




لواء/ سعد بن حسن الجباري
قائد قوات أمن المنشآت

ذكرى ُتخلد في 
ذاكرة الوطن

 ف��ي كل عام تط��ل علينا ذك��رى اليوم 
الوطن��ي لمملكتن��ا الغالي��ة لتعي��د إلى 
األذه��ان ه��ذا الح��دث التاريخ��ي الهام 
وهو اليوم ال��ذي وحد فيه جاللة الملك 
عب��د العزيز ب��ن عبدالرحم��ن »طيب اهلل 
ثراه« المملكة العربية الس��عودية، حيث 
تعيش بالدن��ا هذه األيام أج��واء »ذكرى 

اليوم الوطني السادسة والثمانين« وهي 
مناسبة ترسم لألجيال تاريخ الوطن التي 
سطرها مؤسس هذه البالد الملك عبد 
العزيز »رحمه اهلل« الذي اس��تطاع بفضل 
اهلل وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن 
يغير مج��رى التاريخ وقاد بالده وش��عبه 
والتط��ور  التف��رق،  بع��د  الوح��دة  إل��ى 
بع��د التخلف، حت��ى أصبح��ت المملكة 
وفي زم��ن قياس��ي في مص��اف الدول 
المتقدم��ة، ب��ل تمي��زت بقيمه��ا الدينية 
وتراثه��ا وحمايتها للعقيدة اإلس��المية 
وأس��لوب  منهج��ًا  اإلس��الم  وتبنيه��ا 
وحي��اة حتى أصبحت م��الذًا آمنًا لجميع 
المس��لمين ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم، 
كم��ا أول��ت الحرمي��ن الش��ريفين وقبلة 
وس��خرت  اهتمامه��ا  ُج��ل  المس��لمين 
كاف��ة إمكانياتها في س��بيل إعمارهما 
وتوس��عتهما لتأمين راحة وأمن الحجاج 

والمعتمرين والزائرين.
 ولق��د حرص��ت الدول��ه الرش��يدة من��ذ 
إنش��ائها على نش��ر العلم وتعليم أبناء 
واآلداب  بالعل��وم  واالهتم��ام  الوط��ن 
الم��دارس  انتش��رت  حي��ث  والثقاف��ة 
المباني  والمعاهد والجامعات وشيدت 
دول  أكب��ر  تضاه��ي  الت��ي  الضخم��ة 
العال��م، فعم الوط��ن نمو ف��ي كافة 
المجاالت األمنية والتعليمية والسياسية 
والعمراني��ة  والصناعي��ة  واالقتصادي��ة 
والصحي��ة والزراعية، واس��تخدام أحدث 
التقنيات، وفتح برنام��ج االبتعاث لجميع 
الطالب والطالبات للرفع من المس��توى 
الوط��ن. ألبن��اء  والثقاف��ي  التعليم��ي 
والت��ي   »٢٠٣٠« المملك��ة  رؤي��ة  أن  كم��ا 
تهدف إلى تن��وع الدخل نقلت المملكة 
اقتصاديًا إلى مص��اف الدول المتقدمة.
إنه��ا مناس��بة وطنية غالي��ة نغرس من 
خاللها في نفوس النشء معاني الوفاء 
ألولئك األبطال الذين صنعوا هذا المجد 
له��ذه األم��ة فيش��عروا بالفخ��ر والعزة 
المب��ادئ  تل��ك  نفوس��هم  ف��ي  ون��زرع 
والمعاني الت��ي قامت عليها هذه البالد 
منذ أن أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز 
»رحم��ه اهلل« وُنعّم��ق ف��ي روح الش��باب 
معاني الحس الوطني واالنتماء إلى هذه 
األمة لكي يستمر العطاء جياًل بعد جيل.
وبه��ذه المناس��بة العظيمة يس��رني أن 
أرفع أس��مى آي��ات التهان��ي والتبريكات 
لمق��ام والدن��ا وبان��ي نهضتن��ا خ��ادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عب��د العزي��ز وولي عه��ده األمي��ن نائب 
الداخلي��ة  ال��وزراء وزي��ر  رئي��س مجل��س 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
ناي��ف ب��ن عبدالعزيز، وولي ول��ي العهد 
النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء وزير 
الدف��اع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز واألسرة 
الوفي.  الس��عودي  المالك��ة والش��عب 
س��ائاًل اهلل أن ُيعيد هذه المناس��بة على 
وطننا وحكومتنا وشعبنا بالخير والرخاء 
واألمن واالستقرار وأن يرد كيد الكائدين 
في نحورهم وأن ينصر جنودنا البواسل 
المرابطي��ن عل��ى الثغ��ور وف��ي ح��دود 
الوط��ن. وآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د هلل رب 

العالمين 
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو األمراء 
ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ والمعالي الوزراء 
وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج 1437هـ

منى � واس
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  اس��تقبل 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
القائد األعلى لكافة القوات العسكرية 
»حفظه اهلل« في الديوان الملكي بقصر 
من��ى ي��وم االثني��ن 1٠ ذو الحج��ة 14٣7ه� 
أصح��اب  ٢٠16م،  س��بتمبر  المواف��ق1٢ 
السمو الملكي األمراء، وسماحة مفتي 
الفضيل��ة  وأصح��اب  المملك��ة،  ع��ام 
العلم��اء والمش��ايخ، وكب��ار المدعوي��ن 
م��ن دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة 
في  المش��اركة  العس��كرية  القطاعات 
حج هذا العام، وقادة األس��رة الكشفية 
في المملكة المشاركة في الحج، الذين 
قدموا للس��الم عليه »رعاه اهلل« وتهنئته 

بعيد األضحى المبارك.

وُبدئ حفل االس��تقبال بآيات من القرآن 
الكريم.

ث��م ألق��ى خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود  

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

والص��الة  العالمي��ن،  رب  هلل  الحم��د 
والس��الم على خاتم األنبياء والمرسلين 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جمي��ع  منس��وبي  وأبنائ��ي  إخوان��ي 
اإلخ��وة  أيه��ا  العس��كرية..  القطاع��ات 
الحض��ور: الس��الم عليك��م ورحمة اهلل 

وبركاته.
وأبنائ��ي  إخوان��ي  وأهن��ئ  أهنئك��م 
المواطنين والمواطنات وحجاج بيت اهلل 
الحرام بعيد األضحى المبارك، أعاده اهلل 
على بالدنا وعلى األمة اإلس��المية بالخير 

واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
إخواني وأبنائي العسكريين:

أش��كركم جميعًا نظير م��ا تقومون به 
م��ن جه��ود عظيمة في خدم��ة حجاج 
بي��ت اهلل الح��رام، ونحن نش��رف جميعًا 
بخدمة ضي��وف الرحمن، والس��هر على 
راحته��م، ونب��ذل الغال��ي والنفيس في 
س��بيل توفير أس��باب الراحة والطمأنينة 
له��م لي��ؤدوا مناس��كهم ب��كل يس��ر 

وسهولة وطمأنينة.
أيها اإلخوة:

إن وطنك��م يق��در م��ا تقوم��ون به من 
أعم��ال جليل��ة، وتضحي��ات كبي��رة، في 
س��بيل الذود عنه، وحماي��ة ثغوره، وهي 
مح��ل فخرن��ا واعتزازن��ا، ونس��أل اهلل أن 
يمدك��م بعون��ه ونص��ره ويب��ارك ف��ي 
جهودك��م، ونح��ن ماضون بع��ون اهلل 
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تعالى على ما س��ار علي��ه اآلباء واألجداد 
دفاعًا عن ديننا ووطننا ومقدراتنا.

أيها اإلخوة:
في هذا اليوم نستذكر أبطالنا الشهداء 
ع��ن  دفاع��ًا  بأرواحه��م  ضح��وا  الذي��ن 
دينهم ووطنهم، ونس��أل اهلل سبحانه 
وتعال��ى أن يغفر له��م ويرحمهم، وأن 
يعل��ي منازله��م ف��ي جن��ات النعي��م، 
وأن يم��ن على أبنائنا المصابين بالش��فاء 
العاج��ل، كم��ا نس��أله جل��ت قدرت��ه أن 
يحف��ظ بالدنا، ويديم عليها نعمة األمن 
واالستقرار، إنه س��ميع مجيب. والسالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
وق��د ألق��ى معال��ي مدير األم��ن العام 
الفري��ق  للح��ج  األمني��ة  اللجن��ة  رئي��س 
عثمان بن ناصر المحرج كلمة القطاعات 
العس��كرية المش��اركة في الحج, رحب 
فيها بخادم الحرمين الش��ريفين الملك 

س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »أيده 
اهلل« وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
خالد الفيصل مستش��ار خادم الحرمين 
الش��ريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
رئيس لجن��ة الح��ج المركزي��ة, وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير محم��د بن نايف 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود ول��ي العه��د 
نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير الداخلية 
رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود ولي ول��ي العهد 
النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء وزير 
وس��ماحة  الس��مو,  وأصح��اب  الدف��اع, 
مفتي عام المملكة, وأصحاب الفضيلة 

والمعالي والسعادة.
وق��ال: »الحم��د اهلل ال��ذي بنعمت��ه تتم 
أن  وج��ل  ع��ز  ل��ه  والش��كر  الصالح��ات 
ش��رفكم ي��ا س��يدي بخدم��ة الحرمين 

م��ن  قاصديهم��ا  ورعاي��ة  الش��ريفين 
الحج��اج والمعتمرين والزوار وهو ش��رف 
توارث��ه والة أم��ر ه��ذه الب��الد المبارك��ة 
منذ تأسيس��ها على ي��د الموحد الملك 
عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن آل س��عود � 
رحمه اهلل � كما أش��كره تعالى أن شرف 
أبناءكم رج��ال األمن كافة ومنس��وبي 
الجه��ات المش��اركة ف��ي أعم��ال الحج 
تج��اه  الس��امية  توجيهاتك��م  بتنفي��ذ 
خدمة ضيوف الرحمن، وتيس��ير أدائهم 
لش��عائر هذا الرك��ن العظيم من أركان 
اإلس��الم ب��كل يس��ر وس��هولة وتوفي��ر 
األمن والس��كينة واالطمئنان لهم لكي 
يؤدوا نسكهم ويعودوا إلى أوطانهم 

سالمين غانمين بحول اهلل وقدرته«.
ورف��ع رئي��س اللجن��ة األمني��ة للحج إلى 
 � الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  مق��ام 
التهان��ي  آي��ات  أس��مى   � اهلل  حفظ��ه 
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ال��والء  مش��اعر  وص��ادق  والتبري��كات 
واإلج��الل باس��مه وباس��م أبنائ��ه رج��ال 
األم��ن وزمالئهم من كاف��ة القطاعات 
العس��كرية المش��اركين في منظومة 
الحج األمنية, وقوات أمن الحج بمناسبة 
حلول عي��د األضحى المب��ارك, داعيًا اهلل 
أن يعيده علي��ه � أيده اهلل � وعلى عموم 
أبن��اء وطنن��ا الغال��ي، وأمتنا اإلس��المية 

بالخير والعزة والنصر والتمكين.
»س��يدي  المح��رج:  الفري��ق  وأض��اف 
األمني��ة  األجه��زة  كاف��ة  عمل��ت  لق��د 
والعسكرية المشاركة في مهمة الحج 
له��ذا العام وفق خط��ط أمنية ووقائية 
ش��املة لتنفيذ هذه الخطط بمس��توى 
رفيع من الج��ودة واإلتقان الذي يتطلبه 
أداء ه��ذه المهم��ات الرامية إل��ى توفير 
األم��ن والس��المة واالطمئن��ان لضي��وف 
الرحم��ن عل��ى النح��و الذي يتطل��ع إليه 

مقامكم الكريم«.
وأك��د معال��ي مدير األمن الع��ام رئيس 
اللجن��ة األمني��ة للحج الفري��ق عثمان بن 
ناص��ر المح��رج أن م��ا تحق��ق م��ن إنجاز 
لخط��ط ه��ذا العام ه��و بفض��ل قيادة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الحكيم��ة 
والمتابعة المستمرة والدائمة, واإلشراف 
المباشر من لدن صاحب السمو الملكي 

ولي العه��د نائب رئيس مجل��س الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة رئيس لجنة الح��ج العليا, 
وما حظي ب��ه القائمون به��ذه المهمة 
الس��امية من صاح��ب الس��مو الملكي 
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 
منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج 
المركزي��ة م��ن دع��م وتوجيه مس��تمر، 
س��موه,  ل��دن  م��ن  ميداني��ة  ومتابع��ة 
مم��ا كان ل��ه األث��ر ف��ي بلوغ م��ا تحقق 
م��ن نجاح للخط��ط التنفيذي��ة لحج هذا 
العام, والشكر موصول لصاحب السمو 
الملك��ي أمي��ر منطقة المدين��ة المنورة 
الذي تابع تنفيذ خطة أمن الحج وخدمة 

ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة.
وقال: »وفي هذا المقام نذكر يا س��يدي 
ب��كل فخ��ر واعت��زاز وتقدي��ر تضحي��ات 
أبنائك��م رج��ال  الواج��ب م��ن  ش��هداء 
وزارات  ف��ي  العس��كرية  القطاع��ات 
الداخلي��ة، والح��رس الوطن��ي, والدفاع، 
الذي��ن استش��هدوا دفاع��ًا ع��ن دينهم 
ووطنه��م ومواطنيه��م, كم��ا نس��أل 
اهلل العل��ي القدي��ر أن يحف��ظ إخوانن��ا 
المرابطي��ن عل��ى ح��دود وطنن��ا العزي��ز 
وأن يجع��ل النص��ر والتوفي��ق حليفهم 
في أداء ما ش��رفهم اهلل به من رس��الة 

عظيمة وواجب وطني كبير«.

وف��ي ختام كلمت��ه رفع معال��ي مدير 
األمن العام إل��ى مقام خادم الحرمين 
آي��ات  أس��مى   � اهلل  رع��اه   � الش��ريفين 
الشكر والتقدير والعرفان باسمه ونيابة 
ع��ن أبناءه من كاف��ة القطاعات األمنية 
أعم��ال  ف��ي  المش��اركة  والعس��كرية 
ح��ج ه��ذا العام, عل��ى م��ا يجدونه من 
دع��م واهتم��ام ورعاية أبوي��ة صادقة, 
مجددين العهد أمام اهلل ثم أمامكم 
هلل  والطاع��ة  والوف��اء  ال��والء  بص��دق 
س��بحانه وتعالى ثم ل��والة أمرنا باذلين 
أقص��ى الجه��ود ف��ي تنفي��ذ مهماتنا 
األمنية ب��كل أمانة وإخالص, س��ائاًل اهلل 
العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين 
الش��ريفين وس��مو ولي عهده وس��مو 
ول��ي ول��ي العه��د، وان يحفظ األس��رة 
المالكة, ووطننا الغالي وأبناءه األوفياء 
المخلصي��ن، وأن يم��د في عم��ره � أيده 
اهلل � ويؤي��ده بنص��رة. بع��د ذل��ك ألقى 
الرائد مش��عل الحارثي قصيدة شعرية 

بهذه المناسبة،
ث��م تش��رف الجمي��ع بالس��الم عل��ى 
»حفظه  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
االس��تقبال  حف��ل  خت��ام  وف��ي  اهلل«. 
تناول الجميع طعام الغداء مع خادم 

الحرمين الشريفين.
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منى � واس 
خ��ادم  ورعايت��ه،  اهلل  بحف��ظ  وص��ل، 
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ي��وم األحد 
التاس��ع م��ن ش��هر ذي الحج��ة لعام 
14٣7ه���، إلى منى لإلش��راف المباش��ر 
على راحة حج��اج بيت اهلل الحرام وما 
يق��دم لهم من خدمات وتس��هيالت 
ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة 
عل��ى  اهلل«  »رع��اه  وليطمئ��ن  وأم��ان، 
جميع مراحل الخطة العامة لتنقالت 
المقدس��ة. المش��اعر  ف��ي  الحج��اج 

وكان في اس��تقبال خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين ل��دى وصول��ه قص��ر منى، 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد 

الملك سلمان يصل إلى منى لإلشراف المباشر 
على راحة الحجيج

وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

كما كان في استقبال الملك المفدى، 
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خالد 
بن بندر بن عبدالعزيز مستش��ار خادم 
الحرمين الش��ريفين، وصاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر متع��ب ب��ن عب��داهلل 
ب��ن عبدالعزي��ز وزير الح��رس الوطني، 
وصاحب الس��مو األمي��ر الدكتور خالد 
ب��ن فيص��ل بن ترك��ي وكي��ل الحرس 
الوطن��ي للقط��اع الغرب��ي، وصاح��ب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر عب��داهلل ب��ن 
بن��در ب��ن عبدالعزيز، وصاحب الس��مو 
محم��د  ب��ن  ترك��ي  األمي��ر  الملك��ي 
وصاح��ب  عبدالعزي��ز،  ب��ن  فه��د  ب��ن 
عبدالعزي��ز  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 

ب��ن س��عود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
الداخلي��ة. وزي��ر  س��مو  مستش��ار 

كم��ا كان ف��ي اس��تقباله - حفظ��ه 
اهلل - معالي المستش��ار في الديوان 
الملكي المش��رف على مرك��ز الملك 
س��لمان لإلغاث��ة واألعم��ال اإلنس��انية 
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة، 
ومعال��ي رئي��س المراس��م الملكي��ة 
األستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي 
لخ��ادم  الخاص��ة  الش��ؤون  رئي��س 
الحرمي��ن الش��ريفين األس��تاذ ح��ازم 
بن مصطف��ى زق��زوق، ومعالي نائب 
رئيس الدي��وان الملكي األس��تاذ عقال 
بن علي العقال، ومعالي رئيس الحرس 
الملك��ي الفريق أول حم��د بن محمد 

العوهلي، وعدد من المسؤولين.
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منى � واس
ق��ام صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  العه��د 
وزي��ر الداخلي��ة رئيس لجنة الح��ج العليا 
»حفظ��ه اهلل« مس��اء ي��وم الثالث��اء 11 ذو 
س��بتمبر   1٣ المواف��ق  14٣7ه���  الحج��ة 
ع��ام  مفت��ي  لس��ماحة  بزي��ارة  ٢٠16م، 
العلم��اء  رئي��س هيئ��ة كب��ار  المملك��ة 
وإدارة البح��وث العلمية واإلفتاء الش��يخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ في مقر 
إقامته بمشعر منى. وقد ألقى سماحة 

مفتي عام المملكة الكلمة التالية: 
»أنعم اهلل عز وجل على هذه البالد نعمًا 
عظيمة يجب علينا ش��كرها والثناء عليه 
بها، ق��ال تعالى: }َفاْذُكُروِن��ي أَْذُكْرُكْم 
َواْش��ُكُروْا ِلي َواَل َتْكُفُروِن{ وش��كر نعم 

اهلل يكون باالعتقاد بالقول والعمل.
صاح��ب الس��مو: موس��م الح��ج له��ذا 
الع��ام مر ف��ي خي��ر وعافية وبس��كون 
واطمئنان بفض��ل اهلل ثم بجهود جبارة 
متوالي��ة دؤوب��ة، واهلل س��بحانه وتعالى 
اختارك��م له��ذا األمر العظي��م، خدمة 
النب��وي،  والمس��جد  الح��رام  اهلل  بي��ت 

وأجلكم بذلك.
نش��كركم على جهودكم وأعمالكم 
م��ن  ب��ه  تقوم��ون  وم��ا  وأقوالك��م، 
مكافح��ة للمخ��درات والمس��كرات أمر 
ُتش��كرون علي��ه، وحماي��ة األوط��ان من 
األعمال الخبيثة والس��يئة يقوي األوطان 

ويثبت األمن واالستقرار.
ضدن��ا  جهوده��م  كل  بذل��وا  أعدائن��ا 
فكري��ًا واقتصادي��ًا وأخالقي��ًا ولكن لم 
ينجح��وا في ذل��ك ألن األمة اإلس��المية 
على عقيدة س��ليمة ثابت��ة ال تؤثر عليها 

خالل زيارة مسوه لسماحة مفيت عام اململكة والشيخ صاحل الفوزان..
سمو ولي العهد: الملك سلمان يؤكد دائمًا أنه خادم 

الحرمين الشريفين 
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أعمال هذه الفئة الباطلة.
س��لمان  المل��ك  إن  الس��مو:  صاح��ب 
اختاركم انتم وولي ول��ي العهد لهذه 
الب��الد لتك��ون إن ش��اء اهلل عل��ى منهج 

ومنهاجًا لألمة اإلسالمية المتماسكة.
فاتقوا اهلل واعلموا أن كلما عملتم من 
عم��ل للحجاج فس��تتزودن من عملكم 

وحسناتكم يوم القيامة.
ول��م يكن للحرمي��ن الش��ريفين حماية 
بع��د الخلف��اء الراش��دين حي��ث كث��رت 
الفت��ن والمصائب وقط��اع الطرق فجاء 
حكام هذه البالد وصانوا الحرم وعملوا 

أعمااًل جليلة لخدمته.
ونس��أل اهلل أن يوف��ق حكوم��ة خ��ادم 
الحرمي��ن الش��ريفين ل��كل ما في��ه خير 

وصالح لألمة اإلسالمية«.
كما زار س��مو ولي العهد، معالي عضو 
اللجن��ة الدائمة لإلفتاء عض��و هيئة كبار 
العلماء الش��يخ الدكت��ور صالح بن فوزان 

الفوزان في مقر إقامته بمشعر منى.
الدكت��ور  الش��يخ  ألق��ى س��ماحة  وق��د 
الفوزان كلمة حمد في مس��تهلها اهلل 
ع��ز وج��ل على م��ا أنع��م به عل��ى هذه 
والمعتمري��ن،  الحج��اج  لخدم��ة  الب��الد 
مشيدًا بالتنظيم الذي يشهده حج هذا 

العام واألعوام السابقة.
وأك��د أن المملك��ة العربية الس��عودية 
ه��ي العين الباص��رة للعالم اإلس��المي 
واس��تقرارها ونجاح أعم��ال الحج يغيض 

األعداء والمتربصين.
ودع��ا اهلل ع��ز وج��ل أن يعي��ن ويوف��ق 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  حكوم��ة 
لخدمة الحج��اج والمعتمرين، مؤكدًا أن 
هذا األمر به األجر العظيم والمثوبة من 

اهلل عز وجل.
م��ن جانبه قال صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محمد ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز: 
»إن كل ش��يء ف��ي هذا البل��د قام على 
أس��س م��ن العقي��دة اإلس��المية وعلى 
الجد والحزم بضوابط تضمن أمن وأمان 
المتربصي��ن  كي��د  وتدح��ض  المواط��ن 

ببالدنا».

وأضاف سموه: »إن سيدي الملك سلمان 
أط��ال اهلل في عم��ره دائمًا يك��رر تأكيد 
لقبه أنه خادم الحرمين الشريفين وهذا 
يدل عل��ى حرص والة األم��ر على خدمة 

الحرمين الشريفين«.
وف��ي تعلي��ق لس��مو ولي العه��د على 
الفئة الباطلة التي تس��عى لخلق الفتن 
قال سموه: »بما أننا يد واحدة متكاتفين؛ 
لن يكون لهم بينن��ا أي دور والحمد هلل، 
وقد اس��تطعنا بفضل اهلل ث��م بجهود 
إخوانكم رجال األمن وأبنائكم من دحر 

كيدهم.

أم��ا ف��ي الح��ج فالحم��د هلل ف��إن كل 
قطاع��ات الدولة تعم��ل وفق منظومة 
متناغم��ة بين بعضه��ا البعض وهذا هو 

المهم».
راف��ق س��موه خ��الل الزيارتي��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمي��ر تركي بن محمد 
ب��ن فهد بن عبدالعزيز وصاحب الس��مو 
الملك��ي األمير عبدالعزيز بن س��عود بن 
نايف بن عبدالعزيز مستش��ار س��مو وزير 
الداخلي��ة، ومعالي المستش��ار بالديوان 
الملكي األستاذ عبداهلل بن عبدالرحمن 

المحيسن.
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منى � واس
أش��اد صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  العه��د 
وزي��ر الداخلية رئي��س لجنة الح��ج العليا 
»حفظه اهلل« بما يبذله رجال قوات األمن 
العام والقطاعات العسكرية المختلفة 
لضم��ان  مق��درة  كبي��رة  جه��ود  م��ن 
الح��رام. بي��ت اهلل  أم��ن وأم��ان حج��اج 
وأثنى سموه على ما تحقق من إنجازات 
أمني��ة مق��درة هي��أت لحج��اج بي��ت اهلل 
وس��هولة. بيس��ر  مناس��كهم  تأدي��ة 

خالل تفقد مسوه ملركز القيادة والسيطرة ألمن احلج..
األمير محمد بن نايف يشيد بجهود رجال قوات األمن 
العام والقطاعات العسكرية المختلفة لخدمة الحجيج

جاء ذلك عقب تفقد س��مو ولي العهد 
مس��اء ي��وم الثالثاء 11 ذو الحج��ة 14٣7ه� 
الموافق 1٣ سبتمبر ٢٠16م، مركز القيادة 
والسيطرة ألمن الحج بمقر األمن العام 
في مش��عر منى، وذلك لالطمئنان على 
االستعدادات األمنية الميدانية لما تبقى 

من أيام التشريق.
ولف��ت س��مو ول��ي العه��د االنتب��اه إلى 
الجه��ود األمني��ة ف��ي عمومه��ا عل��ى 
مس��توى المملك��ة، وحث س��موه رجال 
األمن لبذل المزيد من الجهود بما يؤكد 
حقيق��ة أمن وأم��ان المواطن على أرض 

الوطن شاماًل.
واعت��زازه  فخ��ره  ع��ن  س��موه  وأع��رب 
بالجه��ود الكبي��رة الت��ي يبذله��ا جميع 
المش��اركين ف��ي أعم��ال الح��ج، مؤكدًا 
أن ما لمس��ه منهم من تف��ان وإخالص 
يجع��ل الجمي��ع يفخ��ر بم��ا يقدمون��ه 
لخدم��ة حج��اج بي��ت اهلل الح��رام حتى 

يتموا نسكهم بأمن وطمأنينة.
وكان س��مو ول��ي العه��د ف��ور وصوله 
اطلع على قس��م المراقبة التلفزيونية 
ذات التقنية العالية الحديثة والحاس��ب 
اآلل��ي وأقس��ام عمليات الم��رور واألمن 

العــــــــدد 
حمرم 1438هـ . اأكتوبر 2016م)9(

اأخـــبــــــــــــــار10



أقس��ام  وبقي��ة  والتنس��يق  الجنائ��ي 
ف��ي  المش��اركة  األمني��ة  القطاع��ات 

أعمال الحج.
ثم اطلع س��مو ولي العه��د على مركز 
ضبط التفويج المس��تحدث ه��ذا العام 
وتقيي��م  متابع��ة  عل��ى  يعم��ل  ال��ذي 
المطوفي��ن في تفويج ضي��وف الرحمن 
وفق الخطط التي اعتمدتها وزارة الحج.

عقب ذلك عقد س��مو األمي��ر محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز اجتماعًا بقادة قوات 
أمن الحج، حيث ألقى معالي مدير األمن 
الع��ام كلمة رح��ب خاللها بس��مو ولي 
العهد، مثمنًا أهمية هذه الزيارة السنوية 
عليه��ا  اعت��اد  الت��ي  الكري��م  لس��موه 
منس��وبي األمن العام، مبينًا أن الجميع 
يثمن��ون ه��ذه الزي��ارة ويؤك��دون أنهم 
س��يبقون على الدوام جن��ودًا مخلصين 
أوفي��اء لدينهم وقيادته��م ووطنهم.
ونوه معال��ي الفريق بنج��اح خطط أمن 
الح��ج ه��ذا الع��ام ال��ذي ج��اء بتوفي��ق 
ث��م تع��اون الجه��ات  م��ن اهلل تعال��ى 
واع��دًا  تنفيذه��ا،  ف��ي  العس��كرية 
بمواصلة جميع الواجبات والمهام على 
أكم��ل وجه وف��ق الخطط المرس��ومة 
والتوجيه��ات الس��ديدة من س��مو ولي 

العهد »حفظه اهلل«.
كم��ا اس��تمع س��موه خ��الل االجتم��اع 
إلى ش��رح ع��ن مهام ق��وات أم��ن الحج 
العاملين  وعدد  وجهودها  وإمكانياتها 
فيها وجميع الخطط األمنية المرسومة 

خاللها.
ثم غادر س��مو ول��ي العهد مق��ر األمن 
الع��ام مودعًا بمث��ل ما اس��تقبل به من 

حفاوة وتكريم.
رافق س��موه صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر ترك��ي بن محم��د ب��ن فهد بن 
عبدالعزي��ز وصاح��ب الس��مو الملكي 

ب��ن  س��عود  ب��ن  عبدالعزي��ز  األمي��ر 
ناي��ف ب��ن عبدالعزيز مستش��ار س��مو 
مستش��ار  ومعال��ي  الداخلي��ة،  وزي��ر 
س��مو وزي��ر الداخلي��ة الدكتور س��اعد 
المستش��ار  الحارثي ومعالي  العراب��ي 
بالدي��وان الملكي األس��تاذ عبداهلل بن 

عبدالرحمن المحيسن.
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منى � واس
التق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلي��ة رئي��س لجن��ة الح��ج العلي��ا - 
حفظ��ه اهلل - مس��اء ي��وم األربع��اء 1٢ 
ذو الحج��ة 14٣7ه��� الموافق 14 س��بتمبر 
٢٠16م، بمق��ر وزارة الداخلي��ة ف��ي من��ى 
مدي��ري وق��ادة القطاعات العس��كرية 
واألمنية المش��اركة في أعمال موس��م 

الحج لهذا العام 14٣7ه�.
وف��ي مس��تهل اللقاء ألقى س��مو ولي 
العه��د كلمة ق��ال فيها: »ُأع��دت كلمة 
حت��ى ألقيها في هذه المناس��بة ولكن 
األم��ر  حقيق��ة  وف��ي  أكب��ر،  المناس��بة 
معالي الفري��ق عثمان المح��رج يهنئني 
بنج��اح الح��ج، ولك��ن أن��ا ال��ذي أهنئكم 

سمو ولي العهد يلتقي مديري وقادة القطاعات العسكرية 
واألمنية المشاركة في أعمال موسم حج 1437هـ

على كس��ب رض��ا اهلل تعال��ى وتنظيم 
هذا الحدث المهم بالش��كل المطلوب 
وإرضاء ول��ي األم��ر وإرض��اء المواطنين«.
األم��ر  حقيق��ة  »ف��ي  س��موه:  وأض��اف 
تأخرت عن القدوم إليكم هذا المس��اء 
بس��ب أنني تلقيت سياًل من المكالمات.. 
عالي��ة  معنوياته��م  جميعه��م 
وفخ��ورون، ألنه��م كان��وا قلقي��ن م��ن 
األبواق التي كانت تتكلم قبل الحج، ولو 

حاولوا، هناك رجال يصدونهم«.
وقال سموه: »خادم الحرمين الشريفين 
دائم��ًا يفتخ��ر بلق��ب خ��ادم الحرمي��ن 
ج��دًا  س��عيدًا  الي��وم  وكان  الش��ريفين 
بانتهاء المرحلة قبل األخيرة والحمد هلل 

رب العالمين«.
وأردف س��موه: »ليس��ت ل��دي أي كلم��ة 
إال أن أق��ول هنيئ��ًا لك��م ه��ذا اإلنج��از، 

وإحساسنا كلنا بالفخر«.
وفيم��ا يتعل��ق بالتحديات التي س��بقت 
الح��ج ق��ال س��مو ول��ي العه��د: »دخلنا 
تحديًا كان فيه ظ��روف إقليمية صعبة، 
التهدي��دات كثي��رة والحم��د هلل عملتم 
به��دوء واحترافية، والحمدهلل هذه هي 

النتائج و هذا شرف لنا جميعًا«.
وحول التناغم ف��ي العمل بين األجهزة 
المش��اركة بحج هذا العام قال س��موه: 
»منذ زمن لم أشاهد تناغمًا بين األجهزة 
كاف��ة مث��ل م��ا ش��اهدته ه��ذا العام، 
واآلن ع��رف لنا بم��ا ال يدع مجااًل للش��ك 
أسس النجاح وهي التناغم بين التنسيق 
والعم��ل الجي��د لنش��عر كلن��ا كجه��از 
واح��د«. وكان اللقاء قد ب��دئ بتالوة آيات 

من القرآن الكريم.
ث��م ألق��ى معال��ي مدي��ر األم��ن العام 
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الفري��ق عثمان ب��ن ناصر المح��رج كلمة 
س��بحانه  اهلل  حم��د  المناس��بة  به��ذه 
وتعال��ى بع��د أن أت��م على حج��اج بيته 
أج��واء  ف��ي  مناس��كهم  أداء  الح��رام 
األم��ن  يس��ودها  إيماني��ة  روحاني��ة 
والطمأنين��ة ف��ي رعاي��ة وعناي��ة دول��ة 
صالحة وقيادة راش��دة هي��أت لراحتهم 
وأمنه��م كل اإلمكانات بدع��م ورعاية 
دائمة للحرمين الش��ريفين كانت ال تزال 
مح��ل إش��ادة وتقدير م��ن المس��لمين 
الصادقي��ن ف��ي إيمانه��م المخلصي��ن 
ف��ي عقيدتهم م��ن أبناء أمة اإلس��الم.
وق��ال: »بفض��ل اهلل وتوفيق��ه تضافرت 
الجه��ود وتكاتف��ت همم الرج��ال في 
تنفي��ذ خط��ط أمن الح��ج وتوفي��ر أعلى 
درجات األم��ن والحماية لحجاج بيت اهلل 
الحرام وفق منظومة تكاملية مشرفة 
وملحوظة من جميع القوات المشاركة 
والعس��كرية  األمني��ة  القطاع��ات  م��ن 
وتع��اون مش��هود م��ن جمي��ع جه��ات 
الدول��ة الحكومي��ة والخدمي��ة األخ��رى 
من��ذ اللحظ��ات األولى لق��دوم الحجاج 

للمشاعر المقدس��ة والجميع يخلصون 
أعمالهم هلل س��بحانه وتعالى ممتثلين 
الش��ريفين  الحرمين  خ��ادم  لتوجيهات 
وس��مو ولي عه��ده األمين وس��مو ولي 
ولي العهد، وبإشراف ودعم مباشر من 
س��مو ولي العهد، ومتابعة من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر خال��د الفيصل 
بن عبدالعزيز مستش��ار خادم الحرمين 
الش��ريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
وم��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
فيص��ل بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز أمير 

منطقة المدينة المنورة«.
الكري��م  س��موكم  »أهن��ئ  وأض��اف: 
وأهن��ئ نفس��ي وجمي��ع الزم��الء رجال 
األم��ن م��ن كاف��ة القطاع��ات األمني��ة 
ه��ذه  ف��ي  المش��اركة  والعس��كرية 
المهم��ة بنج��اح خطط أم��ن الحج لهذا 
العام في إنجاز نعت��ز ونفاخر به يضاف 
لس��جل الوطن الحافل بالنماء والعطاء 

وخدمة ضيوف الرحمن«.
ودع��ا معال��ي مدي��ر األم��ن الع��ام اهلل 
العلي القدي��ر أن يحفظ خادم الحرمين 

الش��ريفين وس��مو ول��ي عهده وس��مو 
ول��ي ولي العه��د وأن يج��زل لهم األجر 
والمثوب��ة عل��ى م��ا يقدمون��ه لخدم��ة 
الوط��ن وأبنائ��ه، وأن يتقبل م��ن الحجاج 
حجهم ويعودوا إلى أوطانهم سالمين.

وس��أل اهلل س��بحانه وتعال��ى أن يحفظ 
هذه البالد المباركة واحة لألمن والرخاء 
حامية لإلس��الم ومقدس��اته تحت ظل 
قائد األمة خادم الحرمين الشريفين إنه 

سميع مجيب.
إث��ر ذل��ك صاف��ح س��مو ول��ي العه��د 
الحض��ور الذين قدموا لس��موه التهنئة 
بعي��د األضح��ى المب��ارك ونج��اح أعمال 
موس��م حج هذا الع��ام، حيث بادلهم 
عل��ى  وش��كرهم  التهنئ��ة  س��موه 

مشاعرهم النبيلة.
حض��ر اللق��اء صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر ترك��ي ب��ن محم��د ب��ن فه��د بن 
عبدالعزي��ز، وصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر عبدالعزيز بن س��عود بن نايف بن 
عبدالعزي��ز، وعدد من أصح��اب المعالي 
وكب��ار المس��ؤولين ف��ي وزارة الداخلية.
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نيويورك � واس
الحرمي��ن  خ��ادم  توجي��ه  عل��ى  بن��اًء 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود - أي��ده اهلل - ت��رأس صاحب 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
ول��ي  س��عود  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  ناي��ف 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلي��ة وف��د المملك��ة ف��ي أعم��ال 
الدورة الس��نوية العادية ال�»71« للجمعية 
العام��ة لألم��م المتحدة ف��ي نيويورك، 
والتي ب��دأت أعمالها، مؤخرًا، بمش��اركة 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية وال��دول 
ال���»19٣« األعض��اء في الجمعي��ة بجدول 
أعم��ال حافل ب��دأ بانتخ��اب رئيس جديد 

مسو ولي العهد يف كلمة اململكة يف األمم املتحدة:
محاربة اإلرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب 

تضافر الجهود الدولية على جميع األصعدة لمواجهته
للجمعي��ة العام��ة وم��ن ثم مناقش��ة 
الالجئي��ن والمهاجري��ن والتغير  قضاي��ا 
المناخي والصراع��ات والحروب وأهداف 
التنمية المستدامة انتهاء بانتخاب أمين 

عام جديد لألمم المتحدة.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير الداخلية 
رئيس وف��د المملك��ة، كلم��ة المملكة 
ف��ي ال��دورة الس��نوية فيما يل��ي نصها: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
والس��مو  والفخام��ة  الجالل��ة  أصح��اب 

والمعالي
معالي رئي��س الجمعي��ة العامة لألمم 

المتحدة
معال��ي األمي��ن العام لألم��م المتحدة
الس��الم عليك��م ورحم��ة اهلل وبركاته:
يطي��ب لي في البداي��ة أن أهنئ معالي 
الس��يد / بيت��ر ثومس��ون النتخابه رئيس��ًا 
لل��دورة الحادي��ة والس��بعين للجمعي��ة 
العام��ة، متمني��ًا ل��ه التوفي��ق ف��ي أداء 

مهامه.
السيد الريس:

لق��د بذل��ت المملك��ة منذ مش��اركتها 
ف��ي تأس��يس األم��م المتح��دة جهودًا 
كبي��رة لتحقيق المقاصد الس��امية التي 
نتطل��ع إليه��ا جميع��ًا. وتواص��ل الي��وم 
جهودها الخي��رة بقيادة س��يدي خادم 
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الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود للمس��اهمة في 
إحالل السالم وإرس��اء األمن واالستقرار، 
لي��س ف��ي منطقتن��ا فحس��ب ب��ل في 
أرجاء المعمورة. وتولي المملكة أهمية 
قص��وى لمحارب��ة اإلره��اب، وق��د كانت 
م��ن أوائل الدول الت��ي عانت من اإلرهاب 
من��ذ أم��د بعي��د، حي��ث تعرض��ت من��ذ 
ع��ام 199٢م إل��ى أكث��ر م��ن )1٠٠( عملي��ة 
إرهابية، منه��ا )18( عملية نفذتها عناصر 
مرتبطة تنظيميًا بدولة إقليمية. وعملت 
المملك��ة على إبرام اتفاقي��ة بين الدول 
العربي��ة لمكافحة اإلره��اب قبل أحداث 
الحادي عش��ر من س��بتمبر، وخاضت وال 
تزال تخ��وض حرب��ًا ال ه��وادة فيها على 

التنظيمات اإلرهابية.
كم��ا قام��ت بإص��دار أنظمة وإج��راءات 
وتدابير تجرم اإلرهاب وتمويله، وانضمت 
إل��ى أكث��ر م��ن )1٢( اتفاقية دولي��ة، كما 
أنه��ا وبالش��راكة مع الوالي��ات المتحدة 
ت��رأس  إيطالي��ا  وجمهوري��ة  األمريكي��ة 
لمكافح��ة  التحال��ف  عم��ل  مجموع��ة 
إط��ار  وف��ي  داع��ش،  تنظي��م  تموي��ل 
تصحي��ح الفك��ر المنحرف أنش��أت مركز 
محم��د ب��ن ناي��ف للمناصح��ة والرعاية، 
كما أص��درت هيئة كبار العلم��اء فتاوى 
بتحري��م اإلره��اب وتمويل��ه، واالنضمام 

للتنظيمات اإلرهابية. 
السيد الرئيس:

إن المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، 

وفيه��ا قبل��ة المس��لمين، وم��ن أرضها 
انطلقت تعاليم اإلسالم � دين السالم � 
الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة 
ملي��ون نس��مة. وق��د كان��ت م��ن أوائل 
أح��داث  وش��جبت  أدان��ت  الت��ي  ال��دول 
اإلرهابي��ة  الح��ادي عش��ر م��ن س��بتمبر 
م��ع  الكام��ل  تضامنه��ا  ع��ن  وعب��رت 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية وس��خرت 
كافة إمكاناتها للمس��اعدة في تعقب 
هذه الفئة اإلجرامية الجتثاثها وتخليص 

العالم من شرورها.
كم��ا تمكنت أجه��زة المملك��ة األمنية 
� وهلل الحم��د � م��ن الكش��ف ع��ن )٢68( 
عملية إرهابي��ة وإحباطها قبل وقوعها، 
بم��ا في ذل��ك عملي��ات كان��ت موجهة 
ضد الدول الصديقة. ولقد أثار اس��تغراب 
المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون 
ف��ي الواليات المتح��دة األمريكية يلغي 
أهم المب��ادئ التي قام عليه��ا النظام 
الدول��ي وهو مب��دأ الحصانة الس��يادية، 
س��لبية  تبع��ات  علي��ه  س��يترتب  مم��ا 
بالغة ل��ن يقبل به��ا المجتم��ع الدولي. 
اإلره��اب مس��ؤولية دولي��ة  إن محارب��ة 
الجه��ود  تضاف��ر  تتطل��ب  مش��تركة 
الدولية على جميع األصعدة لمواجهته 
أمنيًا وفكريًا وماليًا وإعالميًا وعس��كريًا، 
ونؤك��د أن ذل��ك يتطلب التع��اون وفقًا 
لقواع��د القانون الدول��ي والمبادئ التي 
قام��ت عليه��ا األم��م المتح��دة وف��ي 

مقدمتها مبدًا المساواة في السيادة.

وتنوه المملكة بدور التحالف اإلس��المي 
العس��كري لمحارب��ة اإلره��اب، الذي تم 
تأس��يس مرك��زه ف��ي الرياض م��ن قبل 
ل��ه  وقدم��ت  إس��المية،  دول��ة  أربعي��ن 
المملك��ة كاف��ة التس��هيالت والدع��م 
ال��الزم ليق��ود التحرك الجماع��ي للدول 
األعض��اء لمحارب��ة اإلره��اب، كم��ا تأمل 
ف��ي مش��اركة المجتم��ع الدول��ي في 
دع��م المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب 
وتفعيل��ه تحت مظلة األم��م المتحدة، 
وال��ذي قدمت له المملك��ة دعمًا بمبلغ 

)11٠( مليون دوالر .
السيد الرئيس:

إن ما يتعرض له الش��عب الفلس��طيني 
م��ن مآس��ي يس��توجب م��ن المجتمع 
لوق��ف  التدابي��ر  اتخ��اذ كاف��ة  الدول��ي 

معاناة هذا الشعب الصامد.
وتؤك��د المملك��ة أن المب��ادرة العربي��ة 
للس��الم ه��ي األس��اس إلح��الل س��الم 
ش��امل ودائ��م وع��ادل ف��ي المنطق��ة 
بم��ا يمّك��ن الش��عب الفلس��طيني من 
المش��روعة، وإقامة  اس��تعادة حقوقه 
دولت��ه المس��تقلة وعاصمته��ا القدس. 
اإلس��رائيلية  االعت��داءات  تدي��ن  كم��ا 
األقص��ى  المس��جد  عل��ى  المتك��ررة 
ب��ه  تق��وم  وم��ا  س��احاته،  واقتح��ام 
السلطات اإلسرائيلية من حفريات تهدد 

سالمة المسجد األقصى.
السيد الرئيس:

لدع��م  التحال��ف  دول  وقف��ت  لق��د 
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الش��رعية إل��ى جان��ب الش��عب اليمن��ي 
قليل��ة  فئ��ة  ق��ررت  حينم��ا  الش��قيق، 
مدعوم��ة م��ن ق��وى خارجي��ة اخض��اع 
ه��ذا الش��عب العزيز بقوة الس��الح. كما 
أعرب المجتم��ع الدولي عن رفضه التام 
لما ق��ام ب��ه اإلنقالبي��ون، ون��ود التأكيد 
أن المملكة تؤيد بش��كل تام مس��اعي 
مبع��وث األمي��ن الع��ام للوص��ول إل��ى 
مقترح��ًا  ق��دم  وال��ذي  سياس��ي  ح��ل 
متوازنًا وفق��ًا لقرار مجل��س األمن رقم 
ومخرجات  الخليجي��ة  والمب��ادرة   )٢٢16(
الحوار الوطن��ي اليمني. وق��د تم قبول 
ه��ذا المقت��رح م��ن الحكومة الش��رعية 
زال��وا  ال  الذي��ن  اإلنقالبي��ون  ورفض��ه 
يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني 
ومدنها  المملك��ة  ح��دود  ويهاجم��ون 
وقراها بالصواريخ الباليس��تية ويتسببون 

في قتل وجرح المدنيين.
والمملك��ة هي أكب��ر داع��م للعمليات 
ع��ام  وبش��كل  اليم��ن.  ف��ي  اإلنس��انية 
فق��د وص��ل م��ا قدمت��ه المملك��ة من 
مس��اعدات إنس��انية وإنمائية إل��ى )95( 
دول��ة ما يق��ارب ٢ ٠/٠ من دخله��ا، فضاًل 

عن االهتم��ام البالغ ال��ذي توليه للعمل 
اإلنس��اني وال��ذي كان من ثمراته إنش��اء 
مرك��ز الملك س��لمان لإلغاث��ة واألعمال 

اإلنسانية.
السيد الرئيس:

الش��قيقة،  س��وريا  ف��ي  الص��راع  إن 
ال��ذي خل��ف مئ��ات اآلالف م��ن الضحايا 
يدعون��ا  الماليي��ن،  وش��رد  والمصابي��ن، 
جميعًا إلى اإلس��راع في وضع حد لهذه 
المأس��اة الفظيع��ة، الت��ي ل��م يش��هد 
التاري��خ الحدي��ث مثي��اًل له��ا، لق��د ح��ان 
الوقت إليجاد حل سياسي لألزمة يضمن 
وحدة سوريا ويحافظ على مؤسساتها 
.)1( م��ن خ��الل تنفي��ذ مق��ررات جني��ف 
ولقد فتحت المملكة أبوابها إليواء مئات 
اآلالف م��ن الش��عب الس��وري الش��قيق 
من��ذ بدء األزمة، لي��س بصفتهم الجئين 
ف��ي مخيمات، بل تعامل��ت معهم من 
منطلق��ات أخالقي��ة وأخوية وإنس��انية 
حفاظ��ًا عل��ى كرامتهم وس��المتهم، 
الالزم��ة،  التس��هيالت  كل  ومنحته��م 
والرعاي��ة الصحي��ة المجاني��ة، واالنخراط 

في سوق العمل والتعليم.

ندع��و  فإنن��ا  الليب��ي  للش��أن  وبالنس��بة 
األش��قاء إل��ى الس��عي الس��تكمال بناء 
الدولة من جديد، والتص��دي للجماعات 

اإلرهابية.
وفيم��ا يتعلق بالوضع ف��ي العراق فإننا 
نؤكد عل��ى أهمية الحف��اظ على وحدة 
الع��راق، وس��المة أراضي��ه وتخليصه من 
جمي��ع التنظيم��ات اإلرهابية، ونش��جب 
أي أعم��ال ت��ؤدي إل��ى العن��ف الطائفي 

والفرقة.
السيد الرئيس:

لق��د تعرضت س��فارة المملك��ة العربية 
السعودية في طهران وقنصليتها في 
مش��هد ف��ي يناي��ر الماض��ي لالقتحام 
واالعتداء، تحت مرأى الس��لطات اإليرانية 
ل��م تق��م بواجبه��ا ف��ي توفي��ر  الت��ي 
االتفاقي��ات  وف��ق  الكافي��ة  الحماي��ة 
الس��لطات  وندع��و  الملزم��ة.  الدولي��ة 
اإليراني��ة للقي��ام بواجباته��ا ف��ي ه��ذا 
الش��أن وفق مقتضيات القانون الدولي، 
وأن تكون عالقة إيران مع دول المنطقة 
قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة لل��دول، وإنهاء 
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احتالل الجزر اإلماراتية الثالث.
السيد الرئيس: 

إننا نؤكد على ض��رورة أن تكون منطقة 
الش��رق األوس��ط خالي��ة م��ن األس��لحة 
النووية، وكافة أس��لحة الدمار الشامل، 
وعل��ى أهمي��ة تحدي��د موع��د النعقاد 
المؤتم��ر الدولي إلنش��اء منطقة خالية 
من األسلحة النووية في الشرق األوسط.

السيد الرئيس:
حق��وق  بتعزي��ز  ملتزم��ة  المملك��ة  إن 
وفق��ًا  وضمانه��ا  وحمايته��ا  اإلنس��ان، 
وتعب��ر  اإلس��المية،  الش��ريعة  لمب��ادئ 
المملك��ة ع��ن رفضها الس��تغالل حرية 
الرأي في إهان��ة وازدراء األدي��ان، وتجدد 
توصيتها بأهمية تبني قوانين تجّرم ذلك.

السيد الرئيس:
إل��ى تبن��ي سياس��ات  تدع��و المملك��ة 
خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
والتي يجب أن ال تتحيز ضد أي مصدر من 
مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه 
المص��ادر عل��ى أنه��ا مكملة � وليس��ت 
بدي��اًل � لبعضه��ا بطريق��ة تس��هم في 
تحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة للجميع. 
ونش��ير في هذا الخصوص أن المملكة 
اس��تثمرت في تطوي��ر تقني��ات جديدة 
لحجز وفصل الكرب��ون ضمن جهودها 

للمحافظة على البيئة.
كم��ا أنن��ا نن��وه بأهمي��ة خط��ة التنمية 
المس��تدامة لع��ام ٢٠٣٠ م الت��ي أقرتها 
الماض��ي,  الع��ام  العام��ة  الجمعي��ة 
وق��د أطلق��ت المملك��ة رؤيته��ا )٢٠٣٠( 
التي تس��تند إل��ى المرتكزات األساس��ية 
المتمثلة في العمق العربي واإلسالمي 
اإلس��تراتيجي  الجغراف��ي  والموق��ع 
والقوة االس��تثمارية، وتهدف الرؤية إلى 
نقل��ة  وإح��داث  باقتصاده��ا،  النه��وض 
نوعي��ة ف��ي قط��اع الطاق��ة والصناعة 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  والخدم��ات 
والس��ياحية وغيره��ا، مما يحق��ق زيادة 
في الصادرات غي��ر النفطية، وإيجاد بيئة 
جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، 
باإلضافة إلى فتح المجال بشكل واسع 

للقط��اع الخ��اص م��ن خالل تش��جيعه 
الدول��ة  م��ع  رئيس��ًا  ش��ريكًا  ليك��ون 
ف��ي توفي��ر ف��رص العم��ل للمواطنين، 
وتقديم الخدمات المتطورة في كافة 
القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية 

والتعليم واإلسكان.
السيد الرئيس:

ل��ن تألو المملكة جه��دًا في العمل مع 
المجتم��ع الدول��ي ف��ي س��بيل تحقيق 
وس��وف  البش��رية،  خي��ر  في��ه  م��ا  كل 
اإلنس��اني  دوره��ا  أداء  ف��ي  تس��تمر 
ودعمه��ا  واالقتص��ادي،  والسياس��ي 
للجهود المتواصل��ة إلدخال اإلصالحات 
الالزم��ة عل��ى أجه��زة األم��م المتحدة، 
والمملكة على ثق��ة أن األمم المتحدة 
س��تكون قادرة على االستجابة بفاعلية 
لتحديات الغد، ولتنعم األجيال القادمة 
� بحول اهلل � بالس��الم واألمن واالستقرار 

واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

وقبل مغ��ادرة س��مو ول��ي العهد مقر 
س��جل  لمق��ر  توج��ه  المتح��دة  األم��م 
كلمات رؤس��اء الوفود وس��جل س��موه 

كلمة بهذه المناسبة.
حضر كلمة المملكة العربية السعودية 
ب��ن  عب��داهلل  األمي��ر  الس��مو  صاح��ب 

فيصل بن تركي س��فير خادم الحرمين 
المتح��دة  الوالي��ات  ل��دى  الش��ريفين 
األمريكي��ة، وصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر عبدالعزيز بن س��عود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستش��ار سمو وزير الداخلية، 
ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الدكت��ور مس��اعد ب��ن محم��د العيب��ان، 
ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن 
عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة 
واالس��تثمار الدكت��ور ماجد ب��ن عبداهلل 
القصبي، ومعالي وزير الثقافة واإلعالم 
الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي 
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
المهن��دس خالد ب��ن عبدالعزي��ز الفالح، 
ومعالي وزير الخارجية األس��تاذ عادل بن 
أحم��د الجبير، ومعالي مندوب المملكة 
الدائ��م ل��دى األم��م المتحدة الس��فير 
عب��داهلل المعلم��ي، ومعالي مستش��ار 
الدكت��ور س��اعد  الداخلي��ة  وزي��ر  س��مو 
المستش��ار  الحارث��ي، ومعالي  العراب��ي 
بالدي��وان الملك��ي األس��تاذ عب��داهلل بن 
عبدالرحم��ن المحيس��ن، ومعال��ي نائب 
مدير ع��ام المباحث الفري��ق عبداهلل بن 
علي القرني، وأصحاب المعالي، والوفد 
اإلعالم��ي المك��ون م��ن رؤس��اء التحرير 

والمثقفين ومديري القنوات.
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الرئيس التركي يستقبل سمو ولي العهد ويعقد معه اجتماعًا

أنقرة � واس
اس��تقبل فخام��ة الرئي��س رج��ب طيب 
أردوغ��ان رئي��س جمهوري��ة تركي��ا ف��ي 
القصر الرئاس��ي بأنقرة يوم الجمعة ٢8 
ذو الحج��ة 14٣7ه��� الموافق ٣٠ س��بتمبر 
٢٠16م، صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وف��ور وصول س��مو ولي العه��د للقصر 
الرئاس��ي صحبه فخامة الرئيس التركي 
حي��ث  الرئاس��ي  القص��ر  مدخ��ل  إل��ى 
التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ث��م عق��د فخام��ة الرئيس رج��ب طيب 
أردوغان رئيس جمهورية تركيا وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير محم��د بن نايف 
بن عب��د العزيز ول��ي العه��د نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية - حفظه 
اهلل - اجتماع��ًا نقل س��مو ول��ي العهد 
ف��ي مس��تهله تحي��ات وتقدي��ر خ��ادم 

الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
فخام��ة  ألخي��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
الرئيس التركي وحرصه � أيده اهلل � على 

تعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين.
بع��د ذل��ك ج��رى اس��تعراض العالق��ات 
الموضوع��ات  وبح��ث  البلدي��ن،  بي��ن 
ذات االهتم��ام المش��ترك، إضاف��ة إل��ى 
استعراض تطورات األوضاع في منطقة 
الدولي��ة  والجه��ود  األوس��ط  الش��رق 

المبذولة تجاهها.
حضر االجتماع صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��عود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
مستش��ار س��مو وزير الداخلي��ة ومعالي 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور 
مس��اعد بن محمد العيب��ان والمتحدث 
الرسمي باسم رئاس��ة الجمهورية نائب 

أمين الرئاسة إبراهيم كالن.
عق��ب ذلك جرت مراس��م من��ح صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير محم��د بن نايف 

ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد نائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية - حفظه 
اهلل � وس��ام الجمهوري��ة، حي��ث ع��زف 
الس��المان الوطنيان، ثم تم اس��تعراض 

سيرة سمو ولي العهد.
وقد ألقى فخامة الرئيس التركي كلمة 
أع��رب خاللها عن س��عادته بمنح س��مو 
ولي العهد وسام الجمهورية في بالده 
الذي يقدم لرؤساء الدول الذين يسعون 
دائم��ًا إلى تعزيز العالق��ات بين بلدانهم 
الوس��ام  أن ه��ذا  إل��ى  وتركي��ا، مش��يرًا 
يعكس مدى الروابط والعالقات الوثيقة 

بين البلدين.
وق��ال فخامت��ه: »إنكم قمتم بترس��يخ 
العالقات التي بني��ت على التاريخ العريق 
وأخوة البلدين، وفي الوقت الذي تعاني 
منطقتنا من المآسي والصراعات، كنتم 
تنشطون في إحالل األمن والسالم في 

المنطقة«.
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وأفاد أن تعزيز العالقات بين البلدين في 
كافة المجاالت من ش��أنه أن يفتح عددًا 

من الفرص في جميع الميادين.
وأض��اف فخامت��ه: »إن زي��ارة س��موكم 
لبالدن��ا في وقت تمر به في فترة حرجة 
تعتب��ر رس��الة قوي��ة لم��دى وقوفك��م 

وتضامنكم معنا«.
وأع��رب ع��ن ش��كره لحكوم��ة خ��ادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود لوقوفها الى جانب 

الحكومة التركية خالل فترة االنقالب.
إثر ذل��ك قلد فخامة الرئيس رجب طيب 
أردوغان رئي��س جمهورية تركيا، صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وس��ام الجمهورية.
وقد أعرب س��مو ولي العهد عن شكره 
وتقدي��ره عل��ى تكريم��ه بهذا الوس��ام 
أش��كر  أن  بداي��ة  »أود  س��موه:  وق��ال 
فخامتكم عل��ى ما لقين��اه من حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة وما أبديتموه 

من مشاعر أخوية صادقة،
وقد تش��رفت بتلقي توجيهات س��يدي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزي��ز آل س��عود بقيامي بهذه 
الزيارة لبلدكم الش��قيق ونق��ل تحياته، 
وللش��عب  لفخامتك��م  اهلل،  حفظ��ه 
التركي الش��قيق، وأن أنقل لفخامتكم 

تأكي��ده على حرص المملكة على تعزيز 
الشراكة اإلستراتيجية لبلدينا الشقيقين 
السياس��ية  المج��االت  مختل��ف  ف��ي 
والعس��كرية. واألمني��ة  واالقتصادي��ة 
عل��ى  فخامتك��م  أش��كر  إذ  وإنن��ي 
تفضلك��م بتقليدي بهذا الوس��ام الذي 
أعتب��ره رمزًا للصداقة واألخوة الراس��خة 
الج��ذور بي��ن بلدين��ا الش��قيقين بقيادة 
وقي��ادة  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 

فخامتكم.
وإن��ه لمن بواعث ارتياحنا تطابق وجهات 
القضاي��ا  مختل��ف  حي��ال  بلدين��ا  نظ��ر 

اإلقليمية والدولية.
وإنن��ا إذ نع��رب م��رة أخ��رى ع��ن ارتي��اح 
الش��قيق  بلدك��م  لتج��اوز  المملك��ة 
االنقالبي��ة  المحاول��ة  أزم��ة  بقيادتك��م 

الفاش��لة وهلل الحمد ن��ود التأكيد على 
وق��وف المملك��ة إل��ى جان��ب بلدك��م 
الش��قيق الذي تحرص المملك��ة بقيادة 
الش��ريفين،  الحرمي��ن  خ��ادم  س��يدي 

حفظه اهلل، على أمنه واستقراره.
أخ��رى  م��رة  الرئي��س  فخام��ة  ش��كرًا 
وأدع��و اهلل أن يدي��م على بلدين��ا أمنها 

واستقرارها وازدهارها«.
ث��م أق��ام فخام��ة الرئيس رج��ب طيب 
أردوغان رئي��س جمهورية تركي��ا، مأدبة 
غ��داء تكريم��ًا لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 

الداخلية والوفد المرافق له.
حض��ر مراس��م من��ح الوس��ام ومأدب��ة 
الغ��داء صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
ب��ن  ناي��ف  ب��ن  س��عود  ب��ن  عبدالعزي��ز 
عبدالعزيز مستش��ار سمو وزير الداخلية، 
ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الدكت��ور مس��اعد ب��ن محم��د العيب��ان، 
ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن 
عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة 
واالس��تثمار الدكت��ور ماجد ب��ن عبداهلل 
القصبي، ومعالي وزير الثقافة واإلعالم 
الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي 
وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور 
مفرج بن س��عد الحقباني، ومعالي وزير 
الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن 
عبي��د مدن��ي، وأصحاب المعال��ي الوفد 

المرافق لسمو ولي العهد.
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سمو ولي العهد يتفقد سير العمل في مركز العمليات األمنية الموحدة »911«

سمو ولي العهد يتفقد طالئع الوسائط البحرية ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين 
الشريفين على تعزيز قدرات أمن المملكة

منى � واس
تفق��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  العه��د 
وزي��ر الداخلية رئي��س لجنة الح��ج العليا 
»حفظ��ه اهلل« مس��اء ي��وم األح��د 9 ذو 
الحجة 14٣7ه� الموافق 11 سبتمبر ٢٠16م، 
س��ير العمل في مركز العمليات األمنية 
الموحدة »911« ف��ي مكة المكرمة التابع 
للمركز الوطني للعمليات األمنية، وذلك 
في إطار االطمئنان على استمرار تقديم 
أرقى الخدمات للحجاج من خالل احتواء 
جميع البالغات التي ترد للمركز والتعامل 
معها وف��ق أح��دث التقني��ات الحديثة.
وكان في اس��تقبال س��مو ول��ي العهد 
لدى وصوله المركز قائد مركز العمليات 
الوطني بوزارة الداخلي��ة اللواء ركن عبد 
الرحمن بن محم��د الصالح، ووكيل وزارة 
األمني  والتطوي��ر  للتخطي��ط  الداخلي��ة 
العميد فهد ب��ن إبراهيم بن زرعة وعدد 

من العاملين في المركز.

جدة - واس
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  أك��د 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
تعزي��ز  عل��ى  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
ق��درات أم��ن المملك��ة وحماي��ة جميع 
مناطقه��ا ب��رًا وبح��رًا وج��وًا م��ن خ��الل 
التزود بأحدث تقنيات التسليح واألجهزة 
الدفاعية المتقدمة ومن ذلك امتالكها 

وفي بداي��ة الجولة التفقدية ألقى قائد 
مركز العملي��ات الوطن��ي كلمة تحدث 
خاللها عن آلية عم��ل المركز، والتقنيات 
والمراح��ل  ب��ه  المس��تخدمة  الحديث��ة 
التي يمر خاللها الب��الغ، إلى جانب عرض 
الموحد  المستقبلية للمشروع  للخطط 

.»911«
ثم اطلع سمو ولي العهد على الجانب 
التقني بالمركز واستمع لشرح من وكيل 
والتطوي��ر  للتخطي��ط  الداخلي��ة  وزارة 
المس��تخدمة  التقني��ات  ع��ن  األمن��ي 
وأب��رز المش��اريع التقنية لوكال��ة الوزارة 
للتخطي��ط والتطوير األمني التي تهدف 
إل��ى تحقي��ق التكام��ل التقن��ي والفني 

والتنسيق األمني بين قطاعات الوزارة.
ش��بكة  الوكال��ة  أنج��زت  »لق��د  وق��ال: 
االتص��االت )تت��را( الت��ي أثبت��ت فاعليتها 
العملي��ات  غ��رف  لتوحي��د  ونجاحه��ا 
وكذالك الحال لنظام استقبال البالغات 
ذو الس��مات والخصائ��ص الفني��ة الت��ي 
تجعل العاملين عليها يؤدون مهامهم 

بكل يس��ر وم��ا تم تنفيذه من ش��بكات 
ألياف بصرية في منطقة المش��اعر كان 
لها دور كبير في نقل كاميرات المتابعة 

عالية الدقة لهذا المركز«.
بخ��واص  تمي��زت  األنظم��ة  أن  وأوض��ح 
م��ع  التكام��ل  أبرزه��ا  وم��ن  وممي��زات 
الوطن��ي  المعلوم��ات  مرك��ز  أنظم��ة 
وأنظمة االتص��االت بما يتيح االس��تفادة 

من الموارد المتوفرة.
ث��م ش��اهد س��موه فيلم��ًا وثائقي��ًا عن 
مرك��ز العملي��ات األمنية الموح��دة »911« 
واألنظمة التقنية الحديثة المتوفرة فيه.
بعد ذلك وقف س��مو ول��ي العهد على 
فرضي��ة حي��ة لنظ��ام مرك��ز العمليات 
األمنية الموحدة 911 »رحلة بالغ« بواسطة 
تقيي��م  ف��ي  تس��اعد  حديث��ة  تقني��ة 

الموقف واتخاذ القرار.
إثر ذلك تفقد س��مو ولي العهد أقسام 
مرك��ز العملي��ات األمنية الموح��دة »911«، 
حي��ث تفق��د س��ير العم��ل في قس��م 
المراقبة التلفزيونية وقس��م اس��تقبال 

لوس��ائط االعتراض فائقة الس��رعة التي 
تعد على رأس قائمة وس��ائط االعتراض 
والمطاردة ف��ي العالم حيث س��تكون 
ب��إذن اهلل تعالى س��دًا منيع��ًا أمام كل 
من تس��ول له نفس��ه محاولة دخول أو 

اختراق حدود المملكة البحرية.
جاء ذلك خالل تفقد س��مو ولي العهد 
»حفظ��ه اهلل« في جدة،مؤخ��رًا، لطالئع 
مش��روع الوس��ائط البحرية التي يشرف 
الداخلي��ة  وزارة  وكال��ة  تنفيذه��ا  عل��ى 
للتخطي��ط والتطوي��ر األمن��ي والتي من 

ضمنها وسائط االعتراض البحرية فائقة 
السرعة ووسائط الخدمة.

وأوضح معالي مدير عام حرس الحدود 
الفريق ع��واد البلوي من جانب��ه أن هذه 
الوس��ائط تع��د نقل��ة نوعي��ة تطويري��ة 
سُتسهم بمشيئة اهلل في تعزيز قدرات 
أم��ن وحماية جمي��ع المناط��ق البحرية 
للمملكة كونها مزودة بأحدث التقنيات 
والتس��ليح واألجه��زة المتقدم��ة وتتميز 
بالس��رعة الفائق��ة العت��راض ومط��اردة 

األهداف السريعة .
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البالغات، وقسم ترحيل البالغات.
وأش��اد س��مو ول��ي العه��د ف��ي نهاية 
الجولة التفقدية بما شاهده في المركز 
م��ن تقني��ات وك��وادر بش��رية مؤهل��ة، 
مشددًا سموه على ضرورة دعم المركز 
خاصة قسم استالم البالغات بموظفين 
يتقنون التعامل مع مختلف جنس��يات 

ولغ��ات حج��اج بي��ت اهلل الح��رام، إل��ى 
جان��ب زيادة عدد العاملي��ن في المركز.
وحث س��موه الجميع على ب��ذل المزيد 
م��ن الجه��د والعم��ل ال��دؤوب لتحقيق 
لخدم��ة  المنش��ودة  المرك��ز  أه��داف 

الوطن والمواطن.
راف��ق س��مو ول��ي العهد خ��الل الجولة 

الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  التفقدي��ة، 
األمي��ر ترك��ي ب��ن محم��د ب��ن فه��د بن 
عبدالعزي��ز، وصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر عبدالعزيز بن س��عود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستش��ار سمو وزير الداخلية، 
وكب��ار  المعال��ي  أصح��اب  م��ن  وع��دد 

المسؤولين بوزارة الداخلية.

البحري��ة  الوس��ائط  أن  البل��وي  وأف��اد 
التي س��تصل تباعًا تش��مل فئة وسائط 
الخدم��ات البحري��ة لتغطي��ة احتياجات 
الج��زر البحري��ة ونق��ل الجن��ود واآلليات 
االعت��راض  وس��ائط  وفئ��ة  والمع��دات 
فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق 
العال��م ف��ي االعتراض ، إل��ى جانب فئة 
وس��ائط بعيدة المدى لتغطية عمليات 
الدوري��ات البحرية في المي��اه اإلقليمية 
اإلبح��ار  ويمكنه��ا  الس��يطرة  وف��رض 
دون  أي��ام  خمس��ة  لم��دة  المتواص��ل 
الحاجة إلى التزود ب��أي تموين باإلضافة 
بتدري��ب  خاص��ة  تدري��ب  س��فينة  إل��ى 

منسوبي حرس الحدود .
راف��ق س��موه صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر ترك��ي ب��ن محم��د بن فه��د بن 

الملكي  الس��مو  عبدالعزي��ز وصاح��ب 
األمير عبدالعزيز بن س��عود بن نايف بن 
عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية 

الداخلي��ة  وزي��ر  مس��اعد  ومعال��ي 
األس��تاذ  والمالي��ة  اإلداري��ة  للش��ؤون 

عبداهلل الحماد .
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نائب خادم الحرمين الشريفين يؤكد دعم ووقوف 
المملكة مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي ألعمال 

التنظيمات اإلرهابية
جدة � واس

أك��د نائ��ب خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نايف ب��ن عبدالعزيز »حفظ��ه اهلل« دعم 
ووق��وف المملك��ة العربية الس��عودية 
ته��دف  الت��ي  الدولي��ة  الجه��ود  م��ع 
التنظيم��ات اإلرهابية  للتص��دي ألعم��ال 
وفي مقدمتها تنظيم داعش اإلرهابي، 
مبين��ًا أن المملكة من أوائ��ل الدول التي 

كافحت اإلرهاب وحاربته. 

ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال نائ��ب خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين في قصر الس��الم 
االثني��ن ٢٠ ش��وال 14٣7ه���  ي��وم  بج��دة 
لمبع��وث  ٢٠16م،  يولي��و   ٢5 المواف��ق 
الرئيس األمريك��ي للتحالف الدولي ضد 
تنظيم داعش اإلرهابي بريت ماكغورك 

والوفد المرافق له.
كما جرى خالل االستقبال بحث عمليات 
ق��وات التحال��ف الدول��ي ض��د تنظي��م 
الكفيل��ة  والُس��بل  اإلرهاب��ي  داع��ش 

بمحاربته والقضاء عليه. 
حضر االستقبال صاحب السمو الملكي 
األمي��ر عبدالعزي��ز ب��ن س��عود ب��ن نايف 
وزي��ر  س��مو  مستش��ار  عبدالعزي��ز  ب��ن 
الداخلي��ة ومعالي مدير ع��ام المباحث 
العام��ة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد 
الهويريني ومعالي رئيس االس��تخبارات 
العامة األس��تاذ خالد بن علي الحميدان 
ومعالي الس��كرتير الخاص لس��مو ولي 

العهد األستاذ أحمد بن صالح العجالن.
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
يكرم الجندي أول العصيمي والجندي العنزي

الرياض . 
نياب��ة عن صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عب��د العزي��ز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية »حفظه اهلل« سلم قائد قوات 
أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري خطاب ش��كٍر وتقدي��ر لكٍل من 
الجندي أول هالل بن س��عود العصيمي 
والجن��دي أحم��د ب��ن ش��نين الفدعان��ي 
العنزي وذلك نظير م��ا قدماه من عمل 
مميز أثناء تأديتهم مهامهم في تأمين 

الحيوي��ة. للمنش��آت  األمني��ة  الحماي��ة 
م��ن جانبه اعتب��ر اللواء الجب��اري بأن هذا 
التكريم من لدن صاحب السمو الملكي 
األمي��ر محمد ب��ن نايف ب��ن عب��د العزيز 
يعتبر تكريم لجميع منس��وبي القوات، 
ورفع اللواء الجباري شكره لسموه على 
هذه اللفت��ة الكريمة والغير مس��تغربة 
من س��موه الكريم، مثمنًا ما قدمه وزير 
الداخلية ألبنائه من شكٍر وتقدير، مؤكدًا 
بأن��ه س��يكون دافعًا له��م ولزمالئهم 
العاملي��ن عل��ى أرض المي��دان لخدم��ة 

الدي��ن ث��م الملي��ك والوط��ن ف��ي ظل 
قيادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين 
وولي ولي عهده حفظهم اهلل جميعًا.

أول  الجن��دي  م��ن  كاًل  عب��ر  وق��د  ه��ذا 
ه��الل ب��ن س��عود العصيم��ي والجندي 
العن��زي  الفدعان��ي  ش��نين  ب��ن  أحم��د 
ع��ن مش��اعرهم حي��ال ه��ذا التكري��م 
مؤكدي��ن بأنه وس��ام ع��ز وش��رف وأنه 
داف��ٌع لهم ولزمالئه��م لتأدية المهام 
واجته��اد.  ج��د  ب��كل  به��م  المناط��ة 
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األمير محمد بن نايف يكرم الجندي 
وديع اسماعيل علي دنه

الرياض . 
 نيابًة عن صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عب��د العزي��ز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية »حفظه اهلل« سلم قائد قوات 
أم��ن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن 
الجباري خطاب ُش��كٍر وتقدي��ر للجندي 
وديع اس��ماعيل علي دنه من منسوبي 
قوة أمن المنش��آت بمحافظة األحساء 
إضافًة إلى منحه مساعدة مالية بمبلغ 
مائ��ة أل��ف ري��ال ومكافأته برات��ب ثالثة 
أش��هر وذلك نظي��ر ما قدم��ه من عمل 

ممي��ز أثن��اء تأدي��ة مهام��ه ف��ي تأمي��ن 
الحيوي��ة. للمنش��آت  األمني��ة  الحماي��ة 
م��ن جانبه اعتبر الل��واء الجب��اري أن هذا 
التكري��م م��ن ل��دن س��مو ول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر محمد 
ب��ن نايف ب��ن عب��د العزيز يعتب��ر تكريم 
لجميع منس��وبي القوات وشكر سموه 
والغي��ر  الكريم��ة  اللفت��ة  ه��ذه  عل��ى 
مس��تغربة من سموه الكريم، مثمنًا ما 
قدمه وزي��ر الداخلي��ة ألبنائه من ش��كٍر 
وتقدي��ر، مؤك��دًا بأن��ه س��يكون دافعًا 

لهم ولزمالئه��م العاملي��ن على أرض 
الملي��ك  ث��م  الدي��ن  لخدم��ة  المي��دان 
والوطن في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
وولي عه��ده األمين وول��ي ولي عهده 

»حفظهم اهلل« جميعًا.
ه��ذا وق��د عب��ر الجن��دي إس��ماعيل عن 
عظي��م ش��كرة على ه��ذا اللفت��ة الغير 
مس��تغربة م��ن والة أمرن��ا »حفظه��م 
اهلل« مؤكدًا أن هذا التكريم وسام فخر 
وش��رف ودافع له ولزمالئه للعمل بكل 

جد وإخالص. 

العــــــــدد 
حمرم 1438هـ . اأكتوبر 2016م)9(

اأخـــبــــــــــــــار24



قائد قوات أمن المنشآت يفتتح أعمال االجتماع 
الخامس للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية 

بدول مجلس التعاون الخليجي

الجبيل �
افتت��ح قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء 
سعد بن حسن الجباري أعمال االجتماع 
المنش��آت  حماي��ة  للجن��ة  الخام��س 
والحيوي��ة، وذلك  والصناعي��ة  البترولي��ة 
بمق��ر الن��ادي البح��ري بمدين��ة الجبي��ل 
الصناعي��ة بحضور ممثل��ي دول مجلس 
التعاون الخليجي وأمانة دول المجلس.

وف��ي بداية أعم��ال افتتاح الورش��ة رحب 
بالوف��ود  المنش��آت  أم��ن  ق��وات  قائ��د 
المش��اركة قائاًل:  »يسرني أن أرحب بكم 
ف��ي بلدك��م الثان��ي المملك��ة العربية 
الجتماعك��م  وأتمن��ى   .. الس��عودية 
الموق��ر أن يحق��ق األهداف الت��ي تصبوا 
إليه��ا أمتن��ا الخليجي��ة م��ن خ��الل هذا 
االجتم��اع الخام��س لق��ادة ق��وات أمن 
المنش��آت ب��دول المجلس، ال��ذي نلتقي 
فيه للمشاركة في الرفع من المستوى 

األمن��ي للحماي��ة التي تقدم للمنش��آت 
البترولية والصناعي��ة والحيوية في دول 

الخليج العربي«.
وأضاف اللواء الجباري: »وحيث أن األمانة 
العام��ة للمجل��س تس��عى دائم��ًا إلى 
المس��اهمة ف��ي تحقي��ق إس��تراتيجية 
المقوم��ات  وحماي��ة  الش��امل  األم��ن 
المجل��س  دول  ف��ي  االقتصادي��ة 
ع��ن  المخاط��ر  درء  ف��ي  والمش��اركة 
جمي��ع المنش��آت البترولي��ة والصناعية 
والحيوية وحماي��ة أرواح العاملين فيها 
وأن تحقي��ق األم��ن ف��ي دول مجل��س 
التع��اون ه��و اله��دف م��ن عق��د ه��ذا 
الملتق��ى للوص��ول إل��ى نتائ��ج إيجابية 

تحقق تطلعاتنا جميعًا«. 
وأض��اف: »ونح��ن إذ نجتم��ع الي��وم بعد 
اختت��ام من��اورات رع��د الش��مال والت��ي 
أجري��ت برعاي��ة كريمة من لدن س��يدي 

وال��ذي  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
تكاتف��ت فيه جي��وش األمة اإلس��المية 
والعربية بهدف ردع قوى الشر والتطرف 
ومحاربة آفة اإلره��اب والفكر المنحرف 
وم��ن الفت��ن والتحدي��ات، بل م��ن أهم 
أمتن��ا  تواج��ه  الت��ي  الرئيس��ية  القضاي��ا 
الخليجي��ة فتنة اإلرهاب  والذي يمارس��ه 
بعض خ��وارج ه��ذا العص��ر المنتس��بين 
لإلس��الم، ولهذا أصبحت فكرة التطرف 
والتكفير أحد الوسائل للنيل من اقتصاد 
وطنن��ا الخليج��ي، وله��ذا وج��ب علين��ا 
جميعًا أن نعمل س��ويًا لحماية مقدرات 
وطنن��ا البترولي��ة والصناعي��ة والحيوي��ة 
من االس��تهداف وذلك بوض��ع الخطط 
والدراس��ات الواقعية واإلستراتيجية من 

واقع التجارب السابقة«. 
وعبر الل��واء الجباري في خت��ام كلمته 
ع��ن ش��كره وتقدي��ره لرؤس��اء الوفود 
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ومش��اركتهم،  حضوره��م  عل��ى 
كما عب��ر عن ش��كره ألمان��ة المجلس 
الس��تضافة ه��ذا اللق��اء المثم��ر. كم��ا 
ق��دم الل��واء الجب��اري ش��كره لس��مو 
األمير س��عود بن عب��داهلل ب��ن ثنيان آل 
س��عود رئيس الهيئ��ة الملكية للجبيل 
للهيئ��ة  التنفي��ذي  وللرئي��س  وينب��ع 
مصل��ح  الدكت��ور  بالجبي��ل  الملكي��ة 
العتيبي الس��تضافة هذا االجتماع في 

مدين��ة الجبيل الصناعي��ة وتقديمهم 
كافة التس��هيالت إلنجاح فعاليات هذا 
االجتماع في مدين��ة الجبيل الصناعية، 
مؤك��دًا أن ه��ذا لي��س بغري��ب على ما 
نجاح��ات  م��ن  منه��م  علي��ه  اعتادن��ا 

متواصلة في كافة أعمالهم. 
وف��ي خت��ام أعم��ال االجتم��اع ق��دم 
رئي��س وف��د أمان��ة مجل��س التع��اون 
التوصي��ات الالزمة وإقرارها من رؤس��اء 

وفود دول المجل��س تمهيدًا لعرضها 
عل��ى أصحاب الس��مو والمعال��ي وزراء 

الداخلية بدول المجلس.
أعم��ال  المجل��س  دول  وف��ود  وأنه��ى 
اجتماعه��م بزي��ارة ميداني��ة لع��دد من 
البترولي��ة والصناعية والحيوية  المواقع 
لإلط��الع على ما تقوم ب��ه المملكة من 
توفي��ر الحماي��ة الالزمة لمنش��آت وطننا 

الغالي. 
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اللواء الجباري يرعى حفل تخريج دورة مكافحة 
اإلرهاب والتدخل السريع األولى بمعهد محمد بن 

نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية
الدمام � 

رع��ى قائد ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء 
س��عد بن حس��ن الجباري يوم الخميس 
الموافق 14٣7/11/8ه� حف��ل تخريج دورة 
الس��ريع  والتدخ��ل  اإلره��اب  مكافح��ة 
األولى، والتي عق��دت بمعهد محمد بن 
نايف لحماية وأمن المنش��آت بالمنطقة 

الشرقية.
الذك��ر  م��ن  بآي��ات  الحف��ل  ب��دأ  حي��ث 

الحكيم، عقب ذل��ك ألقى قائد معهد 
محمد بن نايف لحماية وأمن المنش��آت 
المكلف العقي��د الركن خالد بن محمد 
القرني كلمًة ش��كر فيها قائ��د القوات 
عل��ى رعاية حفل التخرج، ق��ال فيها: »إن 
المعه��د يقدم أعل��ى معايي��ر التدريب 
وأحدث المعارف في المجاالت األمنية«، 
اإلره��اب  مكافح��ة  دورة  أن  مؤك��دًا 
الخريجي��ن  تؤه��ل  الس��ريع  والتدخ��ل 

للعمل في الميدان بكل احتراف ومهنية 
بمش��يئة اهلل ليكونوا النواة األولى لهذه 
القوات التي ستكون القوة الرادعة لكل 
من تس��ول له نفس��ه العب��ث بأمن هذا 
الوطن، ثم ألقى المقدم زاكم تش��ارلز 
)من الجانب األمريك��ي الصديق( كلمة 
ش��كر فيها قائد القوات وقائد المعهد 
والمش��رفين على ال��دورة، مؤكدًا عمق 
العالقة بين الجانبي��ن متمنيًا للخريجين 
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النجاح في العمل الميداني.
ث��م اس��تأذن الم��الزم أول فهيد س��عد 
العس��كري  الع��رض  قائ��د  الدوس��ري 
للب��دء في اس��تعراض فرضية مكافحة 
اإلره��اب والتدخل الس��ريع والتي توضح 
م��ا وص��ل إلي��ه الخريجي��ن م��ن تأهي��ل 
تدريب��ي لمكافح��ة اإلره��اب والتدخ��ل 
الس��ريع واالقتح��ام وتخلي��ص الرهائن، 
ثم انتقل قائد الق��وات وضيوف الحفل 
إل��ى مق��ر فرضي��ة الرماي��ة اإللكترونية 
حيث اس��تعرض الخريجين ما اكتسبوه 
م��ن مه��ارات ف��ي الرماي��ة والثق��ة في 

التعامل مع جميع أنواع األسلحة. 
األوائ��ل  الجب��اري  الل��واء  ك��رم  بعده��ا 
والمتفوقي��ن والمش��رفين عل��ى الدورة 

متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وفي خت��ام الحف��ل ألقى اللواء س��عد 
بي��ن فيه��ا أن تواص��ل  الجب��اري كلم��ًة 
لرف��ع  مهم��ة  واإلنج��ازات  التدري��ب 
مس��توى كفاءة وقدرة منسوبي قوات 
أمن المنش��آت من خالل تطوير التدريب 

الممنهج لتوفير أقصى درجات الحماية 
البترولي��ة  المواق��ع  لجمي��ع  األمني��ة 
والصناعية والحيوية، مؤكدًا أن خريجي 
الدفعة األولى من دورة التدخل السريع 
لرج��ل  الميداني��ة  المه��ارات  اكتس��بوا 
األم��ن الميداني والتي تس��اعدهم على 
س��رعة التعام��ل م��ع الح��دث أي��ًا كان 
نوع��ه باحترافية عالية وذل��ك من خالل 
تزويده��م بأفض��ل التجهي��زات األمنية 
التي تتي��ح الفرص��ة للمتدرب باكتس��اب 
واالش��تباك  للس��يطرة  الالزم��ة  الخب��رة 
واقت��دار  كف��اءة  ب��كل  الح��دث  وإدارة 
في جمي��ع الظروف األمني��ة والمخاطر 
فرص��ة  المت��درب  وإعط��اء  المحتمل��ة 
لتطبي��ق ما تعلم��ه من تدريب��ات نظرية 
وعملية باعتباره جزء أساسي من العملية 
األمني��ة للحماي��ة وتعزيز ثق��ة المتدرب 
لمواصل��ة  وزمالئ��ه  وس��الحه  بنفس��ه 
دوره ف��ي نق��اط التفتي��ش، مش��ددًا أن 
الهدف األساس��ي م��ن التدريب للتدخل 
الس��ريع هو تعزي��ز التكام��ل بين جميع 

العاملين ف��ي الميدان م��ن رجال قوات 
أمن المنش��آت ورج��ال األم��ن الصناعي 
والعمل ب��روح الفريق الواح��د لمواجهة 
التحديات ورفع مس��توى الحس األمني 
ل��دى الجمي��ع لتحقي��ق الحف��اظ عل��ى 
أمن ومقدرات ومكتس��بات الوطن في 
ظ��ل قيادة خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز القائد 
األعل��ى لكافة القوات المس��لحة وولي 
عه��ده األمين نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محمد ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز، 
وولي ول��ي العهد النائ��ب الثاني لرئيس 
الدف��اع صاح��ب  وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزي��ز »حفظه��م اهلل جميعًا«.
ه��ذا وقد وجه الل��واء الجباري باس��تمرار 
عقد الدورات التدريبية لجميع العاملين 
لبن��اء جه��از أمني متخص��ص في األمن 
والحماي��ة لجمي��ع منش��آت الوطن في 
كل أنح��اء المملك��ة م��ن خ��الل ه��ؤالء 
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الرج��ال المخلص��ون وزمالئه��م وذل��ك 
للمش��اركة في مكافحة اإلرهاب لكي 
يكونوا س��دًا منيعًا في وجه المعتدين 
والتص��دي ل��كل م��ن تس��ول له نفس��ه 

المساس بمكتسبات الوطن ومقدراته.
وفي ختام كلمته، س��أل الل��واء الجباري 
اهلل ع��ز وج��ل أن ينصر جنودنا البواس��ل 
ويتقب��ل  الح��دود  عل��ى  المرابطي��ن 

ش��هداءهم ويش��في مصابه��م، كما 
قدم الش��كر والتقدي��ر لجميع الحضور 
على تش��ريف الحف��ل، راجيًا م��ن اهلل أن 
يحفظ بالدنا ووالة أمرنا من كل مكروه.
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قائد قوات أمن المنشآت يكرم رئيس شركة أرامكو 
السعودية كبير اإلداريين التنفيذيين بالشركة

الدمام �
كرم قائد ق��وات امن المنش��آت اللواء/ 
س��عادة  الجب��اري،  حس��ن  ب��ن  س��عد 
المهندس أمين بن حس��ن الناصر رئيس 
شركة أرامكو السعودية كبير اإلداريين 
التنفيذيي��ن للش��ركة، وذل��ك في حفل 
أقي��م، مؤخ��رًا، بمق��ر قي��ادة ق��وة أمن 
المنش��آت بالمنطقة الش��رقية، بحضور 
ونائ��ب  للش��ركة  الع��ام  المدي��ر  نائ��ب 
الرئيس للعالق��ات العامة ونائب الرئيس 
للسالمة واألمن الصناعي ورؤساء األمن 
الصناع��ي بش��ركة أرامكو الس��عودية.

 وألقى اللواء س��عد الجباري كلمة شكر 
فيها الجه��ود التي تقوم بها الش��ركة 
بقي��ادة المهن��دس أمي��ن الناص��ر، قائاًل: 
»نش��كر ونق��در ما قمتم ب��ه من جهود 
كان له��ا أكب��ر األث��ر في تس��هيل عمل 
القوات بما يحقق الرؤية الش��املة لوالة 
أمرن��ا وعل��ى رأس��هم خ��ادم الحرمين 
عب��د  ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
العزيز وول��ي عهده وولي ول��ي العهد، 

حفظهم اهلل جميعًا«.
وأش��ار اللواء الجباري إلى م��ا وصلت إليه 
الش��ركة م��ن تطوي��ر ممنهج وش��امل 

وراٍق على أيدي كوادر مخلصة ومؤهلة 
وإداريي��ن  وفنيي��ن  مهندس��ين  م��ن 
وقياديي��ن بجه��ود مخلصة ألبن��اء هذا 
الوط��ن الغال��ي حي��ث قف��زت قف��زات 
كبي��رة وملحوظ��ة بفضل م��ن اهلل ثم 
بفضل رعاي��ة رئيس الش��ركة ومتابعته 
وأن إخالص��ه دفع��ه إل��ى الح��رص على 
مثمن��ًا  االقتصادي��ة،  الوط��ن  مصال��ح 
ال��دور الذي يق��وم به الزم��الء في األمن 
الصناعي والهيئة العلي��ا لألمانة العامة 
لألم��ن الصناعي ب��وزارة الداخلية للعمل 
عل��ى الوص��ول لأله��داف التي يس��عى 
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تامي��ن  وه��و  تحقيقه��ا  إل��ى  الجمي��ع 
الحماي��ة األمني��ة للش��ركة ومقدراته��ا 
لتحقي��ق أعلى معدالت اإلنت��اج وحماية 
ممتل��كات الش��ركة والمحافظ��ة على 
تعال��ى. اهلل  ب��إذن  موظفيه��ا  أرواح 
وأختت��م الل��واء الجب��اري كلمت��ه قائ��اًل: 
»هنيئ��ًا لك��م وهنيئ��ًا لن��ا بك��م وهنيئ��ًا 
للوط��ن بأمثالك��م«، س��ائاًل المول��ى عز 
وج��ل أن يحفظ ه��ذه الب��الد ووالة أمرنا 
وي��رد كي��د الحاقدي��ن ف��ي نحوره��م.
وألقى المهن��دس أمين الناص��ر الرئيس 
بش��ركة  التنفيذيي��ن  اإلداريي��ن  وكبي��ر 
به��ذه  كلم��ة  الس��عودية  أرامك��و 
المناس��بة ش��كر فيها قائد ق��وات أمن 
الق��وات  منس��وبي  وكاف��ة  المنش��آت 
عل��ى هذه الحف��اوة واالس��تقبال، وقال 
عل��ى  مؤش��ر  ه��ي  الش��راكة  ه��ذه  إن 
ج��ودة التع��اون والتنس��يق بي��ن أرامكو 
المنش��آت،  أم��ن  وق��وات  الس��عودية 
ف��ي  البترولي��ة  المنش��آت  أن  مؤك��دًا 

المملكة ذات أهمي��ة قصوى لالقتصاد 
الوطن��ي وكذل��ك للعال��م لما تش��كله 
إمدادات الطاقة الس��عودية من أساس 
للرخاء واالزدهار لجميع مناطق العالم، 

موضح��ًا أن ش��ركة أرامكو الس��عودية 
حريصًة أش��د الحرص على سالمة وأمن 
منظوم��ة  عب��ر  إمداداته��ا  وموثوقي��ة 
متكامل��ة تتضمن إنش��اء ش��بكة هائلة 
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من المرافق التي ت��م تطويرها بمعايير 
المنظوم��ة ال  أن ه��ذه  عالي��ة، مؤك��دًا 
تكتم��ل إال بوج��ود األم��ن الصناعي في 
ف��ي  ونظرائه��م  الس��عودية  أرامك��و 
األمني��ة وف��ي طليعته��م  القطاع��ات 
قوات أمن المنش��آت التي تعتبر شريكًة 
ف��ي حماية مراف��ق أرامكو الس��عودية 

بكافة أنحاء المملكة، مثمننًا الدور الذي 
تؤديه قوات أمن المنشآت مشيرًا إلى أن 
دور القوات يزداد حيوية خاصة في هذه 
المرحل��ة الت��ي يعيش��ها الوط��ن والتي 
تق��دم أقص��ى درج��ات الح��ذر للتصدي 
بح��زم لمحاول��ة الجه��ات الضال��ة التي 
تس��عى للنيل من الوطن ومكتس��باته.

بعد ذلك قدمت الدروع التذكارية بهذه 
المناس��بة ودع��وة الجمي��ع إل��ى مأدبة 
الغ��داء المعدة به��ذه المناس��بة. حضر 
الحفل كب��ار الضب��اط من قي��ادة قوات 
المحافظ��ات  وق��ادة  المنش��آت  أم��ن 
بالمنطقة الش��رقية وعدد م��ن الضباط 

واإلداريين والميدانين.
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اختتام ورشة العمل التدريبية األولى لألئمة 
والمؤذنين وخدم المساجد بالقوات

الرياض . 
اختتمت، مؤخرًا، ورش��ة العمل التدريبية 
وخ��دم  والمؤذني��ن  لألئم��ة  األول��ى 
المس��اجد، والتي عقدتها إدارة التوجيه 
الفك��ري والمعن��وي بمقر قي��ادة قوات 
»األئم��ة  عن��وان  تح��ت  المنش��آت،  أم��ن 
والمؤذن��ون وخ��دم المس��اجد.. مهام 
وواجبات«، وذلك بحضور قائد قوات أمن 
المنش��آت اللواء سعد بن حسن الجباري 
ونائب��ه اللواء حميد بن محمد الجحدلي 

وعدد من الضباط. 
وق��د ألق��ى قائ��د الق��وات كلم��ًة حث 
فيه��ا المش��اركين على اإلخ��الص تجاه 
ما يقدمون��ه من أعم��ال جليلة، مؤكدًا 
أنه��م المث��ل والق��دوة لزمالئه��م في 

جمي��ع األعم��ال وخاص��ًة خدم��ة بيوت 
اهلل. وف��ي الختام ك��رم الل��واء الجباري 
المش��اركين بالورش��ة بش��هادات شكٍر 
وتقدي��ر. م��ن جهته ش��كر الرائ��د خالد 
بن م��رزوق الزهراني مدي��ر إدارة التوجيه 
الفك��ري والمعن��وي، قائد الق��وات على 
الدع��م ال��ذي تلق��اه اإلدارة ف��ي جميع 
عل��ى  الدائ��م  وحرص��ه  الق��وات  أف��رع 
التوجيه��ات  مثمن��ًا  األعم��ال،  متابع��ة 
التي قدمه��ا قائد القوات أثن��اء اختتام 
أعم��ال الورش��ة، مؤك��دًا أن العم��ل في 
هذا المجال يتطل��ب اإللمام بالكثير من 
األمور الش��رعية والتوعوي��ة، داعيًا لهم 
بالتوفيق والسداد وأن يجعل ما يقدموا 

من جهود خالصة لوجه اهلل.
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اللواء الجباري يجري جولة تفقدية لمنطقة نجران

فريق كرة القدم بمركز تدريب القوات بمكة المكرمة يفوز 
بالمركز الثاني في بطولة أمين العاصمة المقدسة

نجران � 
ق��ام قائد ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء 
سعد بن حس��ن الجباري بجولة تفقدية 
لمنطق��ة نج��ران وذلك ي��وم الخميس 
المواف��ق 14٣7/1٠/17ه� واس��تهل جولته 
بزي��ارة لموقع محط��ة تولي��د الكهرباء 
البترولي��ة  المنتج��ات  توزي��ع  ومحط��ة 
بمدين��ة نج��ران، تفقد من خاللها س��ير 

مكة المكرمة � 
حص��ل فري��ق مرك��ز تدريب ق��وات أمن 
المنش��آت بمنطقة مكة المكرمة لكرة 
الق��دم عل��ى المرك��ز الثان��ي ف��ي دورة 
القطاع��ات الحكومي��ة واألهلي��ة عل��ى 
كأس أمي��ن العاصمة المقدس��ة والتي 
أقيم��ت مؤخ��رًا بمدينة مك��ة المكرمة 
بي��ن  النهائي��ة  المب��اراة  أقيم��ت  حي��ث 
فري��ق مرك��ز تدري��ب الق��وات بمنطق��ة 
مكة المكرمة وفري��ق الحرس الوطني 
بالمنطق��ة الغربي��ة وانتهت بف��وز فريق 

الح��رس الوطن��ي ب��ركالت الترجيح، من 
جانب��ه كرم قائ��د قوات أمن المنش��آت 
اللواء سعد بن حسن الجباري فريق كرة 
الق��دم بمرك��ز تدريب الق��وات بمنطقة 
مكة المكرمة، مش��يدًا بما قدموه من 

مس��تويات عالي��ة ومش��رفة ف��ي هذه 
البطول��ة مما عك��س التط��ور والتقدم 
ف��ي لعب��ة ك��رة الق��دم ف��ي الق��وات، 
متمني��ًا له��م التوفيق في المس��ابقات 

الرياضية القادمة.

العمل وتلمس احتياج منسوبي القوات.
 بعده��ا عقد اللواء الجب��اري اجتماع مع 
المهندس صالح الغامدي مدير محطة 
كهرب��اء نج��ران وع��دد م��ن منس��وبي 
الش��ركة جرى خالل االجتماع مناقش��ة 
ع��دد من المواضي��ع التي ته��م العمل 

لتذليل جميع المعوقات.
وفي ختام الجولة اجتمع اللواء الجباري 
والوفد المرافق له بمنس��وبي قوة أمن 
المنش��آت منطقة نجران وحثهم على 
ب��ذل الغال��ي والنفي��س لخدم��ة الدين 

والوطن.
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قيادة قوات أمن المنشآت تقيم حفل المعايدة السنوي
الرياض �

أقام��ت قي��ادة ق��وات أمن المنش��آت 
لمنس��وبيها  الس��نوي  المعايدة  حفل 
بمناس��بة عي��د الفط��ر المب��ارك لعام 
14٣7ه� صباح يوم اإلثني��ن 14٣7/1٠/6ه�، 
وذلك بمقر قيادة قوات أمن المنشآت 
بحض��ور قائد الق��وات اللواء س��عد بن 
حس��ن الجباري وعدد من المساعدين 
والرئيس��ية  العام��ة  اإلدارات  وم��دراء 
م��ن  الق��وات  قي��ادة  ومنس��وبي 

عسكريين ومدنيين.
وف��ي بداي��ة الحفل ق��دم اللواء س��عد 
المناس��بة  به��ذه  التهنئ��ة  الجب��اري 
لمنس��وبي القوات داعيًا اهلل أن يعيدها 
الصح��ة  بموف��ور  جميع��ًا  عليه��م 
والس��عادة وعلى وطنن��ا الغالي باألمن 

واألمان.
كم��ا رفع اللواء الجب��اري أصدق التهاني 
الحرمي��ن  خ��ادم  لمق��ام  والتبري��ك 

الشريفين الملك س��لمان بن عبد العزيز 
آل س��عود، وس��مو ول��ي العه��د األمين 
نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير الداخلية 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
ناي��ف بن عبد العزيز آل س��عود، وس��مو 
ولي ول��ي العه��د النائب الثان��ي لرئيس 
الدف��اع صاح��ب  وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود »حفظهم اهلل« 
وكافة منس��وبي القوات بمناس��بة عيد 

الفطر المبارك.
وفي خت��ام حديثه، دعا الل��واء الجباري، 

اهلل ع��ز وج��ل أن يتقب��ل م��ن الجمي��ع 
صيامهم وقيامه��م وصالح أعمالهم 
عل��ى  المناس��بة  ه��ذه  اهلل  يعي��د  وأن 
الجمي��ع أعوام��ًا عديدة وأزمن��ة مديدة 
وهم ف��ي صحة وعافي��ة وبالدنا تنعم 

في أمن وأمان ورخاء واستقرار.
وقد جرى خ��الل ه��ذه االحتفالية تبادل 
منس��وبي  بي��ن  والتهان��ي  التبري��كات 
القوات حي��ث عبر الجميع عن فرحتهم 
بع��د  المملك��ة  تعيش��ه  وم��ا  بالعي��د 
توفي��ق اهلل وكرم��ه م��ن نع��م جليل��ة 
ف��ي مقدمته��ا. األم��ن واألم��ان  يأت��ي 

اللواءالجباري يكرم األمين العام للهيئة العليا لألمن 
الصناعي بوزارة الداخلية

الرياض � 
كرم قائ��د قوات أم��ن المنش��آت اللواء 
سعد بن حسن الجباري العميد الدكتور 
خالد بن سعد العقيل أمين عام الهيئة 
العليا لألم��ن الصناعي ب��وزارة الداخلية، 
وذلك تقديرًا لما تق��وم به الهيئة العليا 
لألم��ن الصناع��ي م��ن جه��ود وتع��اون 
أم��ن  ق��وات  منس��وبي  م��ع  ملم��وس 
المنشآت بكافة مناطق المملكة سواًء 
التدريب��ي. أو  الميدان��ي  الصعي��د  عل��ى 
وأوضح الل��واء الجباري أن ه��ذا التكريم 
أقل م��ا يجب أن يقدم ل��كل من يعمل 
بج��د وإخ��الص، مش��يرًا إل��ى أن العميد 
الدكتور العقيل م��ن الكفاءات الوطنية 

التي تستحق ذلك.
وعب��ر أمي��ن ع��ام الهيئ��ة العلي��ا لألمن 
الصناع��ي ع��ن ش��كره وتقدي��ره عل��ى 
هذا التكريم مؤك��دًا عمق العالقة بين 

الفاعل والمش��ترك  الجهتي��ن ودورهما 
في العمل على تأمي��ن الحماية األمنية 
الالزم��ة لمنش��آت الوط��ن ب��كل فعالية 

واحترافية.
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قائد قوات أمن المنشآت يرعى حفل تخريج الدورة
التأهيلية السابعة للضباط ألمن وحماية المنشآت

جدة � 
رع��ى قائد ق��وات أم��ن المنش��آت اللواء 
س��عد بن حس��ن الجباري، مؤخرًا،  حفل 
تخريج الدورة التأهيلية السابعة للضباط 
ألم��ن وحماية المنش��آت، وذل��ك  بمركز 

تدريب القوات بذهبان.
الذك��ر  م��ن  بآي��ات  الحف��ل  ب��دأ  حي��ث 
الحكي��م، عق��ب ذلك ألق��ى قائد مركز  
تدريب القوات  بمحافظة جدة ) ذهبان( 
المقدم علي بن محمد آل شيبان كلمًة 
ش��كر فيه��ا قائ��د الق��وات عل��ى رعاية 
حف��ل التخرج، وأكد أن م��ا تلقاه الضباط 
خ��الل هذه ال��دورات من مه��ارات إدارية 
وميدانية وفق أحدث التقنيات, موضحًا 
أن الخريجي��ن تدربوا على أحدث مهارات 

وفن��ون القتال. تال ذل��ك عرض مرئي عن 
مراحل الدورة وما ت��م فيها من جهود 

وتمارين وفرضيات.
عقب ذلك تم اإلعالن عن أس��ماء األوائل 
والمتفوقي��ن، ثم ألق��ى الل��واء الجباري 
الخريجي��ن  بتهنئ��ة  اس��تهلها  كلم��ة 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادسة 
والثمانين للمملكة العربية الس��عودية، 
داعي��ًا اهلل أن يحف��ظ له��ذا الوطن أمنه 
واس��تقراره في ظ��ل قيادتن��ا الحكيمة 
وعلى رأس��ها خادم الحرمين الشريفين 
وس��مو ول��ي عه��ده وس��مو ول��ي ولي 
عه��ده األمي��ن، كم��ا ب��ارك للخريجي��ن 
تخرجه��م وحثه��م عل��ى ب��ذل الغالي 
والوط��ن.  األم��ن  لخدم��ة  والنفي��س 

وقال الل��واء الجباري: »يجب علينا جميعًا 
أن نك��ون حذري��ن ف��ي تأديتن��ا لمهامنا 
األمني��ة كما يجب أن نعمل بكل طاقتنا 
الالزم��ة  األمني��ة  الخدم��ات  لتقدي��م 
لحماي��ة منش��آت وطنن��ا الغال��ي وفق 

أحدث الخطط والتدريبات«. 
من جهة أخ��رى عبر عدد من الخريجين 
بالعم��ل  واعتزازه��م  فرحته��م  ع��ن 
ضمن المنظومة األمني��ة في مملكتنا 
الحبيبة، مثمنين لل��واء الجباري حضوره 
أنه��م  مؤكدي��ن  تخرجه��م،  لحف��ل 
س��يعملون ب��كل إخ��الص وتف��ان م��ع 
زمالئهم بقوات أمن المنش��آت، وأنهم 
دروع الوط��ن وحصنه ض��د كل من أراد 

لبالدنا سوء أو شر. 
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اللواء الجباري يدشن المبني الجديد لقيادة قوة أمن 
المنشآت بمنطقة الرياض

الرياض � 
دش��ن قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء 
سعد بن حس��ن الجباري المبني الجديد 
لقي��ادة ق��وة أم��ن المنش��آت بمنطق��ة 
الري��اض حي��ث كان في اس��تقباله قائد 
منطقة الرياض اللواء مساعد بن سليمان 
العقي��ل وع��دد م��ن ضب��اط المنطق��ة.
وب��دأ حفل افتت��اح المق��ر الجديد بقص 
أقي��م  بعده��ا  المبن��ى  افتت��اح  ش��ريط 
حفل خطابي ُأعد بهذه المناسبة بُدئى 
بالقران الكريم، ثم كلمة لقائد منطقة 
الري��اض عبر فيه��ا عن ش��كره وتقديره 
لقائد قوات أمن المنش��آت اللواء س��عد 
الجب��اري عل��ى افتتاحه للمبن��ى الجديد 
ث��م ُألقيت عددًا من القصائد الش��عرية 

بهذه المناسبة.
أم��ن  ق��وات  قائ��د  ألق��ى  ذل��ك  عق��ب 

المنش��آت كلم��ة به��ذه المناس��بة حث 
فيها منس��وبي القوة عل��ى العمل بجد 
وإخالص وأن يك��ون االنتقال إلى المبنى 
م��ن  المزي��د  لتقدي��م  دافع��ًا  الجدي��د 
الجه��د والعط��اء للوق��وف إل��ى جانب 
زمالئه��م الذي��ن يعملون ف��ي الميدان، 
وف��ي نهاي��ة الحف��ل الخطاب��ي س��لم 
الل��واء الجباري عدد م��ن الهدايا للضباط 
واألف��راد المتميزي��ن ف��ي ق��وة الرياض، 

ثم ق��دم الل��واء العقي��ل درع��ًا تذكاريًا 
وهدي��ًة بهذه المناس��بة لقائ��د القوات.

بع��د ذل��ك أطل��ع الل��واء الجب��اري على 
التجهي��زات  م��ن  المبن��ى  محتوي��ات 
م��ن  للتأك��د  المادي��ة  واإلمكاني��ات 
جاهزيته لبدء العم��ل والتقى بعدد من 
الضب��اط واألف��راد العاملي��ن باألقس��ام 
مهامه��م  عل��ي  للتع��رف  المختلف��ة 

وأعمالهم اإلدارية.  

العــــــــدد 
)9( حمرم 1438هـ . اأكتوبر 2016م

37 اأخـــبــــــــــــــار



جامعة الملك فيصل تستضيف االجتماع التنسيقي األول
مع أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية

اإلحساء �  
اس��تضافت كلي��ة الدراس��ات التطبيقي��ة وخدم��ة المجتم��ع بجامعة المل��ك فيصل 
باإلحس��اء، مؤخرًا، االجتماع التنسيقي األول بين الجامعة وقوات أمن المنشآت، وذلك 
بمق��ر الجامع��ة، وبحضور اللواء س��عد بن محمد الغام��دي قائد قوة أمن المنش��آت 

بالمنطقة الشرقية. 
ويأت��ي االجتماع التنس��يقي ف��ي إطار التمهي��د لوضع الخط��وط العريض��ة التفاقية 

التعاون بين الجانبين.
وناقش الجانبان خالل االجتماع العديد من الموضوعات ذات االهتمام المش��ترك من 
بينها طرح موضوع الدبلومات األكاديمية والبحث العلمي والدورات التدريبية والجانب 

اإلعالمي وموض��وع البنية التحتية وتقنية 
الرياض��ي  للجان��ب  إضاف��ة  المعلوم��ات، 
والتغذي��ة  البدني��ة  باللياق��ة  المرتب��ط 
ال��ى جان��ب  البط��والت  وتنظي��م بع��ض 

خدمة المجتمع.
وق��د أفضى االجتماع إلى اتفاق الطرفين 
عل��ى تش��كيل فريق عمل لوض��ع التصور 
المبدئي التفاقية التعاون المش��ترك التي 

تحقق طموحات وأهداف الطرفين.
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ذكرى اليوم الوطني 86..
وقفة تأمل لمسيرة البناء والتنمية
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تحتفل المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا كل عام بذكرى إعالن الملك 
عبدالعزيللز بن عبدالرحمن آل سللعود »رحملله اهلل« توحيد هذه البللالد المباركة 
تحللت رايللة »ال إللله إال اهلل محمللد رسللول اهلل« وإطالق اسللم »المملكللة العربية 
السللعودية« عليها في التاسللع عشللر من شللهر جمادى األولى من عام 1351هل 
بعللد كفاح اسللتمر 32 عامًا أرسللى خاللها قواعد هذا البنيللان على هدى كتاب 
اهلل الكريم وسللنة رسللوله األمين صلى اهلل عليه وسلللم سللائرًا في ذلك على 
نهج أسللالفه من آل سللعود.. لتنشللأ في ذلك اليللوم دولة فتيللة تزهو بتطبيق 
شللرع اإلسللالم.. وتصللدح بتعاليمه السللمحة وقيمه اإلنسللانية فللي كل أصقاع 
الدنيا ناشللرة السالم والخير والدعوة المباركة باحثة عن العلم والتطور سائرة 

بخطى حثيثة نحو غد أفضل.
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بالذك��رى السادس��ة  الوط��ن  واحتف��ى 
والثمانين لليوم الوطني والتي صادفت 
لع��ام  الحج��ة  ذو   ٢٢ الجمع��ة  ي��وم 
14٣7 هجري��ة / قمري��ة، المقاب��ل لغ��رة 
ب��رج المي��زان م��ن الع��ام 1٣95 هجرية / 
شمسية، الموافق الثالث والعشرين من 
س��بتمبر ٢٠16 م، ويستعيد أبناء المملكة 
في هذا الي��وم أمجاد الوطن التي بدأت 
منذ عهد المل��ك عبدالعزيز »رحمه اهلل« 
وتوال��ت م��ن بع��ده ف��ي عه��ود أنجاله 
الملوك »رحمهم اهلل« حتى عهد خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود »حفظه اهلل« الذي 
تلمس الجمي��ع حرصه واهتمامه الكبير 
»أي��ده اهلل« برفع��ة الوط��ن والمواط��ن، 
والعمل على تحقيق ما يكفل ديمومة 
االس��تقرار وثب��ات المس��ار له��ذه الب��الد 

المباركة بكل حكمة واقتدار.
وبالع��ودة إل��ى صفح��ات التاري��خ، فقد 
ارتس��مت عل��ى أرض المملك��ة مس��يرة 
توحيد ف��ي ملحمة كف��اح تمكن فيها 
الملك عبدالعزيز آل س��عود »رحمه اهلل« 

م��ن جمع قلوب أبناء وطن��ه على كتاب 
اهلل الكريم وس��نة رس��وله األمين صلى 
اهلل  علي��ه وس��لم، وقادهم في س��باق 
األرض  لعم��ارة  والم��كان  الزم��ان  م��ع 
وإرس��اء قواعد وأس��س وطن الش��موخ.
ويستلهم أبناء الوطن من ذكرى اليوم 
لمواصل��ة  والعزيم��ة  الهم��ة  الوطن��ي 
العم��ل والعط��اء للرق��ي بالب��الد، بينما 
يقف الباحث��ون والمؤرخون وقفة تأمل 
وإعجاب ف��ي تاريخ هذا الكيان الش��امخ 
وقدرت��ه عل��ى البن��اء وتخط��ي العوائق 
والصعاب والتغلب عل��ى كل التحديات 
بفضل من اهلل وتوفيقه أواًل ثم باإليمان 
الق��وي والوع��ي الت��ام بوح��دة الهدف 
وص��دق التوجه في ظل تحكيم ش��رع 
اهلل والعدل في إنفاذ أحكامه لتش��مل 

كل مناحي الحياة. 

الدولة السعودية األولى والثانية
كانت الدولة السعودية األولى المؤرخة 
عام 1157ه��� قد قامت بمناص��رة اإلمام 
محمد بن س��عود آل سعود »رحمه اهلل« 
لدعوة الش��يخ محم��د بن عب��د الوهاب 
تصحي��ح  إل��ى  الهادف��ة  اهلل«  »رحم��ه 
المعتق��دات الش��رعية مم��ا ش��ابها من 
الش��بهات والجه��ل، حيث ق��ام اإلمام 
بجه��ود كبيرة في مؤازرة دعوة الش��يخ 
إل��ى  وتطلعات��ه  اهلل«  »رحم��ه  محم��د 
مجتمع تتمثل في جميع ش��ؤون حياته 

سمات المجتمع المسلم الصحيحة. 
واتف��ق اإلمام والش��يخ في ذل��ك العام 

عل��ى التع��اون للع��ودة بالمجتم��ع  في 
جزيرة الع��رب إلى عقيدة اإلس��الم كما 
كان��ت علي��ه في ص��در اإلس��الم ووفقًا 
لم��ا ج��اء به رس��ول األم��ة محم��د عليه 
الصالة والسالم، وسارا على هذا السبيل 

لتحقيق هذا الهدف الكبير.
وفى عام 1٢4٠ه� قامت الدولة السعودية 
الثاني��ة بقي��ادة اإلمام المؤس��س الثاني 
ترك��ي بن عبد اهلل بن محمد بن س��عود 
واص��ل  ال��ذي  اهلل«  »رحم��ه  س��عود  آل 
وم��ن بعده أبن��اؤه نهج أس��الفهم نحو 
ثمانية وس��تين عامًا حتى انتهى حكم 
الدول��ة الس��عودية الثانية ع��ام 1٣٠8ه�.

ملحمة بطولة
كان بزوغ فجر اليوم الخامس من شهر 
ش��وال من الع��ام 1٣19ه��� إيذان��ًا بعهد 
جديد، إذ اس��تعاد الموّحد الباني الملك 
عب��د العزيز »رحم��ه اهلل« مدين��ة الرياض 
ملك آبائ��ه وأجداده في ص��ورة صادقة 
م��ن  صور البطولة والش��جاعة واإلقدام 
فوضع أول��ى لبنات ه��ذا البني��ان الكبير 
على أس��س قوية هدفها تحكيم شرع 
اهلل والعمل بكتابه وس��نة رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم. 
س��عود  آل  عبدالعزي��ز  المل��ك  وواص��ل 
»رحم��ه اهلل« كفاح��ه إلع��الء كلمة اهلل 
ونشر عقيدة التوحيد الصافية والعودة 
باألمة ف��ي هذه البالد المباركة إلى دين 
اهلل ع��ودة نصوح��ًا عل��ى نه��ج قوي��م 
يحوطه الحزم وق��وة اإلرادة، ولم يفت 

العــــــــدد 
حمرم 1438هـ . اأكتوبر 2016م)9(

ملف العدد42



في عض��ده ورجاله قلة الع��دد والعدة 
اإليم��ان  بذل��ك  الري��اض  م��ن  وانطل��ق 
الص��ادق في جهاده حت��ى جمع اهلل به 
الصفوف وأرس��ى دعائم الحق والعدل 

واألمن واألمان. 
وتوحدت القلوب على كتاب اهلل وس��نة 
نبي��ه صل��ى اهلل عليه وس��لم فتوحدت 
أرج��اء البالد وأينع��ت تلك الجه��ود أمنًا 
المجتم��ع  وتح��ول  واس��تقرارًا  وأمان��ًا 
من قبائ��ل متناح��رة إلى ش��عب متحد 
الكت��اب  ه��دي  عل��ى  يس��ير  ومس��تقر 

والسنة النبوية. 

وتفي��أ المواط��ن األم��ن واألم��ان وك��ذا 
الح��اج والمعتمر وزائر مس��جد الرس��ول 
والس��الم  الص��الة  علي��ه  المصطف��ى 
وأصبحت السبل إلى الحرمين الشريفين 
آمن��ة ميس��رة وه��ي الغاية الت��ي كانت 
هاجس الملك عبد العزيز الذي ال يفارقه 
بغية خدمة دين اهلل وخدمة المسلمين 

كافة.
ومثلما أرس��ى »طي��ب اهلل ث��راه« دعائم 
الحكم داخ��ل بالده على ه��دي القرآن 
المطه��رة  النبوي��ة  والس��نة  الكري��م 
فق��د اعتمد النهج نفس��ه ف��ي عالقات 

المملكة وسياساتها الخارجية.
وانطالق��ًا من ه��ذا النهج وه��ذا التوجه 
اإلسالمي القويم دعا المؤسس »رحمه 
العرب��ي والتضام��ن  التع��اون  إل��ى  اهلل« 
اإلسالمي وأسهم إس��هامًا متميزًا في 
تأس��يس جامعة الدول العربية واشترك 
في األمم المتحدة عضوًا مؤسسًا كما 
س��ّجل له التاريخ مواقف مشهودة في 
كثي��ر م��ن األح��داث العالمي��ة والقضايا 

اإلقليمية والدولية.

مسيرة البناء والتنمية
رح��ل المل��ك عب��د العزي��ز »رحم��ه اهلل« 
بع��د أن أرس��ى منهجًا قويمًا س��ار عليه 
أبن��اؤه م��ن بع��ده لتكتم��ل أط��ر األم��ن 
والس��الم وفق المنهج والهدف نفس��ه 
المطه��ر  اهلل  ش��رع  م��ن  المس��تمدين 

كتاب اهلل وسنة رسوله.
وكان المل��ك س��عود ب��ن عبدالعزي��ز آل 
س��عود »رحمه اهلل« أول الس��ائرين على 
إط��اره  المنه��ج والعاملي��ن ف��ي  ذل��ك 
حت��ى ب��رزت مالم��ح التق��دم واكتملت 
هياكل عدد من المؤسس��ات واألجهزة 
األساس��ية ف��ي الدولة، وج��اء من بعده 
رائد التضام��ن اإلس��المي الملك فيصل 
»رحم��ه اهلل« فتتابعت المنج��زات الخّيرة 
المملك��ة  وب��دأت  العط��اءات  وتوال��ت 
ف��ي عه��ده تنفي��ذ الخطط الخمس��ية 

الطموحة للتنمية.
واف��رًا  عط��اًء  الخي��ر  ينابي��ع  وتدفق��ت 
بتس��لم الملك خالد »رحمه اهلل« األمانة 
فتواص��ل البن��اء والنماء خدم��ة للوطن 
والمواطن بخاصة واإلسالم والمسلمين 
بعامة واتصل��ت خطط التنمية ببعضها 
لتحق��ق المزي��د م��ن الرخاء واالس��تقرار.
وازداد البن��اء الكبي��ر ع��زًا ورفعة وس��اد 
عهد جدي��د من الخير والعط��اء والنماء 
واإلنج��از بع��د مبايع��ة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك فه��د ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود »رحمه اهلل« ملكًا على البالد.
وتميزت اإلنجازات في عهده »رحمه اهلل« 
بالش��مولية والتكام��ل لتش��كل عملية 
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تنمي��ة ش��املة ف��ي بن��اء وط��ن وقيادة 
حكيمة فذة ألمة جّس��دت ما اتصف به 
المل��ك فهد ب��ن عبدالعزي��ز »رحمه اهلل« 
م��ن صفات عدي��دة من أبرزها تمس��كه 
بكت��اب اهلل وس��نة رس��وله وتفانيه في 
خدمة وطنه ومواطنيه وأمته اإلسالمية 
والمجتم��ع اإلنس��اني أجم��ع ف��ي كل 
ش��أن وف��ي كل بقع��ة داخ��ل الوط��ن 
وخارجه إضاف��ة إلى حرصه الدائم على 
س��ن األنظم��ة وبن��اء دولة المؤسس��ات 
والمعلوماتي��ة في ش��تى المجاالت مع 
توس��ع ف��ي التطبيق��ات قابلت��ه أوام��ر 
ملكية س��امية تتضم��ن حل��واًل تنموية 

فاعلة لمواجهة هذا التوسع.
ولم تقف معطيات الملك فهد »رحمه 
اهلل« عند ما تحّقق من منجزات ش��املة 

فقد واصل العمل بالليل والنهار يتلمس 
كل م��ا يوفر المزيد من الخي��ر واالزدهار 
ينابي��ع  فأصبح��ت  وأبنائ��ه  البل��د  له��ذا 
الخي��ر في ازدياد يومًا بع��د يوم وتوالت 
له��ذه  الخّي��رة  والمنج��زات  العط��اءات 

البالد الكريمة.
وت��رك نبأ وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز 
»رحم��ه اهلل« أث��رًا وحزن��ًا عميقي��ن ف��ي 
نفوس أبن��اء المملكة واألمتي��ن العربية 
بعام��ة  والعال��م  بخاص��ة  واإلس��المية 
لفق��د قائد فّذ نذر نفس��ه لخدمة دينه 
وأمته  منذ اضطالعه بمسؤولياته وعمل 
بإخ��الص وتف��ان م��ن أجل قضاي��ا األمة 

والعالم أجمع.
واس��تمرت نهض��ة المملكة ف��ي عهد 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
عبداهلل بن عبد العزيز »رحمه اهلل« ففي 
يوم االثني��ن ٢6 / 6 / 14٢6ه��� الموافق 1 
أغس��طس ٢٠٠5م بايع��ت األس��رة 
المالكة صاحب السمو الملكي 
األمير عبد اهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود »رحمه اهلل« ولي العهد 
ملكًا على البالد وفق المادة 
النظ��ام  م��ن  الخامس��ة 
األساس��ي للحكم، وبعد 

إتمام 

البيع��ة أعلن خادم الحرمين الش��ريفين 
مل��ك  عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل  المل��ك 
اختي��ار  الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان 
ب��ن عبدالعزي��ز  »رحمه اهلل« ولي��ًا للعهد 
حس��ب الم��ادة الخامس��ة م��ن النظام 

األساسي للحكم.
ووّجه خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
عبد اهلل ب��ن عبدالعزي��ز »رحمه اهلل« في 
٢8 جم��ادى اآلخ��رة 14٢6ه��� المواف��ق ٣ 
للمواطني��ن  كلم��ة  ٢٠٠5م  أغس��طس 
والمواطن��ات ق��ال فيها: »اقتض��ت إرادة 
اهلل - ع��ز وج��ل - أن يخت��ار إل��ى جواره 
خ��ادم  وصديق عم��ري  العزي��ز  أخ��ي 
الحرمين الش��ريفين الملك فهد بن عبد 
العزي��ز آل س��عود تغم��ده اهلل بواس��ع 
رحمته وأس��كنه فسيح جناته بعد حياة 
حافل��ة باألعمال التي قضاها في طاعة 
اهلل - ع��ز وج��ل - وف��ي خدم��ة وطنه 
وفي الدفاع عن قضاي��ا األمتين العربية 
واإلس��المية. في هذه الس��اعة الحزينة 
نبته��ل إل��ى اهلل - ع��ز وج��ل - أن يجزي 
الراح��ل الكبي��ر خير الج��زاء عم��ا قدمه 
لدين��ه ثم لوطنه وأمت��ه وأن يجعل كل 
ذلك ف��ي موازينه وأن يم��ّن علينا وعلى 
واألج��ر«. بالصب��ر  والمس��لمين  الع��رب 
ومض��ى »رحمه اهلل« قائاًل: »إنني إذ أتولى 
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المس��ؤولية بع��د الراحل العزيز.. أش��عر 
أن الحم��ل ثقي��ل وأن األمان��ة عظيم��ة 
أس��تمد العون من اهلل  عز وجل وأس��ال 
اهلل س��بحانه أن يمنحن��ي الق��وة عل��ى 
مواصل��ة الس��ير ف��ي النهج الذي س��نه 
مؤس��س المملكة المل��ك عبدالعزيز - 
طيب اهلل ث��راه - واتبعه من بعده أبناؤه 
الك��رام - رحمه��م اهلل - وأعاه��د اهلل 
ث��م أعاهدك��م أن أتخذ القرآن دس��تورًا 
واإلس��الم منهج��ًا وأن يك��ون ش��غلي 
الش��اغل إحق��اق الح��ق وإرس��اء العدل 

وخدم��ة المواطني��ن كافة ب��ال تفرقة 
ث��م أتوجه إليك��م طالب��ًا منكم أن 

تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل 
األمانة وأن ال تبخل��وا علي بالنصح 

والدعاء«.
وش��هدت المملك��ة ف��ي عه��د 
الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود »رحم��ه اهلل« المزيد من 
العمالق��ة  التنموي��ة  المنج��زات 
ف��ي  الوط��ن  امت��داد  عل��ى 

التعليمي��ة  القطاع��ات  مختل��ف 
والمواص��الت  والنق��ل  والصحي��ة 

والمي��اه  والكهرب��اء  والصناع��ة 
والزراعة واالقتصاد, منها مشروعات 

المقدسة  الحرام والمشاعر  المسجد 
وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية 
األولية والتعليم العام والعالي والفني 
واإلسكان الش��عبي ورفع رؤوس أموال 
صناديق التنمية.. كم��ا عّززت احتياطيات 
االس��تثمارات  صن��دوق  ودع��م  الدول��ة، 

العامة. 
إضافة إلى إنش��اء مدن اقتصادية منها 
االقتصادي��ة  عب��داهلل  المل��ك  مدين��ة 
ف��ي راب��غ ومدين��ة األمي��ر عبدالعزيز بن 
مس��اعد االقتصادية في حائل ومدينة 
ج��ازان االقتصادي��ة ومدين��ة المعرف��ة 
االقتصادية بالمدين��ة المنورة إلى جانب 
مرك��ز المل��ك عب��داهلل المال��ي بمدينة 
الري��اض وإعالن مط��ار المدين��ة المنورة 
مط��ارًا دولي��ًا وتوس��عة مط��ار المل��ك 
عبدالعزي��ز الدولي بجدة وإنش��اء مطار 

المدين��ة االقتصادي��ة براب��غ. وتضاع��ف 
أع��داد جامع��ات المملك��ة م��ن ثم��ان 
جامعات إل��ى حوالي خمس وعش��رين 
جامعة إل��ى جان��ب افتت��اح العديد من 
الكلي��ات والمعاه��د التقني��ة والصحية 

وكليات تعليم البنات.
وتتابع��ت ف��ي عه��د خ��ادم الحرمي��ن 

الش��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود »رحمه اهلل« المنجزات التنموية 
كل  ف��ي  الوط��ن  أنح��اء  امت��داد  عل��ى 
مناطقه، وتوالت الق��رارات التي اتخذها 
في سبل تحس��ين المستوى المعيشي 
المخصص��ات  ودع��م  للمواطني��ن، 
للقطاع��ات الخدمي��ة، فضاًل ع��ن دوره 
العربي��ة  القضاي��ا  خدم��ة  ف��ي  الرائ��د 
العم��ل  دعائ��م  وإرس��اء  واإلس��المية، 
السياسي الخليجي والعربي واإلسالمي 
والدول��ي، وصياغة تصورات��ه والتخطيط 
ف��ي  اهلل«  »رحم��ه  ودوره  لمس��تقبله, 

أتب��اع  بي��ن  العالم��ي  الح��وار  تأس��يس 
الديانات والثقافات والحضارات المعتبرة. 
ب��ن  عب��داهلل  المل��ك  وف��اة  نب��أ  وت��رك 
عبدالعزي��ز آل س��عود »رحم��ه اهلل« أث��رًا 
وحزنًا عميقين في نفوس أبناء المملكة 
واألمتي��ن العربي��ة واإلس��المية بخاص��ة 
والعالم بعامة لفقد قائد فّذ نذر نفسه 
لخدم��ة دين��ه وأمت��ه  من��ذ اضطالع��ه 
وتف��ان  بإخ��الص  وعم��ل  بمس��ؤولياته 
م��ن أجل قضاي��ا األمة والعال��م أجمع.

وودعت المملكة بالحزن واأللم رجاًل زرع 
محبته ف��ي قلوب الجميع بإنس��انيته 
العظيمة وبصفات األب��وة في قربه 
الش��ديد م��ن ش��عبه ال��ذي ع��اش 
والتطوي��ر  الكبي��ر  التح��ول  مع��ه 
الهائل الذي ش��هدته هذه األرض 

المباركة بالبذل والعطاء. 

العهد الزاهر
ربي��ع  الثان��ي م��ن ش��هر  وف��ي 
اآلخ��ر 14٣6ه��� المواف��ق الثان��ي 
والعشرين من ش��هر يناير ٢٠15م 
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  بوي��ع 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  األمي��ر 
للعه��د  ولي��ًا  كان  ال��ذي  س��عود، 
آن��ذاك، ملكًا على الب��الد وفق النظام 

األساسي للحكم. 
ووجه خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »أيده 
الس��عودي  الش��عب  إل��ى  الع��زاء  اهلل« 
الوفي واألم��ة العربية واإلس��المية في 
وفاة فقيد األمة الغالي خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ل��ه  »رحم��ه اهلل« س��ائاًل اهلل  آل س��عود 

المغفرة والرضوان. 
وقال ف��ي كلمته المش��هورة أيده اهلل: 
»الحمد هلل القائ��ل ) كل من عليها فان، 
ويبقى وج��ه ربك ذو الج��الل واإلكرام(، 
والص��الة والس��الم على رس��وله محمد 
وآله وصحب��ه: بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل 
وقدره، ومليئ��ة بالحزن واألس��ى، أتوجه 
إلى الش��عب الس��عودي الوف��ي واألمة 
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العربي��ة واإلس��المية بالعزاء ف��ي فقيد 
األمة الغالي خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز رحمه اهلل، 
ال��ذي ش��اء اهلل عز وج��ل أن يخت��اره إلى 
ج��واره، بع��د أن أمض��ى حيات��ه مبتغي��ًا 
طاع��ة ربه، وإعالء دينه، ثم خدمة وطنه 
وش��عبه، والدف��اع ع��ن قضاي��ا األمتين 

العربية واإلسالمية«.
وأض��اف »حفظ��ه اهلل«: »إننا لنس��أل اهلل 
تعال��ى أن يتغم��ده بواس��ع رحمت��ه وأن 
يس��كنه فس��يح جنات��ه، وأن يجزيه خير 
الجزاء عما قدمه م��ن أعمال جليلة في 
خدمة دينه ثم وطنه وأمته. كما نسأله 
س��بحانه أن يرزقنا الصبر واألجر وال نقول 
إزاء ه��ذا المصاب الجلل إال م��ا أمرنا اهلل 

به: إنا هلل وإنا إليه راجعون«. 
ثق��ل  إن  الق��ول  نس��تطيع  هن��ا  وم��ن 
المملك��ة إقليمي��ًا ودولي��ًا يتض��ح يوم��ًا 
بع��د ي��وم، فهي مح��ور أمته��ا العربية 
وعالمه��ا اإلس��المي واتض��ح ذل��ك جليًا 
حين تقاطر زعماء من كل أنحاء العالم 
أو م��ن ين��وب عنه��م معزين ف��ي فقد 
المل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز »رحم��ه 
اهلل« ومهنئي��ن بقدوم خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 

آل سعود »حفظه اهلل«. 
وجّسد الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
توجه الدولة على الصعيد الداخلي 

الت��ي  كلمت��ه  مس��تهل  ف��ي 
إب��ان  الوط��ن  ألبن��اء  وجهه��ا 

مقالي��د  تولي��ه 

الحكم قائاًل: »ش��اء اهلل أن أحمل األمانة 
العظمى، أتوجه إليه سبحانه مبتهاًل أن 
يمدني بعونه وتوفيقه، وأس��أله أن يرينا 
الح��ق حق��ًا وأن يرزقن��ا اتباع��ه، وأن يرينا 
الباطل باط��اًل ويرزقنا اجتنابه، وس��نظل 
بح��ول اهلل وقوت��ه متمس��كين بالنه��ج 
القوي��م، الذي س��ارت علي��ه الدولة منذ 
تأسيس��ها عل��ى ي��د المل��ك المؤس��س 
عبدالعزي��ز � رحم��ه اهلل � ول��ن نحيد عنه 
أب��دًا، فدس��تورنا ه��و كت��اب اهلل تعالى 
وس��نة نبي��ه صل��ى اهلل علي��ه وس��لم«.

نهضة تنموية
ش��هدت المملك��ة العربية الس��عودية 
ف��ي عهد الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود »حفظه اهلل« تحوالت عديدة 
االقتصادي��ة  األصع��دة  جمي��ع  عل��ى 
والسياسية واالجتماعية امتدادًا للعديد 
من النجاح��ات التي حققته��ا المملكة 

إقليميًا ودوليًا.
ومن خبرة واس��عة ودراي��ة تامة لخادم 

الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبد العزيز آل سعود »حفظه اهلل« بأمور 
الدول��ة واهتمام المواطني��ن، ومن مبدأ 
المؤهل��ة  الش��ابة  بالك��وادر  اس��تعانته 
لدع��م مس��يرة التنمي��ة، ولنق��ل صورة 
حقيق��ة للعال��م أجم��ع عم��ا تش��هده 
المملك��ة م��ن ح��راك ونهض��ة تنموي��ة 
عب��ر  القطاع��ات  جمي��ع  ف��ي  ش��املة 
االس��تعانة بالك��وادر الش��ابة والمؤهلة 
ف��ي ه��ذه المرحل��ة، أص��در »أي��ده اهلل« 
ق��رارًا باختي��ار صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر محمد ب��ن نايف ب��ن عب��د العزيز 
وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس 
ال��وزراء ووزيرًا للداخلية ورئيس��ًا لمجلس 
الشؤون السياس��ية واألمنية، فيما اختير 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان بن عبد العزيز ولي��ًا لولي العهد 
وتعيينه نائبًا ثاني��ًا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرًا للدفاع ورئيس��ًا لمجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية.
كم��ا أص��در »حفظ��ه اهلل« العدي��د م��ن 
القرارات الحكيمة التي تعكس استمرار 

النهضة تنموي��ًا وتعليميًا وثقافيًا 
بالمملك��ة وتالم��س ع��ن كثب 
وتنميت��ه،  المواط��ن  احتياج��ات 
وتحقيق مزيد من العناية باألمن 

واالقتص��اد م��ن خ��الل تش��كيل 
وأمن��ي. اقتص��ادي  مجلس��ين 

واش��تملت قرارات��ه »أي��ده اهلل« على 
إعادة رس��م هيكلة مجل��س الوزراء، 
وتنظي��م الهيئ��ات واألجه��زة التي 

تتبع��ه بش��كل يتواف��ق م��ع ما 
المملك��ة  تعيش��ه 

الوقت  في 
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مختل��ف  ف��ي  متغي��رات  م��ن  الحاض��ر 
المجاالت تستدعي من الجميع التحرك 
لمواكبته��ا بم��ا يتواف��ق م��ع منهجن��ا 
الش��رعي ويحقق النم��اء والتطور للبالد.
وفي هذا الس��ياق قال خ��ادم الحرمين 
عب��د  ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
العزي��ز: »من المؤم��ل في وزرائن��ا وأمراء 
مناطقن��ا الخي��ر إن ش��اء اهلل، وهم من 
ج��ذور هذه الب��الد التي وحده��ا اهلل ثم 
الملك عبدالعزيز على كتاب اهلل وس��نة 
رس��وله، الحمد هلل تنعم باألمن والرخاء 

واالستقرار والوحدة في القلوب«. 
وأض��اف: أن المملك��ة قبلة المس��لمين 
حجه��م وعمرته��م وزيارتهم ومهبط 
الوحي ف��ي مكة والمدين��ة، الحمد هلل 
ف��ي أم��ن واس��تقرار، نحم��د اهلل علي��ه، 
ونس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن يرزقن��ا ش��كر 
نعمته، وإخالصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو 
الشيء الذي تربينا عليه من عهد ملوكنا 
الس��ابقين منذ عه��د المل��ك عبدالعزيز 

»رحم��ه اهلل« وآخره��م المل��ك عبداهلل، 
اهلل يغفر له ويرحم��ه، توصيته دائمًا لي 

خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شي. 
وق��ال »أي��ده اهلل«: »نح��ن عازم��ون على 
مواصلة العم��ل الجاد الدؤوب؛ من أجل 
الخي��ر  كل  وتحقي��ق  اإلس��الم  خدم��ة 

لش��عبنا الوف��ي النبيل ودع��م القضايا 
ف��ي  واإلس��هام  واإلس��المية,  العربي��ة 
ترس��يخ األمن والس��لم الدوليين والنمو 
االقتص��ادي العالم��ي, وندع��و المول��ى 
العل��ي القدي��ر, أن يعينن��ا عل��ى تحم��ل 
يح��ب  كم��ا  األمان��ة  وأداء  المس��ؤولية 
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ويرضى«.
وقال »حفظه اهلل« أثناء استقباله أصحاب 
السمو الملكي األمراء وسماحة المفتي 
وأصح��اب الفضيل��ة العلم��اء والمعالي 
الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الش��ورى: 

»إن كل مواط��ن في بالدنا وكل جزء من 
أجزاء وطنن��ا الغالي هو محل اهتمامي 
ورعايت��ي فال فرق بين مواط��ن وآخر، وال 
بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام 
ولق��د  الوط��ن،  خدم��ة  ف��ي  الجمي��ع 

وجه��ت س��مو وزي��ر الداخلي��ة بالتأكيد 
على أمراء المناطق باستقبال المواطنين 
واالس��تماع له��م ورف��ع ما ق��د يبدونه 
م��ن أف��كار ومقترح��ات تخ��دم الوطن 
والمواط��ن وتوف��ر أس��باب الراحة لهم.
لق��د أك��دت عل��ى جمي��ع المس��ؤولين 
وبخاص��ة مجل��س الش��ؤون السياس��ية 
واألمنية ومجلس الش��ؤون االقتصادية 
والتنمي��ة، بمضاعف��ة الجهود للتيس��ير 
على المواطنين، والعمل على توفير سبل 
الحياة الكريم��ة لهم، وهو أقل الواجب 
المنتظر منهم، ولن نقبل أي تهاون في 
ذل��ك. وفي ه��ذا الصدد أخاط��ب الوزراء 
والمس��ؤولين في مواقعهم كافة أننا 
جميع��ًا في خدم��ة المواط��ن الذي هو 
مح��ور اهتمامنا، وقد وجهن��ا بمراجعة 
أنظم��ة األجه��زة الرقابي��ة بم��ا يكف��ل 
بأدائه��ا  تعزي��ز اختصاصاته��ا واالرتق��اء 
لمهامها ومس��ؤولياتها، ويس��هم في 
القض��اء عل��ى الفس��اد ويحف��ظ الم��ال 
الع��ام ويضم��ن محاس��بة المقصرين«.
ومن ضمن األوامر والقرارات التي أصدرها 
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خادم الحرمين الشريفين »حفظه اهلل« 
دم��ج وزارت��ي التعلي��م العال��ي والتربية 
والتعليم في وزارة التعليم، في خطوة 

إيجابي��ة تؤك��د النظ��رة الثاقب��ة لخادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز »أي��ده اهلل« في توحيد جهود 

التعليم في المملكة، ورس��م الخطط 
الت��ي تت��واءم م��ع نهض��ة التعليم في 
العال��م، وف��ق أس��س علمي��ة س��ليمة 
تبدأ م��ن مرحلة الحضان��ة حتى مرحلة 
الدراس��ات العليا، بحيث يتم بناء اإلنسان 
من��ذ مراح��ل مبكرة م��ن عم��ره، ويتابع 
عب��ر برام��ج تعليمي��ة مدروس��ة تتوافق 
م��ع كل مرحلة عمرية يم��ر بها الطالب 
أو الطالب��ة، ليتم - ب��إذن اهلل - بناء جيل 
متعلم قادر على التكّيف مع متغيرات 
الزم��ن ومس��تجداته، وف��ي الوقت ذاته 

ُيدرك كيفية التعامل معها.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على 
اهتمام��ه بالتعلي��م حين ق��ال: »وجهنا 
بتطوير التعليم من خ��الل التكامل بين 
التعليم بش��قيه العام والعالي وتعزيز 
البنية األساس��ية الس��ليمة له بما يكفل 
أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط 
التنمية وس��وق العم��ل، وألبنائن��ا وبناتنا 
أقول: لقد س��خرت لك��م دولتكم كل 
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اإلمكان��ات، ويس��رت لك��م كل الس��بل 
لتنهل��وا من العلم في أرقى الجامعات 
ف��ي الداخ��ل والخ��ارج، والوط��ن ينتظر 
منك��م الكثي��ر، فعليك��م أن تحرص��وا 
على اس��تغالل أوقاتكم في التحصيل، 
فأنتم استثمار المستقبل للوطن ونحن 
حريص��ون كل الحرص على إيجاد فرص 
العمل بما يحق��ق لكم الحياة الكريمة، 
الخ��اص  والقط��اع  الحكوم��ة  وعل��ى 
مس��ؤولية مش��تركة في هذا الجانب«.
الملكي��ة  والق��رارات  األوام��ر  وتعط��ي 
التي أصدره��ا »حفظ��ه اهلل« زخمًا كبيرًا 
للكي��ان الذي أسس��ه المغفور ل��ه بإذن 
اهلل المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن 
آل س��عود »رحم��ه اهلل« فه��ذه القرارات 
تص��ب ف��ي مصلح��ة الوط��ن وال يق��ف 
أثره��ا عن��د المرحل��ة الحالي��ة ب��ل تمتد 
لس��نوات مس��تقبلية مديدة في جميع 
المس��تويات، كما تهدف ف��ي مجملها 
إلى دف��ع عجل��ة التنمية باتج��اه المزيد 
من اإلنجاز والعط��اء للوطن والمواطن، 
ولتعك��س النقلة الجديدة في مس��يرة 
الحرمي��ن  خ��ادم  بتعزي��ز  المملك��ة, 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
الش��باب  دور  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
السعودي المؤهل في نهضة المملكة 
وتطور أنظمتها السياسية واالقتصادية. 
وفي مج��ال اس��تتباب األمن ف��ي البالد 
أولى خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز ال س��عود »أيده 
اهلل« ه��ذا الجانب ج��ّل اهتمامه ورعايته 
منذ وقت طوي��ل وكان تركي��زه الدائم 
»حفظ��ه اهلل« عل��ى أن االحت��كام إل��ى 
الشريعة اإلسالمية من أهم المرتكزات 
التي يجب أن يقوم عليه��ا البناء األمني 
للمملك��ة العربية الس��عودية, يعضده 
ول��ي عه��ده صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير محمد بن ناي��ف ولي العهد نائب 
الداخلي��ة  ال��وزراء وزي��ر  رئي��س مجل��س 
»حفظه اهلل« رجل األم��ن بالمملكة في 
بح��زم  ومواجهت��ه  لإلره��اب  التص��دي 
وكسر شوكته التي تفتخر بها المملكة 

المحلي��ة  المس��تويات  كاف��ة  عل��ى 
واإلقليمية والدولية. 

المبادرات اإلنسانية
واس��تمرت مب��ادرات المملك��ة العربي��ة 
اإلنس��انية  األعم��ال  ف��ي  الس��عودية 
للمنكوبين  ومساعدًا  داعمًا  وحضورها, 
م��ن  ح��رص  إط��ار  ف��ي  والمحتاجي��ن 
حكوم��ة المملك��ة العربية الس��عودية 
على أن تكون المملكة سّباقة في مد يد 
العون لنجدة أش��قائها في كل القارات 
ف��ي أوق��ات الك��وارث الت��ي تل��م بهم. 
وتّوج��ت ذلك بصدور أمر ملكي بإنش��اء 
مؤسس��ة خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
المل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز آل س��عود 
»رحم��ه اهلل« العالمي��ة لألعم��ال الخيرية 
واإلنس��انية إسهامًا في األعمال الخيرية 
التي ته��دف إلى خدمة الدي��ن والوطن 
ونش��ر  جمع��اء،  واإلنس��انية  واألم��ة 
التس��امح والس��الم، وتحقيق الرفاهية، 

وتطوير العلوم.
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  ولخ��ادم 
سلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« أيادي 
بيض��اء رائ��ده، تعرفه ش��عوب البوس��نة 
والهرس��ك وفلس��طين ولبن��ان ومص��ر 

وأفغانستان وباكستان واألردن والجزائر 
وسوريا والس��ودان وبنجالديش والعراق 
واليم��ن، م��ن خ��الل ترؤس��ه »أي��ده اهلل« 
لجانًا محلية وعليا وش��عبية لمس��اعدة 
المنكوبي��ن في تلك الدول جراء الحروب 
ال��زالزل. أو  الس��يول  أو  الفيضان��ات  أو 
كما كان ل��ه »حفظ��ه اهلل« دور رائد في 
م��ن  بالمملك��ة،  ف��ي  الخي��ري  العم��ل 
خالل جمعية الملك س��لمان لإلس��كان 
اهلل«  »حفظ��ه  ي��رأس  حي��ث  الخي��ري 
مجلس إدارته والذي أس��هم على مدى 
18 عامًا في مس��اعدة األس��ر المحتاجة 
بمنطقة الرياض، عبر إسكانهم، وتنمية 
قدراته��م لتحقي��ق حياة أفض��ل لهم 
وألجياله��م في المس��تقبل ب��إذن اهلل. 
وعل��ى الرغم م��ن حجم المس��ؤولّيات 
الملق��اة عل��ى عات��ق الملك س��لمان بن 
كان  أن  من��ذ  اهلل«  »حفظ��ه  عبدالعزي��ز 
أميرًا إلمارة منطقة الرياض حتى اآلن، إال 
أنه ظ��ل داعمًا ومتابعًا ألعمال الجمعية 
مع نجله صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز ولي 
ول��ي العه��د وزي��ر الدف��اع نائ��ب رئيس 
الجمعية رئيس اللجن��ة التنفيذية، حتى 
حقق��ت في فت��رة زمنية قياس��ية نتائج 
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مثمرة تمثل��ت في صناعة أس��ر منتجة، 
إل��ى  وصل��وا  حت��ى  أفراده��ا  وتعلي��م 
مراحل متقدمة من التعليم الجامعي، 
وتوظي��ف األكّفاء منهم بعد تأهيلهم 
ف��ي قطاع��ات متع��ددة، ودع��م م��ن 
يرغ��ب ف��ي إقامة مش��روع تج��اري حّر، 
ناهيك عن ال��دور المتميز في نفض غبار 

األمية بين تلك األسر.
كم��ا ترأس »أيده اهلل« العديد من اللجان 
والمش��روعات والجمعي��ات ذات الطابع 

اإلنساني والتنموي والخيري.
لقد ٌعرف عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
»حفظه اهلل« حرص��ه واهتمامه بالعمل 
الخي��ري ودعم��ه, وذل��ك انطالق��ًا م��ن 
كلمته خ��الل حف��ل الجمعي��ة الخيرية 
بالري��اض ع��ام 14٢7ه���  لرعاي��ة األيت��ام 
والتي قال فيها: »نحن والحمد هلل دولة 
وش��عبًا أمرنا أن نعتني باأليتام و الفقراء 
وأن نقدم له كل ما نس��تطيع من عون 
وعناي��ة، وه��ذه - والحمد هلل - س��جية 
أبناء هذا الوطن ملكًا وحكومة وشعبًا«. 

اهلل«  »أي��ده  أول��ى  ذات��ه  الس��ياق  وف��ي 
اهتمامًا ش��خصيًا برعاية مرضى الفشل 
الكل��وي، حي��ث أن فعل الخي��ر وتقديم 
البر واإلحس��ان للناس كاف��ة هي صفة 
الزم��ت خ��ادم الحرمين الش��ريفين في 
كل مراحل عم��ره وفي جمي��ع أحواله، 

فقد ُجبل على عمل الخير والسعي 
الحثيث له في تش��ييد المشاريع 

اإلنس��انية والخيري��ة، مما يؤكد 
أنها فطرة وس��جية ورثها من 
الملك  الموحد  المل��ك  والده 
عبدالعزي��ز آل س��عود »طيب 

اهلل ثراه«. 
فالعمل اإلنس��اني والثقافي 

حظ��ي باهتم��ام خادم 
الش��ريفين  الحرمي��ن 

ب��ن  س��لمان  المل��ك 
عبد العزيز آل سعود 
من��ذ  اهلل«  »حفظ��ه 

ع��ام 1٣76ه��� عندم��ا 
م�����ن  ع�����ددًا  رأس 
والهيئات  الجمعي��ات 

واللج��ان الرئيس��ية للعم��ل الخيري في 
الداخ��ل والخ��ارج ورعى ودع��م العديد 
م��ن المش��روعات ذات الصل��ة بخدم��ة 
المجتم��ع عام��ة وخدم��ة ذوي اإلعاقة 
الفخ��ري  الرئي��س  بينه��ا  م��ن  خاص��ة 
للكب��ار  الحركي��ة  اإلعاق��ة  لجمعي��ة 
ومرك��ز األمي��ر س��لمان لبح��وث اإلعاقة 
وجمعية األمير س��لمان الخيرية وغيرها 
من المراكز الت��ي تقدم خدمات عديدة 
في مجال التشخيص والعالج والتأهيل. 
باحتياج��ات  االهتم��ام  مج��ال  وف��ي 
المجتمع والش��باب خاص��ة يولي خادم 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
ب��ن عب��د العزي��ز »حفظ��ه اهلل« اهتمامًا 
كبي��رًا بكافة احتياجات أف��راد المجتمع 
والش��باب خاص��ة م��ن أج��ل أن يكون��وا 
عماد المس��تقبل ومصدر فخ��ر للوطن 
من خالل س��عيه الحثيث إليصال رسالة 
تأسيس روح المبادرة وترسيخها لديهم 
واإلس��هام ف��ي بن��اء جي��ل مب��دع م��ن 
القي��ادات الش��ابة للمش��اركة في دفع 
وتحقي��ق  الوطن��ي  االقتص��اد  مس��يرة 
التقدم واالزدهار للوطن وأبناءه في كل 
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المجاالت. 
فيعم��ل مركز الملك س��لمان للش��باب 
وروح  الري��ادي  العم��ل  روح  ب��ث  عل��ى 
المنافس��ة الش��ريفة وإثبات ال��ذات لدى 
ش��باب الوطن, إضافة إل��ى جائزة الملك 
س��لمان لش��باب األعم��ال الت��ي تش��مل 
ثمانية فروع لألعمال الصناعية والتجارية 
والخدمية والزراعية وغيرها وما تحققه 
م��ن نجاح��ات له��و يمث��ل أكب��ر داع��م 

ومحفز ألبناء الوطن.

قضايا األمة اإلسالمية
اإلس��المية  األم��ة  قضاي��ا  ش��غلت 
وتطوراتها دومًا اهتمام قادة وحكومة 
المملكة العربية الس��عودية، ومن ذلك 
دعوتها لعقد القمة االس��تثنائية الثالثة 
في مك��ة المكرمة في يومي 5 و 6 ذي 
القع��دة 14٢6ه� الموافق 7 و 8 ديس��مبر 
٢٠٠5م إيمان��ًا منها بض��رورة إيقاظ األمة 
اإلس��المية وإيج��اد ن��وع م��ن التكام��ل 

اإلسالمي بين شعوبها ودولها والوصول 
إلى صيغة عصرية للتعام��ل فيما بينها 
أواًل وم��ع ال��دول األخ��رى التي تش��اركنا 
الحي��اة عل��ى ه��ذه األرض ثاني��ًا، إضاف��ة 
إل��ى العمل الج��اد على حل مش��كالت 
الدول الفقيرة م��ن خالل صندوق خاص 
لدعمه��ا وجعلها تقف عل��ى قدميها. 
التضام��ن  قم��ة  لعق��د  دع��ت  كم��ا 
اإلس��المي ف��ي مك��ة المكرم��ة يومي 
٢6 و ٢7 رمض��ان 14٣٣ه��� الموافق 14 و 15 
أغس��طس ٢٠1٢م التي جاءت في وقتها 
لل��ّم ش��مل األم��ة اإلس��المية وتأكي��د 
اللحمة بين البلدان اإلس��المية ولتدعيم 
تمسك األمة اإلس��المية بدينها الحنيف 
وإع��ادة اللحم��ة إل��ى ش��عوبها وتعزيز 
التضامن العربي واإلس��المي في عالم 

تحكمه التوترات والصراعات.
م��ن  استش��عارًا  القم��ة  ه��ذه  وج��اءت 
الدقيق��ة  الب��الد لألوض��اع  ق��ادة ه��ذه 
والخطيرة التي تش��هدها األمة وأهمية 
التش��اور م��ع إخوانه��م الق��ادة حي��ال 
التص��دي له��ذه التحدي��ات بم��ا يحفظ 
ومنعته��ا  عزته��ا  اإلس��المية  لألم��ة 
ويعم��ق تضامنها، حي��ث انبثق عن هذه 
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القم��ة ميث��اق مك��ة المكرم��ة لتعزي��ز 
التضامن اإلس��المي، والدع��وة الكريمة 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  باقت��راح 
المل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز »رحم��ه 
اهلل« إنش��اء مرك��ز للحوار بي��ن المذاهب 
اإلس��المية يكون مقّره مدين��ة الرياض. 
الس��عودية  العربية  المملك��ة  وواصلت 
ف��ي عه��د خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
»حفظه اهلل« اهتمامها بقضايا اإلسالم 
والمس��لمين من خ��الل عنايتها بخدمة 
الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما 
تس��تطيع إذ بلغ ما أنفق على المدينتين 
المقدس��تين مك��ة المكرم��ة والمدينة 
المن��ورة خ��الل الس��نوات األخي��رة أكث��ر 
من س��بعين مليار ريال ش��ملت توسعة 
ون��زع  الملكي��ات  الش��ريفين  الحرمي��ن 
وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير 
ش��بكات الخدم��ات واألنف��اق والط��رق. 
أما في المجال السياسي فقد حافظت 
المملك��ة على نهجه��ا ال��ذي انتهجته 
منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل 
سعود »رحمه اهلل« القائم على سياسة 
االعت��دال واالتزان والحكم��ة وبعد النظر 
عل��ى الصع��د كاف��ة ومنه��ا الصعي��د 
الخارج��ي الذي يهدف لخدمة اإلس��الم 
والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومّد 
ي��د العون والدعم له��م في ظل نظرة 
متوازن��ة مع مقتضي��ات العصر وظروف 
العالق��ات  وأس��س  الدول��ي  المجتم��ع 
الدولي��ة المرعية المعم��ول بها بين دول 
العال��م كاف��ة منطلق��ة م��ن القاعدة 
األس��اس التي أرساها المؤس��س الباني 
الصحيحة.  اإلس��المية  العقي��دة  وه��ي 

الخارجي��ة  السياس��ة  برح��ت  وم��ا 
الس��عودية  العربي��ة  للمملك��ة 

تعب��ر بص��دق ووض��وح مقروني��ن 
بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم 

تج��اه قضاي��ا األم��ة العربي��ة 
ومصالحه��ا  وش��ؤونها 

ومشكالتها  المش��تركة 
وف��ى مقدمتها القضية 

المس��جد  واس��تعادة  الفلس��طينية 
أج��ل  م��ن  والعم��ل  المب��ارك  األقص��ى 
تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك 
بميثاق الجامع��ة العربية وتثبيت دعائم 
التضام��ن العرب��ي عل��ى أس��س تكف��ل 

استمراره لخير الشعوب العربية.
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  ولخ��ادم 
سلمان بن عبدالعزيز أياد بيضاء ومواقف 
عربي��ة وإس��المية نبيل��ة تج��اه القضاي��ا 
مقدمه��ا  وف��ى  واإلس��المية  العربي��ة 
القضية الفلس��طينية حيث استمر على 
نه��ج وال��ده المل��ك عبدالعزي��ز »رحم��ه 
اهلل« ف��ي دع��م القضي��ة الفلس��طينية 
بالس��عي  ومعنوي��ًا  ومادي��ًا  سياس��يًا 
الج��اد والمتواص��ل لتحقي��ق تطلع��ات 
الش��عب الفلس��طيني في العودة إلى 
أرض��ه وإقام��ة دولت��ه المس��تقلة على 
تراب��ه الوطن��ي وتبن��ي قضي��ة الق��دس 

ومناصرتها بكل الوسائل.
القضي��ة  »إن  اهلل«:  »أي��ده  ق��ال  فق��د 

الفلس��طينية ف��ي مقدم��ة اهتماماتنا، 
العربي��ة  المملك��ة  موق��ف  ويظ��ل 
الس��عودية كما كان دائمًا، مستندًا إلى 
ثواب��ت ومرتكزات ته��دف جميعها إلى 
تحقيق الس��الم الش��امل والع��ادل في 
المنطقة، وعلى أساس استرداد الحقوق 
المش��روعة للش��عب الفلس��طيني، بما 
في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته 
الشريف،  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
وه��و أم��ر يتفق م��ع ق��رارات الش��رعية 
الدولي��ة، ومب��ادرة الس��الم العربية عام 
٢٠٠٢م الت��ي رحب به��ا المجتمع الدولي 

وتجاهلتها إسرائيل«.
العربي��ة  المملك��ة  »ت��رى  وأض��اف: 
الس��عودية أنه ق��د حان الوق��ت لقيام 
المجتمع الدولي بمسؤولياته، من خالل 
ص��دور ق��رار م��ن مجل��س األم��ن بتبني 
مبادرة السالم العربية، ووضع ثقله في 
اتجاه القبول بها، وأن يتم تعيين مبعوث 
دولي رفيع تكون مهمته متابعة تنفيذ 
بالمب��ادرة«. الصل��ة  ذي  الدول��ي  الق��رار 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  يذك��ر  وعندم��ا 
عبدالعزي��ز يذكر العمل اإلنس��اني، ومن 
ذلك حملة خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
ف��ي  الفلس��طيني  الش��عب  إلغاث��ة 
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غ��زة الت��ي بذل��ت جه��ودا كبي��رة ف��ي 
التخفي��ف م��ن معاناته��م م��ن خ��الل 
تقدي��م المعون��ات المادي��ة ل��� »األنوروا« 
مش��تملة  الفلس��طينية  األراض��ي  ف��ي 

والتعلي��م  والصح��ة  اإلي��واء  عل��ى 
مباش��رة  بمتابع��ة  وذل��ك  والتنمي��ة 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  م��ن 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي 

العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية المش��رف الع��ام على الحملة، 
وأس��همت في تّلمس احتياجات األس��ر 
المتض��ررة من الفق��راء واألرامل واأليتام 
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والمرض��ى وغيرهم م��ن أبناء الش��عب 
البرام��ج  م��ن  ع��دٍد  عب��ر  الفلس��طيني 
الغذائي��ة واإلغاثي��ة واإليوائي��ة والطبية 

والتنموي��ة  والتعليمي��ة  واالجتماعي��ة 
والعدي��د م��ن المش��روعات اإلس��كانية 
التي تج��اوزت تكلفته��ا »1,1٢٠,٠٠٠,٠٠٠« ريال.

القضية اليمنية
اليمني��ة وم��ا  بالقضي��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
ش��هده اليمن الش��قيق من أحداث تعد 
تهديدًا ألمنه بش��كل خ��اص والمنطقة 
واس��تقرارها ومصالح ش��عوبها بشكل 
ع��ام، فق��د أك��دت المملك��ة العربي��ة 
»اإلع��الن  يس��مى  م��ا  أن  الس��عودية 
الدستوري« الذي أصدره الحوثيون، انقالب 
عل��ى الش��رعية، لتعارض��ه م��ع القرارات 
الدولي��ة المتعلقة باليم��ن، وتنافيه مع 
المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع 
الدول��ي، وآليته��ا التنفيذي��ة، ومخرجات 
الح��وار الوطن��ي اليمن��ي، مؤك��دة على 
ف��ي  للش��رعية  الداعم��ة  المواق��ف 
الجمهورية اليمني��ة ممثلة في فخامة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي وللش��عب 
اليمن��ي الش��قيق، واس��تعداد المملكة 
و دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج 
العربية لب��ذل الجهود كافة لدعم أمن 
اليمن واستقراره، وعلى ضرورة مساعدة 
الش��عب اليمن��ي الش��قيق للخ��روج من 
هذه األحداث الخطيرة بما يحافظ على 
أم��ن اليم��ن واس��تقراره ووحدت��ه وأمن 

واستقرار المنطقة.
كما أعربت المملكة عن أسفها لما آلت 
إلي��ه األوض��اع ف��ي الجمهوري��ة اليمنية 
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الش��قيقة، مبدي��ة تطلعه��ا ألن يك��ون 
خ��روج فخام��ة الرئيس عبد رب��ه منصور 
ه��ادي رئي��س الجمهوري��ة اليمني��ة، من 
مقر إقامته اإلجبارية، ووصوله إلى عدن، 
خطوة مهم��ة لتأكيد الش��رعية، داعية 

أبناء الش��عب اليمني إلى االلتفاف حول 
رئيس��هم م��ن أج��ل ممارس��ة مهام��ه 
الدس��تورية، ودف��ع العملية السياس��ية 
الس��لمية، وإخ��راج بالدهم م��ن الوضع 

الخطير الذي وصلت إليه. 

وأك��دت المملك��ة وقوفها إل��ى جانب 
بإمكاناتها  اليمني  والش��عب  الش��رعية 
كافة، وتأكيدها على أهمية االس��تجابة 
العاجلة من قبل كل األطياف السياسية 
في اليمن الراغبين في المحافظة على 
أمن واس��تقرار اليم��ن، وإدانته��ا لجميع 
االعت��داءات والتفجي��رات اإلرهابي��ة التي 
لن تؤدي إال إل��ى المزيد من زعزعة األمن 
اليمني��ة  الجمهوري��ة  ف��ي  واالس��تقرار 
وتع��رض أبنائه��ا إل��ى الفتن��ة والتدمي��ر.

»سلمان« الحزم
ولعدم اس��تجابة الحوثيي��ن المتمردين 
الخليجي��ة  والمب��ادرات  الن��داءات  ل��كل 
األزم��ة  ه��ذه  م��ن  للخ��روج  والدولي��ة 
وإمعانهم في س��لب مقدرات الشعب 
اليمني الش��قيق، واختط��اف البالد والزج 
بها ف��ي حضن قوى إقليمي��ة ال يهمها 
مصلح��ة اليمن بقدر ما ته��دف لزعزعة 
أم��ن المنطق��ة وخل��ط أوراقه��ا س��عيًا 
لمصالح ضيق��ة, أدى إلى طل��ب الرئيس 
المملك��ة ودول مجل��س  اليمن��ي م��ن 
إلنق��اذ  العس��كري  للتدخ��ل  التع��اون 
الشعب اليمني وحمايته من المليشيات 

الحوثية.
فقد انطلق��ت عمليات عاصف��ة الحزم 
بأم��ر خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبد العزيز آل س��عود القائد 
العس��كرية  الق��وات  لكاف��ة  األعل��ى 
لحماي��ة جمهورية اليمن وش��عبها من 
ع��دوان الميليش��يات الحوثي��ة نظ��رًا لما 
تشكله تلك المليشيات من تهديد كبير 
ألم��ن المنطقة واس��تقرارها ولممراتها 
البحري��ة عل��ى البحر األحم��ر في مضيق 

باب المندب وخليج عدن. 
الح��زم  عاصف��ة  عملي��ة  وش��هدت 
العس��كرية مش��اركة ع��دد م��ن الدول 
الش��قيقة وتأيي��د عربي و دولي واس��ع 
نصابه��ا  إل��ى  األم��ور  إع��ادة  به��دف 
واإلسهام في إعادة بناء اليمن الشقيق 
ولتحقيق األمن واالستقرار فيه ولتنعم 
يس��ودها  أخوي��ة  بعالق��ات  المنطق��ة 
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االحترام المتبادل دون تعد أو اس��تغالل 
للظروف وزعزعة لالستقرار.

إل��ى  اس��تنادًا  الح��زم  عاصف��ة  وتأت��ي 
اتفاقي��ة الدف��اع العربي المش��ترك في 
ميث��اق جامع��ة ال��دول العربي��ة وعل��ى 
الم��ادة 51 م��ن ميث��اق األم��م المتحدة 
وانطالق��ًا م��ن مس��ؤولياتها في حفظ 
ووحدته��ا  العربي��ة  األوط��ان  س��المة 

وحفظ سيادتها واستقاللها. 
وفي هذا الس��ياق قال خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين »أي��ده اهلل« ف��ي كلمته التي 
ألقاه��ا ف��ي القم��ة العربي��ة بالقاه��رة 
في ٢٠15/٣/٢8م: »الس��تمرار المليش��يات 
الحوثي��ة المدعوم��ة من ق��وى إقليمية 
هدفه��ا بس��ط هيمنته��ا عل��ى اليم��ن 
وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة 
في تعنتها ورفضها لتحذيرات الشرعية 
ومجل��س  التع��اون  ومجل��س  اليمني��ة 
الس��لمية،  المب��ادرات  ولكاف��ة  األم��ن 
عل��ى  عدوانه��ا  ف��ي  قدم��ًا  والمض��ي 
الش��رعية  وس��لطته  اليمن��ي  الش��عب 

وتهدي��د أم��ن المنطق��ة؛ فق��د ج��اءت 
الش��قيقة والصديقة  ال��دول  اس��تجابة 
المش��اركة ف��ي عاصفة الح��زم لطلب 
فخامة رئي��س الجمهوري��ة اليمنية عبد 
ربه منص��ور ه��ادي للوقوف إل��ى جانب 
اليمن الشقيق وش��عبه العزيز وسلطته 
الش��رعية وردع الع��دوان الحوث��ي الذي 
يش��كل تهدي��دًا كبي��رًا ألم��ن المنطقة 
واس��تقرارها وتهدي��دًا للس��لم واألم��ن 

الدولي ومواجهة التنظيمات اإلرهابية«.
وأكد خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
اهلل«   »حفظ��ه  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
تطل��ع المملك��ة وق��وات التحال��ف إلى 
أن تدف��ع عملي��ة »إع��ادة األم��ل« جميع 
األطراف اليمني��ة للحوار وفق��ًا للمبادرة 
التنفيذية ومخرجات  الخليجية وآليته��ا 
الحوار الوطني اليمني من خالل االلتزام 
التام بق��رار مجلس األم��ن الدولي رقم 
لينع��م  تنفي��ذه،  ف��ي  واإلس��راع   »٢٢16«
واالس��تقرار. باألم��ن  الش��قيق  اليم��ن 
واس��تمرارًا لمس��اعدة الش��عب اليمن��ي 

الش��قيق وفيما يخص األعمال اإلنسانية 
الحرمي��ن  خ��ادم  أعل��ن  واإلغاثي��ة 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود »أي��ده اهلل« تأس��يس مرك��زًا 
لألعمال اإلنس��انية واإلغاثية في الرياض 
تح��ت مس��مى »مرك��ز المل��ك س��لمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية« للوقوف إلى 
جان��ب كثير من القضايا وفي مقدمتها 
األزمة ف��ي اليمن، آماًل أن يحظى المركز 
وال��دول  المتح��دة  األم��م  بمش��اركة 
الراعية للمبادرة الخليجي��ة بفاعلّية في 

جميع نشاطاته.
وق��ام »حفظ��ه اهلل« ف��ي ٢4 رجب 14٣6 
ه� المواف��ق 1٣ ماي��و ٢٠15م بوضع حجر 
األس��اس للمق��ر الدائ��م للمرك��ز قائ��اًل: 
»انطالق��ًا م��ن تعالي��م ديننا اإلس��المي 
الحني��ف الت��ي توج��ب إغاث��ة الملهوف 
والمحافظ��ة  المحت��اج  ومس��اعدة 
عل��ى حي��اة اإلنس��ان وكرامت��ه وصحته 
للمملك��ة  اإلنس��اني  لل��دور  وامت��دادًا 
العربية الس��عودية ورس��التها العالمية 
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في ه��ذا المج��ال, فإننا نعلن تأس��يس 
ووضع حجر األس��اس لهذا المركز الذي 
واألعم��ال  لإلغاث��ة  مخصص��ًا  س��يكون 
إلغاث��ة  رائ��دًا  دولي��ًا  ومرك��زًا  اإلنس��انية 

المجتمع��ات الت��ي ُتعاني م��ن الكوارث 
معاناته��ا  ورف��ع  مس��اعدتها  به��دف 

لتعيش حياة كريمة«.
وتاب��ع »حفظ��ه اهلل« قائ��اًل: »إنن��ا به��ذه 
المناس��بة ُنعل��ن ع��ن تخصي��ص ملي��ار 
ري��ال لألعم��ال اإلغاثية واإلنس��انية لهذا 
المرك��ز إضافة إل��ى ما س��بق أن وّجهنا 
به م��ن تخصيص ما يتج��اوز مليار ريال 
اإلنس��انية  لالحتياج��ات  اس��تجابة 
اليمني الشقيق«.  واإلغاثية للش��عب 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  أص��در  كم��ا 
عبدالعزي��ز قرارًا بتصحي��ح أوضاع 
ف��ي  اليمنيي��ن  المقيمي��ن 
المملك��ة بطريق��ة غير 
والس��ماح  نظامية 
له��م بالعم��ل 

لتخفي��ف 
ء  عب��ا أل ا

كس��ب  م��ن  ولتمكينه��م  عليه��م 
العي��ش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم، 
المملك��ة  »أي��ده اهلل« اس��تمرار  مؤك��دًا 
ف��ي جهوده��ا الرامية إلى دع��م اليمن 
الش��قيق بكاف��ة اإلمكان��ات الممكن��ة، 
حت��ى يتمكن م��ن اجتياز أزمت��ه وليعود 
العرب��ي. محيط��ه  ف��ي  فاع��اًل  عض��وًا 
ووس��ط تل��ك التح��ركات كان لصاح��ب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ب��ن عبدالعزيز ول��ي ولي العه��د النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الدور المش��رف في خدمة دينه ووطنه 
تمثل في إش��رافه المباشر على عمليات 
»عاصف��ة الح��زم« من أجل نص��رة الحق، 
فض��اًل ع��ن متابعة س��موه المس��تمرة 

لعمليات إعادة األمل. 

األزمة السورية
وفيما يختص باألزمة السورية، رأى الملك 
المفدى أن ما تضمنه بيان »جنيف1« يمثل 
مدخاًل لتحقيق الس��الم واالستقرار في 
س��وريا، مؤك��دًا أهمي��ة أال يك��ون لرموز 
النظام الحالي دور في مستقبل سوريا، 
كما أشار »أيده اهلل« إلى أن األزمة السورية 
ال زالت ت��راوح مكانها, ومع اس��تمرارها, 
ستستمر معاناة وآالم الشعب السوري 
المنك��وب بنظام يقصف القرى والمدن 
بالطائ��رات والغ��ازات الس��امة والبراميل 
المتفج��رة, ويرفض كل مس��اعي الحل 

السلمي اإلقليمية والدولية«.
وق��ال »حفظ��ه اهلل«: »إن أي جهد إلنهاء 
المأس��اة الس��ورية يجب أن يس��تند إلى 
إع��الن مؤتمر جنيف األول, وال نس��تطيع 
تص��ور مش��اركة من تلطخ��ت أياديهم 
بدم��اء الش��عب الس��وري ف��ي تحدي��د 

مستقبل سوريا«.
وعلى صعيد مش��اركة خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود »حفظ��ه اهلل« ف��ي المحافل 
الدولي��ة فقد ترأس في ال� ٢8 من ش��هر 
م��ارس ٢٠15م, وف��د المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية المش��ارك في مؤتمر القمة 
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العربية في دورته السادسة والعشرين, 
التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية 
مصر العربية بحضور رؤس��اء تلك الدول.
وبح��ث المل��ك المف��دى خ��الل القم��ة 
الس��احات  عل��ى  األوض��اع  مس��تجدات 
العربي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة, مؤك��دًا 
فيما يختص بالش��أن العرب��ي أن الواقع 
المؤل��م الذي تعيش��ه عدد م��ن بلداننا 
العربي��ة، م��ن إره��اب وصراع��ات داخلية 
حتمي��ة  نتيج��ة  ه��و  للدم��اء،  وس��فك 

للتحالف بي��ن اإلره��اب والطائفية، الذي 
تق��وده ق��وى إقليمي��ة أدت تدخالته��ا 
الس��افرة ف��ي منطقتن��ا العربي��ة إل��ى 
زعزعة األمن واالستقرار في بعض دولنا.

كما ت��رأس »حفظ��ه اهلل« ي��وم ٢6 
الع��ام  ه��ذ  رج��ب  ش��هر  م��ن 

ماي��و   5 المواف��ق  14٣6ه��� 
التش��اوري  االجتماع  ٢٠15م 

الخام��س عش��ر لق��ادة 
دول مجل��س التعاون 

الري��اض. ف��ي  عق��د  ال��ذي  الخليج��ي 
وأتت تلك الخطوات في فترة وجيزة من 
تولي خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود »حفظه 
المملك��ة  ف��ي  الحك��م  مقالي��د  اهلل« 
التي حقق فيه��ا العديد م��ن اإلنجازات 
الس��ديدة  رؤاه  م��ن  النابع��ة  التنموي��ة 
الرامية إلى النهوض بالبالد على مختلف 
الصعد المس��ت احتياجات أبناء الوطن، 
عالوة عل��ى تحقيق المكان��ة المرموقة 
للمملك��ة إقليمي��ًا ودوليًا عب��ر عدد من 
القرارات التي أس��همت في رسم وحدة 
خليجية عربية تضم��ن بحول اهلل تعالى 
حماي��ة أم��ن المنطقة وتعزي��ز التالحم 

العربي العربي.
حف��ظ اهلل خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
ناي��ف نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء وزير 
الداخلي��ة، وول��ي ول��ي العه��د صاح��ب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء وزير 
الدف��اع... وأدام اهلل على ب��الد الحرمين 
الش��ريفين نعمة األمن واألم��ان والرخاء 

واالستقرار.
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أقوال وخطب الملك عبدالعزيز أسست لنهج 
قويم سار عليه أبناءه الملوك من بعده
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الرياض � واس
انتهج الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود »رحمه اهلل« في تعامله 
مع مواطنيه سياس��ة قائمة على الش��ورى والتناصح م��ع الرعية واغتنام 
الفرص لتبادل الرأي مسترش��دًا بما جاء به ديننا اإلس��المي الحنيف، فكان 
له��ذا النه��ج القوي��م الذي س��ار عليه أبن��اؤه من بع��ده األثر الكبي��ر فيما 
تعيش��ه المملك��ة وأهله��ا من تالح��م وتطور كبي��ر قائم عل��ى تعاضد 

الدولة والمواطنين.
وتجس��يدًا لهذا النهج كانت لقاءات الملك عبدالعزيز مستمرة ومتواصلة 
م��ع المواطني��ن يقدم له��م النصح ويس��دي له��م التوجي��ه، ورغم أنه 
كان يعم��ل أكثر مما يق��ول إال أنه ترك لنا كلمات خالدة تس��جل حكمته 
ورجاحة فكره ورأيه حيث كانت كلمته موقف يلتزم به ونهج يس��ار عليه 

وحق يصدع باطل األعداء.

، انتهج الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود »رحمه اهلل« 
قائمة على الشورى والتناصح ،في تعامله مع مواطنيه سياسة 
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وجمعت وكال��ة األنباء الس��عودية في 
ه��ذا التقرير فق��رات مختارة م��ن أقوال 
وخط��ب المل��ك عبدالعزي��ز »رحمه اهلل« 
توضح نهجه الس��ليم وتفكيره العميق 

ونظرته الصائبة لمختلف األمور.
المل��ك  ألق��اه  ال��ذي  الخط��اب  فف��ي 
عبدالعزي��ز » يرحم��ه اهلل« في الجلس��ة 
االفتتاحية لمجلس الشورى في السابع 
من ربيع األول م��ن عام 1٣49ه� الموافق 
األول م��ن أغس��طس 19٣٠م يتضح مدى 
إدراكه ألم��ور الدولة صغيره��ا وكبيرها 
وحرص��ه الت��ام عل��ى تقدم ه��ذه البالد 
ورقي ش��عبها حيث يقول »يرحمه اهلل« 
مخاطبًا أعضاء المجل��س: »إن أمامكم 
الي��وم أعمااًل كثي��رة من موازن��ة للدوائر 
الحكومي��ة ونظ��م م��ن أجل مش��اريع 
عام��ه تتطلب جه��ودًا أكثر م��ن جهود 
العام السابق وأن األمة تنتظر منكم ما 
هو المأم��ول منكم م��ن الهمة وعدم 
إضاع��ة الوقت الثمين إال بم��ا فيه فائدة 

البالد المقدسة«.

وقد ح��رص المل��ك عبدالعزي��ز »يرحمه 
السياس��ة  مب��ادئ  إرس��اء  عل��ى  اهلل« 
الس��عودية م��ن منطلق تعالي��م الدين 
اإلس��المي الحني��ف حي��ث أصبحت هي 
النه��ج ال��ذي يتوخ��اه ف��ي كل عالقاته 
وتعامالت��ه مع اآلخرين وم��ن خالل هذا 
النهج اكتس��بت السياس��ة الس��عودية 
الصدق والوضوح الذي تس��ير عليه حتى 

اليوم في تعامالتها مع كافة الدول.
عبدالعزي��ز  المل��ك  يق��ول  ذل��ك  وف��ي 
الش��ورى  مجل��س  أعض��اء  مخاطب��ًا 
ومح��ددًا له��م الطريق الصحي��ح الذي 
ال��ذي  الس��وي  والمنه��ج  يس��لكونه 
أن  تعلم��ون  »وإنك��م  علي��ه:  يس��يرون 
أس��اس أحكامن��ا ونظمن��ا ه��و الش��رع 
اإلس��المي وأنتم في تلك الدائ��رة أحرار 
في س��ن كل نظام وإق��رار العمل الذي 
ترون��ه موافق��ًا لصالح البالد على ش��رط 
أال يك��ون مخالفًا للش��ريعة اإلس��المية 
ألن العمل الذي يخالف الشرع لن يكون 
مفيدًا ألحد والضرر كل الضرر هو الس��ير 

عل��ى غي��ر األس��اس ال��ذي ج��اء ب��ه نبينا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم«.

كلمات وضع فيها قائد اإلصالح وموحد 
هذه البالد تعاليم اإلس��الم دائمًا نصب 
عيني��ه ويعطيه��ا األولوي��ة ف��ي جميع 
مناح��ي الحي��اة فما يتفق مع اإلس��الم 
يأخذ به وما يتنافى مع اإلس��الم يتركه 

غير مأسوف عليه.
ويواصل المل��ك عبدالعزي��ز خطابه إلى 
أعض��اء مجلس الش��ورى يحثه��م فيه 
على تأمين راحة الحجاج حيث يقول: »وال 
أحتاج في هذا الموقف أن أذكركم بأن 
ه��ذا البلد المقدس يتطل��ب النظر فيما 
يحف��ظ حقوق أهل��ه وما يؤم��ن الراحة 
لحجاج بيت اهلل الح��رام ولذلك فإنكم 
م��ا  إزاء  عظيم��ة  مس��ؤولية  تتحمل��ون 
يع��رض عليكم من النظم والمش��اريع 
س��واء كان��ت تتعل��ق بالب��الد أو بوف��ود 
الحج��اج م��ن حيث اتخ��اذ النظ��م التي 
تحفظ راحته��م واطمئنانهم في هذا 

البلد المقدس«.
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بثاق��ب  عبدالعزي��ز  المل��ك  أدرك  وق��د 
بصره أن التالح��م والتواصل بين القيادة 
والشعب وسياسة الباب المفتوح هما من 
أفضل الس��بل وأنجعها لخدمة الوطن 
ورقيه��ا. الب��الد  ولتق��دم  والمواطني��ن 
المل��ك  أقام��ه  ال��ذي  الحف��ل  فف��ي 
الخام��س  ف��ي  ج��ده  ف��ي  عبدالعزي��ز 
والعش��رين م��ن مح��رم ع��ام 1٣55ه��� 
الموافق الس��ابع عش��ر من أبريل 1946م 
بمناس��بة انته��اء موس��م الح��ج وقرب 
س��فره إل��ى الرياض ق��ال »يرحم��ه اهلل«: 
»المقصد م��ن اجتماعنا الليلة أن نتناصح 
م��ا  عل��ى  من��ا  كل  ويطل��ع  ونتعاض��د 
عند اآلخ��ر من جه��ة ومن جه��ة أخرى 
لنودعكم ألننا على جناح سفر وسنغادر 
هذا البلد قريبًا وإن��ه ليعز علينا مغادرته 
ولكن المصلح��ة تقضي بهذه التنقالت 
ثم هناك مسألة أحب أن أشرحها لكم 

ألن في نفسي منها شيء.
أن��ا ال أحب أن أش��ق عل��ى الن��اس ولكن 
الواجب يقضي ب��أن أصارحكم.. إننا في 
أشد الحاجة إلى االجتماع واالتصال بكم 
لتكونوا على علم تام بما عندنا ونكون 
على علم تام بما عندكم، وأود أن يكون 
ه��ذا االتص��ال مباش��رة وفي مجلس��ي 
لتحمل��وا إلين��ا مطال��ب ش��عبنا ورغباته 
وتحمل��وا إلى الش��عب أعمالن��ا ونوايانا.. 

بالش��عب  اتصال��ي  أود أن يك��ون  إنن��ي 
وثيقًا دائمًا ألن ه��ذا أدعى لتنفيذ رغبات 
مجلس��ي  س��يكون  لذل��ك  الش��عب.. 
يري��د الحض��ور. مفتوح��ًا لحض��ور م��ن 
أن��ا أود االجتماع بك��م دائمًا ألكون على 
اتصال تام بمطالب شعبنا وهذه غايتي 

من وراء هذا االتصال«.
ف��ي  الكري��م  نهج��ه  عل��ى  واس��تمرارًا 
توجي��ه النص��ح للرعية وش��رح مالها وما 
عليه��ا، ق��ال »يرحمه اهلل« ف��ي الخطاب 
الذي ألق��اه في الحف��ل التكريمي الذي 
أقيم على ش��رفه بمناسبة س��فره إلى 
الري��اض ف��ي الثان��ي م��ن صف��ر 1٣55ه� 
المواف��ق الراب��ع والعش��رين م��ن أبري��ل 
19٣6م: »إن على الش��عب واجبات وعلى 
والة األم��ر واجبات.. أما واجبات الش��عب 
فهي االس��تقامة ومراعاة ما يرضي اهلل 
ورس��وله ويصلح حالهم والتآلف والتآزر 
مع حكومتهم للعم��ل فيما فيه رقي 

بالدهم وأمتهم.
إن خدم��ة الش��عب واجب��ة علين��ا لهذا 
فنح��ن نخدمه بعيونن��ا وقلوبنا 
ون��رى أن م��ن ال يخ��دم ش��عبه 

ويخلص له فهو ناقص«.
ومن ذات المنطل��ق الذي أدار 
به الملك عبدالعزيز شئون 

بنى  ومواطنيه  ب��الده 
»رحمه اهلل« 

الع��رب  أش��قائها  م��ع  ب��الده  عالق��ات 
والمس��لمين وأق��ام عالق��ات قويه مع 

المجتمع الدولي.
وكان صريح��ًا ف��ي تعامل��ه م��ع كافة 
القضاي��ا الت��ي ته��م أمت��ه عل��ى كافة 
األصعدة وقد أثبتت األحداث المتعاقبة 
حتى يومنا ه��ذا رؤيت��ه الصائبة ونهجه 
الصحي��ح ف��ي كاف��ة أقوال��ه وأفعال��ه 
فكانت تلك الرؤية وذلك النهج القاعدة 
واألس��اس القويم تسير عليها المملكة 

في جميع تعاملها داخليًا وخارجيًا.
»يرحم��ه  ألق��اه  ال��ذي  الخط��اب  فف��ي 
اهلل« ف��ي المأدب��ة الكبرى الت��ي أقامها 
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،حرص الملك عبدالعزيز »يرحمه 
اهلل« على إرساء مبادئ السياسة 

اإلسالمي الحنيف ،السعودية من منطلق تعاليم الدين 

،ترك لنا الملك عبدالعزيز كلمات 
خالدة تسجل حكمته ورجاحة فكره 

به ونهج يسار عليه ،ورأيه حيث كانت كلمته موقف يلتزم 

مك��ة  ف��ي  الح��رام  اهلل  بي��ت  لحج��اج 
المكرمة ف��ي 9 ذي الحجة عام 1٣64ه� 
خص��ص  1945م  نوفمب��ر   15 المواف��ق 
الجان��ب األكبر من خطاب��ه للحديث عن 
قضي��ة فلس��طين حي��ث ق��ال »يرحمه 
اهلل«: »إن مس��ألة فلسطين هي أهم ما 

يش��غل أف��كار المس��لمين والعرب في 
هذه األي��ام وه��ي المس��ألة التي يجب 
أن تك��ون موض��ع عناية الجمي��ع ومدار 
اهتمامه��م. وم��ع إنن��ي ال أح��ب كثرة 
الكالم وأفضل العم��ل الصامت المثمر 
فإنن��ي أق��ول بصراحة أن الس��كوت عن 

قضي��ة فلس��طين ال يواف��ق المصلحة 
وق��د س��بق ل��ي أن تكلم��ت م��ع أركان 
تحدث��ت  كم��ا  البريطاني��ة  الحكوم��ة 
مط��واًل م��ع الرئي��س روزفل��ت وذك��رت 
بكل صراحة الحيف ال��ذي أصاب إخواننا 
عرب فلس��طين والعن��ت والقهر اللذين 
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خضع��وا لهم��ا وطالب��ت وطلب��ت م��ن 
الرئي��س الراحل إنصاف عرب فلس��طين 
الفعلي��ة  بالمس��اعدات  يك��ن  ل��م  إن 
فعلى األقل الوقوف على الحياد وعدم 

مساعدة اليهود عليهم«.
وتم��ر ذك��رى الي��وم الوطني بن��ا ونحن 
نعيش واقعًا مش��رقا أرس��اه المؤسس 
الباني الملك عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن 
الفيص��ل.. نس��تعيد ذكرى ذل��ك البطل 
وهو يق��ول: »أنا لس��ت من رج��ال القول 
الذين يرمون اللفظ بغير حساب أنا رجل 
عم��ل إذا قل��ت فعلت وعي��ب علي في 
دين��ي وش��رفي أن أق��ول ق��واًل ال أتبعه 
بالعمل وهذا ش��يء ما اعت��دت عليه وال 

أحب أن أتعوده أبدًا«.
نعم كان »رحم��ه اهلل« صادق القول.. إذا 
قال عم��ل وإذا عمل أنج��ز.. كان صاحب 
مب��دأ وصاح��ب منهج س��ار علي��ه أبناؤه 
من بعده متلمس��ين خط��اه مع إضافة 
المزي��د من اإلنجازات التي تس��جل لهم 

في التاريخ بمداد من ذهب.

،أدرك الملك عبدالعزيز بثاقب بصره أن سياسة 
الوطن والمواطنين وتقدم البالد ورقيها ،الباب المفتوح من أفضل السبل وأنجعها لخدمة 
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الرياض � واس
نوه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ول��ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه 
اهلل - بما تعيش��ه المملكة بقيادة خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود - أعزه اهلل ورعاه - من 
أمن وأم��ان وإطمئنان وتطور وازدهار في مناحي الحياة كافة 
بفض��ل اهلل ث��م بفضل ما أس��س علي��ه كيانها جالل��ة الملك 
عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن الفيصل - رحمه اهلل - من احتكام 
إل��ى كت��اب اهلل الكري��م وس��نة رس��وله األمي��ن والعمل على 
خدمة اإلسالم ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما وتعزيز 
التضامن العربي واإلس��المي وتوطيد األمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة لس��موه بعنوان »وط��ن الوحدة والتوحيد« 
بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني الس��ادس والثمانين، فيما يلي 

نصها: 
»نحم��د اهلل عل��ى م��ا تعيش��ه ه��ذه الب��الد المبارك��ة بقي��ادة 
س��يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود - أع��زه اهلل ورع��اه - م��ن أم��ن وأم��ان وإطمئن��ان 
وتط��ور وازده��ار ف��ي كاف��ة مناح��ي الحي��اة بفض��ل اهلل ثم 
بفض��ل ما أس��س علي��ه كيانه��ا جالل��ة المل��ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن الفيص��ل - يرحمه اهلل - من احت��كام إلى كتاب 

سمو ولي العهد: 
في ذكرى اليوم الوطني نستذكر الدور الريادي لمؤسس هذا الكيان 

الذي نعيش ثمرة جهوده المباركة في حاضرنا أمنًا واستقرارًا

اهلل الكري��م وس��نة رس��وله األمي��ن والعم��ل عل��ى خدم��ة 
اإلس��الم ورعاي��ة الحرمي��ن الش��ريفين وقاصديهم��ا وتعزي��ز 
التضامن العربي واإلس��المي وتوطيد األمن والسلم الدوليين.

وتعي��ش المملك��ة العربي��ة الس��عودية هذه األي��ام قيادة 
ووطن��ًا ومواطنًا فرح��ة يومه��ا الوطني المجي��د محتفية 
بذكراه السادس��ة والثمانين في الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحج��ة لهذا العام 14٣7ه� يش��اركها ف��ي ذلك عموم 
الع��رب والمس��لمين وق��ادة وأبناء ال��دول الصديق��ة.. وهي 
مناسبة يس��تذكر فيها الجميع الدور الريادي لمؤسس هذا 
الكي��ان العظي��م، يرحمه اهلل، ال��ذي نعيش ثم��رة جهوده 
المبارك��ة في واقعنا الحاضر أمنًا، واس��تقرارًا وتطورًا لوطن 
يحتل موقع القل��ب من العالم ويؤثر في أمنه واس��تقراره 
بحك��م موقع��ه اإلس��تراتيجي وثقل��ه الروح��ي ومكانت��ه 
االقتصادية التي أهلته ليكون أحد أقوى اقتصاديات العالم 
وعض��و مجموعة العش��رين ذات التأثير الق��وي في اقتصاد 

العالم وتحديد مساراته والمساهمة في حل إشكالياته.
والش��ك أن نجاح خطط وجهود التنمية في أي بلد من البلدان 
يعتمد في األس��اس عل��ى توفر المن��اخ األمن��ي المالئم الذي 

بدونه يتعذر أن تحقق التنمية أهدافها.
وف��ي هذا الوطن الكري��م تعمل أجهزة األم��ن بدعم ورعاية 
وتوجيه س��يدي خادم الحرمين الشريفين � حفظه اهلل � على 
المحافظة على ما تحقق وهلل الحمد من أمن واس��تقرار يندر 
مثيل��ه في أي دول��ة من دول العالم.. كما اس��تطاعت أجهزة 
األم��ن الس��عودية أن تحقق نجاحًا مش��هودًا محلي��ًا وعالميًا 
في مواجه��ة ظاهرة اإلرهاب التي اجتاح��ت العالم وقدمت 
المملك��ة بذل��ك تجرب��ة أمني��ة س��عودية ه��ي مح��ل تقدير 
وإعج��اب الجمي��ع وباتت موض��ع اس��تفادة لكثير م��ن الدول 
في مواجه��ة اإلرهاب وتجفيف منابع��ة الفكرية والمالية.. إذ 
يمكن ألي متابع منصف أن يدرك حقيقة ما تعيشه المملكة 
م��ن أمن وأمان واس��تقرار وازدهار يتعاظم حجم��ه وقدره إذا 
ما قورن بما ه��ي عليه األوضاع في كثير من الدول في عالمنا 
المعاص��ر التي تس��ودها الفوض��ى والخ��وف والصراعات على 
نح��و يع��رض حياة الن��اس وأمنه��م للخطر ويق��ود البالد إلى 

المزيد من الفرقة واالنقسام.
حف��ظ اهلل لهذا الوط��ن أمنه وأمان��ه في ظل قي��ادة ورعاية 
س��يدي خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين � رع��اه اهلل � وأع��اد هذه 

المناسبة الكريمة على الجميع بالعزة والرفعة والسؤدد«.
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الرياض � واس
أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي ول��ي العه��د النائ��ب الثاني لرئي��س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، أن ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية، مناس��بة نس��تخضر فيه��ا ما 
قام به مؤس��س بالدن��ا وباني نهضته��ا المل��ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل س��عود - رحم��ه اهلل - وأبناؤه البررة من بعده، 
منوه��ًا بما تش��هده المملك��ة من نم��و وازدهار تح��ت قيادة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 

سعود »حفظه اهلل«.
جاء ذلك في كلمة لس��مو ولي ول��ي العهد - حفظه اهلل - 

بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والس��الم على أش��رف األنبياء والمرس��لين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمر اليوم ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية الس��عودية، 
ونح��ن نس��تحضر ما قام ب��ه مؤس��س بالدنا وبان��ي نهضتها 
المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود - رحمه اهلل - 
وأبناؤه البررة من بعده، مشيدين بما تشهده المملكة من نمو 
وازدهار مستمر تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين 

سمو ولي  ولي العهد: 
ذكرى اليوم الوطني تحل ونحن نستحضر ما قام به المؤسس وما 

وصلنا إليه من تطور

الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود - حفظه اهلل - وهي 
تش��ُرف بخدم��ة ورعاي��ة الحرمي��ن الش��ريفين وقاصديهم��ا.

إن ما تعيش��ه بالدنا من أمن واس��تقرار، وما تشهده من تطور 
وازده��ار، وم��ا تزخ��ر به م��ن ث��روات وامكان��ات وموارد بش��رية 
مؤهلة وما تتمتع به من موقع إس��تراتيجي يؤهلها ألن تكون 
في مصاف األمم، وأن ذلك كله يس��توجب منا ش��كر المولى 
عز وج��ل على كري��م فضله ومّن��ه، ويدعونا إل��ى المحافظة 
على مكتس��باتنا ومواصلة العمل لتحقي��ق المزيد من النجاح 
واإلنج��ازات، وتأتي رؤية المملكة العربية الس��عودية ٢٠٣٠ التي 
أقرها س��يدي خ��ادم الحرمين الش��ريفين - أي��ده اهلل - إيذانًا 
بب��دء مرحلة جدي��دة من التطوي��ر والعمل الجاد الستش��راف 
المتقدم��ة،  ال��دول  ركاب  ف��ي  الس��ير  المس��تقبل،ومواصلة 
وتحقي��ق النمو المنش��ود، مع التمس��ك بثواب��ت ديننا الحنيف 

وقيمنا السامية.
ال يفوتنا في هذه الذكرى الطيبة أن نحيي رجالنا األبطال الذين 
ي��ذودون بأرواحهم ف��داًء لدينه��م ووطنهم،فلهم منا كل 
تحية وتقرير، داعين اهلل عز وجل أن يرحم شهداءنا وُيسكنهم 
فس��يح جنات��ه،وأن يم��ن عل��ى المصابي��ن بالش��فاء العاج��ل.

نس��أل اهلل العل��ي القدي��ر أن يدي��م علين��ا نعم��ه، وأن يحفظ 
بالدنا من كل س��وء وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصالح«.
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في ذكرى اليوم الوطني 86
أصحاب السمو أمراء المناطق يستحضرون ملحمة توحيد البالد

واس ـ المناطق
رفع أصحاب الســمو أمراء المناطق أســمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشــريفين »حفظه اهلل« وســمو ولي 

عهده األمين وسمو ولي ولي العهد »حفظهما اهلل«، بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني.
واســتحضر أمــراء المناطق الملحمة التاريخية التي قادها جاللة الملك المؤســس عبدالعزيــز بن عبدالرحمن الفيصل 
»طيــب اهلل ثــراه« لتوحيد البــالد تحت راية التوحيــد، مؤكدين أن المملكة تشــهد أزهى عصورها تحــت قيادة خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز »حفظــه اهلل«.. وفيما يلي كلمــات أمراء المناطق بمناســبة هذه 

الذكرى الخالدة.
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أمير منطقة جازان: 
اليوم الوطني ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

وصف صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز 
أمي��ر منطق��ة جازان الذك��رى ال��� 86 لليوم الوطن��ي للمملكة 
العربي��ة الس��عودية بالذك��رى الغالية على قل��وب جميع أبناء 
وبن��ات هذا الوطن العزيز, وملحمة م��ن مالحم البناء والتطور 
والنمو واإلنجازات التي ش��هدتها البالد عام��ًا بعد عام منذ أن 
وحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود »رحمه اهلل«. 
وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: »يأتي اليوم الوطني 
في عامنا هذا متمثاًل في ستة وثمانين عامًا مضت في مسيرة 
بناء ملحمي بدأت ببناء اإلنسان السعودي جياًل يتلوه جيل في 
مسيرة س��متها الثبات على المبادئ ووضوح األهداف واإليمان 
بإم��كان إعادة ترتيب األولويات بحس��ب المراحل والمتطلبات«. 
وأض��اف أمي��ر منطقة ج��ازان: »لقد س��ارت المملك��ة العربية 
السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه 
اهلل - ال��ذي ق��اد معارك التوحيد ووضع أس��س الدولة, ومن 
بع��ده أبناؤه ملوك هذه البالد على الحكم من دون أن يغيب 
عنهم هّم صنع التقدم وتطوير رأس المال البشري في ظل 
معطيات دقيقة تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني 
وتوجي��ه دفة السياس��ة النفطي��ة للتحول الوطن��ي ٢٠٢٠ بما 
يحقق اس��تقرار االقتصاد العالمي وتحقيق أهداف المملكة 
لرؤي��ة ٢٠٣٠ الت��ي ترى ف��ي التنمي��ة تحديًا البد م��ن مجابهته 
لمصلحة إنس��انها وللحفاظ على المقدسات التي شّرف اهلل 
المملكة برعايتها وخدمة قاصديها من شتى بقاع المعمورة«. 
وأش��ار س��موه إلى أن ذكرى اليوم الوطني الخال��دة تأتي في 

عامه��ا الحال��ي والوط��ن والمواط��ن يرف��ل في رغ��د العيش 
والس��عة واألمن واألمان في عهد مل��ك الحزم والعزم خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود � 
حفظ��ه اهلل � الذي يول��ي قضايا التحدي��ث والتطوير واإلصالح 
ف��ي كل جوان��ب الحياة جل العناي��ة واالهتم��ام والرعاية مع 
الحف��اظ ف��ي ذات الوقت على ثواب��ت الدين واألمة , ليش��هد 
القاصي والداني حجم التطور والنمو الذي ش��هدته وتشهده 
المملك��ة حتى أصبح��ت في مصاف الدول األم��م المتقدمة.

وتابع س��مو أمير جازان يقول: »لقد اس��تطاع خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود � حفظه اهلل 
� بتوفيق من اهلل تعالى ثم بتالحم ش��عبه من حوله أن يحول 
معرك��ة البن��اء والتحديث إلى ملحمة إنج��از تتواصل من جيل 
إل��ى جيل ومن بن��اء إلى بناء, ومن حلم إل��ى حقيقة في عمل 
متواصل بمزيٍد من التخطيط ووضع اإلستراتيجيات التي تحقق 
األمل الدائم بأمن يعم األرجاء ورخاء يفيد منه الجميع وتنمية 
مس��تدامة ال تس��تثني ش��برًا من تراب هذا الوط��ن المعطاء«.  
وثمن س��مو األمير محمد ب��ن ناصر بن عبدالعزي��ز عاليًا حجم 
الجه��د والتضحي��ة والف��داء الت��ي يبذله��ا جنودن��ا البواس��ل 
المرابطي��ن على ح��دود الوطن دح��رًا لألعداء وردع��ًا لكل من 
تسول له نفسه النيل من أمن وسيادة بلد الحرمين ومقدساته, 
مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناس��بة العزيزة سائاًل اهلل تعالى 
أن يحف��ظ هذه الب��الد في ظل قيادتها الرش��يدة وجميع بالد 

المسلمين من كل مكروه.
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أمير منطقة الرياض:  
اليوم الوطني يذكرنا بالملحمة التاريخية الكبرى في توحيد هذه البالد 

على يد الملك المؤسس

رفع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الرياض, باس��مه واسم أهالي المنطقة, التهنئة 
لخادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود »حفظه اهلل« بمناس��بة الذكرى ال� 86 لليوم الوطني. 
وقال س��مّوه ف��ي تصري��ح بهذه المناس��بة: »يطي��ب لي في 
البداي��ة، أن أرفع باس��مي ونياب��ة عن أهالي منطق��ة الرياض، 
أس��مى آي��ات التهان��ي وأجمل التبري��كات إلى مقام س��يدي 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
آل س��عود، أي��ده اهلل، وإل��ى أخ��ي صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية، وأخي صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز ولي ول��ي العهد 
النائ��ب الثاني لرئيس مجل��س الوزراء وزي��ر الدفاع، حفظهم 
بمناس��بة حل��ول  الكري��م،  الس��عودي  الش��عب  وإل��ى  اهلل، 
الذك��رى المبارك��ة ال��� 86 للي��وم الوطن��ي للمملك��ة العربية 
السعودية، التي تمثل مناسبة غالية على كافة أبناء الشعب 
الس��عودي الذي يب��ادل قيادت��ه المحب��ة والتقدي��ر والوفاء«. 
وأضاف س��مّوه: »أود أن أشير إلى أننا جميعًا نستذكر في هذا 
اليوم المب��ارك، الملحم��ة التاريخية الكبرى ف��ي توحيد هذه 
الب��الد على ي��د الملك المؤس��س عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن، 
رحم��ه اهلل، عندم��ا وّح��د البالد، بفض��ل اهلل علي��ه، تحت راية 
التوحي��د، وبن��ى ه��ذا الكي��ان الش��امخ على أس��س راس��خة، 
ونه��ج قويم مس��تمد م��ن كتاب اهلل ج��ل وعال، وس��نة نبيه 

محمد صلى اهلل عليه وس��لم، وأطلق مسيرة البناء والتطوير 
المباركة، التي تواصلت من بعده على يد أبناءه الملوك البررة، 
رحمه��م اهلل، لتنهض بالدنا خ��الل عقود معدودة من الفقر 
والفرق��ة إلى الوحدة والرخاء، بحمد اهلل, وحرّي بكل مواطن 
في هذا الوطن المعطاء، أن يتأمل في هذه المناسبة، ويقدر 
عاليًا اإلنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت، بفضل اهلل 
تعالى، في جميع أرجاء المملكة، ويفخر بما تحقق من تنمية 
وازدهار ويسهم في تعزيزها لمستقبل أفضل بمشيئة اهلل«. 
وتاب��ع س��مّوه يق��ول: »يس��رني به��ذه المناس��بة أن أن��وه بما 
تحظ��ى به منطق��ة الري��اض كس��ائر مناط��ق المملكة، من 
دعم كبير من لدن س��يدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود، حفظ��ه اهلل، مهن��دس 
الري��اض األول، ورائ��د التنمي��ة ال��ذي أفن��ى زه��رة ش��بابه في 
تحقي��ق رؤيته الطموح��ة بالنهوض بالري��اض والرقي بها إلى 
المكان��ة المرموق��ة الت��ي تلي��ق بعاصم��ة المملك��ة العربية 
الحرمي��ن  وحاضن��ة  المحمدي��ة،  الرس��الة  أرض  الس��عودية، 
الكريم��ة  الرعاي��ة  م��ن  عق��ود  وبع��د  والي��وم،  الش��ريفين, 
واالس��تغالل  المتوالي��ة  والخط��ط  المتواص��ل  والتأس��يس 
األمث��ل للم��وارد والخب��رات، نقط��ف بحم��د اهلل، ثم��ار ه��ذه 
الرؤية المباركة لقائد المس��يرة، وتكتس��ب الرياض مقومات 
حضارية متع��ددة تضاف إلى مكانتها الوطنية والسياس��ية، 
في مقدمته��ا ما تتمتع ب��ه بفضل اهلل، من مكان��ة عالمية، 
وجودة في الحياة وموارد طبيعية وبشرية وبنى تحتية متينة 
ومراف��ق خدمي��ة حديثة وف��رص مس��تقبلية واع��دة، فضاًل 
ع��ن كونها وجه��ة مفّضلة لالس��تثمارات اآلمن��ة والمجدية 
وبيئ��ة حياتية كريمة، توفر س��بل العيش الرغيد لس��اكنيها«. 
وأضاف س��مو أمير منطق��ة الرياض: »في ه��ذا العهد الزاهر، 
تش��هد منطقة الري��اض نهضة تنموي��ة ش��املة، تتمثل في 
تش��ييد مجموعة واس��عة ومتنوعة من المشاريع العمالقة 
والبرام��ج التطويري��ة الكب��رى، الت��ي ستش��كل بمش��يئة اهلل 
تعالى، طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة 
بش��كل خاص، والمملكة بش��كل عام, ولعل من أبرز ما يميز 
ه��ذه النهض��ة التنموي��ة، أنه��ا لم تخت��ص بج��زء معين من 
المنطق��ة، بل توزع��ت في مختلف أرجائها، كم��ا لم تتمحور 
ف��ي قطاع معين فيها، بل غطت معظم قطاعات المدينة 
الحيوية، فش��ملت مش��اريع النقل بمختلف وس��ائله، وعلى 
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رأسها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، 
القط��ار والحاف��الت، ومش��روع تطوي��ر مط��ار المل��ك خال��د 
الدولي ومشاريع سكك الحديد وشبكات الطرق، إضافة إلى 
مش��اريع مدن المال والتقنية وفي مقدمتها مش��روع مركز 
الملك عبداهلل المالي، ومدينة تقنية المعلومات واالتصاالت، 
ووادي الري��اض للتقني��ة، ناهي��ك عن المش��اريع الكب��رى التي 
والبني��ة  والبيئ��ة  والتعلي��م  الصح��ة  قطاع��ات  تش��هدها 
التحتي��ة، واإلس��كان والصناع��ة، وغيره��ا من المش��اريع التي 
تزيد أعدادها وفقًا لبرنامج متابعة مش��اريع منطقة الرياض 
ع��ن ٣946 مش��روعًا بقيمة إجمالية تصل إل��ى 4٣٢ مليار ريال, 
كما تتطلع مدينة الرياض إلى مس��تقبل واعد بمش��يئة اهلل، 
رس��مت مالمحه في المخطط اإلستراتيجي الشامل لمدينة 
الري��اض ال��ذي وضعت��ه الهيئة العلي��ا لتطوير مدين��ة الرياض 
لقي��ادة التنمية في جمي��ع قطاعات المدينة بالش��راكة مع 
مختلف الجهات المعنية فيها، عبر تنفيذ مجموعة واس��عة 
م��ن البرام��ج التنفيذي��ة ذات الطبيع��ة اإلس��تراتيجية، الت��ي 
تنس��جم م��ع توّجهات رؤي��ة المملكة ٢٠٣٠ بتعزيز تنافس��ية 
المدين��ة ودع��م مقوماته��ا الحضري��ة والتنموي��ة، وتحقيق 
تطلعات وآمال س��كانها في جعلها أكثر حيوية واستدامة«. 
وأش��ار س��مّوه إلى أن مالمح التنمية المس��تقبلية في مدينة 
الري��اض تضمنت حتى ع��ام 145٠ه��� )٢٠٣٠م( برنامجًا تنفيذيًا، 
اش��تمل عل��ى 1٠٠ مش��روع وبرنام��ج تطوي��ر، والعش��رات م��ن 
السياس��ات التنفيذي��ة الت��ي تت��وزع عل��ى قطاع��ات التنمي��ة 
االس��تدامة  مب��دأ  تحقي��ق  عل��ى  تعم��ل  الت��ي  المختلف��ة، 
ف��ي تخطي��ط وبن��اء مدين��ة المس��تقبل، عب��ر تطوي��ر بنيتها 
االقتصادي��ة، وإطالق إمكاناتها وقدراتها التنافس��ية، وتعزيز 
إيراداتها ومواردها، وتحسين بيئة ومناخ االستثمار فيها، ورفع 
مكانته��ا كوجه��ة لالس��تثمارات النوعية، وقبل��ة للكفاءات 
اهلل.  بمش��يئة  الرائ��دة  للصناع��ات  وموط��ن  المتخصص��ة، 
كما أكد أن برامج التنمية المس��تقبلية في المدينة س��تعمل 
عل��ى تحقيق )رؤية المملكة ٢٠٣٠( بتصنيف ٣ مدن س��عودية 
بين أفضل 1٠٠ مدينة في العالم, على رأسها مدينة الرياض، من 
خالل تحقيق مفهوم المدينة الذكية في مختلف قطاعاتها 
الخدمي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، واالرتق��اء بخدماته��ا 
ومرافقه��ا، ورف��ع مس��توى جودة الحي��اة ف��ي المدينة إلى 
المستوى الذي يطمح إليه سكانها، عبر توفير البيئات المالئمة 
لنم��ط الحي��اة الصحية، وتنش��يط حرك��ة الس��ياحة والترويح 
ودعم األنشطة الثقافية والرياضية, فيما يجري اإلعداد حالًيا 
لتحديث »المخطط اإلس��تراتيجي الشامل« الستيعاب جميع 
المستجدات التي ش��هدتها الرياض خالل السنوات الماضية. 
وقال س��مو األمي��ر فيصل بن بن��در: »وعلى مس��توى منطقة 
الري��اض، يعم��ل المخطط اإلقليم��ي لمنطقة الري��اض, على 

جمي��ع  ف��ي  للمنطق��ة  المس��تقبلية  التوجه��ات  صياغ��ة 
قطاعاته��ا، ونش��ر التنمي��ة وتوزيعه��ا بش��كل مت��وازن ف��ي 
مختل��ف أنح��اء المنطقة، وذل��ك عبر تطوي��ر البني��ة التحتية 
في م��دن وق��رى المنطق��ة وتوزيع مراف��ق التعلي��م العام 
والعال��ي ونش��ر الخدم��ات الصحي��ة وتعزيز قطاع��ات النقل 
عب��ر تطوير ش��بكة الطرق وإنش��اء نظ��ام نقل فع��ال داخل 
مراك��ز النم��و الكبي��رة وتعزي��ز النق��ل الجوي ف��ي المنطقة. 
كم��ا يعم��ل المخط��ط على إع��داد برام��ج عم��ل اقتصادية 
إقليمية ف��ي منطقة الرياض، تس��تهدف تنمي��ة محافظات 
المنطق��ة وفق��ًا لم��ا تتمت��ع ب��ه كل محافظ��ة م��ن قدرات 
وإمكان��ات ومزاي��ا نس��بية, وستس��هم ه��ذه البرام��ج ف��ي 
زي��ادة وتفعيل وتطوي��ر إمكان��ات المحافظ��ات االقتصادية 
وتحس��ين قدرته��ا التنافس��ية وتعزيز جاذبيتها االس��تثمارية 
ورفع مس��توى التنمي��ة فيها من خالل عدد م��ن برامج عمل 
ف��ي مح��اور البيئ��ة اإلنتاجي��ة والتدري��ب والتوظي��ف والبني��ة 
التحتية, كما يجري العمل على تحديد األنش��طة والمشاريع 
الكب��رى المس��تقبلية التي يمكن توجيهه��ا نحو محافظات 
المنطقة وفقًا لميزتها النس��بية، بما يس��هم، بمش��يئة اهلل، 
في التوظيف األمثل لموارد مدن وقرى المنطقة وإمكاناتها 
المحلي��ة وتوفي��ر البني��ة األساس��ية والبيئ��ة اإلنتاجي��ة الت��ي 
تش��ّجع على توطين الس��كان ف��ي المحافظ��ات والحد من 
الهج��رة إل��ى العاصم��ة، فضاًل عن توس��يع فرص االس��تثمار 
الجاذب��ة للقطاع الخ��اص وتحقيق االس��تثمار األمثل للموارد 
واإلمكان��ات التنموية التي تتمتع به��ا محافظات المنطقة«. 
أهال��ي  واس��م  باس��مه  معرب��ًا  تصريح��ه  س��مّوه  واختت��م 
االمتن��ان  وجزي��ل  الش��كر  عظي��م  ع��ن  الري��اض  منطق��ة 
لخادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود، وس��مو ولي عهده األمين، وس��مو ولي ولي العهد،  
حفظه��م اهلل، عل��ى م��ا تحظى ب��ه منطق��ة الري��اض، من 
رعاي��ة واهتم��ام ودعم غي��ر محدود م��ن القيادة الرش��يدة. 
كم��ا عّب��ر س��مّوه ع��ن ش��كره للعاملي��ن ف��ي مؤسس��ات 
المدين��ة وأجهزته��ا ف��ي القطاعي��ن الحكوم��ي والخ��اص، 
على تضاف��ر الجهود وحش��د الطاقات في س��بيل النهوض 
بالمنطق��ة، وتعزي��ز مقوماته��ا التنموية والحضاري��ة وزيادة 
جاذبيته��ا االقتصادية للوصول بها إل��ى المكانة التي نتطلع 
إليه��ا جميع��ًا, والش��كر للمواطنين في مدين��ة الرياض على 
مش��اعرهم المخلص��ة تج��اه قيادته��م، وعل��ى وفائه��م 
وإخالصه��م لوطنهم ومس��اهمتهم ومبادرتهم في كل 
ما يس��هم في رفعة ش��أنه وإعالء كلمته, س��ائاًل اهلل العلي 
القدير، أن يحفظ قادة هذه الب��الد المباركة وأن يديم عليها 
نعم��ه الظاهرة والباطن��ة، ويحفظها من مك��روه، وأن يعيد 
ه��ذه المناس��بة عل��ى الوط��ن وقيادت��ه بالخي��ر والمس��رات. 
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أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سعود بن عبدالمحسن بن 
عبدالعزيز أمير منطقة حائ��ل, أن الوقت قد حان ليرى العالم 
احتفاء صغار الس��ن والكبار في المملكة العربية الس��عودية 
بقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة التي 

تزداد رسوخًا وقوة كلما تقدمت السنوات. 
وقال س��موه في كلمة بمناس��بة ذكرى الي��وم الوطني ال� 86: 
»الحم��د هلل ال��ذي تفض��ل على هذه الب��الد بنعم كثي��رة وبأن 
هدانا جميعا لدينه الحق وأن وحد هذه البالد على يد المغفور 
ل��ه الملك عبدالعزيز � طيب اهلل ث��راه � وأن ولى على هذه البالد 
المبارك��ة وف��ي مرحل��ة مفصلية مهم��ة قائ��د ملهم ملم 
بتفاصيل تاريخ هذه البالد وأهلها ومدرك متطلبات المستقبل 
ف��كان عه��د خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود � حفظ��ه اهلل � عه��دًا اس��تثنائيًا ب��كل 

تفاصيله على الصعيد الداخلي والخارجي«.
 وأضاف س��موه: »اليوم تحل علينا مناس��بة اليوم الوطني في 
عامه ال� 86 والمملكة تزداد قوة بإيمانها بربها وتزداد ترابطا بين 

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر فه��د بن س��لطان بن 
عبدالعزي��ز أمي��ر منطق��ة تب��وك، باس��مه ونياب��ة ع��ن أهال��ي 
المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود ولصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد ب��ن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية ولصاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم اهلل - وألبناء الش��عب 
الس��عودي الكريم بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني الس��ادس 

والثمانين للمملكة.
وق��ال س��موه ف��ي كلم��ة به��ذه المناس��بة: »الي��وم الوطني 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية، ي��وم لالعتب��ار وللتذكر وألخذ 

أمير منطقة حائل: 
اليوم الوطني تجسيد للحمة بين القيادة 

والشعب

أمير منطقة تبوك:
اليوم الوطني يوم لالعتبار وأخذ الدروس من 

اآلباء واألجداد

أبنائها في شمال المملكة وجنوبها وفي شرق البالد وغربها«. 
وأش��ار أمير منطقة حائل إلى أن اس��تلهام بطوالت المؤسس 
والنه��ج الحكيم الذي أس��س عليه هذه البالد المباركة وس��ار 
عليه أبنائه الملوك من بعده يجعل الجميع أكثر عزمًا للمضي 
في خدمة مستقبل بالدنا وأجيالها القادمة وأكثر حرصًا على 
حماية وطننا من كل عدو وكل طامع, مستشهدًا سموه بما 
تحق��ق له��ذه البالد من اجتم��اع الكلمة خلف مؤس��س هذه 
البالد، رحم��ه اهلل، وتكاتف أبناء الوطن جميعًا من ذلك الوقت 

وحتى يومنا الحاضر. 
وأبان سمو األمير س��عود بن عبدالمحسن, أن بالدنا اليوم في 
س��باق مع الزم��ن لتحقي��ق غايات نبيلة للش��عب الس��عودي 
وللوطن العربي واإلس��المي تحفظ أمن األوطان وتقف بوجه 
األطماع الخارجية وتمهد الطريق لنهضة شاملة داخل الوطن 
عب��ر رؤية المملك��ة لعام ٢٠٣٠م وعب��ر برامج التح��ول الوطني 
في عام ٢٠٢٠ م, مؤكدًا س��موه أن المسؤولية مضاعفة على 
الجمي��ع لإلس��هام ف��ي نجاح أه��داف الرؤي��ة بالتع��اون البناء 

والتكاتف لخير هذه األمة وصالحها. 
ورف��ع س��مو أمي��ر منطق��ة حائ��ل باس��مه وباس��م األهال��ي 
لخ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عب��د العزيز آل 
س��عود, ولس��مو ولي عهده األمين, ولسمو ولي ولي العهد � 
حفظهم اهلل � وللش��عب الس��عودي الكريم صادق التهاني 
باس��تمرار عجلة التطور والبناء وتحقيق النجاح المشهود لحج 
ه��ذا العام الذي تح��دث عنه الكل بإعجاب م��ن داخل الوطن 
وخارج��ه, إضافة إل��ى تبوء المملك��ة مكانة متقدم��ة عالميًا 
وعربيًا وإس��الميًا بفض��ل اهلل ثم بفضل السياس��ات الحكيمة 
وتواصل األمن واألمان, كما هنأ س��موه الوطن بوجود جنودنا 
البواس��ل ورجال أمننا األكفاء وأبناء وطننا الكرام الذين رسموا 
بأرواحهم وأفعالهم ما يفخر به الكل فوق تراب بالدنا الغالية.
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أمير منطقة الباحة: 
ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية مجيدة

تحكي إحدى فصول التاريخ المعاصر

الدروس التي بناها آباؤنا وأجدادنا ليجعلوا هذه البالد شامخة 
كما نعيش��ها اآلن ونتمن��ى أن تظل كذلك وأن يق��وم أبناؤها 

وبناتها باالستمرار على هذا النهج«. 
وأضاف س��مو األمير فهد بن س��لطان: »هذه الب��الد التي يقود 
ب��ن  المل��ك س��لمان  الش��ريفين  الحرمي��ن  مس��يرتها خ��ادم 
عبدالعزيز آل س��عود - أي��ده اهلل - هي بالد الحزم وبالد األمن 
وب��الد الرؤي��ة الواضح��ة«. متمني��ًا س��موه للوط��ن دوام العزة 

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير مش��اري بن س��عود بن 
عبدالعزي��ز أمي���ر منطق���ة الباح��ة، أن ذك��رى الي��وم الوطني 
الس��ادس والثماني��ن لبالدن��ا الغالية مناس��بة وطني��ة مجيدة، 
تحكي أحدى فصول التاريخ المعاصر وإحدى المالحم الباقية 
على م��ر العصور، التي س��طرها المل��ك الراح��ل عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود »طيب اهلل ثراه«. 
وقال س��موه في كلمة بهذه المناس��بة: »إن الملك عبدالعزيز، 
رحمه اهلل، عندما عزم األمر على توحيد ش��تات البالد لم يكن 
هاجس��ه دولة وس��لطه، ب��ل كان يحم��ل في أعماقه رس��الة 
س��امية ورؤي��ة بعي��دة، تتمثل في إنقاذ إنس��ان ه��ذا البلد من 
براثن الشر والفس��اد إلى آفاق العز والمجد، متسلحًا في ذلك 
بكلم��ة، ال اله إال اهلل محمد رس��ول اهلل، فكانت دعوة صادقة 
مخلصة أطلقها فلقيت صدى مدويًا في كل أرجاء الجزيرة«. 

وأضاف س��مو أمير الباحة: »لقد كان الموحد الملك عبدالعزيز، 
رحم��ه اهلل، متوهج الحماس نحو إرس��اء دعائم اإليمان والحق 
والمث��ل النبيل��ة في حي��اة اإلنس��ان، فكانت توجهات��ه، رحمه 
اهلل، تنطل��ق نحو بناء الفرد قب��ل بناء البالد، فأخرجه إلى صروح 
العلم والمعرفة وأزال عن��ه غمام الجهل والظالم، مما كتب 
له��ذه الحضارة القائمة التطور الس��ريع، كونه��ا انطلقت من 

والتق��دم وأن يحفظ اهلل بالدنا وأن يعين كل إنس��ان على أداء 
مهامه في أي مجال وفي أي مكان. 

واختتم س��موه كلمت��ه قائاًل: »ص��ادف اليوم الوطن��ي إنتهاء 
موس��م الحج لهذا العام الذي يعد بكل المقاييس من أنجح 
مواسم الحج.. هذا التزامن يجعلنا نعرف مدى مسؤولية هذه 
البالد وتش��ريفها بخدمة اإلسالم والمس��لمين«، راجيًا للجميع 

التوفيق وأن ينصر اهلل هذه البالد ويعزها ويحفظها. 

األساس الصحيح وفق التعاليم اإلسالمية الراسخة«. 
ون��وه س��موه بالحاضر المش��رق له��ذه الب��الد الطاه��رة الذي 
يش��ع ضيائه وسط عالمنا المتحضر، مش��يرًا إلى أن أبناء الملك 
عبدالعزيز، سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبداهلل - رحمهم 
اهلل � تمكنوا من ترجمة مفاهيم مدرس��ة الملك عبدالعزيز - 
طي��ب اهلل ثراه - إلى واقع مضيئ وس��اروا عل��ى درب الموحد 
ومنحوا حياتهم ف��داًء لرفعة وعزة هذه البالد فكانوا بفضل 

اهلل خير من حمل األمانة وعملوا بكل إخالص وتفاني. 
وأضاف س��موه: »وما عصر س��يدي خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده اهلل - إال امتدادًا 
لعطاءات الخير والنماء، حيث أولى - حفظه اهلل � جل اهتمامه 
ورعايته بالوطن وأبناءه والوقوف بجانبهم، وتأمين سبل العيش 
الكري��م وتوفي��ر الراح��ة والرفاهية في ظل الدعم المس��تمر 
نحو التنمية الش��املة والتطور واإلزدهار في ش��تى المجاالت«.

وأض��اف س��مو أمي��ر منطقة الباح��ة: »عه��د خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين، م��ن العه��ود ذات المح��ك لق��درات الق��ادة حيال 
اس��تتباب األمن واالس��تقرار لهذه البالد والذود عنها بكل قوة 
ح��ول ما يحاك م��ن مؤامرات، وما تلجأ إلي��ه النفوس المريضة 
الحاق��دة من أعمال تخريبية لن تؤثر على مس��يرة هذا الكيان، 
بل تزيده ش��موخًا وعل��وًا، ألنه البلد المؤمن بكت��اب اهلل الواثق 

بقيادته الحكيمة«. 
وبين أمي��ر الباحة أن أجم��ل صور المواطنة الحق��ة، تجلت في 
وق��وف أبناء هذا الوطن صفًا واحدًا م��ع قيادته الحكيمة ضد 
األعم��ال اإلرهابي��ة والفكر المتط��رف من أج��ل حماية الوطن 
والحفاظ على أمنه واس��تقراره، مس��تمدين الع��ون والتوفيق 
من الخالق عز وجل، مثمنًا س��موه مواقف مواطني هذا البالد 
الغالية من خالل ش��جبهم واس��تنكارهم لكل هذه األعمال 

اإلجرامية واألفكار المنحرفة التي ال تمت للدين بأي صله. 
ولفت س��موه إلى أن رؤية المملك��ة ٢٠٣٠ تعد إحدى التحوالت 
المستقبلية المهمة، منوهًا بما تضمنته من أهداف وتطلعات 
واس��تغالل  الدخ��ل  مص��ادر  وتنوي��ع  االقتص��اد  تعزي��ز  نح��و 
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اإلمكانات وطاقات البالد والث��روات المتوفرة لخدمة أبناء هذا 
الوطن الغالي.

وأكد أن المملكة العربية الس��عودية مس��تمرة في مسيرتها 
تجاه نصرة قضايا األمة العربية واإلسالمية، والوقوف معهم 
ودعمه��م بكل ما يلزم، مفيدًا س��موه أن هذا م��ا دأبت عليه 
الدولة � أعزها اهلل - منذ عهد المؤس��س الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن م��رورًا بأبنائه الملوك من بع��ده - رحمهم اهلل - 
حت��ى وقتنا الحاضر بقي��ادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود - حفظ��ه اهلل - مما جعل 
اس��م المملكة عاليًا ف��ي المحافل والميادي��ن وقلبها ينبض 
بالح��ب والس��الم واإليم��ان، حيث س��تبقى بمش��يئة اهلل كما 

أرادها رب العزة والجالل منارًا للهدى والتقى. 

ورفع س��مو األمير مشاري بن سعود في ختام كلمته، آسمى 
آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الش��ريفين ولس��مو 
ولي عهده األمين ولس��مو ولي ول��ي العهد - حفظهم اهلل 
- وللش��عب الس��عودي الكري��م به��ذه المناس��بة، المقرونة 
بمش��اعر الفرح واالعت��زاز للوطن وأبنائه، التي نستش��عر معها 
اإلرث العظيم للوطن وما حققه على مدار عقود من إنجازات 
عمالق��ة ف��ي كل المجاالت، حي��ث أصبح واحدًا م��ن الكيانات 

البارزة على خارطة دول العالم. 
ودع��ا س��موه اهلل العلي القدي��ر أن يحفظ للمملك��ة قيادتها 
الحكيم��ة، وأن ينصر جنودنا البواس��ل المدافعي��ن عن حدود 
الوط��ن بالح��د الجنوب��ي، وأن يدي��م عل��ى بالدنا نعم��ة األمن 

واالستقرار. 

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر فيصل ب��ن خالد بن 
عبدالعزيز أمير منطقة عس��ير التهان��ي والتبريكات لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
ولي العهد النائ��ب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
- حفظهم اهلل - وللش��عب الس��عودي الوفي بمناس��بة 
ذكرى الي��وم الوطني ال��� 86 للمملكة العربية الس��عودية.
وأكد س��موه في كلم��ة بهذه المناس��بة أن ذك��رى اليوم 
الوطني مناس��بة تتجدد فيها معاني الوالء للوطن, وتؤكد 
أهمي��ة الملحمة التي وح��دت القلوب قبل األرض، وأرس��ت 
قواعد ه��ذه البالد منذ عهد المؤس��س المغفور له الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود � طيب اهلل ثراه - الذي 
أسس قواعد هذه البالد المباركة، مرورًا بأبنائه البررة الملوك 

أمير منطقة عسير: 
اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها معاني 

الوالء للوطن

م��ن بعده حت��ى عهدن��ا الميم��ون عه��د خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود � حفظه 
اهلل � مل��ك الحزم والعزم الذي بلغ فيه اإلنجاز أعلى مراتبه.
وقال س��مو أمي��ر منطقة عس��ير: »إنن��ا نعيش الي��وم هذه 
الذك��رى العط��رة ف��ي حياتن��ا ونس��جل فخرن��ا واعتزازن��ا 
بالمنج��زات الحضاري��ة الفري��دة والش��واهد الكبي��رة الت��ي 
أرس��ت قاع��دة متين��ة لحاضر زاهر وغٍد مش��رق م��ن الرقي 
والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن 
ورفاهية وكرامة المواطن، وتطلعات مس��تقبلية ش��املة 
تتوائم مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، لتعكس 
تطلع��ات القي��ادة � حفظه��ا اهلل � لبناء مس��تقبل مش��رق 
له��ذا الوط��ن الش��امخ الذي جّس��د معان��ي الوف��اء لقادة 
أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت 
المملك��ة تحت��ل مكان��ة كبي��رة بي��ن األم��م وهلل الحم��د«. 
وأشار سمو األمير فيصل بن خالد، إلى أن هذا اليوم من كل 
عام يأتي كمناسبة عظيمة تؤكد قوة وتالحم هذه البالد 
والتفاف المواطنين حول قيادتهم الرش��يدة في مواجهة 
المغرضي��ن والحاقدي��ن الذي��ن يحاول��ون الني��ل م��ن هذه 
الب��الد العزي��زة وقيادتها الت��ي أثبتت األحداث تمس��ك أبناء 
هذا الوطن بالعقيدة اإلس��المية والثوابت والتقاليد العربية 
األصيل��ة واإللتفاف ح��ول قيادته��م لتف��وت الفرصة على 
المغرضي��ن في تحقيق أهدافهم ضد المملكة وش��عبها 
الوفي, سائاًل اهلل العلي القدير أن يحفظ المملكة وقادتها 
وش��عبها من كل س��وء لنكون كما أراد المؤس��س وأبنائه 
الب��ررة أصح��اب عقي��دة خالص��ة قائمي��ن عليه��ا ومراعين 
للش��ريعة اإلس��المية الغ��راء ومحافظي��ن عل��ى تقاليدن��ا 

العربية األصيلة.
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أمير منطقة الجوف: 
اليوم الوطني ذكرى لميالد فجر جديد 

لكيان شامخ

أمير المنطقة الشرقية: 
في ذكرى اليوم الوطني نستذكر ملحمة 

توحيد البالد على يد المؤسس 
الملك عبدالعزيز

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير فهد بن ب��در بن عبدالعزيز 
يأت��ي  الوطن��ي للمملك��ة  الي��وم  أن  الج��وف،  أمي��ر منطق��ة 
الس��تذكار اليوم الذي ش��هد مي��الد فجر جديد لكيان ش��امخ 
»المملك��ة العربي��ة الس��عودية« على ي��د المل��ك عبدالعزيز آل 

سعود، رحمه اهلل .
وقال س��موه في كلمة بمناس��بة ذكرى الي��وم الوطني ال� 86 
للمملكة: »إن الجميع قرأ وأدرك ما كانت عليه الجزيرة العربية 
من ش��تات وانعدام ف��ي األمن حتى جاء بفض��ل من اهلل من 

قال صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
أمير المنطقة الشرقية: »إننا اليوم نعيش ذكرى يومنا الوطني 
ال� 86 لنستذكر قصة توحيد هذه البالد الشاسعة على يد الملك 
المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود � طيب 
اهلل ثراه - عندما استطاع مع الرجال المخلصين بإيمان صادق 
وعزيمة قوية أن يؤسس كيان عظيم رغم صعوبة تضاريسها 
الجغرافية ومساحتها الشاسعة وشح الموارد آنذاك ليرسخ - 
رحمه اهلل - قواع��د هذا الوطن العظي��م المترابط، المملكة 
العربية الس��عودية مس��تندًا عل��ى نهج كتاب اهلل وس��نة نبيه 
محمد صلى اهلل عليه وس��لم تحت راي��ة التوحيد ال إله إال اهلل 
محمد رس��ول اهلل ثم واصل أبناءه البررة - رحمهم اهلل - من 
بعده المس��يرة لتصبح بالدنا وهلل الحمد دول��ة قوية بإيمانها.. 
غنية بعقيدتها.. ثرية بمواطنيها.. عزيزة بمبادئها التي ال تحول 

يلم الش��مل ويوح��د الصفوف تحت راية:  ال ال��ه إال اهلل محمد 
رس��ول اهلل، وتس��تمر هذه الجهود الجبارة بع��ون من اهلل ثم 
بحنك��ة أبن��اء المؤس��س الب��ررة الذي��ن توالوا عل��ى حكم بالد 
الحرمين الش��ريفين، وبجهود الرج��ال األوفياء المخلصين من 
أبناء المملكة، حيث سار أبناء المؤسس - طيب اهلل ثراه - على 
نهجه في الذود عن حياض هذا الكيان الكبير وخدمة ش��عبة 
الوفي، فسارت عجلت التنمية حتى آلت الراية لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل«. 
وأضاف س��مو األمير فهد بن بدر: »في هذا العهد الزاهر تنعم 
مملكتن��ا برغد في العيش، وتقدم نموذجًا في األمن واألمان، 
نفاخ��ر به األم��م، ونتمنى لجيلن��ا الحاضر اقتب��اس العبر لهذه 

الملحمة البطولية الرائعة والفريدة في عمر األوطان«. 
ودعا س��مو أمير منطقة الجوف اهلل تعالى أن يحفظ لنا قائد 
مسيرة الخير والنماء والتطوير والبناء خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يشد عضده بسمو 
ولي عهده وس��مو ولي ولي العه��د، وأن يحفظ وطننا الغالي 
من كل س��وء ومكروه، وأن يديم عليه نعمة األمن واالستقرار، 

وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية

عنها.. بعد ش��تاٍت ونزاٍع وهواْن إلى أن تحققت هذه اإلنجازات 
العظيمة التي نعيشها في عصرنا الحاضر وهلل الحمد بقيادة 
س��يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود � حفظه اهلل - على مختلف األصع��دة والميادين«.

وأضاف س��موه في كلمة بهذه المناس��بة: »يأت��ي هذا اليوم 
األول من الميزان من كل عام مجسدًا المالحم التي خاضها 
المل��ك المؤس��س - رحمه اهلل - ف��ي توحيد بالدن��ا الحبيبة.. 
ليؤك��د لنا قوة ه��ذا الوطن وتالحم ابنائ��ه والتفافهم حول 
قيادتهم الرش��يدة في الذود ع��ن وطنهم والدفاع عنه في 
مواجه��ة المغرضي��ن والحاقدين وكل من يحاول الِمس��اس 
بأمن الوط��ن ومقدراته كما أن أبناء ه��ذا الوطن تمكنوا وهلل 
الحم��د من أن يس��جلوا إنج��ازات حقيقية وش��واهد عظيمة 
ف��ي ش��تى المجاالت على مس��توى العالم أجم��ع بكل فخر 
واعت��زاز، واضعي��ن نص��ب أعينهم أهمي��ة الحف��اظ على أمن 
هذا الوط��ن ومقدراته والذود عنه متطلعين دومًا إلى حاضر 
مزدهر.. وغد مش��رق.. ونماء متجدد.. في وطن آمن بأمر اهلل.. 
ثم بقيادة س��يدي خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود - حفظ��ه اهلل - وصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد بن ناي��ف عبدالعزيز ول��ي العهد نائب 
رئي��س مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب 
الثان��ي لرئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الدف��اع، حفظهم اهلل«، 
س��ائاًل اهلل أن يحف��ظ ه��ذا الوط��ن ويديم علي��ه نعمة األمن 

واالس��تقرار. 
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رفع صاحب الس��مو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مس��اعد 
أمير منطقة نجران، باسمه واس��م أهالي المنطقة نجران، 
التهنئ��ة لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن 
عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلية ولصاحب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدف��اع - حفظهم اهلل - بمناس��بة 
الذك��رى السادس��ة والثماني��ن لتوحي��د المملك��ة على يد 
المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود، رحمه اهلل.
وقال س��موه ف��ي كلمته به��ذه المناس��بة: »وإذ تم��ر علينا 
هذه الذكرى الجليلة، يس��تحضر التاريخ البطوالت العظام، 
والمهام الجس��ام، التي قاده��ا وتحّملها الملك عبدالعزيز 
- رحم��ه اهلل - ومع��ه رجاالت��ه، ليجع��ل بتوفي��ق م��ن اهلل 
تعالى خوفنا أمنًا، وجوعنا شبعًا، وشتاتنا جمعًا، وليؤسس 

أمير منطقة نجران: 
اليوم الوطني يحل ونحن نستحضر التاريخ

والمهام الجسام التي قادها الملك عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم: 
يوم الوطن تجديد لذكرى المؤسس وحافز 

لالتجاه نحو المستقبل

دول��ة أعزها اهلل باإلس��الم، ويعّز اإلس��الم به��ا، وتأخذ على 
عاتقها نصرة اإلس��الم وخدمة المس��لمين، وتعاقب بعده 
على النهج القويم أبناؤه البررة من الملوك وأولياء العهود، 
رحمه��م اهلل وجزاه��م ع��ن الب��الد والعب��اد خي��ر الج��زاء«. 
ونّوه سمّوه بما تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود � حفظه 
اهلل � قائ��ال: »الي��وم نعي��ش وهلل الحمد والمّن��ة، عهدًا زاخرًا 
بالخي��ر والنع��م، حاف��اًل بالبط��والت واالنتص��ارات، ومجيدًا 
بالعزة والس��ؤدد، وس��اميًا بالمواقف والوقف��ات.. إنه عهد 
المل��ك س��لمان.. ملك الحزم، الحاس��م الع��ادل، العطوف 
اإلنس��ان.. ناش��ر الخير والس��الم، قاطع الش��ر والفتن.. باني 
الطموح��ات واألمج��اد، فحف��ظ اهلل مليكن��ا، وأدام ع��زه، 

وأمده بتوفيقه وعونه«. 
وأكد س��موه أن المواطنين اليوم، يسيرون على النهج ذاته 
الذي تركه لهم آبائهم وأجدادهم، تجاه والة األمر، بقوله: 
»إّن أبناء وأحفاد أولئك الرجال الّشم، يكتبون التاريخ المشرق 
الي��وم، وه��م ملتفين بصدق ح��ول ولي أمره��م، متآخين 
متحابي��ن، صفوفه��م موحدة، عج��ز عن تمزيقه��ا العدو، 
مهما ح��اول وترّب��ص.. نعم.. ش��عب أبّي، وش��عب كريم«. 
وأش��اد س��مو األمير جلوي بن عبدالعزيز بم��ا يحققه رجال 
الق��وات المس��لحة على الح��د الجنوبي، ورج��ال األمن في 
الداخ��ل، وقال: »وم��ا انقطع نس��ل أولئك الرج��ال، والوطن 
يرى أبناءهم من رج��ال األمن وعلى الحّد الجنوبي، واقفين 
لحماي��ة المقدس��ات، ثابتي��ن للدف��اع ع��ن األرض، صامدين 
ف��ي وج��ه الع��دو.. فحم��ى اهلل الوط��ن، وحف��ظ الجن��ود 
البواس��ل، ورحم الش��هداء منهم، وجعلهْم ف��ي عليين«. 

قال صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل 
بن س��عود ب��ن عبدالعزيز أمير منطق��ة القصيم: »إن ذكرى 
الي��وم الوطن��ي للمملكة العربي��ة الس��عودية بمثابة بوابة 
واسعة للتاريخ والمستقبل معًا، فهي مصدر إلهام بما قام 
به أجدادنا من بطوالت انته��ت بتوحيد بالدنا ووضعها في 
المس��ار اأُلمميِّ الالئق بها، وفي نفس الوقت حافز لالتجاه 
نموية التي وضعتها تلك  نحو المستقبل بكل المعطيات التَّ
الملحمة بين المواطنين وقيادتهم الرش��يدة عبر السنوات، 
ف��كان الحص��اد وطن��ًا عمالق��ًا يزده��ر ويتط��ور ويحق��ق 
منج��زات عمالقة يق��ف العال��م أمامها منبه��رًا، فتجربتنا 
ف��ي البناء مث��ال ونموذج إنس��اني وحض��اريٌّ ل��ُكلِّ العالم 
س��وا أوطانهم«.  أس��وًة بغيرنا ممن صنعوا أمجادهم وأسَّ
وأضاف س��موه في كلمة بمناس��بة ذكرى الي��وم الوطني 
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الس��ادس والثماني��ن للمملك��ة: »إنن��ا ف��ي مثل ه��ذا اليوم 
المجي��د، نؤك��د الوالء ونج��ِدد العهد بأن نق��ف صَفًا واحدًا 
خل��ف قيادتنا الرش��يدة، وف��ي مقدمتها خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه 
اهلل - من أجل رفعة بالدنا واس��تمرارها في مسيرة التنمية 
والنم��اء عل��ى ذات النه��ج، الذي أس��س ب��ه الموح��د الملك 
عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود - طي��ب اهلل ثراه - 
هذه الب��الد وجعلها إح��دى أبرز ال��دول في مج��ال التنمية 
البش��رية، لق��د كان المؤس��س ش��خصية ف��ذة أعل��ت من 
قيمة اإلنس��ان ووضعتها في المس��ار الذي ارتضاه لها اهلل, 
لق��د أدرك - رحمه اهلل - بذكائ��ه العربي الفطري وبخبراته 
المبك��رة وب��دروس التاري��خ الت��ي اس��تقاها م��ن ش��خصية 
أجداده، رحمهم اهلل،  أن بناء دولته يبدأ باإلنس��ان، اإلنس��ان 
الف��رد، واإلنس��ان المجتم��ع، دول��ة أرس��ى دعائمه��ا عل��ى 
ر الب��الد والعب��اد من  التق��وى وصحي��ح الدي��ن، بعدم��ا طهَّ
الب��دع والش��ركيات واالنقس��امات المذهبي��ة، وف��ي كنف 
اإلسالم، آخى المؤس��س الملك عبدالعزيز، بين أبناء شعبه، 
وجعله��م كالبني��ان المرصوص يش��د بعضه بعض��ًا، لبناء 
دول��ة قوي��ة أراد لها أن تك��ون حصنًا من حصون اإلس��الم، 
ومن��ارة من منارات دعوت��ه وعلومه، ومه��وى ألفئدة اأُلمة 
اإلس��المية وِقبل��ة للمس��لمين من جمي��ع بل��دان العالم«.
وتابع س��مو أمي��ر منطقة القصيم يقول: »ف��ي واحدة من 
س  أهم خطوات التوحيد الذي كان هاجس��ًا ُمؤرِّقًا للمؤسِّ
الملك عب��د العزيز - رحمه اهلل - هو مش��هد الفرقة الذي 
كان يتنافى مع وحدة صفِّ اأُلمة، وكانت تتجلى فيه مالمح 
الفرقة والتش��رذم إلى ما يبعث على الرث��اء لحالها، بعدما 
نال��ت المذهبي��ة الكثير من تماس��كها ووحدته��ا وتآلفها، 
فلم تعد صفًا واحدًا وال جماع��ةً واحدًة، تقف في صالتها 

ف��ي الحرمين الش��ريفين ممزق��ًة مش��رذمة؛ كل مذهب 
يصلي في جماع��ة منفصلة وكأنهم م��ن أديان متعددة 
وليسوا من دين واحد، ولقد آذى هذا المشهد كثيرًا اإلمام 
عبدالعزي��ز بن عبد الرحمن آل س��عود، فاس��تنكره بفطرته 
النقي��ة وبعقيدة اإلس��الم الصافية التي تلقاه��ا على أيدي 
علم��اء الدعوة اإلصالحية في نجد من��ذ صغره، فأخذ على 
عاتقه توحيد صف األمة في أحد أهم مواقف التاريخ لألمة 
اإلس��المية التي عادت على يد الملك المؤس��س تصلي في 
جماع��ة واحدة وخلف إمام واح��د، حتى إن كانت مختلفة 
في مذاهبها، فهي تبقى خالفات في الفروع في حين أن 
أصل المعتقد واحد، أال وهو التوحيد وما إن توحدت جماعة 
الحرم خلف إمام واحد حتى انتقل األمر إلى باقي مساجد 
جماع��ة  انقس��ام  ظاه��رة  فاختف��ت  اإلس��المي  العال��م 
لًة إنجازًا  المس��جد من العالم اإلس��المي إل��ى األبد، ُمش��كِّ
ُيضاف إلى اإلنجازات الكثيرة للمل��ك عبدالعزيز، رحمه اهلل«.

وبي��ن س��مو أمي��ر منطق��ة القصي��م، أن��ه في ذك��رى هذا 
الع��ام ، نس��تهلُّ مس��يرتنا التنموي��ة وفقًا لرؤي��ة المملكة 
��ة في بن��اء الوطن  ل تاريخيَّ ٢٠٣٠ وذل��ك ُيعتب��ر نقط��ة تح��وُّ
��ع في  نمية والتَّوسُّ وتطوي��ر اقتص��اده ورف��ع مع��دالت التَّ
��ة، وه��ي مرحل��ة دقيقة يقوده��ا خادم  العملي��ة اإلنتاجيَّ
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
- حفظ��ه اهلل - ليواص��ل بناء الوطن وبنيت��ه التَّحتية وقبل 
ذل��ك إنس��انه، فمليكنا ُيعن��ى بالم��وارد البش��رية الوطنية، 
ويوج��ه مقوم��ات الدول��ة نحو تطوي��ر قدرات أبن��اء الوطن 
وتأهيله��م بما يعينهم ف��ي حمل أمانت��ه ولوائه، ليرفرف 
عالي��ًا كالعه��د به بي��ن األمم؛ ف��كل التج��ارب األممية في 
النهض��ة والتنمية كان ألبن��اء تلك األمم ال��دور األكبر فيها، 
لذل��ك ف��إن تطوي��ر اإلنس��ان الس��عودي ه��و مح��ور فكر 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين، ألن المس��تقبل يتطلب ذلك، 
ويجب االس��تعداد له من خالل تطوير اإلنس��ان السعودي.
وأكد سمو األمير فيصل بن مشعل، أنه ينبغى أن نجعل من 
اليوم الوطني مناس��بة أكثر فاعلية لرب��ط األجيال بعوامل 
النمو والتطور، ومنهجًا للعمل واإلنتاج وحافزًا لبذل مزيد من 
الجهود والتفاني في خدمة وطننا الغالي، الذي يستحق أن 
نعمل بكل وسعنا من أجل رفعته ومواصلة بنائه على نهج 
آبائنا األبطال، الذين سطروا أروع المالحم البطولية، من أجل 
أن نحي��ا ونعيش في��ه بكل دفئه وعطائه، فه��ذا اليوم هو 
ي��وم رد الجميل ومبادلته العطاء وتحفيز الذات من أجل أن 
يس��تمر في التنمية وينافس أكبر دول العالم، فنحن حين 
نفخ��ر به إنما نفخ��ر بُكل تل��ك المقومات التاريخي��ة والثراء 
الطبيع��ي وبتراثنا اإلنس��اني الذي يتطل��ب أن نواكبه بعمل 
أكب��ر من أجل التنمي��ة وتعزيز القيم الحضارية واإلنس��انية.
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اإليق��اع  ب��ذات  الملحم��ة  تس��تمر  »ولك��ي  س��موه:  وق��ال 
التاريخ��ي الكبي��ر، فإنن��ا نج��دد العه��ود لقائ��د مس��يرتنا 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
��ًا واح��دًا  آل س��عود - حفظ��ه اهلل - ونق��ف خلف��ه صفَّ
كالُبني��ان المرص��وص، ونق��دم للعالم أجم��ع أروع لوحات 
التفاني والتالحم والتعاض��د، فذلك ما يعرفه عنا كل بني 
اإلنس��ان، ويج��ب أن يس��تمر من أجل بن��اء وطنن��ا، فقيادتنا 
ط وُتبدع وُتنجز المش��اريع العمالقة من أجل رفاهية  ُتخطِّ
وخي��ر مواطنها، وتحصد احت��رام العالم بم��ا تنجزه محليًا 
لمواطنها وعالميًا للبش��رية في مختل��ف المجاالت، وذلك 
��ى ف��ي وص��ف  مبع��ث فخرن��ا وغاي��ة الش��رف ال��ذي يتجلَّ
مملكة اإلنسانية وخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام«.
وأض��اف: »لي��س بع��د ذلك م��ن ش��رف وتكري��م يتطلَّب أن 
ُنحاف��ظ عليه ونع��ضُّ علي��ه بالنواجذ، فبالدن��ا تمتلك مزايا 
ال توج��د في دول��ة أو مجتمع آخر من مجتمع��ات العالم، 
ما يعن��ي أننا أم��ام مس��ؤوليات عظيمة تتحمله��ا قيادُتنا 
بصب��ر واعت��زاز، ويج��ب أن نعينه��ا ونس��اعدها ونستش��عر 
ذل��ك حت��ى نحاف��ظ عل��ى ذل��ك الش��رف الرفي��ع، إن ي��وم 
الوطن نقط��ة تحول تتجدد كل عاٍم في مس��ارنا التنموي 
ًا إضافاٍت  ل فيه س��نويَّ وعطائن��ا البش��ري، ويج��ب أن ُنس��جِّ
عاتن��ا وغاياتنا، فنحن  كبي��رًة تتوافق م��ع طموحاتن��ا وتطلُّ
في قل��ب العالم، وكل بني اإلنس��ان ينظرون م��اذا نفعل، 
وينبغ��ي أن نقدم لهم كل عام ما هو جديد ومتطور في 
جمي��ع المجاالت، ألنن��ا نفعل ذلك بالفعل وتنج��زه قيادتنا 

الرش��يدة بحس��ب الُخطط التي تم وضعه��ا حتى يكتمل 
الفخ��ر، ونوفر الحاف��ز الكبير لألجي��ال لمواصلة مس��يرتها 
حيث تسلموا راية البناء عامًا تلو العام، فهذا وطن الشموخ 
والمجد الذي يعل��و وال يتوقف عن النماء والعطاء والتنمية 
الش��املة والُمتوازن��ة ف��ي جمي��ع مناطقه، بحي��ث يحصل 
كل مواط��ن س��عودي ف��ي أي موق��ع كان على ث��رى هذا 
الوط��ن الغالي، عل��ى أفضل الخدمات الت��ي تتحقق معها 
رفاهيته وخيره كما أنني أحب أن أس��جل همس��ة في أذن 
كل مواط��ن ومواطن��ة في هذه الب��الد المبارك��ة، أننا في 
مرحلة حساس��ة ودقيقة تمر بها البالد العربية والتحديات 
عظيمة وكبيرة، وكل هذا يس��تدعي قوة اللحمة الوطنية 
وتكري��س ح��ب الوط��ن والوع��ي والح��ذر ونبذ الش��ائعات 
والتمسك بالثوابت الشرعية والوطنية وحفظ المكتسبات«.
ورفع س��مو أمي��ر منطق��ة القصي��م التهان��ي والتبريكات 
باس��مي ونيابة عن أهال��ي وأبناء منطق��ة القصيم لخادم 
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز آل 
س��عود، ولصاحب الس��مو الملك��ي األمير محم��د بن نايف 
ب��ن عبدالعزي��ز ولي العهد نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلي��ة، ولصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن 
س��لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجل��س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع � حفظه��م اهلل �  والش��عب 
الس��عودي األب��ّي، بمناس��بة الذك��رى السادس��ة والثمانين 
لتوحي��د المملك��ة العربي��ة الس��عودية، على ي��د المغفور 
له ب��إذن اهلل المل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن آل س��عود.

أمير منطقة الحدود الشمالية: 
ذكرى اليوم الوطني تروي قصة 

توحيد هذا الكيان

رف��ع صاحب الس��مو األمي��ر الدكتور مش��عل بن عب��داهلل بن 
عبدالعزيز بن مس��اعد أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة 
لخ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود ولس��مو ولي عهده األمين ولس��مو ول��ي ولي العهد 
»حفظهم اهلل« بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال� 86 للمملكة. 

وقال س��موه ف��ي كلمة بهذه المناس��بة: »إن ذك��رى اليوم 
الوطن��ي ت��روي قصة توحيد ه��ذا الكيان العظي��م على يد 
المغف��ور ل��ه المل��ك عبدالعزي��ز عندم��ا تمك��ن، رحمه اهلل، 
م��ن جم��ع الش��مل وتوحي��د الصفوف تح��ت راي��ة التوحيد 
الخالدة«، واصفًا س��موه توحيد المملكه بأنه عمل مدروس 
للمل��ك عبدالعزيز الذي وحد ش��بة الجزي��رة العربية وخاض 
مع إخوانه المخلصين في س��بيل اهلل المعركة تلو األخرى، 
واس��تطاع بفضل اهلل أن يحقق ما س��عى إليه ومن ثم سار 
أبناؤه البررة من الملوك عل��ى نهجه المبارك من بعده حتى 
تقلد س��يدي خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« مقاليد الحكم في البالد 
الذي ش��هدت في عه��ده نقلة حضارية في ش��تى مناحي 
الحي��اة وحباه��ا المولى نعمًا كثي��رة ف��ي مقدمتها نعمة 
األمن التي ينعم به��ا المواطن والمقيم، منوهًا بما وصلت 
إلي��ه بالدنا م��ن تقدم صناع��ي وزراعي واجتماع��ي وثقافي 

وصحي وتقني. 
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أمير منطقة المدينة المنورة: 
ذكرى اليوم الوطني تأخذ شكاًل جديًدا 

لتزامنها مع مرحلة التحّول الوطني

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر فيص��ل بن س��لمان بن 
عب��د العزي��ز أمي��ر منطقة المدين��ة المن��ورة, أس��مى التهاني 
والتبريكات لخادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد 
العزيز آل س��عود ولسمو ولي العهد, ولسمو ولي ولي العهد 
- حفظهم اهلل - بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني السادس��ة 

والثمانين.
وقال س��مو أمير منطق��ة المدين��ة المنورة: »إن ه��ذه الذكرى 
الخال��دة لمرحل��ة التوحيد والبن��اء التي قام عليها المؤس��س 
الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل س��عود - طيب اهلل ثراه - 
من أجل إقامة مملكة العز والنماء، تأخذ اليوم ش��كاًل جديدًا 
وترتدي ثوبًا مغايرًا إذ تأتي متزامنة مع مرحلة التحول الوطني 

ال��ذي نتش��ارك جميعًا في صناعت��ه, ونعمل ب��كل طاقتنا من 
أجله، إنها المرحلة التي تعّول فيها البالد على اإلنسان صاحب 

اإلرادة والعزيمة القوية، لمواصلة مسيرة النهضة الشاملة«.
وأضاف سموه: »إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 
جعل��ت ُجل اهتمامها خدمة الحرمين الش��ريفين وتهيئتهما 
لقاصديهم��ا، وس��خرت كل إمكاناتها وقدراتها لش��رف هذه 
الخدم��ة العظيم��ة التي حباه��ا اهلل به��ا، حيث يول��ي خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
- حفظ��ه اهلل - الرعاي��ة واالهتمام لكل ما من ش��أنه خدمة 
اإلسالم والمسلمين«, الفتًا سموه إلى جهوده من أجل توحيد 
الص��ف وجم��ع الكلمة, ومس��عاه الصادق للوق��وف جنبًا إلى 

جنب مع األقطار العربية واإلسالمية كافة في أزماتها.
واس��تطرد س��مو األمير فيصل بن س��لمان بن عبد العزيز قائاًل: 
»إن العه��د الزاهر الذي تش��هده المملكة والتط��ور الملموس 
على الُصعد والمجاالت كافة، يحّتم على الجميع مس��ؤولية 
المحافظة على ه��ذه الريادة, وبذل الجه��ود لتقديم العمل 
المخل��ص والمتميز، وأن نس��عى دومًا نحو صناعة المس��تقبل 
وعاداتن��ا  بقيمن��ا  متس��لحين  العالمي��ة  الحض��ارة  لمواكب��ة 

اإلسالمية التي نفخر ونعتز بها«.
واختتم سمو أمير منطقة المدينة المنورة, تصريحه داعيًا اهلل 
العلي القدير أن يحفظ لدولتنا قيادتها وأن يديم عليها أمنها 
واس��تقرارها، وأن يحق��ق له��ا ما تصب��و إليه من رخ��اء وتقدم 

وتطور ورفعة.

وأضاف س��مو األمير الدكتور مش��عل بن عبداهلل: »إن المملكة 
العربي��ة الس��عودية وق��د ش��رفه�ا اهلل باحتض��ان الحرمي��ن 
الش��ريفين وخدم��ة ضي��وف الرحم��ن خ��الل الح��ج أو العمرة 
لتفتخر الي��وم باإلنجازات والمش��اريع العمالقة، التي تحققت 
على أرض الواقع ف��ي المدينتين المقدس��تين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والمش��اعر المقدس��ة في ظ��ل الرعاية التي 

توليها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن«. 
وأك��د س��موه، أن السياس��ات العامة التي تنتهجه��ا المملكة 
في إرس��اء أس��س الرعاية االجتماعية تس��تند إلى المنطلقات 
اإلس��المية المتأصله في المجتمع الس��عودي التي تعد رعاية 
اإلنس��ان رس��الة إنس��انية يضطلع بها المس��لم لدع��م كيان 

المجتمع وإقامة البناء االجتماعي المتكامل.
وق��ال: »إن المنطلق��ات الفكري��ة والمرتكزات السياس��ية التي 
تعتم��د عليه��ا المملكة ف��ي توجهاتها اإلنس��انية مع الدول 
صف��ة  الس��عودية  المس��اعدات  أعط��ت  ق��د  والمجتمع��ات 
الخصوصية والتفرد لكونها نابعة من تمسك قياده هذه البالد 
وشعبها بروح وقيم اإلسالم وااللتزام بجوهر التعاون والتكافل«.

وأكد س��موه ف��ي ختام كلمت��ه أن بالدن��ا وه��ي مقبله على 
نهضة حضارية ش��املة من خالل »رؤي��ة المملكة ٢٠٣٠« تتطلع 
ألن تكون أنموذجًا يش��ار إليه بالبنان، س��ائاًل المولى عز وجل أن 
يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم علينا نعمة األمن والرخاء 

واالستقرار.
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لواء/ حميد بن محمد الجحدلي
نائب قائد قوات أمن المنشآت

مناس��بتان عزيزتان على النفس، احتفى 
الماض��ي،  الش��هر  ف��ي  الوط��ن  بهم��ا 
ح��ج  موس��م  ه��ي  األول��ى  المناس��بة 
14٣7ه���، حي��ث وق��ف المس��لمون على 
صعي��د جب��ل عرف��ات، وق��د اس��تجابوا 
لن��داء اهلل ع��ز وج��ل، فج��اءوا م��ن كل 
بق��اع الدنيا ألداء فريض��ة الحج، مرددين 
»لبيك اللهم لبيك« في مش��هد عظيم 
تخش��ع له القلوب وتقش��عر له األبدان.
جم��وع غفي��رة ج��اءت م��ن كل ح��دب 
وص��وب ألداء مناس��ك الح��ج ف��ي أم��ن 
وأمان، ينعم��ون بكل ُس��بل الراحة التي 
وفرتها لهم ب��الد الحرمين الش��ريفين. 
ومن��ذ توحي��د الب��الد عل��ى ي��د المل��ك 
المؤس��س عبدالعزي��ز »طي��ب اهلل ث��راه« 
كبي��رة  جه��ودًا  تب��ذل  المملك��ة  ف��إن 
ف��ي س��بيل التيس��ير على الحج��اج ألداء 
مناس��كهم في أريحي��ة تامة، فأنفقت 
الحرمي��ن  لتوس��عة  الملي��ارات  مئ��ات 
الش��ريفين وتطوي��ر منطق��ة المش��اعر 
والجس��ور  الط��رق  وإنش��اء  المقدس��ة 
واألنفاق وعشرات المستشفيات ومئات 
المراك��ز الصحي��ة وتأمين مياه الش��رب 
العذب��ة واألغذية، وإنش��اء مخيمات ضد 
الحريق وفق تصامي��م غاية في الروعة 
والج��ودة، وإقام��ة أحدث مج��زرة على 
مستوى العالم خدمة للحاج ومساعدة 

في نظاف��ة البيئة بما يع��ود بالنفع أواًل 
وأخيرًا على الحاج.

وتتكاتف جهود كل مؤسس��ات الدولة 
إلنج��اح موس��م الحج وتحقي��ق أقصى 
يب��رز  وهن��ا  للحج��اج،  الراح��ة  درج��ات 
دور أبط��ال الح��ج م��ن رج��ال األمن في 
العم��ل اإلنس��اني إلى جان��ب أعمالهم 
الرس��مية ف��ي األم��ن وتفوي��ج الحركة 
دون  الحجي��ج  تنق��الت  إيق��اع  وضب��ط 
تداف��ع أو تع��ارض، يضرب��ون بذل��ك أروع 
األمث��ال للتفاني من أج��ل راحة الحجيج 
والحفاظ عل��ى أرواحهم. وق��د أذهلت 
لقدرته��ا  بأس��ره  العال��م  المملك��ة 
الفائق��ة عل��ى إدارة الحش��ود من خالل 
أمنه��ا. لرج��ال  التراكمي��ة  الخب��رات 
وقد واكب موس��م الح��ج، ذكرى اليوم 
الوطني السادس��ة والثمانين للمملكة، 
اإلس��المية،  األم��ة  ذاك��رة  لتس��تعيد 
مواس��م الحج قب��ل توحيد الب��الد على 
ب��ن  عبدالعزي��ز  المؤس��س  المل��ك  ي��د 
عبدالرحم��ن الفيص��ل »طي��ب اهلل ثراه«، 
لعصاب��ات  عرض��ًة  الحج��از  كان  حي��ث 
الس��لب والنهب، التي كان��ت تهدد أمن 
وحي��ن  دمائه��م،  وتس��تحل  الحج��اج 
توحدت البالد على يد مؤسسها »رحمه 
الحج��اج,  تأمي��ن  األول  هم��ه  كان  اهلل« 
وعمارة الحرمين الشريفين، وتوفير ُسبل 

الراحة للحجاج والزوار، وعلى ذلك النهج 
سار أبناءه الملوك البررة، سعود وفيصل 
وخال��د وفه��د وعب��داهلل، رحمهم اهلل 

جميعًا.
 وفي ذك��رى الي��وم الوطني، تس��تعيد 
الذاك��رة الس��عودية، ملحم��ة الكف��اح 
والجهاد الت��ي قادها جاللة المؤس��س 
الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« والتي وحد 
بها أرجاء هذا الوطن، تحت راية التوحيد 
»ال إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل«، متخذًا 
م��ن كت��اب اهلل وس��نة رس��وله منهج��ًا 
للحكم س��ار علي��ه أبن��اءه المل��وك من 

بعده.
الذك��رى ومملكتن��ا  وتم��ر علين��ا ه��ذه 
الحبيبة تحقق اإلنج��ازات العظيمة، في 
ظ��ل قيادة خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز »حفظه 
اهلل«، يعاض��ده نائبي��ه صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن ناي��ف ولي 
العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب  الداخلي��ة، 
األمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء وزير 

الدفاع »حفظهما اهلل«.
نس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن يحفظ لن��ا والة 
أمرن��ا وأن يدي��م علين��ا نعمة االس��تقرار 

واألمن واألمان.

ملحمة كفاح
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ف��ي عالم متقل��ب وأح��داث متغيرة 
وفي خضم هذه الظروف السياسية 
الطائفي��ة  والصراع��ات  واالقتصادي��ة 
التي عمت أغلب البلدان منذ ما يسمى 
بالربيع العربي والذي أحدث تشققات 
وتصدعات في قيم وتماس��ك الدول 
والعالمي  العرب��ي  الصعيدي��ن  عل��ى 
وفي أوج ه��ذه الصراعات والتخبطات 
يظه��ر االهتم��ام م��ن منب��ع الوحى 
أرض الحرمين ومن أحفاد المؤس��س 
المل��ك عبدالعزيز »رحم��ه اهلل« يظهر 
صاح��ب الرؤي��ة الثاقب��ة وبع��د النظر 
األمير الشجاع الشاب المثقف صاحب 
ب��ن  الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وال��ذي وضع 
هم��ه األول ضم��ان مس��تقبل بالدن��ا 
األجي��ال  حق��وق  وحف��ظ  الحبيب��ة 
القادمة وصناعة األم��ل وتعزيز الثقة 

داخليًا وخارجيًا.
نعم.. إن وضع األسس الصحيحة ضمن 

لواء / سعد بن محمد الغامدي
قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية

إط��ارات معلنة يعلمه��ا الجميع لقيادة 
دفة الس��فينة بأمان لعش��رات الس��نين 
القادم��ة ه��ي مرحل��ه تح��ول كامل��ة 
تمث��ل خارط��ة طري��ق لمس��تقبل واعد 
وهي ترتكز عل��ى تنميه ثروات ومقدرات 
الوطن وأهمها الش��باب فهم س��واعد 

التنمية ونشاطها.
إن صناعه الش��باب وتهيئتهم كقاعدة 
للمس��تقبل الواع��د ليس��ت بالس��هولة 
فه��ي تتطل��ب التع��اون والتنس��يق بين 
عدد م��ن المؤسس��ات المعني��ة بإعداد 

الشباب وصناعتهم.
كاف��ة  عل��ى  الواج��ب  ف��إن  وعلي��ه 
المؤسس��ات بش��تى أنواعه��ا يج��ب أن 
تتجه نحو ه��ذا التغير والتحول لتحقيق 
رؤي��ة الوط��ن ٢٠٣٠ وأن تنظ��م برامجها 
بم��ا يتواف��ق م��ع ه��ذه الرؤي��ة للتهيئة 
واإلعالم  بالتعلي��م  والتوعية  والتأهي��ل 
اله��ادف والموج��ه ويب��دأ ه��ذا التغيير 
باألس��رة الت��ي تب��دأ بالحضان��ة والتربية 

واإلعداد النفسي وغرس القيم.
ث��م إن اإلعالم بجميع وس��ائله يجب أن 
يوج��ه بما يخ��دم هذه الرؤي��ة والتحول 
فهو آلة العصر ث��م يأتي التعليم الجاد 
والهادف والبناء والذي يكسب المعرفة 
الحقيقي��ة وبناء المه��ارات وصقل طرق 
التفكي��ر من فه��م وتحليل ومناقش��ة 
قضاي��ا الوط��ن وغ��رس ال��روح الوطنية 
واالنتماء وتبنى المس��ئولية المجتمعية 
والق��درة على ابت��كار الحلول المناس��بة 

لبناء ودعم االقتصاد والتنمية.
ويس��اعد ف��ي ذلك ك��ون الش��باب هم 
النسبة العظمى في هذا الوطن ويعول 
قدراته��م  لتقدي��م  الكثي��ر  عليه��م 
ومواهبهم وتسخير طموحهم فهم 

سواعد التنمية وعمادها.
إن تس��ليط الضوء عليه��م يعد األهمية 
القص��وى وذل��ك لدوره��م اله��ام في 
والخارجية  الداخلية  التحديات  مواجهه 
خصوص��ًا  بالش��باب  أألهمي��ة  وتكم��ن  
ألنه��م الق��وة الكامن��ة والت��ي يمك��ن 
به��ا البناء ومواجهة االف��كار المتطرفة 

ومواجهة أعداء هذه األمة.
إنه الوقت المناسب لالهتمام الحقيقي 
بالش��باب ورعاية الموهوبين وتأهيلهم 
في كافة المجاالت المتخصصة التقنية 
والسياس��ية  واالقتصادي��ة  والمهني��ة 
وض��خ عدد منه��م في مواق��ع صناعة 
الق��رار وإش��راكهم فيه وبه��م تتحقق 
رؤي��ة المملك��ة ٢٠٣٠ في بناء مس��تقبل 
أكثر إش��راقًا وبهم تس��ير عجلة التنمية 
ف��ي مملكتنا الغالية بخطط مدروس��ة 
ورؤية عصرية تس��ابق ال��دول المتقدمة 
ف��ي كافة المجاالت ضمن رؤية س��يدي 
ول��ي ول��ي العه��د األمي��ر الش��اب أمي��ر 
الرؤي��ة المستش��رقة للمس��تقبل ب��كل 
م��ا تتضمن��ه رؤية س��موه الكري��م ٢٠٣٠.
مك��روه  كل  م��ن  بالدن��ا  اهلل  حف��ظ 
وحق��ق أمانين��ا وتطلعاتنا لمس��تقبل 

واعد بأذن اهلل.

 الرؤية
والشباب
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ذكرى 
التوحيد

الش��ك أن ذكرى الي��وم الوطني, ذكرى 
غالي��ة علين��ا وتحمل الكثير من ش��مائل 
االعت��زاز ببالدن��ا, والفخ��ر بس��يرة فارس 
العربي��ة  المملك��ة  مؤس��س  التوحي��د 
الس��عودية المل��ك عب��د العزي��ز بن عبد 
ث��راه«. اهلل  »طي��ب  س��عود  آل  الرحم��ن 
أن  عبدالعزي��ز  المل��ك  اس��تطاع  لق��د 
يوحد ش��به الجزي��رة العربية ف��ي دولة 
واح��دة ترف��ع عل��م التوحي��د وتطب��ق 

لواء/ عبدهللا بن حامد الخلف
المساعد للتخطيط والتطوير/ المكلف

ش��رع اهلل وتخ��دم الحرمين الش��ريفين 
وتدع��م الدع��وة في كل م��كان وتبني 
اإلنس��ان السعودي بناًء عصريًا من خالل 
االهتمام بالتعلي��م والصحة واالقتصاد 
واألمن، لقد تحول ذلك المجتمع القبلي 
المتفرق والجاهل والمتناحر، بفضل اهلل 
ثم بفض��ل جهود الدول��ة، إلى مجتمع 
متحض��ر يتميز بالوعي والثقافة والعلم 
ويعم��ل عل��ى غ��رس ج��ذور الحض��ارة 
الحديث��ة وإحي��اء م��ا اندث��ر م��ن حضارة 
الع��رب وثقافته��م، وذلك عل��ى امتداد 
مس��احة الوط��ن مع تمس��كه بالثوابت 
التي تتمثل ف��ي دينه الحني��ف، وعاداته 
المتمي��زة، وموروثات��ه الجميل��ة ناهي��ك 
عن اعتزازه بانتمائه العربي واإلس��المي.
وكان األمن هاجسًا مؤرقًا ألبناء الجزيرة 
أرس��ى  فق��د  توحيده��ا  قب��ل  العربي��ة 
المؤس��س »رحم��ه اهلل« قواع��د األم��ن 
الطمأنين��ة  وتع��م  االس��تقرار  ليس��ود 
أرجاء المملكة فكانت االنطالقة األولى 
لجه��از األم��ن الع��ام ال��ذي تفي��أ ظالله 
أبن��اء الوط��ن مواطنون ومقيم��ون، ثم 
س��ار أبن��اؤه الب��ررة م��ن بعده عل��ى هذا 
النهج ف��ي دعم وم��ؤازرة أجهزة األمن 
لتؤدي دورها ب��كل اقتدار وخطى واثقة 
بفض��ل ما وفر لها م��ن إمكانيات عالية.
إن له��ذا الوط��ن رس��الة خاص��ة حملها 
منذ تأسيس��ه وم��ا زال يحملها وال يحيد 
عنه��ا تح��ت كل الظ��روف وه��ي نش��ر 
رس��الته بين األمم بالحكمة والموعظة 
الحسنة وليس من خالل عقيدة التكفير 
والتفجي��ر الت��ي ابتدعها ونش��رها وجند 
له��ا أعداء ه��ذا الوطن في س��بيل النيل 
الني��ة والعزيم��ة وإرادة  من��ه. إن ص��دق 
الرج��ال وقبل ذلك كل��ه توفيق اهلل ثم 

تالح��م قيادتن��ا الواعي��ة م��ع ش��عبها 
الوف��ي ه��و ال��درع الواقي ض��د اإلرهاب 

وتجاره ومروجيه. 
ولما كانت المملكة العربية الس��عودية 
طبقت وال تزال تطبق أحكام الش��ريعة 
اإلس��المية الس��محاء فقد ش��ّكل ذلك 
أساسًا متينًا لقاعدة صلبة من االستقرار 
والقوة والثبات ظهرت آثارها في جميع 
والسياس��ية  االقتصادي��ة  المج��االت 
والتعليمية والزراعية والصحية واألمنية, 
وإن ه��ذا الي��وم ال��ذي أنجز في��ه الملك 
عبدالعزي��ز آل س��عود » طي��ب اهلل ث��راه« 
مهمت��ه األولى بتوحيد ش��مل المملكة 
ولم أش��الئها الممزقة ف��ي كيان واحد 
متكام��ل فكانت البداي��ة القوية لدولة 
فتي��ة اس��تطاعت بعد ذل��ك بكفاح هذا 
البط��ل العظي��م »رحم��ه اهلل« أن تحتل 
مكان��ة ب��ارزة ف��ي المنطق��ة ث��م ف��ي 
العالم العربي والعالم اإلسالمي وعلى 

صعيد العالم كله.
وتح��ل ذك��رى الي��وم الوطن��ي وبالدن��ا 
وهلل الحمد تنعم بالمزيد من االس��تقرار 
واألمن والرخاء، حيث تشهد بالدنا قفزة 
تنموي��ة جدي��دة في ظل قي��ادة خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز »حفظ��ه اهلل«، وس��مو ول��ي 
عه��ده صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف نائ��ب رئي��س مجلس 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية، وس��مو ولي ولي 
العه��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد بن س��لمان النائ��ب الثاني لرئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
حف��ظ اهلل والة أمرن��ا وبالدن��ا الطاه��رة 
من كل ش��ر ومن كل س��وء وأدام علينا 
نعمة األمن واألمان والرخاء واالس��تقرار.
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يوم الوطن
عميد/ عبدهللا بن محمد العوفي

قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة/ المكلف

مضى س��تة وثمانون ع��ام منذ أن أعلى 
آل  عبدالرحم��ن  ب��ن  عبدالعزي��ز  المل��ك 
الت��ي  الح��ق  راي��ة  »رحم��ه اهلل«  س��عود 
محم��د  اهلل  إال  إل��ه  »ال  بنه��ج  تتس��امى 
رس��ول اهلل« فبارك اهلل تعال��ى الُخطى، 
وأجزل الخيرات، وهيأ لهذا البلد العظيم 
قي��ادات صالحة حكيم��ة، أدركت قيمة 
اإلنج��از ودالالت��ه، وأضاف��ت إلي��ه، حت��ى 
ش��هدنا الي��وم ب��روز ال��دور المتعاظ��م 
للمملك��ة واحت��رام المجتم��ع الدول��ي 
لنجاحاته��ا عل��ى الصعيدي��ن المحل��ي 
المش��ّرف�ة  مواقفها  وتقدي��ر  والدولي، 
والصادق���ة، خدم��ة لش��عبها وأمتيه��ا 
أجم��ع.  والعال��م  واإلس��المية  العربي��ة 
وعندم��ا نحتف��ي بالوط��ن الي��وم فإننا 
نس��تذكر مع ه��ذا الي��وم كي��ف كانت 

بالدن��ا قب��ل س��تة وثماني��ن عام��ًا، حيث 
كان��ت الجزي��رة العربي��ة س��احة للدمار، 
مس��تباحة الحقوق، يعيث فيها الظلم 
والجور ويسيطر مروجو القتل واإلفساد  
عل��ى مفاصل القوة، ويحيط بها الجهل 

من جهاتها األربع. 
أم��ن  ف��ي  الي��وم  المملك��ة  وتعي��ش 
واس��تقرار وتنمية مش��هود لها بالتطور 
والس��طوع، فهي الب��الد الطاه��رة بالد 
مل��ك  يقوده��ا  الش��ريفين،  الحرمي��ن 
الح��زم وراعي مس��يرة التنمي��ة والتطور 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
اهلل«  »حفظ��ه  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
الذي ش��هد العال��م بإنس��انيته ونظرته 
ل��م  المخل��ص عل��ى  الثاقب��ة وحرص��ه 
شمل الشعوب العربية واإلسالمية وفق 

مبادئ العدالة والتسامح والكرامة ونبذ 
أي اعتب��ارات أخ��رى مؤجج��ة للصراعات 
الهّدام���ة.  لقد بقي��ت المملكة العربية 
الس��عودية، حكوم��ة وش��عبًا، تس��تأثر 
بموقف الريادة وتمس��ك زمام المبادرة 
السياس��ي  بالدع��م  يتعل��ق  فيم��ا 
األرض  لش��عوب  واإلغاث��ي  والمعن��وي 
الحض��اري  بدوره��ا  قاطب��ة، استش��عارًا 
واإلنساني، بوصفها دولة محبة للسالم 
وصاحب��ة مب��دأ ورس��الة عالمي��ة وقبلة 
للمس��لمين في أصق��اع العال��م، وذات 
ثق��ل اقتص��ادي وثقافي وحض��اري بارز، 
جعلها مقصدًا لدوائر العون اإلنس��اني، 
ال��دول الت��ي تث��ق به��ا  وف��ي مقدم��ة 
الرس��مية  الدولي��ة  العم��ل  منظم��ات 
منه��ا والطوعي��ة، وتعول عل��ى دعمها 
الملم��ات والك��وارث  واس��تجابتها ف��ي 
الت��ي تتطلب تح��ركًا إنس��انيًا مس��ئواًل. 
أم��ا عل��ى المس��توى المحل��ي ف��إن      
الوطن اليوم يعيش نهض�ة شاملة في 
كافة المجاالت، إذ تتس��ابق المشروعات 
الحي��اة  تس��تهدف  الت��ي  العمالق��ة 
الكريمة لإلنس��ان الس��عودي، والتيسير 
الش��باب  وتهيئ��ة  المواطني��ن  عل��ى 
للمس��تقبل، وتنصب الجهود في مثلث 
»العلم والتكنولوجي��ا واإلبداع« المكون 
لمجتمع المعرف�ة، الذي سيقود التنمية 
الوطني���ة باقت��دار، ليك��ون بلدن��ا ضم��ن 

دائرة العالم األكثر تطورًا. 
الوطن��ي، فرص��ة  الي��وم  وف��ي ذك��رى 
لتس��تعيد  الجدي��دة  لألجي��ال  عظيم��ة 
س��يرة المل��ك الموح��د عبدالعزي��ز ب��ن 
عبدالرحم��ن الفيص��ل »طي��ب اهلل ثراه«، 
وتستمد من ملحمة البطولة والتوحيد 
القي��ادة  الت��ي قاده��ا »رحم��ه اهلل« روح 
واإلص��رار والتح��دي والعم��ل الج��اد من 

أجل رفعة الوطن.
أس��أل اهلل تعالى أن يحفظ لوطننا قائد 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  المس��يرة 
وس��مو ولي عه��ده األمين وس��مو ولي 
ه��ذه  علين��ا  يعي��د  وأن  العه��د،  ول��ي 
المناسبة كل عام ووطننا ينعم باألمن 

واالستقرار واالزدهار.  
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العالق��ة بي��ن المواط��ن ووطن��ه قص��ة 
القص��ص، فه��ي  تتض��اءل عنده��ا كل 
عالقة س��امية ممتدة منذ بداية التاريخ. 
ه��ذه العالقة ه��ي التي يت��ردد صداها 
بعب��ارة »اللحم��ة الوطني��ة« بين أوس��اط 
تهمه��م  الذي��ن  الش��رفاء  المواطني��ن 
قص��ة  لن��ا  وتظه��ر  الوط��ن،  مصلح��ة 
الوحدة الوطني��ة بين أبناء هذا المجتمع 
م��ن تاريخ آبائنا وأجدادنا إل��ى يومنا هذا. 
وف��ي كل بقع��ة ف��ي العال��م يتباهى 
كل وطني بوطن��ه ويفتخر ويدافع عنه 

ويقدم روحه فداء له.
ه��ذه اللحمة كان��ت واضح��ة المعالم 
عندما تعززت بقوة بين القيادة والشعب 
السعودي وأكدت األحداث، وهلل الحمد، 
قوة تعزيزها على الرغم من تهييج وبث 
المؤام��رات الخبيث��ة، وعملي��ات التفجير 

واإلرهاب البغيض.
وأثبت��ت األحداث اإلرهابي��ة التي تعرضت 
له��ا المملك��ة م��ن اس��تهداف لآلمنين 
وق��وف  األم��ن  وق��وات  والمس��اجد 
المجتمع بمختلف مؤسس��اته وأفراده 
بح��زم تج��اه اإلره��اب وإدانته��م لتل��ك 
األعمال وبراءة المجتمع الس��عودي من 

أفكارهم.
وم��ن المهم أن تك��ون اللحمة الوطنية 
جزءًا أصي��اًل في تركيبة الف��رد المواطن 
وأن يش��عر به��ا ف��ي إط��ار والئ��ه وحبه 
لوطن��ه دون أن يزاي��د عليه��ا أو يجعلها 

مصلح��ة  في��ه  لم��ا  لتوظيفه��ا  قابل��ة 
خاص��ة ال تس��تقيم مع مصال��ح الوطن 
أو  نش��عر  عندم��ا  ولذل��ك  والمجتم��ع، 
يح��دث تح��رك م��ا ف��ي إط��ار المحاولة 
للتعبير عن ش��يء ما ينبغ��ي أن ال يكون 
ذل��ك على حس��اب معطيات االس��تقرار 
النظ��ام  كفال��ة  ظ��ل  ف��ي  خاص��ة 
االجتماعي والسياس��ي للتفاعل مع أي 
مظاهر مطالبيه في س��ياقات منظمة 
وقن��وات مح��ددة لذلك تضمن س��المة 
المجتم��ع وأفراده من الزي��غ واالنحراف 

عن مبادئ اللحمة الوطنية. 

إن تعزي��ز أواصر اللحمة الوطنية ليس��ت 
مس��ؤولية فرد أو جماعة بل مس��ؤولية 
المجتمع. فنحن ش��ركاء في الذود عن 

الوطن ومقدساته.
وأمنن��ا،  ومقدس��اتنا  بالدن��ا  اهلل  حم��ى 
ونصرنا عل��ى من عادانا،.وحف��ظ اهلل لنا 
حكومتنا بقيادة موالي خادم الحرمين 
الش��ريفين وس��مو س��يدي ولي العهد 
وسمو سيدي ولي ولي العهد وأيدهم 
اهلل  وندع��و  وعون��ه،  وتوفيق��ه  بنص��ره 
بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل الذين 

يذودون عن حدود الوطن، 
وحمى اهلل جميع رجال األمن ووفقهم 
ورعاهم برعايت��ه وأبطل كيد أعداءهم 
ورد كيدهم في نحورهم. إنه س��بحانه 

ولي ذلك والقادر عليه.

العقيد المهندس الركن/ مطلق سعيد عايض الذيابي
مساعد قائد قوة امن المنشات بمنطقة مكة المكرمة

اللحمة الوطنية

مقــــــــال
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حزم وشموخ وطن

نقيب مظلي/ محمود بن سالم عجوة
قائد مركز أمن المنشآت بمحافظة ضباء

للوط��ن غ��رس وج��ذور نرت��وي به��ا من 
ميالدن��ا وحت��ى مماتن��ا, ولرج��ال أم��ن 
هذا الوط��ن بط��والت وتضحيات فهم 
س��يوف الح��ق ف��ي وج��ه الفت��ن, درع 
بالدن��ا  فأس��وار  المح��ن,  عن��د  الوط��ن 
ش��امخة ال يمكن ألي متس��لق أن يرقى 
له��ا ونحن ننع��م بقي��ادة عز وش��موخ 
وح��زم, ما أجملك وأروع��ك أيها الوطن 
وأبنائك هم حصنك الحصين مخلصين 
المجد  يصنع��ون  ووطنه��م  لدينه��م 
ويس��طرون البط��والت بح��روف من نور 
عل��ى ثرى هذا الوط��ن, فبطون أقدامنا 
تع��رف ك��م ه��ي طري��ة أرض الوط��ن, 
وك��م ه��ي حاني��ة رؤوس األش��واك, ما 
أبه��ى وأجم��ل شمس��ك أيه��ا الوط��ن 
وه��ي تش��رق كل صب��اح ورج��ال أمن��ك 
يسهرون على حدودك ويطهرونها من 
دن��س كل معت��دي خائن, م��ا أروعكم 
أيه��ا األبطال الس��اهرين عل��ى أمن هذا 
الوط��ن تضحون بأرواحك��م كي ينعم 

شعبكم بالحياة.
إننا ننع��م وهلل الحمد بقي��ادة حكيمة 
حازمة تدح��ر اإلرهاب بالداخ��ل وتضربه 
بيد م��ن حديد بعزيمة رج��ال مخلصين 
عاهدوا اهلل على نصرة هذا الدين وهذا 
الوطن وهذه القي��ادة التي ترفع كلمة 
التوحي��د »ال إل��ه إال اهلل محم��د رس��ول 
مس��لحة  ق��وات  برج��ال  وننع��م  اهلل«, 
أشاوس على حدودنا يسطرون مالحم 
الع��ز  م��ن  بمزي��د  التاري��خ  س��يذكرها 

والشرف واإلباء.
هنيئًا لك أيها الوطن بأبنائك وبرجالك 
وأبطالك, وهنيئًا لنا »ســلمان« الحزم 
والش��موخ،  والع��زة  واإلب��اء  والع��دل 
وهنيئ��ًا لن��ا »محمد بن نايــف« درعنا 
وهنيئ��ًا  البت��ار,  وس��يفنا  وحصنن��ا 
رؤيتن��ا  ســلمان«  بــن  »محمــد  لن��ا 
ومستقبلنا المش��رق الوضاء بمشيئة 
اهلل. حف��ظ اهلل بالدن��ا ورج��ال أمنن��ا 

وقيادتنا وشعبنا من كل سوء.

مقــــــــال
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تحتف��ل بالدنا الطاهرة ف��ي هذه األيام 
المبارك��ة بالذكرى السادس��ة والثمانين 
للي��وم الوطن��ي، وه��ي مناس��بة عزيزة 
عل��ى النف��س وفرص��ة أن نق��ف عندها 
لنس��تجلى لمحات من الماضي ونرسم 
الوط��ن  زاه��ر له��ذا  خط��ط مس��تقبل 
الغالي، ونجدد العهد على السير قدمًا 
عل��ى نهج المؤس��س المل��ك عبدالعزيز 
»طيب اهلل ث��راه« ونواصل مس��يرة النماء 
والتطور لنس��مو بهذا الوطن الذي حباه 
اهلل بنع��م وخي��رات وفي��رة ف��ي باطن 

األرض وظاهرها.
وح��ري بن��ا أن نق��ف ف��ي ه��ذه الذكرى 
العط��رة، وقف��ة تأم��ل نس��تعيد فيه��ا 
أبعاد قصة التوحيد وانعكاس��اتها على 
المجتم��ع الس��عودي ف��ي كل جوانب 
حيات��ه، تل��ك الملحمة الت��ي كانت أولى 
للدول��ة  التمكي��ن  باتج��اه  الخط��وات 
الحديث��ة، القائم��ة عل��ى أس��س متين��ة 
مس��تمدة م��ن كت��اب اهلل وس��نة نبين��ا 
محمد صلي اهلل عليه وسلم، والهادفة 
إل��ى التطور اعتم��ادًا على س��الح العلم 
حتى تتبوأ بالدنا موق��ع الريادة بين دول 
العال��م، وهك��ذا كان التوحي��د رس��الة 
عرف فصولها أبناء بالدي وهو ما أعطانا 
اس��تقرارًا سياس��يًا وأمني��ًا ننع��م به إلى 
يومنا هذا، وجعلن��ا نتوجه بخطى ثابتة 
لنفجر خيرات أرضن��ا ونحولها إلى تنمية 

لدعم اقتصادنا الوطني. 

ذكرى خالدة
النقيب/ حسن بن قاسم فياض

مكتب قائد القوات

إن المتتب��ع لحركة التط��ور االقتصادي 
يمكن��ه  ال  الش��ريفين  الحرمي��ن  لب��الد 
وروح  السياس��ية  الحنك��ة  يغف��ل  أن 
القيادة الفذة التي تمتع بها المؤس��س 
وأيض��ًا نظرته بعيدة المدى لمس��تقبل 
ه��ذا الوط��ن، فق��د اس��تطاع أن يحول 
تنمي��ة  إل��ى  البترولي��ة  االكتش��افات 
صناعي��ة تتدف��ق عط��اًء ف��ي كل ربوع 

الوطن اليوم.
لق��د أدرك الملك عبدالعزي��ز »طيب اهلل 
ث��راه« أن تحقي��ق التنمية يتطل��ب تهيئة 
المن��اخ المناس��ب وس��خر أدوات الدول��ة 
وموارده��ا لتكون في خدم��ة االقتصاد 
وأرسى بذلك التوجه قاعدة سارت البالد 
على نهجها لتصبح بفضل من اهلل أكبر 

اقتصاد عربي في وقتنا الراهن.
ولم تكن مسيرة البناء والتوحيد لجمع 
ش��مل الوط��ن س��هلة، ولذل��ك يتوجب 
علين��ا أن نق��ف عن��د كل إطالل��ة له��ذه 
الذك��رى وقف��ة إج��الل وتقدي��ر، لنجدد 
عشقنا لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير، 
ونجع��ل م��ن حب��ه زادًا لنا ف��ي حركتنا 
الدوؤب��ة م��ن خالل مش��اركتنا ف��ي بناء 
نهضته، وأن نعمل سويًا كل في مجاله، 
ولتكن مكان��ة هذا الوط��ن الغالي في 
أعم��اق القل��ب، لنس��طر جمعي��ًا لوحة 
الف��داء من خالل دعم مس��يرة النهضة 
الكب��رى الت��ي يقودها خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 

الوط��ن. رب��وع  كل  ف��ي  اهلل«  »حفظ��ه 
لقد وضع المل��ك عبدالعزيز »رحمه اهلل« 
نهج��ًا واضح��ًا مس��تمدًا م��ن ش��ريعتنا 
اإلس��المية الس��محاء، س��ار علي��ه أبناءه 
المل��وك البررة »س��عود وفيص��ل وخالد 
وفهد وعبداهلل«، رحمهم اهلل، فواصلوا 
مس��يرة العط��اء م��ن بع��ده، وأضاف��وا 
صفح��ات مش��رقة ف��ي تاري��خ الوط��ن.

وتحل ذك��رى اليوم الوطني السادس��ة 
باألم��ن  ينع��م  والوط��ن  والثمان��ون 
واالس��تقرار والرخ��اء في العه��د الزاهر، 
عه��د خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
اهلل«  »حفظ��ه  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
ليقود مس��يرة النهض��ة والتنمي��ة التي 

بدأها الملك المؤسس. 
إن ذك��رى اليوم الوطن��ي ذكرى فخٍر 
واعت��زاز لكل أبن��اء بل��دي، الذين كانت 
مختل��ف  ف��ي  عطاءاته��م  بصم��ات 
الميادين، مرتكزين على ثوابتنا الدينية 
وعاداتن��ا وتقاليدنا الطيب��ة، مواصلين 
السير في طريق البناء لتحقيق نهضة 
تنموية ش��املة أرسى دعائهما خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان 
ب��ن عبدالعزي��ز وول��ي عه��ده األمي��ن 
وول��ي ولي العه��د »حفظه��م اهلل«. 
نسأل اهلل أن يحفظ قادتنا ووالة أمرنا 
ومملكتن��ا الحبيب��ة م��ن كل ش��ر وأن 
يدي��م علينا نعم��ه، إنه س��بحانه ولي 

ذلك والقادر عليه. 

مقــــــــال
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نقيب/ إبراهيم بن سعد الشهراني
مدير شعبة المراجعة المالية / المراجعة الداخلية

عوارض المسؤولية التأديبية في حالتي أداء الواجب 
وتنفيذ األوامر - وظيفة رجل األمن أنموذجًا

ل القيام بواجبات الوظيفة وتنفيذ  ُيشكِّ
أوامر الرؤس��اء واالمتناع عن محظورات 
الوظيفة أهم األمور الملقاة على عاتق 
الواجب��ات  وتحدي��د  الع��ام،  الموظ��ف 
بالوظيف��ة  المتعلق��ة  والمحظ��ورات 
العام��ة يس��تقى من نص��وص األنظمة 
واللوائح والقرارات، وه��ذا التحديد ليس 
الواجب��ات والمحظ��ورات  ل��كل  حص��رًا 
كم��ا ه��ي الحال ف��ي النظ��ام الجنائي 
المح��دد بش��كل قاط��ع »ال جريم��ة وال 
عقوب��ة إال بن��ص«، وإنما يكتف��ى بالنص 
عل��ى أهمها، وهذا ال يعن��ي أنَّه ال وجود 
لإلطار الش��رعي ف��ي النط��اق التأديبي 
الوظيف��ي، فه��و ال يخ��رج ع��ن نصوص 
الشرع واألنظمة واللوائح والقرارات، وما 
تع��ده اإلدارة عرفًا إداريًا له صفة اإللزام، 
والس��لطة التأديبي��ة ه��ي م��ن تتول��ى 
صالحي��ة تقدي��ر األفع��ال التي تش��كل 
الصالحي��ة  وه��ذه  تأديبي��ة،  مخالف��ات 
خاضع��ة للرقاب��ة اإلداري��ة أواًل، ورقاب��ة 

القضاء اإلداري ثانيًا.
ولما كانت الوظيفة األمنية من أس��مى 
بتهيئ��ة  لقيامه��ا  وأهمه��ا،  الوظائ��ف 
المن��اخ المتكام��ل الذي يش��عر فيه كل 
ف��رد من أفراد المجتم��ع باألمن واألمان 
س��المة  عل��ى  واالطمئن��ان  واالس��تقرار 
دينه وعقله ونفس��ه وعرضه وماله، وما 
يتطلب��ه ذل��ك م��ن أداء واجب��ات أمني��ة، 

وتنفيذ أوامر رئاس��ية، متنوعة أش��كالها 
ومختلف��ة نطاقاته��ا ومتباين��ة آثاره��ا، 
تتس��م بطبيع��ة الطاع��ة والتنفيذ في 
حال، كانت هي العينة )األنموذج/المثال( 
لتنزيل عوارض المسؤولية التأديبية على 

بعض أعمالها إذا ما وقعت.
واألص��ل أن أي موظ��ف ع��ام ُيخ��ل بأي 
واج��ب وظيف��ي أو يرتك��ب أي محظور 
علي��ه، مخالفًا بذل��ك األنظم��ة واللوائح 
والقرارات، سواء أكان مباشرًا أم متسببًا، 
أو كان قيام��ه بالفع��ل م��ن نفس��ه أم 
خاضع��ًا ألمر غيره، فإنه يكون مس��ؤواًل 
ع��ن ذل��ك تأديبيًا، وم��ن ثم يترت��ب عليه 
العقاب التأديبي بعد استكمال إجراءاته، 
إال أن هناك عوارض معينة ُتعدُّ اس��تثناًء 
م��ن ه��ذا األص��ل، س��واء أنص��ت عليه��ا 
األنظم��ة واللوائ��ح والق��رارات، أم كانت 
راجع��ة إل��ى القواع��د العامة الش��رعية 

والنظامية.
المس��ؤولية  بع��وارض  والمقص��ود 
موانعها وحوائلها؛ أي ما يمنع إيقاعها، 
وجملة: »ع��وارض المس��ؤولية التأديبية« 
إلي��ه،  ومض��اف  مض��اف  م��ن  مركب��ة 
المؤاخ��ذة عل��ى  فالمس��ؤولية تعن��ي: 
التقصي��ر في حق واإلهم��ال في واجب، 
والتأديبية صفة لكلمة المسؤولية، نظرًا 
إل��ى وجود أن��واع عدي��دة للمس��ؤولية، 
فكان لزام��ًا تمييزه��ا بالتأديبية، وتعني: 
»ج��زاًء يوق��ع على الموظف ال��ذي تثبت 

مسؤوليته عن جريمة تأديبية«.
وعوارض المسؤولية التأديبية نوعان: 

األول: ع��وارض مؤقت��ة، قد ت��زول بزوال 
س��ببها؛ كحالة أخذ اإلذن من الس��لطة 
العلي��ا باإلحالة للمس��اءلة التأديبية في 
بع��ض الفئ��ات الوظيفي��ة، فأخ��ذ اإلذن 
يش��كل عارض��ًا مؤقت��ًا يمنع م��ن قيام 
المس��ؤولية التأديبية عليه��م إلى حين 

وروده.
والثاني: الع��وارض الدائمة، وتمنع قيام 
المس��ؤولية التأديبية أبدًا، كحالة س��ابق 

الفصل في موضوع االتهام.
لقواعد  التأديبي��ة  المس��ؤولية  وتخضع 
مختلف��ة  ع��دة  )قانوني��ة(  نظامي��ة 
واللوائ��ح  األنظم��ة  منه��ا  المس��تويات، 
بأنواعه��ا، والق��رارات، ومنه��ا المرتبط��ة 
المباش��رة،  وغي��ر  مباش��رًة،  بالوظيف��ة 

وتنشأ من طريقين:
األولى: تنشأ مس��تقلًة بذاتها، مثل: ترك 
رجل األمن للخف��ارة، أوغيابه عن العمل.
والثاني��ة: تنش��أ من مس��ؤولية أخ��رى، أو 
تكون مشتركة معها، مثل: المسؤولية 
الجنائية، أو المس��ؤولية المدنية )جرائم 
المخدرات/ تناول الرش��وة/ مماطلة في 

سداد حقوق الغير المالية(.
م��ن  التأديبي��ة  المخالف��ات  وتت��درج 
البس��يطة، م��رورًا بالمتوس��طة، وانتهاًء 
ببالغة الجس��امة، كم��ا أنَّ منها المالية، 
والمس��تمرة  والمؤقت��ة  واإلداري��ة، 
والمتتابع��ة، واإليجابي��ة؛ كإتي��ان الفعل 
ع��ن  كاالمتن��اع  والس��لبية؛  المحظ��ور، 

الفعل الواجب.
عل��ى  التأديبي��ة  المس��ؤولية  وع��وارض 

ضربين:
األول: يس��مى »أس��باب اإلباح��ة« وه��ي 
متعلقة بالفع��ل ال بالفاعل، مثل إطالق 
رجل األمن النار على من قام بمهاجمته 
أو ح��اول اله��روب -بعد تحذي��ره- أثناء 
المداهمة األمنية لوك��ر إحدى الجريمة 
الكبي��رة الموجبة للتوقي��ف، أو على من 
أراد اقتح��ام منش��أة أمني��ة بالق��وة مع 
مراعاة ضوابط استعمال السالح في كٍل. 
والثانــي: يس��مى »موانع المس��ؤولية«، 
وه��ي متعلقة بالفاع��ل ال بالفعل، مثل 
خط��أ الموظ��ف المترت��ب عل��ى خط��أ 
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الجهة اإلدارية.
وكلٌّ منهما ُيعدُّ قيدًا واردًا على نصوص 
التأديب؛ ف��األول يؤدي إل��ى إزالة الصفة 
ة عن الفعل، ويخرجه من نطاق  الُجْرميَّ
عدم المش��روعية إلى نطاق المش��روع، 
المس��ؤولية  مع��ه  تنع��دم  والثان��ي 
التأديبي��ة ع��ن الفاع��ل، وبالتال��ي يصبح 
الفعل مباحًا أو تنعدم المس��ؤولية عن 
فاعله لع��ارٍض دعت إليه مصلحة عامة 

أقرها الشرع والنظام.
وأي واج��ب وظيفي يؤدي��ه الموظف ال 

يخلو من ثالث حاالت، وهي كاآلتي:
أن ي��ؤدي الموظ��ف الواج��ب طبقًا . 1

العمل،  له��ذا  المرس��ومة  للحدود 
فيك��ون ذل��ك عارض��ًا م��ن عوارض 
المس��ؤولية التأديبي��ة، ف��ال ُيس��أل 
تأديبيًا، ويش��ترط ف��ي ذلك الواجب 

الشروط اآلتية: 
أن يك��ون الموظف مأذون��ًا له في أ. 

فعله من صاحب الصالحية.
أن تك��ون المخالف��ة حاصل��ة أثن��اء ب. 

تأدية الموظف واجبه الوظيفي.
أن يكون فعل الموظف في حدود ج. 

ما ُأذن له فيه شرعًا ونظامًا، ووفقًا 
واللوائ��ح  األنظم��ة  ب��ه  أمرت��ه  لم��ا 

والقرارات.
أّل��ا ي��ؤدي الواج��ب طبق��ًا للحدود . ٢

المرس��ومة له��ذا العم��ل، فيكون 
مسؤواًل تأديبيًا.

أن يؤدي عمله بحس��ن نية معتقدًا . ٣
أنه األصل��ح، فيكون ذلك عارضًا من 
التأديبية، فال  المس��ؤولية  ع��وارض 
ُيس��أل تأديبيًا، كما »لو وجدت حالة 
خالفية تس��تلزم ترجي��ح الموظف 
رأي��ًا اجتهاديًا عل��ى آخر في محيط 
العمل، ومع توافر مبدأ حسن النية 
ل��دى الموظف ف��ي ه��ذا الترجيح«، 
وهذا –الثال��ث- ليس على إطالقه، 
فهن��اك م��ن ال يأخذ بمبدأ حس��ن 
التأديبي��ة،  المس��ؤولية  ف��ي  الني��ة 
حي��ث ي��رى أنه��ا تتنافى م��ع غاية 
التأدي��ب التي ال تنظر إل��ى الدوافع 
الذاتي��ة، فال ي��رى إدراج حس��ن النية 

تحت الركن المعنوي الذي هو أحد 
أركان المسؤولية التأديبية.

وقد يق��ع الفعل م��ن الموظف تنفيذًا 
ألم��ٍر صادر إليه من رئي��س تجب طاعته، 
»طاع��ة  ��ه:  بأنَّ الطاع��ة  واج��ب  ف  وُع��رِّ
الموظ��ف أوام��ر رئيس��ه واحترامه في 
نط��اق الوظيفة العام��ة«، وهنا يجب أّلا 
يكون ذل��ك الفع��ل مخالف��ًا لنصوص 
الش��رع أو األنظم��ة واللوائ��ح والقرارات، 
وأّلا يش��كل جريمة، فإن وجد الموظف 
ف��ي األم��ر الص��ادر إلي��ه من رئيس��ه ما 
يش��كل  أو  النص��وص  ه��ذه  يخال��ف 
جريم��ة ف��ال تثريب عل��ى الموظف في 
واالحت��رام  باللباق��ة  علي��ه  االعت��راض 
وحف��ظ الوقار لآلمر، ش��ريطة أن يكون 
األمر الص��ادر إليه مكتوب��ًا، وكذلك الرد 
عليه أيضًا يكون مكتوب��ًا، فمثاًل عندما 
يأمر الرئيُس المرؤوَس بإفش��اء سر من 
أس��رار الوظيف��ة، فإنَّه يج��وز للموظف 
الم��رؤوس االعت��راض عل��ى ه��ذا األم��ر 
تنفي��ذه  ع��دم  مب��ررات  مبين��ًا  كتاب��ًة، 
ل��ه، وهن��ا ال ُيس��أل الموظ��ف عن عدم 
التنفي��ذ، ويعد فعله عارضًا من عوارض 
المس��ؤولية التأديبي��ة حت��ى ف��ي حال 
إكراه��ه بالقوة على الفع��ل، وال يكون 
الموظ��ف المأم��ور مس��ؤواًل تأديبي��ًا إال 

في حالتين:
إذا تج��اوز ح��دود األمر الص��ادر إليه . 1

من رئيٍس تجب طاعته.
تلق��اه . ٢ ال��ذي  األم��ر  أن  عل��م  إذا 

يقص��د ب��ه ارت��كاب جريم��ة، أو فيه 
واللوائح  أواألنظمة  للشرع  مخالفة 

والقرارات.
وال تخ��رج مس��ؤولية اآلم��ر والمأمور عن 

ثالث حاالت، هي:
أن يعل��م كل م��ن اآلم��ر والمأم��ور . 1

بعدم مش��روعية األم��ر، وفي هذه 
الح��ال فإن كليهم��ا ُيس��أال تأديبيًا.

بع��دم . ٢ عالم��ًا  اآلم��ر  يك��ون  أن 
مش��روعية األم��ر الصادر م��ن قبله، 
والمأم��ور غي��ر عال��م، فف��ي هذه 
الحال يك��ون اآلمر مس��ؤواًل تأديبيًا 
دون المأم��ور، وعل��ى المأمور عبء 

إثبات عدم علمه بذلك أمام الجهة 
المختصة بنظر المخالفة التأديبية، 
علمًا ب��أنَّ التعل��ل بجه��ل األنظمة 
المعلوم��ة  والق��رارات  واللوائ��ح 
بالضرورة، أو ع��دم اإللمام بالعمل، 
أو الس��هو، أو اط��راد العم��ل عل��ى 
مخالف��ة األنظم��ة، ال يعف��ي م��ن 

المسؤولية التأديبية.
م��ا إذا كان اآلم��ر غير عال��م بعدم . ٣

مش��روعية األم��ر ال��ذي ص��در من��ه 
والمأمور عالمًا بذل��ك وينفذه دون 
أن يعترض عليه، فف��ي هذه الحال 
يك��ون المأمور مس��ؤواًل تأديبيًا عن 

فعله.
وكما ذكرُت آنفًا فإنَّ عدم العلم –في 
كل الحاالت الس��ابقة- ال يك��ون بادعاء 
والق��رارات  واللوائ��ح  باألنظم��ة  الجه��ل 
والتعليم��ات الواجب عل��ى كل موظف 
اإللم��ام التام بها ومعرفته��ا بالضرورة، 
وإنما يكون في المسائل الفنية الدقيقة 
الخب��رة  بأه��ل  الخاص��ة  التقديري��ة  أو 
والتخص��ص، كعدم العل��م بالمحررات 
المزورة أو العمل��ة المزيفة التي يصعب 
كشفها على الموظف غير المتخصص 

)التزوير والتزييف غير المفضوح(.
وأشير إلى أمٍر مهم، هو أن تحديد وبيان 
المعي��ار الضاب��ط لع��وارض المس��ؤولية 
التأديبية في حالتي أداء الواجب وتنفيذ 
األوام��ر راج��ع إل��ى الس��لطة التقديرية 
موض��وع  بنظ��ر  المختص��ة  للجه��ات 
أداء  حالت��ي  إثب��ات  ع��بء  وأن  االته��ام، 
عل��ى  راج��ع  األوام��ر  وتنفي��ذ  الواج��ب، 
ُمدعي��ه، ويقدر أثر العارض من قبل هذه 

الجهة أيضًا.
وف��ي الخت��ام يتض��ح أن اآلث��ار المترت��ب 
على قيام رجل األمن بأعمال وظيفته ال 
تشكل مسؤولية تأديبية في حال كانت 
طبقًا للحدود المرس��ومة ألداء الواجب 
الوظيف��ي، ووفقًا لم��ا أمرته به األنظمة 
واللوائ��ح والقرارات، معتقدًا بحس��ن نية 
أنه قام باألصلح، كذل��ك تنفيذه لألوامر 
الرئاس��ية في حدودها ووفقًا لنصوص 
الش��رع أو األنظم��ة واللوائ��ح والق��رارات.  
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»قوات أمن المنشآت«.. عين تحرس الوطن وعين تحمي الحجاج

أكثر من 8000 ضابطًا وفردًا شاركوا في مهمة الحج
بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شاركت 

قوات أمن المنشــآت كقوة مســتقلة في موســم حج 1437هـ، وبعدد يفوق »8000« ضابطًا وفردًا.  حيث أســند إلى أكثر 

مــن »5000« ضابطــًا وفردًا تأمين محطات قطار المشــاعر المقدســة، وتنظيــم آلية الدخول والخــروج لمحطات القطار 

والطرق المؤدية إلى البوابات، والمحافظة على سالمة الحجاج، وفرض السيطرة األمنية بمداخل المحطات الخارجية. 

وكذلك مكافحة الظواهر الســلبية المخلة باألمن وبخطة التشغيل بكافة أنواعها في المناطق الخارجية بمحطات 

القطار. باإلضافة إلى تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وتذليل المشــاكل التي قد تواجههم داخل المحطات. 

وســاندت قوات أمن المنشــآت األمن العام بعدد يفوق »3000« ضابطًا وفردًا في إدارة الحشــود وتنظيم حركة المشاة 

فــي المشــاعر المقدســة، وكذلك حفظ األمن والنظــام وتقديم كافة الخدمات األمنية واإلنســانية وتوجيه وإرشــاد 

الحجــاج. وتواجــد عدد مــن ضباط القوات في غرفة التحكم الرئيســية بالقطارات » .»OCCكمــا تواجد عدد من ضباط 

القوات في مركز القيادة والسيطرة باألمن العام.

« الضوء على مهام القوات في موســم حــج 1437هـ.. وذلك من خالل  وفــي الصفحات التالية تســلط مجلة » 

التقرير التالي.
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االستعداد للمهمة
بدأت قوات أمن المنش��آت اس��تعدادها 
لتنفي��ذ المهام المس��ندة إليه��ا، بعقد 
عدة اجتماعات وورش عمل، برعاية قائد 
القوات اللواء س��عد بن حس��ن الجباري، 
وورش  االجتماع��ات  ه��ذه  واختتم��ت 
القع��دة  ذو   ٣٠ الجمع��ة  ي��وم  العم��ل 
14٣7ه�، بورش��ة عم��ل واجتماع بين قائد 
الق��وات والمش��رف عل��ى أعم��ال الح��ج 
وق��ادة المش��اعر وعم��وم المش��اركين 
ف��ي مهمة حج 14٣7ه�، وبحضور عموم 
ضباط القوات المشاركين بمهمة الحج، 
وذلك بمقر مركز تدريب القوات بمزدلفة.  
ونوق��ش خالل الورش��ة طبيعة المهمة 
وال��دور المطل��وب م��ن كل ضابط وفرد 
واستش��عار المهم��ة من منظ��ور ديني 
ووطن��ي، إلى جان��ب اس��تعراض جميع 
األحداث المحتملة أثن��اء المهمة وطرق 
معالجتها والحث عل��ى أهمية التعاون 
م��ع جمي��ع الجه��ات المش��اركة ف��ي 

المهمة. 

وناقشت الورشة كذلك أهمية التفاعل 
م��ع جمي��ع األح��داث واإلب��الغ أواًل بأول 
ع��ن كل م��ا يعك��ر صف��و الح��ج، فيم��ا 
استعرضت آلية التنسيق مع مؤسسات 
الطوافة ف��ي تفويج الحج��اج لقطارات 
الح��ج  وزارة  م��ع  بالتع��اون  المش��اعر 

والشركة المشغلة للقطار.
وأوضح قائد القوات الل��واء الجباري، في 
تصريح��ات صحافي��ة، أن ه��ذه الورش��ة 
تهدف إلى إيضاح األدوار وش��رح الخطط 
واألدوار المطلوبة، حاثًا المش��اركين في 
خدم��ة ضي��وف الرحم��ن عل��ى الظهور 
المهم��ة  ه��ذه  تأدي��ة  ف��ي  المش��رف 
الوطني��ة ب��كل إخ��الص وتف��اٍن، مؤكدًا 
أن نج��اح العم��ل يعتمد على استش��عار 
المهم��ة وأن م��ا تق��وم به الق��وات هو 
لخدمة لدين اهلل وأنه شرف كبير للوطن 
أن يقوم بخدمة ضي��وف الرحمن الذين 
أت��وا من جمي��ع البقاع تلبي��ة هلل وتأدية 
منس��وبي  جمي��ع  وأن  لمناس��كهم، 
الق��وات المش��اركين في مهم��ة الحج 

سيعملون على خدمتهم بكل ما أوتوا 
من قوة وجهد. 

وأكد الل��واء الجب��اري أن جمي��ع القوات 
في جاهزية كاملة لتأدية هذه المهمة، 
وه��ي عاقدة الع��زم على العم��ل جنبًا 
إلى جنب مع بقية الجهات األمنية بكل 
كفاءة واقتدار مستعينًة باهلل على ذلك 
ثم بما تم من تأهيل وتدريب لمنسوبي 
وتنظي��م  إدارة  عل��ى  للعم��ل  الق��وات 
الحشود في قطارات المشاعر وتنظيم 
حركة المش��اة كجهة مس��اندة لألمن 

العام في عدد من المشاعر.  
م��ن جانٍب آخ��ر أوض��ح مدي��ر العالقات 
بق��وات  الرس��مي  المتح��دث  واإلع��الم 
أمن المنش��آت العقيد خالد الزهراني أن 
هذه الورش��ة ه��ي الثانية خالل  أس��بوع 
واحد، وقد ُعق��دت بتوجيهات ومتابعة 
مباش��رة من قائد القوات إليضاح وشرح 
الميدانية لمنس��وبي  المهام واألعم��ال 
القوات حي��ث تأتي امت��دادًا للعديد من 
االجتماع��ات واللق��اءات التي ُعقدت مع 
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جمي��ع الجهات التي تش��اركنا في هذه 
المهمة من مدنية وعس��كرية للوصول 
للتكام��ل ف��ي أداء العمل المن��اط بكل 

جهة بروح الفريق الواحد.  

جولة ميدانية
وفي يوم األحد ٢ ذو الحجة 14٣7ه�، قام 
قائد قوات أمن المنشات اللواء سعد بن 
حسن الجباري بجولة ميدانية لمحطات 
القط��ار 1-٢-٣ بمش��عر من��ى والتق��ى 
بمنسوبي القوات وذلك لالطمئنان على 
سير العمل والتأكيد على تنفيذ الخطط 

المع��دة لخدم��ة ضي��وف الرحم��ن من 
خالل األعمال التي تقوم بها القوات في 

مهمة الحج. 
وش��دد قائد القوات على خدمة ضيوف 
اإلمكاني��ات  كل  وتس��خير  الرحم��ن 
مناس��كهم  أداء  وتيس��ير  لخدمته��م 

بكل ُيسر وسهولة.
برنام��ج  الجب��اري   الل��واء  دش��ن  كم��ا 
»مهمت��ك عب��ادة« وال��ذي نظمت��ه إدارة  
التوجي��ه الفكري والمعنوي لمنس��وبي 
الق��وات المش��اركين في مهم��ة الحج، 
ويهدف البرنامج إلى رفع الروح المعنوية 
لمنس��وبي القوات في جمي��ع الجوانب 
الش��رعية والمعنوي��ة بش��تى الوس��ائل 
الكلم��ات  إلق��اء  طري��ق  ع��ن  المتاح��ة 
والمحاضرات والن��دوات التي تهدف الى 
رفع مس��توى الوعي الشرعي والفكري 

ل��دى منس��وبي الق��وات، بم��ا ينعك��س 
عل��ى عطائهم لخدمة ضيوف الرحمن. 

فرضية حية
قبل أن تبدأ قوة أمن المنشآت الُمشاِركة 
في الح��ج مهامها، كان الب��د من إجراء 
تطبي��ق عملي عل��ى أرض الواقع، وذلك 
الختب��ار يقظ��ة الضباط واألف��راد ومدى 
اس��تيعاب دورهم وكذل��ك اختبار مدى 
التنس��يق بينهم وبين باق��ي القطاعات 
األمني��ة والجهات المش��اركة، لذا نفذت 
الق��وات فرضي��ة ميداني��ة، ي��وم األربعاء 
5 ذو الحج��ة 14٣7ه�، بمش��اركة العديد 
والش��ركة  األمني��ة  القطاع��ات  م��ن 
وذل��ك  المش��اعر،  لقط��ار  المش��غلة 
بحض��ور معالي مدير األمن العام رئيس 
اللجنة األمنية في الح��ج، الفريق عثمان 
ب��ن ناص��ر المح��رج ومعالي قائ��د قوات 

،نجاح قوات أمن المنشآت 
األمير محمد بن نايف،في مهمة الحج أثبت ُبعد نظر 
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الط��وارئ الخاصة قائد ق��وات أمن الحج 
الفري��ق الرك��ن خال��د ب��ن ق��رار الحربي. 
وش��ملت الفرضي��ة وج��ود حقيب��ة تم 
االش��تباه بها أثناء تفوي��ج الحجاج لقطار 
المشاعر حيث تم التعامل مع البالغ بما 
يقتضيه الموقف وتم إخالء الحجاج من 
المحطة ومنع الدخول إلى حين االنتهاء 
من التعامل مع الحالة المش��تبه فيها. 
وبدأت الفرضية بحفل خطابي ُأس��تهل 
بتالوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى 
قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن 
حسن الجباري كلمًة رحب فيها بمعالي 
مدي��ر األمن الع��ام وصحب��ه، وأوضح أن 
قوات أمن المنشآت تتشرف بانضمامها 
إلى منظومة خدمة الحجاج لهذا العام 
كجه��ة مس��تقلة ف��ي إدارة وتنظي��م 
الحش��ود ف��ي قط��ارات المش��اعر بعد 
ص��دور موافقة س��مو ولي العه��د وزير 
الداخلية على تولي القوات إدارة وتنظيم 
الحشود داخل محطات قطار المشاعر.

كما أوضح اللواء الجباري أنه منذ وصول 
التطبيق��ات  ب��دأت  المش��اركة  الق��وة 
العملية والميدانية والفرضيات ودراس��ة 
وتحليل جميع المخاط��ر المحتملة، ثم 
ق��دم الل��واء الجب��اري ش��كره وتقديره 
لمعالي مدير األم��ن العام بتفضله في 
مش��اركة منس��وبي القوات ومشاهدة 

الفرضية الميدانية.

كما ألقى نائب قائد قوات أمن المنشآت 
المش��رف على قوة أمن المنشآت بالحج 
اللواء حمّي��د بن محمد الجحدلي كلمة 
رح��ب فيها بالحض��ور، وش��رح آلية عمل 

القوات في إدارة وتنظيم الحشود داخل 
محطات القطار، وقبل البدء بمش��اهدة 
الفرضية ألقى معالي مدير األمن العام 
كلم��ًة أش��اد فيه��ا بمس��توى التدري��ب 
واالنضب��اط بق��وات أمن لمنش��آت مثمنًا 
للقوات مش��اركتها، مؤك��دًا على ثقته 
التام��ة من أن منس��وبي القوات لديهم 
وتنظي��م  إدارة  عل��ى  الكافي��ة  الخب��رة 
الحش��ود بقطار المش��اعر، وأنهم أثبتوا 
جدارته��م ف��ي ذل��ك خ��الل الس��نوات 
الماضي��ه، داعي��ًا اهلل ان تحق��ق جمي��ع 
الق��وات األمني��ة ما ه��و مطل��وب منها 
ف��ي تأمين أعلى درجات األمن والحماية 
والطمأنين��ة لحج��اج بي��ت اهلل الح��رام.

تمشيط المحطات
بدأت قوة أمن المنش��آت المشاركة في 
الح��ج، بتنفي��ذ المه��ام المس��ندة إليها 
وذل��ك بتأمي��ن جمي��ع محط��ات قطار 
المش��اعر التس��ع ضد المتفجرات، حيث 

،قوة أمن المنشآت أعدت 
خططًا بديلة بالتنسيق مع 

كافة القطاعات األمنية 
الحج تحسبًا ألي طارئ ،والجهات المشاركة في مهمة 
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قامت ق��وة الكش��ف ع��ن المتفجرات، 
بتمشيط جميع محطات القطار والتأكد 
من خلوها من المتفجرات، وعمل طوق 
أمني ُمحكم على المحطات الستقبال 
حج��اج بي��ت اهلل الح��رام مس��تخدمي 
قطار المشاعر بكل أمن ويسر وسهولة.
كما باش��رت ق��وة المراقب��ة التلفزيونية 
بقط��ار  والتحك��م  القي��ادة  بمرك��ز 
محط��ات  بمراقب��ة  عمله��ا  المش��اعر 
القطار المشاعر وجميع الطرق المؤدية 
لها ورص��د جميع التح��ركات بمحطات 
القطار، وذل��ك من خالل آالف الكاميرات 
المنتش��رة داخ��ل المحط��ات وحوله��ا، 
واإلب��الغ ع��ن االش��تباه ف��ي أي تحركات 
مشبوهة يتم رصدها وتوجيه القيادات 
الميداني��ة م��ن كبار رت��ب الضب��اط بأمن 
المنشآت ذوي الخبرة الكبيرة في تأمين 
التح��ركات  به��ذه  الحيوي��ة  المنش��آت 
من أج��ل التعام��ل األمني معه��ا، كما 
تاب��ع مرك��ز القي��ادة والتحك��م بقط��ار 
المش��اعر أي خلل محتمل الحدوث في 
عمل القطارات والتنس��يق مع الش��ركة 
المش��غلة للقطار من أج��ل تمرير البالغ 
لقي��ادات محط��ات القط��ارات للتعامل 
معه��ا وإدارة الحش��ود أثن��اء حدوث أي 

أعطال محتملة.

إدارة الحشود
وفي الثام��ن من ذو الحج��ة، بدأت قوة 
أمن المنش��آت مهامه��ا الفعلية بضبط 
وإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر 
المقدسة، وفرز وتنظيم حركة الحجاج 
بواب��ات  إل��ى  المؤدي��ة  المس��ارات  ف��ي 
محط��ات القط��ار، وف��رز حمل��ة التذاكر 
عل��ى بواب��ات القط��ار، وضب��ط وتنظيم 

حركة الحجاج أس��فل محطات القطار، 
إل��ى  وتس��هيل انس��يابيتهم للصع��ود 
أرصفة محط��ات القط��ار عب��ر الرامبات 
والمصاع��د والس��اللم، وحماي��ة اس��وار 
رق��م  وطري��ق  المحط��ات  وبواب��ات 
داخ��ل  االفت��راش  ومن��ع  بعرف��ات،   ٣

المحطات. 
تس��ع  بي��ن  المش��اعر  قط��ار  وينتق��ل 
محط��ات رئيس��ة ف��ي عرف��ات ومن��ى 
ومزدلف��ة، يمر بثالث محط��ات مختلفة 
في مش��عر عرفات، ويم��ر بعدها بثالث 
محط��ات أخ��رى ف��ي مزدلف��ة، وبع��د 
ذل��ك يتوقف ف��ي المحط��ة األولى في 
أول مش��عر منى، ثم في وس��طه، فيما 

تك��ون محطته األخيرة عن��د الدور الرابع 
في منشأة جسر الجمرات.

المش��اعر  قط��ارات  ع��دد  بل��غ  وق��د 
المقدس��ة 17 قط��ارًا، ويتك��ون القط��ار 
الواحد من 1٢ عرب��ة مكيفة، تحتوي كل 
عربة على خمسة أبواب بما مجموعه 6٠ 
بابًا من كل جهة، لصعود ونزول الحجاج 
دون عن��اء وزحام، واس��توعبت كل عربة 
٢5٠ حاجًا، 5٠ منهم جلوسًا و٢٠٠ وقوفًا، 
باإلضاف��ة إلى عربتي��ن أمامي��ة وخلفية 
لتش��غيله إذ يس��ير ف��ي االتجاهين دون 
الحاج��ة إل��ى تعدي��ل القاط��رة. ويعتبر 
قطار المشاعر من أطول القطارات في 
العالم فطول العرب��ة الواحدة يبلغ ٢5 

،ورش العمل واالجتماعات 
هدفت إلى التعريف بطبيعة 
المهمة والدور المطلوب من 
كل ضابط وفرد واستشعار 

ووطني ،المهمة من منظور ديني 
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مترًا، وينقل في الساعة الواحدة 7٢ ألف 
حاج وهي أعلى طاقة استيعابية لقطار 
في العال��م، بما مجموعه نصف مليون 
ح��اج كل س��ت س��اعات تقريبًا، بس��رعة 
تتراوح بي��ن 8٠-1٢٠ كم في الس��اعة، وال 
تس��تغرق الرحلة الواحدة بين المش��اعر 
المقدس��ة سوى بضع دقائق، في وقت 
كان الح��اج يحت��اج إل��ى الس��اعات م��ن 
أجل الوص��ول إلى وجهته، إذ تس��تغرق 
الرحل��ة من عرفة إل��ى من��ى 1٣ دقيقة، 
ومن عرف��ة إلى مزدلفة س��بعة دقائق، 
وم��ن مزدلفة إل��ى منى تس��عة دقائق.
ويعمل القطار دون س��ائق باس��تخدام 

م��ن  بتحك��م  للتش��غيل  آلي��ة  أنظم��ة 
مركز التش��غيل والمراقب��ة، وينقل أكثر 
الواح��دة،  الرحل��ة  ف��ي  ح��اج   ٣5٠٠ م��ن 
ويبل��غ عدد الحج��اج المس��تفيدين منه 
في الع��ام أكثر من نص��ف مليون حاج، 

ومس��اره المرتفع عن األرض الذي يتراوح 
بين تس��عة أمتار و45 مترًا عند الجمرات، 
ت��م إنش��اؤه بأرق��ى المواصف��ات عل��ى 
أعمدة خرس��انية في الجزيرة الوسطى 
للطري��ق، وتم بناؤه بهذه الطريقة لكي 
يس��تفاد م��ن المس��احات األرضي��ة في 

نصب خيام الحجاج. 

النمور السوداء
وش��اركت عناصر قوات التدخل السريع 
األس��ود  ال��زي  ذات  المنش��آت  بأم��ن 
الكام��ل، ف��ي تأمي��ن محط��ات قط��ار 
اصطف��وا  حي��ث  م��رة،  ألول  المش��اعر 
بص��ف واحد محملي��ن بعتاد ل��ردع كل 
م��ن يفكر ف��ي تعكير صف��وة الحجيج، 
األول��ى  المش��اركة  ه��ذه  تع��د  حي��ث 
»للنمور الس��وداء« بعد تلقيهم تدريبات 
تدري��ب  بمراك��ز  الع��ام  تق��ارب  خاص��ة 
متخصصي��ن  إش��راف  تح��ت  الق��وات 
ف��ي تعلي��م فن��ون القت��ال والقناص��ة.
التدخ��ل  ق��وات  مش��اركة  وح��ول 
العالق��ات  إدارة  مدي��ر  يق��ول  الس��ريع 
واإلع��الم والمتح��دث الرس��مي لق��وات 
أم��ن المنش��آت العقيد خال��د الزهراني: 
»تش��كلت قوات التدخل السريع مؤخرًا 
من خ��الل تخصيص الدورة العس��كرية 
تقس��يم  ت��م  حي��ث  له��م،  األخي��رة 
دورته��م إل��ى أرب��ع مراحل وه��ي رفع 
مس��توى اللياقة البدنية وأيضًا االشتباك 
وأخي��رًا  القناص��ة  وكذل��ك  والس��يطرة 

التكتيكات السريعة«.
وأش��ار الزهراني إلى أن من شروط قبول 
المت��درب بق��وات التدخ��ل الس��ريع هو 
إج��راء مقابلة خاص��ة للتأك��د ومعرفة 
بع��ض التفاصيل المهم��ة التي يجب أن 
توج��د به��ذه القوة، مث��ل الق��درة على 
التحم��ل والتكي��ف م��ع كل التدريب��ات 
والظ��روف المكاني��ة والزماني��ة، ولف��ت 
الزهران��ي إل��ى أن الزي األس��ود بالكامل 
الخ��اص بالقوة ه��و تصميم س��عودي 

خاص بقوات أمن المنشآت.
وأوض��ح العقي��د الزهران��ي أن القوة تم 

،قوة أمن المنشآت الُمشاِركة 
في مهمة الحج تنفذ 

فرضية حية.. ومعالي مدير 
األمن العام يشيد بمستوى 

لمنشآت،التدريب واالنضباط بقوات أمن 
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تهيئتها للتدخل ف��ي إدارة األزمات التي 
ال يمك��ن للق��وات الخاص��ة بن��ا التعامل 
معه��ا، مث��ل التدافعات واالش��تباكات، 
ال س��مح اهلل، بالمواق��ع الت��ي تقع تحت 
إشرافها، مشددًا على أن كل قوات أمن 
المنش��آت هي رادعة لكل من يفكر في 

تعكير صفوة الحجيج.
التدخ��ل  ق��وات  »تواج��دت  ويضي��ف: 
الس��ريع ب��كل المواقع الت��ي تقع تحت 
حمايتن��ا من منش��آت بترولية وخالفها«، 
مبين��ًا أنه يتم العمل حالي��ًا على تعليم 
اللغة اإلنجليزية ل��كل العناصر للتعامل 

مع الحاالت المختلفة.

خطط بديلة
خط��ط  المنش��آت  أم��ن  ق��وة  أع��دت 
بديلة بالتنس��يق م��ع كاف��ة القطاعات 
ف��ي  المش��اركة  والجه��ات  األمني��ة 
مهم��ة الحج، وذل��ك تحس��بًا ألي طارئ.

ويوض��ح مدي��ر إدارة العالق��ات واإلعالم 
المتحدث اإلعالمي الرسمي بقوات أمن 
المنش��آت العقيد خالد الزهراني أنه تم 
تأمي��ن 15٠٠ ب��اص م��ع س��ائقيها؛ لتكون 
جاه��زة وقريب��ة م��ن مواق��ع محطات 
القط��ارات لنق��ل الحج��اج وتصعيدهم 
ألي  عمله��ا  تع��ذر  عن��د  المش��اعر  بي��ن 
س��بب كان، كما تم تخصيص مس��ارات 
وط��رق خاصة بتل��ك الباصات لتس��هيل 
خط��ط  وف��ق  وإياب��ًا،  ذهاب��ًا  حركته��ا 
بديل��ة ت��م إعدادها مس��بقًا بالتنس��يق 
م��ع وزارة الحج والعم��رة ومركز القيادة 
والس��يطرة بق��وات أم��ن الح��ج لتفويج 
وتصعي��د أكثر من ٣14 أل��ف من الحجاج 
للتنقل  القط��ارات  الذي��ن يس��تخدمون 
بين المش��اعر في حال وج��ود أي طارئ، 
ال قدر اهلل، في عمل أو تشغيل قطارات 

المشاعر.

،قوة الكشف عن المتفجرات 
بالقوات قامت بتمشيط جميع 

خلوها من المتفجرات،محطات القطار والتأكد من 
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ويضيف: أن قوات أمن المنشآت وضعت 
خططًا مس��بقة بالتع��اون مع الجهات 
المعني��ة لمواجهة أي ط��ارئ قد يحدث 
والمنطق��ة  القط��ارات  محط��ات  ف��ي 
المحيط��ة به��ا، والتعام��ل م��ع ح��االت 
التك��دس، وتفتي��ت الكتل البش��رية من 
خالل ق��وة تدخ��ل س��ريع بالموقع تم 
تدريبها مس��بقًا للتعامل م��ع مثل تلك 

الحاالت.

استعداد كامل
أعلن��ت ق��وة أم��ن المنش��آت جاهزيتها 
الس��تقبال تفويج أول دفع��ة من حجاج 
بي��ت اهلل الح��رام  ع��ن طري��ق محطات 

القطار، والتي تنطلق
مس��اء  الثامن��ة  الس��اعة  تم��ام  وف��ي   
م��ن ي��وم الس��بت 8 ذو الحج��ة 14٣7ه�، 
انطلق��ت أول��ى رح��الت قطار المش��اعر 
من من��ى ٢ إل��ى عرف��ات ٢، واس��تقبلت 
قوة أمن المنش��آت المشاركة في الحج 
تفوي��ج أول دفع��ة من حج��اج بيت اهلل 
الحرام بمتابع��ة وتواجد من قائد قوات 
أم��ن المنش��آت، الل��واء س��عد الجب��اري. 
حي��ث كانت القوة في اس��تعداد كامل 

لبداية التفويج وإدارة الحشود.
يق��ول مدي��ر إدارة العالق��ات واإلع��الم 
بق��وات أم��ن المنش��آت العقي��د خال��د 
الزهراني: »بدأت قوة أمن المنش��آت من 
الساعة الخامس��ة مساء باالنتشار وأخذ 
مواقعها بكامل استعداداتها بما فيها 

قوات التدخل السريع«.
وأضاف: »نقلت المحط��ة ثالثة آالف حاج 
في الرحل��ة الواح��دة، وبش��كل ترددي، 

،»النمور السوداء« بأمن 
المنشآت تشارك في تأمين 

محطات قطار المشاعر لردع 
كل من تسول له نفسه 

أمنهم،تعكير صفوة الحجيج وتهديد 
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واس��تمرت إلى الس��اعة الخامسة فجرًا 
بحركة ترددية بين المحطتين«.

وق��د تم تفوي��ج 51 ألف ح��اج وذلك من 
الس��بت  ي��وم  مس��اء  الثامن��ة  الس��اعة 
الس��اعة  إل��ى  الحج��ة  ذو  م��ن  الثام��ن 
الخامس��ة فج��ر الي��وم التال��ي، بمعدل 

رحلة كل خمس دقائق.

مرحلة التصعيد األولى
أظفرت جهود رجال قوة أمن المنشآت 
من الضب��اط واألف��راد المش��اركين في 
مهم��ة الحج ع��ن نجاح المرحل��ة األولى 
م��ن التصعيد إلى عرف��ات ومزدلفة عبر 

قطار المشاعر.
وشهدت حركة الحجيج انسيابية كبيرة 
ف��ي ناتج��ة ع��ن تفتي��ت الكت��ل وإدارة 
الحش��ود أثناء دخ��ول الحج��اج المصرح 
لهم باس��تخدام القطار أثن��اء تنقلهم 
بين المشاعر، ونجحت قوة أمن المنشآت 
في التحكم في دخول الحجيج للقطار 
عل��ى دفع��ات بع��د تج��اوز نق��اط ف��رز 
متقدم��ة تبعد بمس��افات مختلفة من 
5٠م - ٢٠٠م حسب ما يقتضيه الموقف.

نجاح المهمة
والعزيم��ة  االلت��زام واإلص��رار  أن  الش��ك 
اهلل  عن��د  األج��ر  واحتس��اب  واإلخ��الص 
تعالى صف��ات تجعل النجاح حليفًا لكل 
من اتصف بها، تلك هي شيم رجال أمن 
المنش��آت، فقد أثبتوا مم��ا ال يدع مجااًل 
للش��ك أنهم عينًا تح��رس الوطن وعينًا 
تحم��ي الحج��اج، فقد أنه��وا مهمتهم 
بنج��اح، بعد أن كلل��ت جهودهم  بنجاح 
جمي��ع مراح��ل تفوي��ج حج��اج بيت اهلل 
قط��ار  محط��ات  جمي��ع  عب��ر  الح��رام 
الحج��اج  نف��رة  بع��د  وذل��ك  المش��اعر، 
من مش��عر منى إل��ى بي��ت اهلل الحرام. 
وقد عملت قوات أمن المنشآت جنبًا إلى 
جنب مع القطاعات األمنية والعسكرية 
والمدنية األخرى لتسهيل خدمة ضيوف 
الرحمن، مم��ا كان له أكبر األثر في نجاح 

موسم حج 14٣7ه�.
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رؤية 2030.. معول هدم لإلرهاب 
وأداة لبناء الشباب

م��ن أهم أه��داف رؤية الس��عودية ٢٠٣٠ 
رف��ع إنف��اق األس��ر عل��ى الثقاف��ة، في 
ظل الصراع الذي نعيش��ه والس��باق مع 
الزم��ن للقض��اء عل��ى الفك��ر اإلرهاب��ي، 
بع��د أن ب��ات ه��ذا الفك��ر م��ن أخطر ما 
يمكن أن تواجهه أس��رنا باعتباره يحاول 
خطف أبنائها  من طريق العلم والحياة 
ومحب��ة اآلخري��ن إل��ى أنف��اق مظلم��ة.
الت��ي  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
الجدي��دة  برؤيته��ا  للعال��م  قدم��ت 
المتضمن��ة خطة ما بع��د النفط بكامل 
واثق��ة  بخط��ى  تس��عى  تفاصيله��ا، 
أن  غي��ر  مش��روعًا،   8٠ إلنه��اء  وس��ريعة 
االس��تعداد األكب��ر يتمث��ل ف��ي تنفي��ذ 
سلس��لة م��ن المش��اريع العمالقة التي 
م��ن ش��أنها أن تحّوله��ا إلى وط��ن أكبر 
باقتص��اده وإنجازات��ه وفكر أبنائ��ه النّير.  
وقد نكون في فترة من الفترات »وأعني 
العائ��الت الس��عودية«، قد انش��غلنا عن 
أبنائن��ا في أم��ور حياتي��ة واقتصادية، ما 
أح��دث فج��وة ثقافية بيننا كأرباب أس��ر 
وبي��ن األبناء والمدرس��ة، ليس��تغل أعداء 
الوطن هذا االنش��غال لينش��ئ بيننا ثلة 

عميد بحري/ عبدهللا بن حمود الوشّيح
قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية / المكلف

من أصح��اب الفكر المنحرف نتج عنهم 
قات��ل والدي��ه أو أف��راد عائلت��ه وأقارب��ه.
ذلك األم��ر يحتم عل��ى األس��رة العودة 
س��ريعًا ودون تأخي��ر إلى االس��تثمار في 
أبنائها بشكل يحقق الفارق في التقدم 
والتط��ور لمواكبة رؤية ٢٠٣٠  وحمايتهم 
من االنخراط بين تلك الجماعات اإلرهابية، 
وذلك وف��ق خطوات يتخذه��ا الوالدين 
األبن��اء. م��ع  حياته��م  مس��يرة  خ��الل 
ب��أن  اإليم��ان  الخط��وات  ه��ذه  وبداي��ة 
التعليم هو الوسيلة الصحيحة لتكوين 
أجي��ال قادرة عل��ى مواكب��ة التوجهات 
المس��تقبلية للدول��ة، وذل��ك م��ن خالل 
رحلته��م  إكم��ال  نح��و  األبن��اء  دف��ع 
التعليمية وع��دم توقفها قبل المرحلة 
اس��تثنائية،  ظ��روف  ف��ي  إال  الجامعي��ة 

أصح��اب  م��ن  الش��باب  وأن  الس��يما 
التعلي��م البس��يط يعدون األس��هل من 
حي��ث التغري��ر به��م، فم��ا اإلرهاب��ي إال 
ش��خص تلق��ى تعليم��ًا خاطئ��ًا وض��ااًل. 
وف��ي الوق��ت نفس��ه، ال يمك��ن إغف��ال 
بش��أن  دقيق��ة  معايي��ر  وض��ع  أهمي��ة 
اختي��ار المعل��م تتواف��ق م��ع احتياجنا 
الفك��ري في ه��ذه الفت��رة المهمة من 
تاريخ وطننا الحبيب، وتحديد دور األس��رة 
أيض��ًا ف��ي تكوي��ن ش��خصيات أبنائه��ا، 
م��ع مراع��اة مراقبة التح��والت الفكرية 
الت��ي قد تط��رأ عليه��م من حي��ن آلخر. 
وعل��ى الرغم م��ن أهمية دورن��ا األمني 
لمحارب��ة اإلره��اب، إال أن األدوار المناط��ة 
بالتعلي��م واألس��رة ال تق��ل أهمي��ة عّما 
نقوم به نحن، إذ أن أساس التربية منبعها 
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وبداي��ة تفاصيله��ا تنطل��ق م��ن داخ��ل 
المنزل، الذي يرس��م نه��ج الرؤية العامة 
لطريق��ة تعام��ل الف��رد م��ع المجتمع 
عل��ى  تط��رأ  الت��ي  للتغي��رات  وقابليت��ه 
المجتم��ع من خالل األح��داث المحيطة 
ب��ه والتعلي��م الخاض��ع ل��ه فيم��ا بع��د.

الختط��اف  يس��عى  ال��ذي  اإلره��اب  إن 
أبنائن��ا عب��ر إغراقه��م باألف��كار الضال��ة 
والدع��وات الهدامة وتأثيره��ا على نماء 
ع��ن  يتوق��ف  ل��ن  والمواط��ن،  الوط��ن 
تطوي��ر وس��ائله وأدوات��ه لمحارب��ة كل 
م��ا من ش��أنه أن يرق��ى ويرتق��ي ببالدنا، 
وه��ذا ما يجعل المؤسس��ات التعليمية 
واألس��ر مجتمع��ة أم��ام مهم��ة جادة 
لتس��خير كاف��ة إمكانياته��ا م��ن أفكار 
ومقوم��ات لحماي��ة جي��ل الش��باب من 
األص��وات  وحج��ب  اإلرهاب��ي  الفك��ر 
الواعي��ة. مس��امعهم  ع��ن  اإلرهابي��ة 
وبشكل عام، فإن المجتمع بكل أطيافه 
الرس��مية والخاص��ة تق��ع عل��ى كاهله 
مس��ؤولية كبي��رة لتجهي��ز ه��ذا الجيل 
الجديد وتحويله إلى أداة قوية لتحقيق 

طم��وح الدول��ة وأهدافه��ا الت��ي أعدت 
لهم ولمس��تقبلهم بيئة صحية تضمن 
لهم العي��ش في رخاء وأمن ال تش��وبه 
ش��ائبة وال يعك��ر صفوه فك��ر منحرف.
أعدت��ه  ال��ذي  االقتص��ادي  والمش��روع 
الدول��ة، حفظه��ا اهلل، بحاج��ة إلى فكر 

معين من المتعاملي��ن والعاملين فيه، 
فالعنص��ر األجنب��ي ش��ريكًا ف��ي تنفيذ 
ه��ذا  وم��ن  الضخ��م،  المش��روع  ه��ذا 
المنطل��ق ت��زداد حاجتن��ا إل��ى مه��ارات 
جدي��دة للتعامل مع ه��ذا الضيف الذي 
س��يكون بيننا، رغم وجود تل��ك الثقافة 
الس��محاء،  عقيدتن��ا  أس��اس  ضم��ن 
ولك��ن تفعيله��ا بص��ورة أكبر ب��ات أمرًا 
الزم��ًا، فالمملك��ة، حفظه��ا اهلل، وعلى 
امت��داد تاريخه��ا قدمت والزال��ت تقّدم 
نموذج��ًا متمي��زًا ومذه��اًل وفري��دًا م��ن 
نوعه ف��ي التعامل مع غير المس��لمين 
وتعاليم��ه. اإلس��الم  ه��دي  وف��ق 
ولنتوق��ف قلي��اًل أم��ام غير المس��لمين 
المقيمي��ن عل��ى أرض المملك��ة، وكيف 
الدول��ة ج��زءًا ال يتج��زأ م��ن  اعتبرته��م 

له��م  فحقق��ت  مجتمعن��ا،  أف��راد 
األم��ن وحف��ظ الحق��وق وف��ق تعاليم 
الش��ريعة اإلس��المية من حي��ث حماية 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وعدم 
إكراههم على ترك أديانهم، والتعامل 
األخالقي األمثل من إحسان وبر وتسامح.

تل��ك ه��ي الصيغ��ة الصحيح��ة لدينن��ا 
اإلس��المي التي عمل به��ا جميع ملوك 
من��ذ  وأفراده��ا  الدول��ة  ه��ذه  وق��ادة 
تأسيس��ها عل��ى ي��د المغف��ور ل��ه بإذن 
اهلل المل��ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
س��عود »رحم��ه اهلل«، وهذا م��ا يحتاجه 
شبابنا ورجال المستقبل لترسيخها في 
عقوله��م من خ��الل األس��رة والتعليم.

لس��نة  ت��زرع  أن  أردت  إذا  س��ابقًا:  قال��وا 
ف��ازرع قمح��ًا وإذا أردت أن ت��زرع لعش��ر 
أن  أردت  وإذا  ش��جرة  ف��ازرع  س��نوات 
ت��زرع لمائ��ة س��نة ف��ازرع إنس��انًا، وه��و 
البش��رية  م��ا يؤك��د أن االس��تثمار ف��ي 
يحقق��ه  ق��د  مرب��ح  عائ��د  أكب��ر  يع��د 
العائل��ة  م��ن  ابت��داءًا  ككل  المجتم��ع 
ومرورًا بالدول��ة للوصول إلى اإلنس��انية.                              
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العميد/ خالد بن عبدهللا الفياض
قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك / المكلف

التاري��خ ال ينحن��ي إال لرج��ال يصنعون��ه 
أمث��ال مل��ك الح��زم خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
فمنذ تولي��ه الحكم وقرارت��ه »حفظه 
اهلل« كلها تعتبر حازمة وحاسمة بداية 
من عاصفة الحزم وأخيرًا اعتماده لروية 
الوطن لعام ٢٠٣٠م، واضعًا رؤية الوطن 
بفكر حضاري مس��تنير, هذه الرؤيا التي 
باركها ولي العهد س��مو األمير محمد 
بن ناي��ف وهن��أ فيها الوط��ن وعضيده  

األيم��ن ول��ي ول��ي العهد س��مو األمير 
محمد بن س��لمان بمناسبة إطالق رؤية 
السعودية للعام ٢٠٣٠م، مؤكدًا دعمه 
ف��ي مناس��بات عدي��دة عل��ى وج��وب 
للوص��ول  الجه��ود  وتضاف��ر  تكات��ف 
لرغب��ة خ��ادم الحرمين الش��ريفين في 
تحقي��ق ه��ذه الرؤية الطموح��ة. ولقد 
أدرك ول��ي ول��ي العه��د األمي��ر محمد 
ب��ن س��لمان  أن االعتم��اد عل��ى النف��ط 
يض��ر  للمملك��ة  إس��تراتيجي  كم��ورد 
بالوط��ن ويجعل اقتص��اده يرتكز على 
س��لعة س��وف تنصب مع م��رور الزمن 
ولذل��ك اهتمت الرؤية عل��ى البحث عن 
مصادر أخرى تث��رى اقتصاد الوطن في 
المس��تقبل ولعل أبرزها كما تضمنتها 
الرؤية تنوع االس��تثمار في عدة مجاالت 
ومنها االستثمار في رأس المال البشري 
وفتح االس��تثمار األجنبي داخل األراضي 
الس��عودية وجعل الوطن محط أنظار 
ومرسى النجاح ومضاعفة اإلنتاج واألرباح 
وبالتالي ازدهار اقتص��اد المملكة الذي 
س��وف ينعك��س إيجابيًا عل��ى رفاهية 
الذين  الس��عوديين  المواطنين  جمي��ع 
يتفاءل��ون به��ذه الرؤي��ة الت��ي وضعها 
سمو األمير محمد بن سلمان »يحفظه 
اهلل« وحدد س��موه أبرز خطوات تحقيق 
عم��ل  م��ن  العظيم��ة  الرؤي��ة  ه��ذه 
وش��فافية ومحاس��بية وتكات��ف أبن��اء 
الوطن األوفياء. إن هذه الرؤية بمش��يئة 
العربي��ة  المملك��ة  تض��ع  س��وف  اهلل 
الس��عودية في مصاف الدول العالمية 
المتقدم��ة اقتصادي��ًا وحضاري��ًا، كم��ا 
ب��ادرت ق��وات أم��ن المنش��آت كغيرها 
من القطاعات األمني��ة والخدمية على 
مواكبة رؤي��ة المملكة ٢٠٣٠م بالتطوير 
ف��ي آلياته��ا وتنوي��ع أس��لحتها وزيادة 
بالمنش��آت  والتوس��ع  البش��رية  الق��وه 
التي تخضع تح��ت حمايتها. حفظ اهلل 
الجمي��ع وأدام األم��ن واالس��تقرار على 

بالدنا الغالية.
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رؤية وطن

مالزم أول/ عادل بن هليل العنزي
مدير إدارة التموين والمستودعات 

قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك

 إن من أهم نقاط التحول التي شهدتها 
المملكة في هذا العهد الزاهر، تأسيس 
مجلس للش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية 
برئاس��ة األمير محمد بن س��لمان، والذي 
قد ب��ذل جه��ودًا جب��ارة لتحقيق خطة 
إس��تراتيجية محكم��ة ترس��م خارط��ة 
طري��ق نح��و اقتص��اد متي��ن، وطموح��ًا 
لتحقي��ق أه��داف المملك��ة ف��ي تنمية 

شاملة ومتوازنة. 
وم��ن الصع��ب تلخي��ص رؤي��ة المملكة 
٢٠٣٠ ف��ي س��طور مع��دودة، وذل��ك لما 
تحتويه تلك الرؤية من أفكار ومش��اريع 
ومب��ادرات ونظ��رة استش��رافية عميقة 
للمس��تقبل، وطم��وح كبي��ر نح��و تنمية 
ش��املة ومس��تدامة، كم��ا خط��ط لها 

الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  س��يدي 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز، وحكومته 

الرشيدة.
إن رؤي��ة المملك��ة رؤي��ة ش��املة ل��كل 
مناح��ي الحي��اة، وتدخ��ل ف��ي تفاصيل 
دقيق��ة ج��دًا ح��ول مس��تقبل الوط��ن 
م��ن النواح��ي االقتصادي��ة والتعليمي��ة 
واالجتماعية والثقافية والحضارية، كما 
ان ه��ذه الرؤية ترس��م ب��ذكاء وحكمة 
ضرورة إس��هام المواطني��ن وتفاعلهم 
مع ه��ذه الرؤية لهذا الوط��ن المعطاء 
بقيادة خادم الحرمين الش��ريفين وولي 
عهده وولي ولي العهد حفظهم اهلل. 
حفظ اهلل وطننا وأدام عليه نعمة األمن 

واالستقرار.

مقــــــــال



العــــــــدد 
حمرم 1438هـ . اأكتوبر 2016م)9(

104

األمن الفكري
مفهومه . ضرورته . مجاالته

لقد ج��اء اإلس��الم بحفظ األم��ن، وعّده 
م��ن النع��م الس��ابغة الت��ي ينبغ��ي أن 
بحق��ه  والقي��ام  اهلل  بعب��ادة  تش��كر 
ج��ل وع��ال، فف��ي كت��اب اهلل يق��ول ربنا 
ع��ز وج��ل مبيًنا عظي��م منت��ه بحصول 
األمن وانتف��اء الجوع والخ��وف: }ِلِإيَلاِف 
��َتاء  الشِّ ِرْحَل��َة  ِإيَلاِفِه��ْم  ُقَرْي��ٍش}1{ 
ْي��ِف}٢{ َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت}٣{  َوالصَّ
��ن ُج��وٍع َوآَمَنُه��م  ��ِذي أَْطَعَمُه��م مِّ الَّ
��ْن َخ��ْوٍف{، وفي ه��ذا تذكي��ر لقريش  مِّ
ق��وم النبي صل��ى اهلل عليه وس��لم بما 
حباه��م اهلل ب��ه م��ن اإلقامة ف��ي هذا 
الم��كان األم��ن عن��د بي��ت اهلل المح��رم 
ال��ذي بناه خلي��ل الرحم��ن إبراهيم عليه 
السالم على التوحيد والطهارة الحسية 
والمعنوي��ة م��ن الش��رك واألدران، كم��ا 
ْأَنا ِلِإْبَراِهي��َم َمَكاَن  ق��ال تعال��ى: }َوِإْذ َبوَّ
ْر َبْيِتَي  ا ُتْش��ِرْك ِبي َش��ْيئًا َوَطهِّ اْلَبْيِت أَن لَّ
وِد{  ��جُ ِع السُّ كَّ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّ ِللطَّ
)الح��ج٢6(. ق��ال اب��ن كثي��ر في تفس��ير 
ه��ذه اآلية: »هذا فيه تقري��ع وتوبيخ لمن 

مالزم أول مهندس/ عبدالعزيز محمد إبراهيم الزهراني
مدير شعبة الشؤون الهندسية

قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك

عب��د غي��ر اهلل، وأش��رك ب��ه م��ن قريش، 
في البقعة التي أسس��ت م��ن أول يوم 
ال  وح��ده  وعبادت��ه  اهلل  توحي��د  عل��ى 
ش��ريك له، فذكر تعالى أن��ه بوأ إبراهيم 
مكان البيت، أي: أرش��ده إليه، وسلمه له، 
وأذن ل��ه في بنائ��ه« أ ه� كالم اب��ن كثير.
وه��ذا األم��ن ال��ذي ق��دره اهلل وش��رعه 
ف��ي ه��ذه البقع��ة المبارك��ة كان م��ن 
أس��بابه دعوة خليل الرحمن التي أخبرنا 
اهلل ع��ز وج��ل به��ا ف��ي قول��ه تعال��ى: 
}َوِإْذ َق��اَل ِإْبَراِهي��ُم َربِّ اْجَع��ْل َه��َذا َبَلدًا 
َمَراِت َم��ْن آَمَن  آِمن��ًا َواْرُزْق أَْهَل��ُه ِم��َن الثَّ
ِمْنُه��م ِبالّل��ِه َواْلَي��ْوِم اآلِخ��ِر َق��اَل َوَمن 
ُه ِإَلى  ُع��ُه َقِلي��اًل ُث��مَّ أَْضَط��رُّ َكَف��َر َفُأَمتِّ
��اِر َوِبْئَس اْلَمِصي��ُر{ )البقرة 1٢6(.  َعَذاِب النَّ
وه��ذا يفيدن��ا أن اإليمان ب��اهلل وتوحيده 
وعبادت��ه من أهم أس��باب تحقق األمن، 
وأن حص��ول األم��ن م��ن أه��م أس��باب 
االس��تقامة عل��ى العبودي��ة، وحص��ول 
الطمأنين��ة ف��ي المجتمع، ف��إن اإليمان 
مأخوذ من األم��ن الذي ه��و الطمأنينة، 
فيكون من اآلثار الحميدة لتحقق األمن: 
عب��ادة اهلل وحده والدع��وة إليه، واألمن 
على النف��س والم��ال والع��رض، وتبادل 
األرض،  وعم��ارة  والمع��ارف،  المناف��ع 
المه��ارات،  واكتس��اب  العل��م  وطل��ب 
وقد وع��د اهلل تعالى م��ن حقق اإليمان 
ُه  بحص��ول األمن، ق��ال تعالى: }َوَع��َد اللَّ
اِلَحاِت  ِذي��َن آَمُن��وا ِمنُكْم َوَعِمُل��وا الصَّ الَّ
َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 
َلُه��ْم  َن��نَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِه��ْم  ِم��ن  ِذي��َن  الَّ
ُهم  َلنَّ ��ِذي اْرَتَضى َلُه��ْم َوَلُيَبدِّ ِديَنُهُم الَّ
َيْعُبُدوَنِن��ي  أَْمن��ًا  َخْوِفِه��ْم  َبْع��ِد  ��ن  مِّ
.)55 )الن��ور  َش��ْيئًا{  ِب��ي  ُيْش��ِرُكوَن  َل��ا 
ومن تأم��ل س��نة النبي صل��ى اهلل عليه 

وس��لم وج��د فيها ما يدل عل��ى أهمية 
المقاص��د،  ه��ذه  تحقي��ق  ف��ي  األم��ن 
ف��إن المس��لمين م��ع النب��ي صل��ى اهلل 
علي��ه وس��لم لم��ا كان��وا بمك��ة كان��وا 
مضطهدين خائفين فلم��ا هاجروا إلى 
المدينة ووجدوا األمن فيها انتشر بهم 
اإلس��الم في أهل المدينة ومن حولها. 
فلما صالح النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
أهل مك��ة عام الحديبية وكان من بنود 
الصل��ح: أن من أح��ب أن يدخل في عقد 
محمد صل��ى اهلل عليه وس��لم وعهده 
دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد 
قري��ش وعهدهم دخ��ل في��ه. فآمنت 
القبائ��ل المجاورة لمك��ة والمدينة بهذا 
الصلح فدخل كثير منهم في اإلسالم. 
فلم��ا فتح��ت مك��ة وكس��رت األوث��ان 
وآمن الناس دخلوا في دين اهلل أفواًجا.
فهذه بع��ض الدالالت على م��ا جاء في 
العقي��دة اإلس��المية م��ن حف��ظ األمن 
والعناية ب��ه، فالواجب علين��ا تقوى اهلل 
والحذر من التف��رق واالختالف، والتعاون 
عل��ى البر والتق��وى امتثااًل لق��ول اهلل عز 
وج��ل: }َواْعَتِصُم��وْا ِبَحْب��ِل الّل��ِه َجِميع��ًا 
ُق��وْا َواْذُكُروْا ِنْعَم��َت الّلِه َعَلْيُكْم  َواَل َتَفرَّ
��َف َبْي��َن ُقُلوِبُك��ْم  ِإْذ ُكنُت��ْم أَْع��َداء َفَألَّ
َوُكنُت��ْم  ِإْخَوان��ًا  ِبِنْعَمِت��ِه  َفَأْصَبْحُت��م 
��اِر َفَأنَقَذُكم  ��َن النَّ َعَلَى َش��َفا ُحْف��َرٍة مِّ
آَياِت��ِه  َلُك��ْم  الّل��ُه  ��ُن  ُيَبيِّ َكَذِل��َك  ْنَه��ا  مِّ
ُك��ْم َتْهَت��ُدوَن{ )آل عم��ران 1٠٣( لم��ا  َلَعلَّ
يثم��ره ذل��ك م��ن إرس��اء قواع��د األمن.
لن��ا األم��ن ف��ي  أس��أل اهلل أن يحق��ق 
الدنيا واألم��ن التام في دار كرامته، وأن 
يحفظ على بالدنا أمنها وإيمانها ووالة 
أمرها، وأن يجعلنا من المتعاونين على 

البر والتقوى.

مقــــــــال
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مواقع التواصل االجتماعي وأثرها 
على المجتمع 

مالزم أول/ سعـد بن عبدالرحمن الهديان 
مدير شعبة التنسيق بمكتب قائد قوات أمن المنشآت 

حظي��ت مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي 
المجتم��ع  أف��راد  م��ن  بال��غ  باهتم��ام 
الس��عودي ف��ي اآلونة األخي��رة, ونعلم 
والبرام��ج  المواق��ع  ه��ذه  أن  جميع��ًا 
س��الح ذو حدين ل��ه إيجابيات وس��لبيات, 
ورغ��م اإليجابي��ات الت��ي تحمله��ا هذه 
المواق��ع ف��إن اس��تعمالها ال يخلو من 
س��لبيات ومخاطر اجتماعية على األس��ر 
الس��عودية كمحاولة بعض التنظيمات 
اإلرهابي��ة تجني��د صغار الس��ن وتفكيك 
األق��ارب  بي��ن  االجتماعي��ة  العالق��ات 
والمش��كالت  الط��الق  ح��االت  وكث��رة 
وهن��اك  المخ��درات,  وتج��ارة  الزوجي��ة 
بع��ض الدراس��ات تؤك��د ب��أن أكث��ر من 
الس��عوديين  المس��تخدمين  م��ن   %7٠
الهوات��ف  عب��ر  اإلنترن��ت  يتصفح��ون 
النقالة, وأصبح الكثير لألس��ف في حالة 
إدمان الس��تخدام الهاتف الج��وال أثناء 
قيادة السيارة وهذا يشكل خطرًا كبيرًا 
ويعتب��ر اس��تهانة ب��األرواح والممتلكات, 
وفي إحصائية نش��رت مؤخ��رًا أكدت أن 
نس��بة 78% من الحوادث المرورية سببها 
اس��تخدام الجوال أثن��اء القي��ادة, وهذا 
اإلدمان مع مرور الزمن يعرض الشخص 

للعزلة والنفور ومن ثم التوتر والقلق.
       كم��ا أن إدم��ان اس��تخدام ش��بكات 
إل��ى  ي��ؤدي  االجتماع��ي  التواص��ل 
دور  يأت��ي  وهن��ا  أخالقي��ة,  انحراف��ات 
االس��رة ف��ي المحافظ��ة عل��ى أبنائه��ا 
ومراقب��ة س��لوكهم, وأصبح��ت بعض 
أغل��ب  المواق��ع مح��ل اهتم��ام  ه��ذه 
المواضيع  الس��عوديين ف��ي مناقش��ة 
االجتماعية ومتابع��ة األخبار االقتصادية 
كان��ت  س��واء  والرياضي��ة  والسياس��ية 
محلي��ة أو عالمي��ة, ويأتي ف��ي مقدمة 
ب��وك,  في��س  »تويت��ر,  البرام��ج  ه��ذه 
إنس��تقرام, وس��ناب ش��ات« فاالهتمام 
الغير عادي من بعض مس��ّوقي المتاجر 
اإللكترونية وما يحققونه من أرباح عالية 
أصبح يشكل هاجسًا للكثير من الشباب 
والفتي��ات للدخول في مجال التس��ويق 
الجدير  اإللكتروني��ة واإلعالنات.  والتجارة 
الكب��رى  الش��ركات  أغل��ب  أن  بالذك��ر 
بالمملك��ة العربية الس��عودية أصبحت 
طري��ق  ع��ن  منتجاته��ا  بع��ض  تعل��ن 
لقل��ة  ميدي��ا«  »السوش��يال  مش��اهير 
التكلفة وضمان وص��ول اإلعالن للفئات 

المستهدفة.  

مقــــــــالمقــــــــالمقــــــــالمقــــــــال
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م��ن أعظم النع��م التي أنع��م اهلل بها 
س��بحانه وتعال��ى علين��ا نعم��ة األم��ن 
واألمان ف��ي الوطن.. إنها نعمة عظيمة 
متطلب��ات  جمي��ع  تح��ق  تحقق��ت  إذا 

اإلنسان من عبادة وطلب للرزق وغيرها.
وف��ي رح��اب األم��ن يأم��ن الن��اس على 
أموالهم وأعراضهم وكل ممتلكاتهم 
إبراهي��م  وإن أول دع��وه ألبين��ا الخلي��ل 
ق��ال  حينم��ا  والس��الم  الص��الة  علي��ة 
)رب��ي اجع��ل ه��ذا بل��دًا آمن��ًا وارزق أهله 
األم��ن  نعم��ة  فق��دم  الثم��رات(.  م��ن 
عل��ى نعم��ة الطع��ام وإنن��ا ن��رى اليوم 

نعمة األمن

مالزم أول/ عبدالعزيز بن محمد البلوي
مدير شعبة التدريب

قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك 

كان  حولن��ا  م��ن  ال��دول  م��ن  كثي��ر 
لديه��ا م��ن الخي��رات والثم��رات لكثي��ر. 
وعندم��ا كانت تعي��ش في أم��ن وأمان 
وعندم��ا فق��دت ه��ذه النعم��ة فقدت 
جميع ُس��بل الحياة وقال رس��ولنا صلى 
اهلل علي��ه و س��لم )م��ن أصب��ح آمنًا في 
س��ربه معاف��ي ف��ي جس��ده فكأنم��ا 

حيزت له الدنيا(.
 فاألمن مطلب للفرد ومطلب للجماعة 
ومطل��ب لكل ال��دول. اس��أل اهلل العلي 
القدير أن يديم على بالدنا األمن وس��ائر 

بالد المسلمين. 

مقــــــــال
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استخدام وسائل التطور العلمي في مجال تأمين المنشات

إن قط��اع التأمي��ن من القطاع��ات التي 
يجب أن تستفيد من التطور العلمي، لما 
أس��فر عنه من توفير األجهزة والوسائل 
الفني��ة الالزم��ة لهذا األم��ر، ويؤكد ذلك 
مج��االت التطبي��ق له��ذه األجه��زة في 
الدول المتقدمة، وطبقًا لدراس��ة أعدها 
العقيد الدكتور إبراهيم محمد اللبيدي 
فإن هن��اك ع��دة عوامل س��اعدت على 

انتشار هذه األجهزة وهي:
التقدم الس��ريع في المجال الفني أ. 

والصناعي.
التفوق في علوم اإللكترونيات. ب. 
ال ج.  البش��رية  اإلمكان��ات  أصبح��ت 

تكفي في مجال تأمين المنش��آت.

توفي��ر الكثي��ر م��ن األعب��اء المالي��ة د. 
واالقتصادية في نفقات الحراس��ة. 
أن��واع األجهزة المس��تخدمة في مجال 

التأمين:
البوابــات  )إنــذار  االنــذار  أجهــزة  أواًل: 

والمنافذ(:
تتم بواسطة بطاقات مقروءة ومشفرة 
لفتح األبواب والخزائن، وإبطال محاوالت 
االقتح��ام، وتعتمد على عناصر البطاقة 
المش��فرة، ق��ارئ للبطاقات المش��فرة، 
نظ��ام فت��ح لألب��واب، نظ��ام إن��ذار آلي. 
ويق��وم الش��خص مس��تخدم البطاقة 
لقراءته��ا  الق��ارئ  داخ��ل  بوضعه��ا 
فت��ح  يت��م  تطابق��ت  إذا  ومقارنته��ا، 
الب��اب، وإذا ل��م تتطاب��ق يق��وم الجهاز 
بإرس��ال إنذار ب��أن هن��اك محاولة دخول 
لش��خص غير مصرح له بالدخ��ول، وفي 
حالة محاولة االقتحام دون اس��تخدام 
البطاقات يرسل الجهاز إنذارًا بالمحاولة. 

ثانيًا: أجهزة إنذار األسوار: 
وهي أجهزة متعددة تتم إحاطة مبنى 
المنشأة بها، أما في السجون حيث يتم 
اكتشاف أية محاولة لالختراق إذا ما تم 
قط��ع الدائ��رة الكهربائية في��دون ذلك 
في لوحة خاصة توضع مكان االقتحام. 

ثالثًا: أجهزة إنذار الخزائن: 
تتصل بغرف��ة العمليات وتبين محاوالت 
االقتراب من الخزائن أو فتحها، فتعطي 

إن��ذارًا إذا تم قط��ع الدائ��رة الكهربائية. 
رابعًا: أجهزة إنذار الحريق:

إذا  إن��ذارًا  تعط��ي  أن��واع  ع��دة  وه��ي 
ارتفعت درج��ة الحرارة في مكان وجود 
الجه��از حيث يعطي إن��ذارًا بطريقة آلية 

إلكترونية. 
خامسًا: أجهزة المراقبة:

وه��ي الت��ي تك��ون بواس��طة كاميرات 
تلفزيونية مركبة على الحوائط واألسوار 
بزوايا متع��ددة مرتبط��ة بلوحة تحكم 
بالح��ارس  وتس��مى  )مونيت��ور(  شاش��ة 
المتح��رك، وه��ذا النظ��ام يس��اعد على 
تأمين المنشأة من الداخل والخارج وفي 
جمي��ع األوق��ات بالليل والنه��ار، ويمكن 
اإلب��الغ  ف��ي  التس��جيالت  اس��تخدام 

والمراقبة. 
الطــرود  فحــص  أجهــزة  سادســًا: 

والكشف عن المفرقعات: 
تتم بإحدى الطريقين

األولــى: حي��ث أن الس��الح مصن��وع من 
المعدن، وأن العب��وة المفرقعة تحتوى 
عل��ى مفج��ر معدني، ول��ذا ف��إن جهاز 
كاشف المعادن  يقوم باإلنذار بوجودها 
سواء في األماكن أو األشياء أو الحقائب. 
الثانية: وجود أشعة قادرة على اختراق 
محتويات األجس��ام المغلق��ة وبيان ما 
بها من مواد غريبة غير متجانسة معها، 
وبواسطة هذه األش��عة يمكن التعرف 
على محتويات األشياء المغلقة وتظهر 
نتائجه��ا على شاش��ة تلفزيونية فيقلل 
الخط��ر ال��ذي ق��د يتعرض ل��ه األف��راد.

مالزم أول/ هشام عبدهللا العوفي
الشرطة العسكرية
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صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة

�شاَخْت بَي الأيام واحُلْلم تّوْه

كل ما توارْت َجْذوته �شّب �شـّوْه

وان ثـّورْت عّجْة زماين مَطْرين

واذا اْدمّل الّليل يْقدْح بنّوْه

حْلمــي اأ�شـوف ْبــالدي اأمنوذج ْورْمـز

ي�شّع بالقراآن َهْدي ْونبّوْه

للمعرفه مركز وللّدين َفـْتــــَوى

وْبراية الّتوحيد للحّق قـّوْه

وللفكر والّتنـوير م�شدر وَمْلــــَفى

َفرحة �شديق الدار، َح�شرة عـــــــدّوْه

�ســـــــــعــر
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حلمي كبـرٍي لكن اآمايل اأْكـرب

فينا حكيـم الّراي وفينا ُفـتّوْه

واليوم يوم اهلل عطانـا بف�شله

اأمن ْواأمان وعدل �شْرٍع تفــــــّوْه

وجاد الّزمان وفْر�شة العمر تاَحْت

و�شفا لنا مـن وايل العر�ش جّوْه

داره و�ْش عذرنا لو مـا رقينا ال�شّ

ـــوت دّوْه وداعي الفالح بعايل ال�شّ

يا�شعودي الهّمات هذا زمــانْك

ِاْنه�ْش وما�شـّووه الأْجـداْد �شّوْه

�ســـــــــعــر



اإلسعافات األولية 
في موسم الحج

عل��ى الرغم م��ن أن اإلس��عافات األولية 
ع��الج مؤق��ت ألي أزم��ة صحي��ة أو حالة 
طارئة إال أنها تسهم بقدرة اهلل عز وجل 
في إنقاذ حياة إنس��ان إذا ُقدمت له في 
الوقت المناس��ب وبالطريقة الصحيحة 
فاإلس��عافات األولية: هي عناية ورعاية 
أولي��ة وفورية مؤقت��ة لجمي��ع الحاالت 
الطارئ��ة أو النوب��ات المفاجئة حتى يتم 
تقدي��م الرعاي��ة الطبي��ة المتخصص��ة.
وسوف أخص بالذكر اإلسعافات األولية 
بالحج، ففي موس��م الحج تزداد نس��بة 
حدوث الح��وادث واإلصابات من رضوض 
وكدم��ات وجروح وكس��ور وما إلى ذلك 
بم��ا فيها من ح��االت مرضي��ة كضربات 
الش��مس والس��كري والضغ��ط وغي��ره، 

وذلك لكثرة االزدحام والتدافع.
 لذل��ك ف��إن تدابي��ر اإلس��عافات األولية 

إعداد
مالزم أول طبيب/عبدهللا بن محمد الغامدي

مدير شعبة الشؤون الطبية 
إدارة الخدمات الطبية بقوات أمن المنشآت

تك��ون  مفاجئ��ة  نوب��ات  ح��دوث  عن��د 
تابع��ا لنوع الحالة، وعند ح��دوث الجروح 
والنزيف ويكون اإلج��راء المتخذ حيالها 
هو إيقافها وذل��ك بالضغط على الجرح 
بقطع��ة قماش أو ضماد س��ميك ورفع 

العضو المصاب.
والكس��ور  الرض��وض  حال��ة  ف��ي  أم��ا 
والكدم��ات فيج��ب أواًل ع��دم تحري��ك 
المصاب ألن تحريكه ي��ؤدي إلى تفاقم 
طري��ق  ع��ن  فيدع��م  واإلصاب��ة،  األل��م 

جبي��رة أو لوح خش��بي م��ع مراعاة 
إل��ى  صحي��ا  ل��ه  المري��ح  الوض��ع 

حين وص��ول الرعاي��ة الطبية له.
وم��ن أكثر المش��اكل الصحية 

ه��ي  الحجي��ج  تواج��ه  الت��ي 
ضربات الشمس التي بدورها 
تعم��ل عل��ى ارتف��اع درجة 
وتس��بب  الجس��م  ح��رارة 
والتش������نجات  الص�����داع 
وفقدان الوع��ي والدخول 

مم��ا  إغم��اء،  حال��ة  ف��ي 

يتسبب في حدوث الوفيات ال سمح اهلل 
بس��بب فشل األعضاء الحيوية للمصاب، 
ولكن هناك ط��رق إس��عافية في حالة 

حدوثها وهي:
أوال: البعد عن أش��عة الشمس واللجوء 

إلى مكان الظل ومكان بارد.
وتبري��د  الثقيل��ة  المالب��س  إزال��ة  ثانيــا: 
أو  بالم��اء  رش��ه  طري��ق  ع��ن  الجس��م 
وضع كم��ادات ثلجي��ة علي��ه وتعريضه 
م��ن  قس��ط  وأخ��ذ  المباش��ر  لله��واء 
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الراحة وتناول خاف��ض للحرارة إلى حين 
المس��اعدة  وتقدي��م  الرعاي��ة  وص��ول 
عل��ى  باالتص��ال  وذل��ك  المطلوب��ة، 
اله��الل األحم��ر أو بأخ��ذ المص��اب إل��ى 
أح��د مراكز اله��الل األحم��ر المنتش��رة، 
فهن��اك يوجد وح��دات لتبريد الجس��م 
الس��ريع ويت��م إعط��اؤه الع��الج الالزم.
ونظرًا النتش��ار األوبئة بين الحجاج بسبب 
االحتشاد في بقعة جغرافية محدودة، 
فإن حاالت ضغط الدم والسكري تكون 
موج��ودة بكث��رة، لذلك ننص��ح الحجاج 
بتناول الغ��ذاء الصحي وبكميات كافية، 
وأيض��ًا اإلكث��ار من ش��رب الم��اء وتجهيز 
حقيب��ة كاملة س��هلة الحم��ل والتنقل 
وتزويدها بالماء والغذاء واألدوية الالزمة 
لم��ن يعان��ي م��ن أحد ه��ذه األم��راض، 
فعند حدوث حالة الس��كري أو الضغط 
يجب على مريض انخفاض الضغط مثاًل 
أن يجل��س في مكان ه��ادئ وبعيدًا عن 
الش��مس وتن��اول الم��اء بكمي��ات كبيرة 

وتن��اول العصائ��ر حت��ى يت��م تقديم ما 
يلزم لتحسن الحالة، أما في حالة ارتفاع 
ضغط ال��دم فيتصرف المص��اب بهدوء 
تام والجلوس والراحة وتناول مسكنات 
بس��يطة للص��داع وش��رب الم��اء الب��ارد 
حتى يتم تقديم المس��اعدة الالزمة له.
ويج��ب على مريض الس��كر الح��ذر عند 
تناول الوجب��ات الغذائية أو ممارس��ة أي 
نش��اط بدن��ي، وع��ن الطرق اإلس��عافية 
فه��ي تعتم��د عل��ى العالم��ات الفارقة 
بي��ن ارتفاعه أو انخفاض��ه، ففي ارتفاعه 
يالحظ على المص��اب العطش المتزايد 
وتك��رار الب��ول مما ي��ؤدي إل��ى الجفاف 
ويصبح الفم جافًا ويتغير مستوى الوعي 
ويكتس��ب النَفس رائحة الفاكهة، وأما 
انخفاضه فعالماته هي االرتجاف وزيادة 
التع��رق وغي��اب الوع��ي. وعند إس��عاف 
المص��اب فإن ذلك يعتم��د على حالتين:
الحالــة األولــى: ك��ون المص��اب واعي��ًا 
وم��دركًا لم��ا حول��ه فيك��ون إس��عافه 

على النحو اآلتي: إعطاؤه سكريات مثل 
حل��وى أو عصي��ر فاكهة، وعن��د اختفاء 
غذائي��ة  وجب��ة  تن��اول  يج��ب  األع��راض 
كامل��ة وإال س��وف تعود تل��ك األعراض، 
ويجب االس��تعانة بأحد المراكز الصحية 
المقدس��ة. المش��اعر  ف��ي  الموج��ودة 

الحالة الثانيــة: إذا كان المصاب فاقدًا 
للوع��ي كليًا، ف��ال ُيعطى أي ش��يء عن 
طري��ق الف��م مع الحف��اظ عل��ى درجة 
حرارة الجسم ومراقبة التنفس والنبض، 
واالس��تعجال إل��ى نقل��ه إل��ى مختصي 

الرعاية الطبية.
وف��ي النهاية البد من الجهد المش��ترك 
الفريض��ة  ه��ذه  إلتم��ام  والمتكام��ل 
عل��ى أفض��ل ح��ال، وم��ن ناحي��ة أخرى 
يج��ب توعية الحجيج ف��ي ديارهم قبل 
الوصول إلى الديار المقدسة بطرق األمن 
والسالمة الصحية وكيفية التعامل مع 
الزحام وذل��ك بااللت��زام بالهدوء وعدم 
السير عكس اتجاه الجموع.                                                   
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عقيد / خالد بن سعيد الزهراني
مدير إدارة العالقات واإلعالم
بقيادة قوات أمن المنشآت

منذ أي��ام احتفى وطنن��ا الحبيب، منذ 
أيام، بذكرى اليوم الوطني السادس��ة 
والثماني��ن، والذي جاء بع��د أيام قليلة 
من انتهاء موس��م الحج، الذي سخرت 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  في��ه 
كل إمكانياته��ا لتوفي��ر ُس��بل الراح��ة 
لضي��وف الرحمن، واس��تعادت الذاكرة 
الس��عودية وذاك��رة األمة اإلس��المية، 
كي��ف كان الح��ج قب��ل توحي��د الب��الد 
على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن الفيصل »طي��ب اهلل ثراه«، 
لق��د كان الحج��از قب��ل توحي��د البالد 
عرضًة لعصابات السلب والنهب، فقد 
كان��ت ه��ذه العصاب��ات تعت��دي على 
وحي��ن  دمائه��م  وتس��تحل  الحج��اج 
توح��دت الب��الد عل��ى ي��د مؤسس��ها 

»رحم��ه اهلل« ق��ام بتأمين الحج، ونش��ر 
ف��ي  للحج��اج  واألم��ن  الطمأنين��ة 

أنفسهم وأموالهم.
 إن ذك��رى الي��وم الوطن��ي ذك��رى ع��ُز 
وفخ��ر لكل مواط��ن يعي��ش على أرض 
خالله��ا  م��ن  نس��ترجع  الوط��ن،  ه��ذا 
الملحم��ة الوطنية الخال��دة التي قادها 
عبدالعزي��ز  المل��ك  المؤس��س  جالل��ة 
»رحم��ه اهلل« والت��ي وحد به��ا أرجاء هذا 
الوط��ن، تحت راية التوحي��د »ال إله إال اهلل 
محم��د رس��ول اهلل«، متخ��ذًا م��ن كتاب 
للحك��م  منهج��ًا  رس��وله  وس��نة  اهلل 
س��ار علي��ه أبن��اءه المل��وك م��ن بع��ده.

ب��ن  المل��ك عبدالعزي��ز  لق��د اس��تطاع 
يحق��ق  أن  اهلل«  »رحم��ه  عبدالرحم��ن 
إنج��ازًا كبيرًا بجمع ش��تات ه��ذا الكيان 
الفرق��ة واالختالف  العظي��م, وتحويل 
والتناح��ر إل��ى وح��دة وإخ��اء وتكام��ل، 
ذابت فيه جمي��ع الفوارق وتحولت تلك 

المخاوف إلى أمن وارف. 
العربي��ة  للمملك��ة  الوطن��ي  فالي��وم 
الس��عودية يوم أغر يجسد في األذهان 
حدث��ًا تاريخي��ًا مهم��ًا, نق��ش ف��ي فكر 
ووجدان كل مواطن س��عودي بل وكل 
مس��لم يع��رف له��ذه الب��الد المبارك��ة 

مكانتها التاريخية والدينية.
لقد شهدت بالدنا المباركة نهضة كبيرة 

وخطت خطوات واس��عة نح��و التقدم 
والرق��ي في س��نوات قليل��ة ال مثيل لها 
ف��ي جمي��ع المج��االت, حت��ى أصبحت 
مضرب المث��ل فيما حققت��ه من تقدم 
ورق��ي، وذل��ك بفض��ل اهلل ث��م بفض��ل 
جهود المل��ك عبدالعزيز وأبناءه الملوك 
الب��ررة من بع��ده »رحمه��م اهلل«. ولعل 
فخرنا بانتمائنا لبالد الحرمين الشريفين 
باإلس��الم  الكبي��رة  العناي��ة  م��ن  ينب��ع 
عليه��ا  حافظ��ت  والت��ي  والمس��لمين، 
المملك��ة منذ تأسيس��ها وحتى العهد 
الزاه��ر، عه��د س��يدي خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
»يحفظ��ه اهلل«، فعّمرت المس��اجد في 
أنحاء كثيرة من العالم وأولت الحرمين 
الش��ريفين على وجه الخص��وص عناية 
والمش��اريع  التوس��عات  حي��ث  فائق��ة 
الضخم��ة, كم��ا إنه��ا تس��خر إمكاناتها 
كل ع��ام لرعاي��ة الحجي��ج وخدمتهم.
إن المملك��ة في عهد خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
عل��ى  ريادي��ًا  دورًا  حقق��ت  اهلل«  »أي��ده 
مستوى العالم في المجال االقتصادي 
وج��اءت رؤي��ة المملك��ة »٢٠٣٠« لتضي��ف 
نجاح��ًا إل��ى نج��اح, ومج��دًا إل��ى مجد, 
ف��ي  الطول��ى  الي��د  للمملك��ة  وأصب��ح 
الحرص على الس��الم واألمن في جميع 
البلدان وبرز دورها في مكافحة اإلرهاب 
م��ع  والوق��وف  المظلومي��ن  ونص��رة 
المنكوبين, وس��تظل بإذن اهلل المملكة 
العربية السعودية راسخة مهيبة عزيزة 

الجناب.
حف��ظ اهلل خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
وس��مو ول��ي عه��ده وس��مو ول��ي ولي 
العهد، وأيدهم بنصره وأمدهم بعونه، 
وحفظ اهلل بالد الحرمين الشريفين من 
كل شر ومن كل سوء وأدام علينا نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.

وطن الشموخ
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