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لواء/ سعد بن حسن الجباري
قائد قوات أمن المنشآت

وطن الشموخ

تح��ل ذك��رى الي��وم الوطن��ي في 
لبالدن��ا  والثمان��ون  الس��ابع  عام��ه 
الغالي��ة في غرة الميزان وهو اليوم 
األغ��ر ال��ذي يتذك��ر في��ه المواطن 
الس��عودي بكل فخر واعت��زاز هذه 
الس��عيدة..  التاريخي��ة  المناس��بة 
وس��تظل ه��ذا اليوم محف��ورًا في 
ذاك��رة التاري��خ منقوش��ًا ف��ي فكر 
ووجدان المواطن السعودي، حيث 
تم فيه جمع الش��مل ولم ش��تات 

ه��ذا الوط��ن المعط��اء، لتس��تعيد 
األذه��ان ف��ي ه��ذا الي��وم ملحمة 
كفاح المؤس��س المل��ك عبدالعزيز 
ب��ن عبدالرحم��ن »طي��ب اهلل ث��راه« 
ورجال��ه المخلصي��ن لتوحي��د ه��ذا 
الكيان الشامخ في الجزيرة العربية. 
ووقف��ة  خال��دة  مناس��بة  وه��ي 
عظيم��ة تع��ي فيه��ا األجي��ال كل 
والتضحي��ات  والمفاهي��م  القي��م 
والجه��ود المضيئ��ة الت��ي صاحبت 

بن��اء المملك��ة لعربية الس��عودية.
وفي هذه المناسبة الغالية نسجل 
فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية 
الفري��دة والش��واهد الكبي��رة التي 
أرس��ت قاعدة متين��ة لحاض��ر زاهر 
وغ��د مش��رق ف��ي وط��ن تتواص��ل 
فيه مس��يرة الخير والنماء وتتجسد 
في��ه معاني الوفاء لق��ادة أخلصوا 
رفع��ة  ف��ي  وتفان��وا  لش��عبهم 
بلدهم حت��ى أصبحت المملكة ذو 

اإلفتتاحية
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مكانة كبيرة بين األمم، ومن أرقى 
الدول في المحافظة على الثوابت 
اإلسالمية التي هي أساس بناء هذا 
الوط��ن ومنهج��ه القائ��م على مر 
الس��نين وحفظها لحقوق اإلنسان 
للمملك��ة  جع��ل  مم��ا  وتنميت��ه، 
مكان��ة اقتصادي��ة وحض��ور مؤث��ر 
في المحافل الدولية، وفي صناعة 
العالمي ونجاحات سياس��ية  القرار 
متتالي��ة، ومن��ارة للعط��اء والع��ون 
واإلس��المية،  العربي��ة  للش��عوب 
والصديق��ة. ويأت��ي االحتف��ال بهذا 
الي��وم، تعبي��رًا عم��ا ُتكن��ه صدورنا 
م��ن محب��ه وتقدي��رًا له��ذه األرض 
الش��ريفين  الحرمين  أرض  المباركة 
ولم��ن كان لهم الفض��ل بعد اهلل 
تعالى فيما تنعم به بالدنا من أمن 

ورفاهية واستقر.
وقد شهدت المملكة في سنوات 
قالئ��ل قف��زات حضاري��ة ال مثي��ل 
له��ا ف��ي جمي��ع المج��االت، فم��ا 
حققت��ه ه��ذه الب��الد ف��ي المجال 
والتعليم��ي  واالقتص��ادي  األمن��ي 
أم��ر يصعب وصفه حت��ى أصبحت 
محيطه��ا  ف��ي  األمث��ال  مض��رب 
اإلقليم��ي ف��ي األم��ن واالس��تقرار 
و الرخ��اء والتنمي��ة. كم��ا أن من أبرز 
م��ا يج��ب الحدي��ث عنه ف��ي هذه 
الكبي��ر  االهتم��ام  ه��و  المناس��بة 
الذي أولت��ه الدولة ألم��ن المواطن 
الس��عودي و أم��ن الخلي��ج والدول 
المحيطه بنا، وما قدمته المملكة 
م��ن  واإلس��المية  العربي��ة  لألم��ة 
خدم��ات جليلة ف��ي تأمي��ن أمنها 
وأم��ن مواطنيها وخاصة الش��عب 
الفلسطيني. كما أولت اهتماماتها 
بالتوس��عة العمالقة في الحرمين 
الشريفين لتسهيل وصول الحجاج 

له��ذه  والزائري��ن  والمعتمري��ن 
البقع��ة المبارك��ة وحرصه��ا على 
توفير كل س��بل الراحة لهم، وقد 
س��خرت لخدمتهم كل إمكانيات 
ذل��ك  م��ن  أدل  وال  الب��الد  ه��ذه 
الحرمين  الس��امية لخادم  الكلمة 
الشريفين وتجرده من كل األلقاب 
وقول��ه: »نحن خ��دام لحج��اج َبْيت 
اهلل الح��رام«، كم��ا أن عه��د خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين »حفظه اهلل« 
والح��زم،  الع��زم  بس��مات  ُع��رف 
كما اتس��م عه��ده »حفظ��ه اهلل« 
األنظم��ة ف��ي  بالتطوي��ر وترس��ية 
تحقق��ت  كم��ا  المج��االت.  ش��تى 
التنموي��ة  المنج��زات  م��ن  الكثي��ر 
ف��ي أرج��اء الوطن، ودعم��ه للكثير 
م��ن الخط��ط والمش��اريع وتذليل 
مقوم��ات  كل  لتوفي��ر  العقب��ات 
العيش الكري��م والرفاهية لجميع 
عل��ى  فالمتغي��رات  الوط��ن.  أبن��اء 
والخارج��ي  الداخل��ي  المس��توى 
الت��ي أجراها »حفظ��ه اهلل« أعطت 
روح��ًا جدي��دة مختلف��ة للمملكة، 
المجي��د  الحاض��ر  وض��ع  حي��ث 
باألم��ل  متمت��ع  زاه��ر  ومس��تقبل 
والتف��اؤل والق��درة عل��ى التح��دي 
واإلنجاز والنجاح. وهذا العام شهد 
إعالن »رؤية المملك��ه 2030« المليئة 
بالطم��وح واألم��ل نح��و مس��تقبل 
جديد يركز على االستفادة المثلى 
وإمكانيات��ه  البل��د  أبن��اء  لطاق��ات 
أداء  كف��اءة  رف��ع  ف��ي  لتس��هم 
الدول��ة،  ومؤسس��ات  أجه��زة 
والعمل على تنمية ورفع مس��توى 
للمواط��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 
وس��رعة إنجازها، كما حرص خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين »حفظه اهلل« 
على تهيئة مس��تقبل آمن ومزدهر 

لألجيال القادمة.
إن م��ا ذكرته آنفًا من مآثر خالدة ما 
هي إال لمحات مضيئة من مس��يرة 

هذا الكيان الشامخ. 
نال��ت  المنش��آت  أم��ن  ق��وات  إّن 
وم��ا ت��زال تحظى بدع��م كبير من 
الرش��يدة، حت��ى وصلت  الحكومة 
إل��ى م��ا ه��ي علي��ه اآلن فالدول��ة 
»أعزه��ا اهلل« حريصًة عل��ى االرتقاء 
باألم��ن وتوفي��ر الحماي��ة لجمي��ع 
المنش��آت النفطي��ة واالقتصادي��ة 
أرج��اء  جمي��ع  ف��ي  والخدمي��ة 
مملكتن��ا الغالية. وإنن��ي إذ أغتنم 
هذه الذكرى الغالي��ة ألهنئ بالدنا 
قيادة وش��عبًا بهذا الوطن  وأسأل 
اهلل تعالى أن يحفظ لنا هذا الوطن 
المعط��اء ال��ذي أنع��م اهلل علين��ا 
باالنتماء إليه وهيأ له قيادة رش��يدة 
س��ارت وتس��ير به إلى بر االمان في 
محيط إقليمي مضطرب متواصل 
األزمات، وفي الختام أسأل المولى 
ع��ز وج��ل أن يحف��ظ له��ذه الب��الد 
قائ��د مس��يرتها خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين المل��ك س��لمان بن عبد 
العزيز، وس��مو ولي عهده، وجميع 
من يعي��ش على ثرى وطني العزيز، 
كم��ا أس��أله ع��ز وج��ل أن يحف��ظ 
ويحق��ق النص��ر لقواتنا المس��لحة 
وجنودن��ا األبط��ال المرابطين على 
ح��دود المملك��ة لدح��ر المعتدين 
ونصرة المظلومين وتحقيق األمن 
يدي��م علين��ا  المنطق��ة. وأن  ف��ي 
نعمة األمن واالستقرار والرخاء، وأن 
يحق��ق لبالدنا م��ا تتطل��ع إليه من 
نمو وتط��ور وازدهار، وأن يعيد على 
المملكة هذه المناس��بة وهي في 
تقدم وازدهار ورخاء ونصر وتمكين 

وأمن وأمان.
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األخبــــار

خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية
بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج 1438هـ

جدة  � 
وج��ه خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود »حفظه اهلل« برقية ش��كر جوابية 
لصاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر عبدالعزيز بن س��عود 
بن نايف ب��ن عبدالعزيز وزير الداخلي��ة رئيس لجنة الحج 
العليا بمناس��بة تهنئته بنجاح موسم حج 1438ه�، فيما 

يلي نصها:
»صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 

العليا، حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

تلقين��ا برقي��ة س��موكم رق��م 298655 وتاري��خ 12 / 12 / 

1438ه��� المرفوعة باس��مكم واس��م أصحاب الس��مو 
والمعال��ي أعض��اء لجنة الح��ج العليا، وأم��راء المناطق، 
وكافة منسوبي وزارة الداخلية المدنيين والعسكريين، 
وزمالئهم من القطاعات المدنية والعسكرية واألهلية 
المش��اركة في موس��م حج 1438ه�، المتضمنة تهنئتنا 
بنجاح موس��م حج ه��ذا العام الذي بلغت نس��بة زيادة 
عدد الحجاج فيه 26% عن العام الماضي، وخلوه بفضل 

اهلل من األمراض واألوبئة.
نحم��د المول��ى عز وج��ل ونش��كره على فضل��ه ومنه 
بنجاح موس��م الحج، وما لمس��ناه من حج��اج بيت اهلل 
الحرام والمس��ؤولين من دول مختلفة لما وجدوه من 
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األخبــــار

تس��هيالت كبيرة وخدمات شاملة في النواحي األمنية 
والصحي��ة والتنظيمي��ة ودق��ة في خط��ط تفويجهم 
وضم��ان س��المتهم، كما نحم��ده جل وعال أن ش��رفنا 
بخدمة الحرمين الش��ريفين وقاصديهم��ا من الحجاج 

والمعتمرين والزوار.
ونش��كر ونقدر لس��موكم، وأم��راء المناط��ق، ولجميع 
القطاع��ات  ومنس��وبي  ال��وزارة،  ف��ي  المس��ؤولين 
العس��كرية والمدنية واألهلية الجهود المبذولة، والتي 
أس��همت بفضل م��ن اهلل وتوفيق��ه ف��ي أداء الحجاج 
لمناس��كهم ب��كل يس��ر وس��هولة وأم��ن واطمئن��ان.
نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يقبل من الحجاج حجهم، 
وأن يديم عل��ى بالدنا نعمه وفضله، إن��ه جواد كريم«.
وكان صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر عبدالعزي��ز ب��ن 
س��عود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة 
الح��ج العلي��ا ق��د رفع برقي��ة تهنئ��ة لخ��ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باسمه 
واس��م أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة 
منس��وبي وزارة الداخلية بمناس��بة نجاح موس��م الحج 

فيما يلي نصها:
»م��والي خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 

عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، السالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته:
يش��رفني يام��والي بمناس��بة نجاح موس��م الحج لهذا 
الع��ام 1438ه��� أن أرف��ع لمقامك��م الس��امي الكريم 
خالص التهنئة وصادق مشاعر االجالل والتقدير باسمي 
واس��م أصحاب الس��مو والمعال��ي أعضاء لجن��ة الحج 
العلي��ا وأمراء المناطق وكافة منس��وبي وزارة الداخلية 
من مدنيين وعس��كريين راجين من المولى عز وجل أن 
يعيد على مقامكم الكريم هذه المناسبة اإلسالمية 
المجي��دة وأنت��م بواف��ر صحة وعافي��ة ومزي��د توفيق 

وسداد فيما شرفكم اهلل به من خدمة اإلسالم ورفعة 
ش��أن المس��لمين ورعاية قاصدي الحرمين الش��ريفين.
م��والي: إن م��ا تحق��ق م��ن نج��اح لموس��م ح��ج ه��ذا 
الع��ام كان بفضل اهلل ث��م بفضل رعايتك��م الكريمة 
وتوجيهاتكم الس��ديدة ومتابعة وحرص س��يدي ولي 
عهدكم األمين وتفاني أبناؤكم رجال األمن ومساندة 
الح��رس  ووزارة  الدف��اع،  وزارة  منس��وبي  زمالئه��م 
الوطني، ورئاس��ة االس��تخبارات العامة وكافة األجهزة 
المشاركة في أعمال الحج حكومية وأهلية في تنفيذ 
خطط الحج األمني��ة والوقائي��ة والتنظيمية والخدمية 
والمرورية ب��كل تفان وإخالص وفق م��ا تتطلعون إليه، 
رعاك��م اهلل، تجاه تقدي��م كافة التس��هيالت وأفضل 
الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا مناس��كهم بكل 
يس��ر وس��هولة وأمن واطمئن��ان وفي أج��واء مفعمة 
بالسكينة واإليمان منذ قدومهم إلى المملكة وخالل 
تنقالته��م بين المش��اعر المقدس��ة وأثن��اء توافدهم 
إل��ى المس��جد الح��رام والمس��جد النب��وي والذين بلغ 
ع��ن  بزي��ادة  حاج��ًا   2.352.122 اإلجمال��ي  تعداده��م 
العام الماضي بما نس��بته 26% وق��د تمكنوا جميعهم 
والحم��د هلل من الوقوف بمش��عر عرف��ات وفق خطة 
تصعي��د متقنة وفي وقت قياس��ي وكذلك النفرة إلى 
مزدلفة بكل انسيابية تامة ليستكملوا بعدها مناسك 
حجه��م بدء باالنتقال إلى مش��عر منى لرمي الجمرات 
والتوافد إلى المسجد الحرام ألداء طواف اإلفاضة في 
أوض��اع أمنية مس��تقرة وحركة مرورية متس��قة وفي 
حال��ة صحية خالية م��ن األمراض واألوبئ��ة والحمد هلل.

وختامًا يا موالي أس��أل اهلل العلي القدير أن يحفظكم 
ذخ��رًا للوطن والمواطنين وعزة لإلس��الم والمس��لمين 
وأن يبارك جهودكم ومساعيكم في خدمة الحرمين 
الشريفين ورعايته قاصديهما من الحجاج والمعتمرين 

والزائرين«.
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سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية
 بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج 1438هـ

جدة  � 
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز ولي العه��د نائب رئيس مجل��س الوزراء 
وزير الدفاع برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن س��عود بن ناي��ف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بنجاح 

موسم حج هذا العام 1438ه�، فيما يلي نصها:

»صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا حفظه اهلل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
تلقين��ا برقي��ة س��موكم رق��م 298654 وتاري��خ 12 / 12 
/ 1438ه��� المتضمن��ة التهنئ��ة بم��ا تحق��ق، بفضل اهلل 
وكرم��ه، من نج��اح لموس��م حج ه��ذا الع��ام 1438ه�، 
وخلوه وهلل الحمد من األمراض واألوبئة، وانتهاء حجاج 
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بيت اهلل الحرام من أداء مناس��كهم بيس��ر وس��هولة 
بتوفيق من اهلل وعون منه.

ونق��در عاليًا جهود س��موكم، وأصحاب الس��مو أمراء 
المناط��ق وأعض��اء لجن��ة الح��ج العلي��ا ورج��ال األم��ن 
البواسل، وإخوانهم منس��وبي القطاعات العسكرية، 
واألجه��زة الحكومية واألهلية المش��اركين في أعمال 
الحج، وما تحقق من نجاحات مش��هودة س��هلت أداء 
هذه الشعيرة اإلس��المية العظيمة التي شرف اهلل بها 
هذه البالد المباركة قيادة وشعبًا برعاية سيدي خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 

سعود، حفظه اهلل.
واهلل نس��أل أن يتقبل من الحج��اج حجهم، ويعيدهم 
إل��ى أوطانهم س��المين غانمي��ن، وأن يحف��ظ مليكنا 
وبالدن��ا، ويدي��م علينا نعم��ة األمن واألمان، إنه س��ميع 

مجيب«.
وكان صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر عبدالعزي��ز بن 
س��عود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الداخلي��ة رئيس 
لجنة الحج العليا قد رفع برقية تهنئة لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس الوزراء وزير الدفاع باس��مه 
واسم أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة 
منس��وبي وزارة الداخلية بمناس��بة نجاح موس��م الحج 

فيما يلي نصها:
»سيدي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

يشرفني يا س��يدي أن أرفع لمقامكم السامي خالص 
التهنئة ووافر مش��اعر التقدير واالعتزاز باس��مي واسم 
أصح��اب الس��مو والمعال��ي أعض��اء لجنة الح��ج العليا 
وأمراء المناطق وكافة منسوبي وزارة الداخلية مدنيين 

وعس��كريين بمناس��بة نجاح موس��م الحج لهذا العام 
1438ه�، سائاًل اهلل العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 
اإلس��المية على س��موكم الكريم وأنت��م بوافر صحة 

وعافية ومزيد عزة وتوفيق.
س��يدي: إن ما تحقق من نجاح لموس��م حج هذا العام 
كان بفضل اهلل ثم بفضل رعاية ودعم وتوجيه موالي 
خادم الحرمي��ن الش��ريفين، أعزه اهلل ورع��اه، ومتابعة 
وعناية سموكم الكريم وتفاني رجال األمن ومساندة 
الح��رس  ووزارة  الدف��اع،  وزارة  منس��وبي  زمالئه��م 
الوطني، ورئاس��ة االس��تخبارات العامة وكافة األجهزة 
المعني��ة بخدمة الحجاج حكومية وأهلية.. وقد تمكن 
ضيوف الرحمن من أداء هذا الركن العظيم بكل يس��ر 
وس��هولة وأمن واطمئنان وفق خط��ط أمنية ووقائية 
وتنظيمي��ة وخدمية ومرورية، متقنة اإلعداد ومحكمة 
التنفي��ذ مما كان ل��ه األثر بعد توفي��ق اهلل فيما تحقق 
لموس��م حج هذا العام من نجاح حيث تمكنت جموع 
الحجي��ج م��ن أداء مناس��كهم ف��ي أج��واء مفعم��ة 
بالسكنية واإليمان والتنقل بين المشاعر المقدسة بكل 
سهولة وأمان والذين بلغ عددهم 2.352.122 بزيادة عن 
ح��ج العام الماضي بما نس��بته 26% وقد تمكنوا بفضل 
اهلل م��ن الوقوف بمش��عر عرف��ة والنفرة إل��ى مزدلفة 
في وقت قياس��ي وبحركة انس��يابية تامة ليستكملوا 
مناس��ك حجهم في أوض��اع أمنية مس��تقرة وحركة 
مرورية متس��قة وفي حالة صحي��ة خالية من األمراض 

واألوبئة والحمد هلل.

وختامًا يا س��يدي أبته��ل إلى المولى عز وج��ل أن يبارك 
جهودك��م ويكل��ل مس��اعيكم في خدمة اإلس��الم 
والمس��لمين بالتوفيق والسداد وأن يعيد عليكم هذه 
المناس��بة الكريمة باليمن والخير والمسرات وكل عام 

وأنتم سيدي بخير وعزة وتوفيق«.
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خالل لقاء سموه بمديري القطاعات األمنية وقادة قوات أمن الحج..

سمو وزير الداخلية: الجهود المبذولة في خدمة الحجاج كانت محل 
تقدير واعتزاز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

منى � 
أكد صاحب الس��مو الملكي األمير عبدالعزيز بن س��عود بن 
ناي��ف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئي��س لجنة الحج العليا أن 
جميع ما ُبذل من جه��ود في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام 
كان محل متابعة وتقدير خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، وصاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز ولي العه��د نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واعتزازهما »حفظهما اهلل« 
بم��ا أظهره رجال األمن والقوات المس��اندة لهم من قدرات 
ممي��زة وتفاٍن ف��ي حماية أمن الحرمين الش��ريفين وخدمة 
قاصديهم��ا والمحافظ��ة عل��ى أمنه��م وس��المتهم بروح 

وعزيمة عاليتين.
جاء ذلك خالل لقاء س��مو وزير الداخلي��ة بمقر وزارة الداخلية 
في منى، مس��اء يوم األحد 12 ذو الحجة 1438ه� الموافق 03 
س��بتمبر 2017م، مديري القطاعات األمني��ة وقادة قوات أمن 
الحج والقوات العس��كرية المش��اركة في تنفيذ خطط أمن 

الحج لهذا العام 1438ه�.
وحمد سموه اهلل عز وجل على ما من به على حجاج بيت اهلل 
الحرام من أداء نس��كهم بيسر وسهولة في جو آمٍن، راجيًا 

من اهلل تعال��ى أن يتقبل من الجميع حجهم ويجعله حجًا 
مبرورًا وس��عيًا مش��كورًا وأن يع��ود الحجيج إل��ى أوطانهم 

سالمين غانمين إن شاء اهلل.
وهن��أ س��موه الجمي��ع بالنتائ��ج  الت��ي وصفه��ا بأنه��ا غي��ر 
مس��تغربة ف��ي تحقيق أه��داف خط��ط أمن الح��ج بمهنية 
أس��همت بالتكامل م��ع خطط كاف��ة الجهات المش��اركة 
ف��ي المحافظة على أمن وس��المة حجاج بي��ت اهلل الحرام 
وأدائهم لمناس��ك الحج بيس��ر وس��هولة وطمأنينة، متمنيًا 
لجمي��ع رج��ال األمن وزمالئهم المس��اندين له��م من وزارة 
الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاس��ة االس��تخبارات العامة 
التوفي��ق ف��ي المحافظ��ة على ه��ذا المس��توى م��ن األداء 
الس��تكمال تنفيذ مهامهم حتى عودة ضيوف الرحمن إلى 

بلدانهم سالمين غانمين.
ونوه س��مو األمير عبدالعزيز بن س��عود بن ناي��ف بما حظي 
بالمدينتي��ن  مهامه��م  تنفي��ذ  ف��ي  األم��ن  رج��ال  أداء  ب��ه 
المقدس��تين من إشراف مباش��ر من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستش��ار خادم الحرمين 
الش��ريفين أمي��ر منطقة مك��ة المكرمة رئي��س لجنة الحج 
المركزية، وصاحب الس��مو الملكي األمير فيصل بن سلمان 
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ب��ن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
بالمدين��ة المنورة، وس��مو نائبيهما صاحب الس��مو الملكي 
األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب الس��مو الملكي 

األمير سعود بن خالد بن فيصل.
ثم ألقى معالي مس��اعد وزير الداخلية للعمليات المش��رف 
عل��ى األمن العام الفريق أول س��عيد بن عبداهلل القحطاني 
كلم��ة بهذه المناس��بة حمد اهلل فيها عل��ى توفيقه لقوات 
أم��ن الح��ج وكاف��ة القطاع��ات والجه��ات المش��اركة في 
موس��م حج ه��ذا الع��ام لخدم��ة حج��اج بي��ت اهلل الحرام 

وتسهيل تنقالتهم وأدائهم لمناسكهم بيسر وآمان.
ورف��ع معالي الفري��ق أول القحطاني أس��مى آيات الش��كر 
والعرف��ان لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود وس��مو ولي عه��ده األمين »حفظهما 
اهلل« عل��ى ما وفروه من دعم غي��ر محدود لرجال األمن مما 
كان ل��ه األثر الكبير ف��ي االرتقاء بأدائه��م لتنفيذ مهامهم 
وتحقيق أهدافها في المحافظة على أمن وس��المة حجاج 

بيت اهلل الحرام.
كم��ا رفع معالي��ه نيابة ع��ن كافة رج��ال األم��ن وزمالئهم 

من منس��وبي القوات العس��كرية المس��اندة لهم التهاني 
والتبريكات لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على 
نجاح خطط أمن الحج بفضل اهلل ثم المتابعة المستمرة من 
سموه وتوجيهاته في جميع مراحل تنفيذ الخطط األمنية.

إثر ذلك صافح س��مو وزي��ر الداخلية رئيس لجن��ة الحج العليا 
الحضور الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد األضحى المبارك 
ونجاح أعمال موس��م حج هذا العام، حيث بادلهم س��موه 

التهنئة وشكرهم على مشاعرهم النبيلة.
حض��ر اللق��اء معالي رئي��س أمن الدول��ة األس��تاذ عبدالعزيز 
الهويرين��ي، ومعال��ي نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة الدكت��ور أحم��د 
الس��الم، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود، 
ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي 
الحارثي، ومعالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد قرار 
الحربي ، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق س��ليمان 
العم��رو، ومعال��ي مدي��ر ع��ام حرس الح��دود الفري��ق عّواد 
البل��وي، ومعال��ي قائد قوات األم��ن الخاصة الفريق س��ليم 
العتيبي، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المس��ؤولين في 

وزارة الداخلية.
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برعاية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات

قوات أمن المنشآت تقيم حفلها السنوي لتكريم المتقاعدين

الرياض � 
رعى معالي مس��اعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق 
أول س��عيد بن عب��داهلل القحطاني، مؤخرًا، الحفل الس��نوي 
لتكري��م المتقاعدي��ن من منس��وبي ق��وات أمن المنش��آت 
بعن��وان »ي��وم الوفاء«، وذل��ك بحضور عدد من كب��ار الضباط 

على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.
وألق��ى قائ��د ق��وات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري كلمة خالل الحفل الُمعد لهذه المناس��بة عبر فيها 
عن شكره لمعالي مس��اعد وزير الداخلية لشؤون العمليات 
على رعايته للحفل، كما شكر المتقاعدين من ضباط وأفراد 
الذي��ن كان لهم الدور الكبير في تطوير القوات، مش��يرًا إلى 
أن التقاعد ما هو إال محطة من محطات الحياة، فهو نهاية 
مرحل��ة، وبداية مرحلة أخرى، وهو تقاعد عن الوظيفة، ال عن 

الواجبات الوطنية.
بعد ذلك ألق��ى العميد متقاعد عبدالرحمن الدريهم كلمة 
المتقاعدين ش��كر فيها قائد قوات أمن المنشآت على هذه 
اللفت��ة غي��ر المس��تغربة، مؤك��دًا أن المتقاعدي��ن على أتم 
االس��تعداد لتلبية نداء الواجب متى ما استلزم األمر، مشددًا 
عل��ى أن عالقته��م بالوط��ن ليس��ت عالقة وظيف��ة بل هي 

عقيدة ووالء وحب وانتماء.
بعده��ا ألق��ى مدي��ر اإلدارة العام��ة لش��ؤون المتقاعدي��ن 
المق��دم محم��د ب��ن فال��ح آل بري��ك كلم��ة أوض��ح فيها أن 
عم��ل اإلدارة العامة لش��ؤون المتقاعدين تعن��ى بالخدمات 
والتسهيالت لجميع من انتهت فترة عملهم، كما أن اإلدارة 
تح��رص عل��ى خدم��ة الش��هداء والمصابين وتق��دم جميع 
الخدمات الالزمة له��م ولذويهم، عقب ذلك تم إلقاء عدد 

من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.
وفي نهاية الحفل قدم معالي الفريق أول القحطاني الهدايا 
التذكارية للمحتفى بهم، ثم تناول الجميع طعام العشاء .
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مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يرعى حفل تخريج 
قوات أمن المنشآت

جدة � 
أوضح معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق 
أول س��عيد بن عب��داهلل القحطاني أن أمن المنش��آت وبقية 
القطاعات األمنية األخرى خط الصد أمام كل من يفكر في 

االعتداء على منشآتنا ومقدراتنا في كل أنحاء المملكة.
وأك��د معاليه خالل رعايته نيابة عن صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر عبدالعزي��ز ب��ن س��عود بن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز وزير 
الداخلية، مس��اء يوم األربع��اء 17 ذو القعدة 1438ه� الموافق 
09 أغس��طس 2017م، حف��ل تخري��ج ال��دورة التأهيلي��ة للفرد 
ودورة  والعش��رون،  والثالث��ة  عش��ر  السادس��ة  األساس��ي 
التخصص في دوريات أمن وحراس��ة المنشآت لفرق التدخل 
السريع رقم »1«, بمركز تدريب القوات في محافظة جدة، أن 
قيادة قوات أمن الحج أعدت خطط متكاملة ودقيقة وفق 
منظوم��ة خطط األجه��زة الحكومية الت��ي تعمل من أجل 
حماي��ة أمن ضيوف بيت اهلل الحرام، مش��يرًا إلى أن سياس��ة 
المملك��ة تب��ذل الغال��ي والنفي��س وتعمل ما في وس��عها 
الس��تقبال وخدمة ضي��وف الرحمن والحف��اظ على أمنهم 

وسالمتهم.
م��ن جانبه أش��ار قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن 

حسن الجباري في كلمة له أثناء حفل التخرج إلى أن خريجي 
دورة التدخل السريع ألمن وحماية المنشآت السادسة عشر 
والثالثة والعش��رون بل��غ عددهم 560 مجن��دًا، تم تدريبهم 
على جميع الدورات التأسيس��ية والتخصصية، لحماية وأمن 
المنشآت والتدخل السريع ومكافحة اإلرهاب والرماية على 
كافة أنواع األس��لحة، في ظل الظ��روف األمنية الراهنة التي 
تتطلب االس��تعداد والتأه��ب لمواجهة أي أخط��ار محتملة 
والرف��ع م��ن مس��توى الحماية األمني��ة التي يت��م تقديمها 

األخبــــار
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لجمي��ع المواق��ع التي تقع تحت مس��ئولية أمن المنش��آت، 
بالمش��اركة مع القطاعات األمنية األخرى، والمشاركين من 
رج��ال األمن الصناعي، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة 

كافة التحديات، لتحقيق رؤية المملكة »2030«.
وقدم قائد أمن المنشأت في ختام كلمته الشكر إلى سمو 
وزي��ر الداخلية لرعايته حفل التخرج، داعيًا اهلل أن يحفظ هذه 
الب��الد ووالة أمرها ويديم أمنها وإيمانه��ا, وأن ينصر الجنود 
البواس��ل المرابطي��ن عل��ى الح��دود، ويتقب��ل ش��هدائهم، 

ويشفي مصابهم.
بع��د ذلك ألقى أح��د الخريجين كلم��ة نيابة ع��ن زمالئه عبر 

فيها ع��ن فرحت��ه بالتخ��رج خدم��ة للوطن، مقدمًا ش��كره 
للقائمين على إتمام الدورة وما وجدوه من رعاية ودعم منذ 
التحاقه��م بالقوات، موضحًا أنهم أمض��وا في هذه الدورة 
ما يقارب التسعة أشهر, بين الدراسة والتدريب والتوجيه من 

قادتهم ورؤسائهم ومعلميهم.
بعدها شاهد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات 
والحضور العرض العسكري للخريجين وأداء القسم، وعدد 
م��ن الفرضي��ات التي ش��ملت فرضي��ة رماية الثق��ة وفرضية 
االش��تباك والس��يطرة, ومهارة النزول من البرج، وعرضًا لكتل 

الهرولة واآلليات العسكرية, تال ذلك إعالن النتائج.

األخبــــار
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اللواء الجباري يدشن »سيارة اإلسعاف« بمقر قيادة القوات

الرياض � 
دش��ن قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري سيارة اإلس��عاف الجديدة الخاصة بأعمال الخدمات 
الطبي��ة بالق��وات وبحضور المس��اعد للش��ئون اإلدارية اللواء 

منصور بن عبداهلل الشدي.
واطلع اللواء الجباري إلى ش��رح مفصل عن تجهيزات س��يارة 
اإلسعاف وما تحتويه من معدات وأجهزة طبية تساعد بعد 
توفي��ق اهلل في إنق��اذ المصابين وتقدي��م الخدمات الطبية 
له��م قب��ل وصوله��م للمستش��فيات، وتحت��وي مقصورة 
اإلس��عاف عل��ى أرضي��ة مض��ادة للم��اء ومقاوم��ة للرطوبة 
والحريق باإلضافة إلى عدد م��ن أحدث األجهزة الطبية التي 

غالبًا ما ُتستخدم في هذا النوع من السيارات. 
وتستخدم سيارات اإلسعاف لنقل المصابين والمشاركة في 
المهم��ات الرس��مية والميدانية في موس��م الحج باإلضافة 

لمشاريع الرماية والتمارين التعبوية.
وق��دم قائ��د الق��وات ش��كره وتقدي��ره  لصاح��ب الس��مو 

الملك��ي وزير الداخلي��ة األمير عبدالعزيز بن س��عود بن نايف 
بن عبدالعزيز على دعمه وتوجيهاته المستمرة للعمل على 
تطوير مس��توى كافة الخدمات المقدمة لمنسوبي القوات 

في جميع المواقع التي يعملون بها.
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اللواء الجباري يعقد اجتماعًا بالرئيس التنفيذي للسالمة واألمن 
الصناعي بشركة أرامكو السعودية

الظهران  � 
عقد قائد قوات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حسن 
الجباري، مؤخرًا، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للسالمة 
واألمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية األستاذ بدر 
بن فه��د القدران، وذلك بمركز تدري��ب األمن الصناعي 
بمدينة الظهران، وذلك لمناقش��ة ما تم االتفاق عليه 
في االجتماعات الس��ابقة بمش��اركة األم��ن الصناعي 
في النقاط المتقدمة مع قوات أمن المنش��آت وُسبل 
تطويره��ا للوص��ول إل��ى تكام��ل العم��ل األمني في 
جميع المواقع التي تقوم قوات أمن المنشآت بتوفير 

األمن والحماية لها. وحضر االجتماع مدير عام عمليات 
األم��ن الصناعي بش��ركة أرامكو الس��عودية األس��تاذ 
علي بن محمد الزهراني ومدير إدارة المس��اندة لألمن 
الصناعي األستاذ جابر بن أحمد السهيمي ومدير إدارة 
أعمال األمن الصناعي في المنطقة الجنوبية األس��تاذ 
خالد بن أحم��د بوعلي ومدير إدارة منع الخس��ائر عبد 
اهلل بن علي الغامدي، ومن قوات أمن المنش��آت قائد 
قوة أمن المنش��آت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن 
محمد الغامدي ومس��اعد قائد قوات أمن المنش��آت 

للعمليات وعدد من قادة محافظات الشرقية.
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اللواء الجباري يترأس وفد المملكة لبحث وتطوير آليات حماية
المنشآت البترولية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي

الرياض � 
ترأس اللواء سعد بن حسن الجباري قائد قوات أمن المنشآت 
وفد المملكة في االجتماع السادس للجنة حماية المنشآت 
البترولي��ة والصناعي��ة والحيوي��ة، والذي عقد مؤخ��رًا بفندق 
الفورس��يزونز بالرياض، بحضور ممثل��ي دول مجلس التعاون 

الخليجي وأمانة دول مجلس التعاون.
وت��م مناقش��ة ُس��بل وآلي��ات الرفع م��ن المس��توى األمني 
والحماية التي تقدم للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وق��ال اللواء الجباري في تصري��ح صحفي إن الهدف من هذا 
االجتماع هو تحقيق أعلى معايير األمن والحماية للمنش��آت 
البترولي��ة والصناعي��ة والحيوي��ة وتب��ادل الخب��رات للوص��ول 
إلى نتائ��ج إيجابية تحقق تطلع��ات والة األمر حفظهم اهلل.
و أش��اد اللواء الجب��اري بدور األمانة العام��ة لمجلس التعاون 
الخليج��ي الت��ي تس��عى دائم��ًا إلى اإلس��هام ف��ي تحقيق 
إس��تراتيجية األمن الش��امل وحماية المق��درات االقتصادية 
ف��ي دول المجل��س والمش��اركة في درء المخاط��ر وحماية 

أرواح العاملين.
من جانب آخ��ر زارت الوفود المش��اركة مركز الملك عبداهلل 
للدراس��ات والبح��وث البترولي��ة لإلط��الع عل��ى ما تق��وم به 
المملكة من توفير الحماية الالزمة للمنشآت وما يقدم في 
ذلك من دراس��ات أمنية ش��املة. كما اطلع��ت الوفود على 
مرافق المركز وما يقدمه من خدمات تس��هم في تحسين 
االس��تفادة م��ن جمي��ع اإلمكاني��ات المتوف��رة ف��ي مج��ال 

الطاقة والبترول.
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قائد قوات أمن المنشآت يدشن جهاز الخدمات الذاتية اإللكترونية

الرياض � 
دش��ن قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجب��اري، مؤخرًا، جه��از الخدم��ة الذاتية، وذل��ك بمقر قيادة 
القوات، وبحضور المس��اعد للشؤون اإلدارية اللواء منصور بن 
عبداهلل الشدي وعدد من كبار الضباط. ويقدم جهاز الخدمة 
الذاتية العديد من الخدمات االلكترونية لمنس��وبي القوات. 
وقد اس��تمع اللواء الجباري إلى شرح مفصل من مدير اإلدارة 
العام��ة لتقني��ة المعلوم��ات المكلف مقدم بن��در بن أحمد 
الصبح��ى عن أب��رز الخدمات الت��ي يقدمها الجه��از الهادف 
الق��وات  لمنس��وبي  اإللكتروني��ة  التعام��الت  تس��هيل  إل��ى 
وكذلك نشر ثقافة الخدمات اإللكترونية وتقديم الخدمات 
للمس��تفيدين في جمي��ع المواق��ع على مس��توى مناطق 

المملكة على مدار 24 ساعة.
وتتمثل الخدمات المقدمة والمتاحة في خدمة االستعالم 
ع��ن المعام��الت، وتقدي��م طلب��ات اإلج��ازات، والعدي��د من 

الخدمات التي تهم المستفيدين.

من جانبه، أكد اللواء الجباري سعي القوات إلى مواكبة كل 
ما هو جديد في عالم التقنية والعمل على االستفادة منها 
للتسهيل على منسوبي القوات وتحقيقًا لرؤية 2030 والعمل 
على بناء منظومة تكاملية للحكوم��ة اإللكترونية بالقوات.
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مكة المكرمة  � 
تفق��د قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجب��اري مواق��ع الق��وات بمنطقة مك��ة المكرم��ة واطلع 
على س��ير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات 
الت��ي قد تواجه منس��وبي القوات بكافة مناط��ق المملكة.
وب��دأت الجول��ة بمحافظة القنف��ذة حي��ث زار محطة توليد 
كهرب��اء تهام��ة المركزي��ة وانتق��ل بع��د ذلك إل��ى المواقع 
التابعة لقوة أمن المنش��آت بمحافظ��ة الطائف للتأكد من 
س��ير العمل حسب الخطط المرس��ومة ووفق ما أعد لذلك 
م��ن مهام وأعمال تتناس��ب م��ع طبيعة تقدي��م الخدمات 

األمنية بالموقع.
وبعد ذلك انتقل إلى العاصمة المقدسة ثم توجه بعد ذلك 
إل��ى محافظة رابغ وتفقد مواقعه��ا وختم جولته بمواقع 

القوات بمحافظة جدة.
ورافق قائ��د القوات خ��الل الجولة قائد قوة أمن المنش��آت 
بمنطقة مكة المكرمة المكلف العميد عبد اهلل بن محمد 

العوفي وعدد من أركانات القوات.
وفي ختام جولته، قدم اللواء الجباري شكره وتقديره لجميع 
الجه��ات القائمين على حراس��تها ودعمهم غي��ر المحدود 
لمنس��وبي القوات على أرض الميدان ومساهمتهم الفاعلة 
في تقديم كافة التسهيالت التي تساعد على تأدية منسوبي 

خالل تفقده مواقع القوات بمنطقة مكة المكرمة..

اللواء الجباري: وطننا يستحق التضحية ومهما قدمنا فلن نوفيه حقه 

قوات أمن المنش��آت لمهامهم األمنية بكل يسر وسهولة.
كم��ا ق��دم اللواء الجب��اري ش��كره وتقديره لقائ��د قوة أمن 
المنش��آت بمنطقة مك��ة المكرمة وكافة منس��وبي القوة 
وحثه��م على ب��ذل المزيد م��ن الجهود والح��رص واليقظة 

أثناء أداء عملهم.
وقال الل��واء الجباري: »وطننا يس��تحق التضحية وقدم لكم 
الكثي��ر ومهم��ا قدمن��ا فلن نوفي��ه حقه وم��ا زيارتن��ا لكم 
الي��وم إال للوقوف عل��ى متطلباتك��م وتلبي��ة احتياجاتكم 
وتهيئة البيئة المناسبة لتأديتكم لمهامكم األمنية بأحدث 
الوس��ائل واإلمكانيات ونسأل اهلل أن يديم على وطننا نعمة 

األمن واألمان في ظل قيادتنا الحكيمة«.
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الرياض   � 
رع��ى  قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجب��اري، مؤخ��رًا، خت��ام بطولة قائ��د القوات لك��رة القدم 
واختراق الضاحية، وذلك بنادي الشركة السعودية للكهرباء 
بمدينة الرياض وجمعت المباراة الختامية منتخبي قوة أمن 
المنشآت بمنطقة جازان وقوة المنطقة الشرقية, وشهدت 
المباراة تنافس��ًا مثيرًا حتى آخر دقيقة قبل أن يعلن الحكم 
نهاية األش��واط األصلي��ة بالتعادل الس��لبي انتقل��ت المباراة 
بعده��ا إل��ى ركالت الترجي��ح والت��ي ف��از فيه��ا منتخب قوة 
ج��ازان 5/6 معلن��ًا التتويج ببطولة قائد الق��وات للمرة األولى 

في تاريخه.
وأوض��ح قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري أن ما وصلت إليه القوات من مس��توى عاٍل في هذه 
البطول��ة إنما يعك��س التطور الذي نس��عى إليه جميعًا في 
الق��وات عل��ى جمي��ع المس��تويات التدريبي��ة أي كان نوعها 
سواء على الصعيد الرياضي أو الفرضيات أو العمل الميداني 
وكذل��ك العمل اإلداري, وعبر اللواء الجباري عن س��عادته لما 
ش��اهده من انس��جام وتنافس ش��ريف يعكس مدى الروح 

فازت بها قوة منطقة جازان..

اللواء الجباري يرعى ختام دورة قائد القوات الخامسة

الرياضية التي لها األثر على منس��وبينا ف��ي مجال أعمالهم 
داخ��ل الق��وات، وهنأ الجب��اري الجمي��ع معتبرًا بأن��ه ال يوجد 
خاس��ر فالجميع فائزون بهذه البطولة, مقدمًا شكره  لكل 
من س��اهم  في إنجاح هذه البطولة س��واًء م��ن القطاعات 

الحكومية أو الخاصة.
بع��د ذلك س��لم راعي الحف��ل الميدالي��ات والجوائ��ز للفرق 
البطول��ة  كأس  وس��لم  ال��دورة  به��ذه  الفائزي��ن  واألف��راد 
والميدالي��ات الذهبي��ة لقوة أمن المنش��آت بمنطق��ة جازان.
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الرياض   � 
دش��ن قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجب��اري الحمل��ة التعريفي��ة بأنظم��ة الق��وات والتي تهدف 
إلى تعريف منس��وبي القوات بالخدمات المقدمة لهم من 
خالل بوابة القوات للخدمات اإللكترونية والتي تعد الخطوة 
األول��ى لتحول القوات م��ن التعامالت الورقي��ة إلى تعامالت 

قائد قوات أمن المنشآت يدشن الحملة التعريفية 
بأنظمة القوات

الحكومة اإللكترونية تحقيقًا لرؤية 2030.
وبه��ذه المناس��بة عب��ر الل��واء الجب��اري ونيابة عن منس��وبي 
الق��وات ع��ن فخ��ره واعت��زازه بتدش��ين الحمل��ة التعريفية، 
مؤكدًا على ضرورة بذل كل ما من ش��أنه تسهيل الخدمات 
لمنسوبي القوات، حضر مراسم التدشين نائب قائد القوات 

اللواء حميد بن محمد الجحدلي.
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الرياض   � 
قلد قائد قوات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن الجباري »53« ضابطًا من منس��وبي القوات رتبهم الجديدة بعد صدور 
األوام��ر الملكية بترقيتهم من رتبهم الحالية إلى الرتب التي يس��تحقونها. وش��مل ذل��ك »37« ضابطًا من رتبة مالزم أول إلى 

رتبة نقيب، وضابطًا من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، وضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم و»14« ضابطًا من رتبة مقدم إلى عقيد.
وبه��ذه المناس��بة ق��دم قائد القوات التهنئ��ة للجميع متمنيًا له��م التوفيق والنج��اح وحثهم على بذل المزي��د من الجهد 

والعطاء ألداء واجباتهم بكل جد ونشاط.

قائد قوات أمن المنشآت يقلد »53« ضابطًا 
رتبهم الجديد
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تبوك  � 
قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، 
مؤخرًا، بجولة تفقدية لمنطقة تبوك زار من خاللها المواقع 
التي تقوم الق��وات بتقديم الحماية األمني��ة لها وذلك في 
إطار الجوالت التفقدية الت��ي يقوم بها قائد القوات لجميع 
أف��رع الق��وات بالمملكة, وب��دأت الزيارة بافتت��اح  مبنى مركز 
أمن المنش��آت بمدينة تبوك اس��تكمل بعدها اللواء الجباري 
الجول��ة التفقدي��ة عل��ى المواق��ع والوق��وف عل��ى جمي��ع 
االحتياجات وتذليل الصعاب لتس��هيل س��ير العمل وتقديم 

الحماية األمنية الكافية لها بمشيئة اهلل.
واجتمع اللواء الجباري بمنسوبي قوة أمن المنشآت بمنطقة 
تبوك حيث شدد على ضرورة االلتزام بالمهام المناطة بهم 
وذلك للذود عن مقدرات وطننا الغالي، مؤكدًا أن رجال أمننا 

هم العين الساهرة على هذه األرض الطاهرة. 
عقب ذلك، انتق��ل اللواء الجباري إل��ى محافظة ضباء زار من 

خاللها العديد من المواقع منهيًا جولته بمحافظة الوجه.

اللواء الجباري يفتتح مركز أمن المنشآت بتبوك ويتفقد 
مواقع المنطقة

وف��ي ختام الجولة، أكد اللواء الجباري أن هذه الجوالت تأتي 
في إطار الوقوف على س��ير أعمال القوات وتس��هيل كل ما 
م��ن ش��أنه تقديم أفض��ل المس��تويات في مج��ال األعمال 
األمني��ة. رافق الل��واء الجباري في جولته قائ��د منطقة تبوك 

وعدد من الضباط.
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الرياض   � 
اجتم��ع قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري، مؤخرًا، بنائب رئيس الش��ركة الس��عودية للكهرباء 
للخدم��ات العام��ة المهندس عاي��ش الش��مري وذلك بمقر 

الشركة بالرياض.
واطل��ع الل��واء الجب��اري ف��ي بداي��ة االجتم��اع عل��ى مالمح 
المملك��ة  ف��ي  الكهرب��اء  وإم��دادات  الش��ركة  توجه��ات 

والمشاريع المستقبلية للشركة.
كما قدم المهندس الش��مري ش��رحًا عن نشاطات الشركة 

قائد القوات يجتمع بنائب رئيس شركة الكهرباء 
للخدمات العامة

وال��دور ال��ذي تقوم به إلم��داد الطاق��ة الكهربائية بوصفها 
أكبر ش��ركة في الشرق األوسط وش��مال إفريقيا, مؤكدًا أن 
الش��ركة تعمل على زيادة كف��اءة قدرتها من توليد الطاقة 

بما يسهم في رفع كفاءة إنتاجها.
ثم ش��اهد الل��واء الجب��اري عرض��ًا وثائقيًا للخدم��ات األمنية 
الت��ي تقدمها الش��ركة للرفع من مس��توى الحماية األمنية 
لمرافقه��ا بالتعاون مع ق��وات أمن المنش��آت, كما قدمت 
قوات أمن المنشآت عرضًا مرئيًا عن أبرز اإلنجازات األمنية وطرق 
الحماية المقدمة لمرافق الش��ركة على مستوى المملكة.
وق��دم اللواء الجباري ش��كره وكافة منس��وبي ق��وات أمن 
المنشآت للشركة الس��عودية للكهرباء على ما تقدمه من 
دعم ومس��اندة في كاف��ة أعمال القوات, وق��ال: »مقدرات 
الوط��ن أمان��ة ونح��ن نعمل معك��م ب��روح الفري��ق الواحد 
ويتحق��ق العم��ل األمن��ي الناجح بتضاف��ر الجه��ود ونكران 
الذات والتعاون اإليجابي ما بين قوات أمن المنش��آت واألمن 
الصناعي ليتحقق الهدف المنش��ود في تأمين أعلى درجات 
األمن والحماية لمقدرات الوطن في جميع أنحاء المملكة«.

وس��أل اللواء الجب��اري المولى عز وجل أن يدي��م علينا نعمة 
األمن واألمان ف��ي ظل حكومة خادم الحرمين الش��ريفين 

وسمو ولي عهده األمين »حفظهما اهلل«.
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بريدة  � 
قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، 
مؤخ��رًا، بجول��ة تفقدي��ة لمنطق��ة القصيم للوق��وف على 
س��ير العمل، حيث بدأت الزيارة من محافظة الفويلق انتقل 
بعده��ا إل��ى مدينة عنيزة منهي��ًا جولته بمدين��ة بريدة حيث 
اجتمع بمنس��وبي قوة منطق��ة القصيم حثهم فيها على 
تأدية أعمالهم وتقديم الغالي والنفيس للذود عن مقدرات 
وطنن��ا الغالي، مؤكدًا حرص حكومة خ��ادم الحرمين على 

اللواء الجباري يجري جولة تفقدية لمنطقة القصيم 
ويفتتح عددًا من المباني

تقديم كل ما من  ش��أنه تسهيل س��ير العمل سواًء إداريًا أو 
ميدانيًا.

وعل��ى صعيدًا آخر افتت��ح اللواء الجباري بمدين��ة بريدة مبنى 
رق��م )2( ورقم )3(  بقيادة قوة منطق��ة القصيم باإلضافة 
إل��ى قاعة قائد الق��وات وقاعة الش��هيد الجن��دي ماجد بن 

عايض الغامدي.
رافق اللواء الجباري في جولته المس��اعد لش��ئون العمليات 

المكلف العميد محمد بن جزاء الحربي وعدد من الضباط.
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الرياض   � 
تحت رعاية قائد قوات أمن المنش��آت اللواء سعد بن حسن 
الجب��اري عق��دت إدارة التوجي��ه الفك��ري والمعن��وي بقيادة 
الق��وات، مؤخ��رًا، ورش��ة العم��ل الثاني��ة لألئم��ة والمؤذني��ن 
وخدام المس��اجد والتي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي 
في العلوم الشرعية وتحديد المهام الواجبة عليهم سواًء 
على صعي��د أداء أعمالهم اليومية أو المش��اركة في بعض 

األعمال اإلصالحية والتطوعية لمنسوبي القوات.
وعلى هامش أوراق الورش��ة ألقى اللواء الجباري كلمة بهذه 
المناس��بة حث فيه��ا األئم��ة والمؤذنين عل��ى تقديم أعلى 
المس��تويات وطلب األجر والمثوبة من اهلل سبحانه وتعالى، 
موضح��ًا أن ه��ذه األعم��ال محبب��ة ل��دى الجمي��ع فيج��ب 
اإلخ��الص والتفاني في خدمة بيوت اهلل والمصلين والحرص 
على التحلي باألخالق الدينية واالبتعاد عن الشبهات، مؤكدًا 
على ض��رورة االلتزام بالكتاب والس��نة والعم��ل على تطبيق 

شرع اهلل للوصول إلى الغاية سواء في الدنيا أو اآلخرة.

إدارة التوجيه الفكري والمعنوي تعقد ورشة العمل 
الثانية لألئمة والمؤذنين وخدام المساجد

وعب��ر مدي��ر إدارة التوجي��ه الفك��ري والمعن��وي الرائ��د خالد 
ب��ن مرزوق الزهراني عن ش��كره وامتنانه لقائ��د القوات على 
هذه الرعاية الكريمة، مبينًا أن هذه الورش��ة تهدف إلى رفع 
المستوى الشرعي لدى المستهدفين وتحقيق أعلى درجات 

االتقان في العمل الذي يقومون به.
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مكة المكرمة  � 
دش��ن قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري، مؤخ��رًا، المعرض الدائم للمتفج��رات، وذلك بمركز 
تدري��ب القوات بمنطق��ه مكة المكرمة. ويه��دف المعرض 
إل��ى التعري��ف بأن��واع الم��واد المتفج��رة وط��رق تش��ريكها 
بالمركب��ات والتعام��ل معه��ا به��دف رفع مس��توى ثقافة 
حراس��تها. عل��ى  القائمي��ن  بالمواق��ع  الق��وات  منس��وبي 
واس��تمع الل��واء الجب��اري إل��ى ش��رح مفص��ل ع��ن أقس��ام 
المع��رض ومحتوياته وأحدث الطرق واألس��اليب في إدخال 

المواد الممنوعة أي كان نوعها.
وقدم الرائد صويلح المنتش��ري قائد مركز تدريب قوات أمن 
المنش��آت بمنطقه مكة ش��كره وتقديره إلى اللواء الجباري 
عل��ى تش��ريفه وافتتاحه له��ذا المعرض، مؤك��دًا أن القوات 
وصلت إلى مس��توى عاٍل من التدري��ب والتأهيل وفق أحدث 
المس��تويات العالمي��ة بم��ا يحقق تطلع��ات قيادتن��ا العليا، 
مثمنًا لقائد القوات حضوره لحفل االفتتاح ودعمه المستمر 

لجميع أعمال التدريب.
من جان��ب آخر أكد الل��واء الجبارى س��عي الق��وات إلى رفع 
مس��توى منس��وبيها مهنيًا وثقافيًا في التعامل مع جميع 

اللواء الجباري يدشن المعرض الدائم للمتفجرات بمركز تدريب القوات 
بمنطقه مكة المكرمة

الم��واد الممنوعة والتصدي إلى إدخاله��ا للمواقع القائمين 
على حراس��تها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنية من تقدم 

وبما يتناسب مع طبيعة كل موقع.
وقدم اللواء الجباري ش��كره وتقديره لكافة منسوبي مركز 
تدريب القوات بمنطقه مكة المكرمة، مؤكدًا أن أمن وطننا 
ال مس��اومة عليه وأنن��ا جميعًا نعمل لتحقي��ق أعلى درجات 
األمن والحماية لوطننا الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة 
وعلي رأسها خادم الحرمين الش��ريفين وسمو ولي العهد، 
حفظهما اهلل، داعيًا اهلل أن يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره.
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جازان  � 
اس��تقبل صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد ب��ن ناصر بن 
عبدالعزي��ز أمي��ر منطق��ة ج��ازان, ف��ي مكتبه باإلم��ارة يوم 
االثنين  01 ذو القعدة 1438ه� الموافق 24 يوليه 2017م, بحضور 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن عبدالعزي��ز بن 
محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, قائد قوة أمن 
المنش��آت بمنطقة ج��ازان العميد فيصل بن ني��اف العتيبي, 
بمناس��بة تعيين��ه قائ��دًا لق��وة أم��ن المنش��آت بالمنطق��ة.
ورح��ب األمير محمد ب��ن ناصر في بداية االس��تقبال بالعميد 
العتيبي, متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائدًا جديدًا 
لق��وة أم��ن المنش��آت بج��ازان وجميع زمالئ��ه أف��راد القوة.
بجمي��ع  األم��ن  لرج��ال  وتقدي��ره  اعت��زازه  س��موه  وأك��د 

أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

حماي��ة  أهمي��ة  مبين��ًا  واألمني��ة,  العس��كرية  القطاع��ات 
المنش��آت الحيوية والمواقع االقتصادي��ة بالمنطقة، وذلك 
دلي��ل ق��وة االقتص��اد ووضعه��ا الجغرافي واألمن��ي، وهو 
م��ا يتطل��ب تضاف��ر وتكات��ف الجه��ود بالقطاع��ات األمنية 
والعس��كرية للحفاظ عل��ى الجانب األمني الممي��ز وحماية 
المنش��آت بفض��ل متابع��ة وتوجيه��ات القي��ادة الرش��يدة.
من جهته عبر قائد قوة أمن المنشآت بجازان العميد فيصل 
العتيب��ي ع��ن س��عادته بلقاء س��مو أمي��ر المنطقة، وس��مو 
نائب��ه وما اس��تمع إلي��ه من توجيه��ات, س��ائاًل اهلل تعالى أن 
يمده بعون��ه وتوفيقه لخدمة الدين ث��م الملك والمواطن.
حضر االستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون األمنية 

سلطان بن أحمد السديري.
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نجران  � 
كّرم صاحب الس��مو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مس��اعد، 
أمي��ر منطق��ة نج��ران، بمكتبه ف��ي دي��وان االم��ارة، مؤخرًا، 
العميد فيصل بن نياف العتيبي، بمناس��بة انتهاء فترة عمله 
قائ��دًا لق��وة أم��ن المنش��آت بالمنطق��ة، فيما ب��ارك تكليف 

العميد ركن إبراهيم بن حمد الدوسري خلفًا له.
وأعرب س��موه عن ش��كره لما قدمه العميد فيصل العتيبي 
طوال فترة عمله بالمنطق��ة، وعن أمنياته بالتوفيق للجميع 

في المرحلة المقبلة.
من جهتهم��ا عبر العميد فيصل العتيب��ي والعميد إبراهيم 
الدوسري، عن شكرهما لسمو أمير المنطقة، على توجيهاته 
الس��ديدة، مؤكدين أن ما يقدمانه واجب في سبيل الوطن، 

الذي يستحق بذل كل جهد وعطاء.

أمير نجران يكرم »العتيبي« ويبارك تكليف»الدوسري« 
قائدًا لقوة أمن المنشآت بالمنطقة
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الدمام   � 
اس��تقبل صاحب الس��مو الملك��ي األمير أحمد ب��ن فهد بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز نائ��ب أمي��ر المنطقة الش��رقية في 
مكتبه باإلمارة يوم الخميس 26 ش��وال 1438ه��� الموافق 20 
يولي��ه 2017م، قائد قوة أمن المنش��آت بالمنطقة الش��رقية 

اللواء سعد الغامدي، وعدد من منسوبي القوة.
وأثن��ى س��موه على جهود رج��ال أمن المنش��آت في حماية 

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

المنشآت الحيوية والمهمة، منوهًا سموه بما شهدته القوة 
من تطور في قدراتها البش��رية والتجهيزات، مشددًا سموه 
عل��ى ض��رورة متابعة الت��زام المنش��آت بالتعليم��ات األمنية، 
متمنيًا للعاملين في قوة أمن المنش��آت التوفيق والس��داد.
م��ن جانب��ه عبر اللواء س��عد الغام��دي عن ش��كره وتقديره 
لس��مو نائب أمي��ر المنطقة الش��رقية على اهتمام س��موه 

ودعمه لعمل القوة.
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سكاكا  � 
استقبل صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن فهد بن 
تركي ب��ن عبدالعزيز نائب أمير منطق��ة الجوف بمكتبه في 
دي��وان اإلم��ارة يوم االثني��ن 1 ذو القعدة 1438ه��� الموافق 24 
يوليو 2017م، قائد أمن قوة المنشآت بالمنطقة العميد خالد 
ب��ن عبد اهلل الفي��اض، الذي قدم التهنئة لس��موه بمناس��بة 

تعيينه نائبًا ألمير المنطقة.
وق��دم العميد الفياض ش��رحًا عن مهام القوة والمنش��آت 
التي تتولى حمايتها، موضحًا لس��موه أن قوة أمن المنشآت 
تم اس��تحداثها ف��ي المنطقة مؤخ��رًا وج��اري العمل على 
تجهي��ز الموقع للبدء في تولي مهام العمل. وأعرب س��مو 
نائ��ب أمي��ر منطق��ة الج��وف ع��ن أمنيات��ه له��م بالتوفيق.

نائب أمير الجوف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
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جدة  � 
دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري 
المش��روع الخيري األول لش��هداء الواجب في ش��هر رمضان 
المبارك لهذا العام وذلك بتوزيع اإلفطار الخيري األول بمركز 

تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد قائد قوات أمن المنشآت أن المشروع يأتي امتداًدا لما 
توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومتابعة 
ورعاية للش��هداء وأس��رهم، مؤكدًا أهمي��ة االهتمام بمثل 
هذه المش��اريع وتطويره��ا وتعميمها عل��ى جميع مناطق 
المملك��ة ليعم خيرها على ش��هدائنا، داعيًا اهلل عز وجل أن 
يغفر لهم وأن يجعل تضحيتهم خالصة في سبيل اهلل وأن 

يجمعنا بهم في جنات النعيم.

قائد القوات يدشن المشروع الخيري األول لشهداء الواجب
بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة

وأوض��ح المتح��دث اإلعالمي مدي��ر إدارة العالق��ات واإلعالم 
بقوات أمن المنش��آت المشرف على المش��روع الخيري األول 
لش��هداء الواج��ب العقيد خال��د الزهراني، أن المش��روع تم 
تقس��يمه إلى ثالث مراحل رئيسية المرحلة األولى عمرة أسر 
الشهداء، حيث تم الترتيب لنقل وتسكين أسر الشهداء من 
مناطقه��م إلى مك��ة المكرمة ومتابع��ة تأديتهم للعمرة 
والمك��وث في مكة لم��دة يومين ومن ث��م توديعهم إلى 
مناطقهم، أما المرحلة الثانية فخصصت إلفطار صائم وتم 
خالله��ا توزيع أكث��ر من 400 وجبة إفط��ار، في حين خصصت 
المرحل��ة الثالث��ة م��ن المش��روع ألداء العمرة عن الش��هداء 
والتي تبرع بها أربعة من منس��وبي المركز ب��أداء العمرة عن 
أربعة من ش��هداء الواجب كمب��ادرة وفاء لش��هداء الوطن.
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عرعر    � 
اختتمت جامعة الحدود الش��مالية، مؤخرًا، دورات تدريبية 
لمنس��وبي ق��وات أمن المنش��آت والت��ي نظمته��ا عمادة 
خدم��ة المجتم��ع والتعلي��م المس��تمر بالجامع��ة، وذلك 
في إطار خدم��ة المجتمع وتفعيل الش��راكة المجتمعية 
والتعاون م��ع القطاعات الحكومي��ة والخاصة في مجال 

التدريب.
وتضمن البرنامج الذي اس��تمر ثالثة أشهر دورتين تدريبيتين 
بعنوان»تعلي��م الحاس��ب اآلل��ي« و»التحري��ر والس��كرتارية 
المكتبي��ة«، بواق��ع »90« س��اعة تدريبي��ة، ت��م تنظيمها في 
المجتم��ع  خدم��ة  بعم��ادة  الذكي��ة  التدريبي��ة  القاع��ات 
م��ن  متدرب��ًا   »31« وحضره��ا  بعرع��ر،  المس��تمر  والتعلي��م 

منسوبي قطاع أمن المنشآت.
وف��ي نهاي��ة البرنام��ج التدريب��ي س��لم الدكت��ور معن بن 

محمد المدني، ش��هادات اجتياز ال��دورات للمتدربين، وذلك 
بحضور سعادة قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة الحدود 
الش��مالية العمي��د عب��داهلل ب��ن حم��ود الوش��يح، ووكالء 
العم��ادة، ث��م ق��دم عمي��د خدم��ة المجتم��ع والتعلي��م 

المستمر هدية تذكارية لقائد قوة أمن المنشآت.
وقدم قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية 
شكره لجامعة الحدود الش��مالية ممثلة بمعالي مديرها 
الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، على دعمه المستمر للتعاون 
البن��اء والمثمر بين الجامعة ومختلف القطاعات الرس��مية 
واألهلية بالمنطقة، وما تقدمه من برامج تدريبية تس��هم 
في صقل خبرات ومهارات المتدربين، والتي يقدمها خبراء 
وأعضاء هيئ��ة التدريس بالجامعة مم��ن يتمتعون بالخبرة 
والكف��اءة العالية، مؤكدًا اس��تمرار التعاون المش��ترك بين 

قطاع أمن المنشآت وجامعة الحدود الشمالية.

األخبــــار

مكة المكرمة  � 
خرج��ت جامع��ة أم القرى، مؤخ��رًا، »26« ضابطًا م��ن قيادات 
مركز تدريب قوات أمن المنش��آت بمنطق��ة مكة المكرمة، 
بع��د إكمالهم للدورة التدريبي��ة والبرنامج التدريبي »مهارات 
القيادة واإلدارة والريادة الش��خصية« التي نظمتها الجامعة 
ممثل��ة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المس��تمر، على 

مدار ثالثة أشهر.
من جهت��ه أوضح وكي��ل كلية خدم��ة المجتم��ع والتعليم 
المس��تمر رئيس قس��م التدري��ب بالكلية الدكتور س��الم بن 
عبداهلل العتيبي أن هذه الدورة شملت مجموعة من البرامج 
ف��ي مه��ارات القي��ادة واإلدارة والريادة الش��خصية لقيادات 
وضباط مركز تدريب قوات أمن المنش��آت في منطقة مكة 
المكرمة، مش��يرًا إلى أن هذه الدورة س��تليها مجموعة من 

جامعة أم القرى تخرج »26« ضابطًا من قوة أمن 
المنشآت بمكة المكرمة

ال��دورات ف��ي إدارة الحش��ود ولغ��ات الش��عوب اإلس��المية 
والحاس��ب والتقني��ة لمنس��وبي إدارة ق��وات أمن المنش��آت 

والقطاعات المختلفة.
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ملف العدد

اليوم الوطـــ87ـــني.. ملحمة 
تاريخية لمسيرة التوحيد والتنمية  

احتفى السعوديون يوم السبت الثالث والعشرون من سبتمبر الماضي بذكرى اليوم 
الوطنــي الســابع والثمانين للمملكة العربية الســعودية.. وهي ذكــرى محفورة في 
وجدان كل ســعودي.. حيث أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود »رحمه 
اهلل« قبل ســبعة وثمانــون عامًا، توحيد بالدنــا المباركة الطاهرة تحــت راية »ال إله إال 
اهلل محمد رســول اهلل«، وأطلق اســم »المملكة العربية السعودية« عليها وذلك في 
التاسع عشر من شهر جمادى األولى من سنة 1351هـ بعد جهاد استمر اثنين وثالثين 
عامــًا، أرســى خاللها قواعــد هذا البنيان على هدي كتاب اهلل الكريم وســنة رســوله 

األمين صلى اهلل عليه وسلم سائرًا في ذلك على نهج أسالفه من آل سعود.
ونســتذكر ذلــك اليــوم حينما نشــأت آنذاك دولة فتية تزهو بتطبيق شــرع اإلســالم 
وتصــدح بتعاليمــه الســمحة وقيمه اإلنســانية في كل أصقاع الدنيا ناشــرًة الســالم 
والخيــر والدعــوة المباركة باحثــًة عن العلم والتطور ســائرًة بخطــى حثيثة نحو غٍد 

أفضل لشعبها ولألمة اإلسالمية والعالم أجمع.
ونســتعيد تلــك الذكــرى ونحــن نعيــش اليــوم واقعــًا جديدًا حافــاًل بالمشــروعات 
التنمويــة الضخمــة التي تقف شــاهدًا على تقــدم ورقي المملكة أســوة بمصاف 
الــدول المتقدمة... وفي الصفحات التالية نعرض مقتطفات مضيئة من 
تلــك الذكــرى العطرة ممزوجــة بالواقع الزاهر التي تعيشــه المملكة 

في وقتنا الحاضر وذلك من خالل التقرير التالي..
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ملف العدد

ارتس��مت عل��ى أرض المملك��ة العربية 
الس��عودية ملحم��ة جهادي��ة تمّك��ن 
فيه��ا المل��ك عبدالعزي��ز »رحم��ه اهلل« 
من جمع قلوب أبناء وطنه وعقولهم 
على هدف واعد نبيل، قادهم بتوفيق 
اهلل وما حباه اهلل من حكمة، إلى إرساء 
قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ، 
حتى حب��اه اهلل بتحقيق هدفه ونش��ر 
الع��دل واألم��ن ممضيًا م��ن أجل ذلك 

سنين عمره.
ص��ور  المملك��ة  أبن��اء  نح��ن  ونعي��ش 
ومالحم ذلك التاري��خ وأكفنا مرفوعة 
الي��وم بالدع��اء هلل ع��ز وج��ل أن يجزي 
المل��ك عب��د العزي��ز »رحم��ه اهلل« خي��ر 
الج��زاء، فل��ه الفض��ل بع��د اهلل في ما 
نح��ن فيه من نعم كثي��رة ليس آخرها 
م��ا تنعم ب��ه مملكتنا من أم��ن وأمان.
وندعو بخير الجزاء ل��كل ملوكنا الذين 
تعاقبوا لخدمة اإلس��الم والمس��لمين 
جميع��ًا«  اهلل  »رحمه��م  وفات��ه  بع��د 
ولقائد مس��يرتنا وحامي بالدنا ومصدر 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  فخرن��ا 
الملك س��لمان بن عبد العزيز آل سعود 

»حفظ��ه اهلل« ذلك االس��م الذي جمع 
ف��ي حروفه الخمس��ة صفتي��ن قّل أن 
يتص��ف بهم��ا حاك��م أو قائ��د، وهم��ا 
»الس��لم واألمان«... ندعو للمك سلمان 
ألنه جنح بالمملكة نحو سلم يتمتع به 
جمي��ع مواطنيها، وألنه نصر المظلوم 
ووق��ف مع الج��ار ف��ي س��لمه وأمنه، 
وألن��ه اخت��ار عض��ده صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كيان شامخ
يقف الباحثون والمؤرخون وقفة تأمل 
وإعجاب في تاريخ هذا الكيان الش��امخ 
على البن��اء وتخطي العوائق والصعاب 
والتغلب على كل التحديات بفضل من 
اهلل وتوفيق��ه أواًل ث��م باإليم��ان القوي 
والوعي الت��ام بوحدة اله��دف وصدق 
التوّج��ه ف��ي ظ��ل تحكيم ش��رع اهلل 
والعدل في إنفاذ أحكامه لتشمل كل 

مناحي الحياة.
يتأمل��ون ونح��ن معهم قي��ام الدولة 

بمناص��رة  1157ه���  األول��ى  الس��عودية 
اإلمام محمد بن س��عود دعوة الشيخ 
محم��د بن عب��د الوه��اب الهادفة إلى 
العودة إلى اإلسالم الصحيح وتصحيح 
المعتقدات مما ش��ابها من الشبهات، 
عل��ى  اهلل«  »رحمهم��ا  تعاه��دا  حي��ث 
التعاون للع��ودة بالمجتمع  في جزيرة 
العرب إلى عقيدة اإلس��الم كما كانت 
عليه في صدر اإلسالم، وسارا على هذا 
الس��بيل لتحقيق ه��ذا اله��دف الكبير.
س��عود  آل  جه��اد  تتاب��ع  ذل��ك  بع��د 
منطلقي��ن م��ن ذات المنطل��ق فل��م 
تنطف��ئ ج��ذوة اإليم��ان ف��ي قل��وب 
الفئ��ة المؤمن��ة بانتهاء حك��م الدولة 
س��تة  زه��اء  بع��د  األول��ى  الس��عودية 
وأربعي��ن عامًا بس��بب التدخل األجنبي.
الدول��ة  قام��ت  1240ه���  الع��ام  وف��ي 
اإلم��ام  بقي��ادة  الثاني��ة  الس��عودية 
المؤس��س الثان��ي ترك��ي ب��ن عبد اهلل 
بن محمد بن س��عود »رحمه اهلل« الذي 
واصل ومن بعده أبناؤه نهج أسالفهم 

نحو ثمانية وستين عامًا.
وبزغ فج��ر الي��وم الخامس من ش��هر 
ش��وال من الع��ام 1319ه� إيذان��ًا بعهد 
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جدي��د حي��ث اس��تعاد الموّح��د الباني 
المل��ك عب��د العزيز »رحم��ه اهلل« مدينة 
الري��اض ملك آبائه وأج��داده في صورة 
صادق��ة من  صور البطولة والش��جاعة 
واإلق��دام، فوض��ع أول��ى لبن��ات ه��ذا 
البنيان الكبير على أسس قوية هدفها 
بكتاب��ه  والعم��ل  اهلل  ش��رع  تحكي��م 
وس��نة رس��وله صلى اهلل عليه وسلم .

يمضي بنا ه��ذا التاريخ الجميل لنعيش 
معان��ي قوة الرج��ل الباني المؤس��س 

ملف العدد

  ارتسمت على أرض المملكة 
العربية السعودية ملحمة 

جهادية تمّكن فيها الملك 

عبدالعزيز من جمع قلوب أبناء 

وطنه وعقولهم على هدف 

واعد نبيل 

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

40



المل��ك عبد العزيز ورجال��ه، وبرغم قلة 
م��ن  انطلق��وا  وعتاده��م،  عدده��م 
الرياض بذلك اإليمان الصادق في جهاد 
حتى جم��ع اهلل ب��ه الصفوف وأرس��ى 
دعائم الح��ق والعدل واألم��ن واألمان 
 لتتوحد القلوب على كتاب اهلل وس��نة 
نبي��ه صل��ى اهلل عليه وس��لم وكذلك 
أرج��اء البالد، حي��ث أينع��ت حينها تلك 
الجهود أمن��ًا وأمانًا واس��تقرارًا وتحول 
المجتمع إلى ش��عب متحد ومس��تقر 
والس��نة. الكت��اب  ه��دي  عل��ى  يس��ير 

نهج قويم
وانطالقًا من النهج اإلس��المي القويم 
دعا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود »رحمه اهلل« إلى التعاون العربي 
والتضامن اإلس��المي وأسهم إسهامًا 
متمي��زًا ف��ي تأس��يس جامع��ة ال��دول 
العربي��ة وفي األم��م المتح��دة عضوًا 
مؤسسًا كما س��ّجل له التاريخ مواقف 
األح��داث  م��ن  كثي��ر  ف��ي  مش��هودة 

العالمية والقضاي اإلقليمية والدولية.
رحل والدن��ا المل��ك عبدالعزي��ز »رحمه 

اهلل« بعد أن أرس��ى منهجًا قويمًا س��ار 
علي��ه أبن��اؤه م��ن بع��ده لتكتم��ل أطر 
األمن والس��الم وفق المنهج والهدف 

نفسه.

وكان المل��ك س��عود »رحم��ه اهلل« أول 
الس��ائرين على ذلك المنهج والعاملين 
ف��ي إطاره حتى ب��رزت مالم��ح التقدم 
واكتملت هياكل عدد من المؤسسات 

واألجهزة األساسية في الدولة.
وجاء من بعده رائد التضامن اإلسالمي 
المل��ك فيص��ل »رحم��ه اهلل« فتتابع��ت 
الخّي��رة وتوال��ت العطاءات  المنج��زات 
وب��دأت المملك��ة ف��ي عه��ده تنفي��ذ 

الخطط الخمسية الطموحة للتنمية.
وتدفق��ت ينابي��ع الخي��ر عط��اًء واف��رًا 
اهلل«  »رحم��ه  خال��د  المل��ك  بتس��لم 

ملف العدد

  يقف الباحثون والمؤرخون 
وقفة تأمل وإعجاب في تاريخ 

هذا الكيان الشامخ وقدرته على 

البناء وتخطي العوائق والصعاب 

والتغلب على كل التحديات 
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األمانة فتواص��ل البن��اء والنماء خدمة 
للوط��ن والمواط��ن خاص��ة واإلس��الم 
والمس��لمين عام��ة واتصل��ت خط��ط 
التنمي��ة ببعضه��ا لتحق��ق المزي��د من 

الرخاء واالس����تقرار.
وازداد البن��اء الكبي��ر عزًا ورفعة وس��اد 
عهد جدي��د من الخير والعطاء والنماء 
واإلنجاز بع��د مبايعة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك فهد ب��ن عبدالعزيز 
آل سعود »رحمه اهلل« ملكًا على البالد، 
حي��ث تمي��زت اإلنج��ازات ف��ي عه��ده 
والتكام��ل  بالش��مولية  اهلل«  »رحم��ه 
لتش��كل عملي��ة تنمي��ة ش��املة ف��ي 
بن��اء وطن وقي��ادة حكيمة ف��ذة ألمة 
جّس��دت م��ا اتصف به المل��ك فهد بن 
»رحم��ه اهلل« من  عبدالعزي��ز 
أبرزها  صفات عديدة م��ن 
اهلل  بكت������اب  تمس��كه 
وس��نة رس��وله وتفانيه 
وطن���ه  خ���دم��ة  ف��ي 
وأمت������ه  ومواطن�ي�����ه 
والمجتم�ع  اإلس���المية 

اإلنساني أجمع.
االثني��ن  ي��وم  وف��ي 
1ه���   4 2 6 /6 /2 6

بايع��ت  2005م  أغس��طس   1 المواف��ق 
األسرة المالكة صاحب السمو الملكي 
األمير عبد اهلل بن عبدالعزيز آل س��عود 
ول��ي العه��د مل��كًا عل��ى الب��الد وفق 
المادة الخامسة من النظام األساسي 

للحكم.
وش��هدت المملكة العربية السعودية 
ف��ي عهد خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل س��عود 
المنج��زات  م��ن  المزي��د  اهلل«  »رحم��ه 
التنموية العمالقة على امتداد الوطن 
التعليمي��ة  القطاع��ات  مختل��ف  ف��ي 
والمواص��الت  والنق��ل  والصحي��ة 
والصناع��ة والكهرباء والمي��اه والزراعة 

واالقتصاد.
وأظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي 
مض��ت من خطة التنمي��ة الثامنة 1425 
/ 1430ه��� إنج��ازات حقق��ت المع��دالت 
وف��ي  الخط��ة  ف��ي  المس��تهدفة 
بعض الح��االت ف��اق النم��و المعدالت 

المستهدفة.

رؤية طموحة
والي��وم، نعيش جميعن��ا حاضرًا مميزًا، 
ونتطل��ع لمس��تقبل أكثر تمي��زًا، تملؤنا 
الثقة بذلك إيمانًا وثقة بعنوان المرحلة 
»س��لمان بن عب��د العزيز« ال��ذي لم يأُل 
الحك��م  تولي��ه  من��ذ  اهلل«  »حفظ��ه 
ف��ي المملك��ة، جه��دًا ف��ي المض��ي 
قدم��ًا بمس��يرة الوطن، فق��د تعددت 
نش��اطاته ف��ي المج��االت المختلف��ة، 
أو  الداخل��ي  المس��توى  عل��ى  س��واء 
نش��اطات  س��بقه  تع��ددًا  الخارج��ي 

ف��ي مراح��ل مختلف��ة تقّل��د خالله��ا 
المناص��ب. م��ن  العدي��د  اهلل«  »رع��اه 
وتعد موافقة مجلس الوزراء على رؤية 
المملك��ة 2030 أبرز س��مات ه��ذا العهد 
الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، حيث 
ق��ال »رع��اه اهلل«: »لق��د وضع��ت نصب 
عين��ي منذ أن تش��رفت بتول��ي مقاليد 
الحكم الس��عي نحو التنمية الشاملة 
من منطلق ثوابتنا الش��رعية وتوظيف 
واالس��تفادة  وطاقاتها  بالدنا  إمكانات 
من موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات 
أفض��ل  مس��تقبل  لتحقي��ق  ومي��زات 
للوط��ن وأبنائه مع التمس��ك بعقيدتنا 
أصال��ة  عل��ى  والمحافظ��ة  الصافي��ة 
مجتمعنا وثوابته ومن ه��ذا المنطلق؛ 
وجهن��ا مجل��س الش��ؤون االقتصادية 
والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق 
م��ا نأمله ب��أن تك��ون بالدنا، بع��ون من 
اهلل وتوفيق��ه، أنموذج��ًا للعال��م على 
جميع المس��تويات، وق��د اطلعنا على 
رؤية المملكة العربية الس��عودية التي 
قدمه��ا مجلس الش��ؤون االقتصادية 
والتنمية ووافق عليه��ا مجلس الوزراء، 
ش��اكرين للمجلس ما بذل��ه من جهد 
بهذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا 
المواطني��ن والمواطن��ات العم��ل معًا 
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، سائلين 
وأن  والس��داد،  والتوفي��ق  الع��ون  اهلل 
تك��ون رؤية خير وبرك��ة تحقق التقدم 

واالزدهار لوطننا الغالي«.
وفي العاش��ر م��ن رجب 1438ه��� أعلن 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبد العزي��ز ولي العهد 
وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب 
الدف��اع رئي��س مجل��س إدارة صن��دوق 
االس��تثمارات العام��ة، إطالق مش��روع 
أكبر مدين��ة ثقافية ورياضية وترفيهية 
نوعي��ة ف��ي المملكة، وذل��ك بمنطقة 
»الِقِدّية« جنوب غرب العاصمة الرياض، 
حيث ٌتّعد األولى من نوعها في العالم 
بمساحة تبلغ 334 كيلو مترًا مربعًا، بما 

  تتابع جهاد آل سعود 
منطلقين من ذات النهج 

القويم ولم تنطفئ جذوة 

اإليمان في قلوب الفئة المؤمنة 

بانتهاء حكم الدولة السعودية 

األولى 
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في ذلك منطقة سفاري كبرى.
وقال سموه: »إن هذه المدينة ستصبح 
ب��إذن اهلل، معلمًا حضاريًا ب��ارزًا ومركزًا 
مهم��ًا لتلبية رغب��ات واحتياج��ات جيل 
والثقافي��ة  الترفيهي��ة  المس��تقبل 

واالجتماعية في المملكة«.
وأوضح س��موه أن هذا المش��روع الرائد 
واألكث��ر طموح��ًا ف��ي المملك��ة يأتي 
ضم��ن الخط��ط الهادف��ة إل��ى دع��م 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  »رؤي��ة 
2030« بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة 
داخ��ل المملك��ة تص��ب ف��ي خدم��ة 
الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع 
مصادر الدخل الوطني، ودفع مس��يرة 
االقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من 

الفرص الوظيفية للشباب.
صن��دوق  أن  ع��ن  س��موه  وكش��ف 

المس��تثمر  ه��و  العام��ة  االس��تثمارات 
جان��ب  إل��ى  المش��روع،  ف��ي  الرئي��س 
نخب��ة من كبار المس��تثمرين المحليين 
مكان��ة  يدع��م  مم��ا  والعالميي��ن، 
المملك��ة كمرك��ز عالم��ي مهم في 

جذب االستثمارات الخارجية.
أن مش��روع  العه��د  ول��ي  ورأى س��مو 
»الِقِدّي��ة«، المق��رر وضع حجر األس��اس 
له بداية الع��ام 2018م وافتتاح المرحلة 

األولى منه في العام 2022م س��ُيحدث 
نقل��ة نوعي��ة ف��ي المملك��ة، ويدع��م 
توجه��ات الدول��ة ورؤيته��ا الحكيم��ة 
الهادفة إلى تحقيق المزيد من االزدهار 
والتقدم للمجتمع، والمضي قدمًا في 
االرتقاء بمس��توى الخدمات بالعاصمة 
الري��اض لتصبح واح��دة ضمن أفضل 100 
مدين��ة للعيش على مس��توى العالم.
وأك��د أن المش��روع يمث��ل دعم��ًا قويًا 
وحاف��زًا مهمًا لج��ذب الزائرين بوصفه 
المس��تقبلية،  المغام��رات  عاصم��ة 
والوجه��ة  األول  خياره��م  وس��يصبح 
م��ن  العدي��د  لتقديم��ه  المفضل��ة، 
األنش��طة النوعي��ة الت��ي ت��م اختيارها 
بأح��دث  وصمم��ت  فائق��ة،  بعناي��ة 
المتط��ورة  العالمي��ة  المواصف��ات 
لتحقيق حياة صحي��ة وعامرة، وإضفاء 
المزيد م��ن الترفي��ه والبهج��ة والمرح.
المش��روع  يض��م  أن  المتوق��ع  وم��ن 
مدين��ة ) Six Flags ( الترفيهي��ة كأح��د 
عناصر الجذب الرئيس��ة في المش��روع.
وتوقع س��مو األمير محمد بن س��لمان 
أن يحق��ق مش��روع »الِقِدّي��ة« بمش��يئة 
واجتماعي��ة  اقتصادي��ة  مناف��ع  اهلل، 

الســعودية  الدولــة    قامــت 
الثانيــة عام 1240هـ بقيــادة اإلمام 

المؤسس الثاني تركي بن عبد اهلل 

بن محمد بن ســعود مواصاًل ومن 

بعده أبناؤه نهج أسالفهم 
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قّيم��ة للوص��ول إل��ى م��ا يصب��و إلي��ه 
المجتم��ع من تق��دم ورق��ي، بوصفه 
المهمة  الترفيهي��ة  الوجه��ات  أفضل 
الت��ي تق��دم خي��ارات متنوع��ة تجذب 
بقضاء  لالستمتاع  واألصدقاء  العائالت 
أجمل األوقات، وذل��ك من خالل توفير 
أنشطة رياضية متمّيزة تدعم طاقات 
الشباب وتحفزهم إلى التمّيز في 
المس��ابقات الرياضية اإلقليمية 
واكتش��اف  والعالمي��ة، 
المواهب وتطويرها، وصقل 
مهارات الش��باب السعودي 
ف��ي  قدراته��م  وتنمي��ة 
مختلف المج��االت الرياضية 
إل��ى  إضاف��ة  والتعليمي��ة، 
مج��االت  فت��ح  ف��ي  دوره 
أوس��ع  وآف��اق  أرح��ب 

وعش��اق  البري��ة  الرح��الت  لمحب��ي 
المناظ��ر الطبيعية، ونش��اطات الهواء 

لق، ودعم هواة سباقات السيارات  الطَّ
لممارسة هواياتهم المفضلة بأسلوب 
مفي��د وآم��ن من خ��الل توفي��ر حلبات 
س��باق وطرق آمنة بمواصف��ات عالمية 

عالية.
ومما يذكر أن مش��روع »الِقِدّية« يضم 

أرب��ع مجموعات رئيس��ة ه��ي: الترفيه، 
رياض��ة الس��يارات، الرياضة، واإلس��كان 
والضياف��ة، حيث يوفر المش��روع بيئات 
مغام��رات  تش��مل  ومتنوع��ة  مثالي��ة 
لق  مائي��ة ومغامرات ف��ي اله��واء الطَّ
وتجرب��ة بري��ة ممتع��ة، باإلضاف��ة إل��ى 
رياضة الس��يارات لمحبي رياضة سيارات 
األوتودروم والس��رعة، بإقامة فعاليات 
الع��ام،  ط��وال  للس��يارات  ممتع��ة 
وألع��اب  ش��يقة  رياضي��ة  ومس��ابقات 
الواقع االفتراض��ي بتقنية الهولوغرام 
ثالث��ي األبع��اد، إلى جانب سلس��لة من 
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    بــزغ فجر اليوم الخامس من 
شــهر شــوال مــن العــام 1319هـ 

واســتعاد  جديــد  بعهــد  إيذانــًا 

الملك عبــد العزيز مدينة الرياض 

ملك آبائه وأجداده  
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والفن��ادق  المعماري��ة  البناي��ات  أرق��ى 
بأفضل المعايير والمواصفات العالمية 
الراقية بإطاللة س��احرة وتصميم أنيق 
لتوفير المزي��د من الراحة واالنس��جام 

للزوار.
حاضر زاهر

وف��ي ي��وم الس��ادس والعش��رين من 
ش��هر رمضان المبارك من عام 1438ه� 
أص��در خ��ادم الحرمين الش��ريفين أمرًا 
باختي��ار صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل 
سعود وليًا للعهد، وتعيين سموه نائبًا 
لرئي��س مجلس ال��وزراء مع اس��تمراره 
وزيرًا للدفاع، واس��تمراره فيما ُكلف به 

من مهام أخرى.
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  ودع��ا 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« فور ذلك لمبايعة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ولي��ًا للعهد.
و في يوم ال� 24 من شهر شوال 1438ه� 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  اطل��ع 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
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»حفظ��ه اهلل« في قصر الس��الم بجدة 
على مجس��م وعرض مرئي لمش��روع 
الفيصلي��ة الس��كني واإلداري بمنطقة 
مك��ة المكرم��ة، ال��ذي رفع��ه صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير خال��د الفيصل 
مستش��ار خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
أمي��ر منطق��ة مك��ة المكرم��ة، حيث 
ش��اهد »حفظه اهلل« أهداف المشروع 
ومكونات��ه والخدم��ات الت��ي يقدمها 

المشروع للمنطقة.
وقد وّجه خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
بتس��مية المش��روع بالفيصلية بعد أن 
كان مسماه السلمانية تقديرًا وعرفانًا 
المل��ك  باهتم��ام  اهلل«  »حفظ��ه  من��ه 
مك��ة  بمنطق��ة  اهلل«  »رحم��ه  فيص��ل 

المكرمة.
وق��د ألقى خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« كلمًة قال فيها: »أنا شاكر 
لألمير خالد جهوده في مكة وتطوير 
المنطقة ككل، وه��ذه المدينة ضمن 
التطوي��ر بين مكة وج��دة، وليس غريبًا 
عن خالد فوال��ده الملك فيصل، رحمه 
الحج��از،  ف��ي  المل��ك  نائ��ب  كان  اهلل، 
وهذا دلي��ل على اهتمام ه��ذه الدولة 

بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة.
ويش��رفني كما تش��رف م��ن قبلي أن 
الش��ريفين،  للحرمي��ن  خدام��ًا  نك��ون 
وم��ن خدم الحرمين الش��ريفين خدم 

اإلسالم والمسلمين«.
وأض��اف »حفظ��ه اهلل«: »بلدن��ا والحمد 
هلل منطل��ق اإلس��الم ومنطلق 
العروبة وش��ّرفنا اهلل بأن أنزل 
كتاب��ه على نبي عربي، أس��أل 
اهلل ع��زّ وج��ل، أن يوفقن��ا 
لم��ا يحب ويرض��ى ويوفق 
األمير خالد كما هو موفق 
دائم��ًا لخدمة دين��ه وبالده 

وشعبه«.
صاح��ب  وكش��ف 
الملك��ي  الس��مو 
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مستش��ار  الفيص��ل  خ����ال��د  األم����ي��ر 
أمي��ر  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 

منطقة مكة المكرمة 
الفيصلي��ة  مش��روع  تفاصي��ل  ع��ن 
موضح��ًا أن المش��روع امت��داد لمدينة 
مكة المكرمة ويبدأ من الحد الشرعي 
ف��ي  وينته��ي  المقدس��ة  للعاصم��ة 
الش��اطئ الغرب��ي لمك��ة ويق��ع على 

مساحة 2450 كلم2.
»إن  الفيص��ل:  خال��د  األمي��ر  وق��ال 
مش��روع الفيصلي��ة ال يزال ف��ي بدايته، 

وخي��ر بداية ل��ه ما تم مطلع األس��بوع 
الماضي عندما قدمنا لخادم الحرمين 
الشريفين، أيده اهلل، نبذة تفصيلية عن 
المش��روع، حي��ث اطل��ع علي��ه وناقش 
تفاصيله وأمر بوضع الدراسات النهائية 
له والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة 
في تنفيذه«، الفتًا النظر إلى أن مشروع 
مك��ة  لمدين��ة  امت��داد  الفيصلي��ة 
المكرمة ولي��س مدينة جديدة، إذ يبدأ 
من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة 

وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة.
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ورف��ع س��موه الش��كر هلل تعالى على 
م��ا أنع��م ب��ه عل��ى المملك��ة العربية 
الحرمي��ن  لخ��ادم  ث��م  الس��عودية، 
الشريفين »حفظه اهلل« على موافقته 
عل��ى المش��روع، كذلك قّدم الش��كر 
لصاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدف��اع على دعم��ه الكبير للمش��روع 
ووع��ده بالم��ؤازرة حت��ى االنته��اء م��ن 
تنفي��ذه، قائ��اًل: »الش��كر لقي��ادة ه��ذا 
الوط��ن العظي��م والش��عب الكري��م 
ال��ذي يق��ف دائم��ًا م��ع دولت��ه وم��ع 
قيادته بش��كل استثنائي في وجه كل 
أزمة، وذلك بتوفيق اهلل أواًل ثم بحكمة 

القيادة فشكرًا لكم من األعماق«.
وأوض��ح أمير منطقة مكة المكرمة أن 
المش��روع يحوي العديد م��ن العناصر، 
مرك��ز  تمث��ل  ع��دة  مراف��ق  يض��م  إذ 
العام��ة  اإلدارات  جم��ع  يض��م  إدارة 
بالمنطقة ف��ي مكان واحد ومن بينها 
مق��ر إم��ارة منطق��ة مك��ة المكرمة، 
ومرك��ز إس��المي لجمي��ع المنظم��ات 
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والمؤسس��ات اإلس��المي، كما س��يتم 
إنش��اء مركز أبح��اث إس��المي ومراكز 
والمؤتم��رات،  والن��دوات  لالجتماع��ات 
إل��ى  س��تضم  الفيصلي��ة  أن  مضيف��ًا 
جانب ذلك مس��اكن وأسواق ومناطق 

للترفي��ه والتعلي��م والصحة، وس��يتم 
توزيعها بش��كل علمي ومدروس على 

أرض المشروع.
كما أوضح سموه أن المشروع سيضم 
مرافق للقطاع��ات الزراعية والصناعية، 

    نعيــش اليوم حاضــرًا مميزًا 
وعهدًا زاهرًا ونتطلع لمســتقبل 

أكثــر تميــزًا تملؤنــا الثقــة بذلك 

المرحلــة  بعنــوان  وثقــة  إيمانــًا 

»سلمان بن عبد العزيز«  
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كذل��ك مطارًا خاصًا يتب��ع مطار الملك 
عبدالعزي��ز ومين��اًء بحري��ًا يتب��ع مين��اء 
جدة اإلس��المي، مؤكدًا أن إدارة خاصة 
س��تتولى إدارة المش��روع تحت إشراف 
هيئة تطوي��ر منطقة مك��ة المكرمة، 
صن��دوق  م��ن  من��دوب  جان��ب  إل��ى 
االستثمارات الس��عودية الذي سيكون 
بمثابة همزة وصل بين المشروع وهيئة 

تطوير المنطقة.
وف��ي الثامن م��ن ذي القع��دة 1438ه� 
أعل��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزي��ر الدفاع، رئيس مجلس إدارة 
صن��دوق االس��تثمارات العام��ة إط��الق 
مشروع س��ياحي عالمي في المملكة 
تحت مس��مى مش��روع »البحر األحمر« 
يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية 
جم��ااًل وتنوع��ًا ف��ي العال��م، بالتعاون 
م��ع أه��م وأكب��ر الش��ركات العالمية 
في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير 
منتجعات سياحية استثنائية على أكثر 

من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج 
والوج��ه، وذل��ك عل��ى ُبع��د مس��افات 
قليلة من إح��دى المحميات الطبيعية 
في المملك��ة والبراكي��ن الخاملة في 

منطقة حرة الرهاة.
وسيش��كل المش��روع وجهة ساحلية 
رائ��دة، تتربع على عدد م��ن الجزر البكر 
في البحر األحمر. وإلى جانب المشروع، 
تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها 

العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.
وعلى بعد دقائق قليلة من الش��اطئ 
الرئيس��ي، س��تتاح للزوار فرصة التعرف 
منطق��ة  ف��ي  الخفي��ة  الكن��وز  عل��ى 
مش��روع »البح��ر األحمر« ويش��مل ذلك 
محمي��ة طبيعي��ة الستكش��اف تن��وع 
الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. 
وس��يتمكن هواة المغامرة من التنقل 
بي��ن البراكي��ن الخاملة الواقع��ة بجوار 
منطقة المشروع، وعشاق الغوص من 
استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة 

في المياه المحيطة به.
وإذ ُتعد السياحة أحد أهم القطاعات 
االقتصادي��ة في رؤية 2030، سيس��هم 
مش��روع »البح��ر األحم��ر« ف��ي إح��داث 
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نقل��ة نوعية في مفهوم الس��ياحة وقطاع 
الضيافة.

التراثي��ة  المواق��ع  ترمي��م  س��يتم  كم��ا 
وتجهيزها على أس��س علمية لتكون مهّيأة 
الس��تقبال الزوار. فعلى س��بيل المثال سيتم 
تحديد س��قف أعلى لع��دد الزائرين للوجود 
بالمنطق��ة ف��ي آٍن معًا تماش��يًا م��ع أفضل 
الممارس��ات العالمي��ة في مجال الس��ياحة 

واآلثار.
وتحك��م المش��روع معايي��ر جدي��دة تطمح 
لالرتق��اء بالس��ياحة العالمي��ة عبر فت��ح بوابة 
البح��ر األحمر أمام العال��م، من أجل التعرف 
على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب 
الس��ياح محلي��ًا وإقليمي��ًا وعالمي��ًا عل��ى حد 
سواء، ليكون المشروع مركزًا لكل ما يتعلق 
ونموذج��ًا  واالس��ترخاء،  والصح��ة  بالترفي��ه 

متكاماًل للمجتمع الصحي والحيوي.
وحفاظ��ًا على الطابع البيئي الخاص والفريد 
للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص 
االس��تدامة البيئية، حيث س��يتم العمل على 
المحافظ��ة عل��ى الم��وارد الطبيعي��ة وفقًا 
ألفضل الممارس��ات والمعايير المعمول بها 

عالميًا.
األحم��ر«  »البح��ر  مش��روع  تطوي��ر  وس��يتم 
األنظم��ة  ُتطب��ق فيه��ا  كمنطق��ة خاص��ة، 
وفقًا ألفضل الممارسات والخبرات العالمية 
لتمكي��ن تحقي��ق أه��داف المش��روع، حي��ث 
س��يتم وضع حجر األس��اس في الربع الثالث 
المرحل��ة  م��ن  واالنته��اء  2019م،  ع��ام  م��ن 
األول��ى ف��ي الرب��ع األخي��ر م��ن عام 
2022م، وه��ي مرحل��ة ستش��هد 
تطوي��ر المط��ار والمين��اء وتطوير 
الف�ندق والمس������اكن الفخمة 
واالنته����اء من المرافق والبنية 
النق��ل  وخدم��ات  التحتي��ة 
المائية«،  والطائ��رات  »الق��وارب 

وغيرها.
وسيقوم صندوق االس�تثمارات 
االس��تثمارات  بض��خ  العام��ة 
األولية في هذا المشروع، 
ويفت��ح المجال لعقد 
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ش��راكات مع أب��رز الش��ركات العالمية 
الكب��رى، مم��ا سيس��هم ف��ي جل��ب 
إل��ى  وجدي��دة  مباش��رة  اس��تثمارات 
المملكة، مع الس��عي إلى اس��تقطاب 
وإع��ادة توجي��ه مصروف��ات الس��ياحة 

السعودية إلى الداخل.
أه��م  المش��روع  سيس��تقطب  كم��ا 
األس��ماء الرائ��دة عالميًا ف��ي قطاعي 
الس��ياحة والضيافة لتوظي��ف خبراتها 
في  المالية  واس��تثماراتها  وكفاءاته��ا 
إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد 
من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم 
للمملك��ة. االقتصادي��ة  المكاس��ب 
قف��زات  1438ه���  ع��ام  ش��هد  كم��ا 
تنموي��ة ف��ي المملك��ة أس��همت في 
واّط��راده,  النم��و  بتحقي��ق  التعجي��ل 
كما ش��هد الع��ام نفس��ه العديد من 
اللق��اءات السياس��ية لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين إثر جولة خارجية لعدد من 
الدول الخليجية واآلس��يوية الش��قيقة 
والصديق��ة حققت نتائ��ج إيجابية نحو 
تعزي��ز العالق��ات بي��ن المملك��ة وتلك 

الدول في مختلف المجاالت.
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ملف العدد

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87..
األمير خالد الفيصل يشارك 

فرحة الوطن بقصيدة

لو ما بقى بالعمر �إال �شحى �شــمـ�س        فـديت به ديني ود�ري و�أهـلـهـا
ما قد ذخرت �ليـــوم عنها وال �أم�س        هي ع�شقة �أفكاري وغاية �أمـلـهـا
�جهــر بهـــا مانيب �أنا �قولها هم�س        عاد�ت �أبوي وجدي �للي �شقلهـا
حنــا هل �لتــوحيد �إذ� غرينا هـ�س        وحنا هل �لتطوير �شقر وجملهـا
نبني على مبنى �ل�شلف عزة �لنف�س            ونفــــاخــر �لعـامل بنادر مثلـهـا
ون�شـــابق �الأيـام ونــورد �خلمــ�س        ونك�شر خمـالب من يدور �شكلـهـا
ومن الم�شـت �أ�شــابعه حـــدنا ملـ�س        نقطع يدينه ما درى و�س ف�شلهـا
وما د�م �شــلمان �حلزم لقن �لدر�س        ما همنــا غـادي �حليـاة وهمـلـهـا

لم يش��أ مستشار خادم الحرمين الش��ريفين أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل 
أن تم��ر الذكرى ال�87 للي��وم الوطني عابرة دون أن يضع بصمته ويص��دح بأبيات خضبها بأحرف 
وطنية وكلمات »س��عودية«، لتضفي على فرحة االحتف��ال باليوم الوطني لونًا آخر من اإلبداع.
وجاءت كلمات القصيدة التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في 

»تويتر« كالتالي:
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ملف العدد

سمو ولي العهد: نستشعر في ذكرى 
اليوم الوطني مكانة ودور المملكة 

الفاعل والمؤثر إقليميًا ودوليًا
أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدف��اع، أن مناس��بة الذكرى الس��ابعة 
والثمانين للمملكة العربية السعودية، 
مناس��بة نس��تحضر فيه��ا ما ق��ام به 
مؤس��س بالدنا وبان��ي نهضتها الملك 
عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن آل س��عود 
»رحم��ه اهلل« وأبن��اؤه الب��ررة م��ن بعده، 
منوهًا بما تش��هده المملك��ة من نمو 
وازده��ار تحت قي��ادة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود »حفظه اهلل«. جاء ذلك في 
كلمة لس��مو ولي العهد »حفظه اهلل« 

بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:
والص��الة  العالمي��ن،  رب  هلل  »الحم��د 
والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
مواطن��ي  م��ع  الي��وم  ه��ذا  نس��عد 
ومواطنات المملكة العربية السعودية 
في االحتفال بحلول الذكرى الس��ابعة 
العزي��زة،  بالدن��ا  لتوحي��د  والثماني��ن 
الذي أرس��ى دعائمه الملك المؤس��س 
عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن آل س��عود، 
رحمه اهلل، وسار على نهجه أبناؤه البررة 
م��ن بعده، وش��ارك في ه��ذه الجهود 

المباركة أبناء هذه البالد المخلصون.
وف��ي ه��ذه المناس��بة الغالي��ة نحمد 
اهلل س��بحانه وتعال��ى عل��ى ما ش��ّرف 
ب��ه ه��ذه الب��الد م��ن خدم��ة الحرمين 
من  وقاصديهما  ورعايتهما  الشريفين 
الحجاج والمعتمرين والزوار، فس��خرت 
كل إمكاناته��ا لتحقيق هذه الرس��الة 
العظيم��ة، كما نحمده س��بحانه على 
واالطمئن��ان  واألم��ان  األم��ن  نعم��ة 

واالزده��ار الت��ي تعيش��ها بالدن��ا، وم��ا 
هيأه من أس��باب دوامه��ا باتخاذ كتاب 
علي��ه  اهلل  صل��ى  رس��وله  وس��نة  اهلل 
وس��لم منهج��ًا ف��ي جميع الش��ؤون 
والتعامالت، ونش��كره تعال��ى على ما 
تزخ��ر ب��ه بالدن��ا م��ن ث��روات وإمكانات 
وم��وارد بش��رية مؤهل��ة، وم��ا تتمت��ع 
به م��ن موق��ع إس��تراتيجي مميز، كل 
هذا أهله��ا لتكون في مص��اف الدول 
المتقدمة، مما يدعونا إلى المحافظة 
العم��ل  ومواصل��ة  مكتس��باتنا،  عل��ى 
لتحقي��ق المزيد م��ن التق��دم والنجاح.
إن م��ا تعيش��ه بالدن��ا الي��وم ليش��هد 
على ما قدمه س��يدي خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، حفظ��ه اهلل، م��ن مواصلة 
ما ب��دأه مل��وك ه��ذه البالد قبل��ه، من 
عطاء أثمر الخير والنماء، وبذل الجهود 
المس��لمين،  اإلس��الم ونص��رة  لخدمة 
والتقدي��ر،  الثن��اء  الكري��م  فلمقام��ه 

ونس��أل اهلل أن يمد في عم��ره، ويبارك 
ش��عبه  ع��ن  ويجزي��ه  جه��وده،  ف��ي 

ووطنه وأمته خير الجزاء.
إننا في ه��ذه الذكرى العزي��زة لتوحيد 
بالدن��ا الغالي��ة نستش��عر م��ا وصل��ت 
إلي��ه م��ن مكان��ة ودور فاع��ل ومؤث��ر 
إقليمي��ًا ودوليًا، م��ع التزامه��ا بالعمل 
عل��ى تحقيق األمن والس��لم الدوليين، 
وس��عيها لكل م��ا فيه الخير للبش��رية 
جمعاء، وها نحن نرى بالدنا، وهلل الحمد 
والمن��ة، عض��وًا فاع��اًل ف��ي مجموعة 
العشرين االقتصادية التي تضم أقوى 
اقتصادي��ات العال��م، ونطمح أن تكون 
المملك��ة نموذجًا رائ��دًا على األصعدة 
الش��باب  دور  عل��ى  معولي��ن  كاف��ة، 
ف��ي  والمواطن��ات  المواطني��ن  م��ن 
ذلك، والس��عي ال��دؤوب لتحقيق رؤية 
المملك��ة 2030 الت��ي تمثل ب��دء مرحلة 
جدي��دة م��ن التطوي��ر والعم��ل الجاد 
الستشراف المس��تقبل، والسعي لكل 
ما فيه مصلحة البالد، ومواصلة السير 
ضمن ال��دول المتقدمة، مع التمس��ك 
بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا الس��امية.
لق��د أك��دت ه��ذه الب��الد تح��ت قيادة 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  س��يدي 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهلل، صدقها ف��ي نصرة الحق، 
وتمسكها بثوابتها في تحقيق العدل، 
وس��عيها الس��تتباب األم��ن اإلقليم��ي 
والس��الم العالم��ي، وبجهوده��ا التي 
شهد بها العالم في مكافحة اإلرهاب، 
واجتث��اث أصول��ه، وتجفي��ف منابع��ه.
وف��ي ه��ذه المناس��بة نش��يد بجهود 
حم��اة الب��الد وجنودها األبط��ال الذين 
لدينه��م  ف��داء  بأرواحه��م  ي��ذودون 
ووطنه��م، وبجه��ود رج��ال األمن في 
المحافظة على أمن البالد، سائلين اهلل 
أن يرحم ش��هداءنا ويسكنهم فسيح 
جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء 
العاجل، كما نسأله سبحانه أن يحفظ 
بالدن��ا م��ن كل س��وء، وأن يدي��م علينا 
نعمة األم��ن واألم��ان والخي��ر والنماء«.
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سمو وزير الداخلية: ذكرى اليوم 
الوطني مناسبة نستشعر فيها 

معاني الفخر واالعتزاز
ع��ّد صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
عبدالعزي��ز ب��ن س��عود ب��ن ناي��ف ب��ن 
عبدالعزي��ز وزير الداخلي��ة، ذكرى اليوم 
فيه��ا  نستش��عر  مناس��بة  الوطن��ي 
ونس��تحضر  واالعت��زاز  الفخ��ر  معان��ي 
من خالله��ا ما بذل��ه اآلباء م��ن جهود 
مخلص��ة ومضني��ة في مس��يرة النماء 
والعطاء والتقدم التي ش��يدها الملك 
المؤس��س عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن 
عل��ى  وس��ار  اهلل«  »رحم��ه  س��عود  آل 
نهج��ه أبن��اؤه م��ن بع��ده حت��ى ه��ذا 
العهد الميمون عه��د خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الس��مو  صاح��ب  وعض��ده  س��عود  آل 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع  »حفظهما 
اهلل«. ج��اء ذل��ك ف��ي كلم��ة لس��موه 
بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني السابع 
والثماني��ن للمملكة، فيم��ا يلي نصها:
»نحتفي هذا اليوم بذكرى غالية علينا، 
وعزيزة عل��ى قلوبنا الذكرى الس��ابعة 
والثمان��ون لتوحيد هذه البالد المباركة 
المل��ك  جالل��ة  مؤسس��ها  ي��د  عل��ى 
عبدالعزي��ز بن عبدالرحم��ن الفيصل آل 
س��عود »طي��ب اهلل ث��راه« الذي أرس��ى 
دعائمه��ا على ه��دى الكتاب والس��نة، 
لينقلها من الفرقة إل��ى الوحدة، ومن 
االضطراب إلى االس��تقرار، ومن الخوف 
إل��ى األم��ن وم��ن الفق��ر إل��ى الرخ��اء.
ويمث��ل لن��ا جميعًا هذا اليوم مناس��بة 
جديرة باستش��عار كل معان��ي الفخر 
واالعتزاز نس��تحضر من خاللها ما بذله 
اآلباء من جهود مخلصة ومضنية في 

مس��يرة النماء والعط��اء والتقدم التي 
شيدها المؤسس، طيب اهلل ثراه، وسار 
على نهجه أبناؤه م��ن بعده حتى هذا 
العه��د الميم��ون عه��د م��والي خادم 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، حفظه اهلل، 
وعضده صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 

الدفاع، حفظه اهلل.
إن من أه��م المكاس��ب التي تحققت 
العظيم��ة,  وحدتن��ا  م��ن  اهلل  بفض��ل 
الت��ي تع��د  نعم��ة األم��ن واالس��تقرار، 
أحد أه��م ركائ��ز التنمية ف��ي أي دولة 
نح��و  بش��عبها  للنه��وض  تس��عى 
التق��دم واالزده��ار والرق��ي، وكان لها 
الدور الرئي��س فيما تحق��ق من نهضة 
ش��املة حازت عل��ى كثير م��ن التقدير 
المملكة  واإلشادة، وحظيت بموجبها 
عل��ى مكانة عالمية رفيعة في ش��تى 
تواص��ل  الي��وم  وهاه��ي  المج��االت، 
مسيرتها في النهضة المستدامة من 
خالل رؤية طموحه وفريدة متمثلة في 
رؤي��ة 2030، وما تهدف إلي��ه من إحداث 
تنمي��ة ش��املة تكف��ل تنوي��ع مص��ادر 
االقتص��اد  وتقوي��ة  وتعزي��ز  الدخ��ل، 
الوطن��ي بما يحق��ق اس��تمرارية الرخاء 
واالس��تقرار، والدفع بمكان��ة المملكة 
عالميًا لتتبوأ مواق��ع مؤثرة ومرموقة، 
تضاف إلى م��ا حققته من تأثير إيجابي 
ف��ي خارط��ة االقتصاد الدول��ي، والذي 
جعلها ف��ي مصاف الدول العش��رين.
لقد سخرت هذه البالد منذ تأسيسها 
كاف��ة إمكاناته��ا وقدراته��ا، لتحقيق 

لمواطنيه���������ا  واالس������تقرار  األم��ن 
والمقيمي��ن عل��ى أراضيه��ا وللحج��اج 
والمعتمري��ن وال��زوار، والحف��اظ عل��ى 
وواجه��ت  ومقدراته��ا،  مقدس��اتها 
أخط��ر التحدي��ات األمني��ة الت��ي عانت 
بآف��ة  والمتمثل��ة  ع��دة،  دول  منه��ا 
اإلره��اب الت��ي أطل��ت ببش��اعتها على 
وأزهق��ت  الدم��اء  فأراق��ت  اإلنس��انية 
الممتل��كات  وأتلف��ت  األبري��اء  أنف��س 
وأهدرت األموال، يدفعه��ا لذلك فكر 
س��وى  الحي��اة  ف��ي  ي��رى  ال  متط��رف 
طري��ق الظ��الم والدم��ار، وق��د عان��ت 
المملك��ة من��ذ أم��د بعي��د م��ن هذه 
اآلف��ة وجرائمها، به��دف زعزعة أمنها 
واس��تقرارها، وت��م بعون اهلل إفش��ال 
تل��ك المخطط��ات وردع م��ن ورائه��ا، 
حيث تمكنت المملكة بفضل اهلل من 
دحر قوى الشر وأعداء البشرية، وإحباط 
وتفكي��ك  عملياته��م  م��ن  العدي��د 
ش��بكاتهم اإلرهابية، ول��م يكن ذلك 
ليتحق��ق ل��وال توفي��ق اهلل، ع��ز وج��ل، 
ث��م ما تج��ده وزارة الداخلية واألجهزة 
األمنية وبقي��ة األجهزة الحكومية من 
دعم ال محدود من القيادة الرش��يدة.
ختام��ًا أدع��و اهلل، عزوج��ل، أن يحف��ظ 
على ه��ذه الب��الد أمنه��ا واس��تقرارها 
وازدهاره��ا ف��ي ظ��ل قي��ادة ورعاي��ة 
موالي خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده األمين، حفظهما اهلل، وأيدهما 

بنصره وتوفيقه«.

ملف العدد
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الرياض   � 
أنتج��ت إدارة العالقات واإلعالم بقوات أمن المنش��آت فيلمًا 
وثائقي��ًا بعنوان »صناع��ة بطل«، وذلك بمناس��بة ذكرى اليوم 

الوطني السابعة والثمانين للمملكة العربية السعودية. 
واس��تغرق العمل في إنت��اج وتصوي��ر الفيلم قرابة أس��بوع، 
وض��م فري��ق العم��ل  30 ضابط��ًا وف��ردًا، بإش��راف ومتابعة 
مدي��ر إدارة العالقات واإلع��الم العقيد خال��د الزهراني. وقد 

أنتجته إدارة العالقات واإلعالم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87

»صناعة بطل« فيلم وثائقي لقوات أمن المنشآت

اس��ُتخدم في إنتاج الفيلم أحدث أجهزة التصوير والمعدات 
الخاص��ة ف��ي تصوي��ر األف��الم الس��ينمائية بأي��ٍد س��عودية 

متطورة في مجال إنتاج األفالم الوثائقية.
ونش��رت إدارة العالق��ات واإلع��الم الفيلم عب��ر قناتها على 
»اليوتي��وب« وحس��ابها الرس��مي عل��ى »تويت��ر«، وق��د حظي 

الفيلم بنسبة مشاهدة عالية ولقي استحسان المتابعين.
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المملكة تحتفي بذكرى اليوم الوطني 87
أمراء المناطق: نستذكر بمشاعر الفخر واالعتزاز ملحمة تأسيس 
هذه البالد والدور البطولي للملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون  

أكد أصحاب الس��مو أم��راء المناطق أن ذكرى اليوم الوطني الس��ابعة والثمانين هي ملحمة 
بطولة قادها المؤس��س المل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن الفيصل »طيب اهلل ث��راه« ورجاله 
المخلص��ون، لتوحيد البالد وجمع الش��تات، موضحين في كلماتهم الت��ي بثتها وكالة األنباء 
الس��عودية »واس« ف��ي إط��ار االحتف��االت بذك��رى الي��وم الوطن��ي، أن عصر خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، ما هو إال امتدادًا لعط��اءات الخير والنماء 
حيث أولى »حفظه اهلل« ُجل اهتمامه ورعايته بالوطن وأبناءه والوقوف بجانبهم وتأمين كل 

ُسبل العيش الكريم وتوفير الراحة والرفاهية لهم.
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وأوض��ح صاحب الس��مو الملكي األمير 
فيص��ل ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز أمي��ر 
منطقة الرياض أن ذكرى اليوم الوطني 
للمملكة هي استذكار ملحمة تأسيس 
ه��ذه الب��الد المباركة وال��دور البطولي 
الذي قاده المؤس��س الملك عبدالعزيز 
ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود »طيب اهلل 
ثراه« ورجاله المخلصون، لتأس��يس هذا 
الكي��ان العظيم في أعظم مش��روع 
وحدة وطنية في التاريخ الحديث على 
نه��ج قوي��م ودس��تور س��ليم عم��اده 
كتاب اهلل وس��نة رس��وله علي��ه أفضل 
الصالة والتس��ليم. جاء ذلك في كلمة 
لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
الس��ابع والثمانين للمملكة، اس��تهلها 
بالتهنئ��ة لخ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وصاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود 
ولي العهد نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الدف��اع »حفظه��ا اهلل« بمناس��بة 
والثماني��ن. الس��ابع  الوطن��ي  الي��وم 
وق��ال س��موه: »إنن��ا نحتف��ل ف��ي هذا 

الي��وم المجي��د بذكرى الي��وم الوطني 
الس��ابع والثماني��ن للمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، ونس��تذكر في��ه بمش��اعر 
الفخر واالعتزاز بملحمة تأس��يس هذه 
البالد المبارك��ة وال��دور البطولي الذي 
عبدالعزي��ز  المل��ك  المؤس��س  ق��اده 
ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود، طيب اهلل 
ث��راه، ورجال��ه المخلصون، الذي أس��س 
لهذا الكيان العظيم وأرس��ى قواعده 
ف��ي أعظ��م مش��روع وح��دة وطني��ة 
ف��ي التاري��خ الحديث عل��ى نهج قويم 
ودستور سليم عماده كتاب اهلل وسنة 
رس��وله عليه أفضل الصالة والتسليم، 
والتنمي��ة  البن��اء  مس��يرة  فانطلق��ت 
من��ذ عه��ده وعه��د أبنائ��ه م��ن بعده 
وحت��ى هذا العهد الزاهر عهد س��يدي 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
س��لمان بن عبدالعزيز أي��ده اهلل وأمده 
بعونه وتوفيقه، الذي أكمل المس��يرة 
متمس��كًا بإيمانه وق��وة عزمه وحزمه 
ومس��تعينًا ب��اهلل ث��م بش��عبه الوفي، 
فتعاظمت اإلنجازات وتوالت المنجزات 
ف��ي ش��تى المج��االت في ظ��ل قيادة 

حكيم��ة ومواطن��ة صادق��ة وتالح��م 
فريد وبناء شامخ ورؤية طموحة تسابق 
الزمن لرس��م مس��تقبل أجيال الوطن 

نحو رخاء دائم وازدهار مستمر«.
وأض��اف س��موه: »إن المملك��ة العربية 
واض��ح  منه��ج  دول��ة  الس��عودية 
وسياس��تها واضحة وأهدافها سامية 
وش��عبها يدي��ن له��ا بال��والء والمحبة، 
فهنيئًا لنا بقيادتن��ا وهنيئًا لهذا الوطن 
بهذا الش��عب الوفي«. واختتم سموه 
ب��أن س��أل اهلل أن يحف��ظ ه��ذا الوطن 
شامخًا بقيادته وعزيزًا بشعبه وعظيمًا 
بمكانته قبلة لإلسالم والمسلمين وأن 

يديم علينا األمن واألمان.
وق��ال صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د ب��ن ناص��ر ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
به��ذه  كلمت��ه  ف��ي  ج��ازان  منطق��ة 
المناس��بة: »ف��ي مثل ه��ذا اليوم ظهر 
بطل من أرض هذه الب��الد فأعاد الحق 
إل��ى نصاب��ه فف��ي صبيح��ة ي��وم أغ��ر 
ارتف��ع صوت ف��ي األفق ين��ادي: الملك 
ب��ن عبدالرحم��ن  ث��م لعبدالعزي��ز  هلل 
وابتهج��وا  الن��اس  فف��رح  س��عود،  ال 
وارتفعت رايات التوحي��د تحملها جياد 
الحق في مشهد مهيب وتوحدت بالد 
بعد ش��تات وقلوب بع��د فرقة وأفكار 

أمير الرياض: ذكرى اليوم 
الوطني للمملكة هي استذكار 

ملحمة تأسيس هذه البالد 
المباركة قادها المؤسس 
الملك عبدالعزيز ورجاله 
المخلصون لتأسيس هذا 

الكيان العظيم 

الملك سلمان مغردًا: المملكة ستبقى 
حصنًا قويًا لكل محب لدينه ووطنه

أكد خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن 
المملكة العربية الســعودية ســتبقى حصنــًا قويًا لكل محب 
لدينــه ووطنــه. وقــال  »حفظــه اهلل« عبر حســابه على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« بمناسبة اليوم الوطني: »كل عام 
وبالدنــا بخير وعزة ومجد، وســتبقى المملكة حصنًا قويًا لكل 

محب للخير، ومحب لدينه ووطنه«.
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بع��د اختالف.. هكذا ه��ي ذكرى اليوم 
الوطن��ي قصة كف��اح وعط��اء إللهام 
واس��تلهام أجي��ال متتالي��ة متعاقب��ة 
تس��تخلص م��ن خالل ذل��ك الي��وم أنه 
ذك��رى  الس��تحضار  مش��هود  ي��وم 
التأس��يس والبناء وأنه ي��وم يقف على 
قيادة حكيمة تقود البالد إلى بر األمان.
ث��راه،  المؤس��س، طي��ب اهلل  فالمل��ك 
ب��كل  وح��ده  الوط��ن  وح��د  عندم��ا 
مكونات��ه واختالفات��ه داعي��ًا لليقظ��ة 
حفاظًا عل��ى الوحدة واالنتم��اء والوالء 
جاع��اًل حب ه��ذا الوطن واالنتم��اء إليه 
والوالء لوالة أمره هو المعيار الحقيقي 

للوطني��ة والمواطنة الحق��ة الناصعة. 
وهك��ذا س��ار أبن��اء عبدالعزي��ز الملوك 
الب��ررة على نهج��ه فج��ددوا وأضافوا 
وط��وروا ووصلوا بهذا الوط��ن الحبيب 
المأمول��ة  المرج��وة  المكان��ة  إل��ى 
والمرموق��ة، وإن إحي��اء ه��ذه الذكرى 
يج��ب أن يكون بالتوعي��ة لتعزيز ثقافة 
االنتماء والوالء كمطلب ضروري يغرس 
ويرس��خ في أذه��ان الناش��ئة واألجيال 
القادم��ة ح��ب ه��ذا الوط��ن وقادت��ه 
والحف��اظ علي��ه وع��دم التفري��ط فيه 
وف��ي منجزاته التي نعت��ز بها ونتباهى 
بها فخرًا من خالل المس��يرة الحكيمة 

المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم 
س��لمان بن عبدالعزيز، أي��ده اهلل ورعاه، 
فه��و رج��ل كل المراح��ل بش��خصيته 
السياس��ية والتاريخي��ة واإلداري��ة فضاًل 
عن ثقافته وإنس��انيته الت��ى تمخضت 
بأه��م  حافل��ة  صائب��ة  ق��رارات  ع��ن 
الداخلي  المس��تويين  اإلنج��ازات عل��ى 
والخارج��ي ف��ي إط��ار م��ا يحظ��ى به 
الوطن من اهتمام كبير ورعاية كريمة 
ألبنائه المواطنين ف��ي كافة المناطق 

وفي منطقة جازان بخاصة«.
واختت��م س��موه كلمته بأن اس��أل اهلل 
جل ش��أنه أن يدي��م على ه��ذا الوطن 
نعمة األمن واألمان والرخاء واالستقرار 
الرش��يدة لخ��ادم  القي��ادة  ف��ي ظ��ل 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز وس��مو ولي عه��ده األمين 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إنه ولى 

ذلك والقادر عليه.
وأك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
فه��د بن س��لطان ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة تب��وك أن المحب له��ذه البالد 
وش��عبها ي��زداد س��عادة، وم��ن تكون 
في نفسه ضغينة أو حسد فهو يزداد 
غمًا إذا رأى ما تعيشه المملكة العربية 

أمير تبوك: اليوم الوطني 
هو يوم عز وفخر للشعب 

السعودي وقيادته الحكيمة 
ونشكر اهلل سبحانه وتعالى 

على ما وهبنا من نعم عظيمة 
وكثيرة وما نحن فيه من 

رفاهية واستقرار وأمن 

أمير عسير: يوم األول من 
الميزان يوم خالد في التاريخ 
وفي حياة الشعب السعودي 
األصيل حيث شهد ملحمة 
كبرى وحد فيها المؤسس 

الملك عبدالعزيز شتات الكيان 
السعودي العظيم

أمير جازان: إحياء ذكرى اليوم 
الوطني يجب أن يكون بالتوعية 

لتعزيز ثقافة االنتماء والوالء 
كمطلب ضروري يغرس ويرسخ 

في أذهان الناشئة واألجيال 
القادمة حب الوطن وقادته
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الس��عودية م��ن لحم��ة وعم��ل وج��د 
وتقدم وازدهار.

وقال سموه: »هذا اليوم المبارك اليوم 
الوطن��ي الس��ابع والثمان��ون للمملكة 
العربية الس��عودية هو ي��وم عز وفخر 

للشعب السعودي وقيادته الحكيمة،
ونش��كر اهلل س��بحانه وتعالى على ما 
وهبن��ا من نع��م عظيمة وكثي��رة وما 
نح��ن فيه م��ن خي��ر وعافي��ة ورفاهية 
واس��تقرار وأمن وطمأنينة، ثم الش��كر 
لول��ي األمر خادم الحرمين الش��ريفين 

الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وس��مو ول��ي العه��د صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
العظي��م  الش��عب  وه��ذا  عبدالعزي��ز 
رجال ونس��اء وأطفال في كل مناطق 
المملك��ة الذي��ن يس��جلون كل ي��وم 
لبالده��م  وكبي��رًا  عظيم��ًا  إنج��ازًا 
وألمتهم كان آخرها اإلنجازات في حج 
هذا العام 1438ه��� والنجاحات الكبيرة 

التي تحققت وهلل الحمد«.
واختتم سموه كلمته قائاًل: »أسأل اهلل 

س��بحانه أن يم��ن علينا باألم��ن واألمان 
وأن يس��تر عل��ى ه��ذه الب��الد وأهله��ا 
ويوفقهم لم��ا فيه الخي��ر, والمملكة 
العربية السعودية بالد الحلم وتحقيق 
الحل��م والحم��د هلل نجد ه��ذا الحلم 
يتحق��ق ف��ي كل مرك��ز ومحافظ��ة 
ومدين��ة في كل منطق��ة من مناطق 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية، داعي��ًا 
اهلل س��بحانه وتعال��ى أن يوفق خادم 
الحرمين الش��ريفين وسمو ولي عهده 
وأن يوفق الش��عب السعودي لما فيه 

تطوره ورفعته.
ووصف صاحب الس��مو الملكي األمير 
فيص��ل ب��ن خال��د ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة عس��ير يوم األول م��ن الميزان 
بالي��وم الخالد ف��ي التاري��خ وفي حياة 
الش��عب الس��عودي األصيل، إذ ش��هد 
المل��ك  فيه��ا  وح��د  كب��رى  ملحم��ة 
المؤس��س عبد العزيز ب��ن عبدالرحمن 
آل سعود »طيب اهلل ثراه« شتات الكيان 
الس��عودي العظي��م وأح��ال الفرق��ة 

والتناحر إلى وحدة وتالحم وتكامل.
الذك��رى  ه��ذه  »ف��ي  س��موه:  وق��ال 
السنوية السابعة والثمانين، التي تعود 
علين��ا ونح��ن في وط��ن ينم��و ويتطور 
ويفاخر أمام العالم بقيادته الرشيدة، 
وبم��ا َم��نَّ اهلل علين��ا م��ن أم��ن وأم��ان 
واس��تقرار، نحتف��ي بم��ا تحق��ق لهذه 
الب��الد منذ عه��د المل��ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن آل س��عود وحت��ى عه��د 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  س��يدي 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهلل، من نهضة شاملة ومكانة 
دولي��ة عالي��ة وبن��اء لإلنس��ان وتنمي��ة 
المملك��ة  أصبح��ت  حت��ى  للم��كان، 
العربية الس��عودية ف��ي مصاف الدول 
كثي��ر  عل��ى  وتتف��وق  ب��ل  المتقدم��ة، 
وعاداته��ا  بقيمه��ا  العال��م  دول  م��ن 

وتقاليدها«.
وأض��اف س��موه: »ف��ي يومن��ا الوطني 

أمير الشرقية: لقد َمنَّ اهلل 
على هذه البالد بأن جعل 

أساس قيامها على نهج رباني 
هو كتاب اهلل العظيم وسنة 
رسوله.. وهو ما أرساه جاللة 

الملك المؤسس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود

أمير نجران: إننا في هذا اليوم 
الذي نستذكر فيه توحيد 

المملكة العربية السعودية.. 
ينجلي التاريخ شاهدًا على 
التحوالت العظيمة التي 

صنعها الملك المؤسس على 
هذه األرض المباركة

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

59



ملف العدد

المجيد الذي يتجدد فيه الوالء واالنتماء 
وننبذ م��ن خالله التفرق��ة والعنصرية، 
نرف��ع الدع��اء للمول��ى ع��ز وج��ل ب��أن 
يديم ويوفق س��يدي خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل، الذي أعاد للعرب هيبتهم 
وقيمته��م وقوته��م، وأن يعي��ن ولي 
عهده وساعده وعضده األيمن صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
س��لمان بن عبدالعزيز، ليحقق للشعب 
الس��عودي المج��د والعلي��اء عب��ر رؤية 

الس��عودية 2030، وأن يدي��م على بالدنا 
نعم��ة األمن واألم��ان وأن ينص��ر رجالنا 
البواس��ل الذين ضربوا أروع األمثلة في 
الب��ذل والتضحي��ة والف��داء، وأن يوفق 
الشعب السعودي األنموذج في الوالء 

والوفاء والعطاء«.
كم��ا وص��ف صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��عود بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
أمير المنطقة الش��رقية ذك��رى اليوم 
الوطني بالمجيدة، التي يستذكر فيها 
الجمي��ع ملحم��ة التوحيد ورج��ااًل كان 

اهلل  طاع��ة  ومعتقده��م  نهجه��م 
وال��والء والوفاء لم��ن أراد جمع الكلمة 

والبناء.
وقال س��موه: »تمر هذه الذكرى ونحن 
ع��ام  كل  ف��ي  الحم��د  وهلل  نش��هد 
منجزاٍت تتحقق عل��ى كافة األصعدة، 
فاقتصاد المملكة يشهد وهلل الحمد 
نموًا متس��ارعًا رغ��م كل الظروف التي 
مرت م��ن حولنا، واألمن ف��ي المملكة 
يش��هد أيض��ًا منجزات متع��ددة، فهنا 
قض��اٌء عل��ى مجموع��ٍة إرهابي��ة، وهنا 
تطور في آلي��ات العم��ل األمني، وقبل 
ه��ذا وذاك كل��ه، وفق اهلل ه��ذه البالد 
الغال��ي  يب��ذل  له��ا،  مح��ب  بش��عب 
والنفي��س حفاظ��ًا على مكتس��باتها، 
م��ع  متالحم��ًا  واح��دًا  صف��ًا  ويق��ف 
قيادته ضد كل محاوالت العبث بهذه 

المنجزات المهمة«.
وأضاف سموه: »لقد َمنَّ اهلل على هذه 
الب��الد بأن جع��ل أس��اس قيامها على 
نه��ٍج ربان��ي، ه��و كت��اب اهلل العظيم 
وس��نة رس��وله األمي��ن، وهو ما أرس��اه 
جالل��ة الملك المؤس��س عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن الفيص��ل، طي��ب اهلل ثراه، 
وأوص��ى أبناءه البررة م��ن بعده، ملوكًا 
وأولي��اء عهد، بالس��ير على ه��ذا النهج، 
والعم��ل على جم��ع الكلم��ة، ووحدة 
الص��ف، والعمل على خدمة اإلس��الم 
وخدمة  الش��ريفين  الحرمي��ن  ورعاي��ة 
العربي  التضام��ن  قاصديهم��ا، وتعزيز 
واإلس��المي، والعمل م��ع دول العالم 
أجم��ع ل��كل ما في��ه خي��ر لإلنس��انية، 

وتوطيد لألمن والسلم الدولي«.
وأوضح س��موه أنن��ا نس��تذكر في هذا 
الي��وم العظي��م، ما عان��اه األجداد من 
فرق��ة وش��تات، وتناح��ر وخ��الف، وم��ا 
تكبدوه م��ن مصاعب وأم��راض، ليأتي 
الدور الريادي والملحمة الكبيرة للملك 
المؤس��س »طيب اهلل ث��راه« ومن وقف 
مع��ه م��ن الرج��ال، لتقط��ف األجي��ال 
الالحق��ة له��م ثم��رة ه��ذه الملحم��ة 

أمير القصيم: منذ نحو تسعة 
عقود اكتمل بناء الوطن وتم 

توحيده على يد المؤسس 
والموحد الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود تحت لواء 
التوحيد وقيادة الملك الرشيد 

أمير الباحة: توجهات الملك 
عبدالعزيز انطلقت نحو بناء 

الفرد قبل بناء البالد فأخرجه 
إلى صروح العلم والمعرفة مما 

كتب لهذه الحضارة القائمة 
التطور السريع ألنها انطلقت 

من قاعدة إسالمية راسخة
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بدمائه��م  س��طروه  بم��ا  العظيم��ة، 
م��ن تضحيات، وم��ا كتبوه في س��جل 
التاريخ والش��رف من مواقف، كانت وال 
تزال نبراس��ًا لمن بعدهم، وتاريخًا يعتز 

ب��ه كل من ق��رأه، وماضيًا أس��س لهذا 
الحاض��ر المش��رق، وس��يكون بإذن اهلل 
من��ارًا يقودن��ا إل��ى المس��تقبل الواعد، 
الذي نش��هد ب��وادره بمش��يئة اهلل في 

ظل القي��ادة الحكيمة والنظرة الثاقبة 
لس��يدي خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزي��ز »حفظه 
اهلل« برؤي��ة المملك��ة الطموح��ة، التي 
س��تكون بإذن اهلل انتق��ااًل لبالدنا لمزيد 
من التق��دم بين بلدان العالم. مش��يرًا 
إل��ى أن المملكة ش��هدت وهلل الحمد 
منذ تأسيس��ها تطورًا ُمط��ردًا، وتنميًة 
ش��املًة، جعل��ت منه��ا مح��ط أنظ��ار 
العالم أجمع، مؤكدًا أن ذلك ولم يكن 
ليتحق��ق لوال وع��ي المواطنين بأهمية 
الوحدة الوطنية ولم الشمل واجتماع 
الكلمة ونب��ذ الفرقة والتعصب بكافة 
البشرية  أشكاله، وتس��خير اإلمكانيات 
والمادية، لكل ما من ش��أنه رفعة هذا 

الوطن وتقدمه.
ون��وه صاحب الس��مو األمي��ر جلوي بن 
عبدالعزي��ز ب��ن مس��اعد أمي��ر منطقة 
الت��ي  العظيم��ة  بالتح��والت  نج��ران، 

أمير المدينة المنورة: اليوم 
الوطني وقفة لالعتزاز بماضي 
الوطن والفخر بحاضره.. وفيه 
نجدد العهد والوالء لقيادتنا 
الرشيدة للمضي قدمًا نحو 

تحقيق أهداف بالدنا وطموحاته

أمير حائل: اليوم الوطني قصة 
كفاح وملحمة بطولة وشاهد 
تضحية بطلها مؤسس هذه 

البالد الملك عبالعزيز الذي 
جمع شتات هذه البالد تحت 
راية التوحيد وأقام مجدها 
على كتاب اهلل وسنة نبيه
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م��ن  تحق��ق  وم��ا  الوط��ن  ش��هدها 
المل��ك  مناق��ب  مع��ددًا  مكتس��بات، 
المؤس��س عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن 
إرس��اء  ف��ي  اهلل«  »رحم��ه  س��عود  آل 
العدل وتحقيق األم��ن وصون الكرامة 
والعي��ش في ع��زة وس��ؤدد على هذه 

األرض المباركة.
وقال س��موه: »يشرفني أن أرفع باسم 

أمير الجوف: إن مرحلة البناء 
الشاملة التي أعقبت مرحلة 
التأسيس ما كانت لتتحقق 

لوال فضل اهلل ثم هذا المنهج 
القويم الذي تقوم عليه 
سياسة هذه البالد حتى 

أصبحت لؤلؤة مضيئة في عقد 
النظام العالمي

أمير الحدود الشمالية: نستذكر 
في هذا اليوم المبارك الملحمة 

التاريخية الكبرى في توحيد 
هذه البالد على يد الملك 
المؤسس عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن عندما وّحد البالد 
تحت راية التوحيد

أبن��اء منطقة نجران وباس��مي، التهنئة 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم 
س��عود،  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز، ولي 
ال��وزراء  العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س 
وزير الدف��اع، حفظهما اهلل، بمناس��بة 
الذك��رى الس��ابعة والثماني��ن لتوحي��د 

عل��ى  الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
يد اإلم��ام الموح��د المل��ك عبدالعزيز 
بن عبدالرحم��ن، طيب اهلل ث��راه وجزاه 
عن اإلس��الم والمس��لمين خير الجزاء«.
وأض��اف: »إنن��ا ف��ي ه��ذا الي��وم ال��ذي 
المملك����ة  توح���ي��د  في��ه  نس��تذكر 
التاري��خ  ينجل��ي  الس��عودية،  العربي��ة 
ش��اهدًا على التح��والت العظيمة التي 
صنعها، بتوفي��ق من اهلل، جاللة الملك 
المؤس��س على ه��ذه األرض المباركة، 
إلرس��اء الع��دل وتحقيق األم��ن وصون 
الكرام��ة والعي��ش ف��ي عزة وس��ؤدد، 
بع��د أن كان يضربه��ا الج��وع والخوف 
والش��تات والظل��م وضي��اع الحق��وق«.
وأش��ار س��موه إلى أن بالدن��ا فريدة عن 
العال��م، إذ قام��ت عل��ى أس��س م��ن 
الش��ريعة  وتطبي��ق  والس��نة  الكت��اب 
اإلس��المية الس��محاء، وعه��دت عل��ى 
نفس��ها خدمة اإلس��الم والمس��لمين 
والمقدس��ات  الش��ريفين  والحرمي��ن 
اإلس��المية، ورعاية اإلنسانية، منذ عهد 
اإلمام المؤس��س »طيب اهلل ثراه« وسار 
عل��ى نهج��ه أبن��اؤه البررة م��ن الملوك 
وأولياء العهود، رحمهم اهلل وجزاهم 
اهلل خير الجزاء، فهي قبلة المس��لمين 
ومه��د النبوة ومنبع الرس��الة ومعقل 
األخ��الق،  م��كارم  ومرس��ى  العروب��ة، 
تح��ت  نس��تظل  الي��وم،  أنن��ا  مضيف��ًا: 
حكم والدنا خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
في نعيم واس��ع، وخي��ر وفير.. بين علو 
المكانة ورفعة الش��أن، ووس��ط سمو 

الطموح وأوج المجد.
وأك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
الدكتور فيصل بن مش��عل بن س��عود 
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن 
ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية 
الس��عودية بمثابة بوابة واسعة للتاريخ 
والمس��تقبل مع��ًا ومصدر إله��ام لما 
ق��ام ب��ه أجدادنا م��ن بط��والت انتهت 
بتوحي��د بالدن��ا ووضعه��ا في المس��ار 
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اأُلمم��ي الالئ��ق به��ا، وحاف��ز لالتج��اه 
المعطي��ات  ب��كل  المس��تقبل  نح��و 
التنموي��ة التي وضعته��ا تلك الملحمة 
بي��ن المواطني��ن وقيادتهم الرش��يدة 
عب��ر الس��نوات؛ ف��كان الحص��اد وطن��ًا 
عمالقًا يزدهر ويتطور ويحقق منجزات 
عمالق��ة يقف العال��م أمامها منبهرًا.
وق��ال س��موه: »ف��ي مث��ل ه��ذا اليوم 
اكتم��ل  عق��ود  تس��عة  نح��و  من��ذ 
بن��اء الوط��ن، وت��م توحي��ده عل��ى ي��د 
المؤس��س والموحد المل��ك عبدالعزيز 
ب��ن عبدالرحم��ن، طيب اهلل ث��راه، تحت 
ل��واء التوحي��د وقي��ادة الملك الرش��يد، 
وهكذا استمرت مسيرة البناء جياًل بعد 
جيل، خلف قيادتن��ا الحكيمة وفكرها 
المستنير وأفقها البعيد لتعمل كل ما 
من شأنه رفعة بالدنا وتحقيق رفاهية 
المواطن ف��ي مختلف المجاالت، حتى 
تحق��ق الكثير الذي جعل ه��ذا الوطن 
الغال��ي أح��د أكب��ر عش��رين اقتص��ادًا 
عالمي��ًا، ولدي��ه فرص��ة مثالي��ة ليكون 
بي��ن الدول المتقدمة ف��ي هذا الترتيب 
العالم��ي الرفيع ال��ذي يعني كثيرًا من 
القيم اإلضافية في االقتصاد والتنمية 
والنم��و والتنافس��ية، وذلك لم يتحقق 
ل��وال فض��ل اهلل ث��م ال��دور المح��وري 
القائ��د والذك��ي لق��ادة بالدن��ا، وبرؤية 
ثاقب��ة وبصي��رة ناف��ذة، وفق��ًا لخطط 
التنمية  مدروس��ة تس��تهدف تحقي��ق 
الش��املة والمتوازن��ة في جمي��ع أرجاء 
وطننا الحبيب، والتي تش��هد بها تقارير 
األم��م المتح��دة التنموي��ة م��ا يجعلنا 
في الصدارات األممية بين دول العالم 
في التنمية واالس��تقرار رغم التحديات 
التي يش��هدها  االقتصادي��ة واألمني��ة 
وط��ن  ه��و  فذل��ك  أجم��ع،  العال��م 
الخي��ر والعط��اء ال��ذي يزده��ر ويصنع 

المعجزات التي تذهل العالم«.
وأش��ار س��موه إلى أن المؤسس الملك 
عبدالعزيو كان ش��خصية ف��ذة، أعَلْت 
م��ن قيم��ة اإلنس��ان ووضعته��ا ف��ي 

المس��ار اإللهي وفقًا لش��رائع اإلنسان 
التي احتفت بإنس��انية اإلنس��ان، بعدما 
العرب��ي  بذكائ��ه  اهلل«  »رحم��ه  أدرك 
الفط��ري  وبخبرات��ه المبك��رة وبدروس 
التاري��خ الت��ي اس��تقاها من ش��خصية 
اإلمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود؛ 
أدرك أن بناء دولته يبدأ باإلنسان، اإلنسان 
الفرد، واإلنس��ان المجتمع، دولة أرسى 
دعائمه��ا على التق��وى وصحيح الدين، 
بعدم��ا طهر الب��الد والعباد م��ن البدع 

ات واالنقسامات المذهبية. ركيَّ والشِّ
وأض��اف س��موه أن��ه ف��ي ذك��رى هذا 
العام، نس��تهلُّم سيرتنا التنموية وفقًا 
لرؤية »المملكة 2030« وذلك ُيعتبر نقطة 

تحول تاريخية ف��ي بناء الوطن وتطوير 
التنمي��ة  مع��دالت  ورف��ع  اقتص��اده 
والتوس��ع في العملية اإلنتاجية، وهي 
مرحلة دقيقة يقودها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
»حفظه اهلل« ليواصل بناء الوطن وبنيته 

التحتية وقبل ذلك إنسانه.
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  ورف��ع 
األمي��ر الدكتور حس��ام بن س��عود بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، آس��مى 
لخ��ادم  والتبري��كات  التهان��ي  آي��ات 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود، وصاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
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عبدالعزي��ز ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س 
مجلس الوزراء وزي��ر الدفاع »حفظهما 

اهلل« بهذه المناسبة.
وأكد س��موه أن هذه الذكرى المجيدة 
اإلرث  معه��ا  نستش��عر  ونح��ن  تح��ل 
العظي��م لوطنن��ا وم��ا حقق��ه عل��ى 
مدار عق��ود التنمية منذ تأسيس��ه من 
إنج��ازات عمالق��ه ف��ي كل المج��االت 
وأصبح واحدًا م��ن الكيانات البارزة على 

المستوى الدولي.
ذك��رى  تح��ل  »عندم��ا  س��موه:  وق��ال 
الي��وم الوطني الس��ابع والثمانين يوم 
التأس��يس لبالدن��ا الغالي��ة فإنه��ا تب��رز 
أمام��ك صورًا من الذكري��ات والخواطر 
تت��وارد إل��ى الذه��ن تس��تحضر معه��ا 
أهمي��ة ه��ذه المناس��بة الغالي��ة الت��ي 
يمثلها هذا الي��وم الغالي علينا جميعًا 
مم��ا يجع��ل ه��ذه المناس��بة الوطنية 
المجي��دة تتجاوز معنى الذكرى لتصبح 
إحدى فص��ول التاريخ المعاصر وإح�دى 
المالح��م الباقي��ة عل��ى م��ر العص��ور 
ب��ن  عب�دالعزي��ز  الراح��ل  المل��ك  ألن 

عبدالرحمن آل س��عود، طيب اهلل ثراه، 
عندما ع��زم أم��ره على توحيد ش��تات 
البالد لم يكن هاجسه دول���ة وسلطة 
ب��ل كان يحم��ل ف��ي أعماقه رس��ال���ة 
سامية ورؤية بعيدة لرفعة إنسان هذا 
البلد نحو آف����اق العز والمجد س��الحه 
ف��ي ذل��ك كلم��ة ال إل��ه إال اهلل محمد 
صادق��ة  دع��وة  فكان��ت  اهلل،  رس��ول 
مخلصة أطلقها الملك الراحل فلقيت 
ص��دى ف��ي كل أرج��اء الجزيرة إلرس��اء 
دعائ��م اإليم��ان والحق والمث��ل النبيلة 

في حياة اإلنسان«.
المل��ك  توجه��ات  »كان��ت  وأض��اف: 
عبدالعزيز، رحم��ه اهلل، تنطلق نحو بناء 
الفرد قبل بناء البالد فأخرجه إلى صروح 
العل��م والمعرف��ة مم��ا كت��ب له��ذه 
الحضارة القائمة التطور الس��ريع ألنها 
انطلق��ت من األس��اس الصحي��ح ومن 
قاعدة إس��المية راس��خة فهذه البالد 
الطاه��رة ه��ي الحاضر المش��رق الذي 
يش��ع ضياءه وس��ط عالمن��ا المتحضر 
حي��ث تمك��ن أبن��اء المل��ك عبدالعزيز، 

وفه��د،  وخال��د،  وفيص��ل،  س��عود، 
وعب��داهلل، رحمه��م اهلل، م��ن ترجم��ة 
مفاهيم مدرسة الملك عبدالعزيز إلى 
واقع مضيء وساروا على درب الموحد 
ومنح��وا حياتهم ف��داًء لرفع��ة وعزة 
ه��ذه الب��الد فكان��وا بفض��ل اهلل خي��ر 
من حمل األمانة وعمل��وا بكل إخالص 

وتفاني.
وأكد س��موه أن عصر خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، ما هو إال امت��دادًا لعطاءات 
الخير والنماء حي��ث أولى »حفظه اهلل« 
ُجل اهتمام��ه ورعايته بالوط��ن وأبناءه 
كل  وتأمي��ن  بجانبه��م  والوق��وف 
ُس��بل العيش الكري��م وتوفي��ر الراحة 
الدع��م  ظ��ل  ف��ي  له��م  والرفاهي��ة 
المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور 
واالزدهار في ش��تى المج��االت فكانت 
رؤي��ة المملك��ة 2030 إح��دى التح��والت 
المس��تقبلية المهمة وما تضمنته من 
أهداف وتطلع��ات نحو تعزيز االقتصاد 
واس��تغالل  الدخ��ل  مص��ادر  وتنوي��ع 

ملف العدد

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

64



الب��الد  وطاق��ات  اإلمكان��ات  مختل��ف 
والث��روات المتوف��رة لخدمة أبن��اء هذا 

الوطن الغالي. 
كما رفع صاحب السمو الملكي األمير 
فيص��ل بن س��لمان بن عب��د العزيز أمير 
منطقة المدين��ة المنورة أس��مى آيات 
التهان��ي والتبريكات لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود »حفظه اهلل ورع��اه« ولولي 
العه��د باس��مه واس��م أهال��ي وأبن��اء 
به��ذه  المن��ورة  المدين��ة  منطق��ة 
المناس��بة الوطني��ة الت��ي تحم��ل في 
قلب كل مواطن مع��ان الوالء والوفاء 
ال��ذي يجس��ده التفاف الش��عب حول 
قيادته الرش��يدة في صورة وطن واحد 

على قلب رجل واحد.
الي��وم  نحتف��ل  »إنن��ا  س��موه:  وق��ال 
بالذك��رى الس��ابعة والثماني��ن لتوحيد 
القائ��د  المؤس��س  ي��د  عل��ى  بالدن��ا 

المل��ك عبدالعزيز ب��ن عب��د الرحمن آل 
س��عود، طيب اهلل ث��راه، ونح��ن ننعم 
برغ��د العيش واألم��ن واألمان في ظل 
الش��ريفين،  الحرمي��ن  خ��ادم  قي��ادة 
ويأت��ي الي��وم الوطن��ي والمملكة في 
ثوب جديد يبش��ر بغ��ٍد واعٍد ومش��رق 
يعمل فيه الجميع بكل طاقته س��عيًا 
لتح��ول وطن��ي مثمر يه��دف لتحقيق 
تنمية ش��املة ومس��تدامة في ش��تى 

المجاالت«.
وأش��ار س��موه الى إن المملكة العربية 
الس��عودية من��ذ تأسيس��ها أولت كل 
اهتمامها لخدمة الحرمين الشريفين، 
وس��خرت إمكاناتها وقدراتها لش��رف 
ه��ذه الخدم��ة العظيمة الت��ي حباها 
اهلل به��ا، حي��ث أول��ى خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الرعاي��ة  اهلل،  حفظ��ه  س��عود،  آل 
واالهتم��ام لتقديم أفض��ل الخدمات 

لضي��وف الرحمن زوار المس��جد النبوي 
الش��ريف وف��ق أعل��ى معايي��ر الجودة 
ألداء زيارتهم بكل يس��ر وسهولة، كما 
أول��ى اهتمام��ه »حفظ��ه اهلل ورع��اه« 
ل��كل م��ا م��ن ش��أنه خدم��ة اإلس��الم 
والمس��لمين، وتوحي��د الص��ف وجمع 
الص��ادق،  مس��عاه  وب��ذل  الكلم��ة، 
جنب��ًا إل��ى جن��ب، م��ع ال��دول العربي��ة 
واإلس��المية كافة لح��ل أزماتها واقفًا 
بح��زم وعزم ف��ي مكافح��ة ومحاربة 
اإلره��اب واألف��كار الضال��ة المنحرف��ة 
التي ته��دف إلى زعزعة أمن واس��تقرار 

الشعوب.
واختتم س��موه قائاًل: »الي��وم الوطني 
وقف��ة لالعتزاز بم��اض الوط��ن والفخر 
بحاض��ره، وفي��ه نج��دد العه��د والوالء 
لقيادتن��ا الرش��يدة للمض��ي قدمًا نحو 

تحقيق أهداف بالدنا وطموحاته«.
وق��ال صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
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عبدالعزيز بن س��عد بن عبدالعزيز أمير 
منطق��ة حائ��ل: »تعتب��ر ه��ذه الذكرى 
الخال��دة والت��ي نحتف��ل به��ا كل عام 
ه��ي قص��ة كف��اح وملحم��ة بطول��ة 
وش��اهد تضحية بطلها مؤسس هذه 
الب��الد المغف��ور ل��ه ب��إذن اهلل تعال��ى 
المل��ك عبالعزيز، رحمه اهلل، الذي جمع 
ش��تات هذه الب��الد تحت راي��ة التوحيد 
الخالدة وأقام مجدها على كتاب اهلل 
وس��نة نبيه صلى اهلل عليه وس��لم ثم 
واصل أبن��اؤه الملوك م��ن بعده وحتى 
يومنا هذا مس��يرة البن��اء والعطاء من 
أجل خدمة الدين والوطن والمواطن«.
وأضاف س��موه: »نقف في ه��ذا اليوم 
على ماض��ي الوطن المجي��د وحاضرة 
المش��رق الذي تكامل عقدة في عهد 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
س��لمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، عبر 
نهضة تنموية كبرى ومشاريع عظمى 

في ش��تى مج��االت الحي��اة المختلفة 
التي حققت للمواطن كل سبل العيش 
الكريم وجعلت المملكة محط أنظار 
اآلخرين أعجابًا وتقديرًا لها ولقيادتها«.
وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ 
خادم الحرمين الش��ريفين وسمو ولي 
عه��ده, وأن يدي��م عل��ى ه��ذه الب��الد 

األمن واألمان واالستقرار واالزدهار.
وأك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
فه��د بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الجوف أن يوم الوطن في كل عام من 
تاري��خ مملكتنا المجيد ه��و يوم نتذكر 
فيه تأسيس هذا الكيان العظيم على 
يد اإلمام المؤس��س المغف��ور له بإذن 
اهلل، المل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن 
آل س��عود الذي أرس��ى أسس��ه ووحد 
شتاته، مش��يرًا إلى أن الملك عبدالعزيز 
»طيب اهلل ثراه« أس��س الوطن ورس��م 
نهج��ه عل��ى العقي��دة الصافي��ة التي 

تقوم عل��ى كتاب اهلل العظيم وهدي 
رسوله الكريم، 

الب��ررة »يرحمه��م اهلل«  أبن��اؤه  وتبع��ه 
الذي��ن س��اروا عل��ى نفس النه��ج حتى 
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عه��د خ��ادم الحرمين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود »حفظه اهلل«.
وقال سموه: »إن مرحلة البناء الشاملة 
التي أعقبت مرحلة التأسيس ما كانت 
لتتحقق لوال فضل اهلل ثم هذا المنهج 
القويم الذي تقوم عليه سياس��ة هذه 
البالد حت��ى أصبحت المملك��ة العربية 
الس��عودية لؤل��ؤة مضيئ��ة ف��ي عقد 
النظ��ام العالمي الذي ينش��د الس��الم 
واالستقرار والرخاء على أرض المعمورة 
مؤث��رة ف��ي مس��يرته مش��اركة ف��ي 

قضاياه«.
وق��ال صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
ب��ن  س��لطان  ب��ن  خال��د  ب��ن  فيص��ل 
الح��دود  منطق��ة  أمي��ر  عبدالعزي��ز 
الش��مالية: »نس��تذكر ف��ي ه��ذا اليوم 
المب��ارك، الملحم��ة التاريخي��ة الكب��رى 
في توحي��د هذه البالد عل��ى يد الملك 
المؤس��س عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن، 
طيب اهلل ث��راه، عندما وّحد البالد تحت 

راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الش��امخ 
قوي��م  ونه��ج  راس��خة،  أس��س  عل��ى 
مس��تمد من كتاب اهلل جل وعال وسنة 
نبي��ه محم��د صل��ى اهلل عليه وس��لم، 
وأطلق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، 
الت��ي تواصلت من بعده عل��ى يد أبنائه 
الملوك الب��ررة »رحمه��م اهلل« لتنهض 
بالدن��ا خالل عق��ود مع��دودة وتواصل 

مسيرة البناء والتقدم«.
وأكد س��موه أن هذه الذك��رى الخالدة 
عليه��ا  ق��ام  الت��ي  التوحي��د  لمرحل��ة 
المليك المؤس��س »طي��ب اهلل ثراه« من 
أج��ل إقامة ه��ذا الوطن الكبي��ر، تأخذ 
اليوم ش��كاًل جديدًا إذ تأتي مع مرحلة 
الت��ي تع��ّول فيه��ا  الوطن��ي  التح��ّول 
الب��الد عل��ى »اإلنس��ان« صاح��ب اإلرادة 
والعزيم��ة والق��وة، لمواصل��ة مس��يرة 
البناء والتطلعات المستقبلية الشاملة 
التي تتوائم م��ع رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030، والتي تمثل أكبر خطة 

تح��ول اقتص��ادي وطن��ي م��ن خ��الل 
مص��ادر ع��دة تزخر به��ا بالدن��ا الغالية، 
وكذل��ك تنوي��ع مصادر الدخ��ل وزيادة 
الوطني��ة  كوادرن��ا  وتنمي��ة  االس��تثمار 

الشابة الفتية.
وأشار سموه إلى أن العهد الزاهر الذي 
تش��هده المملكة والتط��ور الملموس 
عل��ى الُصعد والمج��االت كافة، يحّتم 
عل��ى الجمي��ع مس��ؤولية المحافظة 
الجه��ود  وب��ذل  الري��ادة,  ه��ذه  عل��ى 
لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن 
نس��عى دومًا نحو صناعة المس��تقبل 
العالمية متسلحين  الحضارة  لمواكبة 
بقيمن��ا وعاداتنا اإلس��المية التي نفخر 

ونعتز بها.
وختم س��موه بالدعاء إل��ى اهلل العلي 
القدي��ر أن يحفظ لدولتن��ا قيادتها وأن 
يديم عليه��ا أمنه��ا واس��تقرارها، وأن 
يحق��ق له��ا م��ا تصب��و إلي��ه م��ن رخاء 

وتقدم وتطور ورفعة.
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مقــــال

ذكرى خالدة
لواء/ حميد بن محمد الجحدلي
نائب قائد قوات أمن المنشآت

يمث��ل اليوم الوطني ذكرى خالدة في س��جل التاريخ س��ّطر 
عبدالرحم��ن  ب��ن  عبدالعزي��ز  المؤس��س  المل��ك  بطولته��ا 
آل س��عود »رحم��ه اهلل«، ونبراس��ًا ف��ي مس��يرة نم��اء الوطن 
يس��تحضر لنا بكل تقدير وإجالل ما قدمه المؤسس وأبناؤه 
الملوك البررة من بعده، تاركين لنا وطنًا شامخًا وشعبًا يلتف 

حول قيادته في الشدة والرخاء.
ومما ال ش��ك فيه أن األس��س التي وضعها الملك المؤسس 
»طيب اهلل« أصبحت منذ ذلك اليوم منهاجًا لهذا البلد، حتى 
يومنا ه��ذا الذي ترفل فيه المملكة بقي��ادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي 
عهده األمين »حفظهما اهلل« بالتقدم واالزدهار وتحقق مزيدًا 
من األمن واالستقرار والكثير من جوانب التنمية الشاملة في 
كل مناح��ي الحياة بالرغم مما يش��هده العالم من ظواهر 
واضطراب��ات طال أثره��ا معظم دول العال��م ومجتمعاته.
إن التجرب��ة الس��عودية تمث��ل نموذج��ًا فريدًا النصه��ار أمة 
بقيادته��ا ومواطنيه��ا ف��ي منظوم��ة م��ن االنتم��اء والوالء 
والعط��اء لحض��ارة مجيدة مس��تلة م��ن تاريخ مجي��د قاده 
المؤس��س المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحم��ن »رحم��ه اهلل« 
به��ذا  الصادق��ة واإليم��ان  الس��ليم والعزيم��ة  بالتخطي��ط 
الوطن، وبقدرت��ه على التفاعل الحي وااليجابي مع الحضارة 

اإلنسانية الحديثة والتطور العلمي والتقني.
ويط��ل علين��ا الي��وم الوطني ه��ذا الع��ام بذك��راه المجيدة 
الحبيب��ة الغالية عل��ى كل قلب مواطن في ه��ذه المملكة 
المبارك��ة قي��ادًة وش��عبًا فنرف��ع أكفن��ا تضرع��ًا هلل تعالى 

بالحم��د والثناء والش��كر أن وفق المؤس��س العظيم الملك 
عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن آل س��عود »رحمه اهلل« لتأس��يس 
ه��ذا الكي��ان على كتاب اهلل وس��نة رس��وله صل��ى اهلل عليه 
وس��لم وجمع ب��ه الكلمة ووح��د به المملك��ة، فكانت مثاًل 
ُيحت��ذى ونبراس حق يقت��دى, وجاء من بعده أبن��اؤه الملوك 
البررة س��عود وفيصل وفهد وعبداهلل »رحمهم اهلل تعالى« 
فس��اروا على نهجه وخطواته وزادوا وطورا ونعمت أركانها 

بالنماء واألمن واالستقرار.
واليوم يس��تكمل هذه المس��يرة المباركة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود »حفظه 
اهلل« بش��خصيته الفريدة حكمة وخب��رة ودراية وقوة وحزمًا 
بتطوي��ر وإبداع في ش��تى المجاالت التنموي��ة وفي مختلف 
مناح��ي الحياة, ويس��انده في ذلك، بعد توفي��ق اهلل تعالى، 
ولي عهده األمين صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير الدفاع 
بطموحه وهمته العالية وتنوع قدراته الحس��ية والمعنوية، 

ليزداد البناء قوًة وتماسكًا ونماًء.
وتأت��ي هذه الذكرى المجيدة والمملكة تش��هد اليوم صورًا 
رائعة ف��ي اللحمة الوطنية بين القيادة الرش��يدة والش��عب 
الوف��ي المخل��ص لقيادت��ه، ف��ي ظ��ل القي��ادة الحكيم��ة 
لقائد مس��رتنا خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز »حفظ��ه اهلل«. وختامًا: نس��أل اهلل عز وجل أن 
يحف��ظ بالدن��ا ووالة أمرنا وأن يديم عل��ى وطننا نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.
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احتفت المملكة منذ أيام بالذكرى السابعة والثمانين لليوم 
الوطني، واستعادت ذاكرة السعوديون ملحمة توحيد هذه 
الب��الد على ي��د الملك المؤس��س عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن 
»طيب اهلل ث��راه« والتي كانت بمثابة المفص��ل التاريخي األبرز 
الذي تجس��د في وحدة كيان وأمة تح��ت راية التوحيد »ال اله 

إال اهلل محمد رسول اهلل«.
إن ذك��رى اليوم الوطني ذكرى عزي��زة وغالية على قلب كل 
مواط��ن س��عودي، حيث يتذك��ر فيه��ا الجمي��ع الحال في 
الماض��ي وم��ا ينقله ال��رواة قبل ه��ذا الح��دث العظيم من 
تناح��ر وفرقة من أجل فتات خبز أو ش��ربة ماء ثم يقارن ذاك 
بم��ا آل إليه حالن��ا منذ توحي��د المملكة العربية الس��عودية 
على يد مؤسس��ها الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« ثم اس��تمر 
البن��اء والنم��اء والعط��اء على ي��د أبنائه األوفي��اء حتى صارت 
هذه الب��الد مضرب مثل ف��ي األمن واألمان والرخاء وس��عة 
المعيش��ة وأصبحت مأوى ألفئدة كثير من الشعوب العربية 

واإلسالمية ومصدر رزق لذويهم في بلدانهم.
والي��وم وبعد 87 عامًا نعيش، بفض��ل اهلل عز وجل، في أمن 
بعد خوف، ووحدة صف بع��د تناحر وفرقة، ورغد عيش بعد 
ج��وع وفق��ر، وعلم ون��ور بعد جه��ل وظالم، وذل��ك بفضل 
توحيد البالد، هذا الحدث العظيم الذي أصبح وما زال عالمة 

فارقة في تاريخنا.
إن من حق كل مواطن س��عودي أن يفتخ��ر ويعتز بما وصل 
إليه هذا الوطن العزيز من رؤي��ة قيادية، ووالء وانتماء ووعي 

مقــــال

وطن العزة والكرامة
العميد/ محمد جزاء الحربي

مساعد قائد قوات أمن المنشآت لشئون العمليات/ المكلف

مجتمع��ي، وتطور مؤسس��اتي، متج��اوزًا كل العث��رات التي 
عطلت مس��يرة كثير م��ن الدول، ومتجاوزًا أش��كااًل متعددة 
من الفتن التي تعصف بالمقدرات والقيم وتدمر كل أشكال 

التمدن والحياة.
وتأتي ه��ذه الذكرى الغالية وبالدنا تنعم باألمن واالس��تقرار 
ف��ي ظل قي��ادة حكيم��ة م��ن خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود »حفظ��ه اهلل«، حيث 
يش��هد حاضرنا عهدًا زاهرًا يسطره مليكنا ليضيف صفحات 
مش��رقة جديدة في س��جالت الوطن، وذلك ف��ي ظل رؤية 
2030 تلك الرؤي��ة الطموحة التي كان عرابها صاحب الس��مو 
الملكي األمير محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظه اهلل«.
كما تأتي هذه الذكرى الخالدة في ظل نجاحات كتبها اهلل 
له��ذه الدولة، فنجاح موس��م الحج ومن ث��م نجاح الجهات 
األمنية في كش��ف المؤامرات الدنيئة التي صدرت من أعداء 
الوط��ن، وذلك بفضل اهلل ثم بفضل حكامها الذين ال يألون 
في بذل الغالي في خدمة اإلس��الم والمس��لمين في شتى 
بق��اع األرض، وفي ظ��ل منظوم��ة أمنية متكامل��ة يقودها 
صاحب الس��مو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

وزير الداخلية. 
واألم��ان  األم��ن  نعم��ة  علين��ا  وأدام  أمرن��ا  والة  اهلل  حف��ظ 
واالس��تقرار والرخاء، ودمت لنا يا وطن العز والكرامة شامخًا 

في وجه الحاسدين والحاقدين. 
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أصحاب السمو األمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة 
العلماء والمعالي الوزراء والمواطنين يبايعون األمير محمد بن 

سلمان وليًا للعهد

مكة المكرمة � واس
تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  ب��ن  محم��د 
المبايع��ة ولي��ًا للعهد عل��ى كتاب اهلل 
وس��نة رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم 
من أصح��اب الس��مو الملك��ي األمراء، 
المملك��ة،  ع��ام  مفت��ي  وس��ماحة 
الش��ورى،  مجل��س  رئي��س  ومعال��ي 
وأصحاب الفضيلة العلماء والمش��ايخ، 
وكب��ار  ال��وزراء،  المعال��ي  وأصح��اب 
المس��ؤولين من مدنيين وعس��كريين، 
المواطني��ن،  م��ن  غفي��رة  وجموع��ًا 
يتقدمه��م صاحب الس��مو األمير بندر 
ب��ن محم��د ب��ن عبدالرحم��ن، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر عبداإلل��ه ب��ن 

المستش��ار  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
الش��ريفين،  الخ��اص لخ��ادم الحرمين 
وصاحب الس��مو األمير خال��د بن فهد 
ب��ن خال��د، وصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير مقرن ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، 
وذلك مس��اء ي��وم األربع��اء 26 رمضان 
2017م،  يوني��و   21 المواف��ق  1438ه��� 
المكرم��ة. بمك��ة  الصف��ا  قص��ر  ف��ي 
وقد ألقى سماحة مفتي عام المملكة 
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
عبدالعزي��ز  الش��يخ  واإلفت��اء  العلمي��ة 
بن عب��داهلل آل الش��يخ الكلم��ة التالية:
»بس��م اهلل الرحم��ن الرحي��م، الحم��د 
هلل رب العالمي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم 
وب��ارك على عب��د اهلل ورس��وله محمد 

وعل��ى آل��ه وأصحاب��ه أجمعي��ن وبعد، 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز، وفقه اهلل، 
الس��الم عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته، 
أوصيك يا أبني بتقوى اهلل في س��ريتك 
وعالنيت��ك ف��إن ف��ي تقواه س��بب في 
نج��اة األولي��ن واآلخرين،  )ولق��د وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا 
اهلل(، تق��وى اهلل تعتم��د عل��ى طاع��ة 
اهلل واجتن��اب معاص��ي اهلل، والع��دل 
واإلنصاف، وكشف أمور الرعية، فالشك 
أنه��ا مس��ؤولية جس��يمة وثقيلة جدًا 
وقد اختاركم خادم الحرمين لتكونوا 
عونًا ل��ه في ه��ذه المهم��ة العظيمة 
والجس��يمة، فلنت��ق اهلل ف��ي أنفس��نا، 
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فكل إنسان مسؤول عن رعيته، فهذه 
الب��الد العظيم��ة ينبغ��ي المحافظ��ة 
عل��ى كيانه��ا ال م��ن حي��ث الدي��ن وال 
م��ن حيث األم��ن وال من حي��ث األخالق 

واالقتصاد وال من حيث األمن والحياة.
أيه��ا المواطن��ون ال ص��الح لن��ا وتآل��ف 
قلوبن��ا واجتم��اع كلمتنا وتناص��ح بيننا، 
الجاه��ل ُينص��ح والغائب ُينب��ه، فيجب 
علين��ا أن نك��ون ي��دًا واحدة ف��ي هذه 
المبارك��ة لنحميه��ا م��ن كي��د  الب��الد 
كل  مس��تهدفة  فإنه��ا  الكائدي��ن 
استهداف لما فيها من الخير العظيم 
والكبير، لنكون يدًا واحدة إن ش��اء اهلل 

وصفًا واحدًا.
وف��ق اهلل الجميع لم��ا يحب��ه ويرضاه، 
ونبايعك على كتاب اهلل وس��نة رسوله 

صلى اهلل عليه وسلم«.
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عقيد/ جمعان بن أحمد الزهراني
مدير إدارة التخطيط و التطوير

قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك

جم��ع األمي��ر محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز بي��ن عنفوان 
الش��باب والحنكة السياس��ية مما أهله لوالية العهد, حاماًل 
أف���كار مس��تنيرة، حي��ث يس��عى بطم��وح لتطوي��ر الوط�ن 
وف�ق رؤية هو عرابها ويح�رص على تنفيذه�ا بع�د أن رس���م 
خ�طت�ه��ا الجريئ��ة ووض�ع أسس��ها المتي�ن���ة للمضي قدمًا 
بالمملك�ة لتك�ون في مص�اف ال�دول المت�ق�دمة اقتصاديًا.

األمي�ر الش�اب يملك ك�اريزما الق�ادة االستثنائيين المدفوعين 
بطم��وح كبير ألج���ل التغيير وتح�س��ين أوض�اع  ش��عوبهم، 
فضاًل عن تميزه بالقرب من الشباب وتلبية حاجاتهم معتبرًا 
أنه��م الدينامو المح��رك لرؤية 2030. وقد تس��لح عراب الرؤية 
بخب��رة طويلة قادت��ه لمنصب ولي الع�ه��د، إذ تمرس بنج�اح 
ف��ي إدارة ش��ؤون الع�اصم��ة الري���اض عن�دم���ا كان أميرها 
الملك س��لمان »حفظه اهلل« فنهل من معين والده وس��لك 
مس��اره في االنضباط وإتقان العمل ب��كل جدية و حزم إلى 

أن صار وليًا للعهد.
واألمي��ر محم��د بن س��لمان ش��خصية قيادية تحم��ل الكثير 
من الحماس والرؤية الثاقبة التي تهدف إلى مس��تقبل زاهر 
لبالدن���ا الغالية, حيث جاء اختياره ولي�ًا للعهد منس��جمًا مع 
الرغب��ة في الدف���ع بش��ب�اب الوط���ن ليح�ملوا المس��تقب�ل 
الزاه�ر لبالدنا الغالية وجعله��ا في مصاف الدول المتقدمة 

اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
إن خط��ة الرؤي��ة الس��عودية 2030 الت��ي وقف ول��ي العهد 
وراءها حت��ى رأت النور وهي خطة ما بع��د النفط للمملكة 
ه��ي خطة طموحة لمس��تقبل بلد مترام��ي األطراف، كما 
أش��رف األمي��ر الش��اب عل��ى الضرب��ة األول��ى عل��ى معاقل 
الحوثيين ف��ي اليمن من مركز العملي��ات الجوية, منطلقًا 
في قراراته الحكيمة المتأنية لحس��م أي أزمة أو مش��كلة 
تواجهه��ا الب��الد م��ا جعله مح��ل ثق��ة القي��ادة وتكليفه 
بالكثي��ر من المه��ام، كما تمكن »حفظ��ه اهلل« من تحقيق 
العدي��د من االنجازات التي يفخر بها أبناء الوطن في ش��تى 
المناط��ق والمحافظات.  وختامًا.. ال يس��عني في نهاية ما 
دون��ه قلم��ي إال أن أتقدم بخالص الش��كر والتقدير لس��مو 
ول��ي العه��د على كل الجه��ود التي بذلها وم��ا زال يبذلها 
ويس��عى إلى تحقيقها في ظل قيادة قائد الحزم والعزم 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل 
س��عود »حفظ��ه اهلل« مجددي��ن البيع��ة لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ولولي 
عه��ده األمين علي الس��مع والطاعة في العس��ر واليس��ر 
والمنشط والمكره، سائلين اهلل عز وجل أن يديم على بلدنا 

ووالة أمرنا نعمة األمن واألمان.

عراب رؤية

2030 

مقــــال
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين..
أمراء المناطق يتلقون البيعة نيابة عن سمو ولي العهد

الرياض ـ واس
حرصًا من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« على 
راحة المواطنين، ورغبة منه في التســهيل عليهم، وحتى ال يتكبدوا مشــقة الســفر إلى مكة 
المكرمة، فقد وجه »أيده اهلل« بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز 
البيعة نيابة عن صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وإنفاذًا لتوجيهاته »حفظه اهلل« فقد تلقى أصحاب السمو أمراء المناطق، مساء يوم األربعاء 26 
رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م، البيعة نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. وفي الصفحات 
التالية نســتعرض بيعة ســمو ولي العهد في كافة مناطق المملكة من خالل التقرير التالي..
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األمير خالد الفيصل 
يهنئ األمير محمد 

بن سلمان بمناسبة 
اختياره وليًا للعهد

جدة � واس
ق��دم صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز بمناس��بة ص��دور األمر 
الملك��ي باختي��اره ولي��ًا للعه��د وتعيين��ه نائبًا 

لرئيس مجلس الوزراء.
وقال األمي��ر خالد الفيصل ف��ي برقية خطية: 
»أصالة عن نفس��ي ونيابة عن مش��ائخ وأهالي 
أبع��ث  المكرم��ة،  مك��ة  منطق��ة  وأعي��ان 
والتبري��كات  التهان��ي  بخال��ص  لس��موكم 
س��يدي  م��ن  الكريم��ة  الغالي��ة  الثق��ة  عل��ى 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود، حفظ��ه اهلل وأدام عزه، 
باختياركم وليًا للعهد، ونبايع س��موكم على 
كت��اب اهلل وس��نة نبيه صلى اهلل عليه وس��لم 
الع��ون  لك��م  وتعال��ى  س��بحانه  اهلل  س��ائاًل 

والتوفيق والسداد«.

اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمي��ر منطقة الرياض نيابة عن صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزي��ر الدف��اع بقصر الحك��م جم��وع المبايعين من أصحاب الس��مو 
األمراء وأصح��اب الفضيلة والمعالي وكبار المس��ؤولين وجمعًا من 
المواطنين الذين قدموا البيعة على كتاب اهلل وس��نة رس��وله صلى 
اهلل عليه وسلم لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز ولًيا للعهد.
وارتج��ل األمي��ر فيصل بن بندر كلمة اس��تهلها بالحم��د هلل عز وجل 
والثناء عليه ج��ل في عاله، وقال: »بتوجيهات ق��ادرة على أن تحتوي 
أمور ه��ذه البالد وأبنائها بش��كل واضح وس��ليم وتأكيدًا للمس��يرة 
اإلسالمية الصحيحة وفقًا للشريعة والعطاء التي سارت عليه هذه 
البالد منذ تأسيس��ها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، 
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رحم��ه اهلل، فتتغير األم��ور فيها وتتغير 
من شخص إلى شخص ونسعد جميعًا 
بكل خب��رة تأتينا لتقودنا إلى مس��توى 
جيد وعالي بإذن اهلل فنتوجه بالش��كر 
إل��ى اهلل س��بحانه وتعال��ى عل��ى هذه 
النع��م الت��ي أنعم به��ا علين��ا وجعلنا 
وهلل الحم��د نس��ير في ظل الش��ريعة 
ومنه��ج  واض��ح  بأس��لوب  اإلس��المية 
س��ليم وبالدن��ا وهي تجت��از الكثير في 
كل م��ا يحي��ط بها إال وأن��ه وهلل الحمد 
في هذا اليوم س��ارت بش��كل طبيعي 
وانتقلت المس��ؤولية من اب��ن من أبناء 
ه��ذا الوطن إل��ى ابن آخر فه��ذا فضل 

م��ن رب العالمين أن تك��ون بالدنا بهذا 
األسلوب الذي يحتذى به ويفرح ويفخر 
ه��ذه  هلل  فالحم��د  مس��لم،  كل  ب��ه 
األمور تنتقل لدينا بسالس��ة وتسير في 
وضعن��ا بش��كل جي��د وهذا م��ا نرجوه 
دائم��ًا لهذه الب��الد التي أسس��ت على 
منهج م��ن كتاب اهلل وس��نة رس��وله«.
وأضاف: »باس��مكم أهنئ س��مو األمير 

محم��د ب��ن س��لمان عل��ى ه��ذه الثقة 
الغالية وعلى البيعة التي تلقيناها هذا 
المساء لسموه من أبناء منطقة الرياض 
ونس��أل اهلل العلي القدير ل��ه التوفيق 
والس��داد، وكما أنني باس��مكم أشكر 
سمو األمير محمد بن نايف على كل ما 
قدمه خالل عمله ابتداًء بوزارة الداخلية 
وإل��ى والي��ة العه��د، فيج��ب أن نقول 

   أمير الرياض:
بالدنا تسير في ظل الشريعة 

اإلسالمية بأسلوب واضح 

ومنهج سليم.. واليوم انتقلت 

المسؤولية من ابن من أبناء 

هذا الوطن إلى ابن آخر  
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للمحس��ن أحس��نت ونقدر ل��ه عطاءه، 
وندعو لمن يلتزم ويتولى المس��ؤولية 
بالتوفيق والسداد فهذه البالد مًن اهلل 
عليها بنعمة اإلسالم وهو هدى واضح 
وسليم لذلك أتوجه إلى سيدي خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز بتهنئ��ة أبناءه ف��ي منطقة 
الري��اض على ه��ذا الدور ال��ذي تحظى 
ب��ه المملكة ف��ي إنجازاته��ا وأعمالها 
وف��ي قراراتها وم��ا تصبو إليه ونس��أل 
اهلل أن يوف��ق ه��ذه الب��الد وأبنائها لم 
في��ه الخير وأن يحف��ظ الوطن من كل 
مك��روه وأن ي��رد كي��د الكائدي��ن ف��ي 
نحوره��م، ونحن بخير وإل��ى خير وفي 
بقوت��ه«. الجمي��ع  يحف��ظ  واهلل  خي��ر 
حض��ر االس��تقبال معال��ي المستش��ار 
عل��ى  الع��ام  والمش��رف  الخ��اص 
مكت��ب س��مو أمي��ر منطق��ة الري��اض 
األس��تاذ سحمي بن ش��ويمي بن فويز.

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

76

تقريــــر



كما اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محم��د بن ناص��ر ب��ن عبدالعزيز 
أمي��ر منطق��ة ج��ازان بقص��ر س��موه, 
وق��ادة  الحكومي��ة  اإلدارات  مدي��ري 
القطاع��ات األمني��ة وأعض��اء مجل��س 

المنطق��ة ومش��ايخ القبائ��ل وجموعًا 
كبي��رة م��ن المواطني��ن ال��ذي قدم��وا 
البيع��ة أمام س��موه, لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبد العزيز آل س��عود ولي��ًا للعهد نائبًا 

لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��رًا للدفاع.
خ��ادم  أم��ر  بص��دور  الجمي��ع  وأش��اد 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
آل س��عود »حفظ��ه  العزي��ز  ب��ن عب��د 
ول��ي  لس��مو  البيع��ة  مقدمي��ن  اهلل« 
العهد على الكتاب والس��نة والس��مع 
والمك��ره. المنش��ط  ف��ي  والطاع��ة 
وق��ال س��مو أمي��ر منطقة ج��ازان في 
بالدن��ا  »إن  االس��تقبال:  خ��الل  كلمت��ه 
باركها اهلل بدستور سماوي, فتأسست 

   أمير جازان:
اعتدنا دائمًا من قادة بالدنا 

المباركة بقيادة الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود على 

التطوير والتجديد وبث روح 

الشباب في إدارة دفة األمور 
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وقامت عل��ى نهج كت��اب اهلل الكريم 
وس��نة نبي��ه صل��ى اهلل علي��ه وس��لم 
فه��ي تقوم دائم��ًا بكل ما من ش��أنه 
وخدم��ة  اإلس��المي  الدي��ن  خدم��ة 

أنن��ا  مؤك��دًا  والمواطني��ن«,  الوط��ن 
اعتدنا دائم��ًا من قادة بالدن��ا المباركة 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  بقي��ادة 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 

»حفظ��ه اهلل« على التطوي��ر والتجديد 
وبث روح الش��باب في إدارة دفة األمور.
وأثنى سموه على اختيار صاحب السمو 
س��لمان  ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي 
ب��ن عبدالعزي��ز ولي��ًا للعه��د, وتعيي��ن 
الملك��ي  الس��مو  ع��دد م��ن أصح��اب 
األم��راء في مناصبهم, ليكونوا س��ندًا 
لقيادته��م ووالة أمره��م, واس��تمرارًا 
الوط��ن  خدم��ة  ف��ي  الدول��ة  لنه��ج 
والمواط��ن, حتى أصبحت دولتنا ُيش��ار 
المج��االت  كاف��ة  ف��ي  بالبن��ان  إليه��ا 
السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية.
وأب��رز س��مو األمي��ر محمد ب��ن ناصر بن 
الوطني��ة  اللحم��ة  مالم��ح  عبدالعزي��ز 
والتعاضد والوق��وف صفًا واحدًا خلف 
جمي��ع  ف��ي  الغال��ي  الوط��ن  قي��ادة 
المناس��بات والمحافل, وهو األمر الذي 
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يعزز الوقوف بنج��اح ضد كل ما يحيط 
بالوط��ن م��ن متغي��رات, ليبق��ى ه��ذا 
الوطن ب��إذن اهلل تعالى عزيزًا ش��امخًا. 
وق��ال س��موه: »إنني أنق��ل مبايعتكم 
األوفي��اء  ج��ازان  أه��ل  أنت��م  جميع��ًا 
أعل��م  وأن��ا  الرش��يدة,  القي��ادة  إل��ى 
إيمانك��م الص��ادق ب��اهلل تعال��ى, ث��م 
ثقتك��م بالقي��ادة الرش��يدة ويقينكم 
أن ق��ادة بالدن��ا يعمل��ون ل��كل ما من 
ش��أنه رفعة ش��أن الوط��ن والمواطن.
وس��أل س��موه اهلل تعال��ى ف��ي ه��ذه 
الليل��ة المباركة الش��ريفة من العش��ر 
المب��ارك  رمض��ان  ش��هر  م��ن  األخي��رة 
أن يحف��ظ لبالدن��ا أمنه��ا واس��تقرارها 
وقيادته��ا الرش��يدة وأن يكت��ب العون 
والتوفي��ق والتأيي��د لخ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود ولصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 

آل س��عود ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س 
إل��ى  الدف��اع,  وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س 
والعب��اد. الب��الد  ص��الح  في��ه  م��ا  كل 
حضر االس��تقبال معالي مدير جامعة 
حس��ين  ب��ن  مرع��ي  الدكت��ور  ج��ازان 
القحطاني ورئي��س المحكمة الجزائية 

بجازان الش��يخ علي بن شيبان العامري 
وأمين منطقة جازان محمد بن حمود 
الش��ايع, ووكي��ل إمارة منطق��ة جازان 
للش��ؤون التنموي��ة أحم��د ب��ن عبداهلل 
زعل��ة ومدي��ر ش��رطة منطق��ة ج��ازان 
ب��ن س��عيد القحطان��ي. الل��واء ناص��ر 
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الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  واس��تقبل 
األمي��ر فه��د ب��ن س��لطان عبدالعزي��ز 
أمير منطق��ة تبوك، أصح��اب الفضيلة 
والقضاة ومشايخ القبائل والمسؤولين 
وعم��وم المواطنين، الذي��ن وفدوا إلى 
مقر إم��ارة المنطق��ة مبايعين صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
س��لمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد على 

كتاب اهلل وُسنة رسوله صلى اهلل عليه 
وس��لم ومعبري��ن عن ص��دق والئهم 
لوالة األمر في المنشط والمكره، وفي 

اليسر والعسر.
ورفع سمو أمير المنطقة باسمه ونيابة 
عن أهال��ي المنطق��ة التهنئة لصاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز باختي��اره ولي��ًا للعه��د، 

وتعيين��ه نائب��ًا لرئي��س مجلس ال��وزراء.
وهنأ س��موه المبايعين بالعشر األواخر 
من ش��هر رمضان المب��ارك, وقال: »إنها 
لب��ادرة خير أن يكون س��مو ولي العهد 
يبايع في هذه الليلة المباركة من شهر 
رمض��ان المب��ارك, وتك��ون بيعت��ه في 
قصر الصفا في أطهر بقاع األرض مكة 
المكرمة«, مؤكدًا سموه أن مشاهدته 
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المملكة من��ذ فجر الي��وم يؤكد على 
م��ا تنعم ب��ه من وض��ع ق��وي ومتين, 
ويطمئن على مستقبل المواطن فيها.
وأض��اف س��موه: »إن الجمي��ع قد عمل 
وضحى وأجتهد لخدم��ة دينه ووطنه 
ومليكه, والبالد لن تنس��ى ألي مواطن 

ضح��ى م��ن أج��ل علوها, وس��مو ولي 
العهد كفؤ له��ذا المنصب, وأن يكون 
الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم  عض��دًا 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظ��ه اهلل، وأن يك��ون خادم��ًا لدينه 
أثبت��ت  الماضي��ة  والس��نوات  ووطن��ه, 

مقدرت��ه، حفظ��ه اهلل، لم��ا يمتلك من 
ق��درات وهبه��ا اهلل ل��ه وس��خرها في 

خدمة دينه وبالده.

وأضاف سموه: »وعلينا جميعًا أن ندعو 
له بالدوام التوفيق والنجاح, وعونًا لولي 
األمر خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبد العزيز، حفظه اهلل، لما 
فيه مصلحة ش��عب المملكة العربية 
وش��عب«. ووط��ن  أرض  الس��عودية, 
ونق��ل س��موه ألهال��ي تب��وك تحي��ات 

   أمير تبوك:
األمير محمد بن سلمان كفؤ لهذا 

المنصــب.. والســنوات الماضيــة 

أثبتــت مقدرتــه لمــا يمتلك من 

قــدرات وهبها اهلل له وســخرها 

في خدمة دينه وبالده 
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الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  وش��كر 
وس��مو ول��ي عه��ده »حفظهم��ا اهلل« 
على مش��اعرهم الطيبة ومبايعتهم 
لس��مو ول��ي العه��د, مبينًا س��موه أن 
هذه المبايعة هي النموذج الفريد في 
ه��ذا العال��م ال��ذي نعيش في��ه, وهو 
األمر الذي نس��ير عليه من��ذ الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »رحمه 

اهلل« وحت��ى الي��وم, منوهًا س��موه بما 
حملت��ه األوام��ر الملكية م��ن خير كثير 
س��وف يس��هم في راح��ة المواطنين 
والمواطن��ات وتوفي��ر العي��ش الكريم 
لهم وتعزي��ز مظاهر التنمي��ة والرخاء 
واالس��تقرار ال��ذي تنع��م ب��ه المملكة 
تأسيس��ها. الس��عودية من��ذ  العربي��ة 
وفي الختام س��أل سموه اهلل أن يديم 

عل��ى الب��الد أمنه��ا واس��تقرارها ف��ي 
ظ��ل قيادة خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبد العزيز آل سعود 
وس��مو ولي عه��ده »حفظهم��ا اهلل«.
م��ن جه��ة أخ��رى اس��تقبل محافظو 
المنطقة  المحافظات ورؤس��اء مراكز 
المحافظ��ات  أهال��ي  المبايعي��ن م��ن 

والمراكز التابعة.
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الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  وتلق��ى 
األمي��ر فيص��ل بن خال��د ب��ن عبدالعزيز 
م��ن  البيع��ة  عس��ير،  منطق��ة  أمي��ر 
ومدي��رو  القض��اة  الفضيل��ة  أصح��اب 
اإلدارات الحكومي��ة والقي��ادات األمنية 
المنطقة  مجلسي  وأعضاء  بالمنطقة 

والن��واب  القبائ��ل  ومش��ائخ  والبل��دي 
وجموع��ًا م��ن المواطني��ن، نياب��ة ع��ن 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود 
مجل��س  رئي��س  نائ��ب  العه��د  ول��ي 
بصال��ة  وذل��ك  الدف��اع،  وزي��ر  ال��وزراء 

االحتف��االت الرئيس��ة بالخالدي��ة بأبها.
وق��ال س��موه ف��ي كلم��ة ل��ه به��ذه 
المناس��بة: »إن ق��رارات س��يدي خ��ادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، دائمًا 
صائب��ة وتص��ب ف��ي مصلح��ة الوطن 
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والمواط��ن، وإن اختي��ار أخ��ي صاح��ب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
وليًا للعهد جاء في محله وفي وقته, 

وال أنس��ى أن أتقدم بالش��كر والتقدير 
باس��مي وباس��م أهالي منطقة عسير 
ألخي وزميلي صاحب الس��مو الملكي 

األمي��ر محم��د بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
لتوطي��ن  الجب��ارة  جه��وده  كل  عل��ى 
األمن في هذا البل��د الغالي ومحارباته 
ق��وة«. م��ن  أوت��ي  م��ا  ب��كل  لإلره��اب 
ورفع الجميع لصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الدف��اع تهنئته��م ومبايعته��م 
وعل��ى  نبي��ه  وس��نة  اهلل  كت��اب  عل��ى 

   أمير عسير:
قرارات الملك سلمان دائمًا 

صائبة وتصب في مصلحة 

الوطن والمواطن.. واختيار األمير 

محمد بن سلمان وليًا للعهد 

جاء في محله وفي وقته 
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السمع والطاعة في المنشط والمكره.
محافظ��و  تلق��ى  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
ف��ي  المراك��ز  ورؤس��اء  المحافظ��ات 
ع��ن  نياب��ة  البيع��ة  عس��ير  منطق��ة 

صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 
لتوجيه��ات  إنف��اذًا  اهلل«،  »حفظ��ه 

خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وحرص��ه 
المواطني��ن  راح��ة  عل��ى  اهلل  اي��ده 
والتس��هيل عليه��م حت��ى ال يتكب��دوا 
مش��قة الس��فر إل��ى مك��ة المكرمة.
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فيم��ا تلق��ى صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��عود بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
أمير المنطقة الش��رقية، البيعة لسمو 

ول��ي العه��د، م��ن أصح��اب الفضيل��ة 
والقضاة ومدي��ري اإلدارات الحكومية، 
ومش��ايخ القبائ��ل والمواطني��ن، وذلك 

باإلم��ارة. الكبي��ر  المجل��س  بقاع��ة 
ويأت��ي ذلك تنفي��ذًا لتوجيه��ات خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
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عبدالعزيز آل سعود وحرصه »رعاه اهلل« 
على راح��ة المواطنين ورغب��ة منه في 
التس��هيل عليه��م وحت��ى ال يتكب��دوا 
مش��قة الس��فر إل��ى مك��ة المكرمة.
ورف��ع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��عود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
المنطق��ة الش��رقية التهنئ��ة لصاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
العه��د  ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي  س��لمان 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 

»حفظه اهلل«. 

وق��ال س��موه: »يس��رني باألصال��ة ع��ن 
نفس��ي ونياب��ة ع��ن أهال��ي المنطق��ة 
عل��ى  س��موكم  أهن��ئ  أن  الش��رقية 
صدور الثق��ة الملكية الكريم��ة باختيار 
س��موكم ولي��ًا للعه��د ونائب��ًا لرئيس 
مجل��س ال��وزراء ووزي��رًا للدف��اع الت��ي 
أنت��م أه��اًل له��ا، داعي��ًا المول��ى العلي 
القدي��ر أن يوف��ق س��موكم لم��ا في��ه 
خي��ر ف��ي خدم��ة الدي��ن ث��م الملي��ك 
ث��م الوط��ن, وأن تكون��وا عون��ًا كريمًا 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم 

  أمير الشرقية:
نيابة عن أهالي المنطقة 

الشرقية أهنئ األمير محمد 

بن سلمان باختيار سموه وليًا 

للعهد ونائبًا لرئيس مجلس 

الوزراء ووزيرًا للدفاع  

س��عود،  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
خطاك��م«. يس��دد  وأن  اهلل،  حفظ��ه 
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فيم��ا اس��تقبل صاح��ب الس��مو األمير 
جلوي ب��ن عبدالعزيز بن مس��اعد، أمير 
الفضيل��ة  أصح��اب  نج��ران،  منطق��ة 
والقضاة ومشايخ القبائل والمسؤولين 
وعم��وم المواطنين، الذي��ن وفدوا إلى 
مقر إم��ارة المنطق��ة مبايعين صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
سلمان بن عبدالعزيز، وليًا للعهد، على 
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
وس��لم، معبري��ن ع��ن ص��دق والئهم 
لوالة األمر، في المنشط والمكره، وفي 

اليسر والعسر.

ورفع س��مو أمي��ر المنطق��ة، نيابة عن 
التهنئ��ة  وباس��مه،  المنطق��ة،  أهال��ي 
لصاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبدالعزي��ز، باختياره وليًا 
للعه��د، وتعيين��ه نائب��ًا لرئيس مجلس 
الوزراء، س��ائاًل المول��ى أن يحفظ خادم 
ف��ي  يم��د  وأن  الش��ريفين،  الحرمي��ن 
عم��ره، ويديم عليه الصح��ة والعافية، 
وأن يش��د عضده بول��ي عهده، صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 

سلمان بن عبدالعزيز.
وق��ال س��موه: »نبايع األمي��ر محمد بن 

س��لمان، ولي��ًا للعه��د على كت��اب اهلل 
وس��نة ورس��وله صلى اهلل عليه وسلم 
ونس��أل اهلل أن يم��ده بعون��ه وتوفيقه 
لحم��ل هذه األمان��ة العظيمة«، منوهًا 
بما يمّيز المملك��ة وهي تقدم أعظم 
والش��عب  القي��ادة  لتالح��م  ص��ورة 
بقول��ه: »اس��تمعُت إل��ى م��ا أفاضت به 
قلوبك��م، من المش��اعر الطبي��ة، تجاه 
والة أمرن��ا، حفظه��م اهلل، وه��و أم��ر 
ليس بغريب على المواطن الس��عودي 
ال��ذي يق��دم أعظ��م ص��ورة اللتف��اف 
الش��عب ح��ول قيادت��ه، فالي��وم ف��ي 
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مش��هد مهي��ب يتوافد الس��عوديون 
إلى إمارات المناطق، والسعوديون في 
الخ��ارج إل��ى س��فارات خ��ادم الحرمين 
الوالء،  الش��ريفين، مبايعي��ن، معلني��ن 
وافين بالعهود، فنس��أل اهلل أن يحفظ 
لهذا الوط��ن قادته وش��عبه الكريم«.
ون��ّوه األمي��ر جلوي ب��ن عبدالعزي��ز بما 
حملت��ه األوام��ر الملكي��ة الكريمة، من 
خير عميم، وهي تجسد حرص القيادة 
الس��خية »أيدها اهلل« على األخذ بسبل 

الكري��م. الراح��ة والنعي��م للمواط��ن 
وأع��رب س��موه ع��ن ش��كره لصاح��ب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن نايف 

ب��ن عبدالعزي��ز »حفظ��ه اهلل« عل��ى ما 
قدم��ه لخدمة دين��ه ثم وطن��ه، داعيًا 

اهلل أن يجزيه خير الجزاء.

  أمير نجران:
نبايع األمير محمد بن سلمان، 

وليًا للعهد على كتاب اهلل 

وسنة ورسوله صلى اهلل عليه 

وسلم ونسأل اهلل أن يمده 

بعونه وتوفيقه لحمل هذه 

األمانة العظيمة  
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وتلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير 
الدكتور فيصل بن مش��عل بن س��عود 
ب��ن عبدالعزي��ز أمير منطق��ة القصيم 
أبن��اء  م��ن  المواطني��ن  م��ن  البيع��ة 
المنطقة يتقدمهم أصحاب الفضيلة 
القضاة ووكالء اإلمارة وأعضاء مجلس 
المنطقة ومدي��ري اإلدارات الحكومية 
م��ن مدنيين وعس��كريين ومنس��وبي 
ديوان اإلمارة، لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
نائب��ًا  للعه��د  ولي��ًا  اختي��اره  بمناس��بة 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��رًا للدفاع، 
البيع��ة لس��مو ول��ي  والذي��ن قدم��وا 
العهد على كتاب اهلل وس��نة نبيه على 
السمع والطاعة، وذلك خالل استقبال 
س��مو أمي��ر منطق��ة القصي��م جموع 
المواطني��ن بمجل��س االس��تقبال بمقر 

ديوان اإلمارة بمدينة بريدة.

وقال سمو أمير منطقة القصيم: »أرفع 
باسمي وباس��م أبناء المنطقة التهنئة 

الخالصة لمقام سيدي خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
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ال س��عود، حفظه اهلل، باختيار صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
س��لمان بن عبدالعزيز ولي��َا للعهد نائبًا 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��رًا للدفاع، 
مؤكدين البيعة على السمع والطاعة 
ف��ي المنش��ط والمكره وعل��ى كل ما 
فيه خي��ر ورفع��ة الوط��ن والمواطن«.
وق��دم س��مو أمي��ر منطق��ة القصيم 
التهنئ��ة والتبري��كات لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي العه��د به��ذه الثق��ة 
الملكي��ة الكريم��ة، س��ائاًل اهلل العل��ي 
والتوفي��ق  بالع��ون  يم��ده  أن  القدي��ر 
القي��ادة  ظ��ل  ف��ي  الوط��ن  لخدم��ة 
الحكيم��ة لخادم الحرمين الش��ريفين 
»أي��ده اهلل« ليحق��ق لوطنن��ا م��ا نصبوا 

إلي��ه جميعًا من رفعة واس��تقرار وأمن 
وأم��ان، منوه��ًا باللحم��ة الوطني��ة بين 
القيادة والش��عب، والتي تشكل فخرًا 
خل��ف  الوط��ن  أبن��اء  لوح��دة  واعت��زازًا 
قيادت��ه الرش��يدة، س��ائال اهلل تعالى أن 
يحف��ظ لبالدنا نعمة األمن والرخاء في 

ظل قيادتها الرشيدة.

ويأتي ذل��ك إنف��اذًا لتوجيه��ات خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
بأن يتلق��ى أمراء المناط��ق ومحافظو 
المحافظ��ات ورؤس��اء المراك��ز البيعة، 
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  ع��ن  نياب��ة 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
ال  حت��ى  المواطني��ن  عل��ى  للتس��هيل 
يتكبدوا عناء الس��فر لمك��ة المكرمة.
حضر االس��تقبال صاحب السمو األمير 
متع��ب ب��ن فه��د الفيص��ل الفرح��ان 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سعود 
ب��ن فيص��ل بن مش��عل بن س��عود بن 
عبدالعزي��ز، وصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن 

سعود بن عبدالعزيز.

  أمير القصيم:
نسأل اهلل أن يمد األمير محمد 

بن سلمان بالعون والتوفيق 

لخدمة الوطن في ظل القيادة 

الحكيمة لخادم الحرمين 

الشريفين ليحقق لوطننا ما 

نصبوا إليه  
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كم��ا تلق��ى صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر الدكتور حس��ام بن س��عود بن 
عبدالعزيز أمير منطق��ة الباحة، البيعة 
لس��مو ولي العهد »حفظ��ه اهلل« بعد 
صدور األمر الملكي الكريم باختياره وليًا 
للعه��د وتعيينه نائ��ب لرئيس مجلس 
الوزراء، من أصح��اب الفضيلة والقضاة 
ومدي��ري اإلدارات الحكومية ومش��ايخ 
بقاع��ة  وذل��ك  والمواطني��ن،  القبائ��ل 
االس��تقباالت الكب��رى بدي��وان اإلم��ارة.
الباح��ة  وأهال��ي  مس��ؤولي  وق��دم 
مبايعتهم على كتاب اهلل وس��نة نبيه 
محم��د صل��ى اهلل عليه وس��لم وَعَلى 
السمع والطاعة في المنشط والمكره 
لس��مو ول��ي العه��د، س��ائلين اهلل ل��ه 
العون والتوفيق لخدمة الدين والوطن.

تقريــــر
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ونقل سموه خالل اللقاء تحيات خادم 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود وس��مو ولي 
عهده األمين »حفظهم��ا اهلل« ألهالي 
الباحة، مؤكدًا س��موه أن ه��ذا الوطن 
تميز باللحمة والوطنية الصادقة، حيث 
يعم��ل الجميع م��ن أجل رفع��ة وتميز 

هذا الوطن المعطاء.
وقال سمو أمير الباحة: »إننا نبايع سمو 
ول��ي العه��د ،حفظ��ه اهلل، َعَلى كتاب 
اهلل وس��نة نبيه محمد صلى اهلل عليه 
وس��لم وعل��ى الس��مع والطاع��ة في 
لس��موه  متمني��ًا  والمك��ره،  المنش��ط 
لم��ا في��ه  التوفي��ق والع��ون م��ن اهلل 
الملي��ك والوط��ن  ث��م  الدي��ن  خدم��ة 
وخدمة االس��الم والمس��لمين«، معربًا 

س��موه ع��ن ش��كره لصاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمير محمد بن نايف على ما 

قدمه من خدمة لوطنه.
محكم��ة  رئي��س  االس��تقبال  حض��ر 
االس��تئناف بالمنطق��ة الش��يخ عبداهلل 
بن أحم��د القرني ووكيل إم��ارة الباحة 
الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومدير 
ش��رطة الباحة اللواء علي بن محمد آل 

هادي.
محافظ��ي  تلق��ى  آخ��ر  جان��ب  م��ن 
ف��ي  المراك��ز  ورؤس��اء  المحافظ��ات 
المنطق المبايعين لس��مو ل��ي العهد 
»حفظه اهلل« وذلك بمقر كل محافظة.

  أمير الباحة:
بالدنا تتميــز باللحمة والوطنية 

الصادقة.. حيــث يعمل الجميع 

هــذا  وتميــز  رفعــة  أجــل  مــن 

الوطن المعطاء  

تقريــــر
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الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  واس��تقبل 
األمير فيصل بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
أمي��ر منطقة المدين��ة المنورة، بحضور 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��عود 
ب��ن خالد الفيصل نائب أمي��ر المنطقة، 
جم��وع المبايعين م��ن أهالي منطقة 
ومش��ائخ  واألعي��ان  المن��ورة  المدين��ة 
مدنيي��ن  م��ن  والمس��ؤولين  القبائ��ل 
وعس��كريين, نيابة عن صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد نائب 
الدف��اع. ال��وزراء وزي��ر  رئي��س مجل��س 
وق��دم الجمي��ع البيع��ة عل��ى كت��اب 
المنش��ط  ف��ي  نبي��ه  وس��نة  اهلل 
أن  وج��ل  ع��ز  اهلل  س��ائلين  والمك��ره, 
يحف��ظ له��ذه الب��الد أمنه��ا وأمانه��ا 

ويحف��ظ والة أمره��ا ف��ي ظ��ل قيادة 
وس��مو  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
ول��ي عهده األمي��ن »يحفظهم��ا اهلل«.
وهن��أ صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
فيص��ل بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة, صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبد العزيز آل س��عود على اختياره وليًا 
للعه��د، وتعيين��ه نائب��ًا لرئيس مجلس 
ال��وزراء، م��ع اس��تمراره وزي��رًا للدف��اع.
المدين��ة  منطق��ة  أمي��ر  س��مو  وق��ال 
ونياب��ة  »أصال��ة ع��ن نفس��ي  المن��ورة: 
ع��ن مش��ايخ وأعي��ان وأهال��ي منطقة 
لس��موه  أب��ارك  المن��ورة,  المدين��ة 
س��يدي  م��ن  الغالي��ة,  الثق��ة  ه��ذه 
أي��ده  الش��ريفين،  الحرمي��ن  خ��ادم 

اهلل، ونبايع��ه عل��ى كت��اب اهلل وس��نة 
وس��لم«. علي��ه  اهلل  صل��ى  رس��وله 
وس��أل س��موه المولى عز وجل أن يمد 
ولي العهد األمين بعونه وتوفيقه, وأن 
يكون خير خلف لخير سلف, وأن ُيديم 
على بالدنا أمنها ورخائها واس��تقرارها.

  أمير المدينة المنورة:
نيابة عن أهالي المنطقة أبارك 

لألمير محمد بن سلمان هذه 

الثقة الغالية من خادم الحرمين 

الشريفين ونبايعه على كتاب 

اهلل وسنة رسوله  
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كما اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز 
أمير منطق��ة حائل بقصر أج��ا, جموع 
المواطني��ن والمس��ئولين الذين بايعوا 
س��مو ولي العه��د »حفظ��ه اهلل« بعد 

صدور األم��ر الملكي الكري��م باختياره 
وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء واستمراره وزيرًا للدفاع, مؤكدين 
أن الوطن وقيادته وشعبه نسيج واحد, 
وأن مس��تقبل الوط��ن أفض��ل بتوفيق 

خ��ادم  نظ��ر  وُبع��د  حنك��ة  ث��م  اهلل 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«.   »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
حضر االس��تقبال وكيل إم��ارة منطقة 
حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي, 
الش��يخ  العام��ة  المحكم��ة  ورئي��س 
محم��د الجزاع, وعدد من المس��ئولين.
ورف��ع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
عبدالعزيز بن س��عد بن عبدالعزيز أمير 
منطق��ة حائل باس��مه وباس��م أهالي 
المنطق��ة التهنئ��ة لخ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بمناس��بة  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
اختي��ار صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وليًا 
للعه��د وتعيين��ه نائبًا لرئي��س مجلس 
للدف��اع. وزي��رًا  واس��تمراره  ال��وزراء 
وقال س��موه في تصري��ح صحفي: »إن 
المملك��ة تثب��ت عملي��ًا ف��ي كل ي��وم 
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بأنه��ا متف��ردة وأن هذا الوط��ن بأيدي 
أمين��ة جي��اًل بع��د جي��ل«، مش��يرًا إل��ى 
أن ه��ذا االختي��ار الصائ��ب دالل��ة أكيدة 
على الحنكة وُبع��د النظر لقيادة هذه 
الب��الد وألعضاء هيئة البيعة وللش��عب 

يباي��ع  بإخ��الص  اقب��ل  ال��ذي  الوف��ي 
المناط��ق وف��ي  س��موه ف��ي جمي��ع 
منطق��ة حائ��ل خصوص��ًا، مضيف��ا أنه 
لم��س م��ن أبن��اء المنطق��ة كغيرهم 
من أبناء مناطق المملكة الغالية مدى 

الحس الوطن��ي والوفاء وتجديد الوالء 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  لمق��ام 
الملك س��لمان بن عبدالعزي��ز ومبايعة 
س��مو ولي عه��ده األمي��ن »حفظهما 
اهلل« والتطلع للمس��تقبل بكل تفاؤل.
ون��وه أمي��ر منطق��ة حائل بش��خصية 
وبأطروحات��ه  العه��د  ول��ي  س��مو 
التنموية والتطويرية الش��املة، مؤكدًا 
عل��ى أنها عن��وان كبي��ر لم��ا يتطلع له 

  أمير حائل:
العالم شهد على مدى قدرات 

األمير محمد بن سلمان العملية 

واإلدارية ونجاحه المشهود في 

لقاءاته الدولية وقيادته لرؤية 

المملكة 2030  

تقريــــر

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

97



خادم الحرمي��ن الش��ريفين »أيده اهلل« 
لش��عبه الوف��ي، فق��د ش��هد العالم 
مدى قدرات س��موه العملي��ة واإلدارية 
ونجاحه المشهود في لقاءاته الدولية 
م��ع معظ��م ق��ادة العال��م، كذل��ك 
قيادت��ه لرؤي��ة المملك��ة 2030 وإيمان��ه 
ومتطلبات��ه  الوط��ن  بش��باب  العمي��ق 
ونجاح��ه ف��ي تحفيزه��م نح��و مزيدا 
أن  مؤك��دًا  والعط��اء،  العم��ل  م��ن 
المملك��ة مقبل��ة عل��ى نق��الت نوعية 
في مختلف المجاالت بعد توفيق اهلل 
ثم بدعم خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
وأن الجمي��ع يع��ول عل��ى س��مو ول��ي 
العهد الش��يء الكثير وه��و قادر بعون 
الجمي��ع  وبتكات��ف  وتوفيق��ه  اهلل 
وكم��ي. نوع��ي  تط��ور  أح��داث  م��ن 
حائ��ل  منطق��ة  أمي��ر  س��مو  وأش��اد 
م��ن  س��ابقًا  بذل��ت  الت��ي  بالجه��ود 
المخلصي��ن له��ذا الوطن م��ن قياداته 
أن  عل��ى  مؤك��دًا  مس��ؤوليه،  وم��ن 
كل جه��د ب��ذل مق��در والوط��ن يفخر 

بالجمي��ع، معرب��ًا عن ش��كره لصاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
»مهم��ا  وق��ال:  عبدالعزي��ز.  ب��ن  ناي��ف 
تك��ن الكلم��ات نجده��ا أق��ل م��ن أن 
تف��ي س��موه نظي��ر م��ا ق��دم لوطنه 
ولقي��ادة الوطن وش��عبه وتبقى هذه 
ومواصل��ة  ش��امخة  المبارك��ة  الب��الد 

رسالتها الس��امية في خدمة اإلسالم 
والمسلمين وحريصة على رفاهية هذا 
الشعب المحب لوطنه وقيادته، سائاًل 
اهلل أن يحف��ظ بالدنا وقيادتنا وش��عبنا 
وأن يت��م توفيق��ه وأن تش��هد مناطق 
المملك��ة ف��ي ه��ذا العه��د الميمون 
مزي��دًا م��ن التق��دم والنماء ب��إذن اهلل.
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كما اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر فهد بن ب��در ب��ن عبدالعزيز أمير 
منطق��ة الجوف بقصر س��موه بمدينة 
س��كاكا, أصح��اب الفضيل��ة والقضاة 
ومدي��ري اإلدارات الحكومية ومش��ايخ 
قدم��وا  الذي��ن  والمواطني��ن،  القبائ��ل 
البيعة لصاحب الس��مو الملكي األمير 
عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  ب��ن  محم��د 
بمناسبة اختياره وليًا للعهد بعد صدور 
األمر الملكي الكري��م، بحضور صاحب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن فهد 

بن بدر بن عبدالعزيز.

ودع��ا س��موه اهلل أن يوفق س��مو ولي 
العه��د ل��كل م��ا في��ه مصلح��ة البالد 
أمنه��ا  لبالدن��ا  يحف��ظ  وأن  والعب��اد، 
واس��تقرارها ف��ي ظل قي��ادة حكومة 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود وولي 
عهده األمي��ن »حفظهما اهلل« لما فيه 

خير األمة اإلسالمية والعربية.
الفضيل��ة ومديري  وق��دم أصح��اب 

  أمير الجوف:
نسأل اهلل أن يوفق األمير محمد 

بن سلمان لكل ما فيه مصلحة 

البالد والعباد وأن يحفظ 

لبالدنا أمنها واستقرارها في 

ظل قيادة الملك سلمان بن 

عبدالعزيز  

والمواطن��ون  الحكومي��ة  اإلدارات 
بالج��وف أنموذجًا من ص��ور التالحم 
مؤكدي��ن  والقي��ادة  الش��عب  بي��ن 
السمع والطاعة لوالة األمر، مقرونة 
بالدع��اء إل��ى اهلل ب��أن يوف��ق خادم 
ول��ي  وس��مو  الش��ريفين  الحرمي��ن 
اهلل«  »حفظهم��ا  األمي��ن  عه��ده 
وأن يجع��ل ه��ذا البلد أمن��ًا في ظل 

القيادة الرشيدة.
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كما اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر فيص��ل ب��ن خال��د ب��ن س��لطان 
ب��ن عبدالعزي��ز أمي��ر منطق��ة الحدود 
الش��مالية، في ديوان اإلم��ارة، أصحاب 
المعالي والفضيل��ة والقضاة ومديري 
اإلدارات الحكومي��ة ومش��ائخ القبائ��ل 
وجم��وع غفيرة م��ن المواطنين، الذين 
قدموا للس��الم على س��موه وتقديم 

البيعة لسمو ولي العهد.
يم��د  أن  تعال��ى  اهلل  الجمي��ع  ودع��ا 
س��مو األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان ب��ن 
عبدالعزي��ز بالع��ون والتوفي��ق لخدمة 
الدي��ن ث��م الملي��ك والوط��ن، في ظل 
توجيهات خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 

»حفظه اهلل«.
ورف��ع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز 
الش����مالية  الح������دود  منطق��ة  أمي��ر 

أس��مى آيات التهانيوالتبريكات لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 

اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
باس��مه ونياب��ة ع��ن أهال��ي المنطق��ة 
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بمناس��بة صدور األم��ر الملكي الكريم 
باختي��ار صاحب الس��مو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وليَا 
للعه��د نائب��ًا لرئي��س مجل��س ال��وزراء 

واستمراره وزيرًا للدفاع.

وق��ال س��موه: »إن��ه ليش��رفني أصال��ة 
عن نفس��ي ونيابة ع��ن أهالي منطقة 

الح��دود الش��مالية أن نرف��ع للمق��ام 
الس��امي الكريم أس��مى آيات التهاني 
األم��ر  ص��دور  بمناس��بة  والتبري��كات 
الملكي الكريم باختيار صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ولي��َا للعه��د نائب��ًا لرئي��س 
مجل��س الوزراء وزي��رًا للدفاع مجددين 
البيع��ة عل��ى الس��مع والطاع��ة ف��ي 

المنشط والمكره«.
الح��دود  أمي��ر منطق��ة  وأش��ار س��مو 
الش��مالية إل��ى أن هذه الثق��ة الملكية 
الغالية تس��تند إلى رؤية ثاقبة، وتجسد 
الحكم��ة وُبع��د النظر من ل��دن خادم 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، حفظه اهلل, 
كم��ا تؤكد المكان��ة المتميزة لصاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كرجل 

دولة بارز وقائد متميز.
وأضاف س��موه: »لقد رسخ هذا االختيار 
الشعور باالطمئنان في نفوس الجميع 
حيال مس��تقبل حافل باالس��تقرار في 
وطنن��ا الغال��ي الحبيب, لم��ا عرف عن 
س��موه م��ن إخ��الص وتفان��ي وح��ب 
للوط��ن والمواطني��ن, فه��و صاح��ب 
رؤية 2030 التي شهد العالم بأنها رؤية 
المستقبل, وقال سموه: »إن النجاحات 
حققه��ا  الت��ي  والخارجي��ة  الداخلي��ة 
س��مو ول��ي العه��د األمير محم��د بن 
سلمان خالل الفترة القصيرة الماضية, 
والت��ي كان آخرها النج��اح الكبير الذي 
حققته القمة العربية االس��المية في 
الري��اض, جعلت من��ه رج��ل المرحلة«. 
وسأل سموه اهلل تعالى أن يديم على 
ه��ذا الوط��ن لحمت��ه الوطني��ة وأمنه 

واستقراره.

  أمير الحدود الشمالية:
النجاحات الداخلية والخارجية 

التي حققها األمير محمد بن 

سلمان خالل الفترة القصيرة 

الماضية جعلت منه رجل 

المرحلة  
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محمد بن سلمان.. 
والرؤية الطموحة

الرائد/ خالد بن عبدالعزيز الدخيل اهلل
قوة أمن المنشآت بمنطقة الجوف

سيظل يوم الس��ادس والعش��رون من رمضان 1438ه� يومًا 
اس��تثنائيًا ف��ي تاري��خ وطننا الحبيب، فقد ش��هد ه��ذا اليوم 
ص��دور األمر الملكي الكريم باختيار صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي��ًا للعه��د نائبًا 
لرئيس مجل��س الوزراء وزيرًا للدفاع، وذلك بتأييد من الغالبية 

العظمى ألعضاء هيئة البيعة.
وفي ليلة الس��ابع والعش��رين من هذا الشهر المبارك، ضرب 
الس��عوديون أروع األمث��ال للحم��ة الوطني��ة بي��ن الش��عب 
والقي��ادة، وذل��ك حي��ن تواف��د أصحاب الس��مو األم��راء، في 
مقدمتهم صاحب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن نايف، 
وأصح��اب الفضيل��ة والمعال��ي العلم��اء وال��وزراء، وجم��وع 
غفي��رة م��ن المواطني��ن، على قص��ر الصفا لتقدي��م البيعة 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير الدف��اع، وذلك في 
مش��هد رائ��ع أذه��ل العال��م بأس��ره. واكتمل��ت روع��ة هذا 
المش��هد التاريخ��ي حين تواف��د المواطنون م��ن كل مكان 
ف��ي كاف��ة مناط��ق المملكة إل��ى مق��ار اإلم��ارات لتقديم 
البيع��ة لس��مو ول��ي العه��د، حي��ث تلق��ى أصحاب الس��مو 
أم��راء المناط��ق البيعة نياب��ة عن األمي��ر محمد بن س��لمان.
إن اختي��ار صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد بن س��لمان 
»حفظ��ه اهلل« ولي��ًا للعهد يؤكد عزم وإص��رار والة األمر على 

أن يكون للش��باب دور أكبر وأعمق في رسم مستقبل بالدنا 
المش��رق ب��إذن اهلل. وقد جاء اختيار األمير محمد بن س��لمان 
وليًا للعهد اختيارًا حكيمًا وموفقًا وذلك لما يمتلكه سموه 
من س��يرة علمية وعملي��ة كبيرة. فعلى المس��توى العلمي 
فقد تلقى س��موه تعليمه العام ف��ي مدارس الرياض وكان 
من ضمن العشرة األوائل على مستوى المملكة في الثانوية 
العام��ة، كما حصل س��موه عل��ى درج��ة البكالوريوس في 
القانون من جامعة الملك س��عود وح��از على الترتيب الثاني 
عل��ى دفعته من كلي��ة القانون والعلوم السياس��ية، وخالل 
فترة تعليمه تلقى س��موه العديد من ال��دورات والبرامج. أما 
على المس��توى العملي ف��إن األمير محمد بن س��لمان تقلد 
العديد م��ن المناصب في الدولة فقد بدأ س��موه مش��واره 
العمل��ي كمستش��ار متف��رغ بهيئ��ة الخب��راء ف��ي مجل��س 
ال��وزراء في المملكة عام 1428ه��� ثم انتقل بعدها من هيئة 
الخب��راء بالمرتب��ة الحادي��ة عش��رة ليك��ون مستش��ارًا خاصًا 
ألمي��ر منطقة الري��اض وذلك بتاريخ، وأثناء ذلك اس��تمر عمله 
كمستش��ار غير متفرغ ف��ي هيئة الخبراء، كما عمل س��موه 
أمينًا عامًا لمركز الرياض للتنافس��ية ومستشارًا خاصًا لسمو 
رئي��س مجل��س إدارة دارة الملك عبدالعزيز كم��ا عمل األمير 
محم��د عضوًا في اللجن��ة التنفيذية العلي��ا لتطوير الدرعية.
وعين س��موه مستش��ارًا خاصًا للملك س��لمان بن عبدالعزيز 
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حي��ن كان »حفظ��ه اهلل« أمي��رًا لمنطق��ة الرياض، ث��م انتقل 
األمي��ر محم��د بن س��لمان للعمل مستش��ارًا ومش��رفًا على 
المكتب الخاص والشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بمرتبة 
وزي��ر، وص��در أمر ملك��ي ف��ي 1434/9/5ه��� بتعيينه مش��رفًا 
عام��ًا على مكت��ب وزير الدف��اع باإلضاف��ة إلى عمل��ه، وفي 
1435/6/25ه��� صدر أم��ر ملكي بتعيين��ه وزي��رًا للدولة عضوًا 
بمجل��س ال��وزراء باإلضافة إلى عمله. كما تم تعيين س��موه 
رئيس��ًا للجنة التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز وذلك في 
1435/11/23ه�، كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه وزيرًا للدفاع 
إضافة إلى عمله وذلك بتاريخ 1436/4/3ه�، كما عمل س��موه 
رئيس��ًا للديوان الملكي ومستش��ارًا خاصًا لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين بمرتبة وزي��ر باإلضافة إل��ى عمله. كم��ا صدر في 
1436/4/9ه� أمر ملكي بتشكيل مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية برئاس��ة س��موه، وفي 1436/7/10ه� تم اختيار سموه 
وليًا لولي العهد ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع. 

وق��د تأث��ر صاحب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
س��لمان باهتمام والده خادم الحرمين الشريفين 

ب��ن عبدالعزي��ز »حفظ��ه اهلل«  المل��ك س��لمان 
بالمجال الخيري واإلنس��اني، ولس��موه 

الخيري��ة  النش��اطات  م��ن  العدي��د 
والمب��ادرات االجتماعي��ة واإلنس��انية، 
أبرزه��ا عل��ى س��بيل المث��ال ال الحصر 

مؤسس��ة األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان 
ب��ن عبدالعزي��ز الخيري��ة »مس��ك«، والت��ي 

أسس��ها س��موه ويترأس مجلس إدارتها.  
إن الس��يرة العلمي��ة والعملية الناجحة 

لألمي��ر محم��د ب��ن س��لمان »حفظه 
رؤي��ة  بل��ورة  م��ن  مكنت��ه  اهلل« 

ُيعتب��ر  حي��ث   ،2030 المملك��ة 
س��موه مهندس ه��ذه الرؤية 

خب��رة  أن  كم��ا  الطموح��ة، 
بتطلعات  ومعرفته  س��موه 
الش��عب  وطموحات  وآمال 
العم��ل عل��ى  مكنت��ه م��ن 
التنموية  المش��اريع  إط��الق 
ضمنه��ا  وم��ن  العمالق��ة، 

مش��روع البح��ر األحم��ر الس��ياحي ال��ذي أعل��ن عنه س��موه 
مؤخرًا، ويعتبر هذا المشروع قفزة حضارية عمالقة ستضع 
المملك��ة ف��ي مصاف ال��دول الس��ياحية الكبرى مم��ا يوفر 
مصادر جديدة للدخل القومي لمواكبة رؤية المملكة 2030.
حف��ظ اهلل خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز، وأم��د اهلل س��مو ول��ي العه��د األمي��ر محمد بن 
سلمان بعونه وتوفيقه، وأدام على بالدنا نعمة األمن واألمان.

  ُيعتبر األمي��ر محمد بن س��لمان مهندس الرؤية 
الطموحة، كما أن خبرة س��موه ومعرفته بتطلعات 
العم��ل  الش��عب مكنت��ه م��ن  وآم��ال وطموح��ات 

العمالق��ة   التنموي��ة  المش��اريع  إط��الق  عل��ى 

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

103



تقـــرير

تأكيدًا لتوجهات الدولة لمنح الشباب 
الفرصة للمساهمة في بناء الوطن.. 

األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. 
وزيرًا للداخلية

ش��ملت األوامر الملكية التي أصدرها العاهل الس��عودي، الملك 
س��لمان بن عبد العزي��ز، يوم األربع��اء 26 رمضان 1438ه���، تعيين 
صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرًا 

للداخلية.
ويع��د األمير عبدالعزيز بن س��عود بن نايف وزي��ر الداخلية أصغر 
وزير سعودي يتولى وزارة لها ثقلها األمني والسياسي، والسيما 
ف��ي ظل ظ��روف وتحدي��ات أمني��ة معق��دة تحي��ط بالمنطقة 
والعالم ككل, ف��ي مقدمتها الحرب على اإلرهاب والتنظيمات 

اإلرهابية المتطرفة.

  يعد األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية أصغر وزير سعودي يتولى وزارة 

لها ثقلها األمني والسياسي 
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ويأت��ي تعيي��ن األمي��ر عبدالعزي��ز بن س��عود ب��ن ناي��ف وزيرًا 
للداخلية من قبل خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز تأكيدًا لتوجهات الدولة لمنح الش��باب الفرصة 

للمساهمة في بناء الوطن لخدمة المواطنين.
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صاحب ال�� 34 عامًا خلف 
عم��ه األمير محمد ب��ن نايف الذي تولى الوزارة مدة خمس��ة 
أع��وام, وبذلك يك��ون األمي��ر عبدالعزيز بن س��عود بن نايف 

أصغر وزير سعودي في تاريخ المملكة.

واألمير الش��اب متزوج ولديه من األبناء »نايف وأحمد وسعود 
ومحمد« تخرج من مدارس الظهران األهلية القسم اإلداري، 
وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك س��عود قسم 
القان��ون, وعم��ل بعدها عدة س��نوات في القط��اع الخاص، 
وكلف��ه األمي��ر نايف ب��ن عبدالعزي��ز بعضوية اللجن��ة العليا 
لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه بعضوية 

اللجنة العلمية للجائزة.

وكلفه الملك س��لمان بع��د أن تولى الحكم ف��ي المملكة 
بداية عام  2015م، بالعمل مستشارًا بالديوان الملكي، وعمل 
فترة ف��ي إدارة الحقوق وثم ف��ي إدارة األنظمة، وبعد ذلك 
ف��ي اإلدارة العامة للح��دود بالدي��وان الملك��ي، إضافة إلى 
وحدة المستشارين, كما عمل لمدة ستة أشهر في الشعبة 
السياس��ية، وبعدها مستش��ارًا في مكتب وزير الدفاع األمير 

  يأتــي تعيين األمير عبدالعزيز بن ســعود بن 
نايف وزيرًا للداخلية تأكيدًا لتوجهات الدولة لمنح 

الشباب الفرصة للمساهمة في بناء الوطن  

محم��د بن س��لمان، ليصدر أمر ملك��ي في مايو م��ن العام 
الماضي بتعيينه مستش��ارًا لوزي��ر الداخلية ال��ذي انتقل منه 

إلى منصب الوزير.

وجاء تعيين األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزيرًا للداخلية ليواصل مس��يرة جده رجل األمن األمير الراحل 
ناي��ف بن عبد العزي��ز، إذ تش��َرب إنجازات قاه��ر اإلرهاب عمه 
األمير محم��د بن نايف، طوال عمله برفقت��ه في الوزارة التي 

تولى قيادتها.

ويتوق��ع المراقب��ون أن يس��تفيد وزي��ر الداخلية م��ن خبرات 
وتج��ارب عم��ه األمير محم��د بن ناي��ف في محارب��ة اإلرهاب 
والتطرف والتصدي للفكر اإلرهاب��ي المتطرف والعمل على 
ص��ون وحدة وت��راب الوطن وحماية مقدس��اته من األطماع 
اإلقليمية, بحكم الخبرة التي اكتس��بها من توليه عددًا من 
المناصب العليا للدول��ة ومالزمته لألمير محمد بن نايف وزير 
الداخلية س��ابقًا واألمير محمد بن س��لمان ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

  جاء تعيين األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
ابن عبدالعزيز وزيرًا للداخلية ليواصل مسيرة جده 

رجــل األمن األمير الراحل نايف بن عبدالعزيز  

  عمــل األميــر عبدالعزيــز بن ســعود بن نايف 
مستشــارًا بالديــوان الملكي مطلــع عام 2015 م 

بتكليــف من الملك ســلمان بــن عبدالعزيز  
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إن التعامل مع الجموع البش��رية الهائلة التي تتواجد في 
م��كان واحد يضيق عن اس��تيعابهم وف��ي وقت محدد، 
وم��ع أنه��م ينتم��ون إل��ى خلفي��ات حضاري��ة وثقاف��ات 
مختلف��ة، يظ��ل ذلك تحديًا فري��دًا ال يوج��د مثيل له في 

العالم بأسره.
وإدارة مثل هذه التجمعات والحشود يحتاج إلى استنفار كافة 
اإلمكاني��ات وتخصي��ص الم��وارد الهائلة وب��ذل كل الجهود 
المتاحة من الموارد الفنية والبشرية والتكتيكية والتشغيلية 
لتوفير أقصى درجات الضمان والس��المة واألمن واإلنسانية.

مفهوم الحشود
تح��رك األف��راد والتحك��م في س��لوكهم أثن��اء تواجدهم 
األف��راد  أن  العلمي��ة  الدراس��ات  أثبت��ت  إذ  الحش��ود،  ضم��ن 
العاديي��ن يتصرفون ع��ادة بطريقة ال تعبر ع��ن حقيقتهم، 
كأن يصبح��ون عدوانيي��ن ويلجأون للعنف غي��ر المبرر نتيجة 
اكتس��ابهم ش��عورًا بالق��وة اإلضافية وهم ضمن الحش��د. 
كما أن الش��عور بالذنب ومحاس��بة الذات تتضاءل إلى درجة 
الصف��ر أثن��اء قي��ام األف��راد بالتخري��ب أو حتى القت��ل خالل 
مش��اركتهم ف��ي المظاه��رات والث��ورات, ومرد ذل��ك حالة 
الفوضى التي تصاحب المظاهرات أو الثورات الشعبية والتي 
يصب��ح فيها من الصعب إن لم يكن من المس��تحيل تحديد 

المسؤولية الجنائية عن حوادث القتل والتخريب.
وم��ن نتائ��ج البح��وث العلمي��ة المح��دودة حالي��ًا ف��ي إدارة 
الحشود هو أن الفرد عندما يدخل ضمن الحشد فإنه يفقد 
الق��درة على الس��يطرة والتحكم في أفعال��ه بصورة كبيرة 

إدارة الحشود
نقيب/ علي بن ظافر العمري

معهد قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض

فيجد نفس��ه مضطرًا للتصرف كما يتص��رف اآلخرون ودون 
وع��ي بأبع��اد ونتائج أفعاله, ففي الحش��د تتح��رك الجموع 
وكأنها كتلة بش��رية ضخمة، تتس��ارع فيها األحداث بشكل 
غي��ر مدروس أو غير مخطط له مس��بقًا، ولردود األفعال هنا 
دور كبير في تش��كيل الس��لوك الجمعي وتحريك الجماهير 
باتجاه��ات عش��وائية، ويس��يطر على األفراد خالل الحش��ود 
اس��تعداد خاص لفعل أي شيء، ومحاولة التميز عن اآلخرين 
بفع��ل م��ا ل��م يفعل��ه غيرهم، وه��ذا ما يفس��ر عش��وائية 
الس��لوك العدواني الذي ينتش��ر أثناء المظاه��رات أو الثورات، 
إذ يجد األفراد أنفسهم بحاجة إلى فعل أي شيء ليشعروا 
بأنه��م ج��زء من ه��ذا الحش��د وأنه��م منس��جمون مع ما 
يح��دث، وليتخلص��وا من عق��دة الش��عور »بالنب��ذ واإلقصاء« 

والتي تطاردهم خالل تواجدهم في الحشود.
باختص��ار، ف��ي الحش��د يتصرف الن��اس بمنط��ق الجماعة أو 
الحش��د والذي هو أصاًل يكون بال منطق وال تخطيط مسبق 

وهنا يكمن سر قوة الحشود وخطورتها أيضًا.
وتعكف المملكة العربية السعودية، في ظل ندرة البحوث 
األكاديمي��ة المتناول��ة لجانب الحش��ود البش��رية، على طرح 
ال��رؤى واألف��كار التطويري��ة بما يكف��ل إيجاد إطار مناس��ب 
وتأس��يس مفهوم لها، وإضاف��ة إلى االس��تفادة من تجربة 

السعودية في إدارة الحشود البشرية في الحج.
العلمي��ة  البح��وث  لمواكب��ة  المنطل��ق  ه��ذا  م��ن  وس��عيًا 
وللوص��ول للنتائ��ج المرج��وة ف��ي إدارة الحش��ود فقد قام 
معه��د قوات أمن المنش��آت بمنطقة الري��اض بعقد دورات 

خاصة تحت مسمى »إدارة الحشود«. 

  تحتاج إدارة الحشود إلى استنفار كافة 
اإلمكانيات وبذل كل جهد لتوفير أقصى 
درجات الضمان والسالمة واألمن واإلنسانية  

  تعكــف المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
ظل ندرة البحوث األكاديمية المتناولة للحشود 

البشرية على طرح الرؤى واألفكار التطويرية  
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إن م��ن نافل��ة الق��ول أن حي��اة الن��اس ال تس��تقيم إال باألمن 
واالستقرار وتحمل المسؤولية والتعايش، باإلضافة لتكريس 
الوس��طية والح��وار الهادئ والمقن��ع، حي��ث أن األمن نعمة 

وهو األساس في رخاء الشعوب واستقرارها.
ومما الش��ك فيه أن األمن الفكري ُيش��كل الحصن الحصين 
لحفظ شبابنا من الغلو والتطرف ونبذ وإقصاء الطرف اآلخر، 
ومتى ُأعطي هذا الجانب »األمن الفكري« المزيد من العناية 
واالهتم��ام فس��تكون نتائج��ه ناجح��ة ب��إذن اهلل تعالى، بل 

سيكون بمثابة الدرع الواقي ضد ثقافة الكراهية والتناحر.
فاألم��ن الفك��ري يعن��ي س��المة العق��ل اإلنس��اني م��ن أي 
خل��ل في العقي��دة أو المنهج، وحماية اإلنس��ان من التيارات 
والطوائ��ف المنحرف��ة والدعاي��ات المغرض��ة الت��ي ته��دف 

لزعزعة أمننا الفكري.
وفي س��بيل معالج��ة آث��ار اإلرهاب الذي يس��تهدف ش��بابنا 
ومقدراتن��ا ومكتس��باتنا الوطني��ة لي��س من الحكم��ة إلقاء 
اللوم على الجهات الخارجية فقط، فدور الجهات الخارجية 
ه��و جزء من المش��كلة، إذ أن هناك أس��بابًا داخلي��ة البد من 
معالجته��ا، ولذل��ك ج��اء »مرك��ز المناصح��ة« الذي أسس��ه 
األمي��ر محمد ب��ن نايف، وال��ذي يضم نخبة م��ن المختصين 
بالشريعة اإلسالمية والعلوم االجتماعية والنفسية، ويقوم 
ب��دور المراجع��ة لفك��ر المنحرفي��ن، وكيف وصل��وا إلى هذا 
المس��توى من التفكي��ر، ومحاولة إعادته��م إلى وضعهم 
الصحي��ح، والُبع��د ع��ن التط��رف واألف��كار المنحرف��ة، وقد 
أثب��ت نجاح��ه في إع��ادة كثي��ر منهم إل��ى ج��ادة الصواب. 

األمن الفكري
المالزم أول/ علي بن محمد الشهري

مدير شعبة البالغات والتوجيه بقيادة القوات

وهذا هو األس��لوب الناجع للمعالجة، أي ممارس��ة األسلوب 
الفكري القائم على الحوار واإلقناع بموازاة الحل العسكري 
القائ��م عل��ى المقاوم��ة والمواجهة إلفش��ال المخططات 
اإلجرامي��ة، وهن��اك بع��ض االقتراح��ات التي تص��ب في هذا 

الجانب وهي:
أواًل ـ إضاف��ة مقرر دراس��ي يعن��ى ب�� »األم��ن الفكري« لغرس 

هذه الثقافة في أذهان الطلبة منُذ الصغر.
ثانيــًا ـ إقامة مراكز للمناصحة في كاف��ة مناطق المملكة 

ودعمها.
ثالثاً ـ احتواء الش��باب من خالل تكثيف البرامج المتنوعة في 
الم��دارس أو المؤسس��ات أو المعاه��د، وعق��د ورش العمل 

والدورات التدريبية »المجانية« والبرامج اإلعالمية.
رابعًا ـ أهمية ربط الشباب بميولهم واهتماماتهم عند طرح 
مش��روع معين، فالبعض يميل إلى العمل اليدوي، والبعض 
اآلخر يميل إل��ى البرامج اإللكترونية، وهناك من يميل للقراءة 
والبحث، إلى غير ذلك من االهتمامات، وقد خصصت مكتبة 
الملك فه��د الوطنية يومًا للق��راءة »المجاني��ة« في حديقة 
المكتبة، وكانت فكرة رائعة نالت استحس��ان جميع أطياف 
المجتم��ع، وتوافدوا على المكتبة للق��راءة واإلطالع والنهل 

من العلوم المتنوعة.
وأخيرًا.. اسأل اهلل - عز وجل - أن يحفظ بالدنا من كل حاقد 
وحاس��د، وأن ُيدي��م علينا نعم��ة األمن واألم��ان، وأن يحفظ 
جنودنا األبطال في الحد الجنوبي، ويقوي عزائمهم ويش��د 

من عضدهم.
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 قد يحار المرء وهو يش��اهد هذه الوج��وه، القادمة من كل 
ح��دب وصوب، تلبية لنداء اهلل عز وجل قال تعالى: )وأذن في 
الن��اس بالحج يأتوك رجااًل وعل��ى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق( اآلية 27 سورة الحج. عازمين على أداء ركن عظيم من 
أركان اإلسالم وهو الحج، فترى فيهم األبيض  واألسود، وعلى 
اختالف ألس��نتهم ولغاتهم، يدعون ربًا واحدًا، في مش��هد 
عظيم مهيب تقش��عر له األبدان، ال فرق وال فضل بينهم إال 
بالتقوى والعمل الصالح عن��د ربهم، فما أعظمها من إخوة 
ووح��دة تربط الجميع بأوثق رباط، وهو الدين الذي س��خر اهلل 
ل��ه أعظم الجنود لخدمته، ومنحهم هذا الفضل العظيم.
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية من��ذ عهد المؤس��س األول 
الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود »رحمه اهلل« وصواًل 
لقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

في ظالل 

الحج
»حفظ��ه اهلل« وولي عه��ده األمين األمير محمد بن س��لمان 
»أي��ده اهلل« كان��وا وال زالوا بفضل اهلل حم��اة للدين واألوطان، 
ووحدة صف األمة اإلس��المية وقوتها، في مهب العواصف 
والتغيرات التي تستهدف األمة في دينها وعقيدتها وأمنها 
واس��تقرارها، فل��م يدخروا جه��دًا في الحف��اظ على وحدة 
األم��ة ورعايته��ا، واالهتم��ام البال��غ بالحرمي��ن الش��ريفين، 
والحج��اج. والمعتمري��ن  لل��زوار  الراح��ة  ُس��بل  كل  وبس��ط 
لقد كانت خدمة الحرمين الش��ريفين من أولويات خادم 
الحرمين الش��ريفين وولي عهده األمين »حفظهما اهلل«، 
وتق��ف وزارة الداخلي��ة ش��امخة متحمل��ة كل الصع��اب 
والمخاط��ر، بقي��ادة قائده��ا الهم��ام ورج��ل المواق��ف 
واألفعال، س��مو وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود 
ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز »وفق��ه اهلل« مس��تعينا باهلل، ثم 

مقــــال

المالزم أول/ طارق عبدالرحمن المبلع
قوة أمن المنشآت بمنطقة الجوف
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بتوجيه��ات خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وول��ي عه��ده 
»حفظهما اهلل«، ثم بسواعد األبطال من الضباط والجنود، 
وخاصة قوات أمن المنش��آت ودوره��ا العظيم مع بقية 
القطاعات األمنية، في اإلش��راف على قطارات المش��اعر، 
وتنظي��م الحش��ود أثن��اء الدخ��ول والخ��روج للقط��ارات، 

وكذلك في س��احات المسجد الحرام، بهدف راحة 
الحجاج وخدمتهم، وانس��يابية الحركة 

وتنظيمها في الدخول والخروج، 
المناس��ك  تأدي��ة  لتصب��ح 

ة  يس��ير و سهلة
الحج��اج،  عل��ى 

هذه  فنج��د 
يي��ن  لمال ا

تغ��دوا 

وت��روح بكل يس��ر وس��هولة وفرح، وف��ي نهاي��ة أيامهم 
وأوقاتهم للح��ج والعمرة والزيارة يدع��ون اهلل أن يحفظ 
المملك��ة العربية الس��عودية قيادة وش��عبًا وجنودًا، وأن 

يحفظ عليها أمنها واستقرارها.

مقــــال
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ذاكرة الوطن

مع حلول ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانين للمملكة 

العربية الس��عودية، اس��تعادت الذاكرة الس��عودية أش��عار 

الملك المؤس��س. حيث لقيت القصيدة الش��هيرة لمؤسس 

المملك��ة العربي��ة الس��عودية، بقل��م المل��ك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود »طيب اهلل ثراه« رواجًا كبيرًا بين أوساط 

منصات التواصل االجتماعي، والتي تناقلتها على نطاق كبير.

وألقيت القصيدة بمناس��بة نجاح مس��يرة الكفاح التي بدأها 

المل��ك عبدالعزي��ز الس��تعادة ملك اآلب��اء واألج��داد، وكللت 

باس��تعادته للعاصمة الري��اض، وجاءت القصي��دة تعبيرًا من 

الملك المؤس��س »رحمه اهلل« بنش��وة النصر، بعد توفيق اهلل 

له، في مس��يرة التوحيد ورس��م مالحم الدولة الس��عودية 

في ذلك الوق��ت. وحملت القصيدة عنوان »س��اليل فيصل«، 

يقول فيها الملك عبدالعزيز »طيب اهلل ثراه«:

نحمد املعبود خالق الربيه
مدين بالعز والن�صر املبني

عز جند واحلرم فر�ض عليه
ملك جدى واجلدود االولني
من �صاليل في�صل ماحنا نزيه
عقب تركي جامع دنيا ودين
تركي امل�صهور حماى الونيه
�صاطي احلدين حده مايلني

تعتبر أشعاره قيمة تاريخية وتوثيقًا لبعض األحداث والمعارك 

رواج كبير لـ»قصيدة المؤسس« في مواقع التواصل االجتماعي
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وال تقتص��ر عادة س��ير العظماء ف��ي التاري��خ بأدوارهم وبما 
حقق��وه وأنج��زوه ألوطانهم ونالت��ه أمتهم إب��ان حياتهم 
ومش��وارهم على صعيد الواقع، ولذلك م��ن حق أبناء هذه 
األمة أن تفخر وتش��يد وتذك��ر التاريخ المروي عن المؤس��س 
العظي��م على مر الزم��ان وعبر األجيال. وعليه��م أن ينتبهوا 
إلى مقولة ما يرويه اآلباء ع��ن األجداد والمعاصرون عن تلك 
الش��خصية وم��ا روي عنها وكتب م��ع المقارنة بما س��بقها 
من عهود غابرة والمقصود بهذه الش��خصية العظيمة هو 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »طيب 
اهلل ثراه« فهناك في س��يرة هذا البط��ل الكثير من القصص 
واألحداث التي ما تزال حديث المجالس عبر السنين كما هي 

مثار اهتمام الدارسين المتخصصين.
وإذا كان المؤرخ��ون واألدباء والحكماء أجمعوا على أن أهم 
مؤه��الت الزعامة ومقوم��ات القيادة تتكون م��ن ثالثة أمور 
وهذه األمور هي الشجاعة والسخاء والبيان وإذا كانت قيادة 
األمة ترتف��ع إلى القمة بق��در ما تكتمل ه��ذه الصفات فإن 
المل��ك عبد العزيز ممن منحه اهلل حظ��ًا وافرًا منها جميعًا، 
وإن كان��ت ش��جاعته ال تخف��ى وكرم��ه ال يضاه��ى وبيانه ال 
يج��ارى، إال أن األمر الثالث ربما لم ينل من التركيز نصيبًا وافرًا، 
فالملك عبد العزيز »رحمه اهلل« على الرغم من كونه خطيبًا 

مفوه��ًا يتص��ف بالفصاح��ة والبالغ��ة والقدرة عل��ى اإلقناع 
وله باع طويل في هذا الميدان إال أنه يتمتع بموهبة الش��عر 
الذي ال يقال عادة إال في المناسبات الحربية متضمنًا معاني 
الحماس��ة والش��جاعة والتح��دي والتهديد وهو ما يس��مى 
ب�»الح��داء« ويرتبط هذا النوع من الش��عر بالفرس��ان، والملك 

عبد العزيز فارس التوحيد.
وألن ش��عر المل��ك عبد العزيز ف��ي غالبه من ه��ذا النوع فله 
أهميته التاريخية من حيث توثيقه لبعض األحداث السياسية 
والمعارك الحربية خالل فترة التوحيد ولم الش��تات وله دوره 
في تخليد المآثر البطولية للملك الراحل. كما أن أشعار الملك 
عبدالعزي��ز له��ا داللتها على ش��خصيته واتجاهات��ه الدينية. 
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ُخطب للملك عبدالعزيز وصور نادرة للحجاج

الملك سلمان وسمو ولي العهد
في الحج قبل 19عامًا

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حس��ابها في »تويتر« صورة ُتظهر 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير محمد بن س��لمان وهم��ا يرتديان 

مالبس اإلحرام ويجلسان في أحد المخيمات، وذلك خالل موسم 

حج عام 1419ه�، أي قبل 19 عامًا.

كم��ا نش��رت الدارة مجموع��ة من الص��ور النادرة لصح��ن المطاف 

وحج��اج بي��ت اهلل الح��رام، ومن بينه��ا ص��ورة يرج��ع تاريخها إلى 

ع��ام 1372ه���/1953م حيث يظهر صح��ن المطاف وحول��ه مباني 

والحنبل��ي  والش��افعي  والمالك��ي  الحنف��ي  األربع��ة  المقام��ات 

واألشرعة التي وضعها الملك عبدالعزيز لحماية المصلين، وكذلك 

ص��ورة للحجاج، قبل أكثر من قرن مضى، وهم في وادي البس��تان 

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في موسم  حج عام 1419هـ

الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة 1325هـ

الحجاج في وادي البستان بين جدة ومكة 
المكرمة 1325هـ
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بي��ن جدة ومك��ة المكرم��ة باإلضافة إل��ى صورة له��م وهم في 

طريقهم إلى مكة المكرمة، ومنظر عام لمنى، حيث يرجع تاريخ 

هذه الصور إلى عام 1325ه�/1908م، باإلضافة إلى صورة للمس��عى 

في موسم حج 1374ه�/ 1955م.

واستعادت الدارة بعض الصفحات المشرقة لذاكرة الوطن وذلك 

من خالل نشرها لخطبتين للملك المؤسس عبدالعزيز »رحمه اهلل« 

األول��ى بعنوان »هذه عقيدتنا« والتي ألقاها »رحمه اهلل« في الحفل 

ال��ذي أقيم ف��ي القصر الملك��ي بمك��ة 1347ه���/ 1929م، والثانية 

بعن��وان »خدم��ة الحجاج من أس��باب القرب إل��ى اهلل« والتي ألقاها 

المل��ك المؤس��س ف��ي افتت��اح مجلس الش��ورى بمك��ة المكرمة 

عام 1351ه�/ 1932م.

منظر عام لمشعر منى قبل أكثر من قرن مضى

صورة للمسعى في موسم حج 1374هـ

صحن المطاف وحوله مباني المقامات األربعة 1372هـ
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تداول نش��طاء على وس��ائل التواصل مقطعًا لألمير محمد 

بن س��لمان وهو يؤدي القس��م أمام الملك عبداهلل »يرحمه 

اهلل« في مدينة الملك عبداهلل الرياضية بجدة.

حي��ث وقف األمي��ر محمد بن س��لمان أم��ام  الملك عبداهلل 

ب��ن عبدالعزيز »رحمه اهلل« قبل عدة س��نوات وبالتحديد عام 

2014م مؤدي��ًا القس��م المعت��اد ف��ي تولي مناص��ب قيادية 

ف��ي الدولة بع��د تعيين��ه وزي��ر دولة عض��و مجلس ال��وزراء.

وبعد أن ختم األمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك 

عبداهلل: »اهلل يوفقك لخدم��ة دينك ووطنك وأمتك العربية 

واإلسالمية«.

واعتب��ر مغ��ردون الدعاء بأنه فراس��ة من المل��ك عبد اهلل بن 

عبد العزيز حي��ن رأى في األمير محمد كاريزما تؤهله ليتقلد 

مناص��ب علي��ا ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية، وهو ما 

حصل بالفعل باختي��ار األمير محمد بن س��لمان وليًا للعهد. 

وق��د تقل��د األمير محم��د بن س��لمان العديد م��ن المناصب 

ف��ي الدولة فق��د بدأ س��موه مش��واره العملي كمستش��ار 

متف��رغ بهيئة الخبراء في مجلس ال��وزراء في المملكة عام 

1428ه� ث��م انتقل بعدها من هيئة الخب��راء بالمرتبة الحادية 

عش��رة ليكون مستش��ارًا خاصًا ألمير منطق��ة الرياض وذلك 

بتاري��خ، وأثناء ذلك اس��تمر عمله كمستش��ار غي��ر متفرغ في 

هيئ��ة الخب��راء، كما عمل س��موه أمين��ًا عامًا لمرك��ز الرياض 

للتنافسية ومستش��ارًا خاصًا لسمو رئيس مجلس إدارة دارة 

المل��ك عبدالعزيز كما عمل األمير محم��د عضوًا في اللجنة 

مواقع التواصل تسترجع دعاء الملك عبداهلل 
لألمير محمد بن سلمان

التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

وعين سموه مستشارًا خاصًا للملك سلمان بن عبدالعزيز 

حي��ن كان »حفظه اهلل« أميرًا لمنطق��ة الرياض، ثم انتقل 

األمير محمد بن س��لمان للعمل مستش��ارًا ومشرفًا على 

المكت��ب الخاص والش��ؤون الخاصة لس��مو ول��ي العهد 

بمرتب��ة وزير، وص��در أمر ملكي ف��ي 1434/9/5ه��� بتعيينه 

مش��رفًا عام��ًا عل��ى مكت��ب وزي��ر الدف��اع باإلضاف��ة إلى 

عمله، وف��ي 1435/6/25ه� ص��در أمر ملك��ي بتعيينه وزيرًا 

للدول��ة عض��وًا بمجلس ال��وزراء باإلضافة إل��ى عمله. كما 

تم تعيين س��موه رئيس��ًا للجنة التنفيذية في دارة الملك 

عبدالعزي��ز وذلك في 1435/11/23ه�، كم��ا صدر أمر ملكي 

بتعيين س��موه وزيرًا للدفاع إضافة إلى عمله وذلك بتاريخ 

1436/4/3ه���، كم��ا عمل س��موه رئيس��ًا للدي��وان الملكي 

ومستش��ارًا خاصًا لخادم الحرمين الش��ريفين بمرتبة وزير 

باإلضاف��ة إلى عمله. كما صدر في 1436/4/9ه� أمر ملكي 

بتش��كيل مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية برئاس��ة 

س��موه، وف��ي 1436/7/10ه��� ت��م اختيار س��موه ولي��ًا لولي 

العه��د ونائب��ًا ثانيًا لرئي��س مجلس ال��وزراء وزي��رًا للدفاع، 

وتم��ت مبايع��ة س��موه، مؤخرًا، ولي��ًا للعهد نائب��ًا لرئيس 

مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع.

ويعد األمير محمد بن س��لمان المهندس الحقيقي لبرنامج 

اإلص��الح الداخلي ف��ي برنامج الرؤي��ة 2030 ال��ذي تعمل عليه 

السعودية وفق برنامج وخطط محددة.

ذاكرة الوطن
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دراسات أمنية

متطلبات التكامل األمني بين العنصرين البشري والتقني 
في حماية المنشآت النفطية من العمليات اإلرهابية

في ظل التطور العلمي الذي يعيشه العالم، انتشرت المنشآت الحيوية  وأصبحت تلك المنشآت هدفًا 
للتخريب من قبل بعض األفراد أو الجماعات اإلرهابية والتي استهدفت بأعمالها اإلجرامية القضاء على 

مقدرات الشعوب والسعى إلى نشر الخوف وزعزعة األمن والطمأنينة في المجتمع.
ويقصد بالمنشآت الحيوية هي تلك المنشآت التي تخدم الدولة وتكفل الخدمة العامة لها وللمجتمع، 
 وأي خطــر عليهــا له تأثير على االقتصــاد الوطني  والروح المعنوية. وتعتبر المنشــآت النفطية من أهم 

المنشآت الحيوية ألي دولة.
ونظرًا ألهمية تلك المنشــآت والتي تعتبر عصب االقتصاد للدول، برز مفهوم »أمن وحماية المنشــآت«، 
وينظر إلى عمليات أمن وحماية المنشآت الحيوية مثل المنشآت النفطية على أنها عمليات استثمارية 
تحافظ على رأس مال المنشأة وضمان إنتاجيتها باإلضافة إلى حماية وتأمين العناصر البشرية والمادية 

من المخاطر األمنية التي قد تتعرض لها. 
 وهنــا تكمن ضرورة تأمين وحماية المنشــآت النفطية ضــد أي هجوم على أن تتواكب هذه الحماية مع 
مســتجدات التقنيــة األمنيــة ومهددات األمــن. ويمكن القول أن اإلجــراءات األمنية الوقائيــة التي تمنع 
وقــوع الجريمة هــي المعيار الذي يحتكــم إليه عند وضع الخطط األمنية ســواء كانــت الخطط لتأمين 

مجتمع أو مكان أو منشأة. 
وتمتلك المملكة العربية السعودية منشآت نفطية عمالقة مما جعلها أهدافًا إستراتيجية للمخربين 
الذين يســعون جاهدين الســتنزاف مقدراتهــا والتأثير على اقتصادها باســتهداف منشــآتها النفطية.
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دراسات أمنية

وفي ظل هذه المفاهيم، تناول العديد من الباحثين في دراسات أكاديمية سُبل حماية هذه المنشآت 
والمحافظة عليها من منظور أمني، كما اهتمت كافة الجهات األكاديمية المتخصصة بتلك الدراسات 

ودعمها حتى تكون نبراسًا ألصحاب القرار،
وفــي مقدمــة تلك الجهات جامعــة نايف العربيــة للعلوم األمنيــة، التي تذخر مكتبتهــا بالعديد من 
الدراســات األكاديمية في هذا المجــال.. وفي الصفحات التالية نعرض بإيجاز مضمون دراســة أكاديمية 
مقدمة من الباحث علي بن عبداهلل الشاوي، بعنوان »متطلبات التكامل األمني بين العنصرين البشري 
والتقني في حماية المنشآت النفطية من العمليات اإلرهابية« وهي رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات 
الحصــول على درجة الماجســتير في القيادة األمنية، بإشــراف اللــواء الدكتور بركة بن زامل الحوشــان. 

  قد تتعرض المنشآت النفطية إلى مخاطر طبيعية والتي ال دخل للبشر 

فيها  ومخاطر بشرية وهي المخاطر التي تقع بفعل البشر  

فرضية لقوات أمن المنشآت لصد هجوم إرهابي )صورة أرشيفية( أحد التدريبات التي ينفذها منسوبي القوات )صورة أرشيفية(
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  يمثل العنصر البشري مفتاح النجاح في عمليات األمن والحماية 
للمنشات النفطية ويعتبر ضمان لفعالية استخدام العناصر األخرى   

أش��ار الباحث في الفصل األول إلى مشكلة البحث، موضحًا 
أن اإلره��اب أصب��ح هاجس��ًا للمملك��ة وخاص��ة اس��تهداف 
المنش��آت النفطية، وللحف��اظ على أمن وحماية المنش��آت 
النفطي��ة، ومن منطل��ق ضرورة وض��ع خطط أمني��ة توافق 
وخط��ورة تقنية العملي��ات اإلرهابية وتقدمه��ا، يبدو جليًا أن 
األمن التقليدي للمنش��آت النفطي��ة والمعتمد على العنصر 
البش��ري وحده لم يع��د مجديًا، كم��ا أن التقني��ات الحديثة 
المس��اعدة على تأمين المنش��آت ل��ن تفي بالغ��رض، ما لم 
يكن هناك تأهيل مناس��ب للعناصر البش��رية المشغلة لها، 

والمدربة على كيفية االستغالل األمثل لهذه التقنية.
وقس��م الباحث أهمية البح��ث إلى قس��مين أهمية علمية 
وأهمي��ة عملي��ة، موضحًا أن أهمية البح��ث تكمن في وضع 

معايير للمس��توى الفني والمهاري للعناصر البش��رية المناط 
به��ا تأمي��ن وحماي��ة المنش��آت النفطية، في حي��ن تتلخص 
األهمي��ة العملي��ة للبح��ث ف��ي إس��هام الدراس��ة ف��ي إبراز 
متطلبات التكامل بين العنصرين البش��ري والتقني وتقديم 
أساس��يات المعرف��ة للعناص��ر البش��رية العامل��ة ف��ي أمن 
وحماي��ة المنش��آت النفطي��ة، مش��يرًا إل��ى أن البحث يهدف 
إلى توضيح االش��تراطات التي يج��ب توافرها في عناصر أمن 
المنش��آت النفطي��ة، ومعرف��ة البرام��ج التدريبي��ة المقدمة 
لعناص��ر أمن المنش��آت النفطية، وبيان مدى توافر الوس��ائل 
والتقنيات الحديثة المساعدة في حماية المنشآت النفطية 
م��ن العمليات اإلرهابية، باإلضافة إلى التعرف على مس��توى 
تأهي��ل القائمي��ن عل��ى أم��ن وحماي��ة المنش��آت النفطي��ة.

مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها 
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خصص الباحث الفصل الثاني لإلطار النظري للدراس��ة، حيث 
اس��تعرض مفه��وم المنش��آت النفطي��ة وأهميته��ا وأهم 
المخاط��ر الت��ي تتعرض لها واالش��تراطات الواج��ب توافرها 
ف��ي عناص��ر أم��ن وحماي��ة المنش��آت النفطي��ة، والتقنيات 
الحديثة المس��اعدة في تأمين وحماية المنش��آت النفطية. 
ويع��رف الباحث المنش��آت النفطية إجرائيًا لغرض الدراس��ة 
»بأنه��ا المؤسس��ة ذات الُبع��د اإلس��تراتيجي ف��ي المج��ال 
االقتصادي والسياس��ي واالجتماعي واألمني وتقدم خدمة 
أساس��ية لها مردودها على المجتم��ع، وتعيق بتوقفها عن 
العم��ل الحي��اة االقتصادية الطبيعي��ة«، موضح��ًا أنه يمكن 
الق��ول أن المنش��آت النفطية هي األراضي والمباني المنش��أ 
عليه��ا تجهيزات ومع��دات ومصانع وأنظم��ة خاصة تعمل 
وف��ق معايير وآليات وضوابط خاصة ت��م التخطيط واإلعداد 
لها مس��بقًا ويت��م تنظيم إنتاجه��ا من النفط على أس��س 
علمية دقيق��ة وتخضع لس��يطرة الدولة وتعك��س هيبتها 
وس��يادتها، مش��يرًا إلى أن المنش��آت النفطية تصنف ضمن 
المنش��آت الحساسة من الدرجة األولى ولها أولوية مرتفعة 
ف��ي حمايته��ا وال يقب��ل المس��اس أو اإلض��رار به��ا نهائيًا وال 
ُيسمح بتوقفها عن العمل لعدم وجود البديل أو للخطورة 
الناتجة عن هذا التوقف،  حيث تلعب المنشآت النفطية دورًا 
كبي��رًا في دعم االقتص��اد الوطني والعالم��ي وبالتالي فإن 

تعطيلها أو تخريبها قد يشل الحياة االقتصادية ليس فقط 
في البلد المتضرر بل وفي الدول األخرى المس��توردة للنفط. 
ويوض��ح الباح��ث أن المنش��آت النفطية تتميز بعدة س��مات 
تميزها عن غيرها من منش��آت الطاق��ة  وتضفي عليها هذه 
 السمات أهمية إستراتيجية تجعلها محط أنظار العابثين  من 
ذلك أن النفط يدخل كعام��ل رئيس في معظم الصناعات 
المدني��ة والحربي��ة،  وحاج��ة ملحة لجمي��ع ال��دول،  كما أنه 
الوقود األساسي للتقدم التقني والفضائي  والمشغل األكثر 
ش��يوعًا لمعظم اآلالت والمح��ركات والطائ��رات والمصانع، 
 باإلضاف��ة إل��ى ما تش��كله صناع��ات النفط ومش��تقاته من 
دعام��ة كبرى ف��ي تطوير برام��ج التصنيع الوطني��ة،  وتقوم 
عليه كثير من الصناعات التحويلية،  وغير ذلك من الضروريات 
التي يصعب االس��تغناء عنها، فضاًل عن كونه رقم صعب ال 

يمكن تجاهله اقتصاديًا. 
 ويذكر الباحث أنه إذا كان ما يحدد أهمية المنش��أة الحيوية 
نوعها  ووظيفتها  وطبيعة عملها وإنتاجها  ودرجة فعاليتها 
اقتصاديًا وسياس��يًا واجتماعيًا وأمنيًا  ومهامه��ا   وواجباتها 
 وم��دى فداح��ة األض��رار الناتجة ع��ن تعرضها للخط��ر،  فإن 
المنش��آت النفطي��ة تتمي��ز باإلضافة لم��ا س��بق أن تعرضها 
لعملي��ات إرهابية قد يفقد الدولة هيبتها وس��يادتها داخليًا 

ودوليًا.

أهمية المنشآت النفطية وسماتها
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ويش��ير الباح��ث إل��ى أه��م المخاطر الت��ي تهدد المنش��آت 

النفطية، موضحًا أنها تتمثل ف��ي المخاطر الطبيعية والتي 

تق��ع بإذن اهلل ومش��يئته وال دخل للبش��ر فيها مث��ل الزالزل 

والبراكين والس��يول، والمخاطر البشرية وهي المخاطر التي 

تقع بفعل البش��ر، ومنها ما هو غي��ر متعمد وهي المخاطر 

الت��ي تقع بفع��ل الخطأ أو اإلهم��ال، وما ه��و متعمد وهي 

المخاطر التي تعني بها هذه الدراسة.

وذكر الباح��ث بالتفصي��ل المخاطر البش��رية العمدية التي 

تتعرض لها المنش��آت النفطية، وهي: التخريب، التجس��س، 

التس��لل، الحريق، الش��ائعات، الس��رقة، االقتح��ام، التفجير، 

التخري��ب  اإللكترون��ي،  التخري��ب  الميكانيك��ي،  التخري��ب 

الجرثوم��ي. ويقص��د بالتخري��ب الجرثوم��ي كم��ا أوضح��ه 

الباح��ث أنه يكون ع��ادة باس��تخدام الجراثي��م المعدية أو 

الجراثي��م المعدلة وراثيًا حيث يتم نش��رها بصورتها القابلة 

للتكاث��ر  والتي تس��مح له��ذه الجراثيم باالنتش��ار ف��ي أكبر 

منطقة  وقد توضع في مياه الشرب العامة للمنشأة  أو في 

الطع��ام الجماع��ي، معتب��رًا أن هذا النوع م��ن التخريب هو 

أسوأ صور التخريب.

وفيم��ا يخ��ص التخري��ب اإللكتروني، تج��در اإلش��ارة هنا إلى 

تع��رض أجهزة الحاس��ب اآللي لش��ركة أرامكو الس��عودية 

إل��ى هجوم إلكترون��ي منذ ما يقرب من أربع س��نوات، حيث 

كش��فت وزارة الداخلية آنذاك أن الهجوم الذي ضرب أجهزة 

أرامك��و الس��عودية كان مص��دره م��ن مجهولين م��ن أربع 

ق��ارات، في حين قال رئيس لجن��ة التحقيقات ونائب الرئيس 

العام لش��ئون التخطيط عبداهلل الس��عيدان، خالل المؤتمر 

الصحف��ي المش��ترك ال��ذي ُعقد وقته��ا بي��ن وزارة الداخلية 

والش��ركة، أن هجوم آخر يعرف في عالم التقنية »باإلغراق« 

عل��ى   )DDOS - Distributed Denial-Of-Service( أو 

www.saudiaramco.( موقع أرامكو الس��عودية اإللكترون��ي

com(. فقام المهاجمون بتوجي��ه عدد هائل من العمليات 

اإللكتروني��ة إلى هذا الموقع في نف��س الوقت ومن أماكن 

متعددة مما أدى إلى ش��لل مؤقت للخدمات المقدمة من 

ه��ذا الموقع وتعطيله. وبحس��ب »الس��عيدان« فإنه ُيعتقد 

أن هذه الهجمة كان هدفها تش��تيت االنتب��اه عن الهجوم 

الرئيس��ي، إال أن الش��ركة اتخذت إجراءاتها الفورية، وتمكنت 

من إعادة تشغيل الموقع خالل يوم واحد.

المخاطر المهددة للمنشآت النفطية
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  االستقطاب هو البحث عن األشخاص األكثر كفاءة والمؤهلين ألمن 

وحماية المنشآت النفطية لشغل الوظيفة المقصودة   

من خالل اإلطار النظري للدراسة قام الباحث بسرد كثير من 

التفاصيل الخاصة بعنصري أمن وحماية المنش��آت النفطية 

وهما العنصر البش��ري والعنصر التقن��ي، فيوضح أن العنصر 

البش��ري يمث��ل مفت��اح النجاح ف��ي عمليات األم��ن والحماية 

للمنشات النفطية وضمان فعالية استخدام العناصر األخرى 

واس��تخراج أفضل ما لديها من قدرات وإمكانات شريطة أن 

يكون على مس��توى كافي فنيًا ومهاريًا فضاًل عن إخضاعه 

للش��روط الواجب توافرها في مرحلة االستقطاب واالختيار، 

مؤكدًا أن األس��اليب التقليدية لحماية المنش��آت التي كانت 

تس��تخدم س��ابقًا لم تعد مجدية في ظل التطور الس��ريع 

المتالحق للعمليات اإلرهابية.

أن  موضح��ًا  االس��تقطاب  مفه��وم  إل��ى  الباح��ث   ويش��ير 

االس��تقطاب هو البحث عن األش��خاص المؤهلين  وجذبهم 

ع��ن  التنقي��ب  عملي��ة  الش��اغرة،  وه��و  الوظائ��ف  لش��غل 

المرش��حين األكثر كفاي��ة للوظيفة المقص��ودة  حيث اتفق 

خب��راء التدري��ب أن هن��اك خمس وظائ��ف أساس��ية يؤديها 

المديرون والمس��ئولون ع��ن التدريب ومنه��ا تكوين وتنمية 

الكفاي��ات والتي تتعل��ق بتحديد مواصف��ات نوعية للعناصر 

المطلوب استقطابها وتعيينها للعمل كعناصر أمن وحماية 

في المنشآت  خاصة المهمة منها،  وآلية استقطاب ما يلزم 

هذا النوع من العمل  وكيفية المفاضلة بين المتقدمين  مع 

وضع معايير يلتزم بها الجمي��ع ويمكن االعتماد عليها في 

تقييم األداء. كما أش��ار الباحث إلى أهمية مرحلة استقطاب 

والعوام��ل  النفطي��ة  للمنش��آت  والحماي��ة  األم��ن  عناص��ر 

المساعدة على نجاح عملية االستقطاب ووسائلها، وأهمية 

تحدي��د االحتياج��ات في تل��ك العملية. وح��دد الباحث أهم 

معايير وضوابط استقطاب عناصر األمن والحماية للمنشآت 

النفطية وهي: القدرات العقلية، السالمة النفسية، المستوى 

التعليم��ي، الخلفية الش��خصية، الكش��ف الطب��ي واللياقة 

البدنية، العمر، الجنس��ية الوطنية، الرغبة في العمل األمني.

استقطاب عناصر األمن والحماية
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بع��د اس��تقطاب واختي��ار عناص��ر أم��ن وحماي��ة المنش��آت 

النفطي��ة طبق��ًا للمعايي��ر الت��ي حدده��ا الباحث م��ن واقع 

دراس��ته، تأت��ي مرحل��ة اإلع��داد والتأهي��ل األساس��ي لتل��ك 

العناص��ر، حيث يوضح الباحث أن أهمي��ة تلك المرحلة تكمن 

ف��ي أنها المنطلق األول والقاعدة الرئيس��ة التي يبني عليها 

العنصر بقية معلوماته ومهاراته وثقافته المستقبلية، فإن 

كانت القاعدة صلبة وقوية فسيسهل صقله  حيث تتراكم 

التجارب والخبرات على ركيزة ثابتة. 

وي��رى الباح��ث أن أهمي��ة تل��ك المرحل��ة تكم��ن ف��ي أنه��ا 

مرحل��ة تل��ي مرحل��ة االس��تقطاب واالختيار وتعتب��ر خالصة 

المرحلة السابقة، ووس��يلة لقياس مدى تطبيق االشتراطات 

والمواصف��ات المطلوبة ف��ي عملية االس��تقطاب، كما أنها 

مرحل��ة فرز وتصني��ف للعناص��ر المتدربة، كم��ا يمكن خالل 

هذه  المرحلة توزيع العناصر حس��ب التخصصات المناس��بة 

وقدراتهم، كما تعتبر هذه المرحل��ة مرحلة إعداد للعناصر 

األمني��ة لمه��ام أمني��ة خاصة  وتهيئتهم جس��ديًا ونفس��يًا 

ألداء الواجب��ات الوظيفية ألعمال األمن والحماية للمنش��آت 

النفطية. وحدد الباحث بع��ض الفروق بين التأهيل والتدريب 

تمثل في النقاط التالية:

• التأهيل هو إعداد الشخص للعمل بجهاز األمن.	

• التدريب هو العمل على رفع مستوى عنصر األمن.	

• التأهيل ينصب على أشخاص بدءوا العمل في جهاز األمن.	

• التدريب يشمل عناصر األمن الذين أنهوا مرحلة التأهيل.	

• التأهي��ل ش��رط لاللتح��اق بالعم��ل األمني ويك��ون قبل 	

مزاولة العمل.

• التدريب مرحلة تلي االلتحاق بالعمل.	

• التأهيل يعد فترة اختبار للتأكد من صالحية األش��خاص 	

الملتحقين.

• التدريب تثقيف وتطوير العناصر األمنية العاملة.	

• التأهيل مرحلة يتم استبعاد من لم يجتازها بنجاح من 	

االلتحاق بالعمل.

• التدريب مرحلة ال يس��تبعد من لم يتجاوزها من العمل 	

ولكن قد ينقل إلى مكان آخر.

ويوضح الباحث أن برنامج مرحلة اإلعداد والتأهيل األساس��ي 

لعناصر األمن والحماية للمنشآت النفطية يتضمن في هذه 

المرحلة جانبين من التأهيل على النحو التالي:

مرحلة اإلعداد والتأهيل األساسي
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حي��ث يتضم��ن برنام��ج الجان��ب  المعرفــي:  الجانــب  أواًلـ 

المعرفي الموضوعات التالية:

• التعريف بأهمية تأمين وحماية المنشآت النفطية.	

• معرفة المعايير المحددة لهذه األهمية.	

• توضي��ح األخط��ار األمني��ة الت��ي ته��دد أم��ن وس��المة 	

المنشآت النفطية.

• التعريف بالجانب اإلداري لجهاز األمن بالمنشأة.	

• التعريف باألجهزة والوسائل.	

• التعريف بنظام المحيط األمني غير التقني.	

• التعريف بنظام العمل على البوابات الرئيس��ة للمنشأة 	

النفطية.

• التعري��ف بنظام العمل ف��ي أبراج المراقب��ة والمنطقة 	

العازلة.

ثانيــًا ـ الجانب الســلوكي: ويتضمن ه��ذا الجانب تصميم 

برامج ترفع من كفاءة المهارات الس��لوكية للعناصر األمنية 

 وف��ق آلية منظم��ة ومترابط��ة لمفردات الجانب الس��لوكي 

 ومتوافق��ة م��ع التوصيف الوظيف��ي لعنصر األم��ن وتصب 

مباشرة في أداء المهام اليومية ومنها:

• المهارات السلوكية التقنية:	

• المهارات السلوكية الميدانية:	
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يش��ير الباح��ث إلى أن التدري��ب التخصصي ه��و تدريب الفرد 

المؤه��ل تأهياًل أساس��يًا في ف��رع معين ودقي��ق من فروع 

المعرفة والتدري��ب التخصصي هو االرتقاء  والتطوير بقدرات 

المتدرب في فرع جزئي ودقيق من فروع العلم.

ويوض��ح أن التدري��ب التخصص��ي لعناص��ر األم��ن والحماي��ة 

للمنش��آت النفطي��ة يتمث��ل ف��ي اإلع��داد والتكوي��ن الفني 

لعناص��ر األم��ن والحماي��ة واالرتق��اء  به��م إل��ى مس��تويات 

تؤهله��م للقيام بأعمالهم التخصصية في أنش��طة األمن 

المختلفة داخل المنشأة وتمكنهم من التعامل مع األخطار 

والمه��ددات التي تتعرض لها وذلك من خالل تصميم برامج 

تدريبية تتناس��ب وطبيعة المهام الموكلة لهم. كما يوضح 

الباح��ث أن برنامج مرحلة التدري��ب التخصصي لعناصر األمن 

والحماية للمنش��آت النفطية يتضم��ن العديد من المهارات 

الفنية والبدنية والمعارف النظري��ة باإلضافة لمهارات تقنية 

تس��اعد على صقل المتدرب وإكس��ابه الثقة الالزمة للقيام 

بأعمال األمن والحماية. 

التدريب التخصصي والتقنيات الحديثة
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وللتدري��ب التخصص��ي، كما يوض��ح الباحث، ع��دة خصائص 

وهي: خلق روح القيادة  وتنمية قوة الش��خصية، زرع الش��عور 

بالمس��ؤولية تجاه  الواجبات الوظيفية، إظه��ار قوة التحمل 

في مواجهة المتغيرات األمنية عقليًا وبدنيًا وصحيًا، اكتساب 

مهارات التعامل م��ع الجماهير وكيفية التأثير فيهم، غرس 

المبادئ النبيلة والتي تتناس��ب مع وظيف��ة األمن والحماية، 

االلتزام بالواجبات والمهام الخاصة بأداء األعمال.

ويختت��م الباحث هذا الفصل بالحديث ع��ن التقنية الحديثة 

ودوره��ا وأهميته��ا ف��ي أم��ن وحماي��ة المنش��آت النفطية 

مؤكدًا أنها تشكل أحد أهم أس��باب تطور ونجاح العمليات 

اإلرهابية فض��اًل عن تمكن المجرمون وباحتراف من تجاوزها 

وتعطيلها، حيث س��اهمت إلى حد كبير في ابتكار أس��اليب 

مستحدثة زادت من تعقيدات العملية األمنية وأثقلت كاهل 

األجه��زة المعنية بحف��ظ النظام وأجبرت صن��اع القرار على 

مواكبة التط��ور التقني في جميع مراف��ق األمن وخصوصًا 

في تأمين وحماية المنش��آت النفطية، مش��يرًا إلى أن أهمية 

التقني��ة الحديثة في أمن وحماية المنش��آت النفطية ترجع 

إلى دوره��ا الفعال في تعزيز أداء العنصر البش��ري باإلضافة 

إل��ى دقة ه��ذه التقني��ات وقدرته��ا الفائقة على اكتش��اف 

وتحديد مواطن الخطر. كما يشير الباحث إلى أهم التقنيات 

الحديثة المس��اعدة ف��ي أمن وحماي��ة المنش��آت النفطية 

وهي: تقتيات الحاجز الخارجي المحيط بالمتش��أة )األس��وار( 

الدف��اع(،  ال��ردع،  )الكش��ف،  الخارجي��ة  الحماي��ة  وأنظم��ة 

التقني��ات الحديث��ة المس��اعدة في نظ��ام حماي��ة البوابات 

الخارجية للمنشآت النفطية، التقنيات الحديثة المستخدمة 

ف��ي نظ��ام الس��يطرة والتحك��م ف��ي الدخ��ول والخ��روج.

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

126



دراسات أمنية

تن��اول الباح��ث ف��ي الفص��ل الثال��ث م��ن دراس��ته منهجية 

الدراس��ة وإجراءاتها، مؤكدًا أنه اس��تخدم المنهج الوصفي 

وذلك انطالق��ًا من طبيعة الدراس��ة واألهداف التي س��عت 

إليها للتعرف عل��ى متطلبات التكامل األمني بين العنصرين 

البشري والتقني في حماية المنشآت النفطية من العمليات 

اإلرهابية وبناء على التس��اؤالت التي س��عت الدراسة لإلجابة 

عليه��ا، مش��يرًا إل��ى أن مجتمع وعينة الدراس��ة ه��م مدراء 

إدارات التدريب ومصممي البرامج التدريبية في المؤسس��ات 

المعني��ة بتدري��ب عناصر أم��ن وحماي��ة المنش��آت النفطية 

والذين يبلغ عددهم )8(، والعاملين في مجال أمن وحماية 

المنش��آت النفطية وه��م: عناصر األم��ن والحماية لمصفاة 

الري��اض  القائمين بأعم��ال األمن والحماية   التابعين لش��ركة 

أرامكو الس��عودية  والذي��ن يبلغ عدده��م )142( عنصرًا عند 

تطبي��ق الدراس��ة ميداني��ًا، عناصر األم��ن والحماي��ة لمصفاة 

الري��اض  القائمين بأعم��ال األمن والحماي��ة والتابعين لقوات 

أمن المنشآت والذين يبلغ عددهم )187( عنصرًا عند تطبيق 

الدراس��ة ميدانيًا. وأوضح الباحث أنه اس��تخدم في دراس��ته 

االس��تبانة والمقاب��الت الش��خصية كأداتين لجم��ع البيانات، 

كما تن��اول الباحث في الفص��ل الرابع تحليل نتائج الدراس��ة 

وتفس��يرها، مختتمًا دراس��ته بالفصل الخامس والذي تناول 

فيه خالصة الدراس��ة وأهم نتائجها وتوصياتها، وقد جاءت 

أهم توصيات الدراس��ة في اتجاهي��ن، األول: توصيات خاصة 

بعناص��ر األم��ن الصناع��ي والثان��ي: توصيات خاص��ة بعناصر 

قوات أمن المنش��آت، وفيم��ا يخص عناصر األم��ن الصناعي، 

فق��د أوصت الدراس��ة بح��ث القائمي��ن على تأهي��ل وتدريب 

عناص��ر األمن الصناعي على االهتم��ام بعملية التدريب على 

التقنيات الحديثة المس��تخدمة في أمن وحماية المنش��آت 

النفطية، واالهتمام بتدريب عناصر األمن الصناعي العاملين 

في مجال الحماية بالمنش��آت النفطي��ة على إدارة المخاطر 

واألزم��ات باس��تخدام التقني��ة الحديث��ة، وكذل��ك االهتمام 

بعرض كل جديد وتقني في مجال أمن المنش��آت النفطية 

على عناصر األم��ن الصناعي. أما التوصي��ات الخاصة بعناصر 

قوات أمن المنش��آت فقد أوصت الدراس��ة بضرورة االهتمام 

بتدري��ب عناص��ر قوات أم��ن المنش��آت العاملين ف��ي مجال 

الحماي��ة بالمنش��آت النفطية عل��ى عمليات تأمي��ن وحماية 

المعلومات والوثائق بوس��ائل تقنية، اس��تقطاب مدربين من 

ذوي الكفاي��ات العالي��ة لتدريب عناصر قوات أمن المنش��آت 

على التقنيات الحديثة، ضرورة عم��ل اختبارات دورية لعناصر 

ق��وات أمن المنش��آت لقياس مس��تويات كفاي��ة تعاملهم 

م��ع التقني��ات الحديثة، تدري��ب عناصر قوات أمن المنش��آت 

على جميع األجه��زة التقنية في حماية المنش��أة النفطية، 

إل��زام جمي��ع عناصر قوات أمن المنش��آت بالتعام��ل التقني 

في النش��اطات اليومي��ة المرتبطة بطبيعة العم��ل األمني، 

ح��ث القائمين عل��ى إع��داد وتصمي��م برام��ج التدريب على 

االهتمام بعملية التدرج ف��ي التدريب على التقنيات الحديثة 

المس��تخدمة في أمن وحماية المنشآت النفطية، االهتمام 

بعرض كل جديد وتقني في مجال أمن المنش��آت النفطية 

على عناصر قوات أمن المنشآت، عقد لقاءات عملية )ندوات، 

 محاض��رات( دورية لزيادة الوع��ي بأهمية التقني��ات الحديثة 

في تأمين وحماية المنشآت النفطية. 

منهجية الدراسة ونتائجها وتوصياتها

  التدريب التخصصي يشمل 
اإلعداد والتكوين الفني لعناصر األمن 
والحماية واالرتقاء  بهم إلى مستويات 

تؤهلهم للقيام بأعمالهم    
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شهدت المملكة خالل الشهور الماضية عدة أحداث مهمة 
كان أبرزه��ا اختيار صاحب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء 
وزيرًا للدفاع. ففي ليلة الس��ابع والعشرين من شهر رمضان 
الماضي توافد أصحاب الس��مو األمراء ومفتي عام المملكة 
وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء والمواطنين إلى 
قص��ر الصفاة بمك��ة المكرمة لتقديم البيعة لس��مو األمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز، كما تلقي أصحاب الس��مو 
أم��راء المناطق البيعة نيابة عن س��موه من المواطنين الذين 
تواف��دوا م��ن كل ح��دب وص��وب، في مش��هد جس��د كل 

معاني اللحمة الوطنية.  
وجاء موس��م حج 1438ه� ليضيف إنجاز جديد في س��جالت 
الوط��ن الحافلة باإلنج��ازات، حيث اس��تقبلت ب��الد الحرمين 
الشريفين أكثر من مليوني حاج، أدوا مناسكهم في أريحية 
تام��ة بعد أن س��خرت الدولة »أيده��ا اهلل« كل إمكاناتها من 
أج��ل راح��ة ضي��وف الرحم��ن، وكان لق��وات أم��ن المنش��آت 
ش��رف المش��اركة في المحافظة على أم��ن الحجيج ضمن 
منظوم��ة أمني��ة متكاملة يقودها صاحب الس��مو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. 
ومنذ أيام احتفت المملكة بذكرى اليوم الوطني السابعة 
والثماني��ن لنس��تعيد معه��ا ملحم��ة تاريخي��ة تحفزنا في 
كل ع��ام للب��ذل والعط��اء والعم��ل عل��ى رفع��ة وطنن��ا 
واإلس��هام ف��ي مس��يرته التنموي��ة العظيم��ة، ففي هذه 
الذكرى الوطنية الخالدة نس��تحضر مسيرة عظيمة للملك 
المؤس��س عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن الفيص��ل »طيب اهلل 
ث��راه« ف��ي وضع اللبن��ات األولى له��ذا الكيان الذي يش��كل 
اليوم أعظم وحدة عرفها التاري��خ الحديث بفضل إخالص 

قادته ووفاء شعبه.
إن هذه الذكرى الغالية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل منتمي 
له��ذا الوطن وفرصة حقيقية الستش��عار دورن��ا تجاه وطننا 

وما يتطلبه العمل من جهد وبذل وعطاء لضمان مس��تقبل 
مبهر يتوافق مع تطلع��ات قيادتنا الحكيمة ويلبي مطالب 
أجيالن��ا القادم��ة، وه��و ما تحفزن��ا لبلوغ��ه الرؤي��ة الوطنية 
الثاقب��ة 2030 الت��ي أطلقها س��مو ولي العه��د »حفظه اهلل« 
ونتطلع لترجمتها واقع��ًا بتوفيق الخالق عز وجل ثم حرص 

الجميع واهتمامهم في كافة المجاالت.
ويأت��ي احتفال المملكة به��ذه الذكرى الغالي��ة في ظل ما 
تحقق من إنجازات على أرض الواقع طوال السنوات الطويلة 
الماضي��ة، وه��و م��ا يعك��س فكر المل��ك المؤس��س »طيب 
اهلل ث��راه« ومنهجه الذي حمل أمانته أبن��اؤه ملوك المملكة 

العربية السعودية من بعده.
وتش��هد بالدنا حاليًا قف��زة تنموية عمالق��ة يقودها خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزي��ز »حفظه 
اهلل«، فقد بات وطننا اليوم منارة شامخة تقف على شواهد 
عظيم��ة من اإلنج��ازات التي وض��ع قبس��اتها المضيئة قائد 
ه��ذه الب��الد »حفظ��ه اهلل« برغ��م جس��امة التحدي��ات التي 

تعصف بالعالم من حولنا. 
إن اللحمة الوطنية التي جسدها أبناء هذا الوطن الشامخ ونجاح 
موسم حج 1438ه�، واحتفاالتنا بذكرى اليوم الوطني ما هي 
إال مشاهد مضيئة، تؤكد للعالم بأسره أن بالدنا مثااًل يحتذى 
به ومصدر فخ��ر لكل مواطن ينتمي له��ذه األرض المباركة.
وف��ي ظ��ل احتفاالتن��ا به��ذه الذك��رى الغالي��ة وم��ا تحقق 
من إنج��ازات متتالية،  نرفع أس��مى آيات التبري��كات مقرونة 
بالوالء والوفاء لخادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين »حفظهما اهلل« ولكافة 
أبن��اء هذا الوطن،  مجددين البيعة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع، داعي��ن اهلل أن يعلي راية الوطن 
ش��امخة وأن يديم علين��ا أمننا واس��تقرارنا، وأن يحفظ بالدنا 

من كل مكروه، في ظل قيادتنا الرشيدة.

عقيد / خالد بن سعيد الزهراني
مدير إدارة العالقات واإلعالم
بقيادة قوات أمن المنشآت

مشاهد مضيئة

العدد )11( محرم 1439هـ /  أكتوبر 2017م

128






