينا،
فمع شموس قيادتنا نجدد الوالء والطاعة
والفداء ،فهنيئا للقصيم بمليكها وقائد
نهضتها ،إذ ينري دروبها وزروعها ومعالم
تعليمها وكل يشء فيها.

د .فيصل ابراهيم املهيلب
كلية الطب

ابتهاج أهالي القصيم بهذه الزيارة
باملحبة وصدق املشاعر والوالء للقيادة
الرشيدة يبتهج أهايل القصيم بالزيارة
الكريمة لخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان – أيده الله -والتي تجسد
عمق التالحم بني القائد الحكيم
وشعبهالويف،وتؤكد حرصه وويل عهده
األمني-حفظهما الله -عىل متابعة
النهضة الشاملة للوطن واملواطن وفق
رؤية اململكة  2030يف كافة املجاالت ومنها
مجال التعليم وتطويره.

د .أحمد بن محمد التويجري
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع
مساعد املرشف عىل وحدة الوعي الفكري بالجامعة

أنورت بقدومك الدار
عبارة نرددها هذه األيام فرحا ً وابتهاجا ً
بزيارة ملك الحزم والعزم خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ملنطقة القصيم هذة الزيارة
التاريخيه املثمره للمنطقة والسعي
املتواصل نحو التنمية الشاملة املتكامله
واملتوازنة ىف مناطق اململكة كافة.
دامت بالدي قائدة لألمة وحفظ الله
الوطن ً
أرضا وقيادة وشعبًا .

أ .دالل الرشيدي
إدارة اإلعالم واالتصال
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ً
ترحيبا بالمليك
القصيم تتزين وتظهر وجهها الباسم

طالب الجامعة يقدمون
أسمى عبارات الترحيب بزيارة
خادم الحرمين الشريفين
لمنطقة القصيم

تعترب زيارة امللك دليال عىل التالحم واالهتمام باملواطنني،
والحرص عىل تقديم أفضل الخدمات ودعم مشاريع التنمية،
فلذلك نحمد الله الذي أنعم علينا باملشاركة يف التعبري املتاح عن
هذه الزيارة املرتقبة ،يف دفعها لعملية التنمية املستدامة التي
حتما ً ستعود بالفائدة واإليجابية عىل الوطن ،وتجعل الحِ راك
املجتمعي يف قمة حضوره الوطني.

نهنئ أنفسنا وأرضنا التي وطئت عليها أقدام سيدي ملكنا الغايل ملك
الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز ،وتباركت بك القصيم أرض الوفاء
والعطاء ،حيث يعج دهن العود بها وترتاقص ابتهاجا ً بمجيئك امليمون،
فكم تلهفنا لرؤيتك ،وكم شخص انتظر لحظات قدومك حبيب الشعب
وملك القلوب صاحب الكرم والجود ،فأنت لنا فخر واعتزاز للمملكة التي
تتهافت دائما ً مرددة عاش امللك وعاش الوطن ،فأهالً وسهالً بك .

الطالب :مشاري حسن العنزي

الطالب :إبراهيم بن عبدالعزيز الغنيم

تزهو القصيم بفارسها املقدام امللك سلمان ،وترتوى القلوب
برؤية امللك اإلنسان وصدى الذكرى ،حينما جاء قدومك املرتقب
بلسما ً لقلوبنا ،ووجودك معنا زادنا فرحا ورسورا ،وألجلك نفرش
األرض زهورا تفوح مسكا ً وكاديا ،حينما بدت الشمس إرشاقاً ،فدار
القصيم هي دارك والدنا امللك سلمان ،حللت أهال بني أهلك وناسك.

إن هذه الزيارة لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه -امتداد لعطاءاته الخرية ومتابعته
ملرشوعات التنمية املستدامة ،وهي يف الحقيقة ترشيف عظيم
ألهايل منطقة القصيم ،لكي يعربوا عن والئهم الصادق لويل األمر،
وحتما ً تعجز املشاعر يف تعبريها عن مدى الفرح والرسور الذي
يحيطنا وخادم الحرمني الرشيفني بيننا يف هذه الزيارة امليمونة.

الطالب :بدر إبراهيم الطامي

الطالب :تركي جهز املخلفي

أنت مَ لك من قبل أن تصبح ملكا بالفعل ،فخادم الحرمني
الرشيفني أنموذج فريد للقائد الحكيم ،ذو الرأي السديد،
وهنا نرحب بوالدنا ،فأهالً وسهال ،ومرحبا ً بكم ،فمن دواعي
رسوري كواحد من الشعب السعودي أوالً ،ومن سكان القصيم
ثانياً ،االبتهاج الكامل بمقدمكم امليمون الذي سعدت به
القصيم ،فكان يوما ً متوهجا ً يمأل القلب ابتسامة العظماء.

سيدي خادم الحرمني الرشيفني طموحنا بالفعل عنان
السماء ،وبوجودكم يا ملكنا يزداد الوالء ،وتزداد اإليجابية
بالحب والرخاء ،حينما ال يتوقف الطموح يف الطريق نحو
املستقبل املرشق ،حيث نحن أبناؤكم تحت ظلكم ،ونحن
جنودكم بروحنا ودمائنا نفديكم ،ألنكم حكامنا من شعبنا ،هذا
أخو وهذا ابن عم ودمتم يف حفظ الله.

الطالب :خالد فهد العتيبي

الطالب :ريان عبدالله املحيميد
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ها هي قصيم الخري تسعد باستقبالها امللك سلمان ،وفيها عالقة
قوية تربط القيادة بالشعب ،وأستشهد بأبيات ألقاها صالح بن
سليمان العمري عند زيارة امللك املؤسس عبدالعزيز للقصيم 1366هـ.
برشاك يــا ملك اإلســام برشاكا
وخادم الحرمني املجد مســعاكا
فللقصيــم وباإلخــاص تعرفه
شــوق عظيــم إىل لقيــا محياك
كأنمــا شــوقه والســاكنني به
شــوق املتيــم يعقــوب لرؤياكا
هذا قليــل من الشــعب الويف ملن
يحمي حمى الدين واألوطان رشواكا

سيدي خادم الحرمني الرشيفني ترتاقص الحروف وتتدافع
لتشكل لك الكلمات ترحيبا ،فأهال وسهال أرشقت األنوار
بقدومك وتدفق النهر يف إطاللك ،وغردت الطيور بك يف منطقة
القصيم بالقلب نبعث الرتاحيب ،ونزف استقبالنا لقامتكم
الرفيعة معطرا بالورد والكادي ،بالحب والشوق واملشاعر
مملوءة ،حيث الفرحة غامرة لكل الشعب يا سيدي سلمان.
الطالب :محمد عيل األطرش

سيدي خادم الحرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظك
الله -أهال بك يف منطقة القصيم ،وأرشقت األنوار بهذا املجيء
املرتقب الذي يمثل اهتمام قيادتنا الحكيمة بأبناء وطننا،
والحرص عىل االطالع وقياس مدى الرضا عن الخدمات
واملرافق الحكومية املختلفة ،ألجل بث روح االهتمام والقيام
بمزيد من األعمال التي تؤدي إىل النهوض ببالدنا العزيزة.

الطالب :فهد مرشد الحربي

اعتادت الكلمات أن تعرب عن خلجات القلب لتظهر ما يحمله
القلب من مشاعر ،إال أنها وقفت أمام ما أشعر به وأعلنت
عجزها فجأة! فلم يستطع الحرف أن يجسد نبضا ً وال لوم
عليه ،فسعادتي بترشيف سيدي خادم الحرمني الرشيفني
ملنطقة القصيم أكرب من أن تحملها الكلمات التي نبضت
باسمه سلمان أنت األمن واألمان.

الطالبة :أروى عبدالرحمن السلطان

إن أهايل منطقة القصيم ال تسعهم الفرحة بالزيارة
التي سيقوم بها خادم الحرمني الرشيفني إىل القصيم ،والتي
يحرص فيها امللك املفدى دائما ً وأبدا عىل تلمس احتياجات
املواطنني ،وتفقد أحوالهم يف مناطقهم ،وتجسد هذه الزيارة
تواصل وتالحم القيادة باملواطنني ،وحرص والة األمر عىل
متابعة أحوالهم.
الطالب :عبداملجيد سعد الوسيدي
الطالبة :شهد عمر الربيعان

قمة الفخر واالعتزاز بزيارة سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
ورعاه وسدد خطاه -ملنطقة القصيم ال يساويها يشء ،كلنا يف
اشتياق لرؤية امللك سلمان ،ملك العزم والعزم ،فأهال وسهال
نورت القصيم.

الطالب :وليد سعود الحربي

إن زيارة خادم الحرمني الرشيفني ملنطقة القصيم هي
امتداد لحرص هذا القائد عىل تفقد مطالب واحتياجات أبنائه،
بخطوة مباركة ذات أهداف سامية ألبناء القصيم وملكهم
املحبوب ،وإنني سعيد بهذه املناسبة ،فأهال بملك القلوب،
ومرحبا به يف هذا الجزء الغايل ،منطقة القصيم التي تزينت
بأجمل حلِيها للقاء الوالد الباني ،وبإذن الله يتحقق للمنطقة
املزيد من النمو والخري يف ظل هذه القيادة الحكيمة.
الطالب :يارس فالح عايض العويف

مشاعري تجاه زيارة والدنا خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ال تصفها الكلمات ،ولو
صغناها ووصفناها فأقل ما أقوله! إنني سعيد أشد السعادة
بهذه الزيارة ،حيث نلتمس -نحن أبناء الوطن -هذا االهتمام
األبوي من مقامه الرفيع ،هيبة وتواضعا ،مهتما ً بكل الشؤون
برعايته التي يوليها للمناطق دون استثناء لخدمة مملكتنا
الغالية.
الطالب :طالل الحربي
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تأتي زيارة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز للقصيم يف وقتها كأجمل الصور ،وذلك ألنها حملت
معها الكثري من بشائر الخري التي جاءت كاملطر وأسعدت
أهل القصيم املستبرشين بالزيارة التاريخية واملثمرة نجاحا ً
يف كل ما من شأنه العمل عىل تحقيق أهداف الرؤية السعودية
2030م.

تحصلت جامعة القصيم عىل الدعم الالمحدود من
حكومتنا الرشيدة عرب ميزانية ضخمة ،وهذا م َّكنها من
القيام بواجباتها عىل أكمل وجه وخدمة للشباب يف االستزادة
واالستفادة بما يعود بالنفع عىل الجميع ،وهذا يتمثل باملباني
التي باتت مرضب املثل يف املنطقة يف جودتها وسالمة
املضمون املقدم ،وترتجم كل الجهود قيام رصح علمي مميز
يضاهي معها كربى الجامعات العاملية.

الطالب :عبدالرحمن بن سليمان البواردي

الطالب :عبدالعزيز مساعد الحربي

رشف كبري ملنطقة القصيم ،منطقة الخري والوفاء ،أن
تحظى بهذه الزيارة امليمونة من لدن مقام خادم الحرمني
الرشيفني ،وسعادة غامرة ألهلها أهل النخيل والتمور والعلوم
واآلداب ،وابتهاج خاص يختلج أعماق منسوبي وطالب جامعة
القصيم وكلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية بسعادة
تغمر الجميع ،بزيادة قائد السفينة وربانها يف اإلصالح
وتطوير للبالد.

هيأت الدولة العظيمة بقيادة امللك الحكيم كل السبل،
وجعلت طرق العلم سالكة إلخراج جيل يعمر األرض ويبدع
يف صناعتها ويف سوق العمل ،يُتقن التسويق بالذكاء،
وجاءت هذه الزيارة الكريمة ملنطقة القصيم بلسما شافيا،
وربما تعجز الكلمات عن وصف املشاعر يف ترجمة الفرحة
يف املجتمع املتلهف لرؤية امللك سلمان ،والذي انتهز الفرصة
املتاحة للتعبري عن السعادة التي تجعل عاش سلمان ملكنا
ترتدد عىل كل لسان.

الطالب :عبدالله عوض املطريي

حللتم أهالً ،ووطئت سهالً خادم الحرمني الرشيفني،
فأهال بك بني أبنائك أهل القصيم ،فخرب قدومك أسعدنا وأثلج
قلوبنا ،ياما أفرحت قلوبنا بإنجازاتك وقراراتك الحكيمة،
فأنت القائد املحنك ،والسيايس البارع ،واملتحدث البليغ ،وإن
كلماتي املتواضعة تعرب عن شعور الحب والوفاء لكم ،وأتمنى
لكم إقامة مريحة بالقصيم التي تجملت وازدانت ابتهاجا بكم
وصحبكم الكريم.

الطالب :محمد سعد الحربي

أنتهز املساحة املتاحة لقلمي تعبريا ً عن سعادتي بقدوم
خادم الحرمني الرشيفني يف زيارته الكريمة ملنطقة القصيم،
بهذه املحاولة النصية تفاعالً وفرحة بهذه املناسبة ،فأنت
يا سلمان رأس العز وتاج الفخر ،وللحق يف مسريتكم وجود
يرويه التاريخ لألجيال خريا ً عميما وفكرا سديدا ،حيث العدل
ميزان الحياة ،ولهذا كانت املحبة من الناس ،فأنت القلب يف
األجساد ،ولإلحسان أياديك بيضاء ندية مع الجميع.
الطالب :باسل القبالن

الطالب :مالك عبدالرحمن اللهيب

يتملكني الرسور والفرح بمناسبة زيارتكم السعيدة
سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
أيدك الله ،-ويعرتيني الفخر بهذه املناسبة املنتظرة ،حيث إنالزيارة من والة األمر تعني االهتمام بالكل يف تفقد أحوال أبناء
الوطن ،وتدشني املشاريع التي تقوم بها الدولة لخدمة هذا
الوطن الذي ملكنا بحبه وعلو كعبه بني األمم.

الطالب :موىس يوسف الحربي

ازدهرت القصيم بقدوم سلمان العزم وسيد الحزم سلمان
أبو فهد ،ويا مرحبا والقلب داعي لك بالخري أينما حللت،
جادت يداك بالعطاء ،وابتهج فيك قصيم النماء بإطاللة القمر
وسيل املطر والزهر الفواح ،وال يخفى عىل الصادقني ما قدمته
السعودية من جهود مشكورة لضيوف الرحمن وللشعب
النبيل ،بالعديد من الخدمات ،وتوفري سبل الراحة يف طريق
الرفاهية واملستقبل األجمل.
الطالب :عبدالله محيسن بن نحيت
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بقلوب ملؤها املحبة وأفئدة تنبض باملودة مرحبا بخادم
الحرمني بني أهله ويف محله ،أهال بمليكنا وقائدنا وحبيب
الشعب،تحية إجالل وتقدير يزفها ويعرب عنها أبناء القصيم
بالقلوب وباأللسن ،وأنارت الدار بقدومك ،دمت يا وطني
شامخا نرباسا للخري والسالم والنور ،تعانق السماء مجدا ً وعزا
وفخرا ،يسمو فوق األمم لعنان السماء باألمن والرخاء.
الطالبة :ريما إبراهيم البلطان

كم نح ُن سعداء ومبتهجون بهذه الزيارة الكريمة وما
تحمله من رعاية أبوية كريمة من قائد حكيم وعظيم ،بتفقد
كافة ربوع مملكتنا الحبيبة ،وتلمس حاجة املواطن أيا ً كان
موقعه عىل مساحة شاسعة لم يغفل عنها ،وها نحن نرفع راية
العز خفاقة فوق رؤوسنا بزيارتك الكريمة ،فأهالً وسهالً بكم
يف منطقة القصيم.

الطالب :شايف عبدالله الدورسي

نرحب بملكنا سلمان عدد ما صلَّ البرش عىل نبي الرحمة،
ونقدم الشكر لخادم الحرمني الرشيفني بكل اللغات ،ونبضات
القلوب تشهد عىل صدقها نظري ما يقدمه لإلسالم واملسلمني،
حيث تشهد له جهوده وبصماته يف اململكة العربية السعودية
وحتى العالم الذي وصله الخري السعودي بأمر امللك سلمان،
وكان له األثر اإليجابي يف العالم أجمع.

الطالبة :أنهار عبدالعزيز الفايز

ازدانت القصيم بنبأ ترشيفكم لنا صاحب السعادة امللك
سلمان ،اليد الحانية الجزلة العطاء ،وهذا ما عُ هد سلفا ً وخلفا ً
وإنسانية فاعلة لألمة عامة ،وملس األحوال وإدراك املصالح،
حيث زيارتك والدنا -وإن كانت جولة إحياء ملا كان مستوقفا-
فهي سعد لقلوبنا قبل محِ لنا ،ونحن شعب محب مخلص وويف
لقيادتك سمعا وطاعة ،فآمالنا أن تهنأ يف زيارتك ،وأن يطيب
لكم املقام ومن معك ،فحللتم أهالً ونزلتم سهالً.

أ .حنان النويرص

أهال بربيق تواجدك املايس ،أهال بشذى أريج ورودك
بباقة من ورود املحبة ،نستقبل موكب قدومك امليمون ،وأهالً
بمن أتانا بتحية وسالم يريد منا ترحيبا ً بأحىل كالم يريد أن
نرحب به لالنضمام لقلوبنا وهو الساكن فيها من قبل ،أهالً
بك يا ملكنا سلمان ،ونتطلع بكل الشوق ملشاركتك الفرحة،
وعىل الخري دوما ً نلتقي ،كم أسعدنا وجودك يف سمائنا فأنت
األمل.
الطالبة :منرية عيل الروضان

أنــت امللك الــذي له القلــب ينقاد
أنت األمــر األمر بحُ كمــك العادل
أنت الشــجاع الذي يهابــك عدوك
أنت الــويف الوايف املخلــص ِ
ملوطنك
كنتوالزلت مثالًيُرضب به بالشجاعة
صغــرا وكبــرا هتفوا باســمك
اســم الســام واألمــان واالنتماء
حبك تملك قلب الفقري واليتيم والجئ
حبك استوطن قلب موطنك وشعبك
حبــك نما بقلــب أبنائــك وبناتك
وأنــا ابنتــك الــذي تحبــك
َ
تعبريهــا
حتــى وإن فشــلت يف

يو ٌم لطاملا انتظرناه كثريا وازدادت أشواقنا إليه ،يو ٌم
تبتهجُ فيه القلوب بقدوم مليكنا الغايل سيدي سلمان ،يومٌ
ري والكتابة ،يو ٌم
تعجز األلسن حديثا ً واألقالم مدادا عن التعب ِ
تقف األقال ُم احرتاما للضيف الكبري ،يف حله وترحاله حينما
ِ
بالخط العريض أهالً بسلمان الحزم يف
يزور منطقة القصيم،
القصيم.

الطالب :عبدالعزيز املحيا

مرحبا بسلمان الحزم والشموخ قائد العزم والطموح،
حيث تبتهج القصيم وتزدان وتفتخر بزيارة ملكيةٍ غالية عىل
أهلِها األوفياء يا سيدي سلمان ،أنت للحزم عنوان ،وللخري
َ
مفخر ٌة وبرهان ،وأرشقت قصي ُم الخري بحضورك املبارك
ٌ
وترشيفك ،فرحة لنا ووسام عىل صدورنا التي احتوت قلبك
الكبري ،تجسيدا ً للتالح ِم ،ويتوجها األمن واألمان بفضل الله ثم
بجهود قيادتنا الحكيمة التي قامت عىل كتاب الله وسنة نبيِّه
ﷺ.
الطالب :إبراهيم محمد عبدالرحمن الهجرس

الطالبة :هاجر الرشيدي
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اإلعالم تطلق «الهوية اإلعالمية الموحدة» لزيارة
خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة
أطلقت وزارة اإلعالم ممثلة
يف مركز التواصــل الحكومي
"الهوية اإلعالميــة املوحدة"
لزيــارة خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز  -حفظه الله  -إىل
عددٍ من مناطق اململكة.
وتعد "الهويــة اإلعالمية
املوحــدة" ،يف إطــار الجهود
التي يبذلها مركــز التواصل
الحكومــي بــوزارة اإلعالم،
لتوحيد الرسائل اإلعالمية.
كما تعــد الهوية الجديدة

للزيــارة واحدة مــن ثماني
هويات تــم تصميمها من قبل
مركــز التواصــل وإطالقها،
بــدأت بالهويــة اإلعالميــة
املوحــدة لزيارات ســمو ويل
العهــد الخارجيــة األوىل إىل
اململكــة املتحــدة والواليات
املتحــدة األمريكية وفرنســا
وإسبانيا ،ثم الهوية اإلعالمية
املوحــدة ملوســم حــج عام
1439هـــ ،والهوية اإلعالمية
املوحــدة لليــوم الوطنــي
الـــ( )88للمملكــة ،والهوية
اإلعالمية املوحدة لزيارة سمو

ويل العهد إىل دولة الكويت.
من جهته ،أوضح الدكتور
عبداللــه املغلــوث املتحدث
الرســمي لــوزارة اإلعــام
مدير عام مركــزي التواصل
الحكومي والــدويل أن الهوية
اإلعالمية املوحدة لزيارة خادم

الحرمني الرشيفــن ـ حفظه
الله ـ للمناطق؛ ستكون متاحة
لجميــع األجهــزة الحكومية
والقطاع الخاص واألفراد ،وأن
هناك دليال ً الستخدام الهوية،
يمكن تحميله من موقع وزارة
اإلعالم

المدينة الجامعية تتزين باللوحات الترحيبية
إحتفاال بقدوم «سلمان»
ً
تزينت مباني الجامعة باالعالم واللوحات الرتحيبة إلستقبال خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
واملتوقع زيارته مساء اليوم الثالثاء ملنطقة القصيم والتي يتم خاللها
تدشني العديد من املشاريع التنموية ،وتفقد أحوال املواطنني.
كما أطلقت إمارة منطقة القصيم هاشــتاق عىل مواقع التواصل

اإلجتماعي "تويرت" #القصيم_تبتهج_بقدوم_ســلمان ،ليعرب أهايل
املنطقة عن مشاعرهم تجاه هذه الزيارة.
عدسة "صحيفة الجامعة" رصدت املدينة الجامعية وهي تكتيس
بأجمــل اللوحات الرتحيبيــة ،والعديد من األعــام ،احتفا ًء بقدومه
-حفظه الله.
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الملك سلمان يضيئ القصيم  ..وتواريخ مهمه
لمناطق المملكة في زيارات الملك
أينما حل ..حلت معه الربكة
وعم الخري ..وســادت الفرحة
والبهجة ،وحيثما وطئت قدماه
 ..نرش النمــاء والرخاء ،وبعث
األمل والســعادة يف النفوس..
إنه خادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبــد العزيز،
حفظــه الله ذخرا لهــذا البلد،
وحاميــا ً لحمــاه ،وراعيا ً ألمنه
واستقراره ،وحامالً لراية دينه
ووطنه عالية خفاقة تطال عنان
الســماء ،ال ينال منها حاســد،
وال يرضها مكــر املاكرين وكيد
الكائدين.
وتحمل زيارات امللك سلمان
ملناطق اململكــة ومدنها الكثري
مــن املعاني والــدالالت  ،فهي
تعمق الوالء واالنتماء لدى أهايل
هذه املناطق ،وتزيد التالحم بني
الشعب وقيادته ،وتبقى ذكراها
عالقــة يف النفــوس واألذهان
لفرتات طويلــة ،يتناقل أخبارها
األجيــال ،كما هــو الحال مع
زيارات امللوك مــن قبله ملناطق
اململكة ،والتي طاملا حكى اآلباء
واألجداد عن أخبارها وســرتها
ألبنائهم ،فضالً عما تحققه هذه
الزيارات من إنجازات وتدشني
للعديد مــن املرشوعات الوطنية

الكــرى ،ومــا تــؤدي له من
ترسيع لخطــى التنمية وإنعاش
الحالة االقتصادية لهذه املناطق
وأهلها.
وتعيش منطقــة القصيم
بشكل خاص يف هذه األيام حالة
من الفــرح والبهجة ،يف انتظار
اســتقبال قائد ســفينة الوطن
الذي ســيحط رحاله فيها هذا
األســبوع ،يف زيارة هي األوىل
من نوعها منــذ توىل حفظه الله
مقاليد الحكم ،ليســر عىل درب
امللك املؤســس وأبناؤه من بعده
الذين زاروا املنطقة ،والتقوا مع
أهلها وتواصلــوا معهم وعرفوا
عن قــرب احتياجاتهم ووقفوا
عىل متطلباتهــم ،وقدموا الكثري
للمنطقــة ودشــنوا العديد من
املشــاريع الكــرى التي غريت
وجــه املنطقــة ،وحققــت لها
قدرا ً كبريا ً مــن التقدم والرقي
واالزدهار.
ومناطــق اململكــة العربية
الســعودية دائمــا ً يرتبط لدى
أهلهــا بتواريخ مميزه ومهمه ال
يمكن نســيانها عىل مر السنني
ومــن ضمــن هــذه التواريخ
املهمة هي زيــارات ملوك هذا
البلد لهذه املناطــق فتجد اهله

فهد بن وازع بن نومه

المشرف العام على اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
رئيس التحرير

ما زالــوا يربطــون تواريخهم
املهــم بزيارة معينة ويف ســنة
معينة لتبقى شاهد ا ً لتاريخ فقد
زار امللــك املؤســس رحمه الله
منطقة القصيــم ثالث مرات يف
أعوام 1346هـــ ،و1357هـ،
و1360هـ ،واســتقبله خاللها
األهايل بالرتحيب ، ،وأقام أياما يف
بريدة ،ثم زارها من بعده جاللة
امللك ســعود رحمــه الله ثالث
مرات أيضا ،وزارها امللك فيصل
رحمه الله يف عــام 1393هـ،

كما زارها امللك خالد رحمه الله
 ،وكذلك زارها امللــك فهد عام
1408هـ ،ودشن خالل زيارته
 رحمه الله -عددا من املشاريعالتنموية من أبرزها مستشــفى
امللك فهــد التخصيص يف بريدة،
وكانت زيــارة امللــك عبدالله
رحمه الله يف عــام 1427هـ،
بعد توليه مقاليــد الحكم ،هي
أخر الزيــارات امللكية للمنطقة،
وقد ن ّ
ظم األهايل حينها حفالً يف
املدينة الرياضية بربيدة.

وها نحــن مع تاريخ جديد
ملنطقــة القصيم ومناطق املمكة
التي سيزورها امللك  سلمان بن
عبدالعزيــز حفظــة الله   والذ
ســيصاحب زيارته الكثري من
الخــر للقصيم بتدشــن عدد
كبري من املشــاريع التي تنفذها
عــدة وزارات وجهــات ،لتوفر
هذه املشــاريع ألهــايل املنطقة
العديد من الخدمــات التعليمية
واالقتصادية والبنية األساسية،
واملرشوعــات الســياحية التي
تضيف لنماء املنطقة وازدهارها
وتساهم يف رفع مستوى املعيشة
وتحسني بيئة االستثمار وتنويع
وترقية الخدمات املقدمة ألهايل
املنطق بقيمة مالية تتجاوز 16
مليار ريال سعود.
وإضافــة إىل هذه الجوانب
االقتصاديــة والتنموية للزيارة،
فــإن لهــا جانب أكثــر عمقا
وأعظم أثــرا ..أال وهو الصورة
الذهنية التي ســوف تعكســها
هذه الزيارة ،والتــي تتمثل يف
طبيعة العالقــة بني قائدنا امللك
ســلمان حفظه الله  وسمو ويل
عهــدة األمني صاحب الســمو
امللكي األمر محمد بن ســلمان
بــن عبدالعزيز حفظهــم الله

والشــعب  ،وهي عالقة فريدة
من نوعها بني الدول ،فال يوجد
بني شــعوب األرض شعبا يحب
قيادته  ويواليه ويحرتمه ويجله
كما هو الحال بالنســبة للشعب
السعودي ،فالعالقة بني القيادة
والشــعب يف وطننــا بها قدرا
كبريا من التالحم والحب والوفاء
والوالء والطاعــة والحفاظ عىل
البيعة وهي من املســلمات لدى
الشعب الســعودي ،وهي أمور
قد تكون غائبة عن أعداء الوطن
أو املرتبصني به.
ومن هذه الخصوصية يحق
لنا أن نفخــر أمام العالم أجمع
بديننا وقيمنــا ووطننا ومليكنا،
حتــى تصل الرســالة واضحة
للجميع بأنه لن تســتطيع قوة
يف األرض أيا مــا كانت أن تنال
من هــذه العالقة بني الشــعب
وقيادتــه وثقته الكبــرة فيها،
أو تزعزع أمن بــاد الحرمني
واستقرارها مهما حاول البعض
النيل من صالبة هذه العالقة.
حفظ الله بالدنا شــامخة
عزيزة أبية ..وحفظ والة أمرها
من كل مكروه وســوء ..وأدام
عىل بالد الحرمني أمنها وأمانها
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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