




لواء/ سعد بن حسن الجباري
قائد قوات أمن المنشآت

عهد الرخاء 
واالستقرار

والصللاة  العالميللن  رب  هلل  الحمللد 
والسام على أشرف األنبياء والمرسلين،

في هللذه الذكللرى الغالية علللى قلوبنا 
جميعللًا نتقدم لموالي خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
ملللك الحزم والعللزم بالتهنئللة لمقامه 
الكريللم بهذا العهللد التاريخللي، والذي 
نقللل  السياسللية  بحنكتلله  اسللتطاع 
الماضييللن  العاميللن  خللال  المملكللة 
إلللى مصللاف الللدول الكبرى واكتسللبت 
المملكة مكانة متقدمة على السللاحة 
العربية واإلسللامية في هللذه الظروف 
األمنية واالقتصادية التللي تمر بها أغلب 
دول العالللم وانطللاق عاصفللة الحللزم 
وتاهللا إعللادة األمل للوقللوف في وجه 
التمللدد الصفللوي وإعادة الشللرعية في 
اليمللن الشللقيق وذلللك بحكمتلله وُبعد 
نظللره، وإيقاف التمللدد اإليرانللي ونصرة 
ألشللقائنا فللي سللوريا ومللد يللد العللون 
للنازحيللن والمشللردين والمتضررين في 

جميع أنحاء العالم.
وتتجدد رؤية خادم الحرمين الشريفين 
الثاقبة في معالجة ما تمر به المنطقة 
من أزمات سياسية واقتصادية فانطلق 
ضللد  واإلسللامي  العربللي  التحالللف 
اإلرهاب اسللتجابة لنداء الملك سلللمان 

»حفظه اهلل«.
وخللال العاميللن اسللتطاعت حكومته 
الرشلليدة فللي التغلللب علللى معالجللة 
األزمللة االقتصاديللة وتجللاوز الكثيللر من 
التحديات والمتغيللرات لتنعم المملكة 
المواطنين  باالسللتقرار والرخاء لجميللع 
وكذلللك طللرح مبللادرة رؤيللة المملكللة 
الدخللل  مصللادر  لتنللوع  وذلللك   ،٢٠٣٠
بللكل مللا  المللوارد واالهتمللام  وتنميللة 
يهم المواطللن أمنيللًا وتعليميًا وصحيًا 
وتوفيللر السللكن المائللم للمواطنيللن 
المملكلله  أمللن  علللى  والمحافظللة 

الداخلي وحماية حدودها.
وقللد ضللرب رجللال األمللن أروع األمثلللة 
في إنجاح موسللم حج العللام الماضي 
١٤٣٧هل والوقوف صفًا واحدًا مع القيادة 
الحكيمللة فللي وجلله ااٍلرهللاب البغيض 
الذي يحاول المسللاس بأمللن حجاج بيت 

اهلل الحرام.
اهلل«  »حفظلله  سلللمان  الملللك  ورسللم 
سياسللة المملكللة داخليللًا وخارجيًا من 
خللال كلمتلله الضافيللة فللي مجلللس 
الفللرص  مللن  المزيللد  وخلللق  الشللورى 

الوظيفية ألبناء وبنات الوطن. 
وما صدور الميزانية العامه للدولة لعام 
٢٠١٧م ومللا تضمنتلله مللن مبالغ ضخمة 

في النفقللات التي تصللب جميعها في 
اهتماملله  وكذلللك  المواطللن،  خدمللة 
بجميع منسوبي األمن وتلبية متطلبات 
قوات أمن المنشللآت ودعمهللا بالكوادر 
البشللرية واآلليات التللي تحتاجها لتؤدي 
الللدور المنللاط بهللا بالشللكل المطلوب، 
واالهتمللام بتسللليح جميللع القطاعات 
التللي  الطائللرة  تدشللين  ومللا  األمنيللة، 
صنعت بأيدي سللعودية، إال أكبر شللاهد 
علللى ذلللك، وكذلللك تصنيللع مختلللف 
أنواع األسلللحة والصواريخ وشراء مصنع 
أسلحة في تركيا لتكون المملكة رائدة 
في حماية باد الحرمين الشريفين وردع 
كل من تسللول له نفسه المساس بأمن 

هذا الوطن.
وبهذه المناسللبة نجدد الللوالء والطاعة 
لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وولي ولللي العهد النائللب الثاني لرئيس 
مجلس الللوزراء وزير الدفللاع ،حفظهم 

اهلل جميعًا.
ونسللأل اهلل ان يديم علينللا نعمة األمن 
واألمللان وينصر جنودنللا المرابطين على 
ويتقبللل  مصابهللم  َوَيْشللف  الحللدود 
شللهدائهم إنه ولي ذلك والقللادر عليه 
وآخر دعوانا أن الحمللد هلل رب العالمين.
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سمو ولي العهد يرأس االجتماع الدوري الخامس 
والثالثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

الرياض ل واس
األميللر  الملكللي  السللمو  صاحللب  رأس 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
»حفظه اهلل« يوم الثاثاء ٢9 صفر ١٤٣8هل 
االجتمللاع  ٢٠١6م،  نوفمبللر   ٢9 الموافللق 
ألصحللاب  والثاثيللن  الخامللس  الللدوري 
السللمو والمعالللي وزراء الداخليللة بدول 
مجلللس التعاون لللدول الخليللج العربية 
وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقبيللل بللدء االجتمللاع التقطللت الصور 
التذكاريللة ألصحللاب السللمو والمعالي 

بهذه المناسبة.

وبعللد أن أخذ صاحللب السللمو الملكي 
األميللر محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيز 
السللمو والمعالللي مكانهم،  وأصحاب 
ألقللى سللموه كلمة فيمللا يلللي نصها:
والصللاة  العالميللن  رب  هلل  »الحمللد 

والسام على أشرف األنبياء والمرسلين
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية 
بللدول مجلللس التعللاون لللدول الخليللج 
العربية.. معالي األميللن العام.. أصحاب 
المعالللي والسللعادة.. األخللوة الحضور. 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يطيللب لللي أن أرحب بكم فللي بلدكم 
السللعودية،  العربيللة  المملكللة  الثانللي 

وأتشللرف أن أنقل إليكم تحيات سلليدي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بللن عبدالعزيللز آل سللعود، حفظلله اهلل 
ورعللاه، وتطلع مقاملله الكريللم إلى أن 
يسللهم اجتماعكم المبللارك الخامس 
والثاثين فللي تعزيز جهود دولنا األمنية 
وتوسلليع نطللاق تعاوننا المشللترك، من 
أجللل المحافظة علللى أمننللا الخليجي، 

واستقرار شعوبنا وتطورها.
أيها األخوة.. لقد شهدنا باألمس القريب 
وعلللى أرض مملكة البحرين الشللقيقة 
التمرين الخليجي المشترك، أمن الخليج 
العربي واحللد، الذي يعد بحللق أنموذجًا 

ربيع اآلخر 1438هـ . يناير 2017مالعدد )10(

أخبللار4



مشللرفًا وتطبيقللًا عمليًا لما وصللل إليه 
تعاوننا األمني المشللترك وإدراكًا عميقًا 
لوحللدة المصيللر وخطللورة التهللاون أو 

التقصير.
أيها األخوة.. إن أمننللا الخليجي، وعمقنا 
االقتصللادي،  وثقللللنلللللا  اإلسللللتراتيجي، 
ومرتكزنللا العقللدي محللاط بمهللددات 
أمنية عديدة في ظل ما يشهده عالمنا 
اليوم مللن متغيللرات وانحرافات فكرية 
ونزاعللات طائفية وظواهللر إرهابية تقف 
ورائهللا دول ومنظمات وتنظيمات ُندرك 
غاياتهللا وتوجهاتها وقادرون بحول اهلل 
وقدرته على درء مخاطرها والمحافظة 

على أمن دولنا وشعوبنا.
أيهللا األخللوة.. إنلله مهمللا كانللت قللوة 
وخطللورة مللن يحللاول أن يعتللدي على 
أمننا واسللتقرارنا فإنها تصغر - إن شللاء 
اهلل - أمللام صابللة موقفنللا وقسللوة 

ردنللا مسللتمدين العللون والتوفيللق في 
مواجهة مخاطر تلك األعمال اإلجرامية 
والمخططللات العدوانية من اهلل وحده 
ثللم بقللدرة وكفللاءة أجهزتنللا األمنيللة 
وتماسللك وحدتنا الوطنية، وصابة أمننا 
الفكللري وعمللق تجربتنللا فللي مواجهة 

التحديات.

خللال  مللن  نعمللل  إننللا  اإلخللوة:  أيهللا 
تطلعللات  وفللق  الموقللر  مجلسللكم 

طمللوحللة وتوجيهللللات كريملللللة مللن 
قللادة دولنللا.. تطلعللات تسللتلهم على 
الللدوام احتياجللات ومتطلبات شللعوبنا 
والمحافظللة علللى أمنها واسللتقرارها، 
وتهيئة المناخ األمني األسللاس في نجاح 
الشللعوب،  واسللتقرار  التنميللة  مسلليرة 
ولذلللك تعمللل أجهزتنللا األمنيللة وفللق 
رؤية أمنية شللاملة وبمنهجية احترافية 
عاليللة تسللتبق الفعللل اإلجرامللي قبللل 
وقوعه وتتعامل مللع الموقف بما يردع 
المعتدي ويحول دون تكللرار تجاوزه بأي 
حللال من األحللوال وبمللا يحقللق فاعلية 
الردع وقناعة االرتداع، يساندها في أداء 
رسللالتها وعللي وطنللي نعتز بلله ونعمل 
بيللن  نطاقلله  واتسللاع  اسللتمراره  علللى 
أفللراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسسللاتنا 

وهيئاتنا المعنية.
وختامًا، أرجللو من اهلل العلللي القدير أن 

  األمير محمد بن نايف:
أمننا الخليجي وعمقنا 

اإلستراتيجي وثقلنا االقتصادي 
ومرتكزنا العقدي محاط 

بمهددات أمنية عديدة.. وقادرون 
بحول اهلل وقدرته على درء 

مخاطرها والمحافظة على أمن 
دولنا وشعوبنا  
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يبللارك  وأن  بالنجللاح  جهودكللم  يكلللل 
جمعكللم واجتماعكللم فمنلله وحده 
والسللام  والتوفيللق.  العللون  نسللتمد 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
ثم ألقللى معالي األمين العام لمجلس 
التعللاون لللدول الخليج العربيللة الدكتور 
عبللد اللطيللف بللن راشللد الزيانللي كلمة 
رفللع فللي مسللتهلها الشللكر والتقدير 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  لخللادم 
سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود، رئيس 
الدورة الحالية للمجلس األعلى لمجلس 
التعللاون »حفظلله اهلل« علللى مللا تلقللاه 
مسلليرة العمل الخليجي المشللترك من 
الرعايللة والدعم والتوجيهللات الكريمة 
والجهللود الحثيثللة لتعزيزهللا وتقدمها 
وتلبيللة  السللامية  أهدافهللا  وتحقيللق 
تطلعات مواطنللي دول المجلس لمزيد 

من الترابط والتعاون والتكامل.
كمللا رفللع معاليلله التهانللي ألصحللاب 
الجالللة والسللمو قللادة دول المجلللس 
ومواطنيهللا الكللرام بمناسللبة احتفللال 
كل من سلللطنة عمان ودولللة اإلمارات 
البحريللن  ومملكللة  المتحللدة  العربيللة 

ودولة قطر بأيامها الوطنية.
و نللوه الدكتور الزيانللي بالجهود األمنية 
العللام  حللج  موسللم  خللال  المتميللزة 
الماضي التي بذلتهللا حكومة المملكة 
مللن أجل التيسللير على ضيللوف الرحمن 

وتوفيللر أمنهللم وسللامتهم ، بفضللل 
عللن  معربللًا  القديللر،  العلللي  اهلل  مللن 
االمتنان لسمو ولي العهد وزير الداخلية 
ومتابعته المسللتمرة وجهللوده الحثيثة 
لتعزيز العمل األمني المشللترك بين دول 

المجلس.
وقال: لقد أولى أصحاب الجالة والسمو 
قللادة دول مجلس التعللاون »حفظهم 
اهلل« التعاون األمنللي في دول المجلس 
اهتمامًا بالغًا وأكدوا دائمًا أهمية األمن 
واالستقرار كأساس لحماية المكتسبات 
واإلنجازات التللي حققتها دول المجلس 
بجميع شللعوبها وال شللك أن ما تحقق 
مللن انجللازات بللارزة فللي إطللار التعللاون 
والتكامللل فللي مجللال العمللل األمنللي 
المشللترك ومللا تللم تنفيللذه مللن برامج 
ومشللاريع فللي سللبيل تعزيللز وتطويللر 
قللدرات وجهللود األجهللزة األمنيللة في 
دول المجلس هو دليللل على حرصكم 
واهتمامكم أصحاب السللمو والمعالي 
وسللعيكم الدائم لدفع مسيرة العمل 
الخليجي إلى آفاق أرحب وأشمل وصواًل 
إلى تحقيق أهدافنا السللامية، وقد أكد 
المشللترك  الخليجللي  األمنللي  التمريللن 
واسللتضافته مملكللة البحريللن برعايللة 
كريمة من جالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكللة البحرين أن أمن 
الخليج العربي واحد، ومّثل دليًا ساطعًا 

علللى عمللق التعللاون والتنسلليق األمني 
القائم بيللن دول مجلس التعاون ودليل 
بارز علللى حللرص األجهزة األمنيللة بدول 
المجلللس علللى زيللادة قدراتهللا ورفللع 

مستوى عملها الميداني.
وأضللاف: »إن مشللاركة القللوات األمنيللة 
بللدول المجلس فللي التمريللن، أكدت أن 
األمن الخليجي كل ال يتجزأ وأن التعاون 
المشللترك ركللن أساسللي فللي الحفاظ 
وسللامتها  المجلللس  دول  أمللن  علللى 
دول  وأن  اسللتقرارها  علللى  والحفللاظ 
مجلس التعاون سوف تواجه أي تهديد 
بكل جدية والتزام ولن تتردد في حماية 
أمنها واسللتقرارها وسللامة مواطنيها 
علللى  والمحافظللة  فيهللا  والمقيميللن 

منجزاتها ومكتسباتها».
إثر ذلللك بدأ أصحللاب السللمو والمعالي 
وزراء الداخلية جلسة عملهم المغلقة.

ثللم شللرف أصحللاب السللمو والمعالي 
وزراء الداخلية مأدبة الغداء التي أقامها 
صاحللب السللمو الملكي األميللر محمد 
بن نايف بن عبدالعزيللز ولي العهد نائب 
الداخليللة  الللوزراء وزيللر  رئيللس مجلللس 

تكريمًا لهم ولمرافقيهم.
حضر االجتماع صاحب السللمو الملكي 
األميللر عبد العزيز بن سللعود بن نايف بن 
عبد العزيز مستشللار سمو وزير الداخلية 
ومعالي وكيللل وزارة الداخليللة الدكتور 
بللن محمللد السللالم, ومعالللي  أحمللد 
مستشللار سللمو وزير الداخليللة الدكتور 
سللاعد العرابي الحارثللي, ومعالي مدير 
األمللن العللام الفريللق عثمللان بللن ناصر 
المحللرج ومعالللي نائب مديللر المباحث 
العامة الفريق عبللداهلل بن علي القرني، 
ومدير عام مكتب سللمو وزيللر الداخلية 
للدراسللات والبحللوث اللللواء سللعود بن 
صالللح الللداوود, ومديللر عللام الشللؤون 
بللوزارة  الدولللي  والتعللاون  القانونيللة 
الداخلية محمد بن عبدالعزيز المطيري، 
السللمو  ألصحللاب  المرافقللة  والوفللود 
والمعالللي وزراء الداخليللة بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
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الرياض ل واس
أكللد صاحللب السللمو الملكللي األمير 
محمللد بن نايللف بللن عبدالعزيللز ولي 
العهللد نائللب رئيللس مجلللس الللوزراء 
وزيللر الداخليللة رئيس اللجنللة الوطنية 
لمكافحة المخللدرات حرص حكومة 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود »رعاه 
اهلل« علللى مكافحة كل ما من شللأنه 
للمواطللن  ضللرر  أي  فللي  يتسللبب  أن 
والمقيللم ومللن ذلللك جهودهللا في 

مكافحة المخدرات.
جاء ذلك خال ترؤس سللمو ولي العهد 
في ديللوان وزارة الداخلية يللوم األحد ١9 
ربيللع األول ١٤٣8هللل الموافق ١8 ديسللمبر 
٢٠١6م، االجتماع الخامس للجنة الوطنية 

لمكافحة المخدرات.
مللن  المخللدرات  ظاهللرة  سللموه  وعللّد 
الظواهللر البشللعة التللي تمللس الديللن 
والعللرض والعقل والنفللس والمال التي 
يجب مواجهتها بكل ما أوتينا من قوة.

لظاهللرة  التصللدي  إن  سللموه:  وقللال 
تقللع  المخللدرات مسللؤولية مشللتركة 
على كاهل الجميع أفرادًا ومؤسسللات 

حكومية وأهلية على حد سواء.

سمو ولي العهد يترأس االجتماع الخامس 
للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

وأشاد سمو ولي العهد بالجهود البناءة 
التي تبذلها األجهزة األمنية والجمركية 
في ضبط مهربللي ومروجي المخدرات، 
منوهًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات 
التعليميلللة واالجتلملللاعيللة والصحليللللة 
واإلعامية في تثقيللف المجتمع بأضرار 
لتوحيللد  الجميللع  داعيللًا  المخللدرات، 
فيلله  لمللا  المجتمللع  لتوعيللة  الجهللود 

وقايتهم من هذا الخطر.
كمللا أشللاد سللموه بالمشللروع الوطني 
للوقاية من المخدرات »نبراس«، معربًا عن 
شكره للشللركة السللعودية للصناعات 
األساسللية سللابك لمبادرتهللا ودعمهللا 
لمشروع »نبراس« ودورها في المسؤولية 
الهندسللة  دار  ولشللركة  االجتماعيللة 
لدورهللا الحيللوي فللي هللذا المشللروع.
وكان سللمو ولللي العهد قللد اطلع في 
بدايللة االجتمللاع علللى التقريللر الوطني 
الثاني لظاهللرة المخدرات في المملكة 
العربيللة السللعودية والذي جللاء فيه أن 
األجهزة األمنية والجمركية اسللتطاعت 
الفتللرة  خللال  قضيللة   »١88.٧6٢« ضبللط 
»١٤٣٣هللل - ١٤٣٧هللل«، إلى جانللب القبض 
علللى »٢٤5.١٠٣« متهمين خال السللنوات 
الخمس الماضية وضبللط »8٧٠.٢9٣.٣6٧« 

قرصًا من أقراص الكبتاجللون، باإلضافة 
وثمانيللة  مائللة   »١98.898.8٠5« لضبللط 
وتسعين طنًا وثمانمائة وثمانية وتسعين 
كيلللو وثمانمائة وخمسللة جرامات من 
مخللدر الحشلليش خللال نفللس الفترة.

وبين التقرير أن هذه األرقام والمؤشرات 
تؤكللد أن هنللاك اسللتهدافًا للمملكللة 
وأبنائها, وفللي نفس الوقت تبين يقظة 
وجهود رجال األمن والجمارك في ضبط 
كل من يسللعى إلى تهريللب المخدرات 

إلى الباد.
بعد ذلك اطلع سللمو ولللي العهد على 
توصيات اللجنة التحضيرية التي اشتملت 
على برامج وخطللط وآليات عمل تختص 
والبحثللي  والوقائللي  األمنللي  بالمجللال 
والعاجي وتم إقرارها, موجهًا سللموه 

باتخاذ اإلجراءات الازمة لتنفيذها.
وفي نهاية االجتماع دشللن سموه ثاثة 
برامللج إلكترونيللة هي أكاديميللة نبراس 
نبللراس  ونجللوم  اإللكترونللي،  للتدريللب 

الرياضي، وتطبيق نبراس.
ثم شللهد سللموه »حفظلله اهلل« توقيع 
مذكللرة تفاهللم بشللأن إنشللاء جمعية 
نبللراس للمسللاعدة العاجيللة والرعايللة 
الاحقللة، حيث وقعها معالي نائب وزير 
الصحللة للتخطيللط والتطويللر، ووكيللل 
االجتماعيللة  والتنميللة  العمللل  وزارة 
للتنميللة، واألمين العام للجنللة الوطنية 

لمكافحة المخدرات.
كما شهد سللموه توقيع محضرين بين 
وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة 
المخللدرات وعللدد مللن رجللال األعمللال 
عاجيللة  مصحللات  إنشللاء  بخصللوص 
لمرضللى إدمللان المخللدرات وتأهيلهم 

في الرياض والطائف.
وقد وجه سللموه كافة الجهات األمنية 
والجمركيللة وغيرهللا من الجهللات ذات 
العاقللة بمضاعفللة الجهود مللن أجل 
الحللد من تهريللب المخدرات إلللى بادنا.

حضر االجتماع أصحاب السمو والمعالي 
لمكافحللة  الوطنيللة  اللجنللة  أعضللاء 

المخدرات.
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سمو ولي العهد يشيد بالجهود التي 
يبذلها قطاع حرس الحدودلتدريب 

منسوبيه وفق أعلى المستويات

جدة ل واس
األميللر  الملكللي  السللمو  صاحللب  أكللد 
محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيللز ولللي 
الللوزراء  مجلللس  رئيللس  نائللب  العهللد 
وزيللر الداخليللة »حفظلله اهلل« أن تدريللب 
العنصللر البشللري مللن األولويللات التللي 
تركللز عليهللا وزارة الداخليللة مللن خللال 
التدريللب والتطوير المسللتمرين، مبينًا أن 
دور المعدات واآلليللات يأتي بعد اكتمال 

تدريب العنصر البشري.
وأشللاد سللموه خال تفقده مساء يوم 
الجمعللة ٢٤ ربيللع األول ١٤٣8هل الموافق 
٢٣ ديسمبر ٢٠١6م، لسفينة جدة للتدريب 
التي وصلللت مؤخرًا إلى ميللاه المملكة 
بعد أن دشللنها سللموه قبل عدة أشهر 
في حوض البنللاء بدولة ألمانيا، بالجهود 
الحللدود  حللرس  قطللاع  يبذلهللا  التللي 
لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات 
أدائهللم  خللال  تدريبهللم  ذلللك  ومللن 

لعملهم في وسط البحار.
وأعرب سموه عن اعتزازه بوجود الفنيين 

مللن أبنائلله السللعوديين العامليللن في 
السفينة، مشيدًا بحرفيتهم العالية وما 
يمتلكونه من قدرات عالية نظير ما تلقوه 
من تدريب متميز خللال الفترة الماضية.
وأكللد سللموه أن الشللباب السللعوديين 
جميللع  فللي  العمللل  علللى  قادريللن 
الميادين نظير ما يمتلكونه من مهارات 

وإمكانات تؤهلهم لذلك.
وكان سللمو ولللي العهللد قللد تجول 
فللي سللفينة جللدة للتدريللب وتفقللد 
غرفة وبرج القيادة والفصول الدراسية 

والوسائل التعليمية المستخدمة بها، 
واسللتمع  »حفظه اهلل« لشرح مفصل 
عمللا تحتويه السللفينة مللن إمكانات 
وفللرت  حديثللة  تدريبيللة  ووسللائل 
لتغطية االحتياجللات التدريبية للقوى 
حللرس  ألسللطول  الازمللة  البشللرية 

الحدود البحري.
وأوضح معالي مدير عام حرس الحدود 
الفريق عواد بن عيد البلوي، أن السللفينة 
تمثللل مللع الوسللائط البحريللة األخللرى 
دعمللًا قويللًا ألسللطول حللرس الحدود 
في الميللاه اإلقليمية لفرض السلليطرة 
وحماية المناطق االقتصادية ومقدرات 
الوطن لمللا تتميز به من قدرات وتقنيات 
وأسلللحة حديثللة العتللراض ومطللاردة 

األهداف السريعة.
وقللال: إن الوسللائط تعمللل علللى تعزيز 
القللدرات البحرية إلتمام السلليطرة على 
سللاحلي المملكللة »الشللرقي والغربي« 
وذلك لتأميللن المصالح الوطنية البحرية 
من خال جيل جديد من القطع البحرية 
متكاملة المهام ومتعللددة اإلمكانات 
تعمل وفق مفهللوم العمليات البحري 
وتتضمللن بنللاء وتوريللد عللدة فئللات من 
الوسللائط مللع جميللع احتياجاتهللا من 

المعدات واآلليات الازمة.
رافللق سللمو ولللي العهد خللال تفقده 
الملكللي  السللمو  صاحللب  للسللفينة، 
األميللر عبدالعزيز بن سللعود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستشار سللمو وزير الداخلية 
وكبللار  المعالللي  أصحللاب  مللن  وعللدد 

المسؤولين.
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الرياض ل واس
تسلللم صاحب السللمو الملكي األمير محمللد بن نايف بن 
عبدالعزيللز ولللي العهد نائللب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة »حفظلله اهلل« الرقللم الثانللي من جميللع فئات 
اإلصدار السللادس من العملة الورقية ونسللخة من جميع 

فئات العملة المعدنية.
وقام بتسللليم اإلصدار لسللمو ولللي العهللد، معالي وزير 
الماليللة األسللتاذ محمد بللن عبللداهلل الجدعللان، ومعالي 
محافظ مؤسسللة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد 
بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي نائب محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي األستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، 
خال استقبال سللمو ولي العهد لهم يوم االثنين ١٣ ربيع 
األول ١٤٣8هل الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠6م، في قصر اليمامة 

بالرياض.
كمللا تسلللم صاحللب السللمو الملكللي األميللر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس الللوزراء وزير الدفاع خال االسللتقبال الرقم الثالث 
مللن جميللع فئات اإلصدار السللادس مللن العملللة الورقية 

ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.
حضر االستقبال صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

الرياض ل واس 
كللرم صاحب السللمو الملكللي األمير محمد بللن نايف بن 
عبدالعزيللز ولللي العهد نائللب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة، المقيللم السللوري محمللد بللن علللي الحسللين 
بمكافأة مالية تقديرًا لما قام به من عمل تمثل في إنقاذ 
أسللرة مكونة من أم وطفليها تعرضت لحادث حريق في 

منزلهم بمدينة الرياض. 
جاء ذلك خال اسللتقبال معالي مدير عام الدفاع المدني 
الفريق سليمان بن عبداهلل العمرو في مكتبه يوم الثاثاء 
٢١ ربيللع األول ١٤٣8هللل الموافق ٢٠ ديسللمبر ٢٠١6م، المقيم 
محمد الحسين وتسللليمه المكافأة المالية بحضور مدير 
الدفللاع المدنللي بمنطقة الريللاض اللواء عايللش بن أحمد 

الطلحي.  
ورفللع المقيم محمد الحسللين شللكره وتقديره لسللمو 
ولللي العهد على تكريملله الذي يأتي امتللدادًا لحرص والة 
األمللر »حفظهللم اهلل« علللى تكريم أصحللاب العطاء من 

المواطنين والمقيمين.  
كما عبر عن شكره لمعالي مدير عام الدفاع المدني على 

استقباله وتسليمه المكافأة.  

سمو ولي العهد وسمو ولي 
ولي العهد يتسلمان الرقم 

الثاني والثالث من جميع 
فئات اإلصدار السادس من 

العملة الورقية

سمو ولي العهد 
يكرم مقيمًا سوريًا أنقذ 

أسرة من حريق
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سمو ولي العهد يشكر شركات »سابك« و»معًا« و»التأهيل والنقاهة«
لمبادرتها بإقامة مستشفيات لعالج اإلدمان بقيمة 515 مليون ريال

قي تصريح صحفي لسموه بمناسبة انعقاد المؤتمر األول لــ»ضوابط استخدام شبكات التواصل« 

ولي العهد: مواقع التواصل االجتماعي استحوذت على عقول الكثير 
بالخير والمواطن  الوطن  على  يعود  فيما  اغتنامها  ويجب  الناس  من 

الرياض ل واس 
وجلله صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
محمللد بللن نايللف بللن عبللد العزيللز ولي 
الللوزراء  مجلللس  رئيللس  نائللب  العهللد 
وزيللر الداخليللة رئيللس اللجنللة الوطنيللة 
لمكافحللة المخللدرات شللكره وتقديره 
للشركة السعودية للصناعات األساسية 
»سللابك« ممثلللة بصاحب السللمو األمير 
سعود بن عبد اهلل بن ثنيان عضو اللجنة 
الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيسللها 
التنفيللذي وأعضاء مجلللس إدارتها لقاء 
مبادرة الشللركة المجتمعيللة, لتبرعهم 
بإنشاء مستشفى لعاج مرضى اإلدمان 
برأس مال قدره »٣٠٠ مليون ريال«, وإنشاء 
مركز منتصف الطريللق للرعاية الاحقة 
بمبلغ وقدره »١5 مليون ريال«، استشللعارًا 
االجتماعيللة  بالمسللؤولية  سللابك  مللن 
واإلسهام في وقاية المجتمع وحمايته 
من آفة المخدرات ونشر الوعي الوقائي 

المدينة المنورة ل واس
األميللر  الملكللي  السللمو  صاحللب  أكللد 
محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيللز, ولي 
العهللد نائب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة, المشللرف العام علللى جائزة 
نايللف بللن عبدالعزيللز العالميللة للسللنة 
النبوية والدراسللات اإلسامية المعاصرة 
الفللرد  يؤهللل  اإلسللامي  المنهللج  أن 
المسلللم, ويعنى بتربيته, ليكون صالحًا 
في نفسه ونافعًا في مجتمعه وفاعًا 
فللي نهضة أمتلله, وفي تثبيللت أركانها, 
وهو جللزء ال يتجللزأً من نسلليج أمتلله, له 

ضد هللذه اآلفة وعللاج وتأهيللل مرضى 
إدمان المخدرات.

كمللا وجه سللموه »حفظه اهلل« شللكره 
وتقديللره لكل مللن رئيس شللركة »معًا« 
التخصصية الطبيللة الدكتور عبد اهلل بن 
محمد الشللرقي، ورئيس شركة التأهيل 
والنقاهة التخصصية الطبية المحدودة 
الدكتللور عبد القللادر بن ناصللر العبيكان 
لمبادرتهما الوطنية بإنشاء مستشفيين 
لعاج مرضللى اإلدمللان بمدينللة الرياض 
ومحافظللة الطائللف، برأس مللال قدره 
مستشللفى,  لللكل  ريللال«  مليللون   ١٠٠«
مثمنللًا سللموه الكريللم استشللعارهم 
واإلسللهام  االجتماعيللة  للمسللؤولية 
فللي عاج مللن وقع فللي براثللن اإلدمان 
وتأهيلهللم نفسلليًا واجتماعيللًا، مؤمللًا 
سموه أن تكون هذه األعمال لبنة طيبة 
في تحقيق األهداف المنشودة لما فيه 
خدمة للوطن والمواطن, ومشيرًا سموه 

حقللوق كفلهللا للله اإلسللام شللريطة 
قياملله بواجباتلله تجاه أمته مللن احترام 
اإلسام كشريعة شللاملة َتْحمل الخير, 
والحفللاظ علللى ثوابللت األمللة, وصيانللة 
لحمتهللا التللي تتحقللق باحتللرام اأُلُطللر 

العامة والخاصة لألمة.
وأوضللح سللموه فللي تصريللح بمناسللبة 
للل»ضوابللط  األول  المؤتمللر  أعمللال  بللدء 
استخدام شللبكات التواصل االجتماعي 
في اإلسللام« الذي نظمتلله جائزة نايف 
بللن عبدالعزيللز العالمية للسللنة النبوية 
والدراسلللللات اإلسلللللامية المعاصللللرة, 

إلللى أن هذه المبللادرات معهللودة وغير 
مسللتغربة من أبناء هذا الوطن الكريم.
أوضح ذلك األمين العام للجنة الوطنية 
لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام 
مكافحللة المخدرات للشللؤون الوقائية 
نبللراس  مشللروع  إدارة  مجلللس  رئيللس 
عبداإلللله بللن محمللد الشللريف، وقللال: 
تأتللي  االجتماعيللة  المبللادرات  هللذه  إن 
ضمن اإلسللتراتيجية الوطنية لمكافحة 

المخدرات والمسؤولية االجتماعية.  
وأكد أن هذه المبادرة من رجال األعمال 
إطللار  فللي  الحقللة  المواَطنللة  تترجللم 
المسللؤولية االجتماعيللة وبمللا يتناغللم 
وأهدافلله  المجتمللع  احتياجللات  مللع 
اإلسللللتراتيجية، والعملللللللل المشلللللترك 
أمنيللًا  المخللدرات  ظاهللرة  لمواجهللة 
الجهللود  وتنسلليق  وعاجيللًا،  ووقائيللًا 
بيللن الجهللات الحكوميللة واألهلية ذات 

العاقة بمكافحة المخدرات.

المدينللة  فللي  اإلسللامية  بالجامعللة 
المنورة, مؤخللرًا، أن قيام الفرد بواجباته 
تجاه أمتلله يقتضي العمل فللي إطارها 
دون مساس أو انتقاص, ودونما اعتداء أو 
جور على حق الفرد الذي قررته الشريعة 
اإلسللامية مللن حفللظ النفللس والدين 
والعرض والعقللل والمال, وهي مقاصد 
الشريعة المكفولة سواء لألفراد أو األمة.
وقال سللمو ولي العهد إن المتأمل في 
مصللدري التشللريع كتللاب اهلل، عز وجل، 
وسللنة نبيه صلللى اهلل عليه وسلللم يرى 
بللكل وضللوح وجللاء الكثير مللن الوصايا 
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والواجبللات واألحللكام التللي تدعللو إلى 
والتعاضللد  والتاحللم  األخللوة  تحقيللق 
والتواصللل والتعللاون واإلخللاء والتكافل 
بين أفللراد األمللة, وبيللن اإلنسللان وأخيه 
اإلنسللان, كما جاء اإلسام لمحاربة كل 
الحواجللز التي يمكن أن تفللرق بين أفراد 
األمللة مثل العصبيات بسللائر أقسللامها 
والحقللد  والغللرور  والكبللر  وأسللمائها, 
مللن  وغيرهللا  الظللن  وسللوء  والحسللد 
الصفللات المذمومة التي جاء اإلسللام 
للقضاء عليهللا واجتثاثها مللن جذورها, 

يقللول اهلل سللبحانه وتعالللى )يللا 
أيهللا النللاس إنللا خلقناكللم مللن 
ذكللر وأنثللى وجعلناكم شللعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
اهلل أتقاكللم إن اهلل عليللم خبير(، 
ويقللول تعالى )واْعتصمللوا ِبَحْبِل 
ُقللوا َواْذُكُروا  للِه َجِميعللًا َوال َتَفرَّ اللَّ
ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْعداًء  ِنْعَمَت اللَّ
للَف َبْيللَن ُقُلوِبُكللْم َفَأْصَبْحُتْم  َفَألَّ
َعلللى  َوُكْنُتللْم  ِإْخوانللًا  ِبِنْعَمِتللِه 
للاِر َفَأْنَقَذُكْم  َشللفا ُحْفَرٍة ِمللَن النَّ
َلُكللْم  للُه  اللَّ للُن  ُيَبيِّ َكذِلللَك  ِمْنهللا 
ُكللْم َتْهَتللُدوَن(، ويقول  آياِتللِه َلَعلَّ
وسلللم:  عليلله  اهلل  صلللى  النبللي 
توادهللم  فللي  المؤمنيللن  )مثللل 
مثللل  وتعاطفهللم  وتراحمهللم 

الجسللد, إذا اشللتكى منه عضللو تداعى 
والحّمللى(. بالسللهر  الجسللد  سللائر  للله 
وأكد سموه أن هذه الباد المباركة منذ 
توحيدها علللى يد الملللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود »رحمه اهلل« وحتى 
هذا العهد الزاهللر عهد خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل«, قامللت علللى 
أسللاس فكللري وعقللدي مسللتمد مللن 
القللرآن الكريللم وسللنة الرسللول صلللى 
اهلل عليلله وسلللم بوصفهمللا المصللدر 
األساسي للتشريع في هذه الباد, وهما 
سبب فخر واعتزاز وقوة التفاف وتاحم 
المجتمع السللعودي مللع قيادته ووالة 
أمر هللذه الباد المباركة, وظلت الوحدة 

بيللن  راسللخًا وواقعللًا ملموسللًا  شللعارًا 
المواطنين على مدى تاريخهم الطويل, 
وظللل التاحللم بيللن الشللعب والقيادة 
الحكيمة سللمة بللارزة ومشللهودة في 
المشللهد السياسللي واالجتماعي, رغم 
المحوريللة  والمواقللف  التحديللات  كل 
وطنيللًا وقوميًا وإسللاميًا وعالميًا, وفي 
مختلللف المحافللل يؤكد المسللؤولون 
واألكاديميللون والمثقفون والمواطنون 
السللعوديون مللا يتمتللع بلله المواطللن 
من وعللٍي, بابتعللاده عن تلبيللة الدعوات 

المشبوهة والمتطرفة اإلرهابية لزعزعة 
أمن الوطن, وقد أثبت الشعب السعودي 
الوفي أنه على مستوى المسؤولية وأن 
القوة الحقيقية ألي شعب من الشعوب 
هللي مقللدار تاحللم هللذا الشللعب مع 
بعضلله البعللض وتمحوره حللول الوطن 
واتفللللاقلله علللللى األسللس الللوطنيللللة.
أن  إلللى  العهللد  ولللي  سللمو  وأشللار 
التطورات المتاحقللة في عالم التقنية، 
التللي أحدثللت نقلللة غيللر تقليديللة في 
بوسللائله  والتواصللل,  االتصللال  عالللم 
المختلفللة, جعلللت المجتمللع أحوج ما 
يكللون إلللى اسللتخدام هللذه الوسللائل 
وبفاعلية لشرح وتعزيز المبادئ, والقيم 
مللن  اإلسللام  وموقللف  اإلسللامية, 

القضايللا المطروحة على السللاحة في 
مختلللف المجاالت، الدينية والسياسللية 
واالقتصاديللة واألخاقيللة والعسللكرية 
أن  سللموه  مبينللًا  وغيرهللا,  واإلنسللانية 
مواقع التواصل االجتماعي اسللتحوذت 
على عقللول كثير مللن النللاس, وبخاصة 
الشللباب منهم, مما يجعلنا نؤكد على 
ضللرورة التوجلله صللوب هللذه الوسلليلة 
اإلسللامية،  الدعللوة  فللي  الغتنامهللا 
فيمللا يعللود علللى الوطللن والمواطللن 
بالخيللر والفائدة ولذلللك نظمت الجائزة 
اإلسللامية  الجامعللة  بمشللاركة 
مؤتمر »ضوابط استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي في اإلسام« 
الذي يشللارك فيه ثلة من العلماء 

والمفكرين والباحثين.
وسللأل صاحللب السللمو الملكللي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهللد نائب رئيللس مجلس 
المشللرف  الداخليللة  وزيللر  الللوزراء 
بللن  نايللف  جائللزة  علللى  العللام 
عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية 
والدراسللات اإلسللامية المعاصرة 
الجميللع  أن يوفللق  اهلل سللبحانه 
والمسلللمين,  اإلسللام  لخدمللة 
وأن يرزقهللم اإلخاص في القول 
عللن  البللأس  يكللف  وأن  والعمللل 
جميللع المسلللمين, وأن يحفللظ لهللذه 
البللاد المباركللة دينها وأمنهللا وأمانها 
فللي ظللل خللادم الحرميللن الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
»حفظلله اهلل« داعيللًا المولللى جللل وعا 
أن يجللزى صاحب السللمو الملكي األمير 
نايللف بللن عبدالعزيللز آل سللعود »رحمه 
اهلل« خير الجزاء على ما قدمه من جهد 
لخدمة دينه وسللنة نبيه صلى اهلل عليه 
وسلللم، ووطنلله، وأن يكتللب مللا قدمه 
موازيللن  فللي  المباركللة  الجائللزة  لهللذا 
حسللناته, مثمنًا سللموه جهللود أعضاء 
اللجنة العليا للمؤتمر وجمليع منسوبي 
اللجان العاملة فيه, وجميع المشاركين 
في أعماله مللن مختلف أنحللاء العالم.
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حبضور األمري حممد بن نايف ومشاركة قوات أمن املنشآت

ملك البحرين يرعى اختتام فعاليات تمرين »أمن الخليج العربي1« 

المنامة ل واس
رعللى جالللة الملللك حمللد بللن عيسللى 
آل خليفللة ملللك مملكللة البحرين يوم 
 ١6 الموافللق  ١٤٣8هللل  صفللر   ١6 األربعللاء 
نوفمبللر ٢٠١6م، اختتام فعاليات التمرين 
الخليجللي المشللترك األول »أمللن الخليج 
العربللي« الللذي شللاركت فيلله المملكة 
العربيللة السللعودية تنفيذًا ألمللر خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيللز »حفظلله اهلل« كما شللاركت فيه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة 
الكويللت. ودولللة  قطللر  ودولللة  عمللان 
وشللهد ختللام التمريللن حضللور صاحب 
السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بللن عبدالعزيز ولللي العهد نائللب رئيس 
الداخليللة، حيللث  الللوزراء وزيللر  مجلللس 
وصل سللموه إلللى مقر الحفللل بصحبة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد بن عيسللى آل خليفللة ولي العهد 
نائب القائللد األعلى النائللب األول لرئيس 
مجلللس الللوزراء فللي مملكللة البحرين.
محمللد  األميللر  سللمو  أخللذ  أن  وبعللد 
بللن نايللف بللن عبدالعزيز وسللمو األمير 

سلللمان بن حمللد آل خليفللة وأصحاب 
السللمو و المعالي وزراء الداخلية بدول 
مجلس التعاون لللدول الخليج العربية 
المرحلللة  بللدأت فعاليللات  أماكنهللم 
األولللى مللن التمريللن بتللاوة آيللات من 

القرآن الكريم.
ثم اسللتمع أصحللاب السللمو والمعالي 
لشللرح عن مجريات التمرين قدمه رئيس 
السلليطرة  هيئللة  رئيللس  العللام  األمللن 

بالتمرين.
بعد ذلك بدأت المرحلة األولى من تنفيذ 
فرضيللات تمريللن أمللن الخليللج العربللي 
)١( حيللث شللاركت عللدة قطاعللات مللن 
وزارة الداخليللة فللي المملكللة العربيللة 
السعودية وهي حرس الحدود، وقوات 
األمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، 
وطيران األمن، وأمن المنشآت إلى جانب 
قطاعللات وزارات الداخلية بدول مجلس 
بتشللكيات  الفرضيللات  فللي  التعللاون 
أمنيللة متخصصة في مكافحة ااٍلرهاب 
وحماية الحللدود البريللة والبحرية وأمن 
المنشآت والمرافق العامة واالقتصادية.
إثللر ذلللك وصللل جالللة الملك حمللد بن 

عيسللى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
إلللى مقر الحفللل حيث اسللتقبل جالته 
فللور وصوللله صاحللب السللمو الملكي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي 
العهللد نائب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة وأصحللاب السللمو والمعالللي 
وزراء الداخليللة بللدول مجلللس التعللاون 

لدول الخليج العربية.
ثللم التقطللت الصللور التذكاريللة بهللذه 
المناسللبة، بعدهللا توجلله جالللة الملك 
حمد بن عيسللى آل خليفة وسمو األمير 
محمللد بللن نايف بللن عبدالعزيز وسللمو 
ولي عهللد مملكللة البحريللن، وأصحاب 
السللمو والمعالللي وزراء الداخليللة إلللى 
المنصللة الرئيسللة للحفللل حيللث بللدأت 
فعاليللات المرحلة الثانية مللن فعاليات 
التمرين الخليجي المشترك »أمن الخليج 

العربي ل األول«.
الداخليللة  وزيللر  معالللي  ألقللى  وقللد 
البحريني قائد التمرين األمني المشترك 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة كلمة رحب خالها بجالة الملك 
حمللد بللن عيسللى آل خليفللة وبصاحب 
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السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بن عبدالعزيز وبأصحاب السمو المعالي 
وزراء الداخليللة بللدول مجلللس التعللاون 

الخليجي.
المشللترك  التمريللن األمنللي  أن  وأوضللح 
يشكل ثقًا في تعزيز التكاتف والتعاون 
األمنللي علللى أرض الواقع، عللادًا العمل 
الميدانللي مللن أفضل الطللرق للتجانس 
وتعزيز العمللل المشللترك والعمل على 

تطويره.
وأكد معاليه أن التمرين وضع الخطوط 
األمنية لللدول مجلس التعللاون حيث إن 
أمنها جزء ال يتجللزأ ال يوجد فيه التراجع 

أو االنسحاب.
وعبللر فللي ختللام كلمتلله عللن شللكره 
للمشللاركين بالتمرين الذي يجسللد روح 
التجانللس والتكاتللف بيللن دول مجلس 
التعللاون الخليجللي. ثللم بللدأت المرحلة 
الثانية للتمرين بتنفيذ عدد من الفرضيات.
إثر ذلك استعرضت القوات المشاركة في 
التمريللن بمعداتها وأجهزتهللا وأفرادها 
الرئيسللة. المنصللة  أمللام  وطائراتهللا 
ثم تسلم جالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة هدية تذكارية بهذه المناسبة 
التمريللن. فللي  المشللاركون  قدمهللا 

عقب ذلللك ألقللى جالة ملللك البحرين 
كلمللة للمشللاركين فللي التمريللن قال 
فيهللا: »بللكل فخللر واعتللزاز أرحللب بهذا 
االجتمللاع األخوي واالحترافللي، وتحياتنا 
لكللم ولجميع األخللوة الذيللن يعملون 

في مجال األمن وردع أعداء األمة«.
وأضللاف: »نأمل أن نلتقي بكم مرة أخرى 
في إحللدى دول مجلس التعللاون لدول 

الخليج العربية«.
وبعللد انتهللاء التمريللن غادر سللمو ولي 
العهللد مقر التمريللن مودعللًا بالحفاوة 
مللن  عللدد  التمريللن  حضللر  والتكريللم. 
وكبللار  والمعالللي  السللمو  أصحللاب 
المسللؤولين وقللادة القطاعللات األمنية 
وأعضاء السلللك الدبلوماسللي في دول 
مجلس التعللاون لدول الخليللج العربية.
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سمو ولي العهد يرعى الملتقى الوطني للوقاية
من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

الرياض ل واس
رعللى صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
١٤٣8هللل  صفللر   ١5 الثاثللاء  يللوم  مسللاء 
الملتقللى  ٢٠١6م،  نوفمبللر   ١5 الموافللق 
الوطني للوقاية من االستغال الجنسي 
لألطفال عبر اإلنترنت، الذي ينظمه األمن 
العللام بالتعللاون مللع عدد مللن جهات 
الحكوميللة  والللوزارات  الداخليللة  وزارة 
ومحليللة  وإقليميللة  دوليللة  بمشللاركة 
وذلك في فنللدق الريتزكارلتون بالرياض.
ولللدى وصللول سللمو ولللي العهللد مقر 
الحفل يرافقه صاحب السللمو الملكي 
األميللر عبدالعزيز بن سللعود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستشار سللمو وزير الداخلية 
كان في اسللتقباله معالللي مدير األمن 

العللام الفريق عثمللان بن ناصللر المحرج. 
ثم عزف السللام الملكللي، بعده صافح 

سموه عددًا من األطفال.
عقب ذلك تجول سللمو ولي العهد في 
المعرض المصاحللب للملتقى، وبعد أن 
أخذ سللموه مكانه في المنصة الرئيسة 
بللدىء الحفللل الخطابللي المعللد لهذه 
المناسبة بتاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم شللاهد سللمو األمير محمد بن نايف 
بللن عبدالعزيز والحضللور فيلمللًا وثائقيًا 
عن جرائم االستغال الجنسي لألطفال 
ودور المؤسسللات الحكوميللة واألهلية 

في مكافحتها.
بعللد ذلللك ألقللى معالللي مديللر األمللن 
العللام الفريق عثمللان بن ناصللر المحرج 
كلمة أوضح فيهللا أن المتأمل في تاريخ 
يقللف  السللعودية  العربيللة  المملكللة 

خدمللة  فللي  جهودهللا  علللى  شللاهدًا 
السام ونشللر العدل واإلخاء بين الناس 
ومحاربة الظلم والفسللاد بشتى صوره 
حيللث سللّنت األنظمللة المسللتمدة من 
كتللاب اهلل وسللنة رسللوله التللي كفلت 
حق كل مواطن ومقيللم ليعيش بأمن 
دور  مؤكللدًا  كريمللة،  وحيللاة  وسللام 
المملكللة الريللادي فللي حمايللة حقوق 
اإلنسللان في شللتى المجللاالت وعنايتها 
بحماية األطفال بشكل خاص وإدراكها 
لخطورة استغالهم أو االتجار بهم بأي 

شكل من األشكال.
وأفللاد معاليلله أن الملتقى يشللارك فيه 
نخبة من الخبرات البحثيللة واألكاديمية 
واألمنيللة والهيئات الدوليللة والجمعيات 
الوطنية المتخصصة كالشرطة الدولية 
المتحللدة  األمللم  ومكتللب  »اإلنتربللول«، 
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المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، 
لوضع المشكلة تحت المجهر والوصول 
لكيفيللة  المعالللم  واضحللة  رؤى  إلللى 
الوقايللة منهللا وتأكيللد أهميللة تضافللر 
واإلقليميللة  الدوليللة  الجهللود  جميللع 
لمواجهللة مختلللف أشللكال اسللتغال 
األطفللال عبر شللبكات اإلنترنت، مشلليرًا 
إلى أن تقنية اإلنترنت أصبحت واقعًا في 
حياة الناس ال ُيسللتغنى عنها، والجميع 
يعي أن هذه التقنية تصاحبها آثار عديدة 
أخطرها ما يتصللل بالجانب األمني نظرًا 
لتهديدهللا المباشللر للفللرد والمجتمع.
عقب ذلك ألقى سللفير األمم المتحدة 
مديللر مكتب األمللم المتحدة اإلقليمي 
لمكافحللة الجريمللة والمخللدرات لدول 
مجلللس التعللاون لللدول الخليللج العربية 
القاضي الدكتور حاتم علي كلمة نقل 
في مستهلها تحيات معالي نائب األمين 
العام لألمم المتحدة الرئيس التنفيذي 
لمكافحللة  المتحللدة  األمللم  لمكتللب 
الجريمة والمخدرات لسللمو ولي العهد، 
وتقديللر معاليلله للجهللود التللي تبذلها 
المملكة العربية السللعودية في مجال 
األمن وحماية اإلنسان وشراكتها الوثيقة 
مللع األمللم المتحللدة، عبر وزارة الداخلية 
وقطاعاتها المتخصصة المختلفة، في 
مكافحللة الجريمللة والمخدرات وتحفيز 
اإلقليميللة  المسللتويات  علللى  التعللاون 

والدولية.
وأعرب عن الشللكر باسمه واسم الفريق 
اإلقليمي لألمم المتحدة لدول مجلس 
التعللاون الخليجي لسللمو ولللي العهد 
علللى رعايتلله الدائمللة لتلللك المبللادرات 
التطويرية الرائدة في مجال استشللراف 
التحديات األمنية المعاصرة ودعم سبل 
مواجهتها بأنجع األساليب المستحدثة 
ووفقًا لمعاييللر األمم المتحللدة، ولعل 
خير مثال هو توجيه سموه لقطاع األمن 
العللام بالمملكللة لتنظيم واسللتضافة 
هللذا المحفل الدولللي لتسللليط الضوء 
علللى هللذه الخطللورة المتناميللة علللى 
األطفللال، وهم عماد األجيللال القادمة، 
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اإللكترونللي  الجللرم  أسلللحة  بتسللليط 
ألوصالنللا  المخترقللة  أنيابلله  وتسللخير 

الستغال األطفال جنسيًا.
وقال إن األمم المتحدة إذ تقدر لسللمو 
مبادرتهللا  وللمملكللة  العهللد  ولللي 
باسللتضافة ملتقى الخبللراء الدولي هذا 
ومللا يمثله مللن فرصللة سللانحة لتبادل 
الللرؤى والخبللرات، وإذ تعتللز بشللراكتها 
وتعاونهللا الدائللم مللع مديريللة األمللن 
العام في المملكة السللتمرار وديمومة 
شللراكة األمن العام الوثيقللة في برامج 
الجريمللة  لمكافحللة  المتحللدة  األمللم 
المنظمللة، فإننللا نجللدد تعهدنللا التللام 
بتسخير كل ما لدى األمم المتحدة من 
معايير وخبرات دولية متطورة وفريقها 
اإلقليمللي لخدمللة مبللادرات المملكللة 
المسللتنيرة التللي طالمللا أثللرت الجهود 
الدوليللة واإلقليميللة لمنللع ومكافحللة 

الجريمة المنظمة والوقاية منها.
وجدد شكره وتقديره في ختام كلمته 
لسللمو ولللي العهللد وفريق عمللل وزارة 
الداخلية في هذا الملتقى الرائع وخص 
العللام  األمللن  مديللر  معالللي  بالشللكر 
الفريللق عثمللان المحللرج وفريللق عمللله 
علللى جهودهللم المضنية في تنسلليق 
وتنظيم هذا المحفللل، متمنيًا للحضور 
التوفيللق في مسللعاهم ونقاشللاتهم 
المثرية عبللر محاور الملتقللى المتعددة 
وصللواًل إلللى خارطللة طريللق وتوصيللات 
المتحللدة  األمللم  تدعمهللا  ناجعللة 

لانترنت  اآلثللم  االسللتخدام  لمواجهللة 
في استغال األطفال جنسيًا.

عقللب ذلللك تفضل سللمو ولللي العهد 
بهللذه  كلمللة  بإلقللاء  اهلل«  »حفظلله 

المناسبة فيما يلي نصها:
والصللاة  العالميللن  رب  هلل  »الحمللد 
والسام على أشللرف األنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أصحللاب المعالي والسللعادة.. السللادة 
والمنظمللات  األجهللزة  وممثلللو  قللادة 
السللام  الحضللور:  األخللوة  الدوليللة.. 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أيها األخوة :يسرني أن أكون معكم في 
هذا الملتقى الهام الذي يبحث موضوعًا 
هللو غايللة فللي األهميللة وهللو موضوع 
ظاهللرة  أخطللر  مللن  األطفللال  حمايللة 
تهللدد مقومللات مجتمعاتنا اإلنسللانية 
وتسللتبيح  الطفولللة  بللراءة  وتنتهللك 
كرامة اإلنسللان الذي كرملله اهلل وحرم 
االعتللداء عليه بأي شللكل من األشللكال.
المملكللة  اسللتضافة  إن  األخللوة:  أيهللا 
الملتقللى  لهللذا  السللعودية  العربيللة 
المملكللة  توليلله  مللا  بوضللوح  يعكللس 
بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين 
الملللك سلللمان بللن عبدالعزيللز، حفظه 
اهلل، من اهتمام وعناية بحقوق اإلنسان 
عمومللًا وحقللوق الطفولللة علللى وجه 
الخصللوص وهللو اهتمللام ينطلللق من 
تعاليللم ديننا اإلسللامي الحنيللف الذي 
ُيحللرم االعتللداء علللى النفس البشللرية 

وسللوء التعامل معها ويعطي اهتمامًا 
لألسرة وللطفولة على وجه الخصوص 
باعتبارها أسللاس بناء المجتمع اإلنساني 

الصالح.
االتفاقللات  قيللام  إن  األخللوة:  أيهللا 
والمعاهدات الدوليللة التي تجرم أعمال 
المتاجللرة واسللتغال بللراءة األطفللال ال 
هللذه  مواجهللة  فللي  وحدهللا  تكفللي 
البللد  إذ  الخطيللرة  اإلنسللانية  الظاهللرة 
أن يسللاند هللذه المعاهللدات وعي عام 
الظاهللرة  هللذه  خطللر  يللدرك  مسللتنير 
ويعزز جهود مكافحتهللا لكي تتحقق 
وصنللاع  المسللتقبل  أجيللال  حمايللة 
حضللارة الشللعوب واألمم مللن مخاطر 

السلوكيات المنحرفة.
أيهللا األخللوة: إننللا نتطلع إلللى أن يحقق 
هذا الملتقى غايته السامية وأن يسهم 
فللي تعزيز الجهللود الدولية في سللبيل 
مواجهللة ظاهرة اسللتغال بللراءة أهم 
فئة من فئات مجتمعنا اإلنساني والتي 
هي محللل اسللتهداف غير مقبللول من 
ذوي التوجهات والسلوكيات المنحرفة 
عللن الفطللرة اإلنسللانية التللي فطر اهلل 
عليها الناس جميعًا شللاكرين للقائمين 
علللى هللذا الملتقللى وللمشللاركين في 
واهلل  المخلصللة.  جهودهللم  أعماللله 
والسللداد.  التوفيللق  للجميللع  نسللأل 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
إثللر ذلللك تسلللم سللمو األميللر محمللد 
بن نايللف بللن عبدالعزيز هديللة تذكارية 
بهذه المناسللبة قدمهللا معالي الفريق 
المحرج. ثم عزف السللام الملكي بعده 
غللادر سللمو ولللي العهللد مقللر الحفل 

بالحفاوة والتكريم.
حضللر الحفللل صاحللب السللمو األميللر 
سعود بن عبداهلل بن ثنيان رئيس الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع وصاحب السللمو 
األمير الدكتور بندر بن عبداهلل بن مشاري 
مسللاعد وزيللر الداخلية لشللئون التقنية 
وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار 
المسللؤولين مللن مدنييللن وعسللكريين 
وقللادة القطاعات األمنية والعسللكرية.
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سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يتسلمان 
نسختين للتقريرالسنوي الثاني والخمسين لمؤسسة 

النقد العربي السعودي

الرياض ل واس
ثمللن صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
المتواصلللة  الجهللود  اهلل«  »حفظلله 
لمؤسسة النقد العربي السعودي التي 
أسللهمت بعللد توفيق اهلل في اسللتقرار 
المملكللة ماليللًا، منوهللًا بللاألداء المتميز 

الذي يقدمه العاملون في المؤسسة.
جللاء ذلللك عقللب تسلللم سللمو ولللي 
العهللد نسللخة مللن التقريللر السللنوي 
الثانللي والخمسللين لمؤسسللة النقللد 
اسللتقباله  السللعودي، خللال  العربللي 
فللي قصر اليمامة يللوم االثنين ١٤ صفر 
٢٠١6م،  نوفمبللر   ١٤ الموافللق  ١٤٣8هللل 
معالللي وزير المالية األسللتاذ محمد بن 
عبللداهلل الجدعللان، ومعالللي محافظ 
السللعودي  العربللي  النقللد  مؤسسللة 

الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، 
ووكاء المحافظ.

كمللا تسلللم خللال االسللتقبال صاحب 
بللن  محمللد  األميللر  الملكللي  السللمو 
سلللمان بن عبدالعزيز ولللي ولي العهد 
النائللب الثانللي لرئيللس مجلللس الللوزراء 
وزير الدفاع نسللخة من التقرير السللنوي 

النقللد  لمؤسسللة  والخمسللين  الثانللي 
العربللي السللعودي. واسللتعرض التقرير 
المحليللة  االقتصاديللة  التطللورات  أبللرز 

والعالمية للعام المالي ٢٠١5م.
حضر االستقبال صاحب السمو الملكي 
األميللر عبدالعزيز بن سللعود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستشللار سمو وزير الداخلية.
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سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة 
المجلس األطلنطي

الرياض ل واس 
بحللث صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
»حفظلله اهلل« مللع رئيس مجلللس إدارة 
AtlanticCouncil جون هانتسمان عددًا 

من الموضوعات المشتركة.  
جللاء ذلك خللال اسللتقبال سللمو ولي 
وزارة  بديللوان  مكتبلله  فللي  العهللد 
الداخليللة يللوم الثاثاء ١5 صفللر ١٤٣8هل 
لرئيللس  ٢٠١6م،  نوفمبللر   ١5 الموافللق 
األطلنطللي  المجلللس  إدارة  مجلللس 

والوفد المرافق له.
حضر االستقبال صاحب السمو الملكي 
األميللر عبدالعزيللز بللن سللعود بللن نايف 

وزيللر  سللمو  مستشللار  عبدالعزيللز  بللن 
الداخليللة، ومعالي مدير عللام المباحث 
العامللة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد 

الهويريني، ومعالي رئيس االسللتخبارات 
العامة األسللتاذ خالد بن علي الحميدان 

وعدد من المسؤولين.
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سمو ولي العهد يؤكد الحرص على سالمة
المواطن والمقيم مهما كلف من تخطيط وجهد

الرياض ل واس
األميللر  الملكللي  السللمو  صاحللب  أكللد 
محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيللز ولللي 
العهللد نائب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة »حفظه اهلل« حللرص حكومة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سللعود »رعاه اهلل« على 
سللامة المواطن والمقيم مهما كلف 

ذلك من تخطيط وجهد.
جاء ذلك خال كلمة سللمو ولي العهد 
خال اطاع سللموه في مكتبلله بديوان 
صفللر   ٠٢ األربعللاء  يللوم  الداخليللة  وزارة 
١٤٣8هللل الموافق ٠٢ نوفمبللر ٢٠١6م، على 

الخطة التطويرية اإلستراتيجية للمرور.
وخاطللب سللموه العاملين فللي اإلدارة 
العامة للمرور قائًا: »قطاع المرور مهم 
جدًا وأعلم أهمية العمل الذي تقومون 

به ومسللؤوليتكم هي الحد من أسباب 
الحوادث المرورية والحرص على سامة 

أبناء الوطن وبناته والمقيمين فيه«.
وأكد سللموه أهمية التصللدي للحوادث 
المرورية بكل ما يحقق سامة المواطن 
والمقيللم قائللًا: »يزعجنا جميعللًا كثرة 
الحللوادث المرورية التي يذهب ضحيتها 

يوميًا فلذات أكبادنا«.
وشللدد سللمو ولي العهد علللى ضرورة 
نشر التوعية المرورية الشاملة وإيصالها 
لكافللة أبنللاء الوطللن والمقيميللن فيلله 
وضللرورة  المملكللة  أنحللاء  بجميللع 
إشللراكهم فللي كل مللا مللن شللأنه أن 
يسللهم في أي عمليللة تطويرية للمرور 
للقضاء على أسللباب الحللوادث، موجهًا 
وبشللكل عاجللل ببللذل كافللة الجهللود 
لحل جميع المشللكات المرورية ووضع 

جميع الحلول الممكنللة لتحقيق األمن 
المروري حفاظًا على األرواح والممتلكات.
وقللد ناقللش االجتمللاع الوضللع الحالي 
والقائم للمرور من خال إخضاع العمل 
قللرب  عللن  والدراسللة  للنظللر  المللروري 
فللي كل جزئياتلله المتشللعبة لمعرفللة 
وتحديد مكامن اإلشللكاليات واالختال 
لتقويمهللا  تدخللل  إلللى  يحتللاج  الللذي 
وتحسللينها حيللث تللم اتخاذ عللدد من 
العمللل  لتشللمل  العاجلللة  اإلجللراءات 
الميداني وخطط حركة السللير و العمل 
اإلجرائللي  والعمللل  واإلحصائللي  اإلداري 
والقانوني والعمل اإللكتروني من خال 
اإللللزام بالعمل علللى جميللع الخدمات 
البوابللات  فللي  المتوفللرة  اإللكترونيللة 
اإللكترونية وعدم السللماح باسللتخدام 
البدائل وإحللال التطبيقللات اإللكترونية 
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محللل األنظمللة الورقيللة، باإلضافة إلى 
فتح جميع قنوات التواصل وإطاق عدد 
مللن البرامللج والمبللادرات بالتنسلليق مع 
عدد مللن الجهات الحكومية والخدمية 
لبحللث وتطوير الشللراكة واالستشللارات 
والجهات هي وزارة التجارة ووزارة النقل 
وشركة أرامكو والنقل الجماعي والبريد 

السعودي والجامعات.
الوضللع  إلللى  االجتمللاع  تطللرق  كمللا 
المسللتقبلي للمللرور من خللال التحول 
واعتمللاد  المللرور  ألعمللال  المؤسسللي 
العديللد من المبللادرات التي ستسللهم 
بمشلليئة اهلل تعالى في نهللوض المرور 

بأدواره ومسؤولياته تجاه المجتمع.
سلليقام  الللذي  االجتمللاع،  واسللتعرض 
بشللكل دوري، عددًا من المبللادرات التي 
والضبللط  المروريللة  بالسللامة  تتعلللق 
والجانب  التعليمللي  والجانللب  المللروري 
اهلل  بللإذن  ستسللهم  التللي  الهندسللي 
بعللد تطبيقها فللي الحد مللن الحوادث 

المرورية.
حضللر االجتمللاع صاحللب السللمو األمير 
الدكتور بندر بن عبداهلل المشاري مساعد 
وزيللر الداخلية لشللؤون التقنية وصاحب 
السللمو الملكللي األميللر عبدالعزيللز بللن 
سللعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار 

سللمو وزير الداخلية، ومعالللي نائب وزير 
الداخليللة األسللتاذ عبدالرحمللن بن علي 
الربيعللان ومعالللي مديللر األمللن العام 
الفريللق عثمان بللن ناصر المحللرج ومدير 
اإلدارة العامللة للمرور اللللواء عبداهلل بن 

حسن جمعان الزهراني.

سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة الوسطى األمريكية

الرياض ل واس
بحللث صاحللب السللمو الملكللي األمير 
محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيللز ولي 
العهللد نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير 
الداخلية »حفظه اهلل« مع معالي قائد 

القيللادة الوسللطى األمريكيللة الفريق 
أول جوزيف فوتل سللبل تعزيز مسارات 
التعللاون األمنللي القائم بيللن المملكة 
العربية السللعودية والواليات المتحدة 
األمريكيللة خاصة مللا يتعلللق بمحاربة 

اإلرهاب.
جللاء ذلك خللال اسللتقبال سللمو ولي 
العهد لمعالي قائد القيادة الوسطى 
األمريكيللة فللي مكتبلله بديللوان وزارة 
الداخلية يوم االثنين ٢٣ محرم ١٤٣8هل 
الموافللق ٢٤ أكتوبللر ٢٠١6م، كمللا جرى 
خال االستقبال استعراض آخر تطورات 

األوضاع في منطقة الشرق األوسط.
السللمو  صاحللب  االسللتقبال  حضللر 
الملكي األمير عبدالعزيز بن سللعود بن 
نايف بن عبدالعزيز مستشللار سمو وزير 
االسللتخبارات  رئيس  الداخلية، ومعالي 
العامة األستاذ خالد بن علي الحميدان، 
ومعالللي مدير عللام المباحللث العامة 
محمللد  بللن  عبدالعزيللز  أول  الفريللق 
الهويرينللي وسللفير الواليللات المتحدة 
جوزيللف  المملكللة  لللدى  األمريكيللة 
المسللؤولين. مللن  وعللدد  ويسللتفول 
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معهد األمير محمد بن نايف يحتفل بتخريج 478 رجل أمن

الدمام ل
احتفللل معهد األميللر محمد بللن نايف 
ألمن المنشآت بالمنطقة الشرقية يوم 
الثاثللاء ٢١ ربيللع األول ١٤٣8هللل الموافللق 
٢٠ ديسللمبر ٢٠١6م، بتخريللج ٤٧8 خريجللًا، 
اإلرهللاب  مكافحللة  دورتللي  يمثلللون 
والتدخل السريع والدورة التأهيلية للفرد 
األساسللي للمديرية العامللة لمكافحة 
المخللدرات. وقال اللواء عبللداهلل الخلف 
المنشللآت  أمللن  قللوات  قائللد  مسللاعد 
الحفللل  خللال  والتطويللر  للتخطيللط 
الللذي أقيم فللي مركللز أمن المنشللآت 
بالدمام بحضللور اللواء أحمللد الزهراني 
مدير عللام مكافحة المخللدرات واللواء 
سللعد بللن حسللن الجبللاري قائللد قوات 

أمن المنشللآت، إن خريجي دورة التدخل 
السللريع اكتسللبوا المهللارات الميدانيللة 
لرجللل األمن الميداني التي تسللاعدهم 
على سللرعة التعامل مع الحدث أيًا كان 
نوعلله باحترافية عالية وذلللك من خال 
تزويدهللم بأفضللل التجهيللزات األمنية 
التللي تتيح الفرصللة للمتدرب الكتسللاب 
واالشللتباك  للسلليطرة  الازمللة  الخبللرة 
الحللدث  وإدارة  والقناصللة  واالقتحللام 
بكل كفاءة واقتدار في جميع الظروف 
االمنية. وأكد رفع مستوى كفاءة وقدرة 
فريق مكافحة اإلرهاب للتدخل السريع 
من خللال التدريب الممنهللج في الفترة 
التللي قضاهللا فريللق التدخللل السللريع 
لتوفير أقصللى درجات الحمايللة األمنية 

البتروليللة والصناعية  المواقللع  لجميللع 
والحيويللة. ولفللت إلللى إعطللاء المتدرب 
فرصللة لتطبيق مللا تعلمه مللن تدريبات 
نظريللة وعمليللة باعتبللاره جللزءا أساسللا 
مللن العمليللة األمنيللة للحمايللة وتعزيز 
ثقة المتدرب بنفسلله وسللاحه وزمائه 
لمواصلللة دوره فللي حمايللة المنشللآت، 
الهللدف األسللاس مللن  أن  إلللى  مشلليرًا 
التدريب للتدخل السللريع تعزيز التكامل 
بين جميللع العامليللن في الميللدان من 
رجال قوات أمن المنشللآت ورجال األمن 
الصناعللي والعمللل بروح الفريللق الواحد 
مسللتوى  ورفللع  التحديللات  لمواجهللة 
الحللس األمنللي لللدى الجميللع لتحقيق 
الحفاظ على أمن ومقدرات ومكتسبات 
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الوطن. وأوضح أن الدورات التدريبية تمنح 
للمنسللوبين لبناء جهاز أمني متخصص 
فللي أمن وحماية المنشللآت على كامل 
تللراب الوطللن مللن خللال هللؤالء الرجال 
المخلصون وزمائهم وذلك للمشاركة 
في مكافحة اإلرهاب لكي يكونوا سدا 
منيعللا فللي وجلله المعتديللن والتصدي 
لللكل مللن تسللول له نفسلله المسللاس 
بمكتسللبات الوطللن ومقدراتلله. ولفللت 
إلللى أن الغللرض األسللاس مللن وضع أي 
تنظيللم أو اتخللاذ أي جللزء هللو الوصول 
الى أرقى وأعلى الدرجللات للكفاءة في 
العمل، حيث يعللد التدريب من القواعد 
األساسية في بناء المجتمع العسكري, 
كما أن الهللدف العام لللدورة مكافحة 
االرهللاب والتدخل السللريع الوصول إلى 
أعلللى مسللتوى للمتدربين بدنيللا وذهنيا 
لكسللب المهارات الخاصللة كاالقتحام 
والقناصللة وقيادة السلليارات والمطاردة 

للوصللول إلللى درجللة االحترافيللة. وتللم 
خال الحفللل تقديم عدد من المهارات 
المكتسللبة فللي الللدورة كالدفللاع عللن 

النفللس واإلسللقاط المظلللي, التدخللل 
السريع واالشتباك واالقتحام والقناصة, 

إضافة إلى بعض المهارات األخرى.
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أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القوات خالل 
زيارته للمنطقة 

سكاكا ل
قللام قائد قللوات أمللن المنشللآت اللواء 
سعد بن حسللن الجباري بزيارة لمنطقة 
الجوف يوم األحللد الموافق ١٤٣8/١/6هل، 
التللي  المواقللع  جاهزيللة  مللن  للتأكللد 
سللتقوم القللوات علللى تأميللن الحماية 
األمنيللة لهللا، وكان فللي اسللتقباله عند 
المنشللآت  أمللن  قللوة  قائللد  وصوللله 

بمنطقة تبوك.
واسللتهل اللواء الجباري زيارته لشللرطة 
العامللة  والمباحللث  الجللوف  منطقللة 
وبعد ذلللك  قام قائد القوات بالسللام 
علللى صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
فهد بن بدر بللن عبدالعزيز أمير منطقة 
الجللوف بمكتب سللموه بديللوان اإلمارة 
حيث رحب سللمو أميللر منطقة الجوف 
باللللواء الجباري ومرافقيلله متمنيًا لهم 
التوفيللق واطلللع سللموه علللى التقرير 
الخللاص بالقللوة وأنشللطتها ومهامها 

المملكة واالستعدادات  على مسللتوى 
الخاصللة بافتتاح فرع بالقللوة بالمنطقة 
السللمو  صاحللب  لتوجيهللات  انفللاذّا 
الملكللي األميللر محمللد بللن نايللف بللن 
رئيللس  نائللب  العهللد  ولللي  عبدالعزيللز 
مجلس الللوزراء وزير الداخلية حيث وجه 

سموه بتقديم كافة التسهيات.

ورافق قائللد القوات خللال الجولة أمين 
عام الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة 
الداخليللة الدكتللور خالللد العقيل وعدد 
من المسللاعدين ومدراء اإلدارات وحضر 
االسللتقبال وكيل إمارة منطقة الجوف 
للشللؤون األمنية االستاذ عبدالرحمن بن 

نجم البادي.
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أمير منطقة القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت 
بالمنطقة

سكاكا ل
اسللتقبل صاحب السللمو الملكي األمير 
الدكتللور فيصل بن مشللعل بن سللعود 
بللن عبدالعزيللز أميللر منطقللة القصيم 
بمكتب سللموه في مقر ديللوان اإلمارة، 
يللوم األربعللاء ٢9 صفللر ١٤٣8هللل، العقيد 
ماجد بن غللازي الحميدانللي، الذي قدم 
للسللام على سموه، بمناسللبة تكليفه 

قائدًا لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.
ورّحب سللمو أمير منطقة القصيم في 
بدايللة االسللتقبال بالعقيللد الحميداني، 
متمنيللًا له التوفيق فللي القيام بمهامه 
المنشللآت  أمللن  لقللوة  جديللدًا  قائللدًا 
بالمنطقللة، ومواصلللة البللذل والعطللاء 
الحرميللن  خللادم  تطلعللات  لتحقيللق 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل« لتوفيللر أعلللى 

درجللات األمللن لحمايللة المنشللآت فللي 
المنطقة.

وعبر قائد قوة أمن المنشللآت بالقصيم 
من جهته عن سللعادته بلقاء سمو أمير 

إلللى توجيهللات  المنطقللة، واسللتماعه 
سللموه، سائًا اهلل تعالى أن يمده بعونه 
الملللك  ثللم  الديللن  لخدمللة  وتوفيقلله 

والوطن والمواطن.
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أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي قائد قوة أمن 
المنشآت بالمنطقة

عرعر ل 
أشللاد صاحللب السللمو األميللر الدكتللور 
عبدالعزيللز  بللن  عبللداهلل  بللن  مشللعل 
الحللدود  منطقللة  أميللر  مسللاعد  بللن 
لرجللال  المبذولللة  بالجهللود  الشللمالية 
أمن المنشللآت في سللبيل الحفاظ على 
العيللن  أنهللم  إلللى  مشلليرًا  المنشللآت، 
السللاهرة بعللد اهلل على أمللن بادنا في 
ظل الدعللم غير المحللدود الللذي تلقاه 
القطاعات العسللكرية من لللدن خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
األعلللى  القائللد  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
القطاعات العسللكرية وسللمو  لكافللة 
ولللي عهللده األميللن وسللمو ولللي ولي 
العهد »حفظهم اهلل«، داعيًا اهلل تعالى 
أن يديللم علللى بادنللا أمنهللا ورخاءهللا.
جاء ذلك خال لقاء سللمو أمير منطقة 
الحدود الشللمالية يللوم االثنيللن ١٣ ربيع 
األول ١٤٣8هل الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١6م، 
بقائللد قللوة أمللن المنشللآت بالمنطقة 

العميللد بحللري عبللداهلل الوشلليح، الذي 
عللن  السللنوي  التقريللر  سللموه  سلللم 
المهللام واألعمللال التي قللام بها رجال 
قللوة أمللن المنشللآت بالمنطقللة خال 
مللن  عللدد  يرافقلله  المنصللرم،  العللام 

مساعديه.

وأعرب العميد الوشيح عن شكره لألمير 
الدكتللور مشللعل بللن عبللداهلل على ما 
يوليه مللن رعايللة واهتمام لرجللال قوة 
أمللن المنشللآت بالمنطقللة، التللي تقف 
وراء تذليل كل ما قد يعترض مهامهم 

المناطة بهم.
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اللواء الجباري يرعى 
تخريج دورة مكافحة اإلرهاب والتدخل السريع الثانية بجدة

جلدة ل 
نظمت قوات أمن المنشآت حفل تخريج 
دورة مكافحة اإلرهاب والتدخل السريع 
الثانية بمركز تدريللب القوات بمحافظة 
جللدة، وذلك يللوم االثنيللن ١٣ ربيللع األول 
٢٠١6م،  ديسللمبر   ١٢ الموافللق  هللل   ١٤٣8
بحضور قائد قوات أمن المنشللآت اللواء 

سعد بن حسن الجباري.
وبللدئ الحفل المقللام بهذه المناسللبة 
بتللاوة آيللات مللن القللرآن الكريللم، ثللم 
ألقى مسللاعد قائد قوات أمن المنشآت 
للتخطيط والتطوير اللواء عبداهلل حامد 
الخلللف كلمللًة أوضللح فيهللا أن المركز 
يقللدم أعلللى معاييللر التدريللب وأحدث 
المعارف في المجللاالت األمنية، مؤكدًا 

والتدخللل  اإلرهللاب  مكافحللة  دورة  أن 
السللريع تؤهللل الخريجيللن للعمل في 
الميدان بللكل احتراف ومهنيللة ليكونوا 
نللواة للقللوة الرادعة لكل من تسللول له 

نفسه العبث بأمن هذا الوطن.
وأوضللح أن هللذه القللوة تللم تدريبهللم 
الللدورات  مللن  بالعديللد  وتأهيلهللم 
التخصصية في هللذا المجال من فنون 
القتللال واالشللتباك والسلليطرة وأتقنللوا 
المختلفة  بأشللكالها  الرمايللة  مهللارات 
والرمايللة الليلية ورمايللة الجهد وكذلك 
ومهللارات  المبانللي  وتطهيللر  اقتحللام 
النللزول بالحبللال مللن المبانللي ومهارات 
اإلنللزال باسللتخدام الطيللران العمللودي 
القيللادة  ومهللارات  األمللن  لطيللران 

والمطاردة بالمركبات.
كمللا أوضللح اللللواء الخلللف أن القللوات 
انتقلت من التدريب التقليدي إلى التدريب 
التخصصي واالحترافللي بفضل اهلل أواًل 
ثللم بما يوليلله قائد القوات مللن متابعة 
التدريبيللة  للعمليللة  ومسللتمرة  حثيثللة 
فللي قللوات أمللن المنشللآت وبالتعللاون 
مع عدد من الللدول الصديقة في ذلك.
ثم ألقى المقللدم مارك هيل كلمًة من 
الجانللب األمريكي الصديق شللكر فيها 
قائد القوات وقائد المركز والمشللرفين 
على الللدورة, مؤكدًا عمللق العاقة بين 
الجانبيللن, متمنيًا للخريجيللن النجاح في 

العمل الميداني.
ثللم اسللتأذن المللازم أول عبدالرحمللن 
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السللالمي في فرضية صامد لمكافحة 
اإلرهللاب والتدخل السللريع والتي توضح 
مللا وصللل إليلله الخريجللون مللن تأهيللل 
تدريبللي لمكافحللة اإلرهللاب والتدخللل 

السريع واالقتحام وتخليص الرهائن.
بعللد ذلك كللرم اللللواء الجبللاري األوائل 
والمتفوقين والمشللرفين علللى الدورة, 

متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وفللي ختام الحفل ألقللى اللواء الجباري 
لصاحللب  شللكره  فيهللا  قللدم  كلمللًة 
السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بللن عبدالعزيللز آل سللعود ولللي العهللد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
على هللذه اللفتللة الكريمة من سللموه 
بالموافقللة علللى عقللد دورات التدخللل 
السللريع ومكافحة اإلرهاب وقال: »بدأنا 
نجني ثمار هذه الللدورات بتخرج الدفعة 
الثانيللة وتليها دفعات أخرى في القريب 
العاجللل وقللد عودنللا سللموه، حفظلله 
اهلل، دائمًا علللى الوقوف مع أبنائه رجال 
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األمللن في كل ما يهللم تطوير العملية 
التدريبيللة وكذلك الدعللم غير المحدود 
تعمللل  حيللث  المنشللات  أمللن  لقللوات 
بتقنيات عاليللة وتجهيزات بشللرية وآلية 
وتقنية لتقديم أفضللل الحماية األمنية 
لجميللع مقدرات الوطن سللواء البترولية 

أو الصناعية أو الحيوية«.
بهللذه  ندفللع  إذ  »ونحللن  وأضللاف: 
المجموعللة الجديللدة مللن رجللال أمللن 
التخصصيللة  الللدورات  مللن  المنشللآت 
لمكافحللة اإلرهللاب والتدخللل السللريع 
ذهبللان  تدريللب  بمركللز  عقللدت  والتللي 
والمنطقة الشللرقية حيث تم تدريبهم 
والتقنيللات  األجهللزة  أحللدث  علللى 
لمشللاركة زمائهم العامليللن بالميدان 
ليضيفوا لبنة جديدة مللن الجهود التي 
يقوم بها سللمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الللوزراء وزير الداخلية لدعم أمن 
المنشللآت لتؤدي الدور المنللاط بها بكل 
كفاءة واقتللدار ونحللن إذ نضطلع بهذا 

الللدور ألمن وحماية الوطن لنكون سللدًا 
منيعللًا ودرعللًا حصينًا في وجلله كل من 

يحاول اإلساءة ألمن الوطن«.
وأوضللح أنلله تللم إعللداد تدريللب مكثف 

وتأهيللل لهللؤالء الخريجيللن على جميع 
العلوم األمنية سواء ما يتعلق بمكافحة 
اإلرهللاب أو قللوة التدخللل السللريع مما 
يؤهلهللم على تحمللل مسللؤولياتهم 
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للعمللل كمنظومللة واحللدة مللع باقي 
القطاعللات األمنية األخللرى لحماية هذا 
الوطللن ومن يعيللش على أرضلله والذي 
قدم لنا الكثير ومهمللا بذلنا من جهود 
فالوطن يسللتحق أكثللر وكل ما تحقق 

يعكس التطور الذي وصلت إليه العملية 
المنشللآت. أمللن  التدريبيللة فللي قللوات 
وأشللار إلللى موافقللة سللموه الكريم 
علللى دعم القللوات باآلليللات المدرعة 
والمصفحللة والتي وافق سللموه على 

تأمينها للقوات والتي استخدمت ألول 
مللرة فللي تاريخ قللوات أمن المنشللآت 
واألمل معقود في الجميع الستكمال 
مسلليرة األمن التي وصلللت إليها هذه 
الباد المباركة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود، حفظه اهلل، مبينًا أن هناك 
القللوات  لمنسللوبي  نوعيللة  تدريبللات 
مللن الضبللاط واألفللراد داخللل وخللارج 
المملكللة للرفع من مسللتوى الحس 
األمني والتعامل مع مختلف الحاالت 
في جميع المواقللع التي تقدم لهم 
الحمايللة األمنية, سللائا اهلل أن يحمي 
وطننللا ووالة أمرنا من كيللد الكائدين 
وحقد الحاقدين وأن يرد كيدهم في 
مخططاتهللم  ويكشللف  نحورهللم 
تدبيرهللم  فللي  تدميرهللم  ويجعللل 
فللي  المرابطيللن  جنودنللا  ينصللر  وأن 
الحدود ويرحم شللهداءهم ويشفي 

مصابهم.
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قائد القوات يتفقد مواقع قوة أمن المنشآت 
بمنطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة ل 
قللام قائد قللوات أمللن المنشللآت اللواء 
سعد بن حسللن الجباري، مؤخرًا، بجولة 
بمنطقللة  القللوات  بمواقللع  تفقديللة 
المدينللة المنللورة، حيللث بللدأت الجولللة 
بمواقللع القللوة بمحافظة ينبللع وذلك 
لإلطللاع علللى سللير العمللل الميدانللي 
والتأكللد من تذليل كافللة العقبات التي 
قد تواجلله منسللوبي القوة. ثللم انتقل 
إلللى مواقللع القللوة بمركز المسلليجيد 
التابع لمحافظة بدر، تا ذلك زيارة ميدان 
القللوة  لمنسللوبي  المخصللص  الرمايللة 
بمنطقللة المدينة المنللورة، وتفقد أيضًا 
محطة تحويل الكهرباء بجنوب المدينة 
المنللورة. كمللا زار اللللواء الجبللاري جميع 
المواقللع التابعللة لقللوة أمن المنشللآت 
بمنطقللة المدينللة المنللورة للتأكللد من 
سير العمل حسللب الخطط المرسومة 
ووفق مللا أعد لذلك من مهللام وأعمال 
تتناسللب مع طبيعة تقديللم الخدمات 

األمنية بالموقع.
وقللد رافقه خال الجولة مسللاعد قائد 
العميللد  المكلللف  للعمليللات  القللوات 
محمللد بللن جللزاء العياضللي وقائد قوة 
أمن المنشللآت بمنطقة المدينة المنورة 

العتيبللي. سللعد  بللن  عبللداهلل  العميللد 
وفي ختللام جولته قدم اللللواء الجباري 
الجهللات  لجميللع  وتقديللره  شللكره 
القائمين على حراسللتها ودعمهم غير 
المحدود لمنسللوبينا على أرض الميدان 
الفاعلللة فللي تقديللم  ومسللاهمتهم 
كافللة التسللهيات التللي تسللاعد علللى 
تأديللة منسللوبي قللوات أمن المنشللآت 
لمهامهم األمنية بكل يسللر وسهولة.
شللكره  الجبللاري  اللللواء  قللدم  كمللا 
وتقديللره لقائللد قللوة أمللن المنشللآت 
وكافللة  المنللورة  المدينللة  بمنطقللة 
منسللوبي القللوة وحثهللم علللى بذل 
المزيد من الجهود والحرص واليقظة 
وقللال:  لعملهللم  تأديتهللم  أثنللاء 
»وطنكللم يسللتحق التضحيللة وقدم 
لكم الكثير ومهما قدمنا فلن نوفيه 
حقه وما زيارتنا لكم اليوم إال للوقوف 
على متطلباتكم وتلبية احتياجاتكم 
لتأديتكللم  المناسللبة  البيئللة  وتهيئللة 
لمهامكللم األمنيللة بأحدث الوسللائل 

واإلمكانيات«.
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قائد قوات أمن المنشآت يفتتح نقطتي تفتيش 
ذكيتين ومبنى الحماية الفنية بمدينة ينبع الصناعية

ينبع ل
افتتللح قائد قللوات أمن المنشللآت اللواء 
سللعد بن حسللن الجباري، ونائللب رئيس 
أرامكللو  بشللركة  والسللامة  األمللن 
بللن فهللد  بللدر  المهنللدس  السللعودية 
القدران، نقطتي تفتيش ذكيتين بمدينة 
ينبللع الصناعية، حيث تعد هللذه النقاط 
باكورة مشللروع أرامكو السعودية لبناء 
عدة نقللاط تفتيش ذكية فللي عدد من 

مناطق المملكة.
 وفللور وصللول اللللواء الجبللاري للموقع 
تللم قللص شللريط افتتللاح مبنللى نقطة 
التفتيش الذكيللة األولى والتجول داخل 
المبنللى واإلطاع على كافللة محتوياته 
التللي تللم تجهيزها عللن طريق شللركة 

أرامكو السعودية.
وفللي نهايللة حفل االفتتللاح أثنللى اللواء 
الجباري على الدور الكبير لشركة أرامكو 
ومللا تقدملله من دعللم ومسللاندة في 
كافة أعمللال القوات في جميع مناطق 
المملكة، وقدم شللكره للمهندس بدر 
القدران على جهوده المتواصلة ودعمه 
غيللر المحللدود لمنسللوبي قللوات أمللن 

المنشآت.
 وقللال اللللواء الجبللاري: »افتتاحنللا لهللذا 
المبنللى فللي هللذا اليللوم المبللارك يعد 
امتللدادًا لتوجيهللات قيادتنللا العليا في 
القطاعللات  كل  مللع  بتكامللل  العمللل 
المدنيللة واألمنية والوصللول إلى العمل 
بروح الفريللق الواحد، وذلك بهدف توفير 
أعلى درجللات األمن والحماية لمنشللآت 

وطننا الغالي«.
 كمللا افتتح اللواء الجباري مبنى الحماية 

الفنيللة بقللوة أمن المنشللآت بمحافظة 
ينبع الذي تم تشللييده مللن قبل الهيئة 
بينبللع علللى مسللاحة تفللوق  الملكيللة 
عشللرة آالف متللر مربع، ويضللم العديد 
مللن المباني اإلدارية، وُيعللد ثمرة جهود 
متواصلللة مللع الهيئللة الملكيللة لتهيئة 
بيئة العمل المناسبة لمنسوبي القوات.

 وقللدم اللللواء الجبللاري شللكره لرئيس 
الهيئللة الملكية بينبللع وكافة العاملين 
المتواصلللة  جهودهللم  علللى  بالهيئللة 
منسللوبي  مللع  المشللترك  وعملهللم 
القوات، كما حث منسوبي القوات على 
االسللتفادة مللن مثللل هللذه اإلمكانيات 
لتوفيللر أعلللى درجللات األمللن والحماية 
لمنشللآت وطننللا الغالللي، وسللأل اللواء 
الجباري اهلل أن يديم على بلدنا الطاهرة 
نعمللة األمللن واألمللان في ظللل قيادتنا 
الحكيمة وعلى رأسللها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز، 
وسللمو ولي العهد نائللب رئيس مجلس 
الللوزراء وزيللر الداخلية، وسللمو ولي ولي 
العهللد النائللب الثانللي لرئيللس مجلس 
اهلل  حفظهللم  الدفللاع،  وزيللر  الللوزراء 

جميعًا.
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شراكة بين »خيركم« وأمن المنشآت لخدمة القرآن

الرياض  ل 
وقعللت جمعيللة »خيركللم« لتحفيللظ 
القللرآن بجللدة، وقللوات أمن المنشللآت 
اتفاقيللة شللراكة إسللتراتيجية، وذلللك 
بمقر قيادة قوات أمن المنشآت بمدينة 
الريللاض، في إطار حرص الطرفين على 
المجتمعيللة،  بالمسللؤولية  االهتمللام 
وتقديللم البرامج الهادفللة للمجتمع. 
وجاءت أبرز بنود االتفاقية التي وقعها 
رئيس الجمعية المهنللدس عبدالعزيز 
حنفي وقائد قوات أمن المنشآت اللواء 
سعد الجباري على أن تقيم »خيركم« 
عللددًا مللن حلقللات القللرآن لتحفيللظ 
منسللوبي قوات أمللن المنشللآت، كما 
تقللوم بالتعريف ببرنامج تعليم القرآن 
عن ُبعد، والذي يرعللاه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
المقللارئ  ويحللوي  اهلل«  »حفظلله 
الهاتفيللة،  والمقللارىء  اإللكترونيللة، 
وتجويللد أون الين، واتلوهللا صح، وُيلِزم 
االتفللاق »خيركللم« أن تقيم مسللابقة 

قرآنية خاصة لمنسوبي القوات.
في حين التزمت قوات أمن المنشللآت 
بالتعللاون مللع »خيركللم« علللى كافة 
األصعللدة فللي سللبيل تحقيق رسللالة 
والحللث  بالمجتمللع  القللرآن  تعظيللم 
علللى تعلملله وفتللح مقرهللا لخيركم 
إلقامللة البرامج والحلقللات والمعارض 

التعريفية. 

وقدم رئيس »خيركم« شكره لسعادة 
اللواء الجباري، ولكافة منسوبي قوات 
أمن المنشللآت على تعاونهم، مشلليرًا 
إلى أن حماة الوطن ورجاله يستحقون 
من الجميللع في هذا الوطن االهتمام 
أرواحهللم  بذلهللم  علللى  والتقديللر، 
وأوقاتهللم مللن أجل سللامة وحفظ 

أمن الوطن والمواطنين.
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الشركة السعودية للكهرباء تكرم أمن المنشآت 
بالمنطقة الشرقية

الدمام  ل 
أقامللت الشللركة السللعودية للكهرباء 
حفللل  مؤخللرًا،  الشللرقية،  بالمنطقللة 
قللوات  منسللوبي  مللن  لعللدد  تكريللم 
أمللن المنشللآت فللي المنطقللة. حضللر 
الحفللل قائللد قوة أمللن المنشللآت في 
المنطقة الشللرقية اللواء سللعد بن عبد 

اهلل الغامللدي ومدير القطاع الشللرقي 
بشركة الكهرباء المهندس عبد الحميد 

بن عبد اهلل النعيم.
بللدأ الحفللل بعللرض مرئللي عللن أعمللال 
الشركة ورؤيتها المستقبلية وما تقدمه 
الشركة من خدمات للمواطنين، بعدها 

ألقى مدير القطاع الشللرقي المهندس 
النعيللم كلمللًة بهللذه المناسللبة أوضح 
فيهللا الللدور البارز الللذي تقوم بلله قوات 
أمن المنشللآت ألمن وحماية المنشللآت 
الحيويللة فللي المملكللة ويأتللي ضمنها 
مشيدًا  للكهرباء،  السللعودية  الشللركة 
بما يقدمه منسللوبي القوات من جهود 
لحمايللة  سللاعة   ٢٤ مللدار  علللى  جبللارة 

مقدرات وطننا الغالي.
بعدهللا قللدم اللواء سللعد بللن عبداهلل 
المنشللآت  أمللن  قللوة  قائللد  الغامللدي 
لمنطقة الشللرقية شكره وتقديره على 
ُحسن االسللتقبال، مؤكدًا عمق العاقة 
بين الجهتين سللواًء علللى صعيد العمل 
اليومي أو على مستوى البرامج التدريبية 
المشللتركة، مشلليرًا إلى عمللق العاقة 
بيللن الطرفين بما يخللدم وطننا الغالي. 
وفي الختام تسلم اللواء الغامدي درعًا 

تذكاريًا بهذه المناسبة.
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ينبع ل 
أكد اللواء سللعد بن حسن الجباري قائد 
قللوات أمن المنشللآت أن مسلليرة قوات 
انطلقللت  التطويريللة  المنشللآت  أمللن 
لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك لتلبية 
متطلبللات مقّدرات الوطللن األمنية، في 
هذا العهد الزاهللر، عهد الحزم والعزم، 
مشلليرًا إلللى أن رجللال األمن هللم العين 

الساهرة واألمناء على هذا الوطن.
وأضللاف اللللواء الجبللاري، فللي محاضرة 
بعنللوان »دور قللوات أمن المنشللآت في 
حمايللة المنشللآت« والتللي ألقاهللا فللي 
الملتقى الرابللع للجمعية الدولية لألمن 
الصناعللي فللرع الرياض، الللذي عقد يوم 
الثاثللاء ١٤٣8/٤/5هللل بفنللدق موفنبيللك 
ينبللع، أن المملكللة مللرت بثللورة صناعية 
هائلللة، وخاصللة فللي مجللال الصناعللة 

البترولية، فأصبحت هذه الصناعة ركيزة 
أساسللية في الوضع االقتصادي للدولة، 
مما َتَطّلب إنشاء قوة أمنية متخصصة، 
مهمتها توفير األمن، وحماية المنشآت 
البترولية والصناعية والحيوية، والتصدي 
ألي عبللث ُيِخللل بأمللن هللذه المنجللزات 
حتى  للوطن،  الحضاريللة  والمكتسللبات 
ُتبنللى عليها إنجللازات جديللدة، يتعاقب 
عليهللا األجيللال، لتمثللل واقعللًا حضاريًا 

متجددًا من غير انقطاع.

قللوات  »بللدأت  الجبللاري:  اللللواء  وقللال 
مهللام  بممارسللة  المنشللآت  أمللن 
أعمالها اإلداريللة، وتم تشللكيل إداراتها 
المعنيللة، وتحديللد مهامهللا الميدانيللة 
تولللت  حيللث  اإلداريللة،  ومسللؤولياتها 
القوات مسؤولية توفير األمن والحماية، 
لعدد من المنشآت البترولية والصناعية، 
وإجراء التفتيش األمنللي من خال نقاط 
التفتيللش، سللواء لآلليات أو لألشللخاص، 
للتأكد من الوضع األمني بشللكل عام«.
وأضللاف: »َتَسللّلمنا هللذه المنشللآت من 
األجيال السللابقة، والبد مللن المحافظة 
عليها، ليتم تسللليمها لألجيال الاحقة 
بحالة أفضل مما كانت عليه في سللابق 
عهدها، ويتطلب األمللر إجراء الفرضيات 
المتنوعللة، للتأكللد مللن مللدى فاعليتها 
علللى أرض الواقللع، بعللد التنسلليق مللع 

يف احملاضرة اليت ألقاها خالل امللتقى الرابع للجمعية الدولية لألمن الصناعي بينبع..

اللواء الجباري: قوات أمن المنشآت دأبت على استقطاب الكفاءات 
لتدريبها وتمكينها من أداء أدوارها لحماية المواقع الهامة

 تسلمنا المنشآت البترولية 

والصناعية من األجيال السابقة 

والبد من المحافظة عليها ليتم 

تسليمها لألجيال الالحقة بحالة 

أفضل 
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الجهات ذات العاقة، ومشللاركة األمن 
منسللوبي  وتدريللب  وإعللداد  الصناعللي، 
القطاع، مللن خال إلحاقهللم بالدورات 
التخصصيللة، والقيام بزيللارات للمعارض 
الداخليللة والخارجية، مما يسللاهم في 

رفع مستوى األداء لمنسوبيها«.
وأضللاف اللللواء الجباري: »تعتمللد القوات 
على تصنيف المنشللآت بكافللة أنواعها، 
لتحديد مسللتوى درجة الحماية األمنية، 
لتوفير  الضروريللة  المتطلبللات  وتحديللد 
البيئللة الصالحللة للعمل، سللواء الجانب 
اإلنشللائي أو الجانللب التقني، بالتنسلليق 
لألمللن  العليللا  الهيئللة  مللع  المباشللر 
الصناعي، السللتمرار العمل بللروح الفريق 
الواحللد، وتنفيللذ التعليمات بللكل دقة، 
وسللرعة تمرير المعلومات، التخاذ القرار 
المناسللب، وخاصللة فللي الحللاالت التي 
ال تقبللل التأخيللر، كمللا أضيللف للقللوات 
للجنسيات  السكنية  المجمعات  حماية 
المملكللة،  أنحللاء  جميللع  فللي  األخللرى 
ومسللتقبًا األحوال المدنية ومؤسسللة 
النقد العربي السعودي، وتملك القوات 
حاليًا أربعة مراكز تدريب، أحدها معهد 
محمد بللن نايف لحماية أمن المنشللآت 
في المنطقة الشرقية، ومعهد الرياض، 
ومركللز تدريللب ذهبللان، ومركللز تدريب 
منطقة مكللة المكرمللة، باإلضافة إلى 
القاعات التدريبيللة، وميادين الرماية في 

جميللع مناطللق المملكللة.. وهناك عدة 
برامج ُتعقد سللواء في داخللل المملكة 
أو خارجهللا، ويتللم تنفيللذ التدريللب في 
معاهللد ومراكز قللوات أمن المنشللآت، 
وذلك بعقد دورات تخصصية في مجال 
مكافحة اإلرهاب، لِفَرق التدخل السريع 
بمراحلهللا الثاثللة االقتحللام، والقناصة، 
والقيادة التخلصيللة، بالتعاون مع فريق 
تدريللب متميللز مللن الجانللب األمريكللي 
وحمايللة  أمللن  فللي  ودورات  الصديللق، 
المواقللع،  وحمايللة  وأمللن  المنشللآت، 
الللدورات  الرمايللة وغيرهللا مللن  ودورات 
دورات  إلللى  باإلضافللة  التخصصيللة، 
فللي مجللال المشللاة واللياقللة البدنيللة، 
ودورات الموسلليقى، بالتعاون مع فريق 
تدريللب متميز مللن الجانب الباكسللتاني 
الشللقيق، كمللا يتللم التدريللب بالتعاون 
مللع القطاعللات األمنية األخللرى، وعقد 
تخصصيللة،  وأمنيللة  عسللكرية  دورات 
بالتعللاون مللع وزارة الدفللاع وقطاعللات 
إداريللة  دورات  وكذلللك  الداخليللة،  وزارة 
في مجال الحاسللب اآللي واإلدارة، ُتَنّفذ 
بالمملكللة،  الجامعللات  مللع  بالتعللاون 
والمراكللز والمعاهللد األهليللة وكليللات 
التقنيللة كمللا تحظللى القللوات بمتابعة 
ألدق التفاصيللل، من لدن سللمو سلليدي 
ولي العهللد نائب رئيس مجلللس الوزراء 
وزيللر الداخلية، وموافقتلله، حفظه اهلل، 

علللى عقللد الللدورات التخصصيللة، فللي 
والتدخللل  اإلرهللاب  مكافحللة  مجللال 
السللريع والقناصللة، ودورات الكوماندوز 
المنشللآت والشللخصيات  وأمن وحماية 
باكسللتان،  دولللة  فللي  وذلللك  الهامللة، 
والتدريب على دورات في مجال الشرطة 
العسكرية، ودورات في القيادة اإلدارية، 
يسبقها دورة لغة إنجليزية في الواليات 
دورات  وكذلللك  األمريكيللة،  المتحللدة 
في مجللال التخطيط لحللاالت الطوارئ، 
ودورات فللي القيللادة، وذلك فللي كلية 
التخطيط لحاالت الطوارئ في بريطانيا، 
ودورات فنيللة وتقنية، ُتَنفذ في مختلف 
والنرويللج،  فرنسللا،  فللي  العالللم،  دول 
معللارض  فللي  والمشللاركة  والسللويد، 
األسلحة والتجهيزات العسكرية وتقنية 
المعلومللات، في دبي وألمانيا وفرنسللا، 
وهللذا يعطللي مؤشللرًا لما وصلللت إليه 
علللى  التدريبللي  التأهيللل  فللي  القللوات 

المستوى اإلداري والميداني«.

وتابللع اللللواء الجباري: »األمللن هو عصب 
الحيللاة، ومطلب عظيم، وغايللة جليلة، 
الضللرورات  علللى  للمحافظللة  وذلللك 
الخمس، وهي: الديللن والنفس والعقل 
والنسللل والمال، وبتحقيللق ذلك يتحقق 
التطللور واالزدهللار والنمللو واالرتقاء في 
جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والطبيللة«. والعمرانيللة  والصحيللة 

وقال اللللواء الجبللاري: »حرصت حكومة 
موالي خادم الحرمين الشريفين، وسمو 
ولللي العهللد، وسللمو ولي ولللي العهد، 
حفظهم اهلل جميعًا، على المحافظة 
على األمن في باد الحرمين الشللريفين، 
ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، 
ووزارة الحللرس الوطني، غير أن اإلرهاب ال 

 مرت المملكة بثورة صناعية 

هائلة وخاصة في مجال الصناعة 

البترولية مما تطلب إنشاء قوة 

أمنية متخصصة 
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دين له وال دولة، حيث َشِمَل جميع دول 
العالم، ولم تعد ظاهرة اإلرهاب قاصرة 
علللى منطقة بعينهللا، بل هللي ظاهرة 
دولية شللملت العالم بأسره، ونحن في 
المملكللة العربيللة السللعودية جزء من 
هذا العالم، عانينا من هذا الداء واألعمال 
مؤسسللات  َتسلللم  ولللم  اإلرهابيللة، 
الدولللة ورجللال األمن مللن هللذه اآلفة«.
وأضاف: »ومن عوامل االسللتقرار وبسللط 
ومقيللم،  مواطللن  كل  قيللاُم  األمللن 
بمسؤوليته وواجبه في المحافظة على 
نعمة األمللن، فالوطن للجميللع واألمن 
نعمللة للجميع، قللال اهلل تعالى: }الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم األمللن وهم مهتدون{، وفي حالة 
فقللدان األمللن ُيفَقد كل شلليء يملكه 
اإلنسان، فاألمن في األوطان من أعظم 
النعم التي َتَفّضل اهلل سبحانه وتعالى 
بها على اإلنسللان، وأي اختال في األمن 
يؤدي إلللى فقدان القيللم واألخاق، فا 
مال وال صحة وال حيللاة ُترجى بدون أمن 
وال اسللتقرار، وال تطور بدون أمن، فاألمن 
هو الحياة، وال أدل على ذلك مما يحدث 
في الللدول المجللاورة لنا، والتللي تعاني، 
وال تللزال، مللن اإلرهاب الللذي قضى على 
المصالللح  وعطللل  واليابللس،  األخضللر 
وشللرد  وقتللل  والوطنيللة،  الحكوميللة 
العديللد مللن المواطنيللن رجللااًل ونسللاء 
وأطفللااًل ورجال أمللن، وطغت سياسللة 
الغللاب، والصور أبلغ مللن أي مقال، ومن 
هنا تتجلى أهمية األمن: فباألمن نحس 
بطعللم الحيللاة، وباألمللن نسللتطيع أن 
نللؤدي شللعائر الديللن، وباألمللن يسللتمر 
البنللاء والعطللاء، وباألمن ُتحقللق الحرية 
والعدالللة بين الشللعوب، وباألمن ُتجذب 
المسللتوى  مللن  والرفللع  االسللتثمارات 

يتحقللق  وباألمللن  بالللدول،  االقتصللادي 
هللذا  فللي  كمللا  واألفللكار  اآلراء  تبللادل 
الملتقللى.. وفي غياب األمللن أو انعدامه 
الفوضللى،  وتعللم  االسللتقرار،  ينعللدم 
وتنتشللر  العبللادة،  مظاهللر  وتتوقللف 
والنزاعللات«. الفرقللة  الجرائللم، وتسللود 
»تتنللوع  الجبللاري:  اللللواء  أضللاف  كمللا 
مجللاالت األمللن فاألمللن في العبللادات، 
الفكللري،  واألمللن  الغذائللي،  واألمللن 
واألمن االقتصادي، واألمن المعلوماتي، 
واألمللن المالللي، واألمللن البيئللي، واألمن 
االجتماعي، واألمن األسري، فبهذا يتركز 
االنتمللاء للوطن في جميع السلللوكيات 
اإليجابيللة، التللي ينعللم بهللا المواطللن، 
والتللي تعبر عللن حبلله لوطنلله.. واإلباغ 
عللن الجرائللم والمخالفات التي تسلليء 
للوطن، للمحافظللة على أمنه، بااللتزام 
وتقاليللد  عللادات  واحتللرام  باألنظمللة، 
المجتمللع، وعللدم التعللدي علللى حرية 
واالبتعاد  السللليمة،  بالتربية  األشللخاص، 
اآلخريللن،  ومسللاعدة  العنصريللة،  عللن 

ومعالجة المشاكل«.

أنلله مللن هللذا  اللللواء الجبللاري  وأوضللح 
المنطلللق، دأبللت قللوات أمن المنشللآت، 
المتميللزة  الكفللاءات  اسللتقطاب  علللى 
من الكوادر البشللرية، لتدريبهللا تدريبات 
تخصصيللة، وذلللك لتمكينهللا مللن أداء 
أمللن  علللى  المحافظللة  فللي  أدوارهللا 
وحماية المواقللع الهامة، مللن االعتداء 
أو التخريب أو اإلرهاب، والمحافظة على 
أمن المواقع، وأمن العاملين في جميع 
وتسهيل  الشللركات،  ومواقع  المعامل 
وصولهللم إلللى مواقللع أعمالهم بكل 
ُيسللر وسللهولة، ليكونوا أعضاء فاعلين 

فللي المجتمللع، بمشللاركة فعالللة من 
رجللال األمللن الصناعللي، الذيللن يبذلللون 
جهللودًا ملموسللة جنبللًا إلللى جنب مع 
زمائهم منسوبي قوات أمن المنشآت، 
حمايللة  علللى  إيجابيللًا  ينعكللس  ممللا 
المنشللآت التللي نعمل بها سللويًا، ونظرًا 
للتهديللدات اإلرهابيللة قللواًل أو فعًا، تم 
تحديللث أنللواع األسلللحة المسللتخدمة 
والتدريللب عليهللا باسللتمرار، مللن خللال 
الرمايللة  ومياديللن  التدريللب،  مراكللز 
المنتشللرة في جميع مناطق المملكة، 
باإلضافة إلى موافقة سمو سيدي ولي 
العهللد، نائب رئيس مجلس الللوزراء، وزير 
الداخلية، على تأمين عدد من المدرعات 
والسلليارات المصفحة، وكذلك استبدال 
بغللرف  المتقدمللة  النقللاط  مواقللع 
وسللرعة  العامليللن  لحمايللة  مصفحللة 
تلللك  يعللّرض  َمللن  كل  مللع  التعامللل 
بللأي  اهلل،  قللدر  ال  خطللر،  ألي  المنشللآت 
نوع مللن االعتداءات اإلجراميللة، وتطبيق 
مقولة: »إذا لم تستطيع حماية نفسك 
فلن تسللتطيع حماية اآلخرين«، مضيفًا: 
ومللا هللذه التحالفللات التللي تقللوم بها 
الدول، إال مللن أجل القضاء على اإلرهاب، 
والعمليللات اإلجرامية، بمختلف أنواعها، 
والمحافظللة على أمن الللدول، الداخلي 
مللن  حدودهللا  وحمايللة  والخارجللي، 
اإلرهابيللة، فالجميع مطاَلب  االعتداءات 
بتأدية دوره في مكافحللة اإلرهاب، كل 
حسللب موقعلله وتخصصه، سللواء في 
مللكان عمللله، أو أثناء ذهابلله أو إيابه من 
العمللل، وبذلك ال يعفي أحللد من الذود 
عن الوطن حسللب اسللتطاعته، لنعيش 
وسللام،  واسللتقرار  أمللن  فللي  جميعللًا 
لحمايللة مجتمعنللا وعائاتنللا واقتصللاد 
الوطللن، وبذلللك يللزداد معللدل اإلنتللاج، 
ويرتفللع الدخل بمللا يعللود إيجابيًا على 
وطننا الغالي، الذي مللن خاله يتوفر لنا 
العيش بكرامللة دون الحاجة ألحد، وقد 
قّدم لنللا الوطن الكثيللر، فمهما قدمنا 
فهو قليل بحللق الوطن »وطن ال نحميه 

ال نستحق العيش فيه«.

  من عوامل االستقرار 

وبسط األمن قيام كل مواطن 

ومقيم بمسؤوليته وواجبه في 

المحافظة على نعمة األمن  

   تم تحديث األسلحة 
المستخدمة.. ويتم التدريب 

عليها  من خالل مراكز التدريب 

وميادين الرماية  
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استشهاد رجلين من أفراد قوات أمن المنشآت 
بالمنطقة الشرقية 

الرياض ل
واإلعللام  العاقللات  إدارة  مديللر  صللرح 
بقللوات أمن المنشللآت العقيللد خالد بن 
سعيد الزهراني عن استشهاد إثنين من 
منسوبي قوات أمن المنشآت بالمنطقة 
الشللرقية وذلك بعللد تعرضهما إلطاق 

نار كثيف بحي الضباب بمدينة الدمام. 
وذكللر أن الفرديللن عللادا مللن عملهمللا 
إلللى  وتوجهللا  تنللورة  رأس  بمحافظللة 
مقللر سللكنهم بمدينللة الدمللام وقبل 
وصولهللم للسللكن قاما بتنللاول وجبة 
العشللاء بأحللد المطاعللم علللى شللارع 
الملك سعود وعند ركوبهم لسيارتهم 
باغتهم ثاثة أشخاص بإطاق نار كثيف 
وهمللا بزيهللم الرسللمي ممللا أدى إلللى 
رحمللة  اهلل  رحمهمللا  استشللهادهما، 

واسعة وأسكنهم فسيح جناته. 
من جانللب آخر تم نقل جثمللان الجندي 
مفللرح بللن فالللح السللبيعي إلللى مدينة 
الرياض والصاة عليه بمسللجد الراجحي 
ودفنلله بعللد صللاة المغللرب مللن يوم 
الثاثاء ١٤٣8/١/٢٤هللل، بحضور قائد قوات 
أمن المنشللآت وعدد كبير من منسوبي 
القللوات بينما تمت الصللاة على الجندي 
أول حسللن صهلولي بمسللجد الفرقان 
بمدينة الدمام يوم األربعاء ١٤٣8/١/٢5هل 
بعد صللاة الظهللر، وذلك بحضللور قائد 
قللوات أمللن المنشللآت اللواء حسللن بن 
سللعد الجبللاري وسللعادة وكيللل أمارة 
المنطقللة الشللرقية الدكتللور خالللد بن 
محمد البتال وقائد قوة أمن المنشللآت 
شللرطة  ومديللر  الشللرقية  بالمنطقللة 

المنطقة الشللرقية وعدد كبير من كبار 
الضباط واألفراد بقوات أمن المنشآت.

كمللا صللدر التوجيلله الكريللم بتسللليم 
ذوي المتوفيللن مبلللغ مائللة الللف ريللال 
لللكًا منهمللا كمسللاعدة عاجلللة، قام 
بتسللليمها لذوي المتوفيللن قائد قوات 
أمللن المنشللآت اللواء سللعد بن حسللن 
الجبللاري. رحم اهلل الشللهيدين بواسللع 

رحمته وأسكنهما فسيح جناته. 
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قوة أمن المنشآت بالحدود الشمالية توقع مذكرة 
تعاون مع جامعة الحدود الشمالية  

قائد قوات أمن المنشآت ينقل تعازي سمو ولي العهد 
ألسرة الشهيد خردلي

عرعر ل 
المنشللآت  أمللن  قللوة  قائللد  وقللع 
بمنطقة الحللدود الشللمالية العميد 
ح وعميد كلية  عبداهلل حمود الوشلليّ
خدمة المجتمع والتعليم المسللتمر 

جيزان ل
نقللل قائد قللوات أمللن المنشللآت اللواء 
تعللازي  الجبللاري,  حسللن  بللن  سللعد 
الملكللي  السللمو  صاحللب  ومواسللاة 
األميللر محمللد بللن نايللف بللن عبدالعزيز 
ولي العهللد نائب رئيس مجلللس الوزراء 
الداخليللة »حفظلله اهلل«, وتعللازي  وزيللر 
منسللوبي قوات أمن المنشللآت، ألسللرة 
وذوي شللهيد الواجللب الجنللدي عللادل 
بهلللول خردلي، سللائًا المولللى عز وجل 
ويسللكنه  رحمتلله  بواسللع  يتغمللده  أن 
فسلليح جناتلله، ويتقبللله في الشللهداء، 
ويلهم أهللله وذويلله الصبر والسلللوان.
وعبر والد وذوو الشللهيد, عن شللكرهم 
العهللد  ولللي  لسللمو  وتقديرهللم 

بجامعللة الحدود الشللمالية الدكتور 
معن محمللد المدني، مذكرة تعاون 
تهللدف إلللى تطويللر وتنميللة الموارد 
الطرفيللن  بيللن  الوطنيللة  البشللرية 
مللن خللال برامللج ودورات ودبلومات 

أن  تعالللى  اهلل  سللائلين  لمواسللاتهم, 
يحفظ للباد المباركة أمنها واستقرارها 

وقيادتها الرشيدة.
جللاء ذلللك خللال زيللارة اللللواء الجبللاري, 

الشللهيد  ألسللرة  مؤخللرًا، 
بقرية  بمنزلهللم  خردلللي 
لمركللز  التابعللة  محليللة 
بمنطقللة  جللازان  وادي 
الللدور  مؤكللدًا  جللازان, 
األمللن  لرجللال  البطولللي 
فللي حفللظ أمللن الوطللن 

ومقدراته.
الواجللب  شللهيد  وكان 
خردلي وهو من منسوبي 
المنشللآت  أمللن  قللوة 

مهنية تقدمها الجامعة لمنسللوبي 
قوة أمن المنشللآت بمنطقة الحدود 
الشللمالية، وذلك في إطار ما تمتلكه 
وكفللاءات  خبللرات  مللن  الجامعللة 
علمية متميزة، كمللا تقدم قوة أمن 
المنشللآت التوعية واإلرشاد والتوجيه 

لمنسوبي الجامعة.
وقال العميد الوشللّيح إن هذه االتفاقية 
سوف يكون لها األثر الكبير من خال ما 
ستقدمه جامعة الحدود الشمالية من 
برامج ودورات تهدف إلى تنمية المخزون 
علللى  والمعرفللي  والثقافللي  العلمللي 
منسوبي القوة، شاكرًا ومقدرًا الجهود 
التي تقللوم به عمادة خدمللة المجتمع 
والتعليم المستمر في جامعة الحدود 

الشمالية.

بالمنطقللة الشللرقية, قد استشللهد إثر 
تعرضلله إلطاق نار من مصللدر مجهول 
بعللد ترجللله من سلليارته الخاصللة بحي 
الدمللام. مدينللة  غللرب  شللمال  النللور 
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اللواء الجباري يفتتح أعمال الملتقى السنوي الثالث

ترقية »110« ضابطًا بقوات أمن المنشآت

الرياض ل
افتتللح قائللد قللوات أمللن المنشللآت 
اللواء سعد بن حسن الجباري أعمال 
الملتقى السللنوي الثالث لمنسللوبي 
قوات أمللن المنشللآت وذلللك بقاعة 
االحتفللاالت الرئيسللية بمقللر قيللادة 
القللوات، وذلللك بحضللور قللادة أفرع 
والمسللاعدين  بالمناطللق  القللوات 
والرئيسللة،  العامللة  اإلدارات  ومللدراء 
حيللث بللدأ الملتقللى بكلمللة لقائللد 
بالجميللع،  فيهللا  رحللب  القللوات 
متمنيللًا أن يحقق الملتقللى األهداف 
أداء  تطويللر  فللي  منلله  المنشللودة 

العمل الميداني واإلداري.
وأسللتعرض اللواء الجبللاري رؤية القوات 
٢٠٢٠ المنبثقة من رؤية المملكة الشاملة 
٢٠٣٠ و ما هو الدور المطلوب منا لتحقيق 
ذلك وفق ما رسللم من خطللط وبرامج 
وحث في كلمته الجميع على االهتمام 
بتأديللة العمل بكل جللد وإخاص ورفع 
الللروح المعنويللة لمنسللوبينا مللن خال 
االهتمام بمستحقاتهم ومتطلباتهم 

الرياض ل
للد قائد قللوات أمللن المنشللآت اللواء  قلَّ
سعد بن حسن الجباري عددًا من ضباط 
القللوات رتبهللم الجديللدة بعللد صللدور 
األمللر الملكللي الكريللم بترقيتهللم من 

رتبهللم الحاليللة إلى الرتللب التي 
يستحقونها، وذلك بحضور عدد 
مللن الضبللاط. وقد تضمللن األمر 
الملكي الكريم ترقية عددًا من 

الضباط وذلك على النحو التالي:
أواًل ل ضابللط مللن رتبللة عقيد إلى 

رتبة عميد.
ثانيًا ل خمسللًة وخمسللون ضابط 
مللن رتبللة نقيللب إلللى رتبللة رائد.

بهللا  الموكليللن  المهللام  لتأديتهللم 
بأفضل شكل.

وتضمنللت أعمللال الملتقى عللدد من 
المحاضرات كان من أبرزها مشللاركة 
الصناعللي  لألمللن  العليللا  الهيئللة 
بمحاضللرة عرض مللن خالهللا أعمال 
الهيئللة والجهللات التللي تقللع تحللت 

ثالثللًا ل أربعة وخمسللون ضابط مللن رتبة 
مازم أول إلى رتبة نقيب.

وهنللأ اللواء الجباري الضبللاط الذين تمت 
ترقيتهم متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق 
في حياتهم العملية وأن تكون الترقية 

األمللن  ومواصفللات  الهيئللة  مظلللة 
والسامة الصناعية.

وفللي نهاية أعمال الملتقى األول شللكر 
قائللد القللوات الجميع علللى تفاعلهم 
وحرصهللم على االسللتفادة ممللا طرح 
وأن يكللون ذلللك دافعًا فللي تطوير اداء 
العمل والوصول إلى أفضل المستويات. 

دافعللًا لهم لبللذل المزيد مللن العطاء. 
كما عبللر الضباط عن سللعادتهم بهذه 
الترقيللة مؤكدين العزم علللى مواصلة 
الجهللود المخلصللة خدمللًة للديللن ثم 

المليك والوطن.
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وفد من القوات برئاسة اللواء اجلباري زار أمانة اللجنة
الشريف: أمن المنشآت شريك إستراتيجي في برامج 

الوقاية من المخدرات

الرياض ل
الوطنيللة  اللجنللة  أمانللة  اسللتقبلت 
لمكافحللة المخدرات بمقرهللا بالرياض، 
مؤخرًا، قائد أمن المنشللآت اللواء سعد 
بن حسللن الجبللاري، علللى رأس وفد من 
إدارة أمن المنشآت لإلطاع على جهود 
اللجنللة الوطنيللة لمكافحللة المخدرات 
وتبادل الخبللرات بين الجهتيللن من أجل 

تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وكان فللي اسللتقباله والوفللد المرافللق 
أمين عللام اللجنللة الوطنيللة لمكافحة 
المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع 
الوطني للوقاية مللن المخدرات »نبراس« 

عبد اإلله بن محمد الشريف.
وقللد أثنى أميللن عللام اللجنللة الوطنية 

لمكافحة المخدرات علللى جهود إدارة 
أمن المنشللآت وإخللاص رجالهللا الذين 
يعملللون مللن أجللل تأميللن مؤسسللات 

الدولة وحماية مقدرات الوطن.
وقللد تجللول الوفللد خللال الزيللارة فللي 
معرض أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخللدرات الدائللم، ومعللارض الجهات 
الشللريكة، ومركللز استشللارات اإلدمللان 
»١955«، واستمعوا لشرح مفصل عن دور 
المركز والخدمات اإلرشللادية والعاجية 

التي يقدمها للمجتمع.
كما زار الوفد الوحللدة اإلعامية واطلع 
الوقائيللة  اإلعاميللة  المنتجللات  علللى 
والرسللائل الوقائية التي تنفذها األمانة، 
كمللا اطلللع الوفللد علللى المضبوطات 

فللي  المسللتخدمة  التهريللب  ووسللائل 
ألبللرز  وإحصائيللات  والتهريللب  الترويللج 

العمليات التي تم إحباطها.
مرئيللًا  عرضللًا  الحضللور  شللاهد  بعدهللا 
عللن جهللود المملكة بجميللع أجهزتها 
المخللدرات،  مكافحللة  فللي  المعنيللة 
وكذلك عرض مرئي عن مشروع »نبراس« 

الوطني للوقاية من المخدرات.
الوطنيللة  اللجنللة  عللام  أميللن  وأوضللح 
لمكافحللة المخللدرات رئيللس مجلللس 
إدارة المشللروع الوطنللي للوقايللة مللن 
المخللدرات »نبللراس« أن المشللروع يعللد 
القيللادة  لتوجيهللات  حقيقيللة  ترجمللة 
الرشلليدة، وفللق نظللرة ثاقبللة، تدعمها 
وزارة الداخليللة وشللركة »سللابك«، حيث 
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إنه يتوافق مع رؤيللة المملكة ٢٠٣٠ التي 
الوطللن  لمسللتقبل  استشللرافًا  تحمللل 
والمواطللن من حيللث االهتمللام بتوفير 

بيئة صحية آمنة.
من جهته أكد قائد أمن المنشآت اللواء 
الجبللاري أن للدولة جهللود عظيمة في 
محاربة المخدرات وأن »نبراس« مشللروع 

وطللن، مشلليرًا إلللى أن اللجنللة الوطنية 
لمكافحة المخللدرات ورجالها يقومون 
بعمل جبار في سبيل محاربة هذه اآلفة 
الخبيثة حماية ألبنائنا وشللبابنا، مشللددًا 
علللى ضللرورة إطللاق حمللات توعويللة 
تثقيفيللة في جميللع مناطللق المملكة 
مللن أجل تبصير الشللباب بخطللورة هذه 

اآلفة على عقولهم ومستقبلهم.
وقللدم اللللواء الجبللاري شللكره للقيادة 
الرشلليدة علللى الدعللم السللخي الللذي 
تبذللله فللي هللذ المجللال حفاظللًا على 
مواطنينللا الذيللن هللم ثروتهللا األغلللى، 
وكذلللك على جهود سللمو ولي العهد 
للمتابعة الحثيثة في محاربة هذا الشللر 

الذي يتهدد سامة المجتمع.
وفي نهاية االجتماع اتفق الطرفان على 
عدة توصيات متمثلة في تشكيل فريق 
عمل مشللترك وضرورة إقامللة ملتقيات 
ونللدوات ومعللارض دائمللة، كذلك عقد 
امللن  بمشللاركة  عمللل  وورش  دورات 
المنشللآت وملتقيات اجتماعية بين اسللر 

الضباط واألفراد.
وفللي نهايللة الزيارة تللم تكريللم رئيس 
الوفللد ومرافقيه من قبللل أمانة اللجنة 
الوطنية لمكافحللة المخدرات وتقديم 
مجموعة من الحقائب العلمية والكتب 
التعريفية عللن »نبراس« وجهللود الدولة 
فللي مواجهللة ظاهرة المخللدرات ودرع 

»نبراس« التذكاري.
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الرياض ـ واس 
يحتفي الوطــن والمواطنون، في هذه األيام، 
الحرميــن  خــادم  لبيعــة  الثانيــة  بالذكــرى 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
»حفظه اهلل«، والتي صادفت يوم األحد الثالث 
من شــهر ربيــع اآلخر 1438هـ، بقلــوب يملؤها 
الحــب واألمــن واالطمئنان واإلنجــاز والعطاء، 
فَيــرون  وصنوفهــا،  الحيــاة  مجــاالت  فــي 
عجلــة التطــور وتحديث أجهزة ومؤسســات 
الدولــة تمضيــان ســّيان مــع مواصلــة تنفيذ 
المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في 
مختلــف أنحــاء المملكة. وتحتفــي المملكة 
ومواطنوهــا والمقيمون فيهــا وهم يثقون 
أن ذلــك التطــور والتحديــث إنما وجــدا ليعم 
نفعهمــا شــرائح المجتمع كافــًة، نحو تنمية 
متوازنة وشــاملة. وحينما نرى أنحاء المملكة 
العربيــة الســعودية، وهلل الحمــد، قد تحولت 
إلــى ورشــة عمل وبنــاء، فإننــا نشــكر اهلل عز 
وجــل فــي وقــت يمــر العالــم فيــه بأزمــات 
أمنيــة واقتصاديــة ومالية وتنمويــة، ذلك أن 
الدولــة »رعاهــا اهلل« بقيــادة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود تســعى من خالل ورش العمل الكبرى 
إلــى توفيــر الخيــر والرفاهيــة للمواطن الذي 
يبادلهــا الحــب والــوالء فــي صــورة جســدت 
أســمى معانــي التفــاف الرعية حــول الراعي.
وفي الصفحــات التالية.. نلقي الضوء على ما 
أمكن رصده من إنجازات سطرها العهد الزاهر.. 
عهــد الملك ســلمان قائــد مســيرة التنمية.

خادم الحرمين الشريفين.. 

مسيرة إنجاز وتنمية ورخاء 
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عطاء دائم
لللم يللأُل خللادم الحرميللن الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سعود  
»حفظه اهلل« منذ توليه الحكم، جهدًا 
فللي المضللي قدمللًا بمسلليرة الوطللن 
نحللو التقللدم، فقد تعددت نشللاطاته 
فللي المجللاالت المختلفة، سللواء على 
المسللتوى الداخلي أو الخارجي تعددًا 
سللبقه نشللاطات في مراحل مختلفة 
تقلللد خالهللا »رعللاه اهلل« العديللد من 
المناصللب. وعلللى المسللتوى الداخلي 
بللرزت رعايته  »حفظلله اهلل« للعديد من 
واإلنجللازات  واالحتفللاالت  المناسللبات 
المتنوعة، ومنهللا: حفل افتتاح المؤتمر 
الملللك  تاريللخ  عللن  الثانللي  العالمللي 
عبللد العزيز »رحملله اهلل« الللذي نظمته 
سللعود  بللن  محمللد  اإلمللام  جامعللة 
الحفللل  خللال  ُمدشللنًا  اإلسللامية، 
التللي  المنجللزة  الجامعللة  مشللروعات 
شللملت مبللاٍن تعليميللة فللي كل مللن 

المدينللة الجامعية بالريللاض وفروعها 
مختلللف  فللي  العلميللة  ومعاهدهللا 
مناطق المملكة، وكذلك المشروعات 
الخدميللة والتقنية المتمثلللة في ثاث 
هيئللة  أعضللاء  إسللكان  مللن  مراحللل 
األدوار  متعللددة  ومواقللف  التدريللس، 
للطاب ومشللروعات البنية األساسللية 
لاتصاالت واألنظمة اإللكترونية بقيمة 
إجمالية بلغللت »٣.٢٣5.٠٠٠.٠٠٠« ريال. وفي 
١١ / 6 / ١٤٣6هللل رعللى خللادم الحرميللن 
الشريفين حفل افتتاح معرض وندوات 
العزيللز  عبللد  بللن  فهللد  الملللك  تاريللخ 
»الفهللد .. روح القيادة« التي نظمها أبناء 
وأحفللاد خللادم الحرميللن الشللريفين 
الملللك فهد بللن عبدالعزيز آل سللعود 
»رحملله اهلل« بالتعللاون مللع دارة الملك 
عبدالعزيللز، وذلللك فللي مركللز الرياض 
الدولي للمؤتمللرات والمعارض. وافتتح 
»رعللاه اهلل« فللي العشللرين مللن نفس 
الشللهر مشللروع تطوير حللي البجيري 

فللي الدرعية، الذي أنهللت الهيئة الُعليا 
لتطويللر مدينللة الرياض تنفيللذه ضمن 
التاريخيللة،  الدرعيللة  تطويللر  برنامللج 
موقعللًا »أيده اهلل« على لوحة محفورة 
األطفللال.  مللن  مجموعللة  يحملهللا 
تللا ذلللك رعايتلله  »حفظلله اهلل« حفللل 
تأسلليس مركللز الملك سلللمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسللانية حيث دشن ووضع 
حجللر األسللاس للمقللر الدائللم للمركز 
الللذي يقوم بتوحيد األعمال اإلنسللانية 
واإلغاثة التي تقدمها المملكة العربية 
السللعودية. وفللي الثالللث مللن شللهر 
شللعبان ١٤٣6هل افتتح خللادم الحرمين 
الشللريفين »حفظلله اهلل« فللي الرياض 
عددًا من المشروعات الطبية في وزارة 
الحللرس الوطني شللملت مستشللفى 
الملللك عبللد اهلل التخصصللي لألطفال 
ومركز الملك عبد اهلل العالمي لألبحاث 
الطبيللة والمختبللر المركللزي. كما قام 
الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سعود 
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»رعاه اهلل« في الثاني عشللر من الشللهر 
نفسلله بزيللارة للمسللجد الحللرام فللي 
مكللة المكرمة حيث توجلله إلى داخل 
الكعبة المشرفة وصلى ركعتي السنة 
وتشرف بغسل جدار الكعبة المشرفة 
ثم تفقد المرحلة الثالثة لمشروع رفع 
الطاقة االسللتيعابية للمطللاف واطلع 
»حفظه اهلل« على مخططات ولوحات 
توضيحيللة تبين مراحل تنفيذ مشللروع 
توسللعة الحرم المكي ومللا تم إنجازه 
والعناصللر المرتبطللة بلله. وفللي شللهر 
رمضان المبللارك رعى خللادم الحرمين 
الشللريفين فللي مكللة المكرمة حفل 
وضع حجر األساس لمشروع »خير مكة« 
االسللتثماري الخيللري العائللد لجمعيللة 
األطفللال المعوقين، واطلللع في مقر 
إقامتلله بالمدينة المنللورة على العرض 
الخللاص لمشللروعات توسللعة الحللرم 
النبللوي والمنطقللة المركزية وشللاهد 

مجسللمات ومخططللات لمشللروعات 
توسعة المسللجد النبوي، ودرب السنة 
الذي يربط الحرم النبوي بمسللجد قباء، 
وتوسللعة مسللجد قبللاء، إضافللة إلللى 
مشللروع دار الهجرة وما تشللتمل عليه 
تلللك المشللروعات مللن شللبكة للنقل 
وتفريللغ الحشللود، ثللم رعللى »وفقلله 
اهلل« حفللل تسللليم جائللزة نايللف بللن 
عبد العزيز آل سللعود العالمية للسللنة 
النبوية والدراسات اإلسامية المعاصرة 
وجائللزة األمير نايللف بن عبللد العزيز آل 
األميللر  ومسللابقة  التقديريللة  سللعود 
نايف بللن عبد العزيز آل سللعود لحفظ 
الحديللث النبوي الللذي نظمتلله األمانة 
العامللة للجائللزة في المدينللة المنورة.
وزار خللادم الحرميللن الشللريفين خال 
شللهر رمضان ١٤٣6هل مسجد قباء في 
المدينللة المنورة، مؤديللًا ركعتي تحية 
المسللجد خللال الزيارة، وافتتللح   مطار 

األميللر محمللد بن عبللد العزيللز الدولي 
الجديللد فللي المدينللة المنللورة الللذي 
ماييللن   8 االسللتيعابية  طاقتلله  تبلللغ 
مسللافر سللنويًا فللي المرحلللة األولللى 
سللترتفع إلى ١8 مليون مسللافر سنويًا 
المرحلللة  أمللا  الثانيللة،  المرحلللة  فللي 
الثالثة من المخطط الرئيس فسللتوفر 
أكثر مللن ضعف السللعة االسللتيعابية 
للمطار لتتجاوز ٤٠ مليون راكب سللنويًا، 

  إن بالدكم وهلل الحمد قامت 

على كتاب اهلل وسنة رسوله 

صلى اهلل عليه وسلم وعلى هذا 

األساس اهتمت بالعلم والعلماء 

إيمانًا منها بأن هذا هو أساس 

التطور   
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أيضللًا  الكريللم  الشللهر  ذلللك  وشللهد 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  تدشللين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
خمسللة مشللروعات ضمللن التوسللعة 
السعودية الثالثة للمسجد الحرام في 
مكة المكرمة تشللمل مبنى التوسعة 
والسللاحات واألنفاق ومبنللى الخدمات 
والطريق الدائللري األول، وتفضل خادم 
الحرمين الشللريفين بضغط زر تدشللين 
المسللجد  توسللعة  مبنللى  مشللروع 
الحللرام المكللون مللن ثاثللة أدوار على 
مسللطح بنللاء يبلللغ »٠٠٠ ر ٣٢٠« متر مربع 
يسللتوعب »٠٠٠ ر ٣٠٠« مصللل. كما دشللن 
»أيده اهلل« سللاحات التوسعة التي تبلغ 
مسطحاتها »٠٠٠ ر ١٧5« متر مربع وتتسع 
لحوالي »٠٠٠ ر ٣٣٠« مصل، وأنفاق المشاة 
التللي تضللم خمسللة أنفللاق للمشللاة 
لنقللل الحركة من الحللرم إلى منطقة 
الحجون وجرول وخصللص أربعة منها 
لنقللل ضيللوف بيللت اهلل الحللرام فيما 
خصص الخامس للطوارئ والمسللارات 
األمنيللة. وفللي شللهر ربيع اآلخللر لعام 
١٤٣٧هل رأس خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
فللي قصللر اليمامللة االجتمللاع الثالللث 
لمجلللس أمنللاء مكتبللة الملللك فهللد 
الوطنيللة في دورته التاسللعة. ودشللن 
»حفظلله اهلل« مركللز الملللك عبللد اهلل 
بالرياض.  البترولية  والبحوث  للدراسللات 
كما رعى انطاقللة المهرجان الوطني 
للتللراث والثقافللة فللي دورتلله الثاثين، 
الللذي تنظملله وزارة الحللرس الوطنللي 
اهلل«  »حفظلله  مكرمللًا  بالجنادريللة، 
الشللخصية السللعودية للعام األستاذ 
محمللد بللن عمللر بللن عقيللل، بوسللام 
الملللك عبدالعزيللز من الدرجللة األولى، 
إضافة للرعللاة والداعميللن للمهرجان. 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  وافتتللح 
جنللاح جمهوريللة ألمانيللا ضيف شللرف 
والثقافة  للتللراث  الوطنللي  المهرجللان 
»الجنادريللة«، وأجنحللة الهيئللة العامللة 
ومركللز  الوطنللي،  والتللراث  للسللياحة 

واألعمللال  لإلغاثللة  سلللمان  الملللك 
للتدريب  العامة  والمؤسسة  اإلنسانية، 
فللي  المشللاركة  والمهنللي  التقنللي 
فعاليات المهرجان، معبرًا عن سعادته 
بافتتاحلله هللذه المباني، وبما شللاهده 
»رعللاه اهلل« من جهود تبرز الحرص على 
إطللاع زوار المهرجللان الوطنللي للتراث 
والثقافللة مللن المواطنيللن والمقيمين 
علللى تراث وتاريخ المملكة، مشلليدًا بما 
اشللتملت عليلله األجنحللة مللن عروض 

وأنشللطة وفعاليللات ومللا تقدمه من 
خدمللات لللزوار المهرجللان. كمللا رعللى 
»حفظه اهلل« حفل العرضة السعودية، 
التللي تقام ضمن نشللاطات المهرجان 
الوطنللي للتللراث والثقافللة. وفللي الل ١8 
من شللهر جمادى األولى لعام ١٤٣٧هل 
رعى خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سللعود،  آل  عبدالعزيللز  بللن  سلللمان 
لسللباق  الكبيللر  السللنوي  المهرجللان 
الخيل على كأس المؤسس الملك عبد 
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العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »رحمه 
اهلل« لجيللاد اإلنتللاج، على ميللدان الملك 
عبدالعزيللز للفروسللية فللي الجنادرية. 
وخال شللهر جمادى اآلخرة من العام 
نفسلله رعى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« بميدان العرض العسكري 
العسللكرية  خالللد  الملللك  بمدينللة 
بالمنطقة الشللمالية في حفر الباطن، 
العللرض العسللكري المصاحب لتمرين 
»رعد الشللمال«، بعد أن رعللى »أيده اهلل« 
المنللاورة الختاميللة للتمريللن. كما رعى 
جائللزة  حفللل  بالريللاض  اهلل«  »حفظلله 
الملللك فيصللل العالمية لعللام ٢٠١6م، 
مسلللمًا الفائزيللن جوائزهللم، وشللهد 
شللهر رجب مللن العللام ١٤٣٧هللل رعاية 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المؤتمر 
الملللك  مركللز  نظملله  الللذي  الدولللي 
اإلسامية  والدراسللات  للبحوث  فيصل 
عللن صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سللعود الفيصللل »رحملله اهلل« بعنوان: 
»سللعود األوطللان«، ورأس »حفظه اهلل« 
أعمللال  بالريللاض  الدرعيللة  قصللر  فللي 
قمة قادة دول مجلللس التعاون لدول 

الخليج العربية وفخامة رئيس الواليات 
المتحللدة األمريكيللة، كمللا رعى حفل 
مللدارس الرياض، بتخريج طاب الدفعة 
المتفوقيللن  الطللاب  وتكريللم  الللل٤١، 
والمتميزين، وذلللك بمقر المدارس في 
مدينللة الريللاض، موجهللًا كلمللة خال 
الحفللل قللال فيهللا: »أنللا سللعيد هذه 
الليلللة أن أكون بينكللم كأب، ولجميع 
أبنائنا أبناء هذه الباد والمقيمين الذين 
تخرجوا هذه الليلة، إنه والحمد هلل في 
بادنا نفرح ونسللر إذا رأينا أبناءنا والحمد 
هلل علللى هللذا المسللتوى مللن الرقللي 
التعليمللي، نحللن في هللذه البللاد آباء 
وأبناء لحمة واحدة، نفرح لبعضنا ونقدر 
نجللاح بعضنللا، والحمللد هلل أن بادكم 
المجللاالت  كل  فللي  بالتقللدم  تتمتللع 
والتعليللم كما ترونه اآلن في المدارس 
والجامعات كانت سنين طويلة ال يجد 
اإلنسان من يقرأ كتابه واآلن الحمد هلل 
أبناء بادنا يتمتعللون بالعلم والتعليم 
وفي كل مرافق الدولللة من أبناء هذه 
الليلللة وإن  أنللا حضللوري هللذه  البللاد، 
كان كأب لللل راكان بللن سلللمان لكنللي 
كلهللم،  لآلبللاء  وأخ  كلكللم  لكللم  أب 
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«. 

وشللهد الشللهر نفسلله تكريم خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سللعود للفائزيللن بجائزة 
الملللك عبدالعزيز للكتاب فللي دورتها 
الثانية، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
تاريللخ  وبحللوث  لدراسللات  سللعود  آل 
الجزيرة العربية في دورتها السادسللة 
لعامي ١٤٣6 / ١٤٣٧هل ، والمقدمتين من 

دارة الملك عبدالعزيز.
وفللي الثامللن من شللهر شللعبان رعى 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سللعود  آل  عبدالعزيللز  بللن  سلللمان 
»حفظلله اهلل« احتفللال جامعللة الملك 
عبدالعزيز بمناسبة مرور خمسين عامًا 
على تأسيسللها وذلك بمقللر الجامعة 
فللي جدة، مخاطبللًا المحتفلين بقوله: 
»يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم 
في احتفال جامعة الملللك عبدالعزيز 
بمناسللبة مللرور خمسللين عامللًا علللى 
إنشللائها، هللذه الجامعة التللي تحمل 
رحملله  البللاد،  هللذه  مؤسللس  اسللم 
اهلل، وهللي التللي أسللهمت مللع بقيللة 
الجامعللات فللي بادنللا بدفللع عجلللة 
التنمية والنهللوض بالمجتمع إلى آفاق 
أوسللع وأرحب من التطور والرقي. أيها 
وهلل  بادكللم  إن  واألخللوات:  اإلخللوة 
الحمللد قامت علللى كتاب اهلل وسللنة 
رسللوله صلى اهلل عليه وسلللم، وعلى 
هذا األسللاس اهتمت بالعلم والعلماء 
إيمانًا منها بأن هذا هو أسللاس التطور 
والرقللي والسللبيل إلللى الوصللول إلللى 
مصللاف الللدول المتقدمة، وهللذا األمر 
هو محللل اهتمامنا وحرصنا شللخصيًا، 
جامعاتنللا  تسللتمر  أن  إلللى  ونتطلللع 
فللي دعللم خطللط التنمية عبللر تأهيل 
وتطوير القدرات البشرية، وعبر األبحاث 
بما  المتخصصة،  العلميللة  والدراسللات 
يتواكللب مللع رؤيللة المملكللة العربية 
السعودية ٢٠٣٠ التي أعلنا عنها مؤخرًا«. 
وفللي شللهر اهلل المحللرم مللن العللام 
الجللاري ١٤٣8هللل رأس خللادم الحرمين 
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الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
قصللر  فللي  اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل 
اليمامللة االجتمللاع الخامللس لمجلس 
أمناء مكتبة الملللك فهد الوطنية في 
»حفظلله  رأس  كمللا  التاسللعة.  دورتلله 
اليمامللة  بقصللر  مكتبلله  فللي  اهلل« 
االجتماع السللادس واألربعين لمجلس 
مشلليدًا  عبدالعزيللز،  الملللك  دارة  إدارة 
فللي مسللتهل االجتمللاع بللدور الللدارة 
العربيللة  الجزيللرة  تاريللخ  توثيللق  فللي 
واالهتمللام بمصللادره المختلفة ضمن 
جهودها فللي خدمة التاريللخ الوطني 
ومللا  السللعودية  العربيللة  للمملكللة 
نفذتلله مللن برامللج ومشللروعات فللي 
هللذا الجانللب، وجهودهللا فللي دعللم 
التعاون واالتفاقيات مع مراكز مماثلة 
في داخللل المملكللة وخارجهللا وفي 
شللهر ربيللع األول مللن العللام الجللاري 
الحرميللن  خللادم  اسللتقبل  ١٤٣8هللل 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل« فللي مكتبلله 
بقصللر اليمامللة معالي وزيللر الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون. وتم خال 
الثنائيللة  العاقللات  بحللث  االسللتقبال، 

بيللن البلديللن الصديقيللن، وعللدد مللن 
الموضوعات ذات االهتمام المشللترك. 
األول  الرقللم  اهلل«  »حفظلله  وتسلللم 
مللن جميللع فئللات اإلصللدار السللادس 
مللن  ونسللخة  الورقيللة  العملللة  مللن 
جميع فئللات العملللة المعدنية. ورعى 
خللادم الحرميللن الشللريفين »حفظلله 
تكريللم  حفللل  الريللاض،  فللي  اهلل« 
فللي  خالللد  الملللك  بجائللزة  الفائزيللن 
دورتهللا السادسللة وبفروعهللا الثاثللة 
»شللركاء التنميللة« و»التمّيللز للمنظمات 
غير الربحية« و»التنافسللية المسللؤولة«.

العالقات الخارجية
وضمللن  الخارجللي  المسللتوى  وعلللى 
اهتمامللات خادم الحرمين الشللريفين 
بالقضايللا العربيللة وصللل »حفظه اهلل« 
إلللى مدينة شللرم الشلليخ يللوم الثامن 
من شللهر جمادى اآلخللرة ١٤٣6هل على 
رأس وفد المملكة العربية السللعودية 
للمشللاركة في مؤتمر القمللة العربية 
في دورته السادسللة والعشرين. وأكد 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلللمان بن عبللد العزيز آل سللعود في 

كلمللة ألقاهللا أمللام القمللة أن الواقع 
المؤلم الذي تعيشلله عدد من البلدان 
العربيللة، مللن إرهاب وصراعللات داخلية 
وسللفك للدمللاء، هللو نتيجللة حتميللة 
للتحالف بين اإلرهللاب والطائفية، الذي 
تقللوده قللوى إقليميللة أدت تدخاتها 
السللافرة فللي المنطقللة العربيللة إلى 
زعزعللة األمللن واالسللتقرار فللي بعللض 
العربيللة. وقللال »حفظلله اهلل«:  الللدول 
التدخللل  أدى  الشللقيق  اليمللن  »فللي 
الميليشلليات  تمكيللن  إلللى  الخارجللي 
الحوثيللة - وهي فئة محللدودة - من 
الشللرعية،  السلللطة  علللى  االنقللاب 
واحتللال العاصمللة صنعللاء وتعطيللل 
اسللتكمال تنفيللذ المبللادرة الخليجيللة 

  في اليمن الشقيق أدى 

التدخل الخارجي إلى تمكين 

الميليشيات الحوثية، وهي 

فئة محدودة، من االنقالب على 

السلطة الشرعية   
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التي تهللدف للحفاظ على أمللن اليمن 
ووحدته واسللتقراره«، الفتللًا االنتباه إلى 
أن المليشلليات الحوثية المدعومة من 
قللوى إقليمية هدفها بسللط هيمنتها 
على اليمللن وجعلها قاعللدة لنفوذها 
في المنطقة واسللتمرارها في تعنتها 
ورفضهللا لتحذيللرات الشللرعية اليمنية 
األمللن  ومجلللس  التعللاون  ومجلللس 
وللمبادرات السلللمية كافللة، والمضي 

الشللعب  علللى  عدوانهللا  فللي  قدمللًا 
اليمنللي وسلللطته الشللرعية وتهديللد 
جللاءت  فقللد  ولللذا  المنطقللة،  أمللن 
اسللتجابة الدول الشللقيقة والصديقة 
المشللاركة في عاصفللة الحزم لطلب 
فخامة رئيللس الجمهورية اليمنية عبد 
ربه منصللور هادي للوقللوف إلى جانب 
اليمن الشقيق وشعبه العزيز وسلطته 
الشللرعية وردع العللدوان الحوثي الذي 
يشللكل تهديللدًا كبيرًا ألمللن المنطقة 
واسللتقرارها وتهديللدًا للسلللم واألمن 
الدولي ومواجهة التنظيمات اإلرهابية«. 
وأكللد خللادم الحرميللن الشللريفين أن 
الريللاض تفتللح أبوابها لجميللع األطياف 
فللي  الراغبللة  اليمنيللة  السياسللية 
المحافظة على أمن اليمن واسللتقراره 
لاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون 
في إطللار التمسللك بالشللرعية ورفض 
االنقاب عليها وبما يكفل عودة الدولة 
لبسللط سلللطتها على كافللة األراضي 
اليمنيللة وإعللادة األسلللحة إلللى الدولة 

  إن القضية الفلسطينية 

في مقدمة اهتماماتنا وموقف 

المملكة العربية السعودية يظل 

كما كان دائمًا مستندًا إلى ثوابت 

ومرتكزات تهدف جميعها إلى 

تحقيق السالم الشامل 

والعادل   
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وعللدم تهديللد أمن الللدول المجللاورة، 
مؤمًا أن يعود من تمرد على الشرعية 
لصوت العقللل والكف عن االسللتقواء 
بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب 
اليمنللي العزيللز والتوقللف عللن الترويج 
وقللال  اإلرهللاب.  بللذور  وزرع  للطائفيللة 
»حفظلله اهلل« في كلمتلله: »إن القضية 
اهتماماتنا،  مقدمة  في  الفلسللطينية 
السللعودية  العربية  المملكة  وموقف 
يظللل كمللا كان دائمللًا، مسللتندًا إلللى 
ثوابت ومرتكزات تهللدف جميعها إلى 
تحقيق السللام الشللامل والعادل في 
المنطقة على أساس استرداد الحقوق 
المشللروعة للشعب الفلسللطيني بما 
فللي ذلك حقلله المشللروع في إنشللاء 
دولته المسللتقلة وعاصمتهللا القدس 
الشللريف«. وأوضللح أن األزمللة السللورية 
مللا زالت تراوح مكانها ومع اسللتمرارها 
تسللتمر معاناة وآالم الشللعب السوري 
المنكوب بنظام يقصف القرى والمدن 
والبراميل  السللامة  والغازات  بالطائرات 
المتفجرة ويرفض كل مسللاعي الحل 
اإلقليمية والدولية، مشللددًا  السلللمي 
إلنهللاء  جهللد  أي  أن  علللى  اهلل«  »رعللاه 
المأسللاة السللورية يجب أن يستند إلى 
»ال  األول، قائللًا:  إعللان مؤتمللر جنيللف 
نستطيع تصور مشللاركة من تلطخت 
أياديهم بدماء الشللعب السللوري في 

تحديد مستقبل سوريا«.
وفللي التاسللع والعشللرين مللن شللهر 
١٤٣٧هللل  عللام  مللن  اآلخللرة  جمللادى 
خللادم  ورعايتلله  اهلل  بحفللظ  وصللل 
سلللمان  الملللك  الشللريفين  الحرميللن 
بللن عبدالعزيز آل سللعود إلللى القاهرة 
فللي زيللارة رسللمية لجمهوريللة مصللر 
العربيللة تلبية للدعللوة الموجهللة إليه 
من أخيلله فخامللة الرئيللس عبدالفتاح 
الحرميللن  خللادم  وعقللد  السيسللي. 
رئيللس جمهورية  الشللريفين وفخامة 
مصللر العربية، جلسللة مباحثللات ثنائية 
العاقللات  اسللتعراض  خالهللا  جللرى 
األخوية بين البلدين الشللقيقين، وبحث 
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عللدد مللن الموضوعللات ذات االهتمام 
السيسللي  الرئيللس  وقلللد  المشللترك، 
خادم الحرمين الشللريفين قادة النيل 
أرفع األوسللمة تقديرا للله »حفظه اهلل« 
لما قللدم من خدمات إنسللانية جليلة، 
وأعلن خادم الحرمين الشريفين خال 
الزيللارة عللن اتفاقلله مع أخيلله فخامة 
رئيللس  السيسللي  عبدالفتللاح  الرئيللس 
جمهوريللة مصللر العربيللة على إنشللاء 
جسللر بري يربط بين البلدين الشقيقين 
اللذين يقعان في قلللب العالم، وأكد 
خللادم الحرميللن الشللريفين أن هللذه 
الخطوة التاريخيللة، المتمثلة في الربط 
البري بين القارتين اآلسيوية واألفريقية، 
تعللد نقلة نوعيللة ذات فوائللد عظمى، 
بيللن  التجللاري  التبللادل  حيللث سللترفع 
القارات إلى مسللتويات غير مسللبوقة، 
وتدعم صللادرات البلدين إلللى العالم، 
كمللا أن هذا الجسللر سيشللكل منفذًا 
دوليللًا للمشللاريع الواعدة فللي البلدين 

ومعبرًا أساسلليًا للمسافرين من حجاج 
ومعتمريللن وسللياح، إضافللة إلى فرص 
العمللل التللي سلليوفرها الجسللر ألبناء 
المنطقة. وبدوره اقترح فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيسللي رئيللس جمهورية 
الملللك  اسللم  إطللاق  العربيللة  مصللر 
سلمان بن عبدالعزيز على الجسر البري 
المزمللع إنشللاؤه ويربط بيللن المملكة 
ومصللر. وزار خادم الحرمين الشللريفين 

الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« جامع األزهللر بجمهورية 
مصللر العربية، وأدى فيلله ركعتي تحية 
المسللجد. كمللا اطلع »أيللده اهلل« على 
صللور تبين تصاميللم وعناصر مشللروع 
إعللادة تأهيل جامللع ومشلليخة األزهر 
األثريللة الذي بللدأ العمللل فيلله بمبادرة 
من خللادم الحرمين الشللريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود »رحمه 
اهلل«، واطلع على مجسمات للمشروع 
واسللتمع »حفظلله اهلل« إلى شللرح واٍف 
عللن مللا يضملله المشللروع مللن مباني 
سللكنية وتعليميللة. بعد ذلللك تفضل 
خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر 
األسللاس لمدينللة البعللوث اإلسللامية 
التي تشمل مجمعات سكنية ومرافق 
خدميللة وتعليمية لطلبللة األزهر، وقال 
»علللى  الشللريفين:  الحرميللن  خللادم 
بركة اهلل، بسللم اهلل الرحمللن الرحيم 
وبه نسللتعين، ونسللأل اهلل عز وجل، أن 

  إن واقعنا اليوم يحتم 

علينا الوقوف معًا أكثر من 

أي وقت مضى لمحاربة آفة 

اإلرهاب وحماية جيل الشباب من 

الهجمة الشرسة التي يتعرض 

لها والهادفة إلى إخراجه عن 

منهج الدين القويم   
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يوفقنا لخدمة األزهر ألنه من مساجد 
اهلل التي يعبللد فيها اهلل ويدرس فيها 
اإلسللام ونرجللو التوفيق إن شللاء اهلل، 
وندعمهللم بكل مللا يلزمهم إن شللاء 
اهلل«. وشهد خادم الحرمين الشريفين 
وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية 
توقيللع ٢١ اتفاقيللة ومذكللرة تفاهللم 
اسللتثمارية بيللن البلدين فللي عدد من 
تللم  المجللاالت وإعانيللن لمشللروعين 
الحرمين  تأسيسللهما. وتسلللم خادم 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود، خال زيارته لمصر، شللهادة 
للله  الممنوحللة  الفخريللة  الدكتللوراه 
»حفظلله اهلل« مللن جامعللة القاهللرة.

وفللي الرابللع مللن شللهر رجللب لعللام 
١٤٣٧هل وصل بحفظ اهلل ورعايته خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيللز آل سللعود، إلللى أنقللرة في 
مسللتهل زيارة لجمهوريللة تركيا تلبية 
فخامللة  مللن  للله  الموجهللة  للدعللوة 
الرئيس رجب طيب اردوغان، واسللتقبل 
فخامللة رئيس جمهوريللة تركيا خادم 
الحرميللن الشللريفين وجللرت مراسللم 
منح خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود وسام 
الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا 
يمنح لقادة ورؤسللاء الللدول. وقد أعرب 
خادم الحرمين الشللريفين عن شللكره 
وتقديللره علللى تكريمه بهذا الوسللام 
وقد أعللرب خادم الحرمين الشللريفين 
عن شللكره وتقديره على تكريمه بهذا 
»أود أن  الوسللام وقللال »حفظلله اهلل«: 
أعبر عن شللكري وتقديري لتقلدي هذا 
الوسام الكبير الذي أعتبره ليس تكريمًا 
لللي فقللط ولكللن للمملكللة العربيللة 
السللعودية حكومة وشللعبًا. يسللرني 
فللي البدايللة أن أتقللدم ببالللغ الشللكر 
والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة 
حكومة وشعبًا بقيادة فخامة الرئيس 
السللتضافتها  أردوغللان  طيللب  رجللب 
القمة اإلسللامية الثالثة عشللرة وعلى 
حسن االستقبال والتنظيم, وال يفوتني 
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أن أتوجلله بالشللكر لجمهوريللة مصللر 
العربية على ما بذلته من جهود مميزة 
خللال رئاسللة مصللر للللدورة السللابقة, 
والشكر موصول لمعالي األمين العام 
فيهللا  العامليللن  وكافللة  للمنظمللة, 
علللى مللا يبذلونه مللن جهللود مميزة. 
اإلخوة الكللرام: إننا مطالبون بمعالجة 
قضايا أمتنا اإلسللامية وفي مقدمتها 
إيجاد حل عادل للقضية الفلسللطينية 
العربيللة  السللام  لمبللادرة  وفقللًا 
وإنهللاء  الدوليللة,  الشللرعية  وقللرارات 
األزمة السللورية وفقًا لمقللررات جنيف 
١ وقللرار مجلللس األمللن ٢٢5٤, ودعللم 
الجهللود القائمة إلنهاء األزمللة الليبية. 
وفللي الشللأن اليمنللي ندعللم الجهود 
المبذولللة مللن األمم المتحللدة إلنجاح 
المشاورات التي سللتعقد في الكويت 
تنفيللذًا لقللرار مجلس األمللن ٢٢١6. أيها 
اإلخللوة: إن واقعنللا اليوم يحتللم علينا 
الوقوف معًا أكثر مللن أي وقت مضى 
لمحاربللة آفللة اإلرهللاب وحمايللة جيل 
الشللباب مللن الهجمللة الشرسللة التي 
يتعللرض لهللا والهادفللة إلللى إخراجه 
عن منهج الديللن القويم واالنقياد وراء 
من يعيثون في األرض فسللادًا باسللم 
الدين الذي هو منهم براء. وقد خطونا 
خطوة جادة في هذا االتجاه بتشكيل 
التحالف اإلسامي العسكري لمحاربة 
اإلرهللاب الللذي يضللم تسللعًا وثاثيللن 
دولة لتنسلليق كافة الجهود من خال 
وماليللة  وإعاميللة  فكريللة  مبللادرات 
وعسللكرية تتماشللى كلها مع مبادئ 
المنظمللة وأهدافهللا. إن ما يتعرض له 
عالمنا اإلسللامي مللن صراعات وأزمات 
تتمثل في التدخل السللافر في شؤون 
عللدد مللن الللدول اإلسللامية وإحللداث 
الفتللن واالنقسللامات, وإثللارة النعللرات 
واسللتخدام  والمذهبيللة  الطائفيللة 
المسلللحة لغرض زعزعة  الميليشلليات 
أمننللا واسللتقرارنا لغرض بسللط النفوذ 
والهيمنة يتطلب منا وقفة جادة لمنع 
تلللك التدخللات وحفظ أمن وسللامة 
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عالمنللا اإلسللامي. وفقنللا اهلل جميعًا 
إلللى كل ما نصبو إليلله ونتطلع لبلوغه 
مللن التضامللن والتعاضد لمللا فيه خير 
أمتنللا وشللعوبنا عمللًا بقوللله تعالللى: 
وتعاونوا على البللر والتقوى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان. والسام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته«.

شللهر  مللن  والعشللرين  الثالللث  وفللي 
محللرم لعللام ١٤٣8هللل وصللل خللادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سللعود »حفظه اهلل« إلى 
دولللة قطر لتقديللم العللزاء، في وفاة 
صاحب السمو الشلليخ خليفة بن حمد 
آل ثانللي »رحملله اهلل«، وفي شللهر ربيع 
األول مللن العللام الجللاري قللام خادم 
الحرميللن الشللريفين بجولللة خليجيللة 
شللملت دول اإلمارات وقطللر والبحرين 
والكويللت، بدأهللا »حفظلله اهلل« بزيللارة 
إلللى دولللة اإلمللارات العربيللة المتحدة، 
شللرف خالها مأدبة العشللاء الرسمية 
خللادم  شللرف  كمللا  زيارتلله،  بمناسللبة 

الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
مهرجللان زايللد التراثي، حيللث كان في 
اسللتقباله »رعللاه اهلل« صاحللب السللمو 
الشلليخ محمللد بللن راشللد آل مكتللوم 
العربيللة  اإلمللارات  دولللة  رئيللس  نائللب 
المتحدة رئيس مجلللس الوزراء حاكم 
دبللي وصاحللب السللمو الشلليخ محمد 
بللن زايللد آل نهيللان ولي عهللد أبو ظبي 
نائللب القائد األعلى للقوات المسلللحة 
المتحللدة.  العربيللة  اإلمللارات  بدولللة 
دبللي  إمللارة  أيضللًا،  اهلل«،  »حفظلله  وزار 
وتجول ببيت الشلليخ سعيد آل مكتوم 
التاريخي، الللذي يعد من أقدم المباني 
في إمارة دبي، وتم بناؤه سللنة ١896م، 
كما تجول في متحف سللاروق الحديد 
واطلللع على مللا يحتويه مللن مقتنيات 
و قطللع أثريللة. وخللال زيارتلله »حفظه 
اهلل« دولة قطر شللرف خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود حفل العشللاء الللذي أقامه 
صاحب السمو الشلليخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، فللي المنطقللة التعليمية في 
الدوحة بحضور صاحب السللمو الشيخ 
تميم بللن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، 
حيث تلقى خادم الحرمين الشللريفين 
هدية عبللارة عن مجموعة مللن الخيل 
صاحللب  قدمهللا  األصيلللة  العربيللة 
السللمو الشلليخ تميم بن حمد آل ثاني، 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  واطلللع 
»حفظه اهلل« على مجسللم للمنطقة 
التعليمية بالدوحة، واسللتمع إلى شرح 
عللن مللا تضّملله المنطقللة مللن مباني 
جامعية، وسللكن للطللاب والطالبات، 
المرافقللة.  الخدمللات  إلللى  باإلضافللة 
وشللرف »حفظلله اهلل« أيضًا فللي قصر 
البحللر بالدوحللة مأدبة الغللداء الخاصة 
التللي أقامهللا صاحب السللمو الشلليخ 
تميم بللن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، 
تكريمللًا للملللك المفللدى. ورأس خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« وفد 

المملكة في الدورة السابعة والثاثين 
التعللاون  األعلللى لمجلللس  للمجلللس 
لللدول الخليج العربيللة التي عقدت في 
مملكللة البحرين، واسللتقبل »أيده اهلل« 
فللي مقللر إقامتلله بمملكللة البحريللن 
صاحب السمو السيد فهد بن محمود 
آل سللعيد نائب رئيللس الوزراء لشللؤون 
مجلس الللوزراء بسلللطنة عمللان. وتم 
خال االسللتقبال اسللتعراض العاقات 
الثنائية بين البلدين الشللقيقين، وألقى 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود خال 
القمة الخليجية الكلمة التالية: »الحمد 
هلل والصاة والسللام على رسول اهلل، 
وعلللى آله وصحبلله أجمعيللن. صاحب 
الجالللة األخ العزيللز الملللك حمللد بللن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
السللمو  أصحللاب  إخوانللي  الشللقيقة 
السللام عليكم ورحمللة اهلل وبركاته: 
يسللرني في مسللتهل هللذه القمة أن 
أتقللدم ألخللي جالللة الملللك حمد بن 
عيسللى آل خليفللة وحكومة وشللعب 
بوافللر  الشللقيقة  البحريللن  مملكللة 
التقدير وعظيم االمتنان على ما لقيناه 
من حسللن االسللتقبال وكرم الضيافة، 
متمنيللًا ألخللي جالة الملللك حمد كل 
التوفيق والسللداد خال ترؤسه ألعمال 
هللذه الدورة، مبديللًا ارتياحي لما قامت 
به األجهزة المختصة في مجلسنا من 
عمللل جاٍد خال العللام المنصرم وفق 
اآلليللات التللي أقرهللا المجلللس، والتي 
تهدف إلللى االرتقاء بمسللتوى التعاون 
والتنسيق، ومن ضمنها قرار إنشاء هيئة 
الشللؤون االقتصاديللة والتنمويللة التي 
باشللرت أعمالها مؤخرًا تعزيللزًا للعمل 
المشللترك فللي المجللاالت االقتصادية 
والتنمويللة. إخوانللي األعللزاء: ال يخفللى 
علللى الجميع مللا تمر بلله منطقتنا من 
ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من 
أزمات تتطلب منا جميعًا العمل سللويًا 
بللروح  معهللا  والتعامللل  لمواجهتهللا 
المسللؤولية والعزم، وتكثيف الجهود 

عالمنــا  لــه  يتعــرض  مــا  إن    

اإلســالمي مــن صراعــات وأزمــات 

وتدخل سافر في شؤون عدد من 

الدول اإلسالمية يتطلب منا وقفة 

جادة لمنــع تلك التدخالت وحفظ 

أمن وسالمة عالمنا اإلسالمي   

  ال يخفى على الجميع ما تمر 

به منطقتنا من ظروف بالغة 

التعقيد وما تواجهه من أزمات 

تتطلب منا جميعًا العمل سويًا 

لمواجهتها والتعامل معها بروح 

المسؤولية والعزم   
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واالسللتقرار  األمللن  دعائللم  لترسلليخ 
لدولنللا  واالزدهللار  والنمللاء  لمنطقتنللا، 
الللذي  المؤلللم  الواقللع  إن  وشللعوبنا. 

تعيشلله بعض من بلداننللا العربية، من 
إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء 
هو نتيجة حتمية للتحالف بين اإلرهاب 

والطائفيللة والتدخللات السللافرة، مما 
واالسللتقرار  األمللن  زعزعللة  إلللى  أدى 
فيهللا. فبالنسللبة لألوضاع فللي اليمن 
الشللقيق، مللا زالللت الجهود مسللتمرة 
إلنهللاء الصللراع الدائر هنللاك بما يحقق 
لليمللن األمن واالسللتقرار تحللت قيادة 
حكومته الشللرعية، ووفقللًا لمضامين 
المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار 
الوطني وقرار مجلس األمن رقم ٢٢١6، 
مشلليدين بمسللاعي مبعللوث األميللن 
العللام لألمللم المتحللدة. وفي سللوريا 
يؤلمنللا جميعًا ما وصلللت إليه تداعيات 
الشللعب  يعانيلله  ومللا  هنللاك،  األزمللة 
السوري الشقيق من قتل وتشريد، مما 
يحتم علللى المجتمللع الدولي تكثيف 
الجهللود إليقللاف نزيللف الللدم، وإيجاد 
حللل سياسللي يضمللن تحقيللق األمللن 
واالسللتقرار، وحفللظ وحللدة وسللامة 
األراضي السللورية. إخواني األعزاء: على 
الرغم مما حققه المجلس من إنجازات 
مهمللة، إاّل أننللا نتطلللع إلى مسللتقبل 
أفضللل يحقللق فيه اإلنسللان الخليجي 
تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش 
الكريللم، ويعللزز مسلليرة المجلس في 
الساحتين االقليمية والدولية من خال 
سياسللة خارجيللة فعالة تحقللق األمن 
السام  للمنطقة، وتدعم  واالسللتقرار 
اإلقليمي والدولي. وفي الختام أتمنى 
ألخي جالة الملك حمد بن عيسللى آل 
خليفة التوفيق والسللداد خال ترؤسه 
ألعمللال هذه الدورة. والسللام عليكم 
انتهللاء  وبعللد  وبركاتلله«.  اهلل  ورحمللة 
أعمال قمة دول مجلس التعاون لدول 
الخليللج العربيللة بللدأ خللادم الحرميللن 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل« زيارة رسللمية 
عقللد  الشللقيقة،  البحريللن  لمملكللة 
خالهللا فللي قصللر الصخيللر بمملكللة 
البحرين، وجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين جلسة 
مباحثات رسللمية. وجرى خال الجلسة 
اسللتعراض العاقات األخويللة الوثيقة 
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ومجللاالت  الشللقيقين،  البلديللن  بيللن 
التعاون الثنائي في مختلف المجاالت، 
كمللا جرى بحللث مسللتجدات األحداث 
علللى السللاحتين اإلقليميللة والدوليللة، 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  وتوجلله 
يصحبلله جالللة ملك مملكللة البحرين 
في موكب رسللمي إلللى قصر صاحب 
بللن  خليفللة  األميللر  الملكللي  السللمو 
سلللمان آل خليفة رئيللس وزراء مملكة 
البحرين حيث شللرف »رعللاه اهلل« مأدبة 
الغللداء التي أقيمللت بهذه المناسللبة. 
وقد اتفق خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وأخوه جالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفللة ملك مملكللة البحرين على أن 
يتم إجراء دراسة لمشروع جسر الملك 

حمد موازيًا لجسللر الملللك فهد ليربط 
مملكللة البحريللن والمملكللة العربيللة 
السعودية بتمويل من القطاع الخاص. 
واختتللم خللادم الحرميللن الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
دولللة  إلللى  بزيللارة  الخليجيللة  جولتلله 
الكويت، حيللث اسللتقبل »حفظه اهلل« 
في مقللر إقامته هناك، سللمو الشلليخ 
نللواف األحمد الجابر الصبللاح ولي عهد 
دولللة الكويللت، كمللا اسللتقبل سللمو 
الشلليخ جابللر المبللارك الحمللد الصبللاح 
رئيللس مجلس الللوزراء بدولللة الكويت، 
واسللتقبل معالي الشلليخ صباح الخالد 
لرئيللس  األول  النائللب  الصبللاح  الحمللد 
مجلللس الللوزراء وزيللر الخارجيللة بدولة 
االسللتقباالت  خللال  وجللرى  الكويللت، 

تبادل األحاديث حول العاقات الوثيقة 
بين البلديللن الشللقيقين. وعقد خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
وصاحب السللمو الشلليخ صباح األحمد 
الجابر الصبللاح أمير دولللة الكويت، في 
قصللر بيللان بالكويت جلسللة مباحثات 
رسمية. وفي بداية الجلسة، قلد سمو 
أميللر دولللة الكويللت، خللادم الحرمين 
الشللريفين، قادة مبللارك الكبير تقديرًا 
للملك المفللدى، بعد ذلللك جرى خال 
جلسللة المباحثات الرسمية، استعراض 
العاقات األخوية التاريخية بين البلدين 
مسللتجدات  آخللر  وبحللث  الشللقيقين، 
األوضللاع في المنطقة. وشللرف خادم 

الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
مأدبللة العشللاء التللي أقامهللا صاحب 
السللمو الشلليخ صبللاح األحمللد الجابللر 
الكويللت تكريًمللا  أميللر دولللة  الصبللاح 
للملللك المفللدى، كما شللرف »حفظه 
اهلل« الحفللل الذي أقيم بمركز الشلليخ 
جابر األحمللد الثقافي، بمناسللبة زيارته 
»حفظلله اهلل« لدولللة الكويللت، حيللث 
لخللادم  هديتيللن  طفلتللان  قدمللت 
الحرمين الشللريفين وسللمو أمير دولة 
الكويت وسللط مجموعة من األطفال 
بالملللك  للترحيللب  اصطفللوا  الذيللن 
المفللدى، فيمللا أدى طفللل فقللرة دعا 
خالهللا لخللادم الحرميللن الشللريفين 

  ما زالت الجهود مستمرة 

إلنهاء الصراع الدائر في اليمن 

الشقيق بما يحقق لليمن األمن 

واالستقرار تحت قيادة حكومته 

الشرعية ووفقًا لمضامين 

المبادرة الخليجية   
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الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وصاحب السللمو الشلليخ صباح األحمد 
الجابللر الصبللاح، و شللاهد »حفظه اهلل« 
والجميع فيلمللًا وثائقيًا بعنوان »العزم 
العاقللات  تاريللخ  واحللد« عللن مسلليرة 
السعودية الكويتية. وفي ختام زيارته 
شرف خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« بللدار سلللوى فللي الكويللت مأدبة 
العشاء التي أقامها تكريما له »حفظه 
صبللاح  الشلليخ  السللمو  صاحللب  اهلل« 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

مشاريع عمالقة
 وفللي الل ٢٣ من شللهر صفللر الماضي 
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلللمان بللن عبدالعزيز آل سللعود إلى 
المنطقة الشللرقية قادمًا من الرياض. 
وبعللد أن شللرف »حفظلله اهلل« حفللل 
االسللتقبال بإمارة المنطقة الشللرقية 
ألقللى كلمللة قللال فيهللا: »لقللد تبنينا 
رؤية المملكللة ٢٠٣٠ التي تعكس قوة 
ومتانة االقتصاد السعودي، والتي من 
شللأنها االنتقللال بالمملكة إلللى آفاق 
أوسع وأشمل، والبد من تظافر جهود 
المجتمللع إلنجاحهللا، وعلللى الللدوام 
أظهر المواطن السللعودي استشعارًا 
كبيرًا للمسللؤولية، وشكل مع قيادته 
وحكومته سدًا منيعًا أمام الحاقدين 
والطامعين، وأفشل، بعد توفيق اهلل، 
الكثير من المخططات التي تستهدف 
الوطن في شللبابه ومقدراته. إخواني 
التللي  المنطقللة  هللذه  مللن  وأبنائللي: 
يسللرني دائمللًا وجللودي معكللم في 
ربوعهللا أشللكركم من األعمللاق على 
هللذه الحفللاوة البالغة، وأدعللو اهلل أن 
يديم علللى هذا الوطن أمنلله ورخاءه، 
وأن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا 
فللداًء لدينهللم ووطنهللم، وأن يمدنا 
بادنللا  لخدمللة  والتوفيللق  بالعللون 
الغالية. والسللام عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته«. وفي الل ٢6 من الشهر نفسه 

الشللريفين  الحرميللن  خللادم  شللرف 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« في قصر هجر باألحساء 
محافظللة  أهالللي  اسللتقبال  حفللل 
األحساء، وفي نفس اليوم رعى خادم 
الحرميللن الشللريفين الملللك سلللمان 
بن عبدالعزيز آل سللعود »حفظه اهلل« 
حفللل تدشللين ووضع حجر األسللاس 
لعللدد من مشللروعات وزارة اإلسللكان 
بالمحافظة، ودشن »حفظه اهلل« في 
الل ٢9 منه في مدينة الجبيل الصناعية 
مللن  لعللدد  األسللاس  حجللر  ووضللع 
المشللروعات الصناعية والتنموية في 
السللعودية  وأرامكو  الملكيللة  الهيئة 
والقطاع الخاص. كما دشللن »حفظه 
اهلل« مشللاريع التعديللن فللي مدينللة 
رأس الخير بالمنطقة الشللرقية والبنية 
األساسللية التنموية. ودشللن أيضًا في 
الثانللي مللن شللهر ربيللع األول الجللاري 
النفطيللة  المشللروعات  مللن  عللددًا 
العماقة ألرامكو السللعودية، ومركز 
الملللك عبدالعزيللز الثقافللي العالمي 
بالظهللران. وتفضللل خللادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ذراع  برفللع  اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل 
التحكللم لتتدفق الطاقة من معامل 
الوطللن إيذانللًا بتدشللينها حيللث تبلغ 

قيمة المشللروعات اإلجماليللة حوالي 
طاقتهللا  ومجمللوع  ريللال،  مليللار   ١6٠
برميللل  ماييللن   ٣ حوالللي  اإلنتاجيللة 
مكافللئ مللن النفللط الخللام والغللاز 
يوميللًا. وافتتللح »حفظلله اهلل« معرض 
»طرق التجللارة في الجزيللرة العربية - 
روائع آثار المملكة العربية السللعودية 
عبر العصللور« المقام في مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي، واستمع 
لشللرح مللن صاحللب السللمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني عن المعللرض الذي يقام في 
المملكللة بعد محطاته السللابقة في 
أربعة متاحف أوربية، وخمسة متاحف 
أمريكيللة، اسللتقبل خالهللا أكثللر من 

ثاثة مايين زائر. 
وفي الل ٢٣ من شهر ربيع األول الجاري أقر 
مجلس الوزراء في جلسللته االستثنائية 
التللي عقدها برئاسللة خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود، فللي قصر اليمامللة بمدينة 
الرياض الميزانيللة العامة للدولة للعام 
المالللي الجديللد ١٤٣8 / ١٤٣9هللل. حيللث 
وجه خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود »أيده 
اهلل« كلمة إلخوانلله وأبنائه المواطنين، 
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أعلللن فيهللا الميزانية. وفيمللا يلي نص 
الشللريفين:  الحرميللن  خللادم  كلمللة 
»بسللم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل 
رب العالميللن، والصللاة والسللام على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أيهللا المواطنون والمواطنات السللام 
عليكللم ورحمللة اهلل وبركاتلله: بعللون 
اهلل وتوفيقلله، نعلن هذا اليوم ميزانية 
السللنة المالية القادمللة ١٤٣8 / ١٤٣9هل، 
اقتصاديللة  ظللروف  فللي  تأتللي  التللي 
شللديدة التقلللب عانت منهللا معظم 
الللدول، وأدت إلى بطء النمو االقتصادي 
العالمي، وانخفاض في أسللعار النفط، 
ممللا أثر على بادنا، وقد سللعت الدولة 
إلللى التعامل مللع هذه المتغيللرات بما 
ال يؤثللر على مللا نتطلللع إلللى تحقيقه 
من أهللداف. أيها اإلخللوة واألخوات: إن 

اقتصادنللا، بفضللل اهلل، متيللن  ويملك 
القللوة الكافيللة لمواجهللة التحديللات 
وهللذا  الحاليللة  والماليللة  االقتصاديللة 
نتيجللة، بعللد توفيللق اهلل، للسياسللات 
اتخذتهللا  التللي  الحصيفللة  الماليللة 
الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز 
مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها التنفيذية 
وفق رؤية إصاحية شللاملة من شأنها 
االنتقللال بالمملكللة إلللى آفللاق أوسللع 
وأشللمل لتكون قادرة، بإذن اهلل تعالى، 
وتعزيللز  التحديللات،  مواجهللة  علللى 
موقعهللا فللي االقتصللاد العالمي، إن 
ليسللت فقللط مجموعللة مللن  رؤيتنللا 
الطموحللات، بللل هللي برامللج تنفيذية 
لنتمكن، بحول اهلل، من تحقيق أولوياتنا 
الوطنيللة وإتاحللة الفللرص للجميع من 

خللال تقويللة وتطويللر الشللراكة مللع 
القطاع الخاص، وبنللاء منظومة قادرة 
التنسلليق  وتيللرة  ورفللع  اإلنجللاز،  علللى 
الحكوميللة  األجهللزة  بيللن  والتكامللل 
المالللي  االنضبللاط  ومواصلللة  كافللة، 
وتعزيز الشفافية والنزاهة. وقد سعينا 
من خال هذه الميزانية وبرامجها لرفع 
كفاءة اإلنفاق الرأسللمالي والتشغيلي 
الماليللة  وضللع  وتقويللة  الدولللة،  فللي 
العامللة وتعزيللز اسللتدامتها، وإعطللاء 
التنموية  والبرامللج  للمشللاريع  األولوية 
المواطللن  تخللدم  التللي  والخدميللة 
بشللكل مباشللر، وتسللهم في تفعيل 
دور القطاع الخاص وزيادة مسللاهمته 
في الناتللج المحلللي اإلجمالللي. ونحن 
متفائلللون بقدرتنللا على اإلنجللاز، بعون 
اهلل، ثم بدعللم مواطني بادنا األوفياء 
لتحقيق الرفللاه االقتصادي المنشللود. 
ونؤكللد علللى الجميللع الحللرص علللى 
تنفيللذ هللذه الميزانيللة بللكل دقللة بما 
يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة 
الخدمللات  وتحسللين  والمتوازنللة، 
أن  اهلل  نسللأل  للمواطنيللن.  المقدمللة 
تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن 
والمواطللن. والسللام عليكللم ورحمة 

اهلل وبركاته«. 

نجاحات متوالية
وقد سللطر خادم الحرمين الشللريفين 
منذ توليه إمارة الرياض نجاحات كبيرة 
األداء  سللتبقى شللاهدة علللى حسللن 
وغللزارة العطاء في مجللاالت متعددة، 
فقد كان »حفظلله اهلل« دائم التوجيه 
والتنبيه على رجال األعمال في المملكة 
أن يضعوا اهلل عللز وجل نصب أعينهم 
في كل تعاماتهم اسللتنادًا لما دأبت 
عليه باد الحرمين في شتى المجاالت، 
ففي يوم لقللاء جمعه ببعضهم في 
مقللر الغرفللة التجاريللة الصناعيللة في 
العاصمة الريللاض قال لهم »أيده اهلل«: 
كبللرى  مسللؤولية  مسللؤولون  إنكللم 
أمللام اهلل قبللل كل شلليء ثللم أمللام 
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مواطنيكم ووطنكم أنتم وزمائكم 
في الغللرف التجاريللة الصناعية األخرى 
ورجللال األعمللال فللي كل المجللاالت«، 
مضيفللًا: »من أشللاهده اآلن أمامي من 
وزراء سابقين ونواب وزراء ووكاء وزارات 
ومديللري عموم فللي الدولة اكتسللبوا 
الخبرة والتجربة من عملهم الرسللمي 
وجللاؤوا فللي عمل آخللر ال يقللل أهمية 
علللى اإلطللاق عللن عملهم الرسللمي 
الحكومللي، فواجب الدولللة عليكم أو 
عليهللم أدوه واآلن يللؤدون واجللب آخر 
هو واجللب االقتصاد الوطني... االرتجال 
دائمًا أو القفز السللريع ربمللا فيه بعض 
مكاسللب ربمللا البعللض حقللق بعللض 
مكاسللب منلله.. لكللن الشلليء المبنى 
علللى أسللس ثابتة هللذا هو مللا نريده«.

ومن أوجلله رعايته »رعاه اهلل« لمناشللط 
افتتاحلله  المملكللة،  فللي  االقتصللاد 
والنللدوات  المعللارض  مللن  للعديللد 
االقتصاديللة ونذكر منها  والفعاليللات 
افتتاحلله معللرض الصناعللات الوطنية 
والكهرباء، الذي وصفه خادم الحرمين 
للصللورة  تجسلليد  بأنلله  الشللريفين 
الحقيقيللة للصناعللة السللعودية. كما 
كان دائم المطالبة من وسائل اإلعام 
أن  والمسللموعة  والمكتوبللة  المرئيللة 
تعطى فكللرة كاملللة عللن الصناعات 

الوطنيللة حتللى تصللل لللكل مواطنللي 
المملكة ويتعرفوا عليها ويسللتفيدوا 
منهللا أسللوة بغيرهللا مللن المنتجللات 
والصناعللات. ونذكر أيضللًا رعايته حفل 
للمصنللع  العزيللز  عبللد  الملللك  جائللزة 
المثالللي حيللث يسلللم »حفظلله اهلل« 
الللدروع والشللهادات للمصانللع الفائزة 
الصناعيللة،  القطاعللات  مختلللف  فللي 
وكذلك افتتاحه االجتماعات المشتركة 
للهيئللات الماليللة العربيللة وتأكيللده أن 
تتابللع  السللعودية  العربيللة  المملكللة 
باهتمام مسلليرة هذه الهيئات وتعمل 
بالتعللاون مللع أشللقائها علللى ضمللان 
اسللتمرار جهودهللا في دعللم التنمية 
االقتصادية فللي الوطن العربي وتعزيز 
التعاون االقتصادي والتجاري بين دوله. 
وقللد كان خللادم الحرمين الشللريفين 
يؤمللن أيما إيمللان أن السللعودة عامل 
مهم جللدًا ومتطلب وطني وشللعبي 
الخللاص  االقتصللادي  المجللال  فللي 
ولذلللك فالدولة، رعاها اهلل، توليها ُجل 
االهتمام وتشللجع رجللال األعمال على 
تنفيذهللا لما تعود به مللن نفع وفائدة 
للتاجللر وللمواطللن وللدولللة. وحينمللا 
افتتح »حفظه اهلل« منتدى التنافسللية 
الدولي شدد على أن اإلصاحات سوف 
تسللتمر بإذن اهلل وبالتزامن معها أعلن 

أن مشللروعًا متكامللًا إلصللاح القضاء 
تللم تبنيلله بتخصيللص سللبعة مليارات 
ريال إلنجاحه وكذلك تم تبني مشروع 
متكامل آخر ال يقل أهمية وهو برنامج 
تطويللر التعليللم العام فللي المملكة 
وخصللص للله أكثللر مللن »١١« مليللارًا من 
الرياالت، وال شللك في أن اهتمام خادم 
الحرميللن الشللريفين بتطللور االقتصاد 
السللعودي يجسللد اهتمام الحكومة 
الرشلليدة بتحقيللق معادلللة اقتصادية 
أسسللها بيئة اقتصادية جاذبة ورؤوس 
أمللوال ناجعة ومواطللن ينهل الفائدة، 
فللي سللبيل تحقيللق عيش رغيللد على 

أرض الحرمين الشريفين.

االهتمام بالقرآن وأهله
»من فضل اهلل ونعملله، أن نحتفل كل 
سللنة، بأهل القرآن من حفظته، وتاليه، 
ومجوديه، ومفسريه«.. »إن أكبر النعم 
من اهلل عللز وجل، وهي كثيللرة، أن نقرأ 
كتابه ونعمل بلله، وهذه الباد، والحمد 
هلل، دسللتورها كتللاب اهلل«.. هكذا يردد 
خللادم الحرميللن الشللريفين فللي كل 
مرة يرعى فيهللا حفًا لتكريم حفظة 
يفتتللح  حينمللا  أو  الكريللم  اهلل  كتللاب 
جامعًا أو مسللجدًا فللي المملكة، تلك 
الرعايات واالفتتاحات التي الزمت اسم 
سلللمان بن عبللد العزيز آل سللعود منذ 
أن كان أميللرًا للرياض حتللى بات خادمًا 
للبيتين الشللريفين فللي مكة المكرمة 
والمدينللة المنللورة وملللكًا لدولة هبط 
فيهللا الوحللي وباتت قبلة للمسلللمين 
في كل أرجاء المعمورة. يكفي ليعرف 
كل منا حجم اهتمام خادم الحرمين 
الشللريفين بالقللرآن الكريللم وأهله أن 
وهللو  كلماتلله  معانللي  فللي  يخللوض 
يقول: »الحمد هلل، ففي كل مدرسة أو 
جامعة أو مسللجد، وفللي كل منطقة 
ومحافظللة وقريللة، هناك مللن يعمل 
على تشللجيع حفظ القللرآن وتجويده 
وتفسلليره، وهذه نعمة من اهلل... ديننا، 
والحمللد هلل، بما أنزله اهلل عز وجل، في 
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كتابلله، وسللنة رسللوله صلللى اهلل عليه 
وسلم، أبان لنا مالنا وما علينا في آخرتنا 
ودنيانا، لذلك من أوجب الواجبات على 
اإلنسللان منللا، أن يللدرس دسللتور باده، 
السللنة،  يللدرس  وأن  الكريللم،  القللرآن 

التي تفسللر القرآن، كما فعل الرسول، 
صلى اهلل عليه وسلللم«. ويرافق رعايته 
»أيللده اهلل« للقرآن وأهله ما يقدمه من 
دعم معنللوي ومللادي، لحفظة كتاب 
اهلل، حيللث يأتي هنا على سللبيل الذكر 
مليللون  مبلللغ  تخصيصلله  التعللداد،  ال 
ونصللف المليون ريللال لجائزته »حفظه 
اهلل« ألفضللل حافظ وحافظللة للقرآن 

الكريم، في مختلف مناطق المملكة. 
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلللمان بن عبد العزيز آل سعود، يؤكد 
بالقللرآن  اهتماملله  أن  مللرة  كل  فللي 
اهتمللام  مللن  ينبللع  وأهللله،  الكريللم 
المسلللم بدينلله أواًل، ثللم لمللا نهجتلله 
فللي  السللعودية،  العربيللة  المملكللة 
رعايتها لإلسللام والمسلللمين، منوهًا 
بالدعللم غيللر المحللدود الللذي يقدمه 
ملللوك المملكللة للجمعيللات الخيرية. 
ولم يكللن خادم الحرمين الشللريفين، 
بالقللرآن  واهتماملله  رعايتلله  أن  يللرى 
الكريللم وأهللله، واجبللًا وأمانللة فقط، 
بللل إنه عللّد رئاسللته الفخريللة لجمعية 
تحفيظ القرآن الكريم، ودعوته لرعاية 
أي نشللاط أو حفللل أو مسللابقة للقرآن 
الكريم، بمثابة التشريف الذي ال يتوانى 
»حفظلله اهلل« في تقلللده وتلبية طلب 
مقيملله وراعيلله، لللذا نجده »أيللده اهلل« 
يقول: »أي شرف أسمى وأكبر أن يحضر 
اإلنسان في حفل تكريم حفظة كتاب 
اهلل الللذي هللو دسللتور هذه البللاد وما 
قامت عليه هذه الدولة«. ويدون التاريخ 
لخللادم الحرمين الشللريفين، نصيحته 

للشللباب، حين حثهم علللى أن يكونوا 
قللدوة لغيرهم مللن خللال تخلقهم 
بأخللاق القللرآن الكريم، قائللًا: »حافظ 
القللرآن البد أن يكون قللدوة فاعلة وأن 
يتخلللق بأخللاق القللرآن وبسلليرة نبينللا 
محمد صلى اهلل عليه وعلى آله أفضل 
الصللاة والسللام حتللى يكللون نافعًا 
لدينلله ووطنلله ومجتمعلله، وإن علللى 
أبنائي أن يتحصلوا علللى العلم النافع 
الللذي يحميهللم بعللد اهلل تعالللى من 
االنحللراف, وأن يطبقوا مبدأ الوسللطية 
التي حث عليهللا ديننا الحنيللف با غلو 

وال تفريط«.
وارتبط اسم خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سعود 
»حفظلله اهلل« ارتباطللًا وثيقللًا ومتازمللًا 
بمنطقللة الريللاض علللى مدى سللنوات 
طللوال تبللادال خالهللا العشللق تطللورًا 
وعطللاًء، فلم يدخللر »أيللده اهلل« جهدًا 
التللي  المنطقللة  تطويللر  سللبيل  فللي 
تسللارعت في نموهللا وتطورهللا حتى 
باتللت مللن أجمللل العواصللم العربيللة، 
ولعللل البنللى التحتيللة للمدن تشللكل 
دائمللًا البللذرة األولللى نحو مللدن عامرة 
متعايشللة وهو ما حللرص عليه خادم 
الحرمين الشللريفين منللذ أن كان أميرًا 
لمنطقة الرياض وحتللى وقتنا الحاضر. 
كمللا أن التطللور العمراني بما يشللمله 
من طرق ومسللاكن وغيرهللا، والتطور 
الخدمي في مختلف المجاالت، يمثان 
عليهمللا  قامللت  أساسلليتان  ركيزتللان 

أسس تطوير مدينة الرياض.

  من فضل اهلل ونعمه أن 

نحتفل كل سنة بأهل القرآن 

من حفظته وتاليه ومجوديه 

ومفسريه.. وإن أكبر النعم من 

اهلل عز وجل، وهي كثيرة، أن نقرأ 

كتابه ونعمل به   

  أي شرف أسمى وأكبر أن 

يحضر اإلنسان في حفل تكريم 

حفظة كتاب اهلل الذي هو 

دستور هذه البالد وما قامت 

عليه هذه الدولة   
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حنكة وُبعد نظر
ذات يللوم قللال الملك سلللمان بن عبد 
العزيللز آل سللعود فللي رؤيللة تجسللد 
ُبعللد نظللر ودرايللة ثاقبللة: »كمللا نعلم 
فللإن مدينللة الرياض فللي نمللو وتطور 
دائميللن بفضل اهلل ثللم بفضل الدعم 
السخي والرعاية الكريمة التي تحظى 
بهللا مختلللف مناطللق المملكللة مللن 
الشللريفين  الحرمين  خللادم  حكومللة 
وهللذا يللؤدي إلللى تنامي الطلللب على 
الوحللدات السللكنية ممللا يضاعف من 
مسللؤوليتنا جميعًا فللي مواجهة هذا 
الوضللع بحيث يكللون تفاعلنا مع هذه 
الائللق  بالمسللتوى  المهمللة  القضيللة 
والفاعل، وال شللك فإن مجال االستثمار 
في هذا الشللأن هللو مجللال مربح جدًا 
االسللتثمارية  اإلمكانللات  هلل  والحمللد 
لذلللك  البللاد،  هللذه  فللي  موجللودة 
أدعللو جميللع المسللتثمرين لمضاعفة 
جهودهم والشك أن األمن واالستقرار 
الللذي تتمتللع بلله هللذه البللاد والرعاية 
المجللال  بهللذا  الدولللة  مللن  الكاملللة 
يتيح الفرصللة الكبيرة لهللم«. لقد كان 
الحللرص  كل  حريصللًا  اهلل«  »حفظلله 
علللى عقد االجتماعللات الدورية للهيئة 
العليللا لتطوير مدينة الريللاض والخروج 
منهللا بكل ما يخللدم المنطقة ويرفع 
مللن جاهزيتهللا لماحقللة التطللور بين 
مثياتها في مختلف الدول، ومراجعة 
سللير العمل فللي عدد من النشللاطات 
والمشروعات التطويرية في المخطط 
اإلسللتراتيجي الشللامل لمدينة الرياض، 
كمللا كان »رعللاه اهلل« راعيللًا ومفتتحللًا 
الفعاليللات  مللن  للكثيللر  ومدشللنًا 
والمشللروعات ذات الصلللة بذلك. ومما 
يذكر مللن ذلللك افتتاحه مبنللى المقر 
الدائللم للمعهد العربي إلنمللاء المدن 
بحللي السللفارات فللي الريللاض إضافة 
الفتتاحه اجتماعات المعهد، وافتتاحه 
مشللروع مقللر اإلدارة العامللة للدفللاع 
المدني بمنطقة الرياض ومركز الدفاع 
المدني بمنطقة قصر الحكم، إضافة 

الفتتللاح الحملللة التللي نظمتهللا أمانة 
مدينللة الرياض للمحافظللة على البيئة 
الطبيعيللة والوظيفيللة لللوادي حنيفة.
وفللي الخامس من شللهر رجللب لعام 
١٤١9هللل أعلن الملك سلللمان حينما كان 
رئيسللًا للهيئللة العليللا لتطويللر مدينللة 
الريللاض أنه صدرت الموافقة السللامية 
على اقتللراح الهيئللة بأن تتولللى الهيئة 
اإلشللراف على تطويللر مدينللة الدرعية 
السللعودية األولللى«  الدولللة  »عاصمللة 
سللتكون  المشللروع  بهللذا  أنلله  مبينللًا 
الدرعية عاوة علللى أهميتها التاريخية 
واألثرية منطقة جذب ترفيهي لسكان 
مدينللة الريللاض، وهو ما بدأنللا نراه منذ 
ذلك الحين وصللواًل الفتتاحه »رعاه اهلل« 
لمشللروع تطوير حي البجيري الذي بات 
يمثل رافدًا ترويحيًا وسللياحيًا لسللكان 
وشللهدت  وزوراهللا.  الريللاض  مدينللة 
الدرعية أيضًا إبان رئاسللته  »حفظه اهلل« 
للهيئة افتتاح جامللع اإلمام محمد بن 
سللعود الذي أمللر الملك فهللد بن عبد 
العزيللز »رحملله اهلل« ببنائه علللى نفقته 
الخاصللة، ولللم يللأِن خللادم الحرميللن 
أن  واحللدة  للحظللة  ولللو  الشللريفين 
يسللعى بكل جهده لتشللجيع ورعاية 
الريللاض  لمدينللة  االقتصللادي  التطللور 
فقللد كان »رعللاه اهلل« يللرى أن التطوير 

االقتصللادي فللي مدينللة الريللاض يعد 
أحللد أبللرز الجوانللب التللي تهتللم بهللا 
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى 
جانللب اهتماماتهللا األساسللية األخرى 
والثقافيللة  واالجتماعيللة  كالعمرانيللة 
بيللن  ومللن  وإنمائهللا.  البيئللة  وحمايللة 
المشللاريع التللي رعاها الملك سلللمان 
وأشللرف على سللير العمل فيها حينما 
كان أميللرًا للرياض ونراها اآلن شللاهدة 
علللى فتللرة ناجحة مللن العمللل، مركز 
النقللل العام بمدينة الريللاض وحديقة 
الوطللن«  »حديقللة  الريللاض  ميللاه  بللرج 
الفيصليللة  ومركللزي  سللام  ومتنللزه 
والمملكللة التجاريين إضافة للكثير من 
المشاريع الشبابية والرياضية والصحية 

والثقافية وغيرها.
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  وسللئل   
بينمللا كان أميللرا للرياض عن هاجسلله 
في ظللل التطور الذي تشللهده مدينة 
الريللاض فقللال »حفظلله اهلل«: »توفيللر 
الخدمللات والطللرق للمواطنين وطبعًا 
األمللن والعدل قبللل كل شلليء... لكن 
عندمللا نقللول تطللور فالواقللع تطللور 
حولي... تطور فللي الرجال الموجودين 
اآلن وفللي الكفللاءات السللعودية على 
مختلف التخصصات في نفس المكان 
الموجودين فيلله اآلن وهذا هو التطور 
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فالمملكة وهلل الحمد تطورت بأبنائها«.
ولخللادم الحرميللن الشللريفين الملللك 
سللعود  آل  العزيللز  عبللد  بللن  سلللمان 
»حفظلله اهلل« جللوالت عللدة فللي ربوع 
المملكة ومناطقهللا منذ أن كان أميرًا 
لمنطقة الريللاض، ومن ذلك نسللتذكر 
زيارتلله »حفظلله اهلل« لمنطقللة حائللل 
في عام ١٤١9هل حيث اسللتقبله صاحب 
السللمو الملكللي األمير مقللرن بن عبد 
العزيز آل سعود أمير المنطقة - آنذاك 
- بحفللل كبير نظمه وأهالي المنطقة 
فللي مركللز األميللر سلللطان الحضاري 
لاحتفاالت، ومن ضمن زياراته لمناطق 
المملكة ومدنها زيارته إلى مدينة أبها، 
راعيًا حفل توزيع جائللزة أبها لعام ١٤١9 
/١٤٢٠هللل على مسللرح المفتاحللة بمركز 
الملك فهد الثقافي حيث سلللم »أيده 
اهلل« الفائزين البالللغ عددهم ١٢٢ فائزًا 
جوائزهللم في فللروع الجائللزة األربعة.
وفي عام ١٤٣٣هل شرف خادم الحرمين 
الشللريفين حينمللا كان وزيللرًا للدفللاع 
حفللل العشللاء الللذي أقاملله صاحللب 
السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن 
عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة 
تكريمللًا له، مرحبًا به بكلمات قال فيها 
الفيصل: »مرحبًا بسلمان صنو سلطان.. 
مرحبللًا برمللز الوفللاء لإلخللوان.. مرحبللًا 
برجللل اآلن.. بعللد رجللل الزمان.. أسللماء 
ويجمللع  وإشللارات..  وأشللقاء  ودالالت.. 
الماجديللن فللي تاريخ الوطللن وقفات.. 
وتتطابللق حروفللًا أربعة وينفللرد واحد.. 
ويتعلللق هنللاك سلللطان.. ويتجلى هنا 
يتسللامق  يللا وطللن  سلللمان.. هلل درك 
نخيللل الوطللن علللى أرضلله.. وتتسللابق 
صقللور العللز فللي سللمائه.. نعتللز فيك 
بكتاب اهلل وسنة رسللوله.. وباحتضانك 
للرجال والرجولة.. فيك شللعب ال يقبل 
دون الصللدارة مكانللًا.. وال يرضللى على 
ترابلله خائنًا أو جبانًا«. فيما سللطر خادم 
الحرمين الشللريفين كلمللات خص بها 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث 
قللال: »إننللا وهلل الحمللد شللعب واحللد، 

محمللد  اهلل  إال  إللله  ال  كلمللة  وحدتنللا 
رسللول اهلل، وأنتم في هللذه المنطقة 
قلللوب الناس وأبصارهللم تتجه إليكم 
لبيت اهلل الحرام، وال شللك أننا نعد كلنا 
مسللئولين في هذه الناحيللة، والحمد 
هلل المعتمر والحاج والزائر يتمتع باألمن 
واالطمئنللان في هذه البللاد، وهذا أتى 
من تعللاون وتضامن حكام هذه الباد 
مللع مواطنيهم، والحمللد هلل نرى اآلن 
األمن واالستقرار الذي زرعه آباؤنا وعلى 
رأسللهم الملك عبد العزيللز، رحمه اهلل، 
وأبنائه من بعده وجمعوا الشللمل كله 
تحت رايللة ال إللله إال اهلل محمد رسللول 
اهلل. وعندما أذكر دائمًا مكة والمدينة 
أقللول هللذه أكبللر نعمللة أنعمهللا اهلل 
علينللا في هذا البلد الللذي فيه أول بيت 
للناس ونللزل فيه القرآن على نبي عربي 
فللي أرض عربية بلغة عربية والحمد هلل 
كان هنللاك المهاجرون واألنصار وأصبح 
الجميع من أنصار هذه الدعوة، والحمد 
هلل بادنللا تعتللز وتفتخللر بهللذا لكنهللا 
تدرك المسؤولية«. وتلت زيارته لمنطقة 
مكللة المكرمللة زيللارة منطقة عسللير 
حيث شرف »حفظه اهلل« حفل العشاء 
الللذي أقامه صاحللب السللمو الملكي 
األميللر فيصل بللن خالد بن عبللد العزيز 
أميللر منطقة عسللير تكريمللًا لمقدمه 
ومرافقيه. وهناك باحت عسير مجددًا 
بوالئهللا ووفائهللا الدائميللن، من خال 
كلمات ألميرها، قال فيها: »هذه عسير 
الوالء والوفاء تأتي إليكم وقد لبسللت 
من الرجال ما يكسللو الجبال... قد نثرت 
بالجمال في حضللرة أمير اآلمال... هذه 
عسللير التي أتت إليك يا سلليدي... مثلما 
كانت وفية ليوم الفاتح من جند أبيك... 
ومثلما كانت منذ عهدها القديم مع 
جللدك اإلمللام األول حين كانت عسللير 
منللذ ثاثللة قللرون عنللوان وحللدة هذا 
الوطللن ورمللز التقللاء السللهل والجبل 
في مسلليرة الوالء والخير واألمل«. وإلى 
المدينللة المنورة توجه سلللمان بن عبد 
العزيللز، سللبقه لذلللك سللعادة غامرة 

أعرب عنهللا نيابة عن أهالللي المنطقة 
صاحللب السللمو الملكللي األميللر عبللد 
العزيللز بللن ماجللد بن عبللد العزيللز أمير 
منطقة المدينة المنللورة آنذاك، حينما 
قال: »هللذه الزيللارة الميمونة لسلللمان 
الوفللاء والعطللاء محللل فخللر واعتللزاز 
وتقدير أبناء المنطقة جميعًا, من رجل 
يمثل منزلة عالية في نفوس الجميع... 
رجللل دولة من طللراز فريد وشللخصية 
فللذة تتمتع بروح قيادية تعززها خلفية 
إداريللة وسللعة اطللاع وحكمللة أهلته 
نموذجيللة  بصللورة  وطنلله  يمثللل  ألن 
فللي مختلللف المحافللل والمناسللبات 
اإلسللامية والعربيللة والدوليللة«. هللذه 
الزيارات والجوالت التللي عددها التقرير 
وألمللح لهللا ليسللت إال قبللس مللن نللور 
ضمن زيللارات وجوالت خللادم الحرمين 
الشللريفين المتعللددة ألرجللاء مملكة 
القبللس  مللن  لكللن  واألمللن،  السللام 
وضوئه تنعكس شدة الضوء ولمعانه، 
وهللو األمر غيللر المسللتغرب على قادة 
المملكللة العربيللة السللعودية الذيللن 
جعلوا مللن تواصلهم مع كل مناطق 
المملكة بابًا من أبواب الحكم الرشيد.

االهتمام بالثقافة والتاريخ
وأسللوة بمثياتها من الدور والمؤسسات 
العربيللة  المملكللة  فللي  الثقافيللة 
عبللد  الملللك  دارة  تحظللى  السللعودية، 
العزيللز باهتمللام ورعايللة كريمتيللن من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بللن عبد العزيز آل سللعود، السلليما وهي 
في اسللمها ومعناها تحمل اسمًا يفخر 
به كل سللعودي وهو الملك المؤسللس 
عبللد العزيللز بن عبللد الرحمن آل سللعود 
»طيب اهلل ثراه«، وقد دأب الملك سلللمان 
الملللك  دارة  اجتماعللات  رئاسللة  علللى 
عبدالعزيز بصفته رئيس مجلس إدارتها، 
بداخلهللا  العمللل  بتطويللر  واالهتمللام 
وتكثيف نشللاطاتها ودعملله فعالياتها 
والمؤتمللرات  والنللدوات  والمعللارض 
التللي تنظمهللا أو تشللارك فيهللا، فقللد 
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كان »حفظلله اهلل« يؤكللد دائمللًا أهميللة 
مضاعفللة الجهللود فللي أعمللال الللدارة 
علميللًا  مركللزًا  بوصفهللا  وبرامجهللا 
متخصصللًا في حفظ الوثائللق والمصادر 
الباحثيللن  وخدمللة  الوطنيللة  التاريخيللة 
والباحثللات وإعللداد البحوث والدراسللات 
المتصلللة بالمملكللة والجزيللرة العربيللة 
ودعللوة  والعربللي  اإلسللامي  والعالللم 
المواطنيللن لاسللتفادة مما لللدى الدارة 
والتعللاون معها فللي كل ما من شللأنه 
تحقيق خدمة تاريللخ المملكة وتزويدها 
بما لديهم بمللا يخدم أهدافها. وحينما 
نللدوة  افتتللاح  حفللل  اهلل«  »أيللده  رعللى 
»الرحات إلى شللبه الجزيرة العربية« الذي 
نظمتلله الللدارة وافتتللح معللرض النماذج 
مللن خرائللط الجزيللرة العربيللة القديمللة 
التللي رسللمها األوروبيللون، دعللا المراكللز 
العلميللة فللي جميللع أنحللاء المملكللة 
سللواء من جامعات أو مراكز دراسللات أو 
نوادي علمية أو أدبية أو مؤسسات تعنى 
بالبحللث العلمللي إلللى تكثيللف الندوات 
العلميللة في كل المجللاالت وفى مجال 
التاريللخ بالذات، معلًا ذلللك بقوله: »بادنا 
كنللز للتاريللخ و كتب عنهللا الكثيللر لكننا 
يجللب أن نمحللص الكثيللر... وهلل الحمللد 
يتوفللر فللي بادنللا الطاقللات والخبللرات 
العلميللة التللي بإمكانها أن تقللوم بهذا 

األمثللل  االنتشللار  ولتحقيللق  الواجللب«. 
للللدارة فللي مختلللف مناطللق المملكة 
ولتحقيق هدفها األسمى في نشر تاريخ 
الملك عبللد العزيز المبني على تأسلليس 
الدولة السللعودية على أسس الشريعة 
اإلسللامية، ال يدخللر الملللك سلللمان بللن 
عبد العزيز آل سللعود جهدًا في السعي 
لتأسلليس فروع للللدارة أو أجنحة خاصة 
لهللا في مختلللف المناطللق ومثال ذلك 
جنللاح الللدارة الدائللم والخللاص بالملللك 
عبللد العزيللز فللي متحللف بريللدة وغيره 
الكثير. ومن أوجه االهتمام بتاريخ الملك 
عبللد العزيللز »رحملله اهلل« افتتللاح خللادم 
الحرمين الشللريفين معللرض »طبع على 
نفقللة الملللك عبللد العزيز« حيث تسلللم 
»حفظلله اهلل« في حينه النسللخة األولى 
من كتللاب »طباعة الكتللب ووقفها عند 
الملللك عبد العزيللز«، الذي أصدرتلله الدارة 
بهذه المناسبة، وتدشللين جائزة ومنحة 
تحمل اسللمه »رعللاه اهلل« لدراسللات تاريخ 
الجزيرة العربية، وافتتللاح المبنى الجديد 
لمركز الترميم والمحافظة على المواد 
التاريخية في مقر دارة الملك عبد العزيز 
فللي الريللاض، ورعايللة انطاقللة األعمال 
العلميللة والبحثية لمشللروع موسللوعة 
الحج والحرمين الشريفين، التي أنجزتها 
دارة الملللك عبللد العزيللز بالتعللاون مللع 

الشللريفين  الحرميللن  خللادم  معهللد 
ألبحللاث الحج فللي مكللة المكرمة ومن 
ثم تدشللينها، وافتتللاح المعرض الخاص 
بحياة الملك عبد العزيز آل سعود »رحمه 
اهلل« الللذي أعدته دارة الملللك عبد العزيز 

بالتعاون مع جامعة أم القرى. 
»إن العمللل اإلعامللي كأي شلليء في 
الدنيا، إن اسللتعمل فللي الخير نفع وإن 
اسللتعمل للشللر ضللر«، هكللذا يرسللم 
خارطللة  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
الطريق لكل إعامي نحو إعام صادق 
نزيلله يريد بلله تحقيللق أهللداف اإلعام 
فللي  نجللد  أيضللًا  وهكللذا  الحقيقيللة، 
سلللمان بللن عبللد العزيز إعامللي نقي 
بدرجللة رئيس تحرير. لقللد قال »حفظه 
اهلل« عندما وصفلله رئيس تحرير جريدة 
الريللاض تركللي السللديري بأنلله رئيللس 
تحرير: »قال األخ تركي إنني رئيس تحرير 
لكللن ربما رئيللس تحرير بعد النشللر... أنا 
أجل وأحترم صحفيي بادي وصحفيي 
دول الخليللج و صحفيي الللدول العربية 
بصفللة عامة وأكللن لهللم كل احترام 
أشللجعهم  الوقللت  نفللس  وفللي 
وألومهللم... إن أحسللنوا شللجعت وإن 
اعتقللدت أنهللم أسللاؤوا لمللت، لكنني 
والحمللد هلل أجللد منهم دائمللًا تجاوبًا 
ألن ُحسللن النية موجللود بيني وبينهم 
موجللودة«.  هلل  والحمللد  الثقللة  وألن 
مللن هنا يبللدو جليًا أن اإلعللام وخادم 
الحرمين الشريفين صديقان صدوقان. 
ويقول خادم الحرمين الشللريفين في 
كلمة له، بل في واحدة من محاضراته 
اإلعامية، إن صح التعبير: »كان قبل في 
الريللاض قبللل اإلعللام قبللل الصحافة 
السللوق  أو  السللاحة  التلفزيللون،  قبللل 
اللللي جنب قصر الحكللم يمكن بعض 
كبار السللن يتذكرها، سللاحة الصفاة،... 
الصفللاة ألنلله فيهللا حجللر يسللمونها 
الصفللاة... يحضللرون الخبللر، قالللوا من 
أخبللار  الصفللاة...  أخبللار  قالللوا  يقوللله، 
الصفللاة مثل مللا تقول الللوكاالت، فأنا 
أحللذر من أخبللار الصفاة وأقللول يعني 
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تأكللدوا ممللا تنشللرون وممللا تقولللون 
وفي نفس الوقت هذه نصيحة لكتابنا 
وصحفيينا أقولها كواحد محب لهم«. 
ورعى »أيده اهلل« الكثير من حفات دور 
النشللر والصحللف والقنللوات الفضائية 
وتوزيع جوائز المتميزين من اإلعاميين 
ودشللن مشللاريع إعاميللة عللدة، كان 
خالها دائللم التخاطب مع اإلعاميين 
بلغللة إعاميللة واضحللة تنسللجم مع 
تعاليللم ديننا الحنيف، كمللا كان دائم 
التوجيلله لما يرتقللي بوظيفللة اإلعام 
إلى إعام هللادف ال هاتف. ومن نظرته 
»أيللده اهلل« أن العمل اإلعامللي الناجح 
يجسللد صورة حقيقللة عللن المملكة، 
إعاميللة  ترتيبللات  ألي  متابعللًا  نجللده 
تسللبق مؤتمرات أو ندوات أو مناسللبات 
متنوعة حيث يحرص على زيارة المراكز 
اإلعامية وااللتقاء بمنسوبيها وحثهم 
على تقديم المزيد من الجهد والعمل 
لتسهيل مهمة اإلعاميين من ضيوف 

المملكة.
يطلقلله  لقللب  الصحافللة«...  »صديللق 
البعض على خادم الحرمين الشريفين، 
الذي يعلق على ذلك بقوله: »الصحافة 
كمللا تسللمى مهنللة المتاعللب لكنني 
سللأضيف فقرة أخللرى فبعض اإلخوان 
يسللمونني صديق الصحافللة لكن من 
هذا الواقع أقول إنها صداقة المتاعب 

فكمللا أن الصحافللة مهنللة المتاعللب 
لكللن  المتاعللب  تجلللب  أيضللًا  فهللي 
المتاعب مقبولة ومتحملة في سللبيل 
المصلحللة العامة التي هللي رائد هذه 
الدولللة ملللكًا وولللي عهللد وحكومة 
وشللعبًا«. ومللن الطبيعللي أن تتشللرف 
أي مطبوعللة بتقديم خللادم الحرمين 
الشللريفين، بحسلله اإلعامللي، لها من 
خال كلمة يفتتح بها أحللد إصداراتها، 
كما هو الحال عندما خط »حفظه اهلل« 
الكلمللة التللي قدمت لإلصللدار الحادي 
عشللر لمجلة »اقتصادي الرياض«، مثمنًا 
في الكلمللة اهتمام الغرفللة التجارية 
رصللد  بمواصلللة  بالريللاض  الصناعيللة 
فللي  المتحققللة  التنمويللة  اإلنجللازات 
الريللاض وتوثيقهللا بطريقللة  منطقللة 
عمليللة منظمة وبشللكل مبسللط في 
يتيللح  ممللا  الريللاض«  »اقتصللاد  كتللاب 
للمهتميللن وذوى االختصللاص متابعة 
وتطويرهللا،  اإلنجللازات  هللذه  حجللم 
الكلمللة  فللي  اهلل«  »أيللده  ويمضللي 
قائللًا: »إن القطللاع الخاص يعللد ركيزة 
أساسللية لتحقيق النهضة االقتصادية 
الريللاض  منطقللة  فللي  واالجتماعيللة 
متعاونللًا في ذلللك مع إمللارة منطقة 
الريللاض والدوائللر الحكوميللة القائمللة 
ومدعمًا في مسلليرته بالخدمات التي 
تقدمهللا له الغرفة التللي تقوم برعاية 
مصالحلله وتطويرهللا والتنسلليق مللع 
التسللهيات  المعنية لتقديم  الجهات 
الازمة وتذليل أي عقبات أو مشللكات 
ويقللف  األعمللال«.  أصحللاب  يواجههللا 
خادم الحرمين الشريفين على مسافة 
واحدة مع صاحب الرأي والناقد سللواء 
خالف »حفظلله اهلل« ما كتبه أو وافقه، 
ويشللدد علللى أن للله أصدقللاء كثر من 
أصحاب الكلمة لو اختلف معهم في 
الرأي تبقى الصداقة ويبقى االحترام ما 
دام اإلنسان يقول الكلمة وهو مؤمن 
بها. وفي ذلك يحللدد »أيده اهلل« معيار 
أمانللة الكلمة ومللدى إمكانية تحولها 
لخطللر بالللغ وذلللك حينما تتحللول إلى 

سلللعة تباع وتشللترى، ويقللول: »عندما 
ُيعبر اإلنسللان عن رأيلله وهو صادق فيه 
عندمللا  وكذلللك  نحترملله  أن  فيجللب 
يتضح لإلنسان منا كبشر سواء الكاتب 
أو المتحللدث أو المتلقي أنه أخطأ أو أنه 
لم يعللرف الحقيقة فليللس عيبًا عليه 
أن يقللول أخطللأت وأن يتراجللع ويقول 

الحقيقة«.

الوفاء من شيم العظماء
ال غللرو أن بللرز اسللم خللادم الحرميللن 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
عرفللوا  مللن  أوائللل  ضمللن  سللعود  آل 
بحملهللم صنللوان التقديللر التكريللم، 
والتقديللر  الخيللر  سلللمان  بللات  حيللث 
»التكريللم«  يسللابقون  ممللن  واحللدًا 
الخطى ليكللون بجوار اسللمه »حفظه 
اهلل«، لقللد عللرف عللن خللادم الحرمين 
الشللريفين منذ أن كان أميللرًا لمنطقة 
الشللديدين  وعنايتلله  حرصلله  الريللاض 
لتكريللم كل شللخصية مبدعللة بحللق 
الحبيبللة  بمملكتنللا  يتصللل  مجللال  أي 
وكذلللك تكريللم وتقدير أي شللخصية 
عالميللة أو عربية تسللتحق ذلك. ولسللنا 
هنللا للتعللداد بللل التذكير ببعللض تلك 
المواقللف التللي شللهدت تكريمللًا من 
لللدن سلللمان الخيللر لمن يسللتحقونه، 
فقد وجلله »حفظه اهلل« بتسللمية أحد 
شللوارع العاصمة الرياض باسللم األمير 
فهللد بن فيصللل بن فرحان آل سللعود 
»رحملله اهلل« وفللاًء وتقديرًا لمللا قدمه 
األميللر فهللد بللن فيصللل بللن فرحللان 
لمدينللة الرياض إبللان فترة عمللله أمينًا 
لها، وممللا يكتنزه »حفظلله اهلل« طيب 
الللكام وحسللنه ممللا يجعله بلسللمًا 
للمجروح ودافعًا للطمللوح، ولقد وجه 
رسللالة عزاء ذات يوم لصاحب السللمو 
األمير تركي بن عبد العزيز بن سللليمان 
بللن ثنيان آل سللعود فللي وفللاة والده، 
قال فيهللا خادم الحرمين الشللريفين: 
»صاحب السللمو اإلبللن/ تركللي بن عبد 
العزيز بن سللليمان بن ثنيان آل سللعود: 

  الصحافــة كما تســمى مهنة 

المتاعــب لكننــي ســأضيف فقرة 

أخــرى فبعض اإلخوان يســمونني 

صديــق الصحافــة لكــن مــن هذا 

الواقع أقول إنها صداقة المتاعب 

فكما أن الصحافة مهنة المتاعب 

فهــي أيضــًا تجلــب المتاعب لكن 

المتاعــب مقبولــة ومتحملة في 

العامــة  المصلحــة  ســبيل 
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إنني إذ أعزيكم في وفاته فإنني أعزي 
نفسي في أخ وصديق عزيز عرفته قبل 
عمللله فللي الدولة وبعللد ذلللك حينما 
كان مسللئواًل عن الشللؤون االجتماعية 
فللي وزارة العمل ومسللئواًل عللن رعاية 
الشللباب ثم أمينًا لمدينة الرياض وبعد 
ذلك وكيللًا فللي وزارة الخارجية وأخيرًا 
الشللريفين  الحرميللن  لخللادم  سللفيرًا 
لدى أسللبانيا... لقللد كان والدكم نعم 
األخ والصديق والمسللئول فقد كان له 
مسللاهمة كبيرة فللي تخطيللط ونمو 

مدينة الرياض«.
وفي أبللواب تكريللم الشللخصيات ذاع 
صيته »حفظلله اهلل« فها نحن نراه راعيًا 
الحفللل التكريمي الللذي أقامه صاحب 
السللمو الملكللي األميللر أحمللد بن عبد 
العزيللز لتقليد الشلليخ المربي عثمان بن 
ناصر الصالح وسللام الملللك عبد العزيز 
من الدرجللة األولى، وحينهللا قال »أيده 
اهلل«: »لقد شرفني أخي العزيز أحمد بن 
عبد العزيز أن أكللون معكم في هذه 
الليلللة لتكريللم رجللل فاضل يسللتحق 
باسللم  أتحللدث  هنللا  وإنللي  التكريللم 
محبي عثمان الصالللح الذي بذل الكثير 
والكثير في سللبيل العلللم والتعليم... 
نكرم الرجال الذين عملوا وأنتجوا ونرى 

إنتاجهللم اآلن مللن أبنائهم وطلبتهم 
الدولللة مللن  السللابقين فللي مناطللق 
أقصاهللا إلللى أقصاها بل فللي مناطق 
الوطللن، فنجد تاميللذ عثمللان الصالح 
منهللم مللن معنللا اآلن أو مللن هو في 
كل مكان فللي هذه البللاد«. كما رعى 
خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح 
موقع سللماحة الشلليخ عبللد العزيز بن 
عبد اهلل بن باز »رحمه اهلل« على شللبكة 
اإلنترنت، مرتجللًا كلمة قال فيها: »لقد 
كنت سعيدًا عندما دعاني االبن الشيخ 
أحمد بن عبللد العزيز بن باز لحضور هذا 
الحفللل الذي يفتتللح فيه على شللبكة 
اإلنترنللت موقع الشلليخ عبللد العزيز بن 
باز... فشلليخنا ووالدنا يسللتحق منا كل 
تكريللم وكل عنايللة لتراثلله ومللا عمل 
لخدمللة دينلله والمسلللمين أجمعيللن 
فللي هللذه الدنيللا الفانيللة، ولقللد كان 
لللي فرصللة المعرفللة بسللماحته منذ 
كنت صغيللرًا مللن قبللل أن أتولى هذه 
المسللئولية بحكللم بعللض العاقللات 
الخاصة ومنللذ ذلك الوقت حتى وفاته 
كنللت علللى اتصللال دائللم به فللي كل 
اللحظللات وكل األمللور«. وبعللد مرور ٢٠ 
عامًا علللى تولللي الملك فهللد بن عبد 
العزيللز آل سللعود »رحملله اهلل« مقاليد 

الحكم أقامت جامعة الملك سللعود 
حفللًا رعللاه الملللك سلللمان بللن عبللد 
العزيللز آل سللعود  »حفظلله اهلل« حيث 
تحللدث فللي كلمته عللن الملللك فهد 
قائللًا: »مللن الرجال مللن يصنللع التاريخ 
ليتباهى ذلك التاريخ شللامخًا بما سطر 
على صفحاته من مكتسللبات حضارية 
ومعجزات تاريخية يشللهد بها الحاضر 
ويبنى عليها المستقبل آماله وتذكرها 
األجيللال وتتناقلها الشللعوب متجددة 
فللي العطللاء عظيمللة فللي محافللل 
العظمللاء، وال شللك أن الملللك فهد بن 
عبد العزيز آل سللعود صنللع التاريخ بما 
حققه من إنجازات حضارية فاقت كل 
التصورات في كل المجاالت التعليمية 
واإلدارية والصحية والصناعية والزراعية 
واالقتصادية أسللهم فللي كل ذلك ما 
تم اتخاذه من قرارات طموحة وجريئة 

وهذا ليس بمستغرب عليه«.

االهتمام بالقطاع الخاص
يحظى القطاع الخللاص في المملكة 
العربيللة السللعودية بدعللم ال محدود 
وتسللهيات مميزة من حكومة خادم 
الحرمين الشللريفين قل أن نجدها في 
دول أخللرى، تحقيًقللا لمبدأ إيجللاد بيئة 
عمللل جاذبة ومسللاعدة علللى النجاح، 
الوطللن مللن  ودعمللًا اللتحللاق شللباب 
الجنسللين وظيفيللًا بركب مؤسسللات 
وشللركات القطللاع الخللاص. وال يقللف 
التسللهيات  تقديللم  عنللد  الدعللم 
والحوافز وحسللب، بللل إننا نجللد دعمًا 
يتصل بالمشاركة في افتتاح قطاعات 
تلك الشركات والمؤسسات واإلسهام 
في معارضهللا وغير ذلللك الكثير. وقد 
دأب خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بن عبللد العزيز آل سللعود منذ 
أن كان أميللرًا لمنطقللة الريللاض علللى 
السللير فللي هللذا االتجللاه، إيمانللًا منلله 
الخللاص  القطللاع  بللدور  اهلل«  »حفظلله 
المهللم فللي المملكللة، فنجللده يومًا 
راعيللًا لحفل افتتاح مصنع ما ويوم آخر 
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يضع حجر األسللاس إلحدى الشللركات 
ويللوم ثالللث يسللتقبل رجللال األعمال، 
الللذي  اهلل«  »حفظلله  وهللو  غرابللة  وال 
يبللدي دائمًا سللعادته حللال توظيف أو 
تدريب الشللباب السعودي في منشآت 
القطاع الخللاص. وكان الملك سلللمان 
بن عبد العزيز آل سعود يقوم بجوالت 
متفرقللة ومتعددة األهللداف بين حين 
وآخر في عللدد من المصانللع الوطنية 
في المدينة الصناعيللة الثانية بالرياض. 
ومللن بعللض صللور دعملله »أيللده اهلل« 
والمصانللع  والمؤسسللات  للشللركات 
رعايته حفللل جائزة الملك عبللد العزيز 
للمصنع المثالللي لعام ١٤١9هللل، رعايته 
حفل تكريم الفائزيللن بجائزة المراعي 
لإلبللداع العلمللي، رعايتلله حفللل افتتاح 
الصناعللي  سللابك  مجمللع  توسللعة 
المنطقللة  فللي  والتطويللر  للبحللث 
الصناعية الثانيللة بالرياض، رعايته حفل 
تكريم الفائزين بجائللزة األمير عبد اهلل 
الفيصل لنظافة البيئة بفرعيها اإلعام 
والناشللئة التي ينظمها نللادي الصافي 

ألصدقللاء البيئللة، رعايته حفللل االفتتاح 
الرسمي لبنك الباد، رعايته حفل افتتاح 
مصنع شركة أسمنت الرياض ومصنع 
شللركة األسللمنت األبيللض السللعودي 
بمركز نساح، ورعايته حفل افتتاح مبنى 
اإلدارة اإلقليميللة للبنك األهلي التجاري 
بالريللاض، وغير ذلك الكثيللر والكثير من 
الرعاية والدعم غير المحدودة للقطاع 
خللادم  كان  لقللد  ولرجاالتلله.  الخللاص 
الحرمين الشللريفين يشدد في كلمات 
له في مناسبات عدة أن المملكة وهي 
تقدم الدعم للقطاع الخاص وتحرص 
عليه فإنهللا تعده عنصرًا أساسلليًا في 
منظومللة اقتصادها الوطنللي، ولذلك 
نجللده  »حفظلله اهلل« ينوه بمللا يقدمه 
رجللال األعمال مللن جهود فللي مجال 
إنشللاء الصناعللات الوطنيللة، عللادًا ذلك 
عمللًا وطنيللًا يضللاف إلللى الحللق فللي 
بحثهم عللن عمللل ربحللي. وكان أيضًا 
صناعللة  إنشللاء  أهميللة  علللى  يشللدد 
صلبللة  أرض  إلللى  مسللتندة  سللعودية 
لكي يسللتفيد منها المواطللن وتصدر 

لكل أنحللاء العالم. وقللد قال »حفظه 
اهلل«: »رأس المللال الوطنللي والحمد هلل 
وكما تشللاهدون عندما تطرح أسللهم 
شللركات تجارية نرى تسابق المواطنين 
إلللى أصحللاب رؤوس األمللوال  إضافللة 
لشللراء األسللهم علللى ماذا يللدل هذا.. 
يدل على تفللاؤل كبير والحمد هلل وهو 
في محله إن شللاء اهلل... اسللتقرار هذه 
البللاد ورغد العيش فيها إن شللاء اهلل«.

االهتمام بالعلم والتعليم
حينمللا  صفتللان  والثقافللة،  العلللم 
تجتمعان في إنسللان، فاعلم أن البنان 
يشللير إلللى سلللمان... ذلكللم أن خادم 
الحرمين الشللريفين عللرف منذ صغره 
بالثقافللة  ومتسلللحًا  للعلللم  ناهللًا 
أن  غريبللًا  ليللس  وبالتالللي  وصروفهللا، 
يكون راعيًا لكل ما يتصل بهما ومتابعًا 
كل،  مللن  بعضللًا  لنسللتلهم  وداعمللًا. 
في حديث للله »أيللده اهلل« حيث يقول: 
»الشللك أن التعليم في هذه الباد هو 
مللن أسللس التنمية ومن األسللس التي 
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تعتمللد الدولللة عليهللا فللي بنللاء هذه 
الدولة الفتية... نحللن في عصر تختلف 
فيلله القيللم وتتنافللس فيه الشللعوب 
ونحللن والحمد هلل دولة كرمها اهلل عز 
وجل باإلسللام وديننللا الحنيف يطلب 
منللا أن نتعلم ونعلم والحمد هلل الذي 
كرم هذه الباد ببيته ومسللجد رسوله 
وجعل هللذه الدولللة دسللتورها كتاب 
اهلل وسللنة رسللوله«. حينمللا نبحللر في 
قللاع تلللك الكلمللات الملكية نللدرك ما 
يأتي مللن مثياتها، حين يقول »حفظه 
التعليللم  بدايللة  فللي  »المملكللة  اهلل«: 
بصفللة عامة اسللتعانت برجال من كل 
البلدان العربية واإلسللامية الشللقيقة 
وابتعثت بعثاتها أيضًا للدول المتطورة 
فللي أوروبا وأمريللكا وكل أنحاء العالم 
والدول العربية أيضًا ولذلك ليس عندنا 
حساسللية أن نتعلللم العلللم فللي أي 

مكان«.
آل  العزيللز  عبللد  بللن  سلللمان  الملللك 
سللعود منذ أن كان أميللرًا للرياض وهو 
يرعللى المناسللبات الخاصللة بالتعليللم 
والثقافللة من حفللات تخريللج لطاب 
فللي مراحلهللم األولللى حتللى افتتللاح 
المؤتمللرات الدوليللة ذات الصلللة، كمللا 
أنه »أيللده اهلل« يحرص أيمللا حرص على 
العلللم والثقافللة نحللو  رواد  تشللجيع 
االسللتزادة فللي مجاليهمللا وذلللك من 
خال الكلمات التللي كان »حفظه اهلل« 
يوجهها خللال تلك الرعايللات. فحينما 
افتتح »رعاه اهلل« مشروع مباني مجمع 
الملللك سللعود التعليمي التابللع لوزارة 
المعارف، آنذاك، قال إن العناية بالعلم 
من الروضة للجامعة هو محل اهتمام 
كبيللر مللن حكومللة المملكللة ولذلك 
ليس غريبًا أن يفتتللح هذا المجمع في 
جامعللة الملك سللعود ويحمل اسللم 
الملك سللعود »رحملله اهلل« الذي عرف 
بدعمه غيللر المحدود للتعليللم. ولدى 
رعايتلله ألحللدى حفات تخريج دارسللي 
البرامللج اإلعداديللة في معهللد اإلدارة 
العامة من حملة الشللهادة الجامعية 

والثانوية شللدد »أيللده اهلل« على حاجة 
المملكللة لكل أبنائها في كل المرافق 
وفللى كل األعمللال وأن عنايللة الدولللة 
بالتعليللم بللكل مسللتوياته تأتللي مللن 
هللذا المنطلللق. كما شللدد حيللن رعى 
حفًا للكلية التقنيللة على أن المملكة 
بحاجة أيضللًا إلى المتدربيللن والتقنيين 
بالعلللوم  والمتعلميللن  أبنائهللا  مللن 
الحديثة، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة 
ألولئك األبنللاء في األعمللال الحكومية 
الدولللة  الرسللمية فللي كل قطاعللات 
وكذلك فللي القطاع الخللاص. ويؤكد 
خادم الحرمين الشريفين في كل مرة 
يخاطللب فيهللا ذوي العلللم والثقافة 
أن المملكللة العربيللة السللعودية كما 
تقللدم لهللم مللا يعينهللم للنهل في 
علومهم فهللي تنتظر منهم العطاء 
السللعودية  التنميللة  بعجلللة  للسللير 
قدمًا، ولهذا فهو يعقد اآلمال الكبرى 
عليهم في عملهم المسللتقبلي في 

أي مجال يتخصصون فيه.

»سلمان«.. الوفاء
لشللخصية  احتراًمللا  الوفللاء  ويقللف 
الملللك سلللمان كلمللا منللح - حفظه 
اهلل - الوفللاء ألهللله، وهللو لذلللك من 
المداومين، فنجده يتحدث عن الشلليخ 
اإلمام محمد بللن عبد الوهاب بكلمات 
فيهللا الكثير مللن إعطاء الحللق ألهله... 

»عندمللا نذكللر الدعللوة... نذكللر إمامنا 
وشلليخنا محمد بن عبد الوهاب، رحمه 
اهلل، الللذي كان له الفضل فللي القيام 
بهذه الدعوة، ومن فضل اهلل عز وجل، 
على هذه الدعوة وعلى إمامنا الشلليخ 
محمد بللن عبد الوهاب أن يسللر اهلل له 
محمللد بن سللعود ومللن معلله وقام 
بالدعللوة وتحمللل مسللؤوليتها«، ومن 
صللور الوفللاء أيضللًا وصفلله »رعللاه اهلل« 
لجامعة الملك سعود باألولى التي كان 
لها جهللودًا عظيمة متميزة في إمداد 
الوطللن بالكفاءات والخبللرات حتى بات 
أبناء الجامعة من كفاءات جل المرافق 
المملكللة.  الحكوميللة واألهليللة فللي 

العمل الخيري
العمللل  عللن  الحديللث  يأتللي  وحينمللا 
الخيري والدعوي في المملكة العربية 
السللعودية فابللد أن يكللون الحديللث 
أيضًا عن الملك سلللمان بللن عبد العزيز 
اهلل«  »حفظلله  أنلله  ذلللك  سللعود  آل 
دأب فللي فتللرات طوال ومللا زال خادمًا 
للعمللل الخيللري والدعوي بصور شللتى 
وعطاءات طوال تسللتحق اإلشللادة من 
الجميللع با اسللتثناء. ومع تعللدد أوجه 
الخير التي تلمسللتها يللداه »وفقه اهلل« 
نجللد أن الكلمللات تخجللل من السللرد 
بللل وتتللوارى إلى اإليجاز خجللًا من تلك 
األوجلله الخيرة وهربًا مللن التقصير في 
إعطاءهللا ما تسللتحق. ونفللذت الهيئة 
لمسلللمي  التبرعللات  لجمللع  العليللا 
بتوجيهاتلله  والهرسللك  البوسللنة 
»حفظلله اهلل« كرئيللس للهيئللة، حملًة 
لتنشلليط التبرعات لمسلللمي البوسللنة 
البرامللج  تمويللل  بهللدف  والهرسللك 
إعادة  تسللتهدف  التللي  والمشللروعات 
بهللم  انقطعللت  الذيللن  المشللردين 
بيللوت اهلل  السللبل وإيوائهللم وإعمللار 
وترميللم  المللدارس  وبنللاء  وترميمهللا 
الكليات والمعاهد اإلسللامية وإنشللاء 
دور األيتللام والعمللل علللى كفالتهللم 
اإلسللامية  للتربيللة  معلميللن  وإعللداد 

   المملكة في بداية التعليم 

بصفة عامة استعانت برجال من 

كل البلدان العربية واإلسالمية 

الشقيقة وابتعثت بعثاتها أيضًا 

للدول المتطورة في كل أنحاء 

العالم والدول العربية أيضًا 

ولذلك ليس عندنا حساسية أن 

نتعلم العلم في أي مكان 
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والمسللاعدة فللي كل مللا مللن شللأنه 
إعللادة الحيللاة الطبيعية إلى مسلللمي 
البوسللنة والهرسللك. ويقللف مشللروع 
األمير سلللمان لإلسكان الخيري شاهدًا 
على بللذل خللادم الحرمين الشللريفين 
في هللذا المجللال منللذ أن أعلللن »أيده 
اهلل« بدء انطاق حملللة جمع التبرعات 
للمشللروع وأن الخطة اإلستراتيجية له 
تقضي ببنللاء ثاثة آالف وحدة سللكنية 
متكاملللة علللى مللدى عشللر سللنوات. 
كان  أن  منللذ  سلللمان  الملللك  ورعللى 
أميللرًا للريللاض العديللد مللن الفعاليات 
والمناشط الدعوية والخيرية كما قام 
بزيارات للعديد منها ومن ذلك رئاسللته 
البللر  جمعيللة  إدارة  مجلللس  الجتمللاع 
وزيارة مركز الملك سلللمان االجتماعي 
الجتماعللات  ورئاسللته  الريللاض  فللي 
مجلس إدارة الجمعيللة الخيرية لرعاية 
ورعايتلله  الريللاض  بمنطقللة  األيتللام 
الحفل الخيري المشللترك لهيئة اإلغاثة 
اإلسللامية العالمية والنللدوة العالمية 
للشباب اإلسامي ومؤسسة الحرمين 

الخيريللة ورعايتلله حفللل افتتللاح المقر 
الجديد لمبنى المركز السعودي لزراعة 
األعضللاء ومركز األمير سلللمان الخيري 
ألمراض الكلللى ورعايته الحفل الخيري 
المشللترك الرابع لدعم العمل اإلغاثي 
والدعوي في الداخللل والخارج ورعايته 
أعمال الملتقى الثالث لمشاريع ولجان 
الزواج بالمملكة الذي ينظمه مشللروع 
ابن باز الخيري لمسللاعدة الشللباب على 
الللزواج ورعايتلله الحفللل السللنوي األول 
لفروع الشئون االجتماعية في منطقة 
الريللاض ولحفل إطاق مشللروع »وقف 
األم التنمللوي« الللذي تنظملله جمعيللة 
النهضللة النسللائية الخيريللة بالتعللاون 
مع مؤسسللة سلللطان بن عبللد العزيز 
آل سعود الخيرية ورعايته أيضًا للحفل 
السنوي األول لمؤسسة الدعوة الخيرية 
وتشللريفه احتفللال جمعيللة األطفللال 
عامللًا   ٢5 مللرور  بمناسللبة  المعوقيللن 
على تأسيسها وحفل الزواج الجماعي 
األول بالريللاض ضمللن مشللروع ابللن باز 
الخيري لمساعدة الشللباب على الزواج.

وتبللرز عللدة كلمللات لخللادم الحرمين 
الشريفين خال تلك الرعايات والزيارات 
والمناشللط تجسللد حرصلله وتطلعلله 
»حفظلله اهلل« علللى المضللي بالعمللل 
المحللددة  المنهجيللة  نحللو  الخيللري 
والمحاطللة بأسللس دينيللة مبنية على 
فنجللده  السللمحاء.  الشللريعة  أسللس 
»أيده اهلل« يقول فللي أحد االجتماعات: 
ال  متكاتللف  متعللاون  مجتمللع  »نحللن 
يكللون  أن  الحقيقللة  علينللا  يسللتغرب 
فيلله تعللاون وتكاتللف وأن يكللون فيه 
جمعيللات تهللدف للخيللر بللكل فروعه 
البللاد ألن هللذه طبيعتنللا  فللي هللذه 
أساسًا«. ويقول في مناسللبة أخرى: »أنا 
ال أحللب فللي حال مللن األحللوال أو في 
يللوم من األيام أن أحرج أحللدًا بالتبرع أو 
المواجهللة بالتبللرع وأرفللض كثيللرًا من 
المرات من بعض اإلخللوان لما يطلبون 
مني أن أدعو الناس للتبرع باالسللم ألنه 
ربما بعد ما سللمحت ظروفه أو كذلك 
ويؤكللد  ولتفكيللره«.  ألريحيتلله  نتركلله 
فللي احتفللال أن المأمللول إن شللاء اهلل 
هو التعللاون على البللر والخير كما هي 
عللادة المجتمللع السللعودي، مضيًفللا: 
»أشكر اهلل عز وجل وأقول إن مجتمعنا 
والحمد هلل مجتمع بر وخير وفيه الكثير 
ممن يعمللل للخيللر وأصحللاب األموال 
عندنا أشللكرهم أيضًا علللى تعاونهم 
كل  وفللي  المجللاالت  كل  فللي  معنللا 
أعمال الخير وتجاوبهم موجود والخير 
موجللود والحمللد اهلل... أبشللروا بالخير 
ما دمتللم تعملللون للخيللر... مجتمعنا 
المسلللم مجتمللع متراحللم مجتمللع 
تسوده المحبة والمودة مجتمع فرض 
اهلل الزكاة فيلله على األغنياء مواسللاة 
إلخوانهللم الفقللراء وجعل هللذا ركنًا 
من أركان اإلسللام وهو الركللن الثالث 
الللزكاة  وهللي  أال  اإلسللام  أركان  مللن 
المفروضللة وشللرعت صدقللة التطوع 
المتنوعة لتكمل للمسلم ما عسى أن 
يكون أخل به في حساب ماله الواجب 

إخراجه«.
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وتحظى العاقات التي تربط المملكة 
دول  بمختلللف  السللعودية  العربيللة 
العالم بروابللط وثيقة ترتكز على وثائق 
الديللن والجيللرة والمصالح المشللتركة 
وتقوم على أسس الصداقة والتعاون، 
ومللن هللذا المنطلللق كانللت سياسللة 
المملكللة تقللوم في هذا الشللأن على 
قيللام أهللل الحنكللة والسياسللة مللن 
الملكللي  السللمو  وأصحللاب  القللادة 
والمعالي والوزراء والخبراء بدورهم في 
تعزيز تلللك العاقات. وقد بللرز منذ بدء 
تكوين عاقات المملكللة مع مختلف 
الدول اسللم خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سعود 
»حفظلله اهلل« مبللادرًا وراعيللًا وموطللدًا 
ومؤسسللًا لكثير من عاقات المملكة 
خللادم  لقللاءات  وتعللددت  الخارجيللة. 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبد العزيز آل سللعود منذ أن كان أميرًا 

لمنطقللة الرياض مللرورًا بوزارته للدفاع 
وواليتلله للعهللد، بتنللوع العاقللات بين 
المملكة والللدول األخرى سللواء كانت 
سياسللية أو اقتصاديللة أو فللي شللئون 
أخرى. وتناغمللًا مع العاقللات المميزة 
التللي تربط المملكة بالدول اإلسللامية 
أعلن خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سللعود  آل  العزيللز  عبللد  بللن  سلللمان 
رئيللس الهيئللة العليللا لجمللع التبرعات 
فللي  والهرسللك،  البوسللنة  لمسلللمي 
ذلك الوقللت، أنه تقديللرًا وعرفانًا للدور 
التاريخللي الكبير الذي يقللوم به خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيللز آل سللعود »رحملله اهلل« لدعللم 
قضية مسلللمي البوسللنة والهرسللك 
ونصرتهم لتجاوز ما يمرون به من ضيق 
فقللد تمللت تسللمية مشللروع الجامع 
الكبيللر فللي سللراييفو باسللم »مركللز 
الشللريفين  الحرميللن  وجامللع خللادم 

الملك فهللد الثقافللي«. وكان »حفظه 
اهلل« مللن أوائللل السللاعين فللي تأديللة 
الواجللب تجللاه مللن تربطهللم عاقات 
بالمملكة سللواء كان ذلك الواجب في 
إطار فرح أو حزن، فقد كان يقوم بزيارة 
عدة لتقديم واجب العللزاء لعديد من 
الدول، كما كان يشارك في العديد من 
مناسللبات األيام الوطنية لللدول آخرى.
وحول اضطاع المملكة بدور مميز في 
خدمللة العمل اإلنسللاني وأعمال الخير 
تجاه األشللقاء واألصدقاء في مختلف 
المملكللة  بذلللت  فقللد  العالللم  دول 
على المسللتويين الرسللمي والشللعبي 
جهللودًا كبيللرة فللي إطللار مللا تمليلله 
العقيدة اإلسامية السمحة من واجب 
التخفيف من معاناة الدول والشعوب 
عبللر تقديللم أنللواع مللن المسللاعدات 
واإلسللهامات الماديللة والمعنويللة مللا 
جعل بللاد الحرمين الشللريفين بفضل 
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اهلل موضللع الثقة من الجميللع ورائدة 
واإلنسللاني  اإلسللامي  العمللل  فللي 
والخيللري على مسللتوى العالم أجمع. 
وقللد قام خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« بنشللاطات بللارزة ومثمرة 
فللي تلك المجللاالت حيث تولى رئاسللة 
العديللد من الهيئات واللجللان المحلية 
في منطقة الرياض وعدد من الهيئات 
واللجللان على مسللتوى المملكة. كما 
قللام بجهود بارزة فللي مجال التعريف 
بالمملكللة علللى المسللتوى الخارجللي 
ورئاسة األنشللطة التي تتولى التعريف 
باإلنجللازات الحضاريللة التللي حققتهللا 
المملكللة ومللا تقدملله مللن خدمللات 
ورعاية لإلسام والمسلللمين في دول 
العالم. واستضافت الرياض خال عهد 
خللادم الحرمين الشللريفين اجتماعات 
أمريللكا  ودول  العربيللة  الللدول  قللادة 
الجنوبيللة في قمتهللم الرابعة بدعوة 
كريمة من خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
ورحللب المجتمعون بالحللوار والتعاون 
القائم بيللن اإلقليمين لتطوير شللراكة 
المصلحللة  علللى  قائمللة  إسللتراتيجية 
التأكيللد  وبعللد  المتبللادل.  واالحتللرام 
المهللم  بالللدور  الجميللع  إدراك  علللى 
الللذي تقوم بلله التكتللات والتجمعات 
الشللعوب  بحللق  وإيمانللا  اإلقليميللة 
بالعيللش في عالللم مسللتقر ومزدهر 
خللال مللن مخاطللر اإلرهاب واألسلللحة 
النووية وأسلللحة الدمار الشامل، فقد 
تم التأكيد على ضرورة تحقيق السام 
العادل والشامل للقضية الفلسطينية 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السللام العربيللة الرامية إلقامللة دولة 
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود سللنة ١96٧م والتأكيد على 
ضرورة التواصل إلى حل سلللمي لألزمة 
السللورية وفقا لما جاء في بيان جنيف 
وأهميللة  وضللرورة  فينللا«  »مؤتمللر  و   »١«
إيجللاد حل لألزمللة اليمنية عبللر تطبيق 

الصلللة  ذات  األمللن  مجلللس  قللرارات 
وخاصة القرار ٢٢١6 ودعم عملية الحوار 
السياسللي الجارية في ليبيا تحت رعاية 
األمللم المتحللدة. وأعللرب المجتمعون 
عللن رفضهللم ألي تدخل في شللؤون 
قبللل  مللن  الداخليللة  المنطقللة  دول 
قللوى خارجية انتهللاكا لميثللاق األمم 
المتحدة ومبدأ حسللن الجوار وشددوا 
علللى أهميللة احتللرام وحدة وسلليادة 
اإلقليمية  وسللامتها  الدول  واستقال 
وحل النزاعات بالطرق السلللمية. ودعوا 
إيران للتجاوب مللع طلب دولة اإلمارات 
العربيللة المتحللدة إليجاد حل سلللمي 
لقضيللة الجللزر الثللاث »طنللب الكبللر - 
طنللب الصغللر - أبللو موسللى« يتوافق 
مع ميثللاق األمللم المتحللدة والقانون 
الدولي. وأعربللوا في ختام اجتماعهم 
عللن عميللق الشللكر والتقديللر لخللادم 
الحرمين الشللريفين والمملكة العربية 
السللعودية حكومة وشعبًا على كرم 
وكان  االسللتقبال.  وحفللاوة  الضيافللة 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« رئيس القمة قد ألقى كلمة خال 
افتتللاح القمللة قللال فيهللا: »إننا نشللعر 
باالرتياح للتوافللق والتقارب بين وجهات 
القضايللا  مللن  العديللد  تجللاه  نظرنللا 
والمسللائل الدولية، ونشلليد بالمواقف 
الجنوبيللة  أمريللكا  لللدول  اإليجابيللة 
الصديقللة المؤيللدة للقضايللا العربيللة، 
وبخاصة القضية الفلسطينية، كما أننا 
ننظر بالتقديللر إلى مللا حققته القمم 
الثللاث السللابقة، ونتطلع إلى تنسلليق 
المطروحللة  القضايللا  تجللاه  مواقفنللا 
ومكافحللة  الدوليللة،  السللاحة  علللى 
اإلرهاب والتطرف ونشللر ثقافة السام 
إن  الكللرام:  الحضللور  أيهللا  والحللوار. 
فللرص تطويللر العاقللات االقتصاديللة 
بيللن دولنا واعللدة، ومبشللرة بما يحقق 
نمللاء وازدهار أوطاننللا، ويدفعنا لتذليل 
العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم 
الخبللرات  تدفللق االسللتثمارات وتبللادل 

والتعللاون  وتوطينهللا،  التقنيللة  ونقللل 
في المجللاالت كافللة، وال زالللت اآلمال 
معقللودة لتحقيللق المزيللد فللي هللذا 
المجال، ولهذا فإننا ندعو إلى تأسلليس 
مجالللس لرجللال األعمللال، والنظر في 
توقيللع اتفاقيات للتجارة الحرة وتجنب 
االزدواج الضريبللي، وتشللجيع وحمايللة 
االسللتثمارات بيللن دول اإلقليميللن التي 
سللتوفر إطارًا تنظيميللًا وقانونيًا لتعزيز 
تدفقات التجارة بينها«. كما اسللتضاف 
 ٣6 الللل  الللدورة  اجتماعللات  الريللاض 
للمجلللس األعلى لقللادة دول مجلس 
التعللاون لللدول الخليللج العربيللة حيث 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  خاطللب 
القمة قائًا: »يطيللب لي أن أرحب بكم 
في بلدكم الثانللي، متمنيًا لكم طيب 
اإلقامللة، وداعيللًا المولللى عللز وجل أن 
والتوفيللق،  بالسللداد  جهودنللا  يكلللل 
والتقديللر  الشللكر  بالللغ  عللن  ومعبللرًا 
لصاحللب السللمو األخ الشلليخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
على ما بذله مللن جهود موفقة خال 
رئاسللته للمجلللس األعلللى فللي دورته 
المباركللة  المسلليرة  لتعزيللز  السللابقة، 
لمجلس التعللاون. إخوانللي األعزاء مع 
مللا تنعللم بلله دولنللا وهلل الحمللد مللن 
أمللن واسللتقرار وازدهار، فللإن منطقتنا 
تمر بظللروف وتحديات وأطمللاع بالغة 
التكاتللف  منللا  تسللتدعي  التعقيللد، 
والعمللل معًا لاسللتمرار فللي تحصين 
دولنللا من األخطللار الخارجيللة، ومد يد 

  نحن مجتمع متعاون متكاتف 

أن  الحقيقــة  علينــا  يســتغرب  ال 

يكــون فيــه تعــاون وتكاتــف وأن 

يكون فيه جمعيات تهدف للخير 

بــكل فروعه فــي هــذه البالد ألن 

هذه طبيعتنا أساسًا 
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أمنهللم  السللتعادة  ألشللقائنا  العللون 
واسللتقرارهم. ومواجهللة مللا تتعرض 
تحديللات  مللن  العربيللة  منطقتنللا  للله 
وحللل قضاياهللا، وفللي مقدمللة ذلك 
قضية فلسللطين واسللتعادة الحقوق 
المشللروعة للشللعب الفلسطيني في 
إقامللة دولتلله المسللتقلة وعاصمتهللا 
لليمللن فللإن دول  وبالنسللبة  القللدس. 
التحالللف حريصللة على تحقيللق األمن 
واالسللتقرار فللي اليمن الشللقيق تحت 
قيللادة حكومته الشللرعية، ونحن في 
دول المجلللس ندعم الحل السلللمي، 
ليتمكللن اليمن العزيز من تجللاوز أزمته 
ويستعيد مسلليرته نحو البناء والتنمية. 
تسللتضيف  السللوري  الشللأن  وفللي 
المملكللة المعارضللة السللورية دعمللًا 
منهللا إليجللاد حللل سياسللي يضمللن 
ووفقللًا  السللورية  األراضللي  وحللدة 
لمقللررات جنيف ١. إن علللى دول العالم 
أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة 
التطللرف واإلرهللاب والقضللاء عليلله أيًا 
كان مصللدره، ولقللد بذلللت المملكللة 
الكثير في سللبيل ذلك، وستستمر في 
جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول 
الشللأن،  بهللذا  والصديقللة  الشللقيقة 
مؤكدين أن اإلرهاب ال دين له وأن ديننا 
الحنيللف يرفضلله ويمقتلله فهللو دين 
األعزاء  الوسللطية واالعتللدال. إخوانللي 
يأتللي لقاؤنللا اليللوم بعد مرور خمسللة 
وثاثين عامللًا من عمر مجلس التعاون، 
وهو وقت مناسللب لتقييللم اإلنجازات، 
والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه 
المجلس، فإن مواطنينا يتطلعون إلى 
إنجللازات أكثر تمس حياتهللم اليومية، 
طموحاتهللم.  مسللتوى  إلللى  وترقللى 
وتحقيقللًا لذلللك فإننللا علللى ثقللة أننا 
سللنبذل جميعللًا، بحللول اهلل، قصللارى 
الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة 
لتعزيللز مسلليرة التعللاون والترابللط بين 
دولنللا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، 
واجتماعيللة  اقتصاديللة  بيئللة  وإيجللاد 
تعللزز رفللاه المواطنيللن، والعمللل وفق 

سياسللية خارجيللة فاعلة تجنللب دولنا 
الصراعللات اإلقليميللة، وتسللاعد علللى 
استعادة األمن واالستقرار لدول الجوار، 
واسللتكمال ما بدأناه من بناء منظومة 
دفاعيللة وأمنيللة مشللتركة، بما يحمي 
مصالح دولنا وشللعوبنا ومكتسباتها«.
وفي شهر صفر من هذا العام استقبل 
فخامللة الرئيللس رجب طيللب أردوغان 
رئيللس جمهوريللة تركيللا، بمقللر إقامة 
فخامتلله فللي انطاليا خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل« رئيللس وفللد 
المملكللة لقمللة مجموعة العشللرين. 
وجللرى خال االسللتقبال بحث عدد من 
جللدول  علللى  المدرجللة  الموضوعللات 
أعمال القمة، وكذلك العاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين، وعدد من األمور 
ذات االهتمللام المشللترك. وفي كلمته 
أمللام القمللة طالللب خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود، المجتمللع الدولللي العمللل 
على إيجاد حل عاجل لألزمة السللورية 
وفقًا لمقررات جنيللف)١(. وفيما يتعلق 
بالوضللع في اليمللِن أكد »أيللده اهلل« أن 
المملكللة ودول التحالف حريصة على 
إيجاد حِل سياسللي وفَق قللراِر مجلٍس 
األمللن رقللم )٢٢١6( كمللا أنهللا حريصٌة 
على توفير كافة المسللاعدات واإلغاثة 
اإلنسللانية للشللعب اليمنللي الشللقيق. 
وقد عقد خللادم الحرمين الشللريفين 
رئيللس وفللد المملكللة المشللارك في 
قمللة قللادة دول مجموعة العشللرين 
واللقللاءات  االجتماعللات  مللن  عللددًا 
مللع كل مللن: دولللة مستشللارة ألمانيا 
االتحاديللة انجيا ميللركل، ودولة رئيس 
البروفيسللور  تركيللا  جمهوريللة  وزراء 
أحمللد داوود أوغلللو، وفخامللة الرئيس 
بللاراك أوبامللا رئيللس الواليللات المتحدة 
األمريكيللة، وفخامللة الرئيس فاديمير 
بوتين رئيس روسلليا االتحادية، ومعالي 
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، 
ودولللة رئيللس الللوزراء الهنللدي ناريندرا 

موري، ودولللة رئيس الللوزراء البريطاني 
ديفيللد كاميللرون، ودولة رئيللس الوزراء 
الياباني شينزو آبي. وبحث »حفظه اهلل« 
معهم العاقات الثنائية بين المملكة 
ودولهم، وعدد من األمور ذات العاقة.

رؤية المملكة 2030
وتعد موافقة مجلس الوزراء على رؤية 
المملكة العربيللة السللعودية ٢٠٣٠ أبرز 
أحللداث العام المنصللرم حيث خصص 
المجلس جلسللته التي عقدها برئاسة 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  »حفظه 
اهلل« للنظر في مشللروع رؤية المملكة 
العربيللة السللعودية ٢٠٣٠ الصللادر فللي 
شأنه قرار مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنميللة ومللا تضمنه خطللاب صاحب 
العهللد  ولللي  ولللي  الملكللي  السللمو 
النائللب الثانللي لرئيللس مجلس الللوزراء 
وزيللر الدفللاع رئيللس مجلس الشللؤون 
االقتصادية والتنمية في شأن مشروع 
الرؤيللة. وقد قللرر المجلس حيللال ذلك 
الموافقللة على رؤيللة المملكة العربية 
مجلللس  وقيللام   ٢٠٣٠ السللعودية 
الشللؤون االقتصاديللة والتنميللة بوضع 
اآلليللات والترتيبات الازمللة لتنفيذ هذه 
الرؤيللة ومتابعة ذلللك وقيام الللوزارات 
كل  األخللرى،  الحكوميللة  واألجهللزة 
فيمللا يخصلله، باتخاذ مللا يلللزم لتنفيذ 
هللذه الرؤية، وفقللًا لآلليللات والترتيبات 
المشار إليها. وقد وجه خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظلله اهلل ورعللاه« كلمة 
بعللد الموافقللة علللى رؤيللة ٢٠٣٠، جللاء 
فيهللا: »لقللد وضعت نصللب عيني منذ 
الحكللم  مقاليللد  بتولللي  تشللرفت  أن 
السللعي نحللو التنميللة الشللاملة مللن 
وتوظيللف  الشللرعية  ثوابتنللا  منطلللق 
إمكانللات بادنا وطاقاتها واالسللتفادة 
من موقع بادنا وما تتميز به من ثروات 
أفضللل  مسللتقبل  لتحقيللق  وميللزات 
للوطللن وأبنائه مع التمسللك بعقيدتنا 
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أصالللة  علللى  والمحافظللة  الصافيللة 
مجتمعنا وثوابته ومن هللذا المنطلق، 
وجهنللا مجلللس الشللؤون االقتصادية 
والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق 
مللا نأمله بللأن تكللون بادنا، بعللون من 
اهلل وتوفيقلله، أنموذجللًا للعالللم على 
جميع المسللتويات، وقللد اطلعنا على 
رؤية المملكة العربية السللعودية التي 
قدمهللا مجلس الشللؤون االقتصادية 
والتنمية ووافق عليهللا مجلس الوزراء، 
شللاكرين للمجلس ما بذللله من جهد 
أبنائنللا  مللن  آمليللن  الخصللوص،  بهللذا 
المواطنيللن والمواطنات العمل  وبناتنا 
معللًا لتحقيق هللذه الرؤيللة الطموحة، 
سللائلين اهلل العون والتوفيق والسداد، 
وأن تكللون رؤيللة خيللر وبركللة تحقللق 
التقدم واالزدهار لوطننا الغالي«. وفي 
غللرة رمضللان من عللام ١٤٣٧هللل أعلنت 
تفاصيللل برنامج التحللول الوطني الذي 
أقللر الموافقللة عليلله مجلللس الللوزراء 
في جلسللته المنعقدة برئاسللة خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
كأحللد برامللج رؤية المملكللة ٢٠٣٠ التي 
قدمهللا مجلس الشللؤون االقتصادية 
والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األميللر محمللد بللن سلللمان عبدالعزيز 
ولللي ولي العهد، النائللب الثاني لرئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وحدد برنامج التحول الوطني عددا من 
األولويات الوطنية المشللتركة ذات األثر 
والنفع العللام والمبنية علللى األهداف 
 ،٢٠٣٠ المملكللة  لرؤيللة  اإلسللتراتيجية 
بعد أن تم تحليللل المبادرات في غرف 

مرشللحات  وفق  متخصصللة  دعللم 
قائمللة علللى تعظيللم مسللاهمة 

المبللادرات فللي تحقيللق األهداف 
الوطنية المشللتركة. وأبرز معالي 
وزير الدولة عضللو مجلس الوزراء 
األسللتاذ محمد بن عبدالملك آل 

الشلليخ أهميللة برنامللج التحول 
الوطني، وقال: »إنلله ينبثق من  

رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي وضعت أهدافًا 
يتوقللع تحقيقهللا بعللون اهلل تعالللى 
خللال األعللوام الللل ١5 القادمللة، وتضم 
عددًا مللن البرامج ومنها هللذا البرنامج 
الللذي عمللل عليلله ٢٤ جهللة حكومية 
بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة 
التحديات التللي تواجه عمل كل قطاع 
ومواجهتهللا«، مبينللًا أن مرحلللة إطاق 
البرنامللج تعللد مرحلة أولللى لمعالجة 
التحديات سللواء نظاميللة أو إجرائية أو 
تشللغيلية التللي تعتللري الجهللات الل ٢٤ 
لتحقيللق نتائللج »رؤيللة المملكللة ٢٠٣٠«. 
وأوضح معاليلله أن المرحلة األولى من 
البرنامللج تضللم »5٤٣« مبللادرة سللوف 
يتم البدء فيها العللام الجاري بميزانية 
قدرها »٢68.٤١٠.559« مليار ريال، ُيسهم 
القطللاع الخاص فيهللا، والجللزء األكبر 
منهللا لللن يكللون مبلغللًا إضافيللًا على 
ميزانيللة الدولللة، بحيللث سللينفق على 
هذه المرحلللة وفق ما اعتمللد لبرنامج 

التحول الوطني، مشددًا على أنه لن 
يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي 

كبير علللى ميزانيللة الدولة، 
يكون  وسللوف 

هنللاك مراقبللة علللى اإلنفللاق لتحقيق 
كفللاءة اإلنفللاق والوصول إلللى أهداف 

البرنامج. 
حفللظ اهلل خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وسللدد خطللاه، وحفللظ اهلل بادنا من 
كل شر وكل سللوء، وأدام عليها نعمة 

األمن واالستقرار.

  بالدنا كنز للتاريخ و كتب 

عنها الكثير لكننا يجب أن 

نمحص الكثير.. وهلل الحمد يتوفر 

في بالدنا الطاقات والخبرات 

العلمية التي بإمكانها أن تقوم 

بهذا الواجب 
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سمو ولي العهد: خادم الحرمين الشريفين عمل 
ويعمل جاهدًا من أجل وحدة الصف العربي وتقوية 

ُعرى التضامن اإلسالمي

الرياض ل واس 
أكد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية، أن خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بللن عبدالعزيز آل سللعود 
»حفظلله اهلل« عمللل ويعمللل جاهللدًا مللن أجل وحللدة الصف 
العربللي وتقوية عرى التضامن اإلسللامي في ظل ما تواجهه 
األمتان اإلسامية والعربية من تحديات كبيرة ومخاطر عديدة، 
وتعززت بجهوده المخلصللة »رعاه اهلل» أواصر األخوة ومجاالت 
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في كلمة سللمو ولي العهد بمناسبة الذكرى الثانية 
لتولللي خادم الحرمين الشللريفين »رعللاه اهلل« مقاليد الحكم، 

وفيما يلي نصها:
تحتفي المملكة العربية السللعودية وطنًا ومواطنًا في اليوم 
الثالللث من شللهر ربيللع الثاني عللام ١٤٣8هل بمللرور عامين على 
بيعة الطاعة والوالء لسلليدي خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل ورعاه وسدد على 
طريق النصر والعزة والسؤدد خطاه، وهي مناسبة عزيزة على 
أبناء الوطن الكريم تجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الوالء 
لقائللد عظيللم خطت البللاد بحزملله وعزمه بعللد توفيق اهلل 
خطللوات كبيرة نحو معللارج الرقي والتقللدم واالزدهار واألمن 
والسللكينة واالسللتقرار، وعلللت مكانللة الوطن علللى مختلف 
الصعد بسللداد حكمته وصللواب رؤيته »حفظلله اهلل« وتعززت 
بجهوده المخلصة أواصر األخوة ومجاالت التعاون المشللترك 
بين دول الخليج العربية.. وعمللل جاهدًا من أجل وحدة الصف 
العربللي وتقوية عرى التضامن اإلسللامي في ظل ما تواجهه 

األمتان العربية اإلسامية من تحديات كبيرة ومخاطر عديدة.
وعنى »رعاه اهلل« بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما 
مللن الحجللاج والمعتمريللن والزوار وتسللخير كافللة اإلمكانات 
ومختلف التسهيات لتحقيق هذه الرسالة اإلسامية العظيمة 
بالمسللتوى الذي يليق بشللرفها وسللمو غايتها وجليل قدرها.  
وتسللارعت فللي عهللده الزاهر خطللوات مسلليرة التنمية وفق 
رؤية وطنية شللاملة تسللتوعب متطلبات تنميللة الوطن وتلبية 

احتياجات المواطن.
وتمكنللت المملكة، بفضل اهلل وتوفيقه، من المحافظة على 
ما تعيشلله من اسللتقرار أمني فريد يعظم قللدره وفضله إذا 
مللا قورن باألوضاع التي يعيشللها كثير مللن دول العالم والتي 
تتسللم باالضطللراب وتردي األحللوال األمنيللة وتزايللد معدالت 
الجريمللة.. وحققللت المملكللة نجاحًا ملموسللًا فللي التصدي 
لظاهللرة اإلرهللاب ومخططللات اإلرهابيين وأحبطللت عمليات 
ترويج المخدرات وتمويل اإلرهاب وجففت منابع دعم وتمويل 
األنشللطة اإلجرامية من خال جهود اسللتباقية واستعدادات 
أمنية قوية بفضل ما تحظى به أجهزة األمن من دعم ورعاية 
كريمللة من لدن سلليدي خللادم الحرمين الشللريفين  »حفظه 
اهلل« مما مكنها من أداء رسللالتها األمنية والمحافظة على ما 
تنعم به هذه الباد المباركة من أمن واستقرار ورفاه وازدهار.

وامتللدت أياديلله الكريمللة بالعللون والمسللاعدة للمحتاجيللن 
والمنكوبيللن مللن مختلللف دول العالللم مللن خال مللا تمليه 
تعاليللم ديننا اإلسللامي الحنيف وما توجبه األخوة اإلنسللانية 

تجاه من يحتاج العون والمساعدة.
وإننا بهذه المناسللبة الكريمة لنرجو مللن اهلل العلي القدير أن 
يحفظ سلليدي خللادم الحرمين الشللريفين وأن يمد في عمره 
وأن يبقيه ذخرًا للوطن والمواطنين وعزة لإلسام والمسلمين.
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سمو ولي ولي العهد: المملكة تحولت خالل 
العامين الماضيين إلى ملتقى عالمي ومركز اهتمام 

دولي ووجهة للقادة ورؤساء دول العالم

الرياض ل واس 
قللال صاحللب السللمو الملكللي األميللر محمللد بن سلللمان بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزيللر الدفللاع إن المملكللة العربيللة السللعودية تحولللت خال 
العاميللن الماضيين إلى ملتقى عالمي ومركللز اهتمام دولي، 

ووجهة للقللادة ورؤسللاء دول العالم بهدف تعزيللز العاقات 
المشللتركة، وتنميللة المصالللح المتبادلة، والتنسلليق والتشللاور 

المستمر في القضايا اإلقليمية والدولية.
جللاء ذلك في كلمة لسللموه بمناسللبة الذكللرى الثانية لبيعة 
خللادم الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بللن عبدالعزيز آل 

سعود »حفظه اهلل« فيما يلي نصها:  
يوافللق يللوم األحد الثالث من شللهر ربيللع الثاني عللام ١٤٣8هل 
الذكرى الثانية لبيعة سلليدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلللمان بللن عبدالعزيللز آل سللعود  »أيللده اهلل« ولقللد حققت 
المملكللة في ظللل قيادتلله »رعللاه اهلل« العديد مللن اإلنجازات 
الخارجيللة التي زادت من ثقللل المملكة السياسللي ومكانتها 
الدوليللة، عبللرت عللن ذلللك االسللتقباالت االسللتثنائية لخللادم 
الحرمين الشللريفين أثنللاء زياراته للدول الشللقيقة والصديقة، 
وتحولت المملكة خال العامين الماضيين إلى ملتقى عالمي 
ومركللز اهتمام دولللي، ووجهة للقللادة ورؤسللاء دول العالم 
بهدف تعزيز العاقات المشللتركة، وتنمية المصالح المتبادلة، 

والتنسيق والتشاور المستمر في القضايا اإلقليمية والدولية.
وفي ظللل التحديات التي تمللر بها المنطقة أخللدت المملكة 
بقيادتلله »حفظلله اهلل« زمللام المبللادرة لضمان أمن واسللتقرار 
الللدول العربيللة ووحللدة أراضيهللا، كل ذلللك هاجسلله خدمة 
اإلسام، وإعاء شأن المسلللمين، والرقي بهذه الباد المباركة 
إلى المكانة السللامية التي تليق بموطن شللرفه اهلل بأن يكون 

حاضنًا للحرمين الشريفين وقبلة للمسلمين.
وجللاءت مبادرتلله »أيللده اهلل« بإعللان رؤيللة المملكللة العربيللة 
السللعودية ٢٠٣٠ لتسللتهدف االنتقال بالمملكللة اقتصاديًا إلى 
آفاق أوسع، وقد أظهرت المملكة بقيادته »حفظه اهلل« قدرة 
عالية على التفاعل بكفاءة مللع األوضاع االقتصادية العالمية 

الصعبة.
واسللتمرت بادنللا فللي ظللل قيادتلله الحكيمللة »حفظلله اهلل« 
بالتصدي لإلرهللاب عبر مواجهة اسللتباقية فاعلة لمكافحته، 

وتجفيف منابعه.
ثم جاء توجيهه »أيده اهلل« بإنشللاء مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمللال اإلنسللانية لمللد يللد العللون والمسللاعدة اإلنسللانية 
للدول العربية واإلسللامية والصديقة، واإلسهام في تخفيف 

معاناتها جراء الكوارث الطبيعية والصراعات.
وفق اهلل سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه، ورفع 

به شأن هذا الوطن ومواطنيه، وأعز به اإلسام والمسلمين.
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جــدد أصاب الســمو أمراء المناطق باســمهم وباســم المواطنين في كافة أنحــاء المملكة، البيعة لخــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل«، رافعين أسمى آيات التهنئة لمقامه الكريم »أيده اهلل« بمناسبة 

حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وأكــد أصحاب الســمو أمراء المناطق، في تصريحات لهــم بثتها وكالة األنباء الســعودية »واس«، أنه رغم قصر المدة 
الزمنيــة، إال أن عهــد خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، شــهد إنجازات غير مســبوقة في كافة 

المجاالت، مشيرين إلى رؤيته الثاقبة »رعاه اهلل« في إطالق برنامج التحول الوطني من خالل رؤية المملكة 2030م.
كمــا أكــد أصحاب الســمو أمراء المناطق أن الملك ســلمان بــن عبدالعزيز »حفظــه اهلل« ُيعطي جــل اهتمامه ووقته 
للمواطــن والوطــن، مشــيرين إلى أنــه »أيده اهلل« يؤكد في كل مناســبة على اللحمــة الوطنية والترابــط بين القيادة 

والمواطنين.. وفي الصفحات التالية تصريحات أمراء المناطق بهذه المناسبة.. 

في الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين.. 

أصحاب السمو أمراء المناطق يجددون البيعة للملك 
سلمان بن عبدالعزيز
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قللال صاحب السللمو الملكللي األمير خالللد الفيصل مستشللار خللادم الحرمين 
الشللريفين أميللر منطقة مكللة المكرمة, في كلمة له بمناسللبة ذكللرى البيعة 
الثانية للملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل«: »إن المملكة العربية 
السللعودية تعيللش هذه األيام حللاالت من الفرح.. مللن االرتقللاء والتقدم, فبعد 
صدور أرقام الميزانية المبشللرة بالخير الكثير لهذه الباد، نحتفل جميعًا بذكرى 
البيعة الثانية لخادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز، يحفظه 
اهلل, ورغللم أن المسللافة قصيللرة إال أن اإلنجللازات عظيمللة علللى كل األصعللدة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها«.
وأضاف سموه: »سياسة حكيمة وحكم بكتاب اهلل وسنة نبيه محمد صلى اهلل 
عليه وسلللم تسللير هذه الباد عليه منذ توحيدها على يللد المغفور له بإذن اهلل 
الملللك عبدالعزيز مللرورًا بأبنائه الملوك من بعده وحتللى عهدنا هذا تحت قيادة 

الملك سلمان بن عبدالعزيز«.
وتابللع سللمو أمير منطقة مكللة المكرمة: »العللزة والكرامة كانللت عنوانًا لهذه 
الفترة فقد وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز للعرب مكانة ولإلنسان السعودي 

عزة ومهابة«.
وأضللاف سللموه: »في السياسللة ُنحتللرم بين دول العالللم، وفي االقتصللاد تنوع 
ورؤية ثاقبة بعيدًا عن االعتماد على النفط، وعيش بأمن وأمان في ظل التقلبات 

األمنية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة«.
واختتللم صاحللب السللمو الملكللي األمير خالللد الفيصللل كلمته سللائًا اهلل بأن 
يديم علينا هذه النعمة.. ويحفظ خادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 

عبدالعزيز ليسير بنا ونحن معه إلى مصاف الدول المتقدمة.

أمير منطقة مكة المكرمة: 
العزة والكرامة عنوانًا لعهد

الملك سلمان 

جازان ل واس
وصف صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان 
الذكرى الثانية للبيعة, التي بايع فيها الشللعب السعودي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« ملكًا للمملكة العربية السعودية 

بالذكرى العظيمة, التي يحق أن يسعد ويفاخر بها الجميع.
وقال سللموه في كلمة له بهذه المناسللبة: »كيف ال والجميللع يحتفي بملك الحزم 
والعللزم ملللك المواقف العظيمللة التي أثبتت للجميللع حنكة قائد جعللل من أمن 
وسللامة باده ورفاهية ورخاء مواطنيه همه األول وشللغله الشللاغل، رعاه اهلل، ولم 
يقتصللر اهتماملله ورعايته، رعللاة اهلل، بالمواطن فحسللب بللل تعداه لرعايللة مصالح 
الوطللن ضد كل ما قد يمس أمنه واسللتقراره ويعين ويسللاند األخللوة والجيران في 
اليمن الشقيق الستعادة الشرعية في عمل بطولي عظيم وقرار تاريخي أيده وأقره 
معظم بلدان العالم منطلقًا في ذلك من مبادئ راسخة وقناعات ال يخالطه شك«.
وبيللن أنه إيمانًا مللن قيادة هذا البلد العزيز الذي يعد مهبط الوحي ومنبع الرسللاالت 
بدورهللا المحللوري فللي خدمة اإلسللام والمسلللمين والدفللاع عللن قضاياهم في 
مختلف المحافل وبكل ما يهم المسلللمين في شللتى بقللاع المعمورة, فقد أصدر 
أمر خادم الحرمين الشللريفين »حفظه اهلل« بإطاق حملة لنصرة االشللقاء السوريين 
ودعمهللم والوقللوف بجانبهم خللال محنتهم, موجهللًا، أيده اهلل، بتيسللير كافة 

المساعدات المادية والعينية والطبية لهم.

أمير منطقة جازان: 
يحق لكل مواطن أن يفخر 

ويحتفي بذكري البيعة 
لخادم الحرمين الشريفين
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رفع صاحب السللمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
التهنئة لخادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 

اهلل« بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال سللموه بهذه المناسللبة: »تطل علينا ذكرى البيعة ونحن نعيش في واحة من 
األمن ورغللد العيش، وأبنللاء الوطن من الجنود يسللطرون ماحم الفخللر والبطولة 
في ميادين الشللرف على حدود بادنا، ورجال الدولة يرسمون مامح العيش الرغيد 
واالقتصاد المتين وفق رؤية مكينة وسياسة حكيمة، فتتسابق اإلنجازات وتتعاظم 
المنجللزات فتكبر اآلمال وتزيد الطموحات، ونسللابق الزمن بعقيدة راسللخة وقيادة 
حكيمللة تؤسللس لغٍد زاهر مشللرق بقيادة خللادم الحرمين الشللريفين سلللمان بن 
عبدالعزيللز الذي حمل األمانة، وتسلللح بقللوة إيمانه، وخطللاه ثابتللة، ونظراته ثاقبة، 

وبصيرته نافذة، وخطواته مدروسة«.
وأضللاف األمير فيصل بن بندر: »إن المملكة بقيادة الملك سلللمان بن عبدالعزيز، أيده 
اهلل، تسللير نحو تحقيق مكانة اقتصادية متينة وفق رؤية نحو المسللتقبل طامحة، 
وميزانيللة نحو خير مقبل مبشللرة تقودنا نحو مرحلة جديللدة عنوانها العمل الجاد 

والتنظيم الدقيق والهدف الواضح«.
وأضاف سموه: »عامان مضيا من اإلنجاز رسم فيهما، حفظه اهلل، خطة االجتياز بكل 
جدارة وامتيللاز، نجاح في الداخل، وإبهار في الخللارج، حمل هم الوطن، وتحمل هم 
األمة، وسيشهد التاريخ ويخلد لهذا القائد العظيم ما فعله للوطن في المقام األول 
وما قدمه لإلسام والمسلمين في فترة وجيزة من أعمال ومواقف جليلة لتحقيق 
العدل ونشللره في مختلف األصعدة المحليللة والدولية«، داعيًا اهلل تعالى أن يحفظ 
خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ الوطن آمنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين.

أمير منطقة الرياض: 
المملكة بقيادة الملك سلمان 

تسير نحو تحقيق مكانة 
اقتصادية متينة وفق 

رؤية طامحة

وأضللاف سللموه: »إن ذكرى البيعة لهذا العام تسللتدعي لذاكرتنا وتعيللد ألذهاننا ذكرى النضال العظيم الذي قام به مؤسللس 
بادنا الطاهرة ليوحد أبناء شللعبها على كلمة التوحيد قبل أن يوحد أراضيها ثم ما خلفه فيه أبناؤه الملوك من بعده على ذات 
المنهج، رحمهم اهلل جميعًا, حتى بلغت األمانة إلى خادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود، أمد اهلل 

في عمره، وأيده بقوته ونصره، حيث لم يألوا جهدًا، رعاه اهلل، في خدمة وطنه وأبناء شعبه«.
وأشار إلى أن ذكرى البيعة المجيدة تأتي في عامها الثاني في ظل طموح قوي للوصول بالمملكة لرؤية عالمية من خال الرؤية 
السعودية ٢٠٣٠ والتحول الوطني بكافة القطاعات والجهات الحكومية لتواكب تطلعات القيادة نحو مستقبل اقتصادي مميز 
وقوي يضع المملكة ضمن مصاف الدول العشرين األقوى اقتصاديا على مستوى العالم, وتجسد ذلك من خال ميزانية الخير 

والنماء للعام الحالي, والمشروعات العماقة التي دشنها »أيده اهلل« في زيارته لعدد من المناطق.
وأوضح سموه أن من أهم ما يميز االحتفاء بذكرى البيعة هو االحتفاء بالمواقف العظيمة, ومدى التاحم بين القيادة الحكيمة 
وأبناء الشعب السعودي العظيم التي ظهرت جلية للعالم كافة من وفائهم وصدق وعودهم وتاحمهم وحقيقة بيعتهم 

لمليكهم المرتكزة على أسس دينية وعقيدة متينة ومحبة متبادلة تحمل أسمى المشاعر والوالء.
وتطللرق سللمو أميللر منطقة جازان لمللا يتصف به أبنللاء دول مجلللس التعللاون الخليجي من مشللاعر الحب والتقديللر لقادتهم 
ولبعضهم البعض, التي برزت خال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الخليجية وإخوانه قادة الدول 
وما حملته من مشاعر أخوية صادقة, التي تأتي كدليل على حرصه »حفظه اهلل« على قوة ووحدة دول الخليج العربي واجتماع 
كلمللة أبناءه صفًا واحدًا في سللبيل قوة ومتانة وتعاون الخليج العربي والذي يسللير نحو اتحاد تكاملللي في مختلف المجاالت.
ورفللع األميللر محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ختام كلمته أسللمى آيللات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشللريفين بهذه 
المناسللبة مجددًا العهد والوالء باسللمه ونيابة عن أبناء منطقة جازان بهذه المناسللبة للقيادة الرشلليدة، سللائًا اهلل عز وجل أن 
يديم على الجميع التاحم الوطني والخير الكثير, الذي تنعم به مملكتنا الغالية وأن يرزق الجميع شكر نعمه وأن ينصر جنودنا 

البواسل في الحد الجنوبي، ويحفظ لبادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
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أكللد صاحللب السللمو الملكللي األمير سللعود بللن عبدالمحسللن بن 
عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« تحمل 
في مضامينها اسللتمرار اللحمة القوية بيللن أبناء هذا الوطن الغالي 

وقائد األمة ملك العزم والحزم.
وقللال سللموه: »نجدد البيعللة لمقاملله الكريم ولسللمو ولي عهده 
األميللن ولسللمو ولي ولللي العهد داعيللن اهلل أن يديم هللذا الوطن 
وأمنلله واسللتقراره وأن يمكن جنودنا البواسللل من النصللر وأن يديم 

توفيقه لرجال أمننا في كل جزء غالي من الوطن«.
وأشللاد سللموه بالخطوات التطويرية الشللاملة لبرامللج التنمية في 
مناطللق المملكللة في هللذا العهد الزاهللر والوقفة الشللجاعة مع 
الشللعب اليمني الشقيق والوقفة السللخية إلغاثة الشعب السوري 

الشقيق.
وقال سللموه: »إن الللكل في هذا الوطن من شللرقه إلللى غربه ومن 
جنوبه إلى شللماله يبادلون قيادة هذه الباد الوفللاء وصدق االنتماء 
لبلللد التوحيللد ويسللألون اهلل أن يحفظ خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده اهلل وأن يلبسه تاج الصحة 
والعافيللة وأن تتكرر هذه المناسللبات الوطنية وبادنللا من تطور إلى 

تطور ونماء بإذن اهلل«.

رفع صاحب السللمو الملكي األمير فهد بن سلللطان بن عبد 
العزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« بمناسبة 
حلللول الذكللرى الثانيللة لتوليلله »رعللاه اهلل« مقاليللد الحكم، 
داعيللًا اهلل تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيلله خير الجزاء لما 
قللام ويقللوم به من عمللل مميز للوطللن والشللعوب العربية 

واإلسامية وللعالم.
وقال سللموه بهذه المناسللبة: »من المصادفللة أن يتزامن هذا 
اليوم بعد أيام قليلة من صدور ميزانية الخير والتفاؤل والرؤية 
وهذا األمر لم يتم بسهولة إنما بتصميم وعمل وجد لما فيه 
مصلحة البللاد وأهلها، بالرغللم من كل الظللروف التي تحيط 
بالعالللم ككل وتحيللط بنللا، اسللتطاعت الحكومللة الرشلليدة 
بقيادة خادم الحرمين الشللريفين وسللمو ولي العهد وسللمو 
ولي ولي العهد،  حفظهم اهلل، أن تؤمن قبل كل شللئ األمن 
واألمللان لمواطنيهللا واالسللتقرار فللي كل مجللاالت الحياة بما 
فيهللا المجال االقتصادي، مما يعد دليللًا على حكمة وحنكة 
القيادة«، منوهًا بالجهللود المبذولة في الوصول لتحقيق رؤية 

المملكة ٢٠٣٠ وإنجاحها.

أمير منطقة حائل: 
المواطنون في كل مكان 

يبادلون قيادة هذه البالد الوفاء 
وصدق االنتماء

أمير منطقة تبوك: 
الحكومة الرشيدة بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين استطاعت 
أن توفر األمن واألمان واالستقرار 

لمواطنيها
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رفع صاحب السللمو الملكي األمير مشللاري بن سللعود بللن عبدالعزيللز أمير منطقة 
الباحة باسللمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بللن عبدالعزيز آل سللعود »أيده اهلل« بمناسللبة حلللول الذكرى الثانيللة لتوليه 

»حفظه اهلل« مقاليد الحكم.
وأكد سللموه أن هذه المناسللبة الغالية والعزيللزة في نفللس كل مواطن ومواطنة 
مقرونًة بصادق الدعللاء للملك بالصحة وطول العمر، مضيفًا أن هذه الذكرى حملت 
سللجًا حافًا من العطللاء الوطني على المسللتوى الداخلي وفق ما صللدر من أوامر 
وقرارات ملكية تصللب في مصلحة الوطن والمواطن في شللتى المجاالت، والعمل 
على مواصلة مسلليرة البناء والتطور والتنمية الشللاملة في أرجاء الباد وفي مناحي 
الحيللاة والحللرص علللى رفاهيللة وراحة المواطللن الذي أكللد عليه »حفظلله اهلل« في 
عدد من المناسللبات واالهتمام بالوطن ومقدسللاته والذود عللن كل ما يمس أمنه.

وأشللار سللمو أمير منطقة الباحة إلى أن خارطة الوطن رسمت إنجازات عماقة على 
المسللتوى الخارجي، التي سللتظل شللاهدة على مدار الزمللن ومحفوظة في ذاكرة 
التاريللخ مما جعللل للمملكة مكانة عاليللة ومرموقة بين دول العالللم وهو ما أكده 
خللادم الحرمين الشللريفين فللي وقللوف المملكة مع جميللع قضايا األمللة العربية 

واإلسامية ودورها الفاعل والمستمر لخدمة اإلسام والمسلمين.
ولفت سللموه النظر إلى ما حظيت به منطقة الباحة من مشللاريع ونماء واستكمال 
للمشاريع من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وما تضمنته الميزانية العامة للدولة من 
مضامين سامية ومتعددة لكافة جوانب الحياة التي تهم إنسان هذه الباد وانطاقه 
نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تضمنته من أهداف وتطلعات للعمل على تقليل 
االعتماد على النفط والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز االقتصاد واستغال جميع 
اإلمكانات وطاقات الباد والثروات المتوفرة لخدمة ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي.

واختتم األمير مشللاري بن سعود تصريحه سللائًا اهلل عز وجل أن يحفظ لهذه الباد 
أمنها واسللتقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي 

عهده األمين، وسمو ولي ولي العهد »حفظهم اهلل«.

رفع صاحب السللمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، 
باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سللعود »حفظه اهلل« بمناسللبة حلول الذكرى الثانيللة لتوليه »أيده اهلل« 

مقاليد الحكم، التي صادفت الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الجاري.
المناسللبة، أن خللادم  بللن خالللد فللي تصريللح بهللذه  وأكللد سللمو األميللر فيصللل 
الحرميللن الشللريفين هللو رجللل المرحلللة الحاليللة با منللازع، وحامللل لللواء اإلصاح، 
فللي ظللل رؤيللة حكيمللة تستشللرف مسللتقبًا مشللرقًا للوطللن وأبنائلله، مشلليرًا 
إلللى أن خللادم الحرميللن الشللريفين »أيللده اهلل« أثبللت للعالللم أجمللع أن المملكللة 
ملتزمللة بتعاليللم الديللن اإلسللامي الحنيللف، وقيملله الداعيللة للمحبللة والسللام، 
ومسللتمرة فللي االلتللزام بالمعاهللدات واالتفاقيللات والمواثيللق الدوليللة، والدفللاع 
المتواصل عللن القضايا العربية واإلسللامية في المحافل الدولية بشللتى الوسللائل.
وقال سللموه: »إن الوطن والمواطن هما األولوية األولى، لخادم الحرمين الشللريفين، 
وأن كل فللرد مللن أفراد شللعبه محللل عنايتلله واهتمامه«، مبينللًا أن اقتصللاد الوطن 
وتنميته شغله الشللاغل، حتى تتحقق التنمية الشاملة التي تكفل للوطن االستقرار، 

وللمواطن الحياة الكريمة.
وسأل سموه اهلل العلي القدير أن يديم على هذه الباد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ 
قادتهللا الذين دأبوا على تسللخير كل ما من شللأنه رعاية أبناء هذا الشللعب الكريم، 
والذود عن مقدسللات الوطللن ومقدراته من أطمللاع الطامعين، وكيد الحاسللدين.

أمير منطقة الباحة: 
عهد الملك سلمان حمل 

سجاًل حافاًل من البناء 
والتطور والتنمية الشاملة

أمير منطقة عسير: 
كل فرد من أفراد الشعب

محل عناية واهتمام خادم 
الحرمين الشريفين
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جدد صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف باسمه 
واسم مواطني المنطقة العهد والوالء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سللعود »حفظه اهلل« رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو 
ولي العهد، ولسللمو ولي ولي العهد »حفظهم اهلل« بمناسبة حلول الذكرى الثانية 
لتولي الملللك المفدى »أيده اهلل« مقاليد الحكم، سللائًا المولللى القدير أن يكألهم 
برعايتلله وحفظلله وأن يديللم على وطننللا الغالي ما ينعللم به من أمن ورخللاء وعزة.
وقال سمو أمير منطقة الجوف في تصريح له بهذه المناسبة: »إن السمة البارزة لقادة باد 
الحرمين الشريفين منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود وأبنائه الملوك من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك 
فهللد والملللك عبللد اهلل، رحمهللم اهلل، وحتللى عهدنا الزاهللر عهد خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، هي التمسك بعقيدة 
التوحيللد الصافيللة الصحيحة كما جاءت في الكتاب والسللنة والعمللل بمقتضاهما، 
ومحاربللة الغلللو والتطرف، كما أنها تتميز بحسللن الجوار وااللتزام باألعللراف الدولية«.
وأضللاف سللمو األميللر فهد بللن بللدر: »أن المملكة دأبللت علللى محاربة اإلرهللاب بكل 
الوسللائل«، الفتللًا النظللر إلللى أن هللذا العهللد الزاهللر تميللز بحمللل المملكللة العربية 
السعودية للوائي التحالف العربي واإلسامي إلعادة الشرعية لليمن الشقيق، حرصًا 
منها على وحدة الصف العربي واإلسامي، مع االستمرار في دعم الشعب السوري 
الشقيق فيما يتعرض له من ظلم وقتل وتشريد من النظام الحاكم وأعوانه هناك.
وأكد سللموه في الوقت ذاته أن قضية العرب والمسلللمين األولى تظل هي القضية 
الفلسللطينية حاضللرة فللي وجللدان القيللادة في وطننللا الغالللي من خللال دعهما 

للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال سللمو أمير منطقة الجوف: »إن ما يميللز هذا العهد الزاهر صدور الرؤية الوطنية 
٢٠٣٠م، التللي يعقد عليها كبير األمل في البناء الشللامل للوطللن«، الفتًا االنتباه إلى أن 
على المواطن دورًا مهمًا في االصطفاف خلف قيادته الرشيدة في ظل المستجدات 

والظروف التي تحيط ببادنا.
ودعا سموه اهلل تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على المملكة 

أمنها واستقرارها وازدهارها.

قللال صاحب السللمو الملكي األمير سللعود بللن نايف بللن عبدالعزيز أميللر المنطقة 
الشللرقية: »إن يوم الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشللريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، نستشعر من خاله النعم الكثيرة التي َمنَّ اهلل بها 
علينا منذ توحيد المملكة العربية السللعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمللن، طيب اهلل ثراه، ونحن نعيش في أمللن ورخاء ونهضة تنموية في كافة 
مناشللط الحياة، ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، مقاليد الحكم 
فللي هذه الباد والمملكة تعيش نماًء غير مسللبوق وهلل الحمد، بعد أن عزز مسلليرة 
اإلصللاح وأطلللق مسلليرة التنمية وحقق كثيللرًا مما يطمللح إليه المواطللن من خال 
إطاقلله لرؤيللة المملكة ٢٠٣٠، والتي ترسللم لبادنللا عصرًا مزدهللرًا ومكانة مرموقة 

ستضع المملكة في مكانتها الحقيقية بين بلدان العالم إن شاء اهلل«.
وأضاف سللموه في كلمة له بمناسللبة حلللول الذكرى الثانية لتولللي خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود »حفظه اهلل« مقاليد الحكم: »إن 
بادنللا وهلل الحمللد حظيت بإنجللازات جليلة تميزت بالشللمولية والتكامل وجسللدت 
تفاني وحرص خادم الحرمين الشريفين، في خدمة وطنه ومواطنيه وأمتيه العربية 
واإلسللامية والمجتمع اإلنسللاني بأسللره، كما حققللت المملكة في عهللده الزاهر، 
أيللده اهلل، منجزات مهمة فللي مختلف الجوانللب التعليمية، الثقافيللة، االقتصادية، 

أمير منطقة الجوف: 
هذا العهد الزاهر تميز بحمل 

المملكة للوائي التحالف 
العربي واإلسالمي

أمير المنطقة الشرقية: 
بالدنا حظيت بإنجازات تميزت 
بالشمولية والتكامل جسدت 
تفاني وحرص خادم الحرمين 

الشريفين



ربيع اآلخر 1438هـ . يناير 2017مالعدد )10(

ملف العدد80

الصناعية، االجتماعية، والعمرانية، كان آخرها المشللاريع التي دشللنها ووضع حجر أساسها، حفظه اهلل، في المنطقة الشرقية 
والتي تجاوزت ٢١6 مائتان وسللتة عشللر مليار ريال، حيث كانت إنجازات عظيمة سللتظهر نتائجها المباركة، وآثارها المحمودة على 

المملكة ومواطنيها في القريب العاجل إن شاء اهلل«.
وأشللار سللموه إلى أن المملكة شهدت قبل أيام قليلة صدور الموازنة العامة للدولة والتي تصدر وألول مرة بهذه النقلة الكاملة 
والمتجللددة مللع كل بنود الميزانية وكل ما يخص وما يهم الوطن والمواطن واالسللتثمار فيهما، مبينًا بأن عهد خادم الحرمين 
الشللريفين اتسللم بالحزم ومحاربة اإلرهاب داخليًا وخارجيًا، بعد أن تمكن »أيده اهلل« من تكوين التحالف العسللكري اإلسللامي 
لمحاربة اإلرهاب الذي يؤكد للعالم أجمع موقف المملكة العربية السللعودية في لم الشللمل وتوحيد الصف بين دول العالم 
اإلسللامي، سللائًا اهلل تعالى أن يحفللظ بادنا من كل مكللروه وأن يطيل في عمر خللادم الحرمين الشللريفين وأن يؤيده بالنصر 

والعزة، وأن يعيد هذه المناسبة أعوام عديدة وبادنا تنعم بأمنها واستقرارها ورخاءها.

أعرب صاحب السللمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مسللاعد، أمير منطقة 
نجللران، باسللمه واسللم أهالي المنطقللة، عن الفخللر واالعتللزاز بما صنعه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« مللن إنجللازات رفعت اسللم الوطللن وأعلت شللأنه دوليًا، وبما أسللداه 
للمواطللن مللن عناية كريمللة، صانت كرامتلله، وحفظت عزتلله، وأّمنت له 

العيش الكريم.
ونّوه سللموه في تصريح بمناسللبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين 
الشللريفين »حفظه اهلل« مقاليد الحكم، باألوامللر الملكية التي اتخذها 
خللادم الحرمين الشللريفين منذ توليلله مقاليد الحكللم، والتي كان لها 
كبير األثر في تعزيز التنمية المسللتدامة من أجل المواطن، وتسخير ُجّل 
الطاقللات واإلمكانات لخدمتلله، فضًا عن القرارات الحازمة والحاسللمة 
التللي حافظت علللى مكانللة المملكللة وهيبتها فللي العالم سياسلليًا 
واقتصاديللًا وعسللكريًا، بتكوين وقيادة التحالف اإلسللامي العسللكري 
لمحاربللة اإلرهاب، وإطاق عمليتي عاصفللة الحزم وإعادة األمل، وقيادة 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وحضوره القوي والمؤثر في 

القمم والمؤتمرات.
وتحدث األمير جلوي بن عبدالعزيز عن شخصية خادم الحرمين الشريفين  
»حفظلله اهلل« قائللًا: »الملك سلللمان بللن عبدالعزيز، رعللاه اهلل، صاحب رأي 
سديد وذو حلم وروية، ويختار من األمور أبسطها وأسهلها، لكنه أشد ما 
يكون عندمللا يمس األمر الوطن أو المواطن، فللا يتردد في اتخاذ أصعب 
القللرارات، وأبلغها جرأة، بكل شللجاعة وإقللدام، صونًا للوطللن ومقدراته، 
وحفظللًا للمواطللن وكرامتلله، فهو يسللّخر مللا لديه مللن رجللاالت أوفياء 
مخلصين وجنود أشاوس لردع من يحاول المساس بأمن الوطن، أو يعكر 

صفو الطمأنينة واألمان التي يعيشها المواطن الكريم«.
وأضللاف سللموه: »ومللن خللال المواقللف التللي أثبتهللا خللادم الحرمين 
الشللريفين، حفظه اهلل، ندرك أنه شللخصية اسللتثنائية عظيمة، جمعت 
بيللن الشللدة واللين، والحللزم والحلم، فمقابللل ذلك نراه زعيمللًا رائدًا بين 
العالللم فللي أعماله اإلنسللانية، وحبلله لعمل الخير ونشللره، وأجللّل دليل 
علللى ذلللك تأسيسلله وتبنيلله لمركللز الملللك سلللمان لإلغاثللة واألعمال 
للثقافللة  ودعملله  بالتللراث،  وتعلقلله  للتاريللخ،  حبلله  بجانللب  اإلنسللانية، 
واألدب«، داعيللًا اهلل عللز وجللل أن يحفللظ خللادم الحرميللن الشللريفين، 
ويؤيللده بنصللره، ويمللد فللي عمللره، ويديللم عليلله الصحللة والعافيللة، 
وأن يشللد عضديلله بولللي عهللده، وولللي ولللي العهللد، حفظهمللا اهلل. 

أمير منطقة نجران: 
الملك سلمان شخصية 
استثنائية.. جمعت بين 

الشدة واللين
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رفع صاحب السللمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشللريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود »حفظه اهلل« بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. 
وقال سللموه بهذه المناسبة: »إنها أكثر من ذكرى لعامين من الحصاد االستثنائي في 
منجزات الدولة والوطن والمجتمع، بل إنها لحظة تاريخية نقف أمامها بإجال وتقدير 
يليق بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، الذي استطاع 
بحكمته وخبراته العميقة في إدارة الشأن العام, أن يقود بادنا في ظروف دولية معقدة, 
وأن يمضللي بها إلى بر األمللان في أوقات عاصفة، ليبقى الوطن واقتصاده متماسللكًا 
ومحققللًا أعلى مسللتويات اإلنجاز في الحفاظ على أمن واسللتقرار البللاد ومقّدراتها«.
وأضاف سللموه: »إننا نشعر بالفخر والشموخ بقيادة سلللمان الخير والعطاء، والحكمة 
والفطنللة، إذ أن جهده القيادي امتد ألمتنا العربية واإلسللامية بكل الملفات واألزمات 
الصعبة، فكان أن أعاد هيبة هذه األمة التي كانت بحاجة إلى زعيم استثنائي ال يهاب 
الصعللاب، وهللو لذلك ملك الحزم والحسللم والعللزم واألمل، وبفضللل اهلل ثم أدواره 
المخلصة، نجحت قيادته الرشلليدة في تجاوز كثير مللن التحديات وإبقاء وحدة الصف 

وكلمة األمة واحدة«.
وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن قيادة خادم الحرمين الشريفين »أيده اهلل« لم 
تكن لبادنا وحسب، بل كل األمة في وجدانه، ألن تلك األمة ترى في المملكة العربية 
السللعودية األخ والشللقيق األكبر الذي تلجأ إليه حين تشتد مصاعبها، وبعون اهلل تجد 
في رؤية وحكمة خادم الحرمين الشريفين ما يعمل على تسوية مشكاتها ومعالجة 
أزماتهللا، سياسلليًا واقتصاديللًا وإنسللانيًا، فقد اعتلت أخللوة الدين في أحلللك الظروف، 
فكان التحالف العربي واإلسللامي استجابة أخوية لنداء الملك سلمان »يحفظه اهلل«.
وأكد سموه أنه خال عامين من التحديات نجحت بادنا في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين في تثبيت دعائم التنمية االقتصادية، وتجاوز كثير من التحديات والمتغيرات 
التللي كان لها تأثير سللالب على االقتصاديللات الدولية، فبقي االقتصللاد الوطني متينًا 
ومسللتمرًا فللي النمو، مع رؤية وطنيللة داعمة لذلك من خال برنامللج التحول الوطني 
٢٠٢٠ ورؤيللة المملكة ٢٠٣٠ التي تضللع خارطة طريق لنماء بادنا ونهضتها باسللتنهاض 

الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وعلى الصعيد السياسللي، قال األميللر الدكتور فيصل بن مشللعل: »إن خادم الحرمين 
الشللريفين اسللتطاع بحنكته وسللعة أفقلله وبصيرتلله النافللذة إدراك الطموحات غير 
المشللروعة للمشللروع اإليرانللي وتمدده في الللدول العربية واإلسللامية، فجمع األمة 
لمواجهته فكانت عاصفة الحزم وتاها إعادة األمل في اليمن، ومحاصرة هذا التمدد 
في سللوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية واإلسللامية, التي شهدت مشروعات غير 
نزيهة لقوى الشر والبغي والعدوان، فتوقف ذلك عند الحدود التي تحفظ لألمة أمنها 
وسللامتها إن بادنا، بفضل اهلل، تمضي في مسيرتها مع الملك سلمان، يحفظه اهلل، 
إلى غاياتها في التنمية والنمو، والحفاظ على مكتسبات األمة، انطاقًا من مسؤولياتها 
التاريخيللة بوصفها أرض اإلسللام ومنبع العروبللة وحامية الحرمين الشللريفين، وتلك 
أمانة ومسللؤولية عظيمة يقوم بها كل سللعودي وفللي مقدمتهم خادم الحرمين 
الشريفين بكل اعتزاز وإخاص وتجرد ونكران ذات، وهذا نهج بادنا منذ التوحيد وحتى 
العهللد الزاهللر للملك سلللمان بن عبد العزيللز, الذي يقود المسلليرة بكل قللوة وتفان«.
وأضللاف سللموه: »ارتفعت رؤوس السللعوديين فللي وطنهم، وفي كل أنحللاء العالم 
اعتزازًا بقيادتهم، وقدمنا للعالم بأسره دروسًا في الوحدة الوطنية والمحافظة على 
اللحمة الوطنية، وخدمة الحرمين الشللريفين، وكانت مواسم الحج أبلغ التجارب التي 
وقف فيها السللعوديون وقيادتهم على قلب رجل واحد في خدمة ضيوف الرحمن، 
واإلثبللات للعالم قدرة حكومتنا الرشلليدة في إدارة حشللود الحج، فهنيئللًا لنا بمليكنا 
وألمتنللا بهذه القيادة االسللتثنائية، ولها منللا كل الوفاء والعهد بللأن نبقى على قيمنا 

ومبادئنا ومحبتنا من أجل استقرار الوطن واألمة«.

أمير منطقة القصيم: 
سلمان بن عبد العزيز.. 
قيادة الفخر والشموخ
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أمير منطقة الحدود الشمالية: 
المملكة شهدت في عهد 
الملك سلمان نقلة تحديث 
وتطوير شامله في مختلف 

المجاالت

أكد صاحب السللمو األمير الدكتور مشللعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن مساعد أمير 
منطقة الحدود الشللمالية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظة اهلل« سللخر ُجل وقته وراحته وجهده من أجل الوطن والمواطن 
منللذ أن تقلللد »يحفظه اهلل« مقاليد الحكللم بهذه الباد والتي شللهدت في عهده 

الميمون نقلة تحديث وتطوير شامله في مختلف المجاالت.
وقال سللموه في تصريح بمناسللبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشللريفين 
الملللك سلللمان بن عبدالعزيللز آل سللعود »حفظه اهلل« مقاليللد الحكللم: »إن البيعة 
المباركللة تمثل نموذجًا رائعًا في تاريخ الباد ودليًا راسللخًا على متانة العاقة وقوة 
الروابط بين الراعي والرعية تتجسد من خالها أبهى صور التاحم بين القائد وشعبه، 
ولعلنا نسللتذكر الخطللاب التاريخي الذي وجهه خادم الحرمين الشللريفين، حفظه 
اهلل، لشللعبه أبناء المملكة العربية السعودية عندما تولى، أيده اهلل، مقاليد الحكم 
فللي هللذه الباد الذي ضمنلله العديد مللن المرتكللزات المهمة التي تمثل السياسللة 
التللي ينتهجها، أيللده اهلل، في الداخل والخارج ويأتي في مقدمتها التمسللك بكتاب 
اهلل وسللنة نبيه المصطفى صلوات اهلل وسللامه عليه والمعمللول بهما بهذه الباد 
فللي جميللع األمللور القضائيللة والحياتية التللي تحفللظ للمواطن والمقيللم حقوقه 
وكرامتلله منذ توحيد هذه الباد على يللدي المغفور له بإذن اهلل الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن، طيب اهلل ثراه، وإلى أن تقوم الساعة إن شاء اهلل«.
وأضاف سللموه: »البد لنا ونحن نعيللش الذكرى الثانية للبيعللة المباركة لتولي خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز، حفظلله اهلل، مقاليد الحكم في 
هللذه الباد والتي تصادف اليوم الثالث من شللهر ربيع اآلخر للعللام ١٤٣8هل الموافق 
األول مللن شللهر ينايللر ٢٠١٧م، أن نشللير الللى ما قللام ويقوم بلله، أيده اهلل، مللن رعاية 
واهتمللام للحرميللن الشللريفين فللي ظل اإلنجللازات العظيمللة والمرافللق الخدمية 
الجليلللة التي تللم تنفيذهلا فللي المدينتين المقدسللتين مكللة المكرمللة والمدينة 
المنللورة والمشللاعر المقدسللة, وما شللهدته من توسللعة عظيمللة ليتمكن ضيوف 
الرحمللن من تأدية مناسللكهم بيسللر وسللهولة فللي ظل مللا توفللره وتهيئه لهم 
حكومة خادم الحرمين الشللريفين مللن إمكانات مادية وبشللرية ومرافق خدمية«.
وأوضللح سللمو أميللر منطقة الحللدود الشللمالية أنلله منللذ أن تولى خللادم الحرمين 
الشللريفين الملللك سلللمان بللن عبدالعزيللز »حفظلله اهلل« مقاليللد الحكللم جعللل 
حريللص  اهلل«  »حفظلله  فهللو  مسللئولياته،  أولويللات  مللن  بالمواطللن  االهتمللام 
دائمللًا علللى االلتقللاء بأبنللاء شللعبه وتفقللد أحوالهللم والوقللوف علللى أوضاعهم 
علللى  اهلل،  أيللده  منلله،  حرصللًا  مناطقهللم  واحتيللاج  احتياجاتهللم  وتلمللس 
راحتلله ورقللي حياتلله«. المواطللن وتخفيللف األعبللاء عنلله والعمللل علللى  رفاهيللة 
وأبرز سموه ما توافر للمواطن من مرافق وخدمات صحية وتعليمية وصناعية وزراعية 
وثقافية ومواصات وثورة في تقنية المعلومات وازدهار في االقتصاد جعلت بادنا 
وهلل الحمد تقف فللي مصاف الدول المتقدمة على الرغم من الظروف االقتصادية 
التي تمر بها كثير من دول العالم، مشيرًا سموه إلى المشاريع التنموية العظيمة التي 
دشللنها، أيده اهلل، قبل أيام في المنطقة الشللرقية ومثلها مشاريع خير آتية إن شاء 
اهلل في القادم من األيام لتشللمل عدد مللن المناطق, وإلى األوامر الملكية الكريمة 
التي أصدرها، أيده اهلل، في عهده الزاهر والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
كما تطرق سللمو أمير منطقة الحدود الشمالية في تصريحه إلى الخطاب الملكي 
السللنوي الللذي افتتح به خللادم الحرمين الشللريفين »حفظه اهلل« السللنة األولى من 
الدورة السللابعة لمجلس الشورى الذي اسللتعرض من خاله »حفظه اهلل« السياسة 

الداخلية والخارجية للمملكة والمستجدات والتحديات في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالصعيد الخارجي أكد سموه أن للمملكة العربية السعودية عاقاتها 
الخارجيللة المتميزة مع دول العالم في ظل ما يتمتع به خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيللز »حفظه اهلل« من حكمة وحنكة سياسللية ورؤى ثاقبة 
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وكان للمملكة الحضور الدائم في المحافل اإلقليمية والدولية من خال القمم والمؤتمرات سواء تلك التي احتضنتها المملكة 
أو شاركت بها في عدد من عواصم دول العالم والتي تأتي في إطار إهتماماته »أيده اهلل« حيال نصرة العرب والمسلمين وتوحيد 

الصف وحرصه على استقرار ورخاء بلدانهم.
وأوضللح سللمو أمير منطقة الحدود الشللمالية أن المنطلقللات الفكرية والمرتكزات السياسللية التي تعتمللد عليها المملكة في 
توجهاتهللا اإلنسللانية ومواقفهللا المتعاطفة مللع الدول والمجتمعات قد أعطت المسللاعدات السللعودية صفللة الخصوصية 
والتفرد، مؤكدًا سموه أن ذلك نابع من تمسك قيادة هذه الباد وشعبها بروح وقيم اإلسام وااللتزام بجوهر التعاون والتكافل, 
مشيرًا سموه في هذا الصدد إلى القرار الحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« 
حيال نصرة األشقاء في اليمن من انقاب الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح عندما أطلق »حفظه اهلل« عاصفة 
الحزم وإعادة األمل، للشعب اليمني الشقيق والتي تمثل مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وإسامية، مؤكدًا 

أن هذا القرار قد القى كامل التأييد من دول العالم.
وختم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية قائًا: »إن المملكة تقف بكل حزم للتصدي ألرباب الفكر الضال واإلرهاب«, داعيًا الباري 
عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز وأن يسللبغ عليه الصحة والعافية وأن يكتب ما 
قدمه لدينه ثم شعبه ووطنه والعروبة واإلسام في موازين حسناته وأن يشد أزره بعضديه صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بللن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السللمو الملكي األمير محمد بن سلللمان بن 
عبدالعزيللز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الللوزراء وزير الدفاع »حفظهم اهلل« وأن يديم على بادنا أمنها ورخاءها.

رفللع صاحب السللمو الملكللي األمير فيصل بن سلللمان بللن عبدالعزيللز أمير منطقة 
المدينة المنورة, باسمه وباسللم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود »حفظه اهلل« بمناسللبة حلول الذكرى الثانية 

لتوليه »أيده اهلل« مقاليد الحكم.
وأكللد سللموه في تصريللح بهذه المناسللبة، أن المملكللة العربية السللعودية منذ أن 
أسسللها وأرسللى دعائمها الملللك عبدالعزيز بللن عبدالرحمن آل سللعود »رحمه اهلل« 
تضطلللع بدورها الشللامخ والريادي في الحللرص على رعاية األمة اإلسللامية ووحدة 
صفهللا والسللعي الللدؤوب للعمللل المشللترك لتحقيق طموحللات وآمال الشللعوب 
اإلسللامية، مبينًا أن تتابع أبناء الملك المؤسس على قيادة الباد بمنهاج رشيد تركزت 
مضامينلله على رعاية شللؤون مواطنيهم والعمل الجاد علللى تحقيق الرخاء واألمن 
واالسللتقرار لهم بفضل اهلل تعالى نتج عنه عاقة خاصة وُمثلى بين ملوك المملكة 

العربية السعودية ومواطنيهم يلحظه كل متابع ومراقب للشأن السعودي.
وقللال األميللر فيصل بللن سلللمان: »إن المملكة امتازت عللن مثياتها من الللدول بقوة 
التاحم والصلة ووحدة الصف بين الحاكم والمحكوم، وخادم الحرمين الشريفين، 
رعللاه اهلل، فللي أكثر من مناسللبة ولقاء يطلب مللن المواطنين ممن للله رأي أو اقتراح 
أو شللكوى بالكتابللة له مباشللرة, ليؤكد، أيده اهلل، مجللددًا على أن قللادة هذه الباد 
حريصون على التواصل المباشللر مع مواطنيهم في أسلللوب ومنهللج أبوي ُفطرت 

عليه هذه الباد وأهلها«.
واختتم سللمو أمير منطقة المدينة المنورة تصريحه بهذه المناسبة, بتجديد العهد 
والللوالء لخادم الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود »حفظه 
اهلل« داعيللًا اهلل تعالى أن ُيسللبغ عليه الصحللة والعافية وأن ُيديم علللى بادنا نعمة 

الرخاء واألمن واالستقرار.

أمير منطقة المدينة المنورة: 
خادم الحرمين الشريفين 

يؤكد دائمًا على أن قادة هذه 
البالد حريصون على التواصل 

المباشر مع مواطنيهم 



حاضر شامخ زاهر ومستقبل واعد باهر

تمر علينللا الذكللرى الثانيللة لبيعة خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبللد العزيللز »أيللده اهلل« ملللكًا للمملكة 
العربيللة السللعودية لنجدد مللن خالها  
الرشلليدة،  لقيادتنللا  واالنتمللاء  الللوالء 
ولهللذا الوطللن ذو العطللاء والقداسللة. 
  أطلللت علينللا هللذه الذكللرى العزيللزة 
أنظللار  والمملكللة قللد أضحللت محللط 
العالم هيبللة ومنعة وأمنًا رغم األزمات 
التي تللازم المحيط العربللي واإلقليمي 

المعاصر. 
ملللك  عهللد  فللي  المملكللة  فأعللوام 
الحزم والعزم هي في عمر الزمان أيام 
معللدودات، ولكنهللا في حجللم اإلنجاز 

أعوام مترعات بالفخر والمجد.
وقد شللهدت المملكة فللي هذا العهد 
الزاهللر تحللوالت كبيللرة تجسللدت فللي 
األوامللر الملكية التي توضح نهج القيادة 
»أيدها اهلل« في السللير على طريق تثبيت 

د.جمعان رشيد بن رقوش
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

دعائم االستقرار السياسي واالقتصادي 
الللذي تنعللم بلله بادنللا منذ تأسيسللها 
الراسللخ،  البنللاء  هللذا  دعائللم  لتعضللد 
والكيللان الشللامخ الللذي يزداد شللموخًا 
واقتللدارًا بفضل ما حبللاه اهلل تعالى من 
النعللم الجليلللة والمكانة السللامية ثم 
بمللا تهيأ لها من القيللادة الحكيمة على 

امتداد تاريخه. 
ورغم األزمات االقتصادية التي شهدها 
العالللم مؤخللرًا ومنها انخفاض أسللعار 
النفط، وكذلللك التللزام المملكة بدعم 
العديد من الدول الشقيقة والدفاع عن 
سلليادتها وأمنها فإن اقتصاد المملكة، 
الللذي يعللد األكبللر فللي المنطقللة، قللد 
شهد في العهد الزاهر لخادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبد العزيز 
أن  شللك  وال  وثبللات،  صابللة  اهلل«  »أيللده 
برنامج التحول الوطنللي ورؤية المملكة 
قويللة  دعامللة  تكللون  سللوف  ٢٠٣٠م 

لاقتصاد الوطني.
إن هذه الرؤية الطموحة الشاملة والتنوع 
الذي حدث في بنية االقتصاد السعودي 
فللي السللنوات األخيللرة يعللزز الثقة في 
اقتصادنللا وهللو مللا تؤكللده مشللاركة 
المملكللة العربية السللعودية فى قمة 
فقللد  األخيللرة،  العشللرين  مجموعللة 
صنللف االقتصاد السللعودي في المركز 
الثامن عشللر على مستوى العالم  رغم 
الظروف التي يمر بهللا االقتصاد الدولي، 
األمر الللذي يعزز رفاهية الحاضر ويضمن 
تعالللى.  اهلل  بمشلليئة  الغللد  اسللتقرار 
بجميللع  االهتمللام  تواصللل  فقللد 
القطاعللات فللي المجللاالت التعليميللة 
والصحيللة     واإلسللكان والنقل والعمل 
وغيرها من المجاالت سعيًا نحو استمرار 
المسللتديم  والرخللاء  الكريمللة  الحيللاة 

للمجتمع السعودي.
ولقللد أثبتت المملكة فللي عهد خادم 
سلللمان  الملللك  الشللريفين  الحرميللن 
بللن عبللد العزيز »أعللزه اهلل« أنهللا الدولة 
األكثر قدرة على تحقيق أمن واسللتقرار 
محيطها اإلقليمللي والدولي من خال 
المعتديللن  وقمللع  الفوضللى  حسللم 
ولعللل فللي  »عاصفللة الحللزم« أصللدق 
دليللل على ذلك، فقد ناصرت الشللرعية 
وأسللعدت انتصاراتهللا الشللعب اليمني 

وشعوب المنطقة.

تطل علينا ذكرى البيعة 
والمملكة قد أضحت محط 

أنظار العالم هيبة ومنعة وأمنًا 
رغم األزمات التي تالزم المحيط 

العربي واإلقليمي المعاصر

،،

،،

رغم األزمات االقتصادية التي 
شهدها العالم مؤخرًا ومنها 

انخفاض أسعار النفط فقد 
شهد اقتصاد المملكة في هذا 

العهد الزاهر صالبة وثبات

،،

،،
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المملكللة  سللاندت  اإلطللار  ذات  وفللي 
قضية الشللعب السللوري الللذي يتعرض 
ألبشللع أنللواع العدوان حيث تسللتضيف 
المملكة أكثر من مليونين وخمسللمائة 
اإلقامللة  حللق  منحتهللم  سللوري  ألللف 
والتعليللم والعمللل تمامللًا كمللا فعلت 
مللع األشللقاء فللي اليمن الشللقيق دون 
بمأسللاتهم،  متاجللرة  أو  أذى   أو  مللنَّ 
كمللا قامللت المملكللة بتقديللم مئللات 
المايين لمسللاعدة الاجئين السللوريين 
في البلللدان األخللرى في سللعي حثيث 
لتنظيللم أعمللال اإلغاثة وبرامللج العمل 
اإلنسللاني التي ما فتئت المملكة تقوم 
بها وهي تقدم مسللاعداتها أينما حلت 
األرض،  وجلله  علللى  واألزمللات  الكللوارث 
فالعمللل الخيللري واإلنسللاني يأتي في 
مقدمة الُمسّلمات لهذا البلد المعطاء، 
حتى أضحللت المملكة الدولللة المانحة 
األولى عربيللًا والثالثة عالميًا وبلغ مجمل 
مللا قدمتلله المملكللة خللال السللنوات 
الماضيللة ما يزيد عن ١٣9 مليار دوالر وهو 
ما أوضحه صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلللس الوزراء وزير الداخلية 
»يحفظلله اهلل« أمللام األمللم المتحللدة 
في اجتماعها األخيللر، مبينًا أن المملكة 
إذ تقللوم بهللذه األعمال الجليلللة فإنها 
تنطلللق مللن تعاليللم الدين اإلسللامي 
الحنيف الذي تتخذه هذه الباد المباركة 
منهاجللًا ودسللتورًا ومن كريللم األعراف 
العربية األصيلة دون مللّن أو أذى.  وتجدر 
اإلشللارة هنا إلللى األمر الملكللي الكريم  
بإنشللاء مركللز الملللك سلللمان لإلغاثللة 
واألعمللال اإلنسللانية فأعمللال البللر بكل 
صوره ومستوياته هي نسق متسق في 
شخصية خادم الحرمين الشريفين منذ 
نشأته، فالمجتمع السعودي بكل فئاته 
العمريللة يعلم ما كان وال يللزال يقدمه 
سلللمان بن عبد العزيز مللن أعمال جليلة 
فللي مجللال البللر، فرعايته للمؤسسللات 

الخيريللة ودور األيتام وكذلللك اهتمامه 
والسللجناء  والمحتاجيللن  بالمرضللى 
مناشللطه  مللن   وغيرهللا  المعسللرين 
الخيرية أصبحت من المحطات المهمة 
في برامجلله اليومية »حفظه اهلل« حيث 
أعتللاد ممارسللة  البللر حتللى عجز الشللح 
أن يجللد إليلله طريقللًا، فأضحللى العمل 
اإلنسللاني يحتللل مسللاحة واسللعة من 
اهتماماتلله »حفظلله اهلل«، ولللم يقتصر 
ذلللك علللى الوطللن وأبنائلله والمقيمين 
علللى أديمه بل عللرف المجتمللع العربي 
واإلسللامي والعالمللي مواقللف خادم 
الحرميللن الشللريفين »حفظلله اهلل« في 
العسللر واليسللر فعنللد الشللدائد يجللد 

المجتمللع المكلللوم أيللادي الخيللر التي 
مدها إليه سلمان بن عبدالعزيز، ال يعنيه 
حينهللا المعللادالت السياسللية وال اللون 
وال العرق وال غير ذلك، فهو يتعامل مع 
اإلنسللان ليحفظ للله إنسللانيته وكرامته 
وعندما يؤسللس ويفتتح ويدعم مركزًا 
يعنى بأعمال اإلغاثة والبرامج اإلنسللانية 
فإنلله »يحفظلله اهلل« يؤكد علللى أمرين 
أولهمللا أن بادنللا التللي صاغ دسللتورها 
ونهجها ديننللا الحنيف منللذ أن وحدها 
المؤسس »رحمه اهلل« قائمة على تعزيز 
والعربيللة  اإلسللامية  والقيللم  الشلليم 
التللي يأتللي العمللل الخيللري واإلنسللاني 
الرسللمية  مسلللماتها  مقدمللة  فللي 
واالجتماعيللة، كمللا يؤكللد أيضللًا علللى 
السللعي لتنظيم أعمال اإلغاثللة وبرامج 
العمل اإلنساني التي ما فتئت المملكة 
تقوم بها وهي تقدم مساعداتها أينما 
حلت الكوارث واألزمات على وجه األرض، 

لذلك فللإن هذا المركز سيؤسللس، بإذن 
اهلل، لمنهجيللة ذات أبعللاد إسللتراتيجية 
للتعامللل مللع المنظمللات الدوليللة في 

الشأن اإلغاثي واإلنساني.
وفي سللياق جهللود المملكللة لتحقيق 
األمن والسلم الدوليين فإن بادنا ال تزال 
فللي مقدمللة دول العالم التللي تكافح 
آفللة اإلرهللاب بإشللراف مباشللر ومتابعة 
الملكللي  السللمو  صاحللب  مللن  دائمللة 
األميللر محمد بللن نايف بللن عبللد العزيز 
ولي العهللد نائب رئيس مجلللس الوزراء 
وزيللر الداخلية، الذي يسللعى دونما كلل 
لمحاربللة هللذه الجرائللم المتناهية في 
البشللاعة والعدوان سللواء على الصعيد 
الداخلللي أو الخارجللي مللن خللال دعم 
التعللاون الدولي في هللذا المجال، وقد 
حققللت المملكللة علللى هللذا الصعيد 
نجاحللات متميللزة من خللال المناصحة   
والمكافحللة الميدانية التي وأدت الكثير 
مللن األنشللطة اإلرهابيللة قبللل وقوعها  
ومن خال إقامة العدل وتنفيذ الحدود 
الشللرعية علللى كل المارقيللن عن جادة 
لهللا  شللهد  نجاحللات  وهللي  الصللواب، 
العالم أجمع وال ينكرها إال حاقد موتور 
ُأحبطت مخططاته أو نقضت مؤامراته. 
وإن شللعب المملكة العربية السعودية 
إذ يحتفي بالذكرى الثانية لبيعة »سلمان 
الخيللر والحزم واألمل« فإنلله يرفع أكف 
الضراعللة للمولى عز وجل بالشللكر على 
النعللم العظيمللة، والخيرات الجسلليمة 
وعلللى اللحمللة الوطنيللة الرائعللة التللي 
أبداهللا هللذا الشللعب الوفللي الكريللم 

لباده وقيادتها.
 نسللأل المولى جلللت قدرتلله أن يحفظ 
مملكللة الخيللر المتفردة فللي مكانتها، 
السللخية في عطائهللا، وأن يديم عليها 
نعملله في ظل قيللادة خللادم الحرمين 
ولللي  وسللمو  اهلل«  »أيللده  الشللريفين 
عهللده األمين وسللمو ولي ولللي العهد   

»يحفظهم اهلل«.

عرف العالم بأسره مواقف 
خادم الحرمين الشريفين في 
العسر واليسر فعند الشدائد 
يجد المجتمع المكلوم أيادي 

الخير ممتدة إليه

،،

،،
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ذكرى تجسد معاني الوفاء

احتفللال المجتمع السللعودي بالذكرى 
السللنوية الثانيللة لتولللي سلليدي خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز »حفظه اهلل« مقاليد الحكم 
في المملكة العربية السعودية يجسد 
أهللم صور الوفللاء والعرفللان بنعم اهلل 
على هذه البللاد وعلى هللذا الوطن بأن 
اإلسللام  ترعللى  قيللادة  اهلل  منحهللم 

فريق/ عثملان بن ناصلر المحلرج
مدير األمن العام

والمسلمين وتصون حدود وحقوق هذا 
الوطن وأبناءه.

المناسللبة ومللا  بهللذه   هللذا االحتفللال 
يصاحبهللا من مشللاعر وطنية جياشللة 
بيللن  الوفللاء  أبلللغ معانللي  إنمللا يؤكللد 
الللذي  القيللادة والشللعب. هللذا الوفللاء 
يتوارثه أجيللال هذا الوطللن الغالي جيل 
بعللد جيللل بأعظللم معانللي االحتللرام 

والتقديللر والتي تتجسللد في مناسللبات 
متعللددة وفللي كل المواقف وفي كل 
األوقللات وفللي كل موقللع علللى أرض 
هذا الوطللن ومن كل شللرائح المجتمع 
مواطنيللن ومقيمين رجااًل ونسللاًء كبارًا 
وصغللارًا.. احتفال وفرح قللل أن نجد لها 
اليللوم مثيل في مجتمع أو في أي دولة 
وهذه وهلل الحمد من نعم اهلل سبحانه 
وتعالى على هذه الباد وعلى شللعبها.
ولعل مبللادرة قوات أمن المنشللآت في 
وزارة الداخليللة بتخصيللص أحللد أعللداد 
بهللذه  لاحتفللال  »أمنكللم«  مجلتهللا 
المناسللبة إنمللا يمثل أحللد صللور الوفاء 
للقيللادة مللن الشللعب من خللال عمل 
إعامي توثيقي ومشللرف أتللاح الفرصة 
لتجسلليد شلليئًا مللن المشللاعر الوطنية 
الصادقة بهذه المناسبة الغالية وعرفانًا 
ومجدهللا. عزهللا  اهلل  أدام  للقيللادة 
حفظ اهلل هذه الباد وقادتها وشعبها 
في ظل شللريعة اهلل المطهللرة بقيادة 
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  سلليدي 
الملك سلللمان بللن عبدالعزيللز وصاحب 
السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بللن عبدالعزيز ولللي العهد نائللب رئيس 
مجلللس الللوزراء وزير الداخليللة وصاحب 
بللن  محمللد  األميللر  الملكللي  السللمو 
سلللمان بن عبدالعزيز ولللي ولي العهد 
النائللب الثانللي لرئيللس مجلللس الللوزراء 
وزير الدفاع »حفظهم اهلل« وأسللال اهلل 
العلى القديللر أن يديم على هذا الوطن 
وعلى قيادته وعلى شللعبه نعمة األمن 
والرخاء واالستقرار إنه السميع المجيب.

مبادرة قوات أمن المنشآت 
بتخصيص أحد أعداد مجلتها 

 لالحتفال بذكرى البيعة 
يمثل أحد صور الوفاء من خالل 

عمل إعالمي توثيقي ومشرف

،،

،،
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البيعة عهد وذمة

إن الشللعور الللذي يكتنللف كل مواطللن 
الطمأنينللة  يعكللس  اليللوم  ومواطنللة 
التي تعم الباد وحالة األمن واالسللتقرار 
صراعللات  مللن  حولنللا  يمللوج  مللا  رغللم 
وأحللداث, ولعل ساسللة انتقال الحكم 
أثللارت اهتمام العالم بأسللره مما يؤكد 
التقاليد الراسخة لألسللرة الحاكمة منذ 
تأسلليس الدولللة ناهيللك عللن تفنيدهللا 
للتكهنللات والشللائعات واألقاويللل التي 
حاولللت نثر شلليء مللن الغبار لللم يلبث 
أن تاشللى بدليل منظومللة التواصل ما 
بيللن القيادة والشللعب والتي لمسللناها 
فللي قصر الحكم أثنللاء المبايعة األولى 
لتولي خادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بللن عبدالعزيز مقاليللد الحكم 
في هذه الباد الغالية. وها نحن نحتفل 
اليللوم بالذكللرى الثانيللة للبيعللة الغالية 

على الجميع.
وإن الذاكرة تعود بنا للمنجز المؤسللس 
الراحل الملللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ال سللعود »رحمه اهلل« الذي صنع تجربة 
العربللي,  عالمنللا  فللي  مسللبوقة  غيللر 

الفريق الركن/ خالد بن قرار الحربي
قائد قوات الطوارئ الخاصة

تجربللة تجاوزت التصنيفات والمسللميات 
وانطلقت لترسم لوحًة بنورامية لوطن 
يؤمن بوحدته وتعايشلله حيث تاشللت 
العرقيللة  واالنتمللاءات  القبليللة  النللوازع 
الضيقة ليصبح أمنًا واستقرارًا لكل فئات 

هذا المجتمع الغالي.
إن ذكللرى البيعة الثانية مناسللبة وطنية 
نعزز فيهللا االنتماء والللوالء والحب لهذا 
الوطن الكبير وترسلليخ مفهوم العاقة 
المميللزة مللا بيللن الحاكللم والمحكوم 
ونكللرس فيهللا قصللة تاحللم مللا بيللن 
القيللادة والشللعب كشللفتها مواقللف 
وأحللداث ليسللت ببعيللدة عنللا لتؤكد أن 
الوطللن غالللي وأن اللحمللة ما بيللن هذا 
الشعب ال يمكن المساس بها ولن نفرط 
في ديننا وقيادتنا وخيراتنا ومكتسللباتنا 

وأمننا واستقرارنا.
وشللخصية الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
القللدرات  متعللددة  فللذة  شللخصية 
فللي  سللواًء  والعطللاءات  والمواهللب 
التللي  المهللام  خللال  مللن  أو  األفعللال 
أسللندت إليه.. فالرجل تاريخيللًا يعد أحد 
أركان الحكللم فللي الدولة السللعودية 
سللاهم  فهللو  عقللود  منللذ  الحديثللة 
فللي بنللاء الدولللة وسياسللي مخضللرم 
يؤمللن بمعادلللة المؤامللة بيللن األصالللة 
والمعاصللرة أي االنفتللاح مللع التمسللك 
بخفايللا  خبيللر  والدولللة،  الديللن  بثوابللت 
تاريخ المنطقة ومسللتوعب لمعادالتها 
وتوازناتها ومدرك لحساسللية المنطقة 
الجغرافيللة وتعقيداتها, ومثقف وقارئ 
مللن الطللراز األول يعللرف جيللدًا تفاصيل 
قبائل وعوائل هللذا المجتمع إلى جانب 
معرفته التامة باألنساب والقصص التي 

تتجذر فللي أصول هللذا المجتمع, وهذا 
سللر التفرد الذي يتمتع به »حفظه اهلل«. 
بالمنطقللة,  عاليللة  بشللعبية  ويحظللى 
المسللؤول  وحللزم  الحكللم  فهيبللة 
وتواضع اإلنسللان وعطللف األب معادلة 
امتزجت في شخصه والمعروف عنه أنه 
إن قال كلمًة التزم بها في الوقت الذي 
يسللتحيل فيلله أن يعطي وعللدًا في أمر 
ما وهللو موقن بأن حله ليللس بين يديه.
إن مبايعة سلليدي الملك سلللمان ملكًا 
لهذه الباد ومبايعة سمو سيدي األمير 
محمد بللن نايف وليللًا للعهللد ومبايعة 
سللمو سلليدي األمير محمد بن سلللمان 
وليللًا لولللي العهللد تعللد واجبللًا شللرعيًا 
وواجبللًا وطنيًا ويجللب أن يحتفى ويفخر 
بها كل مواطن سعودي فهذا االنتقال 
السلس للسلللطة في السللعودية أبهر 
العالللم أجمللع فللي التفللاف الشللعب 
السعودي حول قيادته. هذا مما أعطى 
أمن المملكة بعدًا آخر, فإن كل مواطن 
هللو رجللل األمللن األول كمللا قللال األمير 
الراحل األمير نايف بللن عبدالعزيز، رحمه 
اهلل وأسللكنه فسلليح جناته، فالمواطن 
ورجللل األمن كلهللم في خنللدًق واحد 
فللي الللذود عللن هللذه البللاد الغاليللة. 
فنحن بصفتنا رجال أمن نبايع مليكنا 
على السللمع والطاعة في المنشللط 
والمكره وأن نسللالم من سالمنا وأن 
نحللارب من حاربنللا ونصب لنللا العداء 
وسللنضرب بيللد مللن حديد لللكل من 
تسول له نفسلله المساس بأمن هذا 
الوطللن الغالي وال تأخذنللا فيه لومة 
الئللم. فرجللال األمللن والشللعب مع 
القيللادة صفللًا واحللدًا كأنهللم بنيانًا 

مرصوص. 
نسأل اهلل سبحانه أن يديم على مليكنا 
يحفللظ  وأن  والعافيللة  الصحللة  لبللاس 
نائبيلله والشللعب السللعودي كافة من 
كل سوء. وكل عام ووطني يفخر بالعز 

وباألمن واألمان.
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ذكرى البيعة.. رسالة 
تأييد ووفاء

الشللعب  مبايعللة  ذكللرى  تتجللدد 
السللعودي بكل فئاتلله وأطيافه لخادم 
سلللمان  الملللك  الشللريفين  الحرميللن 
بللن عبللد العزيللز - يحفظلله اهلل – قائدًا 
لمسلليرة وطللن وشللعب  وتتجللدد مللع 
هذه الذكرى مشللاعر الوفللاء والعرفان 
والتأييللد لهللذا القائد الفذ الذي اشللتهر 
بحكمته وحنكتلله وقدرته الفائقة على 
استشراف مامح المسللتقبل ومواقفه 
المشهودة في الدفاع عن قضايا األمة 
العربية واالسللامية فضًا عن اهتمامه 
الكبيللر بمصالللح وطنلله وابنللاء شللعبه.
وقللد أثبتت األحللداث والمواقللف صابة 
رغللم  المملكللة  سياسللات  وتللوازن 
مللن  العربيللة  المنطقللة  تشللهده  مللا 

الفريق/ سليمان بن عبداهلل العمرو 
مدير عام الدفاع المدني 

متغيللرات صعبة ومللا يشللهده العالم 
مللن مسللتجدات سياسللية واقتصاديللة 
تاحللم  األحللداث  أثبتللت  كمللا  حللادة، 
قيادتلله  خلللف  السللعودي  الشللعب 
المكتسللبات  علللى  للحفللاظ  الرشلليدة 
النهضللة  مسلليرة  ومواصلللة  الوطنيللة 
والتقللدم والتصللدي بللكل حللزم وعزم 
بادنللا  بأمللن  للمسللاس  محللاوالت  ألي 
أو النيللل مللن اسللتقرارها ومللع احتفالنا 
بالذكللرى الثانيللة للبيعللة يتجلللى مدى 
الوطن لمسللؤوليتهم  أبنللاء  استشللعار 
لمللا  جميعللًا  وتقديرهللم  الوطنيللة 
لتحقيللق  ضخملله  جهللود  مللن  ُيبللذل 
الرخللاء للمواطللن السللعودي وصناعللة 
مسللتقبل أكثر ازدهارا لألجيال الجديدة.

وأقللول بللكل ثقللة واعتللزاز أن مظاهللر 
الغامللرة  الفرحللة  االحتفللال ومشللاعر 
التللي تعم كل أبناء الوطن في الذكرى 
عرفللان  رسللالة  تمثللل  للبيعللة  الثانيللة 
وتقديللر لما حققتلله القيادة الرشلليدة 
من إنجللازات عظيمة ومللا تنتهجه من 
سياسللات حكيمللة، ومللا وصلللت إليلله 
المملكللة مللن مكانللة مرموقللة على 
الصعيديللن اإلقليمي والدولللي، وإعانًا 
وتوجهللات  سياسللات  لتأييللد  شللعبيًا 
حكومللة خللادم الحرميللن الشللريفين 
التللي قادت إلى تحقيق هللذه اإلنجازات 
كمللا أنهللا مناسللبة لتجديللد وترسلليخ 
مشللاعر اإلنتماء بيللن كل أبنللاء الوطن, 
واستشللعار المسللؤولية فللي الحفللاظ 
على مكتسباته ومواصلة العطاء على 

طريق التطوير والتحديث.
إننا ونحن نحتفللل بذكرى البيعة نعاهد 
قيادتنللا الرشلليدة أن نبقى دائمللًا أوفياء 
للعهللد وأن نبللذل كل الجهد فللي أداء 
واجبنللا في الحفللاظ على المكتسللبات 
الوطنية وسللامة أبناء الوطن, سللائلين 
والسللداد,  التوفيللق  أمورنللا  لللوالة  اهلل 
وأن يحفظهللم ذخللرًا للوطللن واألمللة 
كما نتشللرف برفع كل الشللكر للقيادة 
الرشيدة على ما توليه من دعم للدفاع 
المدني السللعودي وحرص على تطوير 
البشللرية,  وقدراتلله  ومعداتلله  آلياتلله 
لمواكبللة  تطللور المجتمللع السللعودي 
في المجاالت المختلفة, والحفاظ على 
وتبقللى   ، والممتلللكات  األرواح  سللامة 
أهميللة ترجمة مشللاعر الفرحللة بذكرى 
البيعللة لترسلليخ معانللي اإلنتمللاء الحق 
والحفاظ على ثوابت الوطن المسللتمدة 
من تعاليم اإلسام ومبادئه العظيمة, 
والتصدي لكل فكللر أو فعل يمس أمن 
وتضافللر  أبنائهللا،  سللامة  أو  المملكللة 
كافللة الجهللود لتتواصل مسلليرة البناء 
والتطللور وتتبوأ بادنللا المباركة المكانة 

التي تليق بها في طليعة الدول.
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للقلللد وهللب اهلل هللذه البللاد المباركة 
أئمة متملسكين بكتلاب اهلل وسنة نبيله 
صلى اهلل عليه وسلم، حاكمين بالعدل 
آمريللن بالمعللروف ناهيللن عللن المنكللر 
المصطفللى  حديللث  فيهللم  متجليللًا 
صلللى اهلل عليه وسلللم: »خيللار أئمتكم 
الذيللن تحبونهم ويحبونكللم وتصلون 
عليهللم ويصلون عليكم«.. وقد سللارت 
هذه البللاد منذ عهد المؤسللس الملك 
عبللد العزيز »طيب اهلل ثراه« على ترسلليخ 
األمن والعدل واالسللتقرار ونشر التعليم 
ودعمه وبنللاء اقتصاد البلد وجعلها في 

مصاف الدول المتقدمة.

الفريق/ عواد بن عيد البلوي 
مدير عام حرس الحدود

وهللا نحللن فللي الذكللرى الثانيللة لبيعة 
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلللمان بن عبد العزيز »أيده اهلل« نعيش 
رسللمه  الللذي  القويللم  النهللج  امتللداد 
المؤسللس في تعزيز تلللك المبادئ.. وما 
بالمنجللزات  الميمللون يزخللر  زال عهللده 
وعظيم االصاحات في شتى المجاالت 

للوصول بالوطن ألعلى التطلعات.
إن المتأمللل للواقللع الحالللي ليرى وبكل 
تقللوم  الللذي  القيللادي  الللدور  وضللوح 
بلله المملكللة فللي منظومللة مجلللس 
العربية  والجامعللة  الخليجللي  التعللاون 
إلعادة التوازن للمنطقللة والحفاظ على 

األجنبيللة  التدخللات  ومنللع  اسللتقرارها 
ومكافحة األفللكار المتطرفة ومحاربة 
بذلللك  محققلله  اإلرهابيللة  التنظيمللات 
إنجازات على الصعيد اإلقليمي والدولي.

ونحللن في حللرس الحدود نجللدد الوالء 
والطاعة لمقام سلليدي خادم الحرمين 
ونعاهللد  اهلل«  »يحفظلله  الشللريفين 
القيادة الرشلليدة بأن نستمر بعد توفيق 
اهلل حصنللًا منيعللًا علللى حللدود وطننللا 

الغالي.
وختامًا اسأل اهلل العلي القدير أن يديم 
عللز مليكنللا وولللي عهللده األميللن وأن 

يحفظ على وطننا أمنه واستقراره.

)عـامـان مـن الـفـخـر (
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واعتللزاز  فخللر  بللكل  جميعللًا  نحتفللل   
بالذكللرى الثانية لبيعة خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظه اهلل« وسللط استقرار 
سياسي وحضاري وإنسللاني واقتصادي 
متميز، رغللم كل ما يعانيلله العالم من 

حولنا من ظروف ومتغيرات.  
لقد أخذ »حفظه اهلل ورعاه« على عاتقه 
تجنيللب الباد من كل المخاطر واألعداء 
المتربصيللن بأمنها واسللتقرارها، وتعزيز 
األمن واألمان الذي ينشده الجميع، مما 
جعل هناك أرضًا خصبة واختصارًا للزمن 

اللواء/ إبراهيم بن محمد الحمزي
مدير عام السجون 

فللي مواصلللة التنميللة وتسللريع عجلة 
تقدمها، ومواكبة التقدم العالمي في 
شتى المجاالت، ما يبرهن الرؤية الثاقبة 
والفكللر اإلصاحللي النّيللر الللذي يملكه 

»رعاه اهلل«.
ظهللر جليًا مللا يمتلكلله الملك سلللمان 
»حفظلله اهلل« مللن فكللر إداري ونظللرة 
ثاقبللة مللن خللال تحقيللق العديللد من 
مصلحللة  فللي  تصللب  التللي  اإلنجللازات 
الوطللن والمواطن، بإيجللاده، وفقه اهلل، 
الحلللول العاجلللة للكثيللر مللن القضايللا 
السياسللية واألمنيللة واالقتصادية، وكل 

تلك اإلصاحات الحديثة سللواًء الداخلية 
منهللا أو المتعلقللة بالشللؤون الخارجية 
للدولللة مكنتنا من الوقللوف على أبواب 

نهضة جديدة وازدهار كبير.
وقللد تنامى فللي عهللده »حفظه اهلل« 
السللعودية  العربيللة  المملكللة  دور 
السياسي الكبير على الصعيد العالمي 
والحضور البللارز في المحافللل الدولية، 
الدولللي  المجتمللع  ثقللة  فحصللدت 
بسياسللة المملكللة وحللل الكثيللر مللن 
القوي  النزاعللات السياسللية، وتمثيلهللا 
دائمًا لقضايا األمة اإلسللامية والعربية 
بصفتها أرضللًا لقبلتهم ومهوى أفئدة 

المسلمين قاطبًة.  
إن هذه الذكللرى العزيللزة والغالية على 
معهللا  تتجللدد  والتللي  جميعللًا  قلوبنللا 
دائمللًا صللور التاحللم بيللن شللعب هذه 
البللاد الكريم مللع مليكهللم المفّدى؛ 
لهي مصللدر فخر واعتزاز لللكل مواطن، 
وتعكس البناء الشامخ من الحب والوفاء 
واالنتماء ألبناء هذا الوطن مع مليكهم.
الحرميللن  خللادم  سلليدي  تفانللى  إن 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سعود »حفظه اهلل« في خدمة دينه 
ووطنه وأمته بكل إخاص وتضحية هو 
محط إعجللاب وتقدير األبنللاء بوالدهم، 
د خطللاه  ونسللأل اهلل أن يعينلله ويسللدِّ
ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن 
يحفظ سللمو سلليدي ولي العهللد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
سلليدي ولي ولي العهللد النائللب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبادنا 
الطاهرة والشللعب السللعودي الكريم 
إنلله سللميع مجيللب.  مللن كل مكللروه 

ذكرى البيعة.. بناء واستقرار
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ذكرى العطاء والوفاء

تحللل على بادنللا العزيزة ذكللرى البيعة 
الشللريفين  الحرميللن  لخللادم  الثانيللة 
الملك سلللمان بللن عبد العزيللز »حفظه 
اهلل« والسللنة الثانية علللى توليه مقاليد 
العللزة  بثيللاب  ترفللُل  وبادنللا  الحكللم، 
نسلليجها  فللي  متماسللكة  والمنعللة 
االجتماعللي تحت رايللة التوحيد وبقيادة 
حكيمللة تضللع مصلحللة المواطن في 
التنميللة  لتحقيللق  اهتمامهللا  أولويللات 

اللواء طيار محمد بن عيد الحربي
القائد العام لطيران األمن

والرفللاة واألمن واألمللان. فهذه الذكرى 
العزيزة على قلوبنا نستحضر بها ما تم 
تحقيقلله في هذه السللنة مللن إنجازات 
تصب في خدمة الوطن والمواطن في 

شتى المجاالت.
إنه عام اكتظ فيه العمل على السللاحة 
المحليللة والعربية واإلقليميللة والدولية، 
لتؤكللد المملكة فيه حضورهللا الدائم 
كركن متيللن فللي المنظومللة الدولية، 

وعللام  الحللزم،  عللام  بحللق  كان  فقللد 
البناء، وعللام تنويع مصادر الدخل، وعام 
التحول الوطني، وعام مواجهة اإلرهاب.

ولقللد كان أمن هذا الوطللن، وال زال، هو 
أحد الركائز التي أرسللى دعائمها خادم 
جهللاز  فحظللي  الشللريفين  الحرميللن 
األمن وكافللة قطاعاته بُجللل اهتمامه 
»أيده اهلل« تحت قيادة وإشللراف سلليدي 
صاحللب السللمو الملكي األميللر محمد 
بن نايف بللن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي 
كان عينللًا سللاهرة للوطن تحللرس أمنه 

وتحفظ حدوده.
إذ حظللي طيران األمللن كأحد قطاعات 
األمللن بدعللم غير محللدود حتللى أصبح 
متسلللحًا بكوكبة من العناصر البشرية 
الطائرات  المؤهلللة والمدربللة وبأحللدث 
واآلليللات والتقنيللات لمواجهللة اإلرهاب 

واألخطار والكوارث.
إننللا وفي هللذه الذكرى ذكللرى مبايعة 
خللادم الحرميللن الشللريفين - سلللمان 
اهلل  رعللاه  والوفللاء،  والحللزم  العطللاء 
مناسللبة  لنجدهللا  عمللره،  فللي  وأمللد 
لتثمين جهوده التي بذلهللا، والمنجزات 
التللي تحققت  التنمويللة  والمشللروعات 
على يديه في مللدٍة وجيزة، كما نجدها 
فرصة لتجديد العهد والوالء على كتاب 
اهلل الكريم بالسمع والطاعة لوالة األمر 

»يحفظهم اهلل جميعًا«.
خللادم  يحفللظ  أن  تعالللى  اهلل  داعيللن 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيللز، وسللمو ولللي عهللده نائللب 
رئيللس مجلللس الللوزراء وزيللر الداخليللة 
صاحللب السللمو الملكي األميللر محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز، وسللمو ولي ولي 
العهللد النائللب الثانللي لرئيللس مجلس 
السللمو  صاحللب  الدفللاع  وزيللر  الللوزراء 
الملكللي األميللر محمللد بن سلللمان بن 
عبدالعزيللز، وأن يديللم نعمتللي األمللن 

واألمان على مملكتنا الحبيبة.
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ينعللم المواطللن باألمللن واألمللان رغم 
الظللروف غيللر الطبيعيللة التللي تمللر بها 
المملكللة  اسللم  ويتصللدر  المنطقللة 
بالسلللم  مرتبطللًا  السللعودية  العربيللة 
والسللام نظير الجهود المبذولة التي ال 
تخفللى، وتحرص المملكللة على محاربة 
اإلرهاب والقضاء عليه وذلك بالمواجهة 
حينًا وبالعمليات االستباقية أحيانًا أخرى، 
وال يستغرب فهي الدولة التي تأسست 
على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سللعود »طيللب اهلل ثراه« على أسللس 
واضحللة وصريحللة ترتكللز علللى الديللن 
شللريعًة ومنهاجًا وتعمللل على تجنيب 
التنميللة  تعيللق  التللي  الفتللن  المواطللن 

اللواء د . محمد بن عبداهلل المرعول
مدير عام اإلدارة العامة للعاقات والتوجيه بوزارة الداخلية

الشاملة وتسبب الفرقة بين المواطنين 
وتؤكللد على حفللظ األمللن للجميع من 
مختلللف  مللن  والمقيميللن  المواطنيللن 
والمشللارب  والطوائللف  الجنسلليات 
تأصيًا لمبادئ دين السللماحة والسام.
ولم تقف سياسللة العطاء والمشللاركة 
بللل  فحسللب  المملكللة  حللدود  عنللد 
المجتمعللات  مختلللف  إلللى  تجاوزتهللا 
الدعللم  حيللث  مللن  والدوليللة  العربيللة 
والمللادي  واالجتماعللي  اإلنسللاني 
والمواقللف الدولية الواضحة ومسللاندة 
خللال  مللن  وتنبيهللا  العادلللة  القضايللا 
المؤتمللرات والمحافللل الرسللمية رغللم 

الحمات اإلعامية المشبوهة.

الثانيللة  الذكللرى  إلللى  نتطلللع  ونحللن 
للبيعة نستشرف مسللتقبًا يبشر بالخير 
وفللق رؤية مدروسللة تعتمد علللى تنوع 
مصللادر الدخللل وتوفيللر ُسللبل العيللش 
الكريم مع الحرص على األمن الشامل.
إمكاناتهللا  بللكل  الداخليللة  ووزارة   
منطلللق  مللن  تعمللل  وقطاعاتهللا 
الدولللة  مؤسسللات  مللع  مسللؤولياتها 
األخرى علللى تحقيق األهداف السللامية 
وتكافللئ كل من للله دور في اسللتتباب 
األمن مللن خال برامج متعللددة وتؤكد 
علللى الحللزم وتعمللل بعزم في سللبيل 
ذلك. دمت يا موطني منبعًا للخير وسدًا 
منيعللًا، وعللاش الملك للعلللم والوطن.

الوطن في ظل ملك الحزم والعزم
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األمن 
ال ُيقّدر 

بثمن

يسللرني أن أرفللع أسللمى آيللات التهاني 
الحرميللن  خللادم  إلللى  والتبريللكات 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود وسمو ولي العهد األمين وسمو 
ولي ولي العهد وإلى حكومة وشللعب 
المملكة، بمناسللبة حلول هذه الذكرى 
الغالية التي تعللد محطة لتجديد الوالء 
لقائد األمة. إن ما يواكب هذه المناسبة 
من مشللاعر على مسللتوى الوطللن، أمر 
يعكس خصوصيللة تمللازج العاقة بين 
االحتفللال  أن  كمللا  والشللعب.  القائللد 
بالذكللرى الثانيللة للبيعة هللي عبارة عن 
رسللالة وفاء لقائد »الحزم والعزم« الذي 
أخلللص في العطاء ألبناء شللعبه وأمته.
خللادم  قضاهمللا  اللللذان  العاميللن  أن   
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
توليلله  منللذ  اهلل«،  »حفظلله  عبدالعزيللز 
الحكللم، مليئان باإلنجللازات، لقد أحدث 
»أيده اهلل« تغييرات تتناسب مع المرحلة 
العربللي  المسللتوى  فعلللى  الحاليللة، 
واإلسللامي والدولي اسللتطاع »حفظه 
جديللدة  إسللتراتيجية  تأسلليس  اهلل« 

المهندس/ عالي بن محمد الزهراني
مدير عام األمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية

العربيللة  األمللة  للتوافللق حللول قضايللا 
مللن  ضللد  بحللزم  ووقللف  واإلسللامية 
يريد العبللث بأمتنا او يتآمللر عليها، حيث 
سللخرت المملكللة كل مللا حباهللا اهلل 

لخدمة قضايا األمة.
إن األمن واإلسللتقرار مللن أهم ضروريات 
الحياة التللي ال يمكن العيللش بدونهما، 
وفللي الحديللث قللال رسللول اهلل صلللى 
اهلل عليلله وسلللم، »َمللْن أَْصَبللَح ُمَعاَفى 
ِفللي َبَدِنللِه آِمًنا ِفللي ِسللْرِبِه ِعْنللَدُه ُقوُت 
ْنَيا«، فاألمن  َمللا ِحيَزْت َلللُه الدُّ َيْوِمللِه َفَكَأنَّ
والصحللة ال يقللدران بثمللن، لللذا ال يمكن 
ألي مشروع تنموي ألي بلد أن ينجح دون 
توفللر العنصر األمنللي، والحمد اهلل على 
ما يعيشه وطننا الغالي من نعمة األمن 
ورخاء العيش والتنمية. وقد أولى خادم 
الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم 
الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا الجانب 
المهم ُجل اهتمامه.  وال شك أن وجود 
منظومللة أمنيلله قوية متماسللكة هو 
من أهم العناصر والتي بإذن اهلل سللوف 
تسللاعد علللى تحقيللق رؤيللة المملكللة 

الطموحللة ٢٠٣٠ والمضللي قدمللًا كمللا 
ُخطط لهللا لما يخللدم مصلحة الوطن 

والمواطن.
ونحن إذ نحتفل بمرور عامان على تولي 
خادم الحرمين الشريفين زمام القيادة، 
نحتفل في ذات الوقت بإنجازاتنا األمنية 
الباهرة والضربات  المتوالية والنجاحللات 
اهلل  توفيللق  بعللد  والتللي  اإلسللتباقية 
سللاعدت على استقرار األوضاع في بلدنا 
العظيم وتجنيبه كيد الحاقدين وعبث 
العابثيللن في جزء مللن العالم تتاطمه 
وعللدم  والفوضللى  الجسللام  األحللداث 

االستقرار. 
فللاهلل الحمللد اواًل ثم لقيادتنا الرشلليدة 
التي تنبهت لتلللك األخطار المحيطة بنا، 
وآلت الجانب األمني ُجل إهتمامها، ولم 
تبخل بالوقللت والجهد والمللال لتطوير 
هللذا القطللاع تقنيًا وفنيللًا ومهاريللًا لما 
فيلله تحقيق االسللتقرار واإلنطاق آلفاق 

جديده من التنمية والتطور.  
الطموحللة  الرؤيللة  تلللك  ظللل  وفللي 
شللركة  قامللت  القيللادة  وبتوجيهللات 
أرامكو السعودية  بتنفيذ مجموعة من 
المبادرات الطموحللة ووضعت الخطط 
جاهزيللة  لرفللع  الميزانيللات  ورصللدت 
األنظمة والتدريب لرجال األمن الصناعي، 
ولمللا للدور المجتمعللي  والحس األمني 
من أهمية لدى شركة أرامكو السعودية 
بل إنهما من قيمها الخمس »المواطنة، 
السللامة«  فلقللد تعاونت الشللركة  مع 
القطاعات األمنية المختلفة وعلى وجه 
الخصوص الهيئة العليا لألمن الصناعي 
و قوة أمن المنشللآت في برامج للتدريب 
وصقل مهارات ورفع كفاءة رجل األمن 
الصناعي وعمل فرضيات مختلفة لرفع 
جاهزيتلله والوصللول به ألعلللى المعايير 
للتعامل  والجاهزية  والتدريبية  النفسية 
مع أي حدث والضرب بيد من حديد لمن 
تسللول له نفسلله العبث بمقدرات وأمن 

هذا البلد العظيم. 
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في ذكرى البيعة.. أمن الوطن 
ومستقبله في أيٍد أمينة

تمر الذكرى الثانية لتولي سلليدي خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سللعود، حفظه اهلل ورعاه، 
وهللي تحمللل البشللائر لمسللتقبل هللذا 
الوطللن ورؤيتلله للمرحلللة القادمللة من 

خال »٢٠٣٠«.
ذكرى وطن وقيادة رشلليدة عملت على 
أمللن واسللتقرار بادنللا الغاليللة وحفللظ 
عاصفللة  خللال  مللن  اإلقليمللي  األمللن 
الحللزم والعللزم واألمللل ألشللقائنا فللي 
اليمن بدعم الشللرعية وبسللط قيادتها 

ومواجهة اإلرهاب ودحره. 
هذه الذكرى جللاءت بعد إعان الميزانية 
العامة للدولة والتي حملت في طياتها 
بشللائر الخير واالطمئنان على مسللتقبل 

شباب هذا الوطن. 

اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز اليحيى
مدير عام الجوازات

إن العالللم بأسللره وهو يمللّر بالكثير من 
واالقتصاديللة  السياسللية  المتغيللرات 
ات التي  واألمنيللة لم يسلللم مللن الهللزَّ
عصفت بكثيٍر من دوللله، ومع كل هذه 
الظللروف فقللد باتت سياسللة وأمن هذا 
الوطللن هي المثل األسللمى فللي الثبات 
والرؤية الشاملة وتحقيق كفاءة اإلنفاق 

في شّتى المجاالت الحياتية. 
لقللد َمللّن الباري عللّز وجّل علللى وطننا 
بنعللٍم كثيللرة يأتللي فللي مقدمتهللا 
األمن الذي نعيشه ويقوده رجل األمن 
األول سلليدي صاحب السللمو الملكي 
األميللر  محمد بللن نايف بللن عبدالعزيز 
ولللي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وهللو الخبير في ملفات 
األمللن ومكافحة اإلرهللاب حتى غدت 

مواجهللة  فللي  المملكللة  سياسللة 
اإلرهاب أنموذجًا فللي التطبيق لعديد 
تمثللله  ومللا  المتقدمللة  الللدول  مللن 
المملكة في هذا الجانب ُيعدُّ مفخرة 
للمواطللن ورجللل األمللن علللى وجلله 
الخصوص، وهذا ليس بمستغرب على 
رت لشللباب  قيادتنللا الرشلليدة التي وفَّ
بادنللا فللي قطاعاتنللا األمنيللة ُكلَّ ما 
يخللدم األمن من تدريللب وتأهيل على 
العلمية والتأهيلية  المسللتويات  أعلى 
أمنيللة  منظومللة  وبنللاء  والتدريبيللة 
متكاملللة يتوشللحها الحفللاظ علللى 
أمن الوطن واسللتقراره والحفاظ على 

مقدراته ومكتسباته الوطنية. 
بادنللا  عللن  الدفللاع  منظومللة  وِفللي 
وسللامة حدودهللا وثغورهللا الوطنيللة، 
يؤكد سلليدي صاحللب السللمو الملكي 
األميللر محمد بن سلللمان بللن عبدالعزيز 
ولي ولللي العهللد النائب الثانللي لرئيس 
قدرتلله  الدفللاع  وزيللر  الللوزراء  مجلللس 
ومكانته في هللذه المهمة التي توالها 
بثقة موالي خادم الحرمين الشللريفين، 

حفظهم اهلل جميعًا. 
لقد سعت المملكة العربية السعودية 
وقيادتهللا الرشلليدة فللي الحفللاظ على 
والدولللي  اإلقليمللي  والسللام  السلللم 
ومكافحللة  مواجهللة  فللي  المتمثللل 
اإلرهاب وإنشاء تحالف دولي بهذا الشأن 
وكذلك تحالف إسللامي لهذه المهمة 
التي عانت منها شعوب العالم بأكمله. 
حفظ اهلل لهذه الباد أمنها واستقرارها 
ومكانتهللا بيللن دول العالللم التي يزهو 
بهللا المجتمع الدولي. ويحللق للمواطن 
أن يفخر بهذه المنجزات والعطاءات غير 

المحدودة.
إنها ذكرى غالية ورؤية للمسللتقبل في 
ظللّل قيللادة رشلليدة عازمة علللى جعل 
المملكة في المكانللة التي تليق بثقلها 
المجتمللع  منظومللة  فللي  وعطائهللا 

الدولي.
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المشللاعر تجاه قائللد مسلليرتنا خادم 
الملللك سلللمان  الشللريفين  الحرميللن 
بللن عبللد العزيللز، ال يمكللن أن توفيهللا 
الكلمللات، وال تعبر عنهللا الجمل، لكن 
أكثر ما يمكن أن نقدمه في االحتفال 
مللن  نجعللل  أن  هللو  البيعللة،  بذكللرى 
هللذا اليللوم يومللًا للعطللاء والتفانللي 
واإلخللاص في سللبيل الوطللن، لنبادل 
مليكنللا »حفظلله اهلل« الحللب بالحللب 

والعطاء بالعطاء.
لقد عبر الملك سلللمان بحزملله وعزمه، 
ببادنللا منعطفللات صعبللة، جعلت من 
الرياض عنصرًا أساسلليًا فللي أي معادلة 
أو تسللوية سياسللية تخللص المنطقللة، 
واقتصاديللًا  تجللاوز »حفظلله اهلل« ببادنا 

طال بن عبدالرحمن العنزي
مدير عام إدارة األمن الصناعي 

شركة التعدين العربية السعودية »معادن«

آثللار األزمة المالية التللي تعصف بالعالم 
مللن حولنا، بللل واسللتمرت المملكة في 
رحلة البنللاء والنماء في سللياق متواصل 
مللن أجللل تحقيللق الرفللاه للمواطنيللن.
الحرميللن  خللادم  لمسلليرة  المتتبللع  إن 
الطويلللة في خدمة هللذا الكيان، يعلم 
أنلله أمام قائللد محنك يتمتللع بالحكمة 
وسللعة  النظللر  وُبعللد  السللديد  والللرأي 
االطاع والتروي في قراءة المشهد قبل 
اتخاذ القللرار، متكئًا على خبللرة تراكمية 
واطللاع متعمللق فللي كافللة الجوانب.
الحرميللن  إنجللازات خللادم  عللززت  لقللد 
األمللن واالسللتقرار والرخللاء والنمللاء في 
أرجللاء الوطللن، مللع إطاقلله لجملة من 
بللل  فحسللب،  هللذا  ليللس  االصاحللات، 

بنقلللة  تبشللر   »٢٠٣٠ المملكللة  »رؤيللة  إن 
اقتصاديللة واجتماعية كبللرى، باعتبارها 
تاريللخ  فللي  األكبللر  التنمويللة  الخطللة 
المملكة، وسلليجني الوطللن ثمارها في 

المستقبل القريب.
للوطللن  أبللارك  المناسللبة،  وبهللذه 
والمواطنيللن ما تعيشلله بادنا من نعم 
عديدة وتطورات في مختلف المجاالت، 
وهو ما يدعونا للفخر بقيادتنا الرشلليدة 
واالعتللزاز بوطننللا الغالي، رافعللًا التهنئة 
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلللمان بللن عبللد العزيللز ولسللمو ولللي 
عهده األمين ولسللمو ولللي ولي العهد 
»حفظهللم اهلل« بهذه الذكللرى العزيزة 

على قلوبنا جميعًا.

تنمية ال تتوقف
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مسيرة التطور والبناء

اللواء الركن/ مفلح بن سليم العتيبي
قائد قوات األمن الخاصة

تمللر بنللا هللذه األيام ذكللرى غاليللة على 
لبيعللة  الثانيللة  الذكللرى  هللي  نفوسللنا 
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« ملكًا 
للمملكة العربية السللعودية ليستكمل 
»أيده اهلل« مسلليرة البناء والخير والعطاء 
التي بدأها مؤسس هذا الكيان العظيم 
آل  عبدالرحمللن  بللن  عبدالعزيللز  الملللك 
سللعود »رحملله اهلل« ثللم أبنللاءه البللررة 
من بعللده وحتى عهد خللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 

»يحفظه اهلل«. 
هللذه الذكللرى تجعلنللا نسللترجع ما 
حدث فللي بادنا من تطور وما تحقق 
من منجزات ونهضة تنموية اتسللمت 
المجاالت  بالشللمولية فللي مختلللف 

وفللي فتللرة زمنيللة قياسللية، فعلللى 
الصعيللد اإلقليمي والدولي اسللتطاع 
»حفظلله اهلل« بحكمته ورؤيته الثاقبة 
الريللادي  المملكللة  دور  تعزيللز  مللن 
سياسلليًا واقتصاديللًا وأصبللح للملكة 
وجللود أعمق فللي المحافللل الدولية 

وصناعة القرار. 
شللهدت  الداخلللي  الصعيللد  وعلللى 
المملكة نهضة تنموية وقفزات راسخة 
في مسيرة التطور والبناء، فقد بث الملك 
سلللمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« روحًا 
جديللدة فللي األداء الحكومي من خال 
إعادة هيكلة األجهزة الحكومية وذلك 
بإلغاء العديللد من المجالللس والهيئات 
واستبدالها بمجلسين أحدهما للشؤون 
للشللؤون  واآلخللر  واألمنيللة  السياسللية 

سللاهم  ممللا  والتنمويللة  االقتصاديللة 
في زيللادة الفاعلية اإلداريللة والتنظيمية 
للجهللاز الحكومي وسللاعد فللي توفير 
الوقللت ورفع معللدالت األداء، كما تبنى 
العربيللة  »حفظلله اهلل« رؤيللة المملكللة 
السعودية ٢٠٣٠ لتكون منهجًا وخارطة 
طريق لتحقيللق التنمية الشللاملة، حيث 
ترتكللز هللذه الرؤيللة علللى بنللاء العنصر 
البشللري الذي يشكل محور عملية البناء 

والتنمية وتنويع مصادر الدخل. 
ولضمان تحقيق هللذه الرؤية ألهدافها 
وضعللت العديللد مللن البرامللج كبرنامج 
التحول الوطني، وبرنامج الملك سلللمان 
لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج التعليم 
التشللريعات  مللن  والعديللد  والعمللل، 
والتنظيمات التي تجسد رؤية ومنهجية 
وإسللتراتيجية واضحة لخللادم الحرمين 
الشريفين الملك سلللمان بن عبد العزيز 
»أيده اهلل« نحللو تحقيق مزيدًا من الرخاء 

والنماء لهذا الوطن وأبناءه. 
كما حظيت مختلف األجهزة الحكومية 
بالدعم غيللر المحدود وفللي مقدمتها 
القطاعللات العسللكرية واألمنية سللواء 
من حيث القللوى البشللرية أو اإلمكانات 
الماديللة لتكون، بللأذن اهلل، قللادرة على 
الدفاع عن الوطن ومكتسباته ولتواكب 
مسلليرة التطور التي تشهدها المملكة 
فللي مختلللف المجللاالت، فهنيئللًا لهذا 
الوطللن بقيادته وهللذا الشللعب بوالده، 
وبهللذه المناسللبة فإننللا نجللدد العهد 
والللوالء لقيادتنا الرشلليدة على السللمع 
والطاعللة وبللذل الغالللي والنفيللس في 
سبيل الدين ثم المليك والوطن سائلين 
اهلل العلي القديللر أن يحفظ بادنا ووالة 
أمرنللا من كل سللوء ويديللم علينا نعمة 
األمن واألمان تحت قيادة سلليدي خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز »يحفظه اهلل« وسللمو سيدي 
ولللي العهللد وسللمو سلليدي ولللي ولي 

العهد »حفظهما اهلل«.
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العميد/  حزام بلللللن محمد الفهادي
قائد قوة أمن المنشلآت بمنطقة عسيلر/ المكلف

أرفع أسللمى آيللات التهانللي والتبريكات 
لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
»حفظه اهلل« بمناسبة مرور عامين على 
توليلله مقاليللد الحكللم وهمللا عاميللن 
والمنجللزات  والعللزم  بالحللزم  حافليللن 

والصدق والشفافية. 
إن ذكرى البيعة، وذلك اليوم الذي بايع 
فيه أفراد الشللعب السللعودي لخادم 
سلللمان  الملللك  الشللريفين  الحرميللن 
بن عبللدا لعزيز ملللكًا للباد، تسللتدعي 
لذاكرتنا النضللال العظيم الذي قام به 
مؤسس بادنا الطاهرة ليوحد ويجمع 
أبناء شللعبها على كلمللة التوحيد قبل 
أن يوحللد أراضيهللا حتى بلغللت األمانة 

إلى خللادم الحرمين الشللريفين الملك 
سلللمان بللن عبدالعزيللز، أمللد اهلل فللي 
عمللره وأيللده بقوتلله ونصللره، حيث لم 
يبخللل بجهده وحنكته »رعللاه اهلل« في 
خدمللة دينه ووطنه وأبناء شللعبه على 

التطور كافة. 
الحمللد  وهلل  بادنللا  حققللت  ولقللد   
خطللوات كبيرة ومتسللارعة فللي مجال 
تنفيللذ  الرقللي والتقللدم وفللي مجللال 
المشللروعات التطويريللة التللي شللملت 
مللن  وتمكنللت  القطاعللات  مختلللف 
تحقيللق معادلللة مهمللة تمثلللت فللي 
والتحديللث  للتطللور  الحثيللث  السللعي 
مللع الحفاظ على األسللس التللي قامت 
عليها الدولة وتحمل مسؤولياتها أمام  

العالميللن العربللي واإلسللامي بصفتها 
الوحللي.  ومهبللط  المسلللمين  قبلللة 
ومللا زيللارة خللادم الحرميللن الشللريفين 
األخيرة لدول الخليج العربي إال دليل على 
الترابط والتآخي والمحبة بين هذه الدول  
قادًة وحكومًة وشعبًا وحرصه »حفظه 
اهلل« الدائم على أمن الباد وذلك بتأمين 
الحللدود مللع جميللع البلللدان المجاورة. 
نسللأل المولللى القديللللر أن يديللم على 
بادنللا أمنهللا واسللتقرارها ورخاءها وأن 
ينصللر جنودنللا المرابطيللن علللى الحللد 
الجنوبي وأن يجنبنا كل شللر وأن يحفظ 
خللادم الحرمين الشللريفين وسمو ولى 
عهلللده األمين وسللمو ولي ولي العهد 

إنه على كل شيء قدير.

عهد حافل 
بالمنجزات
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حزم وعزم وبناء

المقدم/ يوسف بن محمد الحربلي
قائد قوة امن المنشآت بمحافظة الجبيل 

إن ذكللرى مللرور البيعللة الثانيللة لخللادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل ورعاه« 
مناسللبة عظيمللة علللى قلوبنللا جميعًا 
نجللدد فيهللا البيعللة للمقللام الكريللم، 
وتجديللد الحللب والللوالء لهللذه القيادة 
الكريمللة. ونحمد اهلل تعالللى على هذه 
اللحمللة الكبيللرة التللي تجمللع القيللادة 
الكريمة بشللعٍب وفللّي دأب علللى إبداء 
الوفللاء والحللب لقيادتلله الحكيمة منذ 
عهللد المؤسللس الملللك عبدالعزيللز آل 
سللعود »طيب اهلل ثللراه« ليسللتمر النماء 
واالزدهللار واسللتتباب األمن رغللم ما يمر 
بلله العالللم مللن عواصللف واضطرابللات 
عانللت منهللا شللعوب البلللدان العربيللة. 
ويلحظ المتابللع لجهود خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
توليلله  منللذ  اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل 
مقاليللد الحكللم المرتكللزات الرئيسللية 
لتوجهاتلله اإلنسللانية النبيلللة المنطلقة 

من تعاليم اإلسللام والعادات والتقاليد 
الخيللر  اق ألعمللال  الراسللخة، فهللو سللبَّ
الملهللوف  إغاثللة  فللي  والمسللارعة 
ومسللاعدة المحتللاج، وهللذا تللدل عليلله 
مواقفلله اإلنسللانية المشللهودة إلغاثة 
دوٍل وشللعوب تعرضت ِلِمَحٍن وشللدائد 
امتللدت أيللادي الخير منلله »يحفظه اهلل« 
بعطائها السللخي حرصًا على اسللتتباب 
األمن واألمللان لتلك الشللعوب والبلدان، 
لقد اسللتهل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بللن عبدالعزيللز  »حفظه 
وحللزم..  بحكمللة  حكملله  فتللرة  اهلل« 
حكمة تمثلللت في اتخاذ قللرارات جمع 
مللن خالهللا األمللة االسللامية والعربية 
فللي تحالللف أخللوي، وَحللْزٍم تمثللل في 
قللرارات ردت بقللوة على أطمللاع وأفكار 
أعللداء اإلسللام وإحبللاط مخططاتهم 
في مهدها فكانت تلك الفترة الوجيزة 
ثريللة بأحداثها، غنيللة بقراراتهللا، صارمة 
وقيمهللا  ومبادئهللا  توجهاتهللا  فللي 

وأسسللها، وضعللت خدمللة كتللاب اهلل 
الشللريفين  والحرميللن  نبيلله  وسللنة 
نهجللًا لها، وخدمللة المواطللن والعناية 
وخدمللة  واسللتقراره  وأمنلله  برفاهيتلله 
مصالحلله مطلبًا لهللا، فمن خللال هذا 
العهد الزاهر تشكلت مامح السعودية 
الجديدة، ومحاور عملها ودعائم ثباتها، 
ونهجهللا القويم في السللعي وراء كل 
ما من شللأنه خدمة المواطللن في كل 
بقعة مللن أرجاء الوطن لتصنللع امتدادًا 
مواطنيه  بتطلعات  مشللرق  لمسللتقبل 
نحللو األفضللل، والتاريللخ سيسللطر هذه 
المحطللات الهامة ويدونهللا المؤرخون 
لخللادم الحرمين الشللريفين خال هذه 
الفتللرة برغللم قصرهللا الزمنللي إال أنهللا 
رسللمت في تفاصيلها العميقة خارطة 
طريق المسللتقبل الواعللد، ولعل من أبرز 
هللذه المحطات على الصعيللد المحلي 
هللي إعللادة هيكلللة مؤسسللات الدولة 
وأجهزتهللا والنقلة النوعيللة في إعطاء 
المرونة في العمل التنفيذي للحكومة 
المجالللس  كافللة  دمللج  خللال  مللن 
الُعليللا فللي الدولللة في مجلسللين هما 
الشللؤون السياسللية واألمنية، والشؤون 
االقتصاديللة والتنمية..  ومللا كانت زيارته 
األخيللرة للمنطقللة الشللرقية وتدشللين 
العديللد مللن المشللاريع  ومللن ضمنهللا 
المدينللة التعدينية بللرأس الخير »معادن 
اهتمامللًا منلله »حفظلله  إال  لأللمنيللوم« 
علللى  بنفسلله  للوقللوف  ورعللاه«  اهلل 
التنمويللة للوطللن والتقاء  المشللروعات 
المواطنيللن. وإذ نسللعد بهللذه الذكرى 
بهللذه  أنفسللنا  نهنللئ  فإننللا  العطللرة 
المناسللبة الغاليللة وندعو اهلل سللبحانه 
وتعالللى أن يديم على خللادم الحرمين 
الشللريفين وسللمو ولللي العهد وسللمو 
ولي ولي العهد »حفظهم اهلل« الصحة 
والعافية ويسللدد خطاهم وأن يحفظ 
المملكة العربية السللعودية وشللعبها 

ويديم علينا نعمة األمن واألمان.
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ذكرى تجديد 
الوالء

رقيب/ علي بن فهاد الحربي
قوة أمن المنشآت بمحافظة الخفجي

مركز السفانية

تتجللدد في الثالللث من ربيللع اآلخر لهذا 
خللادم  لبيعللة  الثانيللة  الذكللرى  العللام 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبللد العزيز »يحفظلله اهلل« حيث يتجدد 
الللوالء والمحبللة لملللك الحللزم والعزم، 
وهللي مناسللبة تجسللد أصللدق معاني 
الوفللاء من شللعب المملكللة لقائد هذا 

البلد المعطاء.
خللادم  تجللاه  الصادقللة  المشللاعر  وإن 
الحرميللن الشللريفين أكبللر مللن أن تعبر 
عنهللا الكلمات وأسللمى مللن أن تختزل 

في عبارات.
فالملللك سلللمان غنللي عللن التعريف 
بخبللرات  ويتمتللع  دولللة  رجللل  فهللو 
سياسللية ثرية اكتسللبها من مازمته 
لوالده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
»طيب اهلل ثللراه« ومن إخوانلله الملوك 

السللابقين ومللن عمله أميللرًا لمنطقة 
الريللاض لمللدة تزيللد عللن نصللف قرن، 
بجانب ما يتمتع به من عاقات وطيدة 
مللع مختلللف زعمللاء وملوك ورؤسللاء 
والدولي  واإلسللامي  العربللي  العالم 
اكسللبته الرضا والقبول مللن الجميع، 
باإلضافللة إلللى قربلله مللن المواطنين 
ومعرفته الدقيقة لكثيللر من القبائل 
والعائللات السللعودية بجانللب قربلله 
أيضًا من المشايخ واإلعاميين، ودعمه 
لهللم وتقديللم توجيهاتلله الكريمللة 
لهم بتحللري الدقللة وااللتللزام بالنقد 
البنللاء والهادف واحتللرام اآلراء األخرى، 
تميز عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الداخلللي  المسللتوى  علللى  بالحللزم 
والخارجللي، وقللد ثبت ذلللك من خال 

الكثير من القرارات المهمة.

ونقللف اليوم في ذكللرى البيعة خلف 
قيادتنا الرشلليدة تحللت رايللة التوحيد، 
باذليللن جهودنللا ألقصللى مسللتويات 
العمللل، ماضيللن فللي تطبيللق جميع 
الللرؤى وفللق أفضللل مسللتويات األداء، 
وذلللك بغية تحقيللق تطلعللات خادم 
اهلل«،  »حفظلله  الشللريفين  الحرميللن 
وولي العهللد األمين األميللر محمد بن 
نايللف بللن عبدالعزيز، وسللمو ولي ولي 
العهللد األميللر محمللد بن سلللمان بن 
عبدالعزيز »حفظهللم اهلل« وأدامهم 

عزًا للوطن.
فهنيئًا لنا وللوطن بقائد الحزم والعزم. 
والحمدهلل الذي أنعللم على هذه الباد 
بنعم كثيرة وسللخر لها ملوكًا صالحين 
يحكمللون بشللرع اهلل وسللنة نبيه صلى 

اهلل عليه وسلم.  
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محافظات ومدن الشرقية تستقبل قائد التنمية 
الملك سلمان يدشن ويفتتح مشروعات عمالقة بالمنطقة

منذ أيام استقبلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية قائد التنمية وملك الحزم، خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« في زيارته الميمونة للمنطقة والتي تضمنت تدشــين وافتتاح حزمة من المشاريع 

التنموية العمالقة.
وتحمــل هــذه الزيــارة المباركة الكثير مــن دالالت الخير والنمــاء والرفاهية ألبنــاء المنطقة الشــرقية، وتعكس مدى 
التقــارب الكبيــر والروابــط التي تجمع بين قــادة هذه البالد والمواطنين وتجســد عمق التالحم والمحبــة بين القيادة 

الرشيدة وهذا الشعب الوفي.
كما تأتي هذه الزيارة انعكاســًا لحرص خادم الحرمين الشــريفين »حفظه اهلل« على التواصل مع المواطنين في كل 
المناطق وتفقد أحوالهم ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم ودعم طموحاتهم المشروعة بمزيد من النماء والتطور.
وفــي الصفحــات التالية ترصد مجلــة أمنكم أحداث الزيارة المباركــة لقائد التنمية خادم الحرمين الشــريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، وذلك من خالل التقرير التالي.. 
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بداية الزيارة الميمونة 
بللدأت الزيارة الميمونة لخللادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
»حفظلله اهلل« فللي مسللاء يللوم األربعاء 
٢٣ صفللر ١٤٣8هللل الموافللق ٢٣ نوفمبللر 
٢٠١6م بحفللظ اهلل ورعايته إلى المنطقة 
الشللرقية قادمًا من الريللاض. وكان في 
الشللريفين  الحرميللن  اسللتقبال خللادم 
فللي مطللار قاعللدة الملللك عبدالعزيللز 
صاحللب  الشللرقي  بالقطللاع  الجويللة 
السللمو الملكي األمير سللعود بن نايف 
بللن عبدالعزيز أميللر المنطقة الشللرقية 
وصاحب السللمو الملكللي األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيللز ولي العهد نائب 
الداخليللة  الللوزراء وزيللر  رئيللس مجلللس 
وصاحللب السللمو الملكي األميللر تركي 
بللن بنللدر بللن عبدالعزيللز قائللد قاعللدة 
بالقطللاع  الجويللة  عبدالعزيللز  الملللك 
الملكللي  السللمو  وصاحللب  الشللرقي 
األميللر عبدالعزيز بن سللعود بن نايف بن 

عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.
كمللا كان فللي اسللتقباله »حفظه اهلل« 
فللي صالة التشللريفات بالمطللار صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن 
عبدالعزيللز وصاحب السللمو األمير فهد 
بن محمد بللن فهد بن جلللوي وصاحب 
السللمو األمير عبداهلل بن خالد بن تركي 
وصاحب السللمو األمير خالد بن عبداهلل 
بللن محمللد بن جلللوي وصاحب السللمو 
األمير مشاري بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
مسللاعد وصاحب السمو الملكي األمير 
مشللعل بن بدر بن سللعود بن عبدالعزيز 
وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي 
وصاحللب السللمو األميللر بدر بللن محمد 
بللن جلللوي محافللظ األحسللاء وصاحب 
محمللد  بللن  عبدالعزيللز  األميللر  السللمو 
بللن فهللد بللن جلللوي وصاحب السللمو 
األميللر فيصللل بن سللعد بن عبللداهلل بن 
عبدالرحمن وصاحب السمو األمير فهد 
بللن عبداهلل بللن جلوي وصاحب السللمو 

األمير سلللطان بن تركي بللن عبداهلل بن 
محمللد وصاحب السللمو الملكي األمير 
طال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز 
وصاحللب السللمو الملكي األميللر نواف 
بللن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السللمو 
الملكللي األميللر محمللد بللن سللعود بن 
نايللف بللن عبدالعزيللز وصاحللب السللمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن سيف النصر 
بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو 
األمير عبدالعزيز بللن فهد بن عبداهلل بن 
فيصل وصاحب السللمو األميللر نواف بن 
بنللدر بن فرحللان وصاحب السللمو األمير 
سللعود بن خالد بللن عبداهلل بللن جلوي 
وصاحب السللمو الملكي األمير خالد بن 
محمللد بن فهد بللن عبدالعزيز وصاحب 
السمو الملكي األمير عبداهلل بن مشعل 
بن بدر بن سللعود بن عبدالعزيز وصاحب 
السللمو الملكللي األميللر عبدالرحمن بن 
نايف بن ممدوح بللن عبدالعزيز وصاحب 
السمو األمير فهد بن مشاري بن عبداهلل 
بللن عبدالعزيللز بللن مسللاعد وأصحللاب 

المسللؤولين  وكبللار  الللوزراء  المعالللي 
فللي المنطقللة الشللرقية مللن مدنييللن 
المواطنيللن. مللن  وجمللع  وعسللكريين 

وقللد وصل فللي معية خللادم الحرمين 
الملكللي  السللمو  صاحللب  الشللريفين 
األميللر عبداإلله بن عبدالعزيز آل سللعود 
مستشللار خللادم الحرميللن الشللريفين، 
وصاحللب السللمو األميللر خالد بللن فهد 
بللن خالد بللن محمللد، وصاحب السللمو 
بللن عبدالعزيللز  الملكللي األميللر مقللرن 
آل سللعود، وصاحللب السللمو الملكللي 
األمير منصور بن سللعود بللن عبدالعزيز، 
وصاحب السمو الملكي األمير طال بن 
سللعود بن عبدالعزيز، وصاحب السللمو 
الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
مستشللار خللادم الحرميللن الشللريفين، 
وصاحب السللمو الملكي األمير الدكتور 
منصللور بن متعللب بللن عبدالعزيللز وزير 
الدولللة عضو مجلللس الوزراء مستشللار 
خللادم الحرميللن الشللريفين، وصاحللب 
بللن  متعللب  األميللر  الملكللي  السللمو 
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الحللرس  وزيللر  عبدالعزيللز  بللن  عبللداهلل 
الوطنللي، وصاحللب السللمو األمير فهد 
بللن عبللداهلل بللن عبدالعزيز بن مسللاعد، 
وصاحب السمو األمير تركي بن عبداهلل 
بللن محمللد مستشللار خللادم الحرمين 
الشللريفين، وصاحللب السللمو الملكللي 
األمير سللطام بن سللعود بن عبدالعزيز، 
وصاحب السللمو الملكي األمير الدكتور 
عبدالعزيللز،  بللن  سللعود  بللن  حسللام 
وصاحب السللمو الملكي األمير الدكتور 
عبدالعزيللز بللن سللطام بللن عبدالعزيللز 

مستشللار خللادم الحرميللن الشللريفين، 
وصاحب السللمو الملكللي األمير فيصل 
بللن خالللد بللن سلللطان بللن عبدالعزيللز 
الملكللي،  الديللوان  فللي  المستشللار 
وصاحب السللمو الملكللي األمير منصور 
بن مقرن بن عبدالعزيز مستشللار خادم 
السللمو  الشللريفين، وصاحب  الحرميللن 
الملكللي األميللر محمد بللن عبدالرحمن 
بللن عبدالعزيللز المستشللار فللي الديوان 
الملكللي  السللمو  وصاحللب  الملكللي، 
األميللر عبللداهلل بللن بنللدر بللن عبدالعزيز، 

وصاحب السللمو الملكي األمير سللعود 
وصاحللب  عبدالعزيللز،  بللن  سلللمان  بللن 
السللمو الملكي األمير تركي بن سلمان 
بن عبدالعزيز، وصاحب السللمو الملكي 
األميللر نايف بللن سلللمان بللن عبدالعزيز، 
وصاحب السللمو الملكي األميللر بندر بن 
سلللمان بن عبدالعزيز، وصاحب السللمو 
الملكللي األمير عبدالمجيد بللن عبداإلله 
بن عبدالعزيز، وصاحب السللمو الملكي 
األميللر راكان بن سلللمان بللن عبدالعزيز.
كما وصل في معيته »رعاه اهلل« معالي 
رئيس المراسللم الملكية األسللتاذ خالد 
بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون 
الشللريفين  الحرميللن  الخاصللة لخللادم 
األسللتاذ حللازم بللن مصطفللى زقللزوق، 
ومعالي نائب السللكرتير الخاص لخادم 
رئيللس  مسللاعد  الشللريفين  الحرميللن 
التنفيذيللة  للشللؤون  الملكللي  الديللوان 
العسللكر،  عبللداهلل  بللن  فهللد  األسللتاذ 
ومعالي رئيس الحللرس الملكي الفريق 
أول حمد بللن محمد العوهلي، ومعالي 
لخللادم  الخللاص  السللكرتير  مسللاعد 
الحرميللن الشللريفين األسللتاذ تميم بن 
عبدالعزيز السللالم، ومعالي المستشار 
في الديللوان الملكي األسللتاذ تركي بن 

عبدالمحسن آل الشيخ.
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حفل استقبال إمارة 
الشرقية

وفللي مسللاء يللوم الخميللس ٢٤ صفللر 
١٤٣8هل الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١6م، 

شللرف الملك سلللمان بللن عبدالعزيز آل 
سعود حفل االستقبال بإمارة المنطقة 

الشرقية في الدمام.
ولللدى وصوللله »حفظه اهلل« مقللر إمارة 
صاحللب  يرافقلله  الشللرقية  المنطقللة 
السللمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 
بللن عبدالعزيللز أميللر منطقللة المدينللة 
المنورة وصاحب السللمو الملكي األمير 
راكان بللن سلللمان بللن عبدالعزيللز، كان 
في اسللتقباله صاحب السللمو الملكي 
األميللر سللعود بللن نايللف بللن عبدالعزيز 
وصاحللب  الشللرقية  المنطقللة  أميللر 
السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بللن عبدالعزيز ولللي العهد نائللب رئيس 
مجلس الللوزراء وزير الداخليللة. ثم عزف 

السام الملكي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشللريفين 
مكانلله بللديء الحفللل بآيات مللن القرآن 
الكريللم. وقللد ألقللى خللادم الحرميللن 

الشريفين الكلمة التالية:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصاة والسام على أشرف 
األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
إخواني وأبنائي، السام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته:
يطيللب لي فللي هللذا اليللوم أن أتحدث 
معكم، ونحللن نتطلع جميعللًا إلى غد 

مشرق مزدهر بإذن اهلل تعالى.
لقللد قامللت بادنا على أسللس راسللخة 
اهلل  كتللاب  عمادهللا  أصيلللة،  وثوابللت 
وسللنة رسللوله صلللى اهلل عليه وسلللم 
وشللرفها اهلل باحتضان أقدس بقعتين، 
الحرمين الشريفين، وأكرمنا بخدمتهما 
وقاصديهمللا من الحجللاج والمعتمرين 
والللزوار، فنحن بحمد اهلل بمثابة األسللرة 

الواحدة نتكاتللف ونتعاون خدمة لديننا 
ووطننا، والتطوير سمة الزمة للدولة بما 
يتفللق مع ثوابتنا وقيمنا، سللعيًا لرسللم 
مسللتقبل واعللد للوطللن والمواطنيللن.

أيها اإلخوة الحضور :
التللي   ٢٠٣٠ المملكللة  رؤيللة  تبنينللا  لقللد 
االقتصللاد  ومتانللة  قللوة  تعكللس 
السللعودي، والتي مللن شللأنها االنتقال 
بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، والبد 
من تضافر جهللود المجتمع إلنجاحها، 
وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي 
للمسللؤولية، وشللكل  استشللعارًا كبيرًا 
مع قيادته وحكومته سللدًا منيعًا أمام 
الحاقديللن والطامعين، وأفشللل - بعد 
توفيللق اهلل - الكثيللر مللن المخططات 
شللبابه  فللي  الوطللن  تسللتهدف  التللي 

ومقدراته.
أيها المواطنون والمواطنات:

إن منهجنا ثابت ومتواصل في السللعي 
نحللو التنميللة الشللاملة المتكاملللة 
والمتوازنللة في مناطللق المملكةكافة،
وإتاحللة الفللللرص للجميللللع لتحقيق 
تطلعاتهللم وأمانيهم المشللروعة في

إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

إخواني وأبنائي:
من هللذه المنطقللة التي يسللرني دائمًا 
وجودي معكم في ربوعها أشللكركم 
من األعماق علللى هذه الحفاوة البالغة، 
وأدعللو اهلل أن يديللم علللى هللذا الوطن 
أمنه ورخاءه، وأن يرحم شللهداءنا الذين 
استشللهدوا فللداًء لدينهللم ووطنهم، 
وأن يمدنللا بالعللون والتوفيللق لخدمللة 

بادنا الغالية.

والسللام عليكم ورحمللة اهلل وبركاته«.
وكان صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سللعود بللن نايللف بللن عبدالعزيللز أميللر 
المنطقللة الشللرقية قللد ألقللى كلمللة 
أعرب فيها عن سعادته بتشريف خادم 
الحرمين الشللريفين للمنطقة الشرقية 
وقال: »إن ليلتنا هذه ليست كغيرها من 
الليالي بل هي اسللتثنائية بكل ما تحمله 

  الملك سلمان بن عبدالعزيز:  
التطوير سمة الزمة للدولة بما 
يتفق مع ثوابتنا وقيمنا سعيًا 
لرسم مستقبل واعد للوطن 

والمواطنين  
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هذه الكلمة من معنى، فهي نور يتألأل، 
ومللكارم تتوالللى، ومواطللن عللز وفخللر 

تتنادى.
وأضاف سللموه: »في هللذه الليلة تلتقي 
الخيللر  منطقللة  الشللرقية،  المنطقللة 
والنمللاء والتميللز والعطاء والمسللاهمة 
والبنللاء، بقائد المسلليرة وصانللع اإلنجاز، 
سلمان العزم والحزم، سلمان الشهامة 
والوفاء، سلمان العلم والثقافة، سلمان 
اإلرث والحضارة، سلللمان التأريخ والرؤية، 
السللعودية.  العربية  المملكللة  سلللمان 

فأكرم بها ليلة، وأكرم به من محفل«.
بكللم  »أهللًا  وأسترسللل سللموه قائللًا: 
سلليدي في منطقة تحبونها وتحبكم، 
ونفوذهللا  ونخلهللا  وسللهلها  ببحرهللا 
ومصانعهللا وقبل ذلللك إنسللانها.. أهًا 
بكم سلليدي فللي منطقة تفخللر بأنها 
جزء مللن المملكللة العربية السللعودية 
تسللهم بعطائها مع مناطق المملكة 
األخللرى - بصدق وحمللاس وثبات - منذ 
أن وضع الملك الموحللد، طيب اهلل ثراه، 
لبنللات وحدتهللا المباركللة، وسللار علللى 
ذلك بنللوه األوفياء من بعللده في األخذ 
بيللد المملكللة إلللى المكانللة التللي تليق 
بهللا لتصبح منارة إشللعاع وحضارة وخير 
وعطللاء للعالللم أجمللع، نصيللرة للحق، 

مرسخة للعدل لم ولن نتراجع عن ذلك 
أبدًا بحول اهلل«.

وأضاف سللمو أميللر المنطقة الشللرقية 
في كلمتلله الترحيبية لخللادم الحرمين 
الشللريفين: أهًا بكم سلليدي بين رجال 
والؤهم لوطنهم ولقيادتهم راسللخة 
فقللد توارثوه كابللرًا عن كابر، ورسللخوه 
جيًا بعد جيل، حتى كان الملك الموحد 
ل طيب اهلل ثراه ل يصفهم بقوله أنا لست 
من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير 
حسللاب، أنا رجللل عمل إذا قلللت فعلت 
وعيللب علللي في دينللي وشللرفي أقول 
قواًل ال أتبعه بالعمل.. وهذه هي وطنية 
شللعبكم يللا سلليدي، أقللوال وأفعللال، 
ومواطن شللرف كرامللة، يعملللون بجد 
واجتهللاد مللن أجللل هللذا الوطللن الذي 
أكرمهم اهلل به ويتسابقون بأرواحهم 
للفداء عنه والجود بالنفس وهو أقصى 
غاية الجود، فا مللكان بيننا لمن تخاذل 
أو ضللل السللبيل وسللعى فللي الفرقللة 
والشللتات وعبللث بالمكتسللبات، بل هي 
مشللاركة في البناء وسعى نحو العلياء، 
ومحافظللة علللى مجللد تليللد ومكارم 

راسخة«.
وقال سللموه: »تعجز الكلمللات يا خادم 
الحرمين الشللريفين أن تصف مشللاعرنا 

في هذه الليلة التللي ازدانت بتواجدكم 
بين أبنائكللم وال عجب فأنتم من قلتم 
حفظكللم اهلل أبوابنا مفتوحللة، وآذاننا 
مفتوحللة، وهواتفنللا مفتوحللة، لمن له 

منكم رأي أو حاجة، فحياه اهلل.

سيدي: لقد رسختم هذا النهج بسياسة 
إداريللة بللدت آثارهللا جليلللة وهلل الحمللد 
والمنللة... تتقاصر الكلمللات أن تحتوي ما 
تتميز به قيادتكم الرشيدة، فالمنجزات 
يتجللذر..  شللعبها  ووالء  وتشللهد  تتللرى 
ورسللوخ األمللن واألمللان ينعللم بلله وهلل 
الحمللد كل مواطن ومقيللم على أرض 
المملكللة.. وصفحللات البطللوالت التللي 
سللطرها الشللهداء فللي مياديللن العللز 
والشرف خير دليل.. واآلمال والطموحات 
قائمة في مسللتقبل واعللد متجدد من 
خال رؤية المملكللة ٢٠٣٠.. وخطط البناء 
العمل الطموح واقع نعيشلله ويشهده 
العالللم مللن حولنا ونحن علللى العهد«.
وأضاف سللموه: »سلليروا ونحللن معكم 
نحافللظ على مكتسللابتنا، ونبني نهضة 
بادنا بكل الثبات والثقة واالعتزاز.. سيدي 
ولرغبتهللم  األعمللال  رجللال  بعللض  إن 
الصادقللة فللي التعبير عن سللعادتهم 
بمللا  باالحتفللال  الميمللون  بمقدمكللم 
يتناسللب مع هذه الزيللارة، إال أنه وامتثااًل 
لرغبتكم بإقامة احتفال تقتصر بهجته 
فللي وجللوه الحاضريللن. ولمعرفتهللم 

  خادم الحرمين الشريفين:   

• تبنينا رؤية المملكة 2030 والتي 

من شأنها االنتقال بالمملكة 

إلى آفاق أوسع وأشمل والبد من 

تضافر الجهود إلنجاحها

• منهجنا ثابت ومتواصل في 

السعي نحو التنمية الشاملة 

المتكاملة والمتوازنة في مناطق 

المملكة كافة  
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ودعمكللم  ومحبتكللم  بشللغفكم 
للعلللم والمعرفللة، فإنهم يسللتأذنون 
المقللام الكريم بالموافقة على إنشللاء 
بالمنطقللة  سلللمان  الملللك  مكتبللة 
الشللرقية لتكللون أحللد روافللد العلللوم 

والمعرفة والحضارة بتقنيات حديثة«.
وفللي ختللام كلمللة سللموه سللأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يكأل خادم الحرمين 
بعونلله  ويمللده  بحفظلله  الشللريفين 
وتوفيقه وأن يسدد خطاه وأن يحفظه 

اهلل.
كما ألقى الدكتور عبدالرحمن الجعفري 
بخللادم  فيهللا  رحللب  األهالللي  كلمللة 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«،  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
وقال: »إن لهذي الزيارة معان كثيرة تدل 
على اهتمامكم، أيدكم اهلل، بالمواطن 
والتاحم بيللن القيادة والشللعب، حيث 
أن هللذا التواصللل يمثللل نمطللًا تتميز به 
بادنا التي أسللس لها الملللك عبدالعزيز 
بللن عبدالرحمن، رحملله اهلل، ووثق عراها 
مللن بعللده أبنللاؤه ملللوك هللذه البللاد«.

وأضاف الجعفري: »أن مواطني المملكة 
لخللادم  يثمنللون  السللعودية  العربيللة 
الحرميللن الشللريفين حرصه منللذ األيام 
األولللى لتوليلله مقاليللد الحكللم، علللى 
وتلمللس  المواطنيللن  مللع  التواصللل 

حاجتهم وبناء جسور المحبة واالحترام 
معهللم، وفي هللذه المنطقة نشللهد 
لصاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز ومن سبقه من األمراء 
منذ عهد المؤسللس، رحمه اهلل، بأنهم 
درجوا على ذلك السلللوك الحكيم في 
المواطنين«. قربهللم وتواصلهللم مللع 

وفي ختللام كلمته سللأل اهلل تعالى أن 
يديللم نعمللة األمللن واألمان علللى هذه 
الباد، وأن يمد قيادتنا الحكيمة بالصحة 

والعافية.
بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان األولى 
نبطيللة للشللاعر خضيللر البللراق، والثانية 

بالفصحى للشاعر حيدر العبداهلل.
ثللم تشللرف أهالللي المنطقة الشللرقية 
بالسام على خادم الحرمين الشريفين  
»حفظلله اهلل«. عقب ذلك شللرف خادم 
العشللاء  مأدبللة  الشللريفين  الحرميللن 

المعدة بهذه المناسبة.
وبعللد ذلك عللزف السللام الملكي، ثم 
غللادر خللادم الحرميللن الشللريفين مقر 
الحفللل مودعًا بمثل ما اسللتقبل به من 

حفاوة وترحيب.
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حفل استقبال أهالي 
األحساء

١٤٣8هللل  صفللر   ٢6 السللبت  يللوم  وفللي 
الموافق ٢6 نوفمبر ٢٠١6م، شللرف خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيللز آل سللعود »حفظه اهلل« في 
قصللر هجللر باألحسللاء، حفل اسللتقبال 

أهالي محافظة األحساء.
ولدى وصول خادم الحرمين الشللريفين 
قصر هجر، كان في استقباله »رعاه اهلل« 
صاحللب السللمو الملكي األمير سللعود 
بللن نايف بللن عبدالعزيللز أميللر المنطقة 
الملكللي  السللمو  وصاحللب  الشللرقية، 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي 
العهللد نائب رئيللس مجلس الللوزراء وزير 
الداخليللة، وصاحب السللمو األمير بدر بن 
محمد بن جلوي محافظ األحسللاء. ثم 

عزف السام الملكي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشللريفين 
»أيده اهلل« مكانه بدئ الحفل المعد بهذه 
المناسبة بتاوة آيات من القرآن الكريم.
وقللد وجلله خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 

»حفظه اهلل« الكلمة التالية:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي أتم علينا نعمه, والصاة 
والسللام علللى النبي األميللن محمد بن 

عبداهلل وعلى آله وصحبة أجمعين.
إخواني وأبنائي, السام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته:
إخوتللي  بيللن  بوجللودي  اليللوم  أسللعد 
وغاليللة  عزيللزة  منطقللة  فللي  وأبنائللي 
علللى قلوبنللا جميعللًا, فلكللم جميعللًا 
مني الشللكر والتقدير على مشاعركم 
الوطنيللة والتللي تعكس عمللق العاقة 

بين المواطن وقيادته.
إن دولتكللم وهلل الحمللد والمنللة منللذ 
تأسيسللها إلللى اليوم تسللير بللكل ثبات 
على خطى النمو والتطور مع التمسللك 
بعقيدتهللا وثوابتها, وقد مللّن اهلل على 

البللاد بشللرف خدمللة الحرميللن  هللذه 
الشللريفين, وحرصت منذ نشللأتها على 
بمللا  ومسللؤولياتها  بواجبهللا  القيللام 
والللزوار  والمعتمريللن  الحجللاج  يخللدم 
ألداء مناسللكهم في راحللة وطمأنينة, 
والمملكللة تشللهد بفضللل اهلل نهضللة 
اقتصاديللة واجتماعية هي نتاج للخطط 
التنمويللة الطموحة التي اسللتطاعت أن 
تحقق أهدافًا كثيرة ومكتسبات عديدة.
وإن رؤيللة المملكللة ٢٠٣٠ التللي تبنيناهللا 
تستهدف إعادة هيكلة اقتصاد الدولة, 
ورفللع أداء مؤسسللاتها, وتنويع مصادر 
الدخل, ورفع إنتاجيللة المجتمع, وعلينا 

جميعًا أن نسعى إلنجاحها.

أيها األخوة الحضور:
إن األمن فللي األوطان من أجللل النعم, 
فللا تنمية وال علللم وال حضللارة با أمن, 
وينبغي االسللتمرار فللي تكاتف الجهود 
للمحافظة على هللذه النعمة والتوعية 
بقللدرات  ثقللة  علللى  وإننللا  بأهميتهللا, 
المواطن السللعودي, ونعقد عليه،  بعد 
اهلل، آمااًل كبيرة في بناء وطنه, والشعور 

بالمسؤولية تجاهه.
أيها المواطنون والمواطنات:

إن كل مواطن فللي بادنا وكل جزٍء من 
أجزاء وطننللا الغالي هو محل اهتمامي 
ورعايتللي, ونتطلع إلى إسللهام الجميع 

في خدمة الوطن.
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ومللن هللذه األرض الطيبللة مللن وطننللا 
الغالللي الللذي أعزه اهلل بشللرعه الحنيف 
كل  أحيللي  المخلصيللن  بالرجللال  ثللم 
مواطللن ومواطنللة, وأشللكركم علللى 
حفاوة االستقبال, وأدعو اهلل سبحانه أن 
يوفقنا جميعًا لخدمة الدين ثم الوطن 
والمواطللن, وأن يحفللظ بادنللا من كل 
مكروه, وأن يديللم علينا نعمه الظاهرة 
والباطنة. والسللام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«.

وكان صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سللعود بللن نايللف بللن عبدالعزيللز أميللر 
المنطقة الشللرقية، قد ألقى كلمة قال 

فيها:
الشللريفين.. الحرميللن  خللادم  »سلليدي 
أصحللاب السللمو والفضيلللة والمعالي.. 
الحفل الكريم.. السام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
سيدي:

واحللة نخيل، ينابيللع ميللاه، أرض خضراء، 
صدق إنسللان، وبللراءة أطفللال، تلك هي 

األحساء يا خادم الحرمين.
األحسللاء الواحللة الغنللاء، أرض الخيرات، 
وموطن الحضللارات، والعلللم والعلماء، 
بها تغنى الشعراء، وتسابقوا في وصف 
التجللارة  أرض  الحسللناء،  الواحللة  هللذه 
والزراعة، أرض األدب والباغة، أرض الكرم 
والرحابة، أرض اإلقدام والشللجاعة، أرض 
الشللعر والفصاحللة، صللدق فللي الوعد، 
ووفاء فللي العهد، أقيمللت على أرضها 
أول صللاة جمعللة فللي اإٍلسللام بعللد 

مسجد المصطفى صلوات ربي وسامه 
عليلله، وظل تاريخ األحسللاء شللاهد لها، 
إنجاز ومواقف مشللرفة تتوالى من أبناء 
هللذه المدينللة العريقللة، وصللواًل إلى أن 
بايع أهلها الملك المؤسللس عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن - رحمه اهلل - في العام 
١٣٣١هللل طوعللًا علللى السللمع والطاعة، 
وهللا هللم يللا سلليدي إلللى يومنللا هللذا 
يؤكدون في الرخاء والشدة مواقفهم 

المشرفة العظيمة.
سيدي.. ها هي األحسللاء تشدو وتصدح 
نشللوانة، ونخيلها يتمايل بهجة وسرورًا 
بمقدمكللم الميمللون، فأينمللا حللتللم 
يحل الخير، وتحل التنمية، ويحل العطاء، 
والمجللد والبنللاء، فأهًا ومرحبللًا بكم يا 

قائد النهضة وبانيها.
سلليدي.. فللي هللذا الجللزء مللن الوطللن 
الللذي حللاول المغرضللون زعزعتلله وبث 
الفرقة بين أهله، وقفللت عزيمة الرجال 

وصدقهم حائًا وسدًا منيعًا في وجوه 
أولئك الحاسدين الحاقدين.

إن وجودكللم اليللوم بيللن أبنائكللم في 
هذه المحافظة الغالية وأنتم تدشنون 
مشللاريع التنمية ما هو إال ردًا وافيًا على 
المشككين في لحمة أبناء هذه الوطن 
واستمرارًا لمسيرة التنمية والعطاء فيه.

نسللأل اهلل أن يمدكللم سلليدي بموفور 
الصحللة والعافية، وأن يديللم على هذا 
الوطن نعمة األمن والرخاء واالسللتقرار. 
والسللام عليكم ورحمللة اهلل وبركاته«.

  الملك سلمان بن عبدالعزيز:  
األمن في األوطان من أجل النعم 
فــال تنمية وال علــم وال حضارة بال 
أمن وينبغي المحافظة على هذه 

النعمــة والتوعيــة بأهميتها  

  خادم الحرمين الشريفين: 

كل مواطن في بالدنا وكل 

جزء من أجزاء وطننا الغالي هو 

محل اهتمامي ورعايتي ونتطلع 

إلى إسهام الجميع في خدمة 

الوطن  
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تدشين مشروعات األحساء
وفي نفس اليللوم، رعى خادم الحرمين 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظه اهلل«، في قصر هجر 
باألحسللاء، حفللل تدشللين ووضللع حجر 
وزارة  مشللروعات  مللن  لعللدد  األسللاس 

اإلسكان بالمحافظة.
وفي بداية الحفل تشللرف بالسام على 
خللادم الحرمين الشللريفين »أيللده اهلل« 
كبار مسللؤولي وزارة اإلسللكان. ثم بدئ 
الحفللل المعللد بهللذه المناسللبة بتاوة 

آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى معالي وزير اإلسللكان األسللتاذ 
ماجللد بن عبللداهلل الحقيللل، كلمة أكد 
فيها أن قطاع اإلسللكان حظي بمتابعة 
الدائمللة  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
كغيللرِه مللن القطاعللاِت، وذلللك حرصًا 
منلله »حفظه اهلل« على تعزيز االسللتقراِر 
والرفللاه االقتصادي واالجتماعي للوطِن 
النمللِو  ُخطللى  ومواصلللِة  والمواطللن، 
والتقّدم بللكل ثبللات، واسللتمراِر التنميِة 
الشاملة والمتوازنة في مناطِق المملكِة 
كافللة، مشلليرًا إلللى أن خللادم الحرمين 
الشريفين قد أكد مسبقًا على أن توفير 
السللكِن المائللِم للمواطنيللن وأسللباِب 
الحيللاة الكريمة لهم مللن أولوياته، وأن 
ذلك محللل اهتماملله الشللخصي »رعاه 
اهلل«، موضحللًا أن ما صدر مللن تنظيماٍت 
تعالللى،  اهلل  بمشلليئة  تصللّب،  وقللراراٍت 
فللي هللذا االتجللاه، وهللذا بللكل تأكيللد 
ديللدن ونهج خادم الحرمين الشللريفين 
المعهللود، في إطللار رعايتلله واهتمامه 
»حفظلله اهلل« بجميع المجاالت لتحقيق 

مزيد من التقدم والنماء لها.
وبيللن معاليه أنلله انطاقًا مللن النهضة 
التنمويللة والعمرانيللة واالقتصادية التي 
تعيشللها محافظللة األحسللاء كباقللي 
تشللهده  ومللا  المملكللة،  محافظللات 
مواقللع  تخصيللص  مللن  المحافظللة 
لمشللروعات في مجاالت مختلفة مثل 

والسللياحة  والصناعة  والصحة  التعليم 
والترفيه، وما تتطلبلله هذه النهضة من 
مشللروعات إسللكانية للمواطنين، وفي 
إطار توجيهاتكم الدائمة بتفعيل الرؤى 
الطموحة قصيرة وطويلللة المدى التي 
ترسم مستقبًا واعدًا لألجيال القادمة، 
وتنتللج مجتمعًا حيويًا بنيانه متين، وتعّزز 
االسللتفادة من المقومللات االقتصادية 
فللي  الواعللدة  االسللتثمارية  والفللرص 
المملكة، فإن مشللروع »ضاحية األصفر« 
الذي يأتي في إطار الشراكة مع القطاع 
الخاص ويسللتهدف توفير ١٠٠ ألف وحدة 
سللكنية ومجمعللات سللياحية ومراكللز 
تجاريللة وغيرهللا مللن الخدمللات، والتللي 
تللم اليللوم تدشللين أعماله مللع تحالف 

شللركات التطويللر العقاري السللعودية 
والصينيللة بعللد أن تم توقيع الشللراكة 
معها خال زيارة صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سللعود ولي ولللي العهد النائللب الثاني 
لرئيللس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس 
مجلس الشللؤون االقتصاديللة والتنمية، 
يشللّكل  حيللث  الصيللن،  لجمهوريللة 
المشروع دعمًا مهمًا ونقلًة نوعية تلّبي 
االحتياج السللكني الحالي والمستقبلي 
التمللدد  مللع  وتتواكللب  للمحافظللة، 
العمراني واالجتماعي واالقتصادي الذي 

تشهده األحساء.
وأوضح وزير اإلسللكان أنه يضاف إلى هذا 
المشللروع، ما تم وهلل الحمد إنجازه من 
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مشللروعات أخرى في األحساء بمجموع 
بيللن  سللكني  منتللج  آالف   ٤ إلللى  يصللل 
الوحللدات السللكنية الجاهزة للتسللليم 
واألراضي المطورة التي سيتم تسليمها 
للمطورين العقاريين، وتشللمل مشروعًا 
يقع جنللوب مدينة الهفوف، ومشللروع 
أرض الجامعة، ومشللروع إسكان المبرز، 
وتأتي هللذه المنتجللات ضمللن أكثر من 
ألللف منتللج سللكني علللى مسللتوى   ٣١

المنطقة الشرقية.
وقللال معاليلله: »ال يفوتني أن نشللير إلى 
األثللر االقتصادي التنمللوي اإليجابي لتلك 
المشروعات اإلسكانية، على توفير فرص 
العمل للمواطنين في المنطقة، وعلى 
تشللجيع جللذب االسللتثمارات المحليللة 
واألجنبية المباشللرة للقطللاع، فضًا عن 
األثر التراكمي اإليجابي لهذه المشللاريع 
علللى  اإلسللكانية  المشللاريع  ولجميللع 
اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات 
إلللى أن كل ريللال ينفق على مشللروعات 
اإلسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة 
وغير مباشرة تقدر بمكرر )٤.٧ ريال( على 

اقتصاد المملكة ككل«.
لتوجيهاتكللم  تنفيللذًا  »إنلله  وأضللاف: 
بضرورة تيسير ُسللبل تمكين المواطنين 
مللن الحصللول علللى السللكن المائللم، 
وفي إطار التللزام الوزارة بتحقيق أهداف 
رؤيللة المملكة ٢٠٣٠، ورؤى برنامج التحّول 
الوطني ٢٠٢٠، فقللد أطلقت الوزارة عددًا 
من البرامج والمبادرات الرافدة والمحفزة 
التنظيميللة  األهللداف  تحقيللق  علللى 
المرجوة، وصللدرت لوائحها وآلياتها في 
جلسات مجلس الوزراء، ومن ذلك برنامج 
الرسللوم على األراضي البيضللاء، وبرنامج 
الشللراكة مع القطللاع الخللاص، ومركز 
خدمات المطّورين )إتمام( الذي يهدف 
لتشللجيع المطورين على الشللراكة من 
خللال تقديم الخدمللات لهم وتيسللير 
وتسللريع اإلجللراءات المطلوبللة منهم، 
وبرنامللج البيللع علللى الخارطللة )وافي(، 

وتنظيمللات  الميسللر،  الرهللن  وبرنامللج 
الدعم السللكني، فضًا عن برامج أخرى 
يتيحها الللذراع التمويلي ممثًا بصندوق 
التنميللة العقارية، فجميللع هذه البرامج 
بللدأت العمللل فعليًا، وبدأنللا وهلل الحمد 
نلمللس أثرهللا اإليجابللي وفوائدها على 

المواطن والقطاع بشكل عام«.
وسللأل معالي وزير اإلسللكان في ختام 
الحرميللن  خللادم  يحفللظ  أن  كلمتلله 
الشللريفين ويسللدد خطاه، ويديم على 

الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

الحرميللن  خللادم  دشللن  ذلللك،  عقللب 
علللى  بالضغللط  اهلل«  »أيللده  الشللريفين 
وزارة  مشللروعات  إلكترونيللة  شاشللة 
و  األحسللاء،  محافظللة  فللي  اإلسللكان 
شللاهد »حفظلله اهلل« والحضللور، عرضًا 
مرئيللًا عللن مشللروعات اإلسللكان التللي 
تم تدشللينها في كل مللن المبرز وأرض 
المطللار وأرض الجامعللة، حيللث يضللم 
مشروع مدينة المبرز ١١6 فيا سكنية تم 
تنفيذها وتطويرها وفق معايير عصرية، 
فيمللا أنهللت الللوزارة بالقللرب مللن مطار 

األحسللاء، بنللاء 5٠٠ وحللدة سللكنية، في 
بيئة سللكنية تضم العديد من المرافق 

التجارية والترفيهية.
أما مشللروع أرض الجامعللة فيقع على 
مسللاحة مليون ونصف متر مربع ويمتاز 
بقربلله مللن جامعة الملللك فيصل، وتم 
تطويره بالمشاركة مع القطاع الخاص، 

تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
عقللب ذلللك، تفضللل خللادم الحرميللن 
الشللريفين »حفظه اهلل« بلمس الشاشة 
معلنًا وضع حجر األسللاس لبللدء أعمال 
مشروع ضاحية األصفر في المحافظة، 
عللن  مرئيللًا  عرضللًا  اهلل«  »رعللاه  وشللاهد 
المشروع الذي يتسع لنحو ١٠٠ ألف وحدة 
سللكنية متنوعة المسللاحة والتصميم، 
ويضم العديللد من المرافللق والحدائق 
االسللتثمارية  والمراكللز  والمسللاجد 
والتجارية، التي ستشللكل بمشلليئة اهلل 

عنصر جذب سياحي للمحافظة.
الحرميللن  خللادم  تفضللل  ذلللك  بعللد 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سعود بتسللليم عدد من المواطنين 
كمللا  الجديللدة.  مسللاكنهم  مفاتيللح 
تسلللم »رعاه اهلل« هديللة تذكارية بهذه 
المناسللبة مللن معالللي وزيللر اإلسللكان.

وفي ختام الحفل عزف السام الملكي، 
ثم غادر خادم الحرمين الشريفين قصر 
هجر بمحافظة األحساء مودعًا بمثل ما 

استقبل به بالحفاوة والترحيب. 

  خادم الحرمين الشريفين 

يدشن أعمال مشروع ضاحية 

األصفر باألحساء والذي يتسع 

لنحو 100 ألف وحدة سكنية   
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تدشين مشروعات 
بالمنطقة

١٤٣8هللل  صفللر   ٢8 االثنيللن  يللوم  وفللي 
دشللن  ٢٠١6م،  نوفمبللر   ٢8 الموافللق 
»حفظلله اهلل« عللددًا مللن المشللروعات 
التنموية بالمنطقة الشرقية، وذلك في 
قصللر العزيزية في الخبللر. وبدئ الحفل 
المعللد بهذه المناسللبة بتللاوة آيات من 

الذكر الحكيم.
وقللد وجلله خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
التدشللين  حفللل  خللال  اهلل«  »حفظلله 

الكلمة التالية:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

أيها األخوة واألبناء:
أنللا سللعيد أن أكللون بينكم هللذا اليوم 
لنحتفللل بمللا ترونه من مشللاريع تخدم 
بادنا ومواطنينا، نحمد اهلل عز وجل الذي 
أعطانللا هللذه الثللروة، وقبلها االسللتقرار 
واألمن فللي هذه الباد. هللذه الباد باد 
الحرمين، باد نتشرف جميعًا أن نخدمها، 
والحمللد هلل بلدنللا فللي كل أنحائه في 
والمواطنيللن  ورخللاء،  واطمئنللان  أمللن 
هلل. والحمللد  الحللق  علللى  مجتمعللون 
نسللأل اهلل عللز وجل أن يرحللم من أقام 
هذه الدولة ومن عملللوا معه في هذه 
المنطقللة، عبداهلل بن جلوي، أو سللعود 
بللن جلللوي، أو أبناءهللم كلهللم، نقللول 
الحمللد هلل نحللن دولللة تخدم اإلسللام 
الشللريفين، ونخدم  الحرميللن  وتخللدم 
بادنللا ومواطنينا بمسللؤولية الحمد هلل 
نتحملها ونعتز بها، وإن شللاء اهلل نكون 
قائمين بهللا على ما ينبغللي، وأرجو من 
أي مواطن له ماحظة أن يبلغني إياها.. 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
الدكتللور  الصحللة  وزيللر  معالللي  وكان 
توفيللق الربيعة قد اسللتعرض في بداية 
الحفللل مشللروعات الللوزارة بالمنطقللة 
مستشللفى  تشللمل  التللي  الشللرقية 
الللوالدة واألطفللال بالدمللام بسللعة 5٠٠ 

سللرير، ومجمع األمل والصحة النفسية 
بالدمام 5٠٠ سللرير، ومستشللفى سعود 
بللن جلللوي باألحسللاء بسللعة ٣٠٠ سللرير، 
العللام  فيصللل  الملللك  ومستشللفى 
باألحساء بسعة ٢٠٠ سللرير، ومستشفى 

العمران العام بسعة ١٠٠ سرير.
ثم شللاهد خللادم الحرمين الشللريفين 
»حفظلله اهلل« والحضور عرضللًا مرئيًا عن 
مشللروعات وزارة الصحللة، بعده دشللن 
الملك المفدى مشروعات وزارة الصحة.

بعد ذلك اسللتعرض معالي وزيللر البيئة 
والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن 
الفضلي، مشروعات الوزارة التي تتضمن 
مشللروعات للميللاه والصللرف الصحللي، 
القمللح  صوامللع  توسللعة  ومشللروع 

فللي مينللاء الملللك عبدالعزيللز بالدمام 
وكذلك مشللروع صوامع تخزين القمح 
وإنتللاج الدقيق باألحسللاء، ومرافئ صيد 
والللزور  والخبللر  داريللن  فللي  األسللماك، 

والقطيف.

الحرميللن  خللادم  شللاهد  ذلللك  بعللد 
والحضللور  اهلل«  »حفظلله  الشللريفين 
عرضللًا مرئيًا عللن مشللروعات وزارة البيئة 
والمياه والزراعة في المنطقة الشللرقية 
ثللم دشللن خللادم الحرمين الشللريفين 

 خادم الحرمين الشريفين 

يدشن عدد كبير من المشروعات 

التنموية بالمنطقة 
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مشللروعات وزارة البيئة والميللاه والزراعة 
في المنطقة الشرقية. 

عقب ذلك استعرض معالي وزير الطاقة 
المهندس  المعدنية  والثللروة  والصناعة 
خالللد الفالللح، مشللروعات الللوزارة فللي 
المنطقة، وتتضمن خمسللة مشروعات 
تشللمل مشللروعين فللي مجللال توليللد 
الطاقللة الكهربائيللة، وثاثة مشللروعات 
في مجال نقلها ومنها مشروع محطة 
توليللد شللركة هجللر لإلنتللاج المسللتقل 
للكهربللاء الذي يعللد أكبر مشللروع من 
نوعلله فللي العالللم، وكذلللك مشللروع 
وتوسللعة محطة القريللة اّلتي أصبحت 
باكتمللال توسللعاتها أكبللر محطة في 
العالللم لتوليللد الكهرباء بنظللام الدورة 

المركبة.
ثم شللاهد خللادم الحرمين الشللريفين 
والحضور عرضًا مرئيًا عن مشللاريع وزارة 

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في 
المنطقة الشرقية.  

ودشللن الملللك المفللدى مشللاريع وزارة 

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في 
المنطقة الشرقية.  

بعد ذلك استعرض معالي وزير التعليم 
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مشللروعات  العيسللى،  أحمللد  الدكتللور 
الوزارة في المنطقة، وتضمنت مشللروع 
الملللك  لجامعللة  الجامعيللة  المدينللة 
فيصل باألحسللاء، والمرحلللة الثانية من 
لجامعللة  الجامعيللة  المدينللة  تطويللر 
الملك فهد للبترول والمعادن، والمرحلة 
األولى للمدينة الجامعية والمستشفى 

الدمام، ومشللاريع  الجامعللي بجامعة 
جامعة حفر الباطن.

كمللا تشللرف معاليلله بإعللان موافقللة 
الملللك  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود »حفظه 
اهلل« بتسللمية جامعللة الدمللام باسللم 
جامعللة اإلمللام عبدالرحمللن الفيصللل، 

وذلك تخليدًا لذكرى اإلمام عبدالرحمن 
الفيصل آل سعود والد المؤسس الملك 

عبدالعزيز »رحمهما اهلل«.  
ثم شللاهد خللادم الحرمين الشللريفين 
مشللاريع  عللن  مرئيللًا  عرضللًا  والحضللور 
وزارة التعليللم في المنطقة الشللرقية.  
إثر ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين 
مشللاريع وزارة التعليللم فللي المنطقة 

الشرقية.  
بعد ذلك اسللتعرض معالللي وزير النقل 
األسللتاذ سللليمان الحمدان، مشللروعات 
الللوزارة فللي المنطقة الشللرقية، ومنها 
مشللروع محطة الحاويات الثانية بميناء 
الملك عبدالعزيز بالدمام بطاقة مليون 
ونصف المليون حاوية نمطية، سللترفع 
الطاقة االستيعابية إلى ٤ مايين حاوية 

نمطية قياسية سنويًا.  
ثم شللاهد خللادم الحرمين الشللريفين 
والحضور عرضًا مرئيًا عن مشللاريع وزارة 

النقل في المنطقة الشرقية. 
بللن  سلللمان  الملللك  دشللن  ذلللك  إثللر 
وزارة  مشللاريع  اهلل«  »أيللده  عبدالعزيللز 

النقل في المنطقة الشرقية. 
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مشروعات عمالقة بالجبيل 
الصناعية

١٤٣8هللل  صفللر   ٢9 الثاثللاء  يللوم  وفللي 
الموافق ٢9 نوفمبر ٢٠١6م دشللن خادم 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
فللي مدينللة الجبيللل الصناعيللة، ووضع 
حجر األسللاس لعللدد من المشللروعات 
الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية 
الخاص. السللعودية والقطللاع  وأرامكو 
ولدى وصول الملك المفدى مقر الحفل 
بمركللز الملللك عبللداهلل بللن عبدالعزيللز 
»رعللاه  اسللتقباله  فللي  كان  الحضللاري، 
اهلل« صاحللب السللمو األميللر سللعود بن 
عبللداهلل بن ثنيان رئيللس الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع، وصاحب السللمو الملكي 
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير 
المنطقللة الشللرقية، وصاحللب السللمو 
الملكللي األميللر فيصللل بللن تركللي بللن 
عبدالعزيز المستشللار فللي وزارة الطاقة 
والصناعللة والثللروة المعدنيللة، ومعالي 
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
مللن  وعللدد  الفالللح،  خالللد  المهنللدس 

المسؤولين، ثم عزف السام الملكي.
ثم تشرف بالسام على خادم الحرمين 
السللعودية  أرامكللو  رئيللس  الشللريفين 
وكبيللر إدارييهللا التنفيذييللن المهندس 
مجلللس  رئيللس  ونائللب  الناصللر،  أميللن 
إدارة سللابك، الرئيللس التنفيذي األسللتاذ 
يوسللف بللن عبللداهلل البنيان، وعللدد من 
ورؤسللاء  الملكية  بالهيئللة  المسللؤولين 

عدد من الشركات.  
الحرميللن  خللادم  تجللول  ذلللك  بعللد 
الشللريفين في معرض مصور لشركات 
واسللتمع  وسللابك  وسللاتورب  صللدارة 
»حفظلله اهلل« إلللى شللرح عللن أعمالهما 

ومنتجاتهما.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
بللدئ  الرئيسللية  المنصللة  فللي  مكانلله 

الحفل بآيات من الذكر الحكيم.
ثم ألقى صاحب السللمو األمير سللعود 
الهيئللة  رئيللس  ثنيللان  بللن  عبللداهلل  بللن 
قللال  كلمللة  وينبللع  للجبيللل  الملكيللة 
فيها: »يشللرفني أن أرحب بكم يا خادم 
الحرمين الشللريفين فللي مدينة الجبيل 
الصناعيللة معقللل الصناعللة واالقتصاد، 
لمقامكللم  أرفللع  أن  يشللرفني  كمللا 
الكريم جزيل الشللكر وعظيم االمتنان 
كبيللرة  عنايللة  مللن  تولونلله  مللا  علللى 
بالمواطنين، ومتابعة لكل ما من شللأنه 

خدمتهم وتحقيق رفاهيتهم«.  

وأشللار سللموه إلللى مللا أولتلله القيللادة 
الحكيمللة »أيدهللا اهلل« منللذ أكثللر مللن 
أربعيللن عامًا من ضللرورة تنويللع مصادر 

الدخللل، حيللن اتخذت قللرارًا تمثللل فيما 
عرف بالمثلللث الذهبي »تكليللف أرامكو 
بتجميع الغللاز ونقله إلللى الجبيل وينبع 
وتأسلليس  الملكيللة  الهيئللة  وإنشللاء 
نمللوذج  الهيئللة  وألن  سللابك«،  شللركة 
فريللد وغير مسللبوق فقللد تمكنت من 
بنللاء مدينتيللن صناعيتيللن فللي كل من 
الجبيللل وينبللع تضاهيللان كبللرى المدن 
إنشللاء  فتللم  العالللم،  فللي  الصناعيللة 
صناعللة بتروكيماويللة ضخمللة أصبحت 
ذراعللًا صناعيللًا واقتصاديللًا قويللًا لبادنا.

وأضللاف سللموه: »امتللدت ثقللة القيللادة 
القطللاع  لتشللمل  الملكيللة  بالهيئللة 
التعديني، حيث تشللرفت بتكليفها في 
عام ١٤٣٠هل بإدارة وتشللغيل مدينة رأس 
الخير التللي ستدشللنونها - أيدكم اهلل 
- الحقللًا, وبأمللر سللام منكم يللا خادم 
الحرمين الشللريفين تم تكليفها بإدارة 
وتشللغيل مدينللة جللازان االقتصاديللة«.  
وأوضح سموه أن سعي الهيئة بالتكامل 
مع شركائها يأتي في إطار حرصها على 
التميللز ومواكبللة المرحلللة إلللى التحول 
ممللا يعللرف بالميللز النسللبية المعتمدة 
علللى العوامللل اإلنتاجيللة المتوفرة من 

  خادم الحرمين الشريفين 

يدشن مشروعات الهيئة 

الملكية للجبيل وينبع وشركة 

أرامكو وشركة سابك والقطاع 

الخاص ويضع حجر األساس 

للمركز االقتصادي بالجبيل 

الصناعية  
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الخام,  ومللواد  واإلمكانات  التسللهيات 
إلللى الميز التنافسللية التللي تعتمد على 
المهارة واالبتللكار والتقنية الحديثة مما 
مكن من توفيللر بيئة اسللتثمارية جاذبة 
دفعت بالقطاع الخاص نحو المشاركة 
بفعاليللة لينجللح فللي توطيللن صناعات 

وتحويليللة،  وتعدينيللة  بتروكيماويللة 
ويؤكللد ذلك نجاح شللركة »سللابك« في 
احتال المرتبة الرابعة عالميًا في صناعة 
مللن  تمكنهللا  بعللد  البتروكيماويللات، 
توطيللن صناعات ضخمللة وجلب أحدث 
التقنيللات العالميللة إلللى أرض المملكة، 

طبقللت  سللعودية  كللوادر  وتأهيلهللا 
التقنيات وطورتها, فضللًا عن امتاكها 
لمنظومة تقنية تنتشللر داخل المملكة 
وخارجها، وتواجللد مصانعها ومكاتبها 
في خمسين دولة, وتسللويق منتجاتها 

في مائة دولة.
الحرميللن  »خللادم  سللموه:  وأضللاف 
الشريفين - أيدكم اهلل - لقد عايشتم 
هللذه اإلنجللازات عللن قللرب، وهللا أنتللم 
تواصلللون المسلليرة بتفضلكللم اليللوم 
بوضللع حجللر األسللاس وتدشللين جملة 
مللن المشللاريع بأرقللام غيللر مسللبوقة 
مليللار   )٢١6( اسللتثماراتها  تفللوق  حيللث 
ريال لكل من الهيئة الملكية وشللركات 
أرامكو وسابك وشركائمها من عمالقة 
الصناعللة العالميللة, ومرافق وشللركات 

القطاع الخاص األخرى«.
وأضللاف سللموه: »إنكللم اليللوم تأذنون 
-حفظكللم اهلل - ببدء فصللل تاريخي 
التنميللة  صناعللة  فصللول  مللن  جديللد 
بتفضلكم بوضع حجر األساس للمركز 
الللذي  الصناعيللة  للجبيللل  االقتصللادي 
سلليصبح مركزًا إقليميًا للجزء الشللمالي 
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من المنطقة الشرقية، وكل ذلك يؤكد 
متانللة اقتصادنللا الوطنللي وقدرته على 
تجاوز التحديات بحول اهلل تعالى، السيما 
يا خادم الحرمين الشريفين وأن أبناؤكم 
فللي هللذا الوطللن المعطللاء يقدمللون 

التضحيللة والعطللاء، فيد تحمللي هناك 
ويللد تبني هنا، فتحية لجنودنا البواسللل 
ورجللال أمننا المخلصيللن الذين يذودون 
عن حيللاض الوطن ويحمون مقدسللاته 
وأهللله ومكتسللباته، سللائًا اهلل تعالللى 

والمواطنيللن  للوطللن  يحفظكللم  أن 
وأن يؤيدكللم بتمكينه ونصللره، ويديم 
والعللزة  واألمللان  األمللن  بادنللا  علللى 
والسللؤدد«. عقللب ذلللك شللاهد الملك 
المفدى عرضًا مرئيًا لمشللروعات الهئية 
الملكية للجبيل وينبع وشللركة سللابك.

الشللريفين  الحرميللن  خللادم  وتفضللل 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
مشللروعات  بتدشللين  اهلل«  »حفظلله 
الهيئللة الملكية للجبيل وينبع وشللركة 
أرامكو وشركة سابك والقطاع الخاص، 
التللي يبلغ عددهللا ٢٤٢ مشللروعا، وتبلغ 
تكلفتهللا اإلجماليللة أكثر مللن ٢١6 مليار 
ريال، حيث سلم الملك المفدى مجسم 
المشللروعات لطفللل وطلفللة  تدشللين 
وبدورهما وضعاها في منصة التدشين.

الحرميللن  عقللب ذلللك تفضللل خللادم 
حجللر  بوضللع  اهلل«  »أيللده  الشللريفين 
األسللاس للمركللز االقتصللادي بالجبيللل 
الصناعيللة، وفللي ختللام الحفللل عللزف 
خللادم  غللادر  ثللم  الملكللي،  السللام 
الحرميللن الشللريفين الملك سلللمان بن 
عبدالعزيز آل سعود مقر الحفل مودعًا 

بالحفاوة والترحاب.
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مشاريع مدينة رأس الخير
كما دشللن خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
التعديللن فللي  »حفظلله اهلل« مشللاريع 
مدينللة رأس الخيللر بالمنطقة الشللرقية 

والبنية األساسية التنموية.
وفور وصول خادم الحرمين الشللريفين 
مقللر الحفللل، بمدينللة رأس الخيللر كان 
في اسللتقباله »رعاه اهلل« صاحب السمو 
ثنيللان  بللن  بللن عبللداهلل  األميللر سللعود 
رئيللس الهيئللة الملكيللة للجبيللل وينبع، 
وصاحب السللمو الملكي األمير سللعود 
بللن نايف بللن عبدالعزيللز أميللر المنطقة 
الملكللي  السللمو  وصاحللب  الشللرقية، 
األميللر فيصللل بن تركللي بللن عبدالعزيز 
المستشللار في وزارة الطاقللة والصناعة 
والثروة المعدنيللة، ومعالي وزير الطاقة 
المهندس  المعدنية  والثللروة  والصناعة 
البيئللة  وزيللر  ومعالللي  الفالللح،  خالللد 
والمياه والزراعللة المهندس عبدالرحمن 
الفضلللي، ومعالللي وزير النقل األسللتاذ 
سليمان الحمدان وعدد من المسؤولين. 
ثم عزف اللسام الملكي. وبدئ الحفل 
الخطابي بتاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقللى معالي وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح 
كلمة نيابة عن شركاء النجاح رحب فيها 
بخللادم الحرميللن الشللريفين والحضور 
الحرميللن  خللادم  يللا  »يشللرفني  قائللًا: 
الشللريفين أن أقللف بين يديكللم مرحبًا 
بكللم، فللي موقللع جديللد مللن مواقع 
الخير والعطللاء والتنمية الوطنية، وأنتم 
بتدشللين  اهلل،  حفظكللم  تتفضلللون، 
مشللروعات قطاع التعديللن في مدينة 
رأس الخيللر الصناعيللة، فتأذنللون بذلللك 
أيدكللم اهلل بوضللع مدينللة رأس الخيللر 
المنظومللة  خارطللة  علللى  الصناعيللة 
الوطن  المتكاملللة القتصللاد  اإلنتاجيللة 
كصرح صناعللي كبير وواحد من إنجازات 
التنمية الحديثة في بادنا وتعيدون إلى 

الذاكرة أحداثًا وذكريات هي محل فخر 
واعتزاز كل أبناء وطننا العزيز«.

وأضللاف: »كما بللادر والدكم المؤسللس 
اهلل،  رحملله  عبدالعزيللز،  الملللك  جالللة 
ببصيرتلله الثاقبللة إلللى إطللاق الصناعة 
البترولية السللعودية فور اكتمال توحيد 
المملكللة العربية السللعودية هللا أنتم 
متكاملللة  منظومللة  تدشللنون  اليللوم 
لقطللاع التعدين في مدينللة رأس الخير 
منصللة  علللى  وتضعونهللا  الصناعيللة 
االنطاق نحللو آفاق تنمويللة رحبة فيها 

والرفللاه  والنمللاء  الخيللر  كل  اهلل  بللإذن 
للمملكة وشعبهًا«.

وبين معاليه أن ما نحتفي به اليوم ليس 
مجرد افتتاح لمنظومة صناعة تعدينية 
متميللزة، وإنمللا هللو تجسلليد حقيقللي 
للسللعي الحثيث والمدروس نحو تنويع 
مصللادر الدخل واالقتصللاد الوطني، عن 
طريللق اسللتثمار جميع المللوارد المتاحة 
األبللواب للصناعللات  البللاد، وفتللح  فللي 
اإلسللتراتيجية لتعمللل وتزدهللر، مع كل 
ما يعنيه هللذا التنويع من تعزيز للدخل، 
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واستقرار لاقتصاد، ودعم للنمو.
وقال المهندس الفالللح: »ولهذا، حرصنا 
السللديدة،  توجيهاتكللم  إطللار  فللي 
هللذه  تقللوم  أن  علللى  اهلل،  أيدكللم 
األسللس  نفللس  علللى  المشللروعات 
نجللاح  فللي  أسللهمت  التللي  الراسللخة 
المبللادرات اإلسللتراتيجية السللابقة لهللا، 
وهي: االسللتثمار الواعللي والمخطط له 
بإتقان لمللوارد البللاد وثروتهللا وااللتزام 
بأرفع وأفضل المقاييللس العالمية في 
التخطيط والتنفيذ، والسللعي لتأسلليس 
شللراكات إسللتراتيجية مع المؤسسللات 
العالميللة ذات العاقللة والحللرص علللى 
هللذه  فللي  المحلللي  المحتللوى  زيللادة 
المشروعات، واالستثمار الجاد والمستمر 
فللي الثروة البشللرية الوطنيللة، بالتدريب 

والتأهيل وتوليد الوظائف«.
وأضاف وزيللر الطاقة والصناعللة والثروة 
المعدنية قائًا: »وقد سللعت الحكومة، 
قطللاع  وتطويللر  لدعللم  اهلل،  أيدهللا 
تنافسللية  معطيللات  وفللق  التعديللن 

جديللدة ومتميللزة، باسللتثمارات ضخمة 
تجاوزت مئة وثاثين مليار ريال سعودي، 
كرسللت لتأسلليس البنيللة التحتيللة مللن 
قطللارات وموانللئ ومحطللات للكهربللا 
والميللاه وإمللدادات من الغللاز والكبريت 
واأللمنيللوم  الفوسللفات  ومصانللع 
مرتبطة بالمناجم التي أسستها شركة 
القائللدة  الوطنيللة  الشللركة  معللادن، 
لقطللاع التعديللن والتللي تصنللف اليوم 
ضمللن أكبر عشللر شللركات تعدين على 
مستوى العالم وذلك في غضون تسع 

سنوات فقط من تخصيصها«.
وأعللرب معاليلله عللن تقديللره واعتللزازه 
بشللركاء النجللاح بمللا يعللد إنجللازًا نوعيًا 
علللى المسللتوى الوطنللي بللل العالمي، 
مشلليرًا إلى أن المشللروعات التي أنجزت 
في مدينة رأس الخير الصناعية لم تكن 
لتتحقللق دون التعللاون والتكامللل بيللن 
أجهللزة حكومية عدة هي وزارة الطاقة 
ووزارة  المعدنيللة  والثللروة  والصناعللة 
النقل ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه 

والزراعللة وصندوق االسللتثمارات العامة 
والهيئللة  العامللة  الجمللارك  ومصلحللة 
الملكيللة  والهيئللة  لاسللتثمار  العامللة 
العامللة  والمؤسسللة  وينبللع  للجبيللل 
والمؤسسللة  المالحللة  الميللاه  لتحليللة 
السعودية  والشللركة  للموانيء  العامة 
إذ عملللت هللذه  الحديديللة،  للخطللوط 
الجهات معًا على مدى سنوات بتنسيق 

وتكامل مستمرين.

وأكللد المهنللدس الفالللح أن مللا تحقق 
فللي مدينللة رأس الخيللر الصناعيللة يعد 

  الملك سلمان يدشن 

مشاريع التعدين في رأس 

الخير تضمنت مشروع قطار 

سار وميناء رأس الخير ومحطة 

تحلية المياه وشبكة الغاز 

والقرية السكنية والمجمع 

الصناعي  
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مثااًل واضحًا لما تسللتطيع الدولة »أعزها 
وتشللغيل  تشللييد  مللن  تنجللزه  أن  اهلل« 
البنيللة  مللن  متكاملللة  منظومللات 
األساسللية والصناعيللة في طللول الباد 
وعرضها بتضافر جهود جميع األجهزة 
رسللالة  لتقللدم  إلنجازهللا  الحكوميللة 
واضحة إلى العالم أجمع تثبت أنه متى 
ما وجللدت العزيمة بأننا قادرون »بتوفيق 
اآلخللرون  يعللده  مللا  إنجللاز  علللى  اهلل« 
مسللتحيًا مثل هذه المشللروعات بالغة 
التعقيللد والصعوبللة لما فيلله مصلحة 
اقتصادنللا الوطنللي واقتصللاد العالللم. 
معبرًا عن الشللكر الجزيل لكل الشركاء 
السللعودية  الشللركة  بالشللكر  وأخللص 
للخطللوط الحديدية لما بذلته من جهد 
متميز في إنشللاء مشروع قطار الشمال 
الذي يبلللغ إجمالي طوللله ٣٠٠٠ كيلومتر 
ويربط وسللط وشللرق وشللمال المملكة 

وعشللرين  خمسللة  بلغللت  باسللتثمارات 
مليار ريال، ذلك المشللروع الذي بات أحد 
أهم الروافد اإلسنادية لصناعة التعدين 
عللن طريللق خللط التعدين الللذي يخدم 
مدينللة وعللد الشللمال ومرافق شللركة 
معادن في مدينللة رأس الخير الصناعية 
وسلليخدم، بمشيئة اهلل، منشآت شركة 
أرامكو السللعودية والمرافللق الصناعية 
فللي الجبيللل مللن خللال الشللبكة التي 

تقوم الشركة بتنفيذها.
كما نوه المهندس الفالح بجهاز الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع التي تقوم بإدارة 
هذه المدينللة بكل مهنيللة واقتدار بعد 
ما تسلللمت مسللؤولياتها مللن الجهات 

والشركات األخرى.
تجسلليد  المشللروعات  هللذه  أن  وأكللد 
الشللريفين  الحرمين  خللادم  لتوجيهات 
»أيده اهلل« التي بموجبها استهدفت رؤية 

المملكللة ٢٠٣٠ أن يصبح قطللار التعدين 
أحد ركائللز االقتصاد الوطني إضافة إلى 
وأن  والبتروكيميائيللات  البتللرول  قطللاع 
يسهم في الناتج المحلي اإلجمالي بما 

يصل إلى ٢٤٠ مليار ريال سعودي.
»لللم تقتصللر رؤيتكللم  وقللال معاليلله: 
الثاقبللة، حفظكللم اهلل، علللى قطللاع 
التعديللن العمللاق بل تخطته لتشللمل 
قطاعللات تنموية جديدة تسللهم هي 
اقتصادنللا وتوطيللن  تنويللع  أيضللًا فللي 
مللن  اآلالف  عشللرات  وتولللد  إمداداتنللا 
واسللعة  مجللاالت  وتفتللح  الوظائللف 
لاستثمار واالبتكار، ومن هذه القطاعات 
الجديللدة قطللاع الصناعللات والخدمات 
أن  ويشللرفني  يسللرني  الللذي  البحريللة 
أعلللن أنكللم، أيدكم اهلل، سللتتفضلون 
اليللوم  الكريمللة  بيدكللم  وتؤسسللون 
انطاقاته الواعدة هنللا في مدينة رأس 

ربيع اآلخر 1438هـ . يناير 2017مالعدد )10(

تقللرير118



الخير الصناعية«.
وأضاف: »إن إطاقكم اليوم، حفظكم 
والخدمللات  الصناعللات  لقطللاع  اهلل، 
البحرية فللي المملكة يتيح توطينًا نوعيًا 
ألعمال مهمة جدًا للمملكة والمنطقة 
إنتللاج  منصللات  بنللاء  تشللمل  والعالللم 
البترول البحرية وأجهزة الحفر والسللفن 
باإلضافللة إلللى توفيللر خدمللات الصيانة 

لهذا القطاع الحيوي«.
بهجتنللا  إن  الفالللح  المهنللدس  وقللال 
اهلل«  »أيدكللم  بتدشللينكم  توصللف  ال 
منظومللة قطللاع التعديللن وانطاقللة 
مدينللة  فللي  هنللا  البحريللة  الصناعللات 
أن  لنأمللل  وإننللا  الصناعيللة،  الخيللر  رأس 
نتشللرف قريبًا بافتتاحكللم مدينة وعد 
الشللمال وهللي قصللة أخللرى مللن نجاح 
السللعوديين فللي تنفيذ وتحقيللق رؤى 
والعللزم  والحللزم  بالعلللم  قادتهللم 
وال شللك أنلله سلليكون للقللرار التاريخي 
اهلل،  حفظكللم  اتخذتمللوه،  الللذي 
بتمويللل البنيللة األساسللية لمدينللة وعد 
هللذا  قيللام  فللي  األثللر  أكبللر  الشللمال 
المشللروع الوطني ونجاحه، إن شاء اهلل.
ورفللع معالللي وزيللر الطاقللة والصناعة 
لخللادم  الشللكر  المعدنيللة  والثللروة 
لقطللاع  لرعايتلله  الشللريفين  الحرميللن 
سللائًا  البحريللة  والصناعللات  التعديللن 
المولللى القدير أن يحفظه قائللدًا ورائدًا 
ويبارك فللي مقدرات المملكللة وثروتها 
وأن يحفللظ بادنا أمنها وشللبابها الذين 

هم عماد نهضتها.
الحرميللن  خللادم  شللاهد  ذلللك  عقللب 
مرئيللًا  عرضللًا  والحضللور  الشللريفين 
لمشاريع التعدين في رأس الخير، تضمن 
مشللروع قطللار سللار ومينللاء رأس الخير 
ومحطللة تحليللة الميللاه وشللبكة الغاز 
والقرية السللكنية والمجمللع الصناعي.
إثر ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 

مشاريع التعدين في رأس الخير.

ثللم ألقللى الرئيللس التنفيللذي لشللركة 
معللادن األسللتاذ خالللد المديفللر كلمة 
أبللرز خالهللا تدشللين خللادم الحرميللن 
الشللريفين لمنظومللة صناعللة التعدين 
الحديثة من أرض الخير وفي رأس الخير، 
مبينللًا أن رأس الخيللر سللتكون، بإذن اهلل، 
منصللة انطاق قطللاع التعديللن الواعد 
نحللو تحقيق أهللداف القطللاع في رؤية 

السعودية ٢٠٣٠م.
)معللادن(  لللل  كان  »إن  المديفللر:  وقللال 
أن تفخللر بمللا أنجزتلله فللي هللذا الصرح 
الخيللر،  رأس  مدينللة  الكبيللر  الصناعللي 
فهللي تفخر كذلك بثقللة الحكومة بها 
لتأسيس مدينة وعد الشمال للصناعات 
الحللدود  منطقللة  فللي  التعدينيللة 
الشللمالية ونحن في طريقنللا، بإذن اهلل، 
لتحقيللق الوعللد بحسللب ما خطللط له 
وسللنواصل يا خادم الحرمين الشريفين 
العمللل لترسلليخ مكانتنللا فللي صللدارة 
وكرافللد  العالميللة  التعديللن  شللركات 
أساسي لاقتصاد الوطني، حيث سنزيد 
من أعمال االستكشاف لموارد التعدين 
فللي جميع أنحللاء المملكللة لمضاعفة 
التعدينيللة«. المللواد  مللن  احيتاطياتنللا 
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة معادن 
بللدء العمللل بتطويللر المشللروع الثالللث 

للفوسللفات بطاقللة ثاثللة ماييللن طن 
سللنويًا تماثللل طاقللة المشللروع الللذي 
دشنه خادم الحرمين الشريفين تضاف 
تدريجيًا وصواًل لكامل الطاقة االنتاجية 
تقللارب  باسللتثمارات  ٢٠٢٤م  عللام  فللي 
األربعة وعشرون مليار ريال وكذلك البدء 
في إعداد دراسللات الجدوى االقتصادية 
لدراسة إضافة خط إنتاج ثالث لأللمنيوم 
فللي رأس الخيللر إضافللة إلى االسللتمرار 
الذهللب  قطاعللات  فللي  النمللو  فللي 
والسعي  الصناعية  والمعادن  والنحاس 
االسللتثمارية  الفللرص  استشللراف  إلللى 
العالميللة  الشللراكات  واسللتقطاب 

وتوطين التقنية. 
الطاقللة  وزيللر  معالللي  أعلللن  بعدهللا 
والصناعة والثروة المعدنية عن موافقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بللن عبدالعزيللز آل سللعود على تسللمية 
البحريللة  للصناعللات  أرامكللو  مجمللع 
إلى مجمللع الملللك سلللمان للصناعات 
البحرية. ثللم التقطت الصللور الجماعية 

في ختام الحفل.
إثر ذلك غادر خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
»رعللاه اهلل« مقر الحفل مودعللًا بمثل ما 

استقبل به من حفاوة وتكريم.
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مشــروعات نفطية عمالقة 
بأرامكو

وفي يوم الخميس ٠٢ ربيع األول ١٤٣8هل 
الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠١6م، 

دشللن خادم الحرمين الشللريفين عددًا 
مللن المشللروعات النفطيللة العماقللة 
الملللك  مركللز  و  السللعودية،  ألرامكللو 

عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران.
ولدى وصول خادم الحرمين الشللريفين 
مركللز تخطيللط وتنظيللم توريللد الزيت 
كان  بالظهللران،  السللعودية  بأرامكللو 
صاحللب  اهلل«  »رعللاه  اسللتقباله  فللي 
السللمو الملكي األمير سللعود بن نايف 
بللن عبدالعزيللز أمير المنطقة الشللرقية، 
وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 
تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة 
الطاقللة والصناعللة والثللروة المعدنيللة، 
ومعالي وزير الطاقللة والصناعة والثروة 
المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز 
الفالح، ورئيس شركة أرامكو السعودية 
وكبيللر إدارييهللا التنفيذييللن المهندس 

أمين بن حسن الناصر.
ثللم توجلله الملللك المفللدى إلللى مركز 
تنسلليق العمليللات بأرامكللو، حيث ألقى 
رئيس شللركة أرامكو السللعودية وكبير 
إدارييهللا التنفيذييللن كلمة أعللرب فيها 
موظفللي  جميللع  عللن  ونيابللة  باسللمه 
وموظفللات أرامكو عن ترحيبلله بخادم 
الحرمين الشللريفين في المقر الرئيسي 
لتدشللين  الظهللران  بمدينللة  للشللركة 
مجموعة من المشاريع البترولية منوهًا 
بللأن 8٠ عامًا تفصل عن أول زيارة قام بها 
الملك المؤسللس عبدالعزيز آل سللعود 
»طيللب اهلل ثللراه« ألرامكللو لتدشللين أول 

شحنة للنفظ الخام.
متواضعللة  كانللت  البدايللات  »إن  وقللال: 
اسللتمرت  حيللث  طموحللة،  ولكنهللا 
الشللركة في النمو على مدى السللنوات 
مللن  حكيمللة  وبتوجيهللات  الماضيللة 
ملوك المملكة، بدءًا من الملك سللعود، 

ثم الملللك فيصل، ثم الملللك خالد، ثم 
الملك فهد، ثم الملك عبداهلل، رحمهم 
اهلل جميعًا، حيث ترك كل منهم بصمة 
واضحللة في نمو أعمالها، حتى أصبحت 
رعاكللم  الزاهللر،  عهدكللم  فللي  اآلن 
اهلل، هللي العمللاق العالمللي األكبر في 
صناعللة الطاقة كما أصبحت الشللركة، 
بحمللد اهلل، معيللارًا عالميللًا، ليللس فقط 

فللي الحجم، بل في الكفللاءة والجودة 
والموثوقيللة والتطور التقنللي واالبتكار«.
تسللعى  السللعودية  أرامكللو  أن  وأكللد 
للنمللو والتنميللة باسللتمرار فللي خدمللة 
الوطن  عبر العمللل المتفاني واإلنتاجية 
العاليللة لنحللو 66 ألللف من منسللوبيها، 
ويشللكل الشللباب منهم أكثر مللن %5٠، 
حيث يبنللون أرامكو المسللتقبل. وال أدل 
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علللى تميز أرامكو السللعودية اليوم من 
هللذا المركللز المتطور، الذي ندشللن من 
خاللله المشللاريع العماقللة الجديللدة، 
فمركز تنسلليق العمليات هذا، هو مركز 
الشللركة،  ألعمللال  الرئيسللي  التحكللم 
وليس له مثيل فللي العالم، الفتًا إلى أن 
المركللز يتحكللم بإنتاج ١5 مليللون برميل 
مكافللئ من النفللظ الخام والغللاز، من 
خال شللبكة متكاملة من المرافق في 
البر والبحر وفي جميع مناطق المملكة. 
ثم اسللتمع خادم الحرمين الشللريفين 
الى شللرح عن مركللز تخطيللط وتنظيم 
توريللد الزيت، وشللاهد »أيللده اهلل« عرضًا 
السللعودية. أرامكللو  تاريللخ  عللن  مرئيللًا 
عقب ذلك تشرف مجموعة من الشباب 
السعوديين بتقديم الحجر الكريستالي 
الذي يرمز لكل مشروع من المشروعات 

الجديدة.
ثللم تفضل خللادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
التحكللم  ذراع  برفللع  اهلل«  »حفظلله 
لتتدفللق الطاقللة مللن معامللل الوطن 
قيمللة  تبلللغ  حيللث  بتدشللينها  إيذانللًا 
المشللروعات اإلجمالية حوالللي ١6٠ مليار 
ريال، ومجموع طاقتها اإلنتاجية حوالي 
٣ ماييللن برميللل مكافللئ مللن النفللط 

الخام والغاز يوميًا.

عبللر  المفللدى  الملللك  تواصللل  وقللد 
االتصللال المرئي المباشللر مع مجموعة 
مللن الشللباب السللعودي، فللي كل من 
مشللروعات منيفللة، والغاز في واسللط، 
الشلليبة،  فللي  الزيللت  وإنتللاج  وخريللص، 
الشلليبة،  الغللاز فللي  ومعامللل سللوائل 
مباركًا »حفظه اهلل« جهودهم ومتمنيًا 

لهم التوفيق والنجاح.
الحرميللن  خللادم  توجلله  ذلللك  عقللب 
الشللريفين الملك سلللمان بن عبدالعزيز 
آل سللعود »حفظه اهلل« إلللى مقر مركز 
الملك عبدالعزيللز الثقافي العالمي في 

الظهران.
وفور وصول خادم الحرمين الشللريفين، 
كان فللي اسللتقباله »أيللده اهلل« صاحب 
السللمو الملكللي األمير محمللد بن نايف 
بللن عبدالعزيز ولللي العهد نائللب رئيس 

  خــادم الحرميــن الشــريفين 

يدشــن مشــاريع عمالقــة بمركز 

تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت 

بأرامكو السعودية بالظهران  
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مجلس الللوزراء وزير الداخليللة، ثم عزف 
السام الملكي.

بعد ذلك اطلع »رعاه اهلل« على مجموعة 
الصور التاريخية للملك عبدالعزيز »رحمه 
الملللك  لمركللز  مجسللم  وعلللى  اهلل« 
عبدالعزيللز الثقافللي العالمي واسللتمع 
لشللرح عنه، حيث يشللكل المركز صرحًا 
هندسلليًا ومعرفيللًا أقيللم فللي موقللع 
تاريخللي مهللم للمملكة، وهللو موقع 
اكتشللاف البترول للمرة األولى، ويتضمن 

المركللز الذي صمللم على هيئللة صخور 
مسللتوحاة مللن صخللور الظهللران التي 
تحتضللن البتللرول، علللى خمسللة صخور 
تمثللل كل صخرة منها منشللأة ثقافية، 
ستسللهم فللي اسللتقطاب أكثللر مللن 

مليوني زائر سنويًا.
الحرميللن  خللادم  دشللن  ذلللك،  بعللد 
الشللريفين »حفظه اهلل« معللرض روائع 
آثللار المملكللة وطللرق التجارة في شللبه 
الجزيللرة العربيللة، التابع للهيئللة العامة 

للسللياحة والتراث الوطني، حيث استمع 
»رعللاه اهلل« لشللرح مللن صاحللب السللمو 
سلللمان  بللن  سلللطان  األميللر  الملكللي 
العامللة  الهيئللة  رئيللس  عبدالعزيللز  بللن 
للسللياحة والتراث الوطني، عن المعرض 
الللذي يحكللي تاريللخ التجللارة في شللبه 
الجزيللرة العربية قبللل اإلسللام وبعده، 
ويسللتعرض طللرق البخللور ودروب الحج 
في عهود متتاليللة، وفي مراحل الدولة 
السللعودية األولى والثانية باإلضافة إلى 
مجموعة لمقتنيات الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن  »رحمه اهلل«.
ثللم تفضل خللادم الحرمين الشللريفين 
الملللك سلللمان بللن عبللد العزيللز »أيللده 
اهلل« بافتتللاح معرض »طللرق التجارة في 
الجزيللرة العربيللة - روائللع آثللار المملكة 
العربية السللعودية عبر العصور« المقام 
في مركللز الملك عبللد العزيللز الثقافي 
العالمللي، واسللتمع لشللرح مللن صاحب 
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان 
بللن عبللد العزيللز رئيللس الهيئللة العامة 
للسللياحة والتراث الوطني عن المعرض 
الذي يقام فللي المملكة بعد محطاته 
أوربيللة،  متاحللف  أربعللة  فللي  السللابقة 
وخمسللة متاحللف أمريكيللة، اسللتقبل 

خالها اكثر من ثاثة مايين زائر.

وبعللد أن اطلللع الملللك المفللدى علللى 
نماذج من قطع المعرض، أذن »رعاه اهلل« 
بانطللاق المعرض إلى جولته اآلسلليوية 
التللي بللدأت مللن بكين فللي ٢٠ ديسللمبر 
الماضي، ثم كوريا فاليابان وبعدها إلى 

كوريا.

  المليك يدشن مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي 

ويفتتح معرض روائع آثار 

المملكة وطرق التجارة في شبه 

الجزيرة العربية  
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وبعللد أن أخذ الملك المفدى مكانه في 
المنصللة الرئيسللية بللدئ الحفللل المعد 
بهذه المناسللبة بتللاوة آيات مللن الذكر 
الحكيللم، ثللم شللاهد خللادم الحرمين 
الشللريفين عرضًا مرئيًا عللن مركز الملك 
فللي  العالمللي  الثقافللي  عبدالعزيللز 

الظهران.
إثللر ذلللك ألقللى معالللي وزيللر الطاقللة 
المهندس  المعدنية  والثللروة  والصناعة 
خالد الفالح كلمة قللال فيها: »إن التاريخ 
ُيعيُد نفَسلله بأجلِّ وأبهى صللوره، حيث 
نسللتعيد بحضوركم الميمون يا خادم 
الحرمين الشللريفين، الذكللرى التاريخيَة 
العطرة لزيارة والدكم المؤسس، جالة 
آل  عبدالرحمللن  بللن  عبدالعزيللز  الملللك 
سللعود، طيَّب اهلُل ثللراه، قبل مللا يقارب 
ثمانيللن عامللًا، والذي أبللى إال أن ُيشللارك 
أبناءه في المنطقة الشرقية أفراحهم 
وابتهاجهللم، فتحّمل مشللقة السللفر، 
وقللِدم لُيديللر بيده الكريمللة، رحمه اهلل، 

الصمام الذي جرى منه النفط السعودي 
إلى األسللواِق العالميللة ألول مرة، وذلك 
بعد عللام واحد فقط مللن تدفق النفط 
بكميات تجارية من بئر الدمام السابعة، 

الحرميللن  خللادم  عليهللا  أَطلللق  التللي 
الشللريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، 

رحمه اهلل، اسم  بئرالخير«.
ونللوه الفالح بأن الثللروة االقتصادية التي 
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ُعنصللرًا  كانللت  النفللط  تدفللق  واكبللت 
جوهريًا في نقِل المملكة إلى دولة رمز 
للتنمية والتقدم، دولة صاغت حضورها 

وتأثيرها بجدارة على الساحِة الدولية.
و قال معاليلله: »إنكم يا خادم الحرمين 

الشللريفين، تسلليرون على خطى الملك 
المؤسس وتباركون تدشين مركز الملك 
عبدالعزيز الحضللاري ببنائه الباهر، والذي 
يمثللل رمِزيللة تاريخيللة بتتويجلله باسللم 
مسللتقبلية  ورمزيللة  العظيللم،  الملللك 

تتجسللد بإطالته علللى بئر الخيللر، حيث 
سلليكون بعللون اهلل ينبوعًا يجللري على 
يدكللم الكريمللة لثللروة أكثر اسللتدامة 
وأعظللم أثللرًا، أال وهللي الثللروة البشللرية 

والمعرفية«.
المسللتقبل  أجيللال  أن  الفالللح  وأكللد 
ستتذكر بمشيئة اهلل، هذا اليوم الجليل 
الذي يغرس فيلله الملك المفللدى، بيده 
الكريمة، شجرة طيبة من أشجار العلم 
سلليقطف  والتللي  الباسللقة،  والثقافللة 
ثمارهللا، بإذِن اهلل، أجيللال من المواطنين 
بمختلللف أعمارهللم، بللل ومن شللعوب 

العالم كافة.
وأضاف: »لقد تفضلتم يا خادم الحرمين 
الشللريفين، أيدكللم اهلل، بتدشللين عدد 
مللن المشللروعات النفطيللة العماقللة 
الجديدة كما دشنتم قبلها مشروعات 
إسللتراتيجية في كافة أنحللاء المنطقة 
الشللرقية وكل هذه المشروعات تصب 
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فللي صالللِح ومنفعللة أبنللاء هللذه الباِد 
المباركة، في تجسيد مشِرق ألحد أهم 
جوانب رؤيتكم الطموحللة ٢٠٣٠. فأنتم 
يللا خللادم الحرميللن الشللريفين القائللل 
بمناسللبة إطاق هذه الرؤيللة الحصيفة 
المباركللة: هدفللي األول أن تكللون بادنا 
نموذجللًا ناجحًا ورائدًا فللي العالم على 
كافة األصعدة و سللأعمل معكم على 

تحقيِق ذلك«.
الحرميللن  خللادم  رؤيللة  الفالللح  وعللد 
الشللريفين المباركة تأكيللد على ريادة 
والثقافللة  العلللوم  فللي  المملكللة 
والبحث العلمي، لتحقيق قفزة تنموية 
المواطللن  محورهللا  كبللرى  معرفيللة 
يتواصللل  الللذي  المبللدع  السللعودّي 
بمسللؤولية  األخللرى  الثقافللات  مللع 
ووعللي وإيجابيللة، متمسللكًا بعقيدته 
السللمحة ومعتزًا بهويته, مشلليرًا إلى 
أنلله لن يكللون الدور الريللادي والتنموي 
لهللذا المركز مقصورًا علللى المنطقة 
الشللرقية التي تفخللر باحتضانه، وإنما 

سللتمتد برامجه الطموحللة إلى كافة 
أنحاء المملكة.

وقللال معاليه: »إن أنظارنللا اليوم جميعًا 
تتجلله إلى مناطللق المملكللة على الحد 
الجنوبي، لنقف مع أهلنا الذين يضربون 
أروع األمثلة في الصمود، ومع 
رجللال الوطللن األبطللال الذين 
يذودون عن حياضه, ونسللعد 
اليللوم بحضللوِر عللدد منهللم 
الوطنيللة«. المناسللبة  هللذه 
وأضللاف: »إنه بهذه المناسللبة، 
يشللرف أرامكو السللعودية يا 
الشللريفين،  الحرميللن  خللادم 
عللن  الفخللر  بللكل  تعلللن  أن 
سللتنطلق،  مبللادرة  أول  أن 
بللإذن اهلل، مللن مركللز الملللك 
العالمي،  الثقافللي  عبدالعزيز 
حفظكللم  تفضلكللم،  بعللد 
اهلل، بتدشللينه اليوم، ستكون 
إقامة برامج للتنمية المعرفية 
فللي مناطللق الحللد الجنوبي، 
يسللتفيد منهللا أبناؤنللا وبناتنا 
األعزاء في تلك األجزاء الغالية 

على قلوبنا«.

إثر ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلللمان بن عبدالعزيز آل سللعود 
عبدالعزيللز  الملللك  مركللز  اهلل«  »رعللاه 
الثقافي العالمي، حيث قدمت طفلتان 
حجر اإلبللداع للملللك المفللدى ووضعه 
بيللده الكريمللة فللي مجسللم المركللز.

ثم تسلللم خادم الحرمين الشللريفين 
هديللة تذكاريللة عبللارة عللن مجسللم 
الثقافللي  عبدالعزيللز  الملللك  لمركللز 
العالمللي قدمهللا معالللي المهندس 

خالد الفالح.
السللام  عللزف  الحفللل  ختللام  وفللي 
الحرميللن  خللادم  غللادر  ثللم  الملكللي، 
الشللريفين مودعللًا بمثل ما اسللتقبل به 

من حفاوة وترحيب.
وفي يوم السللبت ٠٤ ربيللع األول ١٤٣8هل 
الموافللق ٠٣ ديسللمبر ٢٠١6م، غادر الملك 
سلللمان بحفللظ اهلل ورعايتلله، المنطقة 
الشللرقية للقيام بجولة خليجية تشمل 
كًا من دولة اإلمللارات العربية المتحدة، 
ودولة قطللر، ومملكة البحريللن، ودولة 
الكويللت، بعللد انتهللاء زيارتلله الميمونللة 
مللن  كبيللر  عللدد  وتدشللينه  للمنطقللة 

مشروعات الخير والنماء. 
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تحت رعايللة خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بن عبد العزيز آل سللعود 
»حفظللة اهلل« تنطلللق فعاليللات الدورة 
الحاديللة والثاثيللن للمهرجللان الوطني 
للتللراث والثقافة »الجنادرية ٣١« بمشلليئة 
اهلل يللوم األربعللاء الرابللع مللن جمللادى 
األولى ١٤٣8هل الموافق غرة فبراير ٢٠١٧م، 
وذلك بمشاركة إمارات مناطق المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي والجهات الحكومية واألهلية، 
فيمللا تشللارك جمهوريللة مصللر العربية 
الشللقيقة كضيللف الشللرف للمهرجان.

عطر األصالة
 من أرض الجنادريللة.. يفوح عطر األصالة 
الللذي يؤكد علللى هويتنللا العربية ويعزز 
موروثنللا الوطنللي، حيث يعللد مهرجان 
الجنادرية للتراث والثقافة أهم مناسبة 
وطنية تحاكي تاريخ السللعودية العريق 
وتصور حاضرها المزدهر لترسللم لوحة 
فنيللة متقنللة اإلبللداع، وفللي الجنادريللة 
تتنللوع الفعاليللات واألنشللطة من حفل 

االفتتاح والتراث الشعبي وسباق الهجن 
والعديد من األنشطة الثقافية والتراثية 
وتتعدد المشللاركات والللزوار من جميع 
مناطق المملكة ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
الشللريفين  الحرميللن  خللادم  ويفتتللح 
الملك سلللمان بللن عبد العزيللز »حفظه 
اهلل«  المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
الجنادريللة في دورته الحاديللة والثاثين، 
في حفل كبير يحضللره عدد من ملوك 
ورؤسللاء وكبللار مسللئولي دول صديقة، 
وستكون جمهورية مصر العربية ضيف 
الشللرف للللدورة ٣١ حيللث سلليتعرف زوار 
الجنادرية على التاريخ المصري والعادات 
والتقاليللد للشللعب المصللري، باإلضافة 
لمشللاركة عدد من دول الخليج كما هو 

معتاد في كل دورة للمهرجان.

سباق الهجن 
يعتبر سللباق الهجن السنوي الكبير أحد 
اهم عناصر مهرجللان الجنادرية ويقام 
تحللت رعاية كريمة من خللادم الحرمين 

الشللريفين لمللا يعبر السللباق عللن تراث 
سللعودي عربي عريق، تسعى المملكة 
إلللى تعزيللزه وإبللراز دور اإلبللل فللي حياة 
أبنللاء المملكللة، ويشللارك فللي السللباق 
ماك اإلبل من المملكللة ودول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث يحظى بحضور 
جماهيللري كبيللر لمللا يوفره مللن متعة 

لمشاهديه.

أوبريت الجنادرية
وُيعد أوبريت الجنادرية من أهم األعمال 
الفنية والثقافية التي تصدر عن الجنادرية 
لمللا يحتللوي من شللعر وفنون شللعرية 
وشللعبية وتراثية. ويشللارك فللي إعداده 
وإخراجلله وتقديملله عدد من الشللعراء 
السللعوديين  والمطربيللن  المشللهورين 
والعللرب، كما ُيعللد األوبريت مللرآة فنية 
الفنللون فللي  سللنوية تعكللس جميللع 
المملكة بدءًا من الشعر ومرورًا باأللحان 
واألداء المسللرحي والرقصات التي تمثل 
جميللع مناطق المملكللة، باإلضافة إلى 
الغنللاء الذي يشللدو بلله عمالقللة الغناء 

امللك سلمان يرعى انطالقة املهرجان الوطين 
للرتاث والثقافة »31« 

الجنادرية .. عطر األصالة 
ورائحة الزمن الجميل
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السللعودي فللي منظللر جميللل، يختلط 
فيه خبرة الكبار بحيوية الشللاب، وكانت 
البدايللة األولللى لألوبريت فللي مهرجان 
الجنادريللة من خللال الدورة الخامسللة 
١988م. ١٤٠9هللل،  عللام  فللي  للمهرجللان 

سيف القوة والفخر
تمثللل العرضة السللعودية التللي يرعاها 
خللادم الحرميللن الشللريفين أحللد أهم 
للتللراث  الوطنللي  المهرجللان  نشللاطات 
والثقافللة التللي تعبر عن وحللدة الوطن 
واتحاد الشعب والقيادة وتمثل تجسيدًا 
لعزة األمة وقوتها وتماسللكها، ويغلب 
على العرضة أجواء الفرح والسللرور التي 
تنشرها من خال أبياتها الجميلة، وكلما 
تكررت أبهجت كل من حولها لشللعوره 
رزينللة  برقصللات  الرمللال  وتنثللر  بالفخللر، 
وبتمايللل وخطللوات ثابتة بسلليف القوة 

والفخر.

أجنحة المهرجان
مناطق المملكة حاضرة في المهرجان 
لعرض تراثها الشللعبي وحرفها اليدوية 

وتراثهللا  اللذيللذة  الشللعبية  وأكاتهللا 
األصيل الللذي يعبر عللن عللادات وتقاليد 
مللن  العديللد  وكذلللك  منطقللة،  كل 
المؤسسات الحكومية ستكون حاضرة 
في مهرجان الجنادرية من خال أجنحة 
خاصة بهللا لعرض الصور والمجسللمات 
والمقتنيللات وتقديللم نللدوات هادفللة، 
وهدايللا  ومسللابقات  شلليقة،  وعللروض 
فللي  تشللارك  كمللا  قيمللة.  وجوائللز 
المهرجان شركات ومؤسسات لتصافح 
الللزوار وتقديللم العديللد مللن الخدمات 
المجانيللة المميللزة والمنتجللات القيمللة 
بأسللعار مخفضة لمسللاعدة الزوار أثناء 

تجولهم في ساحة المهرجان. 

النشاط الثقافي
المجتمللع والمفكريللن واإلعللام علللى 
موعد مع أهم الجوانللب التي يقدمها 
مهرجان الجنادرية وهو النشاط الثقافي 
عللدد  يضللم  والللذي  والمهللم  الكبيللر 
مللن النللدوات والمحاضرات واألمسلليات 
الشللعرية، وذلللك بمشللاركة عللدد مللن 
األدبللاء العللرب، وحشللد مللن المفكرين 

والكتللاب العللرب مللن داخللل المملكللة 
وخارجهللا، وفي كل عام تحللدد اللجنة 
معينللًا  موضوعللًا  للمهرجللان  العليللا 
يقدم فيلله الباحثون والمفكللرون أوراق 
متخصصللة. علميللة  ودراسللات  عمللل 

ويضم مهرجان الجنادريللة لهذا العام 
مشللاركات مميزة لعدد من رواد الفنون 
التشللكيلية بالمملكة، حيللث تقام عدة 
الخللط  مجللال  فللي  فنيللة  عمللل  ورش 
العربللي  والتصويللر التشللكيلي والنحت 
والفن الواقعي والفن الرقمي والتصوير 
»الفوتوغرافللي« والكاريكاتيللر  الضوئللي 

ومرسم الطفل.
كما يضللم المهرجان عدة مسللرحيات 
هادفللة تنشللر االبتسللامة وتركللز علللى 
المفاهيللم والقيللم التوعويللة بطريقة 

فكاهية.

النشاط التراثي
ومن أولويات النشاط التراثي بالمهرجان 
إبللراز أوجلله التللراث الشللعبي المختلفة 
متمثلة في عرض الموروث الشعبي في 
مختلف جوانبه وصوره الحية، وذلك في 
القريللة الشللعبية المقامللة بالمهرجان، 
بأنشللطتها  الشللعبية  السللوق  وتضللم 
الحرفيللة واالجتماعيللة والصناعيللة من 
مختلللف مناطللق المملكة، إلللى جانب 
األلعاب الشللعبية بهللدف ربطها بواقع 
ويعتبللر  المعاصللر،  المملكللة  وحاضللر 
المحافظللة عليهللا هللدف مللن أهداف 
المهرجللان األساسللية، إضافة الللى أنها 

تعتبر عنصر جذب جماهيري للزائرين.

رائحة الزمن الجميل
من السوق الشعبي في الجنادرية تفوح 
رائحة الزمن الجميل، حيث يضم السوق 
أكثر مللن ثمانين حرفه يدوية، وتشللارك 
إمللارات المناطللق فيلله لتعللرض أجمللل 
الحرف اليدوية التي تبرز الجودة واإلتقان 
وتعبر عن تراث كل منطقة، كما يشارك 
بداخللل السللوق دول مجلللس التعللاون 

الخليجي.
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عقيد / خالد بن سعيد الزهراني
مدير إدارة العاقات واإلعام
بقيادة قوات أمن المنشآت

تحتفللي المملكللة فللي هللذه األيللام 
المباركة بالذكللرى الثانية لبيعة خادم 
الحرمين الشللريفين الملك سلللمان بن 
اهلل«،  »حفظلله  سللعود  آل  عبدالعزيللز 
وهي مناسللبة غالية وعزيللزة على كل 
قلب مواطن ومواطنة يعيشون فوق 
تراب وطننا الحبيب ويلتحفون بسمائه.
لقد سعي الملك سلمان »أيده اهلل« منذ 
توليه مقاليد الحكم إلى تأسيس عهد 
جديد من التنمية في كافة المجاالت. 
كما وضللع »حفظه اهلل« شللعبه أمام 
ناظريلله وسللعى بحللرص شللديد على 
مسلليرة  فللي  نوعيللة  نقلللة  إحللداث 
التنميللة االقتصاديللة والفكريللة تضع 
المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وجاءت مبادرة »رؤيللة المملكة العربية 
السللعودية ٢٠٣٠« التللي تبناها »حفظه 
االقتصللادي  االزدهللار  لتحقيللق  اهلل« 
وتنويعلله ودعللم نموه ممللا ينعكس 

بشكل إيجابي على أبناء الوطن.
حققللت  الزاهللر  العهللد  هللذا  وفللي 
فللي  مهمللة  منجللزات  المملكللة 
مختلف الجوانللب التعليمية، الثقافية، 
االجتماعيللة،  الصناعيللة،  االقتصاديللة، 
والعمرانية، كان آخرها المشللاريع التي 
دشللنها ووضع حجر أساسها »حفظه 
اهلل« فللي المنطقللة الشللرقية والتللي 
تجاوزت ٢١6 مائتان وستة عشر مليار ريال.
يللأل  لللم  الخارجللي،  الصعيللد  وعلللى 
جهللدًا  الشللريفين  الحرميللن  خللادم 
العربيللة  القضايللا  نصللرة  سللبيل  فللي 
والحفللاظ على األمللن القومللي،  فقد 
احتمللل علللى عاتقلله »أيللده اهلل« الدور 
القيادي لتحالف عسللكري،  والذي جاء 
رادعللًا للتوسللع اإليراني،  وبتر بلله أيادي 
التي  والمليشلليات  اإلرهابية  الجماعات 
تسللعى إلثللارة الفوضللى فللي العالم 
اإلسللامي والعربللي،  فأطلق »يحفظه 
األمللل  وإعللادة  الحللزم  عاصفللة  اهلل« 
 التي حظيللت بتأييد دولي كبير،  بعد أن 
استغاث اليمن شللعبًا وحكومًة  بملك 
الحزم والعزم إلعادة الشللرعية لليمن 

الشللقيق، كمللا حللرص »حفظلله اهلل« 
على تكويللن تحالف وتكتل عسللكري 
إسللامي، وجاء »رعد الشللمال« رسللالة 

واضحة وحازمة لردع اإلرهاب.
وعلى المستوى اإلنساني أمر »يحفظه 
اهلل« بإنشللاء مركللز الملللك سلللمان بن 
عبدالعزيز لإلغاثة والجهود اإلنسللانية، 
لمللد يد العون وإغاثللة مئات اآلالف من 
األسللر والاجئيللن فللي سللوريا واليمن 

الشقيق. 
إن إنجللازات خادم الحرمين الشللريفين 
»رعاه اهلل« مللن الصعب جللدًا حصرها، 
يفتخللروا  أن  المواطنيللن  حللق  ومللن 
ويعتزوا بسمات قائدها الحكيم ملك 
الحزم والعللزم، حيث وضع في قلوب 
شللعبه حبه وإجاله فهو فخرنا. وفي 
هللذه الذكللرى الغاليللة نجللدد البيعة 

والوالء والوفاء لقائد التنمية.
حفللظ اهلل خادم الحرمين الشللريفين 
الملك سلللمان بللن عبدالعزيز، وسللمو 
عهده األمين صاحب السللمو الملكي 
األميللر محمللد بللن نايللف نائللب رئيس 
مجلللس الللوزراء وزير الداخلية، وسللمو 
ولي ولللي العهد النائللب الثاني لرئيس 
وأدام  الدفللاع،  وزيللر  الللوزراء  مجلللس 
اهلل علللى وطننللا الحبيب نعمللة األمن 

واالستقرار والرخاء. 

ذكرى الوالء 
والوفاء

اخلـتــــــــــام
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