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ن العز وال�شموخ
دمتم لوط

كلمة راعي احلفل

ال�شيخ/ فيحان بن �شجاع بن حمما�س بن �شويلمه

ما  بجمال  اجلميل  الإ�صدار  هذا  يف  يل  يطيب 
يحويه من م�صاعر �صادقة ترجمتها الأحرف على 
األ�صنة اأبناء قبيلة الدوا�صر اأن ن�صكر اهلل جل جالله 
عبداهلل  املحبوب  ومليكنا  قائدنا  على  مّن  اأن  على 
بعد ما  وال�صحة  بال�صفاء  �صعود  اآل  بن عبدالعزيز 
اأمّل به من عار�ض طارئ ما لبث اأن زال بف�صل اهلل 
والإميان  احلب  ملوؤها  بقلوب  �صادقة  بدعوات  ثم 

بق�صاء اهلل وقدره..
فاحلمد هلل على كل حال.. وال�صكر له العزيز املتعال.

�صيدي خادم احلرمني ال�صريفني..
اإن اأبناءك اأبناء )قبيلة الدوا�صر( عّز عليهم مرور هذه املنا�صبة دون اأن يكون لهم 
ب�صمة فاأعلنوا الفرح، وجددوا الطاعة والولء فرحني ب�صفائك، فخورين بقيادتك، 
لهجني بالدعاء لرب العاملني باأن يلب�صك ثوب ال�صحة واأن ميدك بالعافية والعون 
من عنده.. وما اأنا اإل واحد منهم �صرفوين برعاية هذا الإ�صدار بكل فخر واعتزاز 

مرددين بل�صان واحد..
دمت يا خادم البيتني ب�صالمة وعافية..

ودام وطن العز وال�صموخ.. يف ظل قيادتكم احلكيمة..
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حفظه اهلل خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�صفاه 
من كل مكروه . لقد قدم اأبو متعب ـ حفظه اهلل ـ الكثري لأبنا ء �صعبه ومازال 

يقدم .اأن ملك الإن�صانية توا�صل على الدوام مع ق�صايا �صعبه واأمته وكان الأبرز 
بن  اهلل  امللك عبد  اإن   . العامل  يف  عالياً  اململكة  ا�صم  ورفع  الدولية  املحافل  بكل 
عبد العزيز قائد ل يختلف على حمبته اأحد . واجلميع يلهج بالدعاء اإىل اهلل اأن 
يحفظه ذخراً للوطن واملواطن . ونقول حفظ اهلل مليكنا من كل �صوء . . كما ل 

يفوتني اأن ا�صكر
ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا 

ال�شيخ ظافر بن م�شبب الهلقمي بهذي املنا�صبه.

ن�صاأل اهلل اأن يحفظ لنا هذا امللك  الذي نقل اململكة اإىل م�صاف الدول املتقدمة 
ملك يف خطاه عم الأمن والرخاء والأزدهار يف انحاء املعموره_ يف نقلة ملحوظه 

وتطور ملمو�ض يف جميع املجالت  يف  بلدنا احلبيب اإن مبداأ ال�صفافية الذي يتخذه هذا
اأمل به يجعل  اإعالنه حفظه اهلل عن العار�ض الذي  املليك حفظه اهلل مع �صعبه ومنه 
التالحم بني املليك و�صعبه يزداد قوة،  ثم تاأتي مرحلة رحلة العالج لتوؤكد اأن هذا امللك 
وقد  ورجاء،  دعاء  رحلة  يف  اجلميع  انطلق  مواطن،حيث  كل  قلب  يف  مر�صوم  الإن�صان 

ا�صتجاب اهلل لهم جميعا،واحلمد هلل على �صفاء ملك الإن�صانية.
وبهذه املنا�صبة ي�صرين ان اهني القياده وال�صعب ال�صعودي والأمه العربيه على �صالمة 

مليكنا املحبوب.
ال�شيخ حممد بن مناحي بن حفيظ

الن�صانيه  ملك  ب�صفاء  علينا  من  باأن  اللهيه  رحمته  على  وجل  عز  للموىل  لنبتهل  اننا 
ووالدنا امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �صعود لهذه البقعه املباركه.اللذي وفر لهذا ال�صعب 

جميل �صبل العي�ض الرغيد والرفاهيه املطلقه.واننا يف �صوق عظيم يف اأمل رجعته لر�ض الوطن 
�صاملاً معافى .

. و اأن املواطنني �صعداء بحديث خادم احلرمني ال�صريفني ب�صفافية و�صدق اأمام �صعبه، عندما 
حتدث لهم قبل مغادرته للوليات املتحدة الأمريكية للعالج، اإذ لقى خطابه و�صدق م�صاعره 

جتاه �صعبه كل احلب والحرتام
اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف عقول وقلوب �صعبه، اإذ اأن حمبته لي�صت غريبة، اإذ اأن اجلميع 

يتابع حالة ملك الإن�صانية منذ اإعالن وعكته ال�صحية ويهتمون كثرياً ل�صالمته.
واأن اأبناء اململكة يع�صقون ملكهم ويتمنون عودته لأر�ض الوطن �صاملاً يف اأ�صرع وقت، خ�صو�صاً 
اأن املواطنني بداأوا يف  اأن الدعاء له بال�صفاء العاجل من جانب اجلميع مل يتوقف، خ�صو�صاً 

ال�صتماع وترقب بيانات الديوان امللكي لالطمئنان على حالته ال�صحية وجناح العملية.

ار الغييثات ال�شيخ حممد بن وقّيان اآل ن�شّ

يف بادرة وفائية ر�صد موقع الدوا�صر 
الر�صمي انطباعات وم�صاعر م�صايخ واأعيان 

ووجهاء قبيلة الدوا�صر باعتبارهم مواطنني 
يف ربوع هذا  الوطن، فقد اأعربوا جميعا 

عن فرحتهم مبنا�صبة �صفاء خادم احلرمني 
ال�صريفنب امللك عبدالعزيز بن عبدالعزيز 

اآل �صعود، واأكدوا اأن اخلرب اأ�صعد كل �صامع، 
وتكتمل ال�صعادة بعودته لدار العز وال�صموخ، 

اململكة العربية ال�صعودية.

انطباعات
وم�شــاعــر

امل�صلمني عامة ب�صالمة  اأن من علينا وا�صتجاب لدعاء  نحمد اهلل تعاىل 
قائد الأمة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه 

اهلل ورعاه.. وقد ا�صعدتنا جميعا مغادرة مليكنا املحبوب للم�صت�صفى.
�صبحانه  يده هلل  رفع  كل من  واأفرحت  اأثلجت �صدورنا  ب�صرى  وهذه 
ال�صريفني  احلرمني  خادم  يرون  وهم  الدعاء،  ي�صتجيب  باأن  وتعاىل 
يطل عليهم متوجاً بثوب ال�صحة والعافية وقد بادل اأبناء وبنات �صعبه 

كلمات احلب وال�صكر والعرفان على م�صاعرهم النبيلة جتاهه.
 �صائلني اهلل عز وجل اأن يدمي ال�صحة والعافيه على خادم احلرمني 
ين�صر  واأن  وبالدنا  وعلمائنا  امورنا  ولة  اهلل  يحفظ  واأن  ال�صريفني 

الإ�صالم وامل�صلمني يف كل مكان وزمان.
ال�شيخ / مران  بن متعب بن قويد

نطلب من اهلل العلي القدير يف هذه الأيام الكرمية املباركة اأن يحفظ 
لنا امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  واأن يلب�صه ال�صحة والعافية ويدميه عزا 
على  الإن�صانية  ملك  وقوف  اإن  العاملني.  ياأرب  اآمني   .. وامل�صلمني  لالإ�صالم 
.ودفاعه  والإ�صالمية  العربية  لل�صعوب  العادلة  الق�صايا  جانب  اإىل  الدوام 
امل�صتمر عن ق�صايانا العادلة  و�صعه ـ حفظه اهلل ـ  يف م�صاف القادة العظام . 
اإن مليكنا م�صدر عزنا وفخرنا على الدوام . وندعو اهلل اأن ي�صفيه من الوعكة 

ال�صحية الطارئة ويدميه  ذخراً لنا . واأن يعيده اإلينا �صاملاً مظفراً .
ال�شيخ فاهد بن حمما�س بن �شويلمه
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العالجية  رحلتة  من  ال�صريفني  احلرمني  خادم  عودة  خرب  �صرنا  لقد   
والتي تكللت وهلل احلمد بالنجاح فلي�ض اعز عند الأن�صان من �صفاء مري�ض 

وعودة غائب فكيف بعودة ملك الأن�صانية اىل ار�ض الوطن بعد الغياب عن الوطن 
للعالج. فلذلك يعجز الل�صان يف التعبري عما يخالج النف�ض من �صعور الفرحة التي 
. فاهال بك  امليمونه  بال�صعادة للعودة  البالد وغمرت قلوب اجلميع  ارجاء  عمت 
ياخادم احلرمني يف وطنك وبني ابنائك و�صعبك الذي ا�صتاق لروؤيتك ولكلماتك 
نابعة  وعرفاناً  تتدفق حباً  التي  امل�صاعر   iالوفاء وهذ ان هذا   .. الأبوية احلانية 
من ابناء هذا الوطن ل�صاحب الب�صمة الأبوية والنظرة احلانية فخادم احلرمني 
بقامتة الكبرية وحكمتة املعروفة وعزمة ال�صديد مل تثنه م�صقة املر�ض عن القيام 
مب�صوؤلياته اجل�صيمة على كافة الأ�صعدة فقد كان يتابع بكل اهتمام كافة الق�صايا 
والحداث على الرغم من حاجتة للراحة.. ويف املقابل مل يغب ولو للحظة خالل 
فرتة عالجة عن قلوب ابنائه الذين يلهجون بالدعاء اىل اهلل يف كل حني ان مين 

ال�شيخ �شاري بن �شعد احلطيمعليه بال�صحة والعافية وقد حقق اهلل لهم تلك الأمنية .

بهذه املنا�صبة الغالية على قلوبنا نرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات مللك 
الإن�صانية خادم  احلرمني ال�صريفني على ما من به اهلل عليه من ال�صفاء واإىل 
عبدا  بن  �صلطان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ال�صريفني  احلرمني  خادم  نائب 
لعزيز واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز اآل �صعود النائب الثاين 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية  واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري�صلمان بن 
عبدالعزيز اآل �صعود اأمري منطقة الريا�ض.و اأن هذه الأيام املباركة ي�صعر اجلميع 
فيها بالفرح وال�صرور لتماثل مليكنا وقائد م�صريتنا خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود لل�صفاء ومغادرته امل�صت�صفى �صاملاً معافى بعد تلك 
العملية الناجحة . فقد افتقدناه جميعا. وعدت لنا �صاملا يا مليكنا . كما ل يفوتني 
اأن ا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن 

تهانينا بهذي املنا�صبه

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  مغادرة  مبنا�صبة 
امل�صت�صفى يوم خا�ض عمت فيه الفرحة كل بيت �صعودي . كيف ل وب�صائر الأخبار 
ال�صارة وهو ب�صحة جيدة قد بثتها معظم و�صائل الإعالم . حيث كان ال�صوؤال عنة ــ حفظه 
اهلل ــ حمل اهتمام كل مواطن . بل جتاوز ذلك اإىل الوطن الإ�صالمي والعربي وكل حمبي 
خادم احلرمني ال�صريفني يف العامل حتى من اهلل عز وجل علية بال�صفاء والعافية وخروجه 
امل�صرفة  والبت�صامة  والعافية  ال�صحة  بحال  القدمني  على  ي�صري  وهو  امل�صت�صفى  من 
باأن ميد يف عمركم  عز وجل  اهلل  .ون�صاأل  وال�صرور  بالفرح  تلقاها اجلميع  التي  املعهودة 
يا خادم احلرمني ال�صريفني ملوا�صلة م�صرية رفع �صاأن مملكتنا الغالية وخدمة احلرمني 
ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن  ا�صكر  اأن  . كما ل يفوتني   . ال�صريفني والإ�صالم وامل�صلمني 

�صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه.

ال�شيخ مطرف بن فهد اآل من�شان النتيفات

ال�شيخ عبدالعزيز بن مرتك العجالني

�صفاك اهلل وعافاك من كل مكروه يا اأبا متعب اأيها القائد والوالد يا من 
قدمت اأعماٌل جليلة بكل اأمانة و�صدق،وتفانيت يف خدمة الوطن واملواطن 
ال�صحة  موفور  واألب�صك  ذخراُ  اهلل  الإ�صالمية،فجعلك  اأمتك  هموم  وحملت 
والعافية.. اإن خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -حفظه 
اهلل- قدم لالأمتني العربية والإ�صالمية الكثري يف �صبيل رفعتها وعزتها ووقف 

يف املحافل الدولية مدافعها عن ق�صاء الأمة.
علىاتاحة  �صويلمه  بن  �صجاع  بن  فيحان  ال�صيخ  ا�صكر  اأن  يفوتني  ل  كما   

الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه
ال�شيخ  بندر بن تركي بن عويجان اخلرمي

ملك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  �صفاء  على  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  نحمد   
ما  اظهار  ا�صتطيع  فلن  وعربت  كتبت  ومهما  ن�صانيه  ال  ملك  القلوب 
احلرمني  خادم  ب�صالمة  و�صعاده  فرحه  من  كافه  ال�صعودي  ال�صعب  يكنه 
ال�صريفني ونطلب من اهلل ان يرجع اىل وطنه و�صعبه عاجل غري اجل وهو 

يرفل بامت �صحه وعافيه فنحن يف انتظارهذه العوده بكل �صوق وابتهاج.
ال�شيخ هميل بن �شبنان امل�شارير

بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  �صيدي  �صفاء  مبنا�صبة  الفرحة  تكن  مل 
عبدالعزيز، وجناح العملية التي اأجريت له، موؤخراً، فرحة فرد اأو جماعة بعينها بل هي فرحة 

�صعب باأكمله واأمة باأجمعها، وذلك لإن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، يعد من الرموز النادرة  على 
م�صتوى املنطقة والعامل اأجمع، ملا قدمه من اجنازات وم�صروعات ل ن�صتطيع ح�صرها يف عجالة 

و�صانحة عابرة، مما يوؤكد اأنه رجل اأمة من الطراز الأول.
 وحق ل�صعبه اأن يفتخر باأنه ملك الإن�صانية بال منازع ملا قدمه من م�صروعات رائدة يف خدمة 
عهده  يف   الإن�صانية  مملكة  حققت  الوطني؛  ال�صعيد  على  عبداهلل  فامللك  جمعاء،  الإن�صانية 
النماء  حيث  اإىل  خمل�ض  وجهد  نري  فكر  عرب  بالده  قاد  اإذ  م�صبوقة  غري  عاملية  ريادة  امليمون 
اأو  فراغ  من  تكن  مل  �صعبها  ورفاهية  اململكة  ريادة  اأن  متابع  لكل  ويت�صح  الرفاهية،  وحتقيق 

نتيجية م�صادفة، بل ثمرة تخطيط �صليم يتبعه عمل دوؤوب مللك الإن�صانية.
ال�شيخ نادر بن فراج بن نادر الودعاين
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امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  مغادرة  على  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  نحمد  بداية 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه اهلل - ار�ض العالج وب�صالمته وبنجاح رحلته 
العالجية التي تكللت بالنجاح وهلل احلمد واملنة وبعد فرتة طال فيها انتظار الوطن ملليكه 
وانتظار ال�صعب لوالده واإننا بهذه املنا�صبة نهنئ اجلميع على هذه الأر�ض الطيبة فلقد 
ا�صتب�صر املواطنون بهذه الب�صرى التي اأحيت التوا�صل بني القائد والوطن ، ول�صك اأن ما 
يحظى به خادم احلرمني ال�صريفني من احلب والحرتام والتقدير ورفعة قدره لدى كافة 
املواطنني واملقيمني ملا ات�صم به -  حفظه اهلل – من �صجايا حميدة ومكارم واأخالق �صامية 
و�صمو بالذات ومبا �صهده اجلميع من اهتمامه ورعايته الدائمة لهذه البالد واأهلها ، واإن 
رجاًل بهذه ال�صفات اأعطى لدينه ولوطنه و�صعبه الكثري ي�صتحق منا كل احلب والتقدير 

ومع �صفائه – حفظه اهلل . ون�صاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ ديننا ووطننا وولة  اأمرنا من كل �صوء ومكروه
ال�شيخ حممد بن مران بن قويد

نرفع اأكف الدعاء للموىل عزوجل ، حمداآ على �صالمة خادم احلرمني ال�صرفني ملك القلوب 
و  ال�صحة  لبا�ض  عليه  يدمي  ان  القدير  اهلل  �صائلني   ، والعطاء  التنمية  ملك  الأن�صانية  ملك 
بكافة  ال�صعودي  املجتمع  كاأفراد  األمر  واقع  �صوء ومكروه. ونحن يف  وان يحفظه من كل  العافية 
�صرائحه نعي�ض هذه اليام فرحة �صفاءه و�صالمته وهذه �صورة ترجمة للتالحم والرتابط وتبادل 
م�صاعر احلب والخال�ض يف وطننا الغايل حكومة و�صعباً داعيا اهلل ان يحفظ قادتنا وبالدنا من كل 
�صر وحا�صد وان يدمي علينا نعمه المن والمان حتت ظل راية موايل خادم احلرمني ال�صرفني وان 
يعيده اىل ار�ض الوطن �صاملا معافى ، ولي�صعني يف هذا املجال ال ان ا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع 
بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا ب�صفاء خادم احلرمني كما ل يفوتني اأن 
ا�صكر القائمني على موقع الدوا�صر الر�صمي على ال�صبكة العنكبوتية ممثلة يف ادارتها وم�صرفينها 
واع�صاءها على هذه اخلطوة املميزة با�صدار جملة مبنا�صبة �صفاء خادم احلرمني ال�صرفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز . وناأمل من املنتمني لو�صط العالمي ان يحذ حذوكم يف هذا العمل جميل. 
ال�شيخ فهد بن فريج ال�شكرة

حفظ اهلل لنا خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
واإ�صالمية  وعربية  عاملية  اإ�صهامات  من  له  ملا  معافى  �صاملاً  اإلينا  واأعاده 

جتعل جميع م�صلمي العامل يبتهلون اإىل اهلل باأن ميّن عليه بال�صفاء العاجل، 
ندعو العزيز القدير اأن يحفظ لنا ملك الإن�صانية وي�صفيه. حفظ اهلل مليكنا 
امللك  فهو  ب�صالم.  اإلينا  يعيده  وان  والعافية،  بال�صحة  واأمده  �صوء،  كل  من 

الإن�صان. الب�صه اهلل ثوب العافية وال�صحة
ال�شيخ / فيحان بن جروان بن قويد

حمافظ راأ�ض تنـــــورة

اإن جناح العملية لقائدنا ووالدنا خادم احلرمني ال�صريفني  اأدخلت البهجة 
قلوب  على  وال�صرور  الفرح  اأدخل  لطاملا  القلوب  فملك  اجلميع،  نفو�ض  يف 

عودته  ننتظر  وجميعنا  والدعاء،  احلب  الويف  ال�صعب  هذا  فبادله  مواطنيه، 
�صمو ويل عهده  اإىل   التهاين  باأ�صدق  اأتقدم  اأن  ،وي�صرين  الفرحة  لتكتمل  �صاملا 
الأمني و�صمو النائب الثاين و�صمو اأمري منطقة الريا�ض وكافة ال�صعب ال�صعودي 

مبنا�صبة جناح العملية ون�صاأل اهلل اأن يدميهم عزاآ لالإ�صالم وامل�صلمني .

ال�شيخ ناجي بن جفريان احلقباين

الكلمات تعجز لتعرب عما يكنه القلب جتاه ملك الإن�صانية، لي�ض اعز عند الأن�صان 
من �صفاء مري�ض وعودة غائب فكيف ب�صفاء وعودة ملك ، اأر�صى املحبه يف قلوب �صعبة 

الذي ارتقب وابتهل اىل اهلل ب�صفائه ، اإن ما قدمه ويقدمه ملك الإن�صانية خادم احلرمني 
ال�صريفني لأمته �صيظل عالمة فارقة و�صيكتب مبداد من ذهب.فاجلميع يتفقون على اأن 
خادم احلرمني ال�صريفني يتميز ب�صفات عده جعلته حمبوباُ يف الداخل واخلارج ويرون 
مدى حبه العميق لأفراد �صعبه واإخال�صه الكبري لوطنه ولأمته و�صعيه احلثيث يف ما من 
بال�صفاء،. ،احلمد هلل على منه  املعمورة  اأ�صقاع  ال�صالم يف  الإ�صالم ون�صر  راية  �صاأنه رفع 
كما اهني القياده وال�صعب والمتني العربيه وال�صالميه على �صالمة مليكنا املفدا  كما ل 
يفوتني اأن ا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن 

ال�شيخ ال�شييفي بن حمد بن �شويحي الهوا�شلةتهانينا بهذي املنا�صبه.

امللك عبدا هلل بن عبد  ال�صريفني  اأن يحمي خادم احلرمني  اأ�صال اهلل 
�صوء  كل  عنك  يبعد  وان  والعافية  ال�صحة  ثوب  عليك  ي�صبل  واأن  العزيز 
ومكروه .واإننا ندعو اهلل ـ عز وجل ـ يف هذا الأيام املباركة اأن يحفظه لنا ملكا 
واأن يدميه عزاً لالإ�صالم وامل�صلمني . لقد خدم الوطن والأمة ووقف  وقائداً 
.فاأنت نور البالد  األينا �صاملاً  اإىل جانب ق�صاياها العادلة علي الدوام . وردك 
وحبيب العباد  وكل اأفراد املجتمع بكافة �صرائحه تنتظر ب�صوق ولهفة النظر 

اإىل حمياكم واأنتم تلم�صون اأر�ض هذا الوطن املعطاء 
ال�شيخ فالح بن �شجاع بن �شويلمه
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اأن تناقلت  اأرجاء الوطن العربي والإ�صالمي بعد  حينما عم القلق والتوتر 
�صحية  لوعكة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الوالد  القائد  تعر�ض  الأنباء  وكالت 
الزمته دخول امل�صت�صفى لجراء عملية جراحية فاإن يف ذلك اأكرب دللة على حجم 
احلب الذي حبا اهلل هذا الإمام املخل�ض اإياه بني خمتلف اأطياف ال�صعوب ، وفيه 

دللة اأي�صا على عظم الآمال والطموحات املعلقة على هذا الطود ال�صامخ.
اأجراها مليكنا املحبوب رفعنا اأكف  اأعلن النباأ ال�صار بنجاح العملية التي  اأن  وبعد 
ال�صكر هلل كما رفعنا �صابقا اأكف ال�صراعة اإليه �صبحانه فا�صتجاب الدعوات واأفرح 
الكبري وال�صغري والغني والفقري والأبي�ض والأ�صود ب�صفاء خادم احلرمني اأمد اهلل 

يف عمره واألب�صه لبا�ض ال�صحة والعافيه واأعاده اإلينا �صاملاً غامناً.
وختاما اقول: اأن ال�صعب هو عبداهلل ، وعبداهلل هو ال�صعب.

احلرمني  خادم  الإن�صانية  ملك  لنا  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل  نبتهل 
ال�صريفني  احلرمني  خادم  ان  معافى..  �صاملاً  الوطن  اىل  والعوده  ال�صريفني. 
دينه  خدمة  يف  وقته  جل  مي�صي  ورعاه  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
ووطنه و�صعبه ويقف على الدوام اىل جانب الق�صايا العربيه والإ�صالمية مدافعاً 

عم حقوق �صعوبها العادلة.
حمى اهلل مليكنا املفدى وقائدنا الباين )ابامتعب( من كل �صوء حماك اهلل يا�صيدي 
واأدامك ذخراً لدينك ووطنك وو�صعبك. ونتتظر لقاءك على اأحر من اجلمر بني 
�صويلمه  بن  �صجاع  بن  فيحان  ال�صيخ   ا�صكر  اأن  يفوتني  ل  كما  و�صعبك  حمبيك 

علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه

ال�شيخ جمحان بن عرار بن �شالل امل�شعري

ال�شيخ فالح بن ح�شان الكربا

اإن ل�صفاء خادم ال�صريفني فرحة ل ت�صفها الكلمات، وم�صرة لت�صعها 
القلوب فهو الذي متكن من غر�ض حبه يف قلوب �صعبه مب�صاعره الطيبة وحبه 
ال�صادق الذي جعل اجلميع يلهجون له بالدعاء  فهنيئا لنا بك ياخادم احلرمني 

ال�صريفني وحفظك اهلل ورعاك و�صدد على طريق
اخلري خطاك واألب�صك حلل العافية واأجزل لك املثوبة واأطال اهلل يف عمرك وعمر 

ويل عهدك الأمني ونائبه وحفظ اهلل بلدنا من كل مكروه .
ال�شيخ ابراهيم بن عبداهلل ال�شتوي البدراين

اآل �صويان الودعاين  �صعادته  واأبدى �صعادة الدكتور مبارك بن عبدالهادي 
البالغة لـ "�صوت قبيلة الدوا�صر" باأن ي�صادف احلفل ال�صنوي لقبيلة الدوا�صر 

لهذا العام خرب �صفاء خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واإنه 
اإن �صفاء خادم  العام. موؤكداً  اأف�صل الأخبار خالل هذا  باأحد  اإحتفال للقبيلة  خري 
احلرمني ال�صريفني مل يكن خرباً اأ�صعد ال�صعب ال�صعودي بح�صب بل اأ�صعد ماليني 
امل�صلمني يف �صرق الأر�ض وغربها. �صائاًل اهلل العلّي القدير باأن يعود امللك املفدى 
اإىل الوطن غامناً �صاملاً وهو يرفل بثوب ال�صالمة ليكمل م�صريته اخلالدة التي عمت 

خرياتها لت�صمل العامل العربي والإ�صالمي بل العامل كله.
الدكتور مبارك بن عبدالهادي اآل �شويان الودعاين

مدير اإدارة الرتبية اخلا�صة بالإدارة العامة للرتبية والتعليم للبنني باملنطقة ال�صرقية

لقد حتّول الوطن اإىل واحة للفرح وميدان للبهجة ل�صفاء خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، متمنني اأن تكتمل الفرحة وي�صبح العيد عيدين ب�صالمته 

وعودته بكامل ال�صحة والعافية اإىل اأر�ض الوطن الغايل مملكة الإن�صانية. اإن الفرحة عمت 
كل الوطن واملواطنني ب�صالمة �صاحب امل�صرية التنموية الناجحة ملك الإ�صالح والتطوير 
والتحديث، ملك الإن�صانية الذي ت�صهد البالد يف عهده الزاهر نقلة ح�صارية متطورة يف 
اأرجاء  املواطن واملقيم يف  بها  التي يحظى  الكرمية  الرعاية  �صتى جمالت احلياة، يف ظل 
اململكة العربية ال�صعودية. اإن �صفاء ملك الإن�صانية فرحة ل�صعبه، ل بل لالإن�صانية جمعاء، 
اإنه يف اأعني  اأياديه البي�صاء لت�صمل كافة �صعوب الأر�ض املُحبة لل�صالم،  فهو الذي امتدت 

وقلوب اجلميع ينتظرون عودته اإىل اأر�ض الوطن، ملوا�صلة امل�صرية التنموية الناجحة، وهو رجل اأمة من الطراز الأول 
ب�صفافيته و�صدقه، وتوا�صعه و�صفاء اإميانه، ور�صوخ عقيدته ورغبته ال�صادقة يف الإ�صالح والتطوير، مع جزالة عطائه 
و�صدق �صريرته وح�صن توجهه، وهو ما �صهد به القا�صي والداين و�صهود اهلل يف اأر�صه، وكل املهج والقلوب معكم تخفق 
ت�صطرها  اأن  من  اأكرب  الفرحة  وتظل  والعافية.  ال�صحة  بتمام  عليكم  اهلل  مين  باأن  بالدعاء  تلهج  والأل�صنة  باحلب، 

ال�شيخ عرار بن مثبت اخلرميالكلمات، اأو تعرب عنها املقالت، اأو تر�صمها الأحرف.

 يف هذه الأيام املباركه ي�صعر اجلميع بالفرح وال�صرور لتماثل مليكنا وقائد 
م�صريتنا �صيدي خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال 
امل�صلح  املحبوب  امللك  معافى.  �صاملاً  امل�صت�صفى  من  وخروجه  لل�صفاء  �صعود 
ال�صاعي لكل مافيه خري الوطن واملواطن.  وندعو اهلل اأن يعيده اإىل اأر�ض 
والنماء  العطاء  م�صرية  ليوا�صل  عمره  يف  يطيل  واأن  معافى.  �صاملا  اململكه 
والزدهار اأخلريه. ولكل ما من �صانه رفعت اململكة و�صعبها العزيز، كما ل 
يفوتني اأن ا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا 

لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه
ال�شيخ احلميدي بن حممد الغريري
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قلوب  يف  حمبته  اأر�صى  قائد  الإن�صانية،فهو  ملك  جتاه  حباُ  حتمل  قلوبنا 
�صعبه وحمبته،اإن ما قدمه ويقدمه ملك الإن�صانية خادم احلرمني ال�صريفني 

لأمته و�صعبة �صيظل عالمة فارقة و�صتكتب مبداد من ذهب.فاجلميع يتفقون على 
اأن خادم احلرمني ال�صريفني يتميز ب�صفات عده جعلته حمبوباُ يف الداخل واخلارج 
و�صعيه  ولأمته  لوطنه  الكبري  واإخال�صه  �صعبة  لأفراد  العميق  حبه  مدى  ويرون 
ال�صالم يف  الإ�صالم ون�صر  راية  �صاأنه رفع  اإىل ما من  احلثيث -حفظه اهلل ورعاه- 
اأ�صقاع املعمورة مبا يتمتع به من حكمة وروية وبعد نظر يف اتخاذ القرارات امل�صريية 
وا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن �صويلمه علىاتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن 

ال�شيخ را�شد بن حممد بن بتال النتيفاتتهانينا بهذي املنا�صبه.

ال�صريفني  احلرمني  خادم  على  �صفاء  من  به  تعاىل  اهلل  من  ما  مبنا�صبة 
امللك عبداهلل بن عبدا لعزيز اآل �صعود، اإثر العملية التي اأجراها يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، نحمد اهلل تعاىل ون�صكره، ون�صاأله �صبحانه اأن يتم على خادم 
اإنه  احلرمني ال�صريفني ال�صحة والعافية، واأن ميد يف عمره واأن يبارك يف عمله، 
احلرمني  خادم  �صالمة  جتاه  ال�صعبي  والوفاء  الفرحة  �صعور  جميب.واإن  �صميع 
ال�صريفني اإمنا هو جزء من حقه على ال�صعب ال�صعودي الويف،  حيث ملك حفظه 
الويف،  الكرمي  اإل  لأهله  والف�صل  املعروف  يقدر  واإح�صانه.ول  بعدله  القلوب  اهلل 
اأر�ض  اإىل  يرده  اأن  املحبوب  ملليكنا  اهلل  ن�صاأل  كما  اجلاحد،  اللئيم  اإل  يجحده  ول 
الوطن �صاملاً معافى عاجال غري اآجل. فنحمد اهلل تعاىل على نعمه اخلا�صة والعامة، 
ون�صكره �صبحانه على الإ�صالم والإميان والأمن يف الأوطان وال�صالمة يف الأبدان. 

واحلمد هلل رب العاملني.
 الدكتور/حممد بن علي اآل عبداحلافظ ال�شعيد امل�شعري

  مدير عام التدريب- �صندوق تنمية املوارد الب�صرية

م�صاف  اإىل  اململكة  نقل  الذي  الإن�صان  امللك  هذا  لنا  يحفظ  اأن  اهلل  ن�صاأل 
الدول املتقدمة ويخطو يف عهده بلدنا احلبيب ويف جمالت عديدة خطى حثيثة 
ال�صفافية  مبداأ  والرخاء.اإن  والأمن  والقت�صاد  والعلوم  بالعلم  يخت�ض  ما  خا�صة 
الذي يتخذه املليك حفظه اهلل مع �صعبه ومنه اإعالنه حفظه اهلل عما اأمل به يجعل 
التالحم بني املليك و�صعبه يزداد قوة،ثم تاأتي مرحلة رحلة العالج لتوؤكد اأن هذا 
امللك الإن�صان مر�صوم يف قلب كل مواطن،حيث انطلق اجلميع يف رحلة دعاء ورجاء، 
وقد ا�صتجاب اهلل لهم جميعا،واحلمد هلل على �صفاء ملك الإن�صانية ول يفوتني اأن 
لنا لكي نعرب عن  الفر�صه  �صويلمه علىاتاحة  ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن  ا�صكر 

تهانينا بهذي املنا�صبه
ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان امل�شلح اخلييالت

ا�صتب�صر ال�صعب ال�صعودي كافة ب�صفاء خادم احلرمني ال�صريفني ، وانق�صعت عن الوطن 
ال�صعب  فت�صابق   ، اهلل  حفظه  له  تعر�ض  الذي  ال�صحي  العار�ض  اإبان  عليه  خيمت  غمة 

 ، بق�صيدة  ،فهذا يعرب  الغاية  التعبري، متحدة يف  يعربون عن م�صاعرهم بطرق خمتلفة من 
وذاك مبقالة ، وثالث بفن ت�صكيلي ، ورابع بالتربع باأعمال خريية، وغري ذالك.

هذا ال�صعب باختالف طبقاته ملك قلوبهم حب خادم احلرمني ال�صريفني ، فملك قلوب كبار 
ال�صغار  باراً، وملك قلوب  وابناً  اأخاً �صغرياً  ال�صن بعطفه عليهم وتوا�صعه لهم حتى �صار لهم 
حاجاتهم  بتلم�ض  �صعبه  كل  قلوب  وملك   ، حانياً  اأباً  لهم  �صار  حتى  عليهم  و�صفقته  لهم  بلينه 
املحدود من  وا�صتحق عن جدارة ذلك احلب غري  القلوب،  ، حتى �صار بحق ملك  بهم  والرقي 
�صعبه الويف، فهنيئاً لل�صعب بهذا امللك الإن�صان ، وهنيئاً لأبي متعب بهذا ال�صعب الويف املحب الويف 

الذي ل يعدل حب عبد اهلل عنده �صيئاً .
�صفى اهلل خادم احلرمني ال�صريفني �صفاء ل يغادر �صقماً ، واألب�صه ثوب ال�صحة والعافية، وفّرحنا 

الدكتور م�شفر بن حمما�س الكبرييبعودته اإلينا �صاملاً معافى عاجاًل غري اآجل .
املحا�صر جامعة اخلرج

�صفاء ملك القلوب وملك الإن�صانية فرحة ل توازيها فرحة، ونحمد اهلل 

بالدعاء  األ�صنتهم  الكبار وال�صغار والذين لهجت  ا�صتجاب لدعاء  اأن  تعاىل 

له ورفعوا اأكف ال�صراعة هلل عز وجل اأن يرد لهم خادم احلرمني ال�صريفني اإىل 

�صعبه �صليماً معافا وقد حتقق ال�صفاء باإذن اهلل و�صتكتمل فرحتنا بعودته قريباً 

باإذن اهلل عز وجل.
ال�شيخ/ حمود بن حقطان بن وثيله الرجبان

اإننا يف مملكتنا الغالية منثل للكون در�صا من التالحم املتني والولء ال�صادق 
اململكة  اإح�صا�ض و�صعور �صعب  اأدل على ذلك من  ،  ول  الأمر  ال�صعب وولة  بني 

امللك / عبداهلل بن عبدالعزيز   اأمرنا  ال�صعودية �صغريا وكبريا جتاه ويل  العربية 
خادم البيتني - رعاه اهلل - ، حيث تعبت القلوب بتعبه و�صلمت ب�صالمته ، فهو الغائب 
، ف�صالمته  والإ�صالمي  العربي  وللعامل  بل  �صعبه  لكل  املرتقب  احلا�صر واحلبيب 
�صالمة للقيم النبيلة ، وتعافيه تعاٍف للمجد وال�صوؤدد ، وعودته لنا �صاملا معافى اإىل 

اأر�ض وطنه واأحبابه يرتقبها �صعبه ويعد لها الأيام ، اأدامه اهلل لنا ذخرا وفخرا .

ال�شيخ/ حممد بن مرتك اخل�شاري الرجبان
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)ياخادم البيتني مايل على احلب �صلطان(
نحمد املول جلت قدرته على �صفاء خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد 

اهلل بن عبدالعزيز األ �صعود وخروجه من امل�صت�صفى.
ون�صكر القائمني على موقع القبيله الر�صمي على هذه املبادره التي جت�صد 

اللحمه الوطنيه بني القياده وال�صعب..
الدكتور حممد بن حمود الهدالء

باحث يف الإدارة العامة لالأمن الفكري التابع لوزارة الداخلية

احلرمني  خادم  يرون  وهم   . اجلميع  واأفرحت  اأ�صعدت  الب�صرى  هذه  اإن 
ال�صحية  الوعكة  بعد  والعافية  ال�صحة  بثوب  ال�صريفني يطل عليهم م�صبوغاً 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  تعر�ض  ومنذ  ال�صعودي  ال�صعب  اإن   . به  اأملت  التي 
عليه  مين  اأن  ونهاراً  لياًل  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  يدعو  وهو  ال�صحي  العار�ض  لهذا 
بدوام ال�صحة والعافية اأن يعيده ل�صعبه ووطنه وهو ب�صحة وعافية ليوا�صل م�صرية 
التنمية التي بداأهاـ  حفظه اهللـ  اأخل�ض التهاين والتربيكات اإىل نائب خادم احلرمني 
ال�صعب  واإىل   املالكة  الأ�صرة  اأفراد  كافة  واإىل  الثاين  النائب  و�صمو  ال�صريفني 
ال�صعودي على �صالمة ملك الإن�صانية راجياً من اهلل �صبحانه وتعاىل اإن يحفظه من كل مكروه متمنياً عودة 
خادم احلرمني ال�صريفني اإىل اأر�ض الوطن �صاملا ًمعافى .  كما ل يفوتني اأن ا�صكر ال�صيخ  فيحان بن �صجاع بن 

�صويلمه على اتاحة الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه
اال�شتاذ ح�شني بن مر�شي ال�شكره

املحا�صربالكليه التقنيه مبحافظة اخلرج
ال�صريفني  احلرمني  خادم  مولي  �صالمة  على  �صبحانه  اهلل  نحمد 

ال�صعودي  وال�صعب  املالكة  والأ�صرة  الثاين  والنائب  العهد  ويل  ونهنيء 

ب�صالمته، فعقولنا وقلوبنا رافقته يف رحلته العالجية وترقب بلهفة عودته 

اإىل اأر�ض الوطن �صاملاً معافى لتكتمل فرحة الوطن واملواطنني، كما اأ�صكر 

الإ�صدار لنعرب  لنا عرب هذا  الفر�صة  اإتاحة  �صويلمه على  الأخ فيحان بن 

بهذه الأ�صطر لتكون ذكرى فرحتنا ب�صالمة ملك القلوب خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود حفظه اهلل.
ال�شيخ/ حممد بن عبدالعزيز ال�شلطان الودعاين

خادم  عملية  بنجاح  وال�صالمية  العربية  الأمتني  ونهنيء  انف�صنا  نهنئ 
احلرمني ال�صريفني حفظه اهلل ونبارك لل�صعب ال�صعودية على وجه اخل�صو�ض 
�صليماً  وطنه  اإىل  ال�صريفني  احلرمني  خادم  عودة  ونتمنى  املالكة  الأ�صرة  وكذلك 
معافا.. ونحن يف دولة الكويت ال�صقيقة حكومة و�صعباً ا�صعدنا خرب جناح العملية 
وج�صد  واحــد  �صعب  وال�صعودية  والكويت   ، ال�صريفني  احلرمني  خلادم  اجلراحية 
واحد واإح�صا�ض واحد وهذا ما و�صى به ديننا احلنيف حيث قال الر�صول �صلى اهلل 
اأن  امل�صلم للم�صلم كالبنيان ي�صد بع�صه بع�صا( وا�صاأل اهلل يف اخلتام  عليه و�صلم) 
يدمي النعمة واخلري والنماء على بالد اخلليج والعرب وامل�صلمني واأن يحفظ لنا 

ال�شيخ �شامل بن �شعّيب الدبالنيقادتنا ويوفقهم للخري والعطاء.

مبنا�صبة  التربيكات  و  التهاين  خال�ض  الكرمي  ملقام  اأرفع  اأن  ي�صرفني 

النبيل  ال�صعودي  ال�صعب  اأبناء  من  املاليني  �صاهد  لل�صفاء،حيث  متاثلكم 

واأنتم  األتلفازيه  ال�صا�صات  عر�صته  ما  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  والآخرين 

مت�صون يف موكب يدعو للمزيد من الفرح وال�صرور  وكل املهج والقلوب معكم 

ال�صحة  بتمام  عليكم  اهلل  مين  باأن  بالدعاء  تلهج  والأ�صئلة  باحلب  تخفق 

والعافية. اأن نباأ خروج خادم احلرمني ال�صريفني من امل�صت�صفى وهو ب�صحة 

وعافية اأ�صعد كل �صامع باخلرب،اأعادك اهلل اإلينا �صاملاُ غامناُ يا اأبا متعب.

علىاتاحة  �صويلمه  بن  �صجاع  بن  فيحان  ال�صيخ  ا�صكر  اأن  يفوتني  ل  كما   

الفر�صه لنا لكي نعرب عن تهانينا بهذي املنا�صبه.

ال�شيخ في�شل بن بادي بن زامان اآل بريك
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ل�صعراء املوقع ح�صور عانق الآفاق يف هذه املنا�صبة الرائعة فقد عربوا 
عما يختلج �صدورهم جتاه مليكهم .. كٌل اأدىل بدلوه .. فجا�صت امل�صاعر 

رت الأحرف لترتجم املعاين اجليا�صة على �صفحات الواقع..  و�ُصطِّ
حاماًل �صعوراً �صادقاً نبع من القلب وترجمته الأحرف والكلمات.. 

لتبقى على مر الزمان تذكاٌر يحمل فـي طياته معاين احلب والوفاء 
مللك اخلري والعطاء..

نب�س
ال�شعراء
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ي�����اهلل ي�������ا ق���اب�������ل ����ش�������الة امل�����ش��ل��ي�����ن
ن��رف��ع ل���ه ي��دي��ن�����ا ون��دع��ي�����ه  راج��ي�����ن
م�شتغيثي�ن ن��ط��ل��ب��ه   ج����وده  ف��ي�����س  م��ن 
وخم�شي�ن ل��واح�����د   اي���ام���ه  م��ب��ت��د  م���ن 
ال ن�����س ودان������ه م�����ن ال���ق�������اع ي��وم��ي�����ن
حي�ن ب��ع�����د   ح��ي�����ٍن  امل���ج���د  دار  ي��ع��م 
ال���ي���وم ���ش��ار ال��و���ش��ع م���ن زي����ن يف زي��ن
م��ن��ه��ا ���ش��الم��ة م���ن رف����ع راي�������ة ال��دي�����ن
�شني�ن ع��م�����ره  ع�����ش��ى  ع��ب��داهلل  ه����ذاك 
زع��ي��م��ن��ا ال���ل���ي ���ش�����د ع��ن�����ا امل��ع��ادي�����ن
ال��ل��ي ل������زواره ع��ل��ى ال��ع�����ش�����ر  وال��ل��ي�����ن
االق�شني وال��ن��ا���س  االدن����ني  ع��ل��ى  خ���ريه 
اب����و ال��ي��ت��ام��ا ري�������ف ك�����ل امل�����ش��اك��ي�����ن
وب�شاتي�ن ن���ه���ور   ح��ط��ه  ال���وط���ن  ان��ح��ا 
ن��ن��ع��م ب��ظ��ل ���ش��ي��وخ جن�������د  امل�����ش��م��ي�����ن
ال���ل���ي ع��ط��ون��ا ع�����ن غ��الن�����ا ب��راه��ي�����ن
واف��ي�����ن ال��ع��ه�����د  ل��ه��م دامي ع��ل��ى  ن��ب��ق��ى 
ثنتي�ن ب��ي�����ن  وح���������دٍة  ن�������دور  وح���ن���ا 
اإم����ا احل���ي���اة ن��ع��ي��������س ف��ي��ه�����ا ع��زي��زي�����ن

ل��ث�����واب�����ه ي���رت�������ج�������ون  ع���ب�������اده  رٍب 
ي��ل��ط�����ف ب��ن�����ا ومي���دن�������ا  ب��ا���ش��ت��ج��اب�����ه
ح�شابه ح�شبة  ال��و���ش��م  ان���وى  م��ن  غ��ي��ٍث 
ي��ن�����ش��ي ومي���ط���ر ك�����ل ي���������وٍم  ���ش��ح��اب�����ه
م�������ن غ��ب��ه�����ا ق�������ام ي��ت��ه�����ش�����م رب��اب�����ه
وم��ه�����اب�����ه ع�������ز   ب��ح��م�����اه  ل��ن�����ا  داٍر 
م����ع ك����ل ���ش��ب�����ٍح ي��ب��ت�����دي ع���زن�������ا ب�����ه
م��ل��ي��ك��ن��ا ال��ل�����ي ك�����ل خ���ي�������ٍر  ���ش��ع��اب�����ه
غياب�ه ي��ط�����ول  م���ا  اهلل  ع�����ش��ى  ن��ط��ل��ب 
ال��رج��ا ب�ه ن��ق��ود  ب��ع��د رج����وى اهلل  م��ن 
ف��ت��ح ل��ه��م ����ش���دره ق��ب�����ل ف��ت�����ح  ب��اب�����ه
م���ن ���ش��ك��ب��ه ظ��ي�����م ال���زم�������ان ال��ت��واب�����ه
وم�����الذ م���ن ال ل�����ه ع���ي�������ال  وق��راب�����ه
ي��ب��ن�����ي م�����ش��اري��ع�����ه وي��ح��م�����ا ج��ن��اب�����ه
خ��ي��ال�����ة ال��ت��وح��ي�����د درع�������ه ح��ج��اب�����ه
ذخ������رًا ل��ن��ا ن��ل��ق�����اه ف�����ي ك�������ل  ج��اب�����ه
ك��ت��اب�����ه مب��ح��ك�����م  اهلل  ���ش��رع�����ه  م���ا  يف 
م��ن��ه��اج��ن�����ا ف��ي��ه�����ا ب���ع�������زم  و���ش��الب�����ة
ت��راب�����ه ن���ف�������دى   وال���������دار  م���وت�������ٍة  او 

ال�شاعر حممد بن حم�شن بن ح�شفل اخل�شراين

ال�ح��رف  ي��ف���رح واالأرق�����ام ت��ب�ت��شم 

ل�ه  ع�داد  ال  حم��دًا  هلل  ال��ح���م�د 

ي�ا طائر احل�ب غ��رد يف ال�شما ف�رح�ًا

ف���ال��ح�م�د  هلل  ب���االإ�ش���الم     اأك���رم���ن��ا 

وع�ودة ال��ق��ائد ال�ب�اين ب�ها ك���م��ل��ت 

ي�������ا خ����ادم ال��ب��ي��ت ال�ع�ت�ي�ق حتية 

ال��شع��ب     عوف��ي     ف�ي     م�قامك   �شيدي 

ب���ه  ي���ش�دو  كلنا  ق��وال  قلت  ق��د 

متفردٍ  ل���ق��ائدٍ  ال��م��ث��ال  اأن����ت 

ل�����ه  ن����دعو  رب���نا  من  ال��ذي  اأن��ت 

واأ�شطر احل��ب ب��االأق���الم ت��ُ�رَت����ش��م 

ي��زه��و ب���ها ق��ل���م اأم�ل�ي اإل��ي�ه ف��������م 

ف���اأن����ت ف�ي ن��ع��م��ة زي��دت لها ن��ع��م 

واالأم���ن م��ن  رب��نا م��ن ف��وق��ه�ا ك�����رم 

اأف�راح�نا، ح�ي��ث زال ال��ب�اأ�س واالأل���م 

ط���اب ال��م�ق�ام ل��ك��م وط���اب ال�مقدم 

اأن���ت ال���ش��ف��اء ل����ه واأن���ت ال���ب��ل���شم 

"اأن���ا �ش����ل��ي���م ح��ي���ث اأن��ت��م ت�شلموا"

ب���ال��ح��ب باالإج����الل .اأن����ت االأك�رم

املنعم االإل����ه  وه���و  ال��������ك��رمي  ف�ه�و 

اأ.د/ عبداهلل بن حممد الفي�شـل الودعاين
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على ال��وط��ن م��زن ال��ف��رح ج��ا ل��ه ب��روق

فوق وارت��ف��ع  العا�شمة  ال��ري��ا���س  م��ن   

ط��اروق  " �شالمتك   " غنا  ال�شعب  ك��ل   

يا ابي�س الوجه برفوق  ح�شنت �شعبك 

ال��ع��وق م��ن  ي��ج��ريك  اهلل  غيبتك  يف   

ال�شوق  وي��داف��ع  ال�����ش��وق  �شكْنه  ع��ودٍ   

���ش��وف��ت��ك �شوق  ي�����ش��وق��ه��م ح��ب��ك ع��ل��ى 

اأن����ت ال���ق���راح اإل��ل��ي ت����رّوى ب��ه ع��روق 

ك���ل ال���وط���ن مل�����ش��اف��ح مي��ي��ن��ك ي��ت��وق 

ط��وق  ورى  ط����وقٍ   ب���احل���ب  ط��وق��ت��ن��ا 

غمامة غ��م��ام��ة..  �شحبه  وت��ن��اث��رت 

ت��ه��ام��ة ���ش��واح��ل  اإىل  احل���ج���از  اإىل 

ي���ام���ن ���ش��الم��ة ه��ام��ت��ك ل���ه ���ش��الم��ة

وع����ط����اك ح���ب���ه الن����ه����ار ال��ق��ي��ام��ة

خيامه اجل��زي��رة  ب��ار���س  احل���زن  بنى 

ل��ه��ف��ت��ه م����ن ك��الم��ه وط���ف���لٍ  ت���ب���نّي 

وحم�������دن ي��ل��ّح��ق��ه��م ب����ه����ذي م��الم��ة

واأن����ت ال��زع��ي��م اإل��ل��ي ن��ح��ت ل��ه عالمة

ي���اث���روت���ه.. ي��اه��ام��ت��ه.. ي��او���ش��ام��ه

" ب��ال�����ش��الم��ة  رّج���ع���ك  ل��ل��ي  " احل��م��د 

ال�شاعر  نايف بن عبداملح�شن بن م�شرع امل�شعري

كل ال�شعب غّنا " �شالمتك " طاروق
تعبت وال  ال�����ش��ع��وب  ع��ز  ي��ا  ط��ه��ور 

غبت ي��وم  م��ن  جيتك  ترقب  دارك 

طبت ك��ان  ملكنا  ي��ا  �شعبك  يطيب 

ونبت �شعبك  ث��رى  يف  حبك  زرع��ت 

ثبت قيل  ما  على  اللي  الكالم  اخذ 

و�شبت جمعه  تفرتق  ل��و  نفرتق  م��ا 

وكبت �شدة  بال  �شعبه  حكم  من  يا 

وانت�شبت للعدالة  نف�شك  ن�شبت 

طلبت ال  ح��زام��ك  وت��ل��ق��ان��ا  اط��ل��ب 

اإنك غبت عنا يوم غبت وال حت�شب 

ثيابها ع��ل��ي��ك  ت�شفي  وال��ع��اف��ي��ة 

واحجابها الق�شا  يف  ذراه���ا  الن��ك 

اتعابها �شكيت  من  ال  معك  وي�شكي 

اعنابها ل��ذي��ذ  نقطف  وف��ا  �شجرة 

ع��ن��ي وع����ن ن���ا����ٍس م��ل��ك��ت ال��ب��اب��ه��ا

وارواح����ن����ا مي���ك ت��ط��ري ا���ش��راب��ه��ا

وجم��ال�����ش��ه ل��ل�����ش��ع��ب ف����احت ب��اب��ه��ا

ترابها واحتميت  دارك  وط���ورت 

ا�شحابها ت��ع��ز  ب��وق��ف��اٍت  واب�����ش��ر 

غيابها ي��ط��ول  ل��و  تبقى  ���ش��ورت��ك 

ال�شاعر عبداهلل بن راج�س اخل�شاري الرجبان
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ال�شاعر عبداهلل بن فهد ال�شخابره
ط��اب��ت ت��ب��ا���ش��ري ال��ف�����رح وال��ف��ك�����ر  راق
واذواق ا���ش��م�����اع  ل��ه�����ا  ت��ط�����رب  ن������وادر 
ا���ش��ب��ح ب��ح��روق��ط��ف ث��م�����ر ك�����ل م�����االق
ي���اخ�������ادم ال��ب��ي��ت��ي�����ن ل��ل��ع��ه�����د م��ي�����ث�����اق
ح��ب��ك مت��ك�����ن ب��امل�����ش��اع�����ر واالع���م�������اق
ال�����ش��ع��ب ت��دف��ع�����ه االم��ان�����ي واال���ش�����واق
االوراق ب��ي��������س  ف�����ي  ال��ت��اري��خ  ي��اك��ات��ب 
م��ن م��ث��ل ن��ربا���س ال��وف��ا زاك  االع�����راق
اط�����واق خم�ش�ة  ب��رق��اب��ن�����ا  ي��ا���ش��ي�����دي 
ه��ن��ا ���ش��ف��ات اخل����ري وان���������واع  االن��ف�����اق
م���ن ع���ادت���ك ل��ل��ج�����ود واخل��ي�����ر ���ش��ب�����اق
مي���ن���اك م��ن��ه�����ا واف�������ر اخل���ي�������ر  دف�����اق
ل��ي��ل اجل��ه��ل م���ن ح��ك��م��ت��ك ن���ور و���ش�����راق
واالح�������داق بال�شماي�ر  ت�شك�ن  ال����دار 
ب��ح��ف��ظ ال��ول�����ي م��اب��اق��ه�����ا ك�����ل ب�����واق
االري�������اق ون�����ش��ف�����ن  ال��ه��ي��ج��ا  ث����ارت  وان 
م��ن��ك ال��ع��دا ���ش��رب��ة م��ن امل����وت  ت��ري�����اق
م��اع��اق��ت��ك ���ش�����م ال��روا���ش�����ي واالن��ف�����اق
ال��ع��ل��م رف����رف ع��ل��ى احل�������د  خف�اق ل���ني 
اب���ن ال��زع��ي��م ال��ل��ي م��ث��ل ���ش��ب��ح  االف�����الق
���ش��اق ال��ن�����ش��ا واخل���ي���ل يف ك�����ل االف�����اق

واخ������رتت م���ن ج����زل امل��ع��ان�����ي درره�������ا
ت�����ش��م�����و م��ع��ان��ي��ه�����ا وي�����ش��م�����ع خ��ربه�����ا
وال�����ش��ع�����ر ت��ع��ب��ي�����ر احل���ي�������اة  اب��ت��ك��ره�����ا
ط��اع��ت�����ك خ�������الق ال���رباي�������ا  ذك�����ره�����ا
غمره�ا ح��ب�����ك   ف��ي�����س  �شعبك  وق��ل��وب 
ي��ح�����ش�����ب ل�����ش��وف�����ة غ��ال�����ي ون��ت��ظ��ره�����ا
���ش��ج��ل ف��خ�����ر م�����ن ب���ره�������ا  الب��ح��ره�����ا
ع���دى ع��ل��ى اه���ل اجل����ود ب��ال��ط��ي��ب وره�����ا
اخت�شره�ا ال��زم��ان  ا���ش��روف  مثلك  م��ن 
م��ث��ل امل������زون ال��ل�����ي غ���زي�������ر  م��ط��ره�����ا
ل�������ك م�������دة جت��ن�����ا ك���راي�������م ث��م�����ره�����ا
ك���ف ال��ع��ط��ا م��اج�����ف ج���������اري  ن��ه��ره�����ا
�شجرها وي���ورق  تثمر  ال�شما  و���ش��ح��راء 
م�����ش��ي��ون�����ٍة م��اف��ي�����ه ح�������ي  غ�����دره�����ا
خطره�ا وي���������درى   ح�����ش��ان��ي��ه�����ا  ت��رج��ى 
ح�شره�ا م�������ن   ب��ه��ا  ي��ف��خ��ر  ���ش��اع��ة  يف 
�شطره�ا وه�������ون  الم����رك  اذع���ن���ت  ل���ني 
ع���ن���دك ت�����ش��اوى ���ش��ه��ل��ه��ا م�������ع  وع��ره�����ا
وع����م االم�����ن ب��دوان��ه�����ا م�����ع ح�����ش��ره�����ا
ا����ش���رق ع��ل�����ى ك�����ل ال���ب�������الد وع��م��ره�����ا
ن�شره�ا ب�����ش��ي��ف�����ه  اهلل  ر���ش�����ول  و���ش��ن��ة 

���ش��الم��ت�����ك ي���اع���اب�������رن ف�������وق االأف�������الك

ي����اخ����ادم ال��ب��ي��ت��ي�����ن ي���اع�������ز م�������ن ج�����اك

ينخ�اك ال��ب��ع�����د  م�����ن  ج���ا  ال��ل��ي  ي��ام��ن��ق��ذ 

ال��ط��ي��ب ك��ل��ه وال���وف�������ا م�������ن  ���ش��ج��اي�����اك

رع��اي�����اك ف�������ي   ع��اي�����ش�����ن  ح��ن��ان��ك  اأبو" 

جمن�اك را������س   ال��ف��ي�����ش��ل�����ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�����ش��ع��ب ك��ل�����ه ي���اب�������و م��ت��ع�����ب حت�������راك

وم��ك��ه وط��ي��ب��ه ت�����ش��ت��ك��ي ط�������ول  ف��رق�����اك

ي���اخ�������ادم ال��ب��ي��ت��ي�����ن م��ث��ل�����ك و����ش�������رواك

زرع����ت ح���ب ال�����ش��ع��ب ب��اأق�����ش��ى  ح��ن��اي�����اك

ت���دع���ي ل���ك ق��ل�����وب امل��ح��ب��ي�����ن ب�����ش��ف�����اك

ي���اخ�������ادم ال��ب��ي��ت��ي�����ن و���ش��ن�����ا ب��ل��ي�����اك  ؟

ي����وم ن�����ش��وف�����ك ف��ي�����ه ي��اج��ع��ل��ن�����ا ف�����داك

وي��اق�����اك م��ت��ع�����ب  ي��ب�����و  ي��ح��ف��ظ�����ك  اهلل 

ي��احل��اك��م ال���ع���ادل ع�����ش��ا ال�������رب ي��رع�����اك

حت�����روك ���ش��ع��ب�����ك  الغ��ب�����ت  ياحاك�م" 

ي��ام��زب��ن ال��ل��ي م���ن ع��ن��ا ال�����ش��ي��م م�����دروك

وم��ع��ن�����ز ال�����ش��ي��ب�����ان ب��ي��دي�����ك  الج�����وك

واجل������ود ع���ب���دن م���ن ع��ط��اي�����اك مم��ل�����وك

اأب�����وك م�����ن  ال��ف��ط��ره ورث���ت���ه  حب" ع��ل��ى 

م��ت�����ش��ل�����ش��ل��ن م���ن رو������س ح��ك�����ام وم��ل�����وك

حيوك ال��ق��ل��ب   م��ن  فال�شا�شه  ج��ي��ت  واإن 

وت���ق���ول ���ش��ع��د ال��ل��ي م���ن ال���ق���رب ���ش��اف�����وك

���ش��ع��ب��ه ي��ح��ن��ه دق�����ت ال��رج�����ل ب��ال�����ش�����وك

و���ش��ك��وك م��واث��ي��ق   ل��ك  �شعبك  ف��ق��ل��وب  و 

بن�ش�وك امل�����ش��ل��ي�����ن  اأي���دي���ن  ل���ك  وت���رف���ع 

واأن����ت احل��ب��ي��ب ال��ل��ي م��ع ال����روح م�����ش��روك

اأن�����ش��ه��د اإن����ه ي��اأب��ي�����س ال��وج�����ه  م��ب�����روك

وت���رج���ع ل���دارال���ع�������ز وال�����ش��ع�����ب ه��ن�����وك

ح��ب��ي��ت ���ش��ع��ب�����ك ي��اب��وم��ت��ع�����ب وح��ب�����وك

ال�شاعر �شالح بن حممد ال�شليبي احلقباين
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ال��ع��ي��د ع�����اده وال����ف����رح ف��ي�����ه  م��ع��ه�����ود

�شامل"�ش�ود طي�ب"  م��ع��اف�����ا  ح�������ي 

وان��ك��ف ي��اع��ي��د وخ���ل االأن���ك���اف حممود

الجت�������رح ا����ش���ع���ور امل���الي�������ن وحت�������ود

ه����ذا امل��ل��ي��ك ال��ع��اه��ل ال���وال�������د  ال��ع�����ود

ال��ط�����ود ال�����ش��ام�����خ  االأف���ت���خ  االخ  االب 

م��ع��ب�����ود خ����ري   وح���دت���ه  ���ش��ه��اده  واول 

�شه�ود ف��ر���ش�����ه  ول����ه  واهلل  وال��ث��ال��ث��ه 

ن��ح��ي��ا ب���ه���ا ومن������وت ون���ح���ط���ه���ا  حل�����ود

ل��ل��زع��زع��ة ف���االم���ن واق���������ول  واع�������ود

���ش��ع�����ود ���ش��الل�����ة   يف  ل�����الآل  ال�����وال  ان 

وان����ت ب���وج���ودك م��اخ��ذت��ن�����ا ال�����ش��ع�����اده

ح��ب��ل ال���ل���ي���ايل ���ش��ر ���ش��ل��م�����ى  وغ�������اده

ال��وف��اده ي��ح�����ش��ن��ون   ال��ل��ي  �شيف" ع��ل��ى 

ت��ل��ف��ي واب����و م��ت��ع��ب ط���ري���ح  ال��و���ش�����اده

ن���ف���رح ل���ه ون���ح���زن ل�����ش��ي��ق�����ة  ف�������واده

م���اب���ه ع��ل��ى ال��ب��اط��ل حم�����ارف  ه�������واده

وال���ث���ان���ي���ه ل��ل��م�����ش��ط��ف�����ى م�����ن ع��ب�����اده

���ش��ه�����اده ث���ال�������ث   ه�������و  ل����ك  ال������وال  ان 

مل���ن ���ش��ق يف ال���ط���اع���ه وع���ر����س ب���الده

ون��و���ش��ي م���ن ع����اده ي��ط��ح�����س يف م��ه��اده

راده ف��ي�����ه   م��ال��ن�����ا  وال���ب���اق���ي ح��ك�����ي 

ال�شاعر نايف بن حممد اأبا اخليل اخلييلي

�������ر  ع��ل�����ش��ان�����ه يف م���وق�������ف ي���ل�������زم اح�������شّ
خان�ه ال�����ش��ع��ر   يف  م���ايل  جت��م��ل��ت  م���ا  وان 
���ش��ري�����ت ف��ك�����ري وف���ّت�������ح ك�������ل  ب��ي��ب��ان�����ه
ميدان�ه ودك   الق�شي�د  خي�ل  ا���ش��رج��ت 
اح�شان�ه ك��م�����ل   علين�ا  ل��ل��ي  واحل���م���دهلل 
ح��ي�����اك رب�������ي ي��اع��ل�����م ���ش��اق��ن�����ا اع��الن�����ه
عان�ه واخل��ب�����ر  ت��ع��اف�����ى  ال��ع��روب��ة  ���ش��ق��ر 
�شهران�ه م��ن�����ك  ���ش��ع��ب��ك  ع���ني  غ��رب��ت��ك  يف 
�شفقان�ه في�ك  �شعبك  نف�س  غ��رب��ت��ك  يف 
االرم���ل���ة وال��ف��ق��ي�����ر وم�������ن ف��ق�����د  ���ش��ان�����ه
وخ�����الن�����ه رب���ع�������ه   ف��ق�����د  ���ش��ج��ي�����ن  واال 
و���ش��ع��ب��ا ح����داه ال��ف��ق��ر م��ن ج�����ور ع��دوان�����ه
ي���دع���ون رب خ��ل��ق الن�������س وخ��ل�����ق ج��ان�����ه
ان���ت ال��ف��خ��ر وان����ت رم���ز ال�������دار وارك��ان�����ه
وع��ن��ان�����ه ال��ب��ي�����ن  ذات  ا���ش�����الح  ي��اق��اي�����د 
ي���اهلل ي��ام��ن ح��ف��ظ ي��و���ش��ف م�����ن  اخ��وان�����ه
وان�������ك ت�������رده ع��ل�����ى ���ش��ع��ب�����ه وب��ل��دان�����ه

ادن��اه��ا على  اق�شاها  م��ن  هجو�شي  وادع���ي 
م�����ش��راه�����ا ي��ج��م�����ل ه��ج�����و���س ط�������ال   اهلل 
ي��ح��داه�����ا وم���غ�������زاي  ���ش��ام�����ي  ال���ه���دف  الن 
ج��ات��ك ت��داح�����م ووج�����ه اخل��ي�����ر ي��رباه�����ا
ب��اك��رب ف�����ش��ل ل��ل��وط�����ن وال�������دار وادواه�������ا
���ش��اع��ت ���ش��م��ع��ت��ه ع��ي��ون�����ي ف��ي��ظ�����ت م��اه�����ا
وي��ل��ق�����اه�����ا ���ش��ع�����ب�����ه  ع��ل�����ى  ي���������رده  اهلل 
م���ا ن��ه��ت��ن��ي وان����ت ع��ي��ن��ك ت�����ش��ت��ك�����ي  داه�����ا
ت��دع��ي وت���رج���ي م�����ن اهلل ي��ق��ب�����ل دع��اه�����ا
اق�����ش�����اه ن��ف�����ش�����ه   م��ع�����اق  واال  وال���ع�������ود 
وت�����اه�����ا وال�������ّي�������ه   ف�����ق�����د  ي��ت��ي�����م  واال 
واك�����رب م��ذل�����ه ب��روح�����ه ع�����ا���س واي��اه�����ا
حماه�ا ل��ه�����ا   وحت��ف�����ظ  ل�������دارك  ي����ردك 
���ش��ق�����ر ال��ع��روب�����ة وق��اي��ده�����ا وم��ن�����ش��اه�����ا
جتزاه�ا وب���اخل���ريات   ال��ن��ا���س  ع��ن  ت�شفح 
اح��ف�����ظ ل��ن�����ا ق��اي�����د االم�������ة  وم��ل��ج��اه�����ا
وت���ق�������ر ع��ي�����ن ت���رج�������ي ���ش��وف�����ة م��ن��اه�����ا

ال�شاعر �شايف بن را�شد بن �شايف النتيفات
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م����اج����ور ي����اع����ون ال���ث���ك���ال�������ى واالي���ت�������ام

م���اج���ور ي��احم��ف��ي م���ن ال�����ش��ري االق�������ادم

ال�����ش��ع��ب ي���دع���و ل���ك م���ن ال��ف��رح��ه ق��ي�����ام

ي����اخ����ادم ال��ب��ي��ت��ي�����ن ي���اع�������ز  اال����ش�������الم

ان����ت ال��زع��ي��م احم���ط���م ا���ش��ع��ار االرق�������ام

م��ن�����ش��ام ك����ل   ذرى  ال���ع���وج���ا  ه���ل  ت���رث���ت 

ن����زع����ات و ق�����ش�����ام م����ن ع���ق���ب م���اك���ان���ت 

ح����ث ال���ن���ج���اي�������ب وامل���ط���ان���ي�������خ ق�������دام

وار����ش���ى ق���واع���ده���ا ع��ل��ى ����ش���رع واح���ك���ام

ت��ع��ج��ز ب���ي���وت ال�����ش��ع��ر وت��ع��ج��ز االق�������الم

وب����ع����ده ح���ك���م جن����د امل�������ش���م�������اه  ح��ك�����ام

ي�����ش��ه��د ل���ه���م ن���ه���ج ال���ت���ط���ور واال����ش���ه�������ام

وط����ري ال�����ش��ع��د غ��ن��ا وف����ا ل��ل��م��م��ل��ك��ه ح�����ام

وح���������زااام درع  ل��ن��ا  ي��اب��وم��ت��ع��ب  وان���ت���ا 

الن�����ا ن���ع���د ال����وق����ت ون��ح�����ش�����ب  االي�������ام

م����اج����ور ي�������اراع ال�������ش���ف�������ات  ال��ك��ث��ي�����ره

م����اج����ور ي����اري����ف ال�����ش��ع�����وب ال��ف��ق��ي�����ره

و ك����ل ي����ق����ول ال����ل����ي ي���ك���ن�������ه  ���ش��م��ي�����ره

ي����اع����وق ع�������ش���رات االأم���������ور  اخل��ط��ي�����ره

���ش��ق��ر ال���ع���روب���ه يف االم��������ور  ال��ع�����ش��ريه

اأم�����روي�����ة ح�����دب ال�����ش��ي�����ف ال�����ش��ط��ي�����ره

ج���اه���ا م���ع���زي وف����رح����ة ف�������ي  ب�����ش��ي�����ره

ل����ني ا����ش���ت���ق���ر االم�������ن ف�������ي ك�������ل دي�������ره

واأ�����ش���������س ل���ن���ا ن���ه���ج وت���ط�������ور م�����ش��ي�����ره

ع����ن م�����دح اب�����و ت���رك���ي وع�����ن ع����د خ���ريه

ب�����ش��ي�����ره ب���خ���ط���ه   ن���ه���ج���ه  مي�������ش���ون يف 

اجل���زي�������ره ����ش���ب�������ه   و  جن����د  ت��ن��م��ي��ة  يف 

ب��ع��ي�����ره ن������وخ   و  ���ش��ي��ف��ه  ح�����ذف  ك����ل  و 

ن��ب��غ��اه��ا ب���ف���ت�������ره  ق�����ش��ي�����ره و رج���ع���ت 

و ك����ال ي���ق���ول ال���ل���ي ي���ك���ن�������ه  ���ش��م��ي�����ره

ال�شاعر حممد بن �شامل بن فهيد اخل�شراين

امل���م���ل���ك���ه ي���ع���ن���ي وط������ن ����ش�������رع واإمي�����������ان

اأر��������س ال�������ش���ع���ودي���ه وط�����ن ����ش���ون واأم���������ان

ح���ك���ام���ن�������ا ح���ك���م�������ه وه���ي���ب�������ه  وم���ي�������زان

االوط���������ان ذخ���������ر   ل���ل���وط�������ن  ي���خ���ل���ي  اهلل 

وال����ع����ني ت����رق����ب ف��ال�����ش��ح�����ى وامل�������ش���ي�������ان

ت��ب��ك��ي وت���ن���ر دم���ع���ه���ا ����ش�������وق واأح�����������زان

ت���رج���ي م��ل��ي��ك امل��م��ل��ك��ه ب��ن�����ك االح�����ش�����ان

ع���ن�������وان و  رم���ز����ش���ام�������خ  م��ل��ك��ن�����ا  ه���������ذا 

ق�����ال�����وا م���ل���ي�������ك امل���م���ل���ك�������ه  ط����ريح���������وران

����ش���وت ال���ع���رب ي��دع��ي��ه م���ن ق���ل���ب  ول�����ش��ان

ك���ل ال���وط���ن ي�����ش��رخ م���ن اأح�������ش���ا����س ول��ه��ان

ي����دع����ون دع������وه ����ش���ادق���ه ���ش�����ر واأع���������الن

االب���������دان م�����ش��ح�����وح  و  ���ش��ال�����م  ل���ن���ا  رده 

ف���ي���ه�������ا ����ش���ي���ام���ك�������ه ون�����������ور امل���دي�������ن�������ه

ال�����ش��ك��ي��ن�����ه يف ع����ني ع����ب����داهلل غ�����ش��ت��ه�����ا  

ت���ق���ت�����������س ل���ل���م���ظ���ل�������وم م���������ن  ظ��امل��ي��ن�����ه

ودي���ن�������ه ���ش��ع��ب�����ه  درع  ال���ع���روب�������ه  ����ش���ق���ر 

مت�������ش���ي وت�������ش���ب�������ح ل���ل���م���غ�������رب  ح��زي��ن�����ه

ع���ل���ي�������ك ي�����������اراع ال���ك���ف�������وف االأم���ي�������ن�������ه

م����ن ي�����وم غ�����اب وخ���ط���ر ال�������ش���ع���ب  ���ش��ي��ن�����ه

ل���وت���ن�������ش���د امل����ح���������روم م�������ن ه���وع���وي���ن�������ه؟

ب���ح���رال���ك�������رم ي�����ش��ف�����ق ب���راح�������ة مي��ي��ن�����ه

ل����وغ����اب حل���ظ���ه ق����ال����وا ال�������ش���ع�������ب  وي��ن�����ه

وال�����دي�����ن ت��ه��ت�����ف ح���ن���ج�������رة  م�����ش��ل��م��ي��ن�����ه

ي��دي��ن�����ه ل���������ه   رف���������ع  اهلل  ب���ي���ت  زار  م����ن 

ق����ري����ر ع���ي�������ن و����ش���ع���ب�������ه اأت����ق���������ر  ع��ي��ن�����ه

ال�شاعر م�شيع بن فهيد بن ح�شفل الغييثات
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مازالت اأفراح الوطن ب�شفاء امللك تتوا�شل فقد عمت الفرحة قلب كل �شعودي وفا�س الدمع �شكرا 
هلل تعاىل. م�شاعر جيا�شة وعفوية ال تعرف نفاقا. الكل يلهج بالدعاء بطريقته واأ�شلوبه �شائاًل 
اأن ي�شل خادم احلرمني ال�شريفني لوطنه ليوا�شل م�شرية البناء والتنمية التي  املوىل عز وجل 
بداأها.حفظه اهلل منذ توليه امل�شوؤولية. اإنها الفرحة التي اختلطت فيها الدموع واحلب خلادم 
احلرمني ال�شريفني الذي اأحب واأخل�س لوطنه فبادره اأبناوؤه حبا بحب وعطاء بعطاء فقد قلنا 
ونقول دائما: اإن عبدا هلل بن عبدالعزيز فتح القلوب قبل االأبواب ولذالك وجب اأن نطلق عليه 
لقب )ملك القلوب( بال منازع. منذ اأن اأعلن الديوان امللكي اأن خادم احلرمني ال�شريفني. حفظه 

اهلل ورعاه و�شفاه. يعاين وعكه �شحية ت�شتلزم الراحة -
احلرمني  خ��ادم  �شحة  على  وكبري  �شغري  واأطيافه  �شرائحه  بكافة  ال�شعودي  ال�شعب  ان�شغل 
القائد و�شعبه كيف  اللحمة القوية بني  ال�شريفني. واإن دل هذا على �شيء فاإنه يدل على مدى 
العدل  واإر�شاء  احلق  اإحقاق  على  �شيقوم  باأنه  اهلل  مبايعته-حفظه  منذ  تعهد  الذي  وهو  ال.. 
وخدمة املواطنني كافة دون تفرقة. وعلى مدى 5 اأعوام من اخلري حتقق من االجنازات الكربى 
انعك�س عليه رخًاء  املواطن تلك االجن��ازات  مبا  املتقدمة. ومل�س  الدول  الكثري من  ي�شهده  ما مل 
االإن�شان. فمجرد خروج خادم  امللك  الويف وكما هي عادة هذا  ال�شعب  واأمنًا وكما هي عاده هذا 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شاملا معافى من امل�شت�شفى عمت الفرحة قلوب 
اأنباء الوطن. ال�شغار والكبار.. م�شاعر جيا�شة عفويه ال تعرف نفاقا. تلك القلوب التي توجهت 
اىل اهلل منذ �شفره. حفظه اهلل- كل يوم 5 مرات تدعو اهلل وتبتهل باأن يعيده �شاملا معافى. حبا 
ل� اأبي متعب االإن�شانية جمعاء.األب�شك اهلل ثوب ال�شحة والعافيه ياعبداهلل.. ياخادم احلرمني 
ال�شريفني.. يال�شان عدل املظلومني.. ويد خري املحرومني.. و�شدق من قال: للبالد اأنت حاميها.. 
لل�شعب اأنت راعيه. فاملاليني كانوا يتابعون رحلة العالج منذ مغادرة امللك واأثناء اجراء العملية 
اجلراحية التي تكللت بالنجاح وحتى خروجه. ايده اهلل. من امل�شت�شفى مل تتوقف االل�شنة عن 

الدعاء حلظة واحده اىل اأن من اهلل على امللك بال�شحة والعافية.

كلمــــة املــــوقـــع

من العطاء خلدمة بلد اخلري والنماء

من التوا�شل والرتابط بني اأبناء القبيلة

واكب من خاللها كافة الأحداث الوطنية 
بكل �شموخ وعزة
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�شاهم يف جمع واإعداد هذا الإ�شـــدار

 املـــوقــع
جمـلــ�س اإدارة

�شـــاء 
اأع

جنـود حملوا على عاتقهم خدمة مليكهم ووطنهم 
واأبناء قبيلتهم بكل فخر واعتزاز

فهد بن هادي الغريري

خمّي�س بن مطر الغييثي

را�شد بن عبداملح�شن امل�شعري

اأر�ض  على  حقيقة  حلمك  ي�صبح  اأن  اأجمل  ما 
يكون حلمك  اأن  كله  ذلك  والأجمل من  الواقع.. 

يف ان�صان غايل على قلبك !
بالفعل فكلما كان ال�صخ�ض املهتم فيه قريب من 
قلبك كل ماكان �صعورك �صادق فعندما اأعلن خرب 
الوعكة ال�صحية التي املت ب�صيدي خادم احلرمني 
لنا  انه هذا ق�صاء وقدر ولي�ض  اأيقنت  ال�صريفني 
اإل اأن ن�صلم لرب العاملني وكنت على اأمل ان تزول 

ويعود كما كان ولكن ...؟
اإزداد الأمر حرية وزدت قلقاً بعدما اأعلن الأطباء 
ولفحو�صات  تامة  لراحة  اهلل-  -رعاه  حاجته 
فكما  خرياً  به  اأراد  قد  اهلل  اأن  فاأيقنت  متتالية 
ورد يف احلديث : )عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأن 
م�صلم  من  ما  قال   �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
ت�صيبه م�صيبة �صوكة فما فوقها اإل كفر اهلل عنه 

بها خطيئة(
الظروف  زوال  يف  ثم  باهلل  متعلقاً  لزلت  ولكن 
والعودة مرة اأخرى ملوا�صلة الرقي والتقدم بهذه 

الدولة الأبية بقادتها و�صعبها
نب�ض م�صاعري لزال ي�صّطـر ال�صعور باأحرف حزينة

مل تفق من حزنها اإل على نباأ اآخر ولكن هذه املرة غري.
ذهب باأ�صدائه لري�صخ يف ذهني النائم لأقوم مفزوعاً

لترتجمها  ال�صامت  بالفرح  عيني  عربات  �صبقتني 
ب�صالمة  و�صعادة  فرحاً  ال�صماء  عانقت  اأحرف  اناملي 

�صيدي خادم احلرمني ال�صريفني ،،،
العني  تنم  ولن  مل  الذي  والإن�صانية  القلوب  ملكـ 
مبت�صماً  الوطن  اأر�ض  اأرجله  تطاأ  ان  بعد  اإل  مرتاحة 

كما عهدناه فرحاً ب�صعبه ومبن وا�صاه
الوطن  هذا  اأفدي  كمواطن  م�صاعري  ـت  نب�صَ هكذا 

وقائده بكل ما اأملكـ
وهكذا �صطرتها لأروي بها عط�ض فوؤادي احلزين على 

فراق مالكـ قلبي ، وقائد �صعبي
ولكن �صاأظل متفائاُل ،،، �صعيداً ،،، هنيئاً،،، فخوراً،،،

كل ماتذكرت باأنني 
�صعودي ،،،، وامللكـ عبداهلل

بقلــــــم الأ�صتاذ/
حنيان بن مبارك بن حنيان

ن
ب

�س
مـ�شــــاعـــــري
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