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 أجمعين بهاصحمحمد بن عبد الله وأالحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله 

  

 

 

 ،المدير العام لإليسيسكو ،الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريمعالي صاحب ال
 صاحب المعالي رئيس المؤتمر العام الثالث عشر لإليسيسكو،

 أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المؤتمر،
 ،سيداتي الفضلياتاألفاضل، سادتي 

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

من دواعي سـروري أن أتحـدث إليكم في افتـتـاح الدورة االستـثـنائية 
-للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة الثـالثـة للمـؤتـمـر العـام 

، التي تُـعـقـد في مدينة الملك عبد الله االقتصادية بمنطقة مكة -إيسيسكو
 المكرمة.

، بـادئ ذي بـدء، أن أتـقـدم إلى خـادم الحـرمـيـن  وأرى واجبـاً عليَّ
 الشـريـفـيـن الملك سلمان بن عبد العزيـز آل سعود، وفـقه الله وحفظه،

مة على عنايته الكري بسامي التقدير واالمتنان، وجزيل الشكر والعرفان،
، وعلى مواقفه المشرفة ومساعيه -إيسيسكو-بدعم منظمتنا اإلسالمية 

الحميدة لخدمة قضايا العالم اإلسالمي، ولتعميق جذور األخوة اإلسالمية 
 بين عناصر األمة اإلسالمية الواحدة.

ـر الجزيل وبالتـقـديـر البالغ، إلى كما يسعدني أن أتوجه بالشك
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 

ولّي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعمه  سعود،
لإليسيسكو، وعلى جهوده في خدمة قضايا العالم اإلسالمي، سائالً المولى 
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وأن يحقـق على يدها وبحكمتها، المزيـدَ تعالى، أن يوفـق القيادة السعودية، 
من الرخاء واالزدهار للمملكة العربية السعودية، قـبـلـة المسلمين جميعــاً، 

 وأن يُـبقيـها آمـنـةً مستقـرةً مزدهـرة.

 أصحاب المعالي والسعادة،
 سادتي األفاضل، سيداتي الفضليات،

المية للمنظمة اإلستنعقـد الـدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام 
لمملكة ترشيح ا ة، للنظر في مسألة واحدة، أال وهيللتربية والعلوم والثقاف

العربية السعودية لمدير عام جديد لإليسيسكو، يخلف المدير العام الحالي 
، بترشيح من 1991الذي تـقـلّـد هذا المنصَب في شهر نوفمبر من عام 

مـرات عــدة، وبنـاًء  د هذا الترشيحُ المملكة العربية السعودية، وقـد تـجـدَّ 
عليه كان المؤتمر العام، في دورات متعـاقبة، يـتـخـذ قـراره بالتجـديـد 
ألخيـنـا معالي األستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، الذي خـدم 
بـلـده الكريم من موقعه، وقـدم عنه صورةً مثـلى للمسؤول الكفء المقـتـدر 

ف الدولة التي ينتمي إليها، كما يشـّرف الدول األعضاء في الذي يشـرّ 
 اإليسيسكو كافة، بل يشـّرف العالم اإلسالمي برمتـه.

إن اإليسيسكو تدخـل بتعيين المدير العام الجديد، في مرحلة جديدة، 
نـا أمــٌل في أن تكون، بإذن الله تعالى، انطـالقـةً نحو المزيد من التـقـدم  كـلُـّ

أرسى قـواعـدَه معالي المديـر العام الحالي بعمله الـدؤوب، الذي 
وبـحـنـكـتـه وحـكـمـتـه، وبالثـقـة المـتـزايـدة التي يحـظـى بها من الـدول 

 األعضاء.
ن نـتـطـلـع إلى الـغـد بـقـلـوب مشرقـة باألمـل، طـافـحـة ـنحـف

-ة ـيـالمـا اإلسـنـتـمـر لمنظـن والمزدهــل اآلمـبـقـي المستـبالـثـقـة ف
، التي اشتـدّ عودُها وقوّي تـأثيـُرها وتكاثـرت إنجازاتها في -إيسيسكو

مجاالت اختصاصها، وحازت تقديَر الدول األعضاء كافـةً ودعـَمـها 
للمنظمة، الدكتور سالم بن  المدير العام الجديد لمعاليوإشادتَـها، متمنيـَن 

جليلة، لـيُـكـمـَل البناَء، وليضيَف كامل التوفيق في مهامه ال محمد المالك،
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من المولى تعالى  إلى ما تحقق من مكاسب وأُحـِرَز من نجاحات، وراجينَ 
خيَر خلٍف لخير سلف، حتى تواصَل اإليسيسكو في عهده،   أن يكون
ً  مسيرتَها  .التي نرجو أن تكون ناجحة دائما

سن وحوالشكر واجٌب للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة 
االستقبال وجميل الترحاب، وللسلطات المحلية في هذه المدينة على ما 

 قدمته للمؤتمر من تسهيالت.
أشكركم، أصحاب المعالي والسعادة، وأدعـو الله أن يوفـقـنـا لما فيه 

 الخيُر والصالُح ألمتنا المجيدة.

 وبركاته. السالم عليكم ورحمة اللهو


