




اإلفتتاحية

لواء مظلي / حامد بن رابع الطويرقي
قائد قوات أمن المنشآت

تطل علين��ا في هذه األيام مناس��بة غالية، 
وهي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
»حفظه اهلل«، وتتجدد في نفوس��نا مسيرة 
اإلنجازات المحلية والخارجية التي تحققت 
بفضل الرؤي��ة الثاقبة لقائد المملكة وباني 
أمجاده��ا في الس��نوات القليل��ة الماضية.
لقد كانت الس��نوات األرب��ع الماضية حافلة 
بالمنج��زات عل��ى جمي��ع األصع��دة، والتي 
من ش��أنها بناء حاضر مجيد وكذلك رسم 

صورة مشرقة لمستقبل المملكة.
كما جاءت الخط��وات الرامي��ة إلى تحقيق 
أج��ل  م��ن  متصاع��دة،   2030 رؤي��ة  أه��داف 
الوص��ول إل��ى قم��ة اله��دف الذي رس��مته 
الدولة حتى بدت مراحل التغيير المنشودة 
بش��كل واض��ح م��ن خ��ال تم��ازج األف��كار 
المطروحة مع واقع التنفيذ لتلك األهداف.
إن ما تش��هده بادنا الغالي��ة بقيادة الملك 
س��لمان ه��و اس��تمرار وتجديد مع��ًا، وذلك 
ألن ترس��يخ ثوابتن��ا والحف��اظ عل��ى قيمن��ا 
الش��جاع  التجدي��د  يتطلب��ان  الجوهري��ة 

والتكيف الذكي مع المتغيرات واستشراف 
متطلبات المستقبل.

وقد تميز عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الم��ؤسس�����ات  بتج����دي��د  اهلل«  »حفظ��ه 
والسياس��ات وفت��ح األب��واب أم��ام طاقاتنا 
الوطنية كافة بمن فيهم شبابنا المخلص 
بالمعرف��ة  المتس��لح  لمبادئ��ه،  الوف��ي 
والمنفت��ح على العالم، وبم��ن فيهم بناتنا 
المحافظات على دينهن المبادرات للعلم 
الناف��ع والعم��ل المنت��ج والات��ي أثبتن كل 

جدارة ووطنية وعطاء.
إن المستقبل الواعد يلوح في األفق لوطن 
ثاب��ت عل��ى نهج��ه الوِف��ي لهويته ويس��ير 
بخطى متس��ارعة نحو األفض��ل بعون اهلل.

وإنن��ا في ه��ذا األيام نس��تعيد ب��كل فخر 
الس��جل الحافل إلنجازات خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل 
س��عود »حفظه اهلل« فقد أصدر »أيده اهلل« 
قرارات غي��ر مس��بوقة كانت مث��ار إعجاب 
والخارج��ي  الداخل��ي  الصعيدي��ن  عل��ى 
ونقلت تلك الق��رارات المملكة إلى مرحلة 

جدي��دة ع��ززت م��ن ثقله��ا العالم��ي كما 
أك��دت سياس��اته »حفظ��ه اهلل« ُبعد نظره 
المملك��ة  أصبح��ت  حت��ى  رأي��ه  وس��داد 
مث��ار تاق��ي دول��ي لاعت��دال والوس��طية 
ومحركًا رئيس��ًا للتعاون البناء والمثمر في 
خدمة االنس��انية مع ما حققته من مرتبة 
مش��رفة في جه��ود اإلغاثة ضم��ن الدول 

االوائ��ل عالمي��ًا.
إن م��ن نعم اهلل على ه��ذه الباد الطاهرة 
أن جعلها مهوى أفئدة المسلمين، خادمة 
للكتاب والس��نة قائمة بأم��ر دينها، يحظى 
أبناءه��ا برعاية كريمة من مليك نذر نفس��ه 
لتفقد أحوالهم ورعاية شؤونهم، موجهًا 
المعنيي��ن بالتأكيد عل��ى حفظ حقوقهم 
وما يكفل خدمتهم بما يليق بتطلعاتهم.
حفظ اهلل خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز وس��مو ول��ي عهده 
األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الدف��اع، وأدام عل��ى بادنا الطاه��رة نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.

العهد الزاهر
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األخبـــــار

واس ـ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الخميس 1440/4/20هـ الموافق 2018/12/27م، 

عدد من األوامر الملكية الكريمة، فيما يلي نصها: 

الرقم: أ / 138

التاريخ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون اهلل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 3/ 1414/3ه�.

وبع��د االط��اع على األمر الملكي رقم )أ / 68( بتاريخ 9 / 4 / 1436ه�، الصادر بإعادة تش��كيل مجلس ال��وزراء، وعلى األوامر الملكية ذوات 

الصلة. وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:

أواًل: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.. 1

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.. 2

صاحب السمو الملكي األمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.. 3

صاحب السمو الملكي األمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للداخلية.. 4

صاحب السمو الملكي األمير/ عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطني.. 5

صاحب السمو األمير/ بدر بن عبداهلل بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة.. 6

الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.. 7

الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرًا للشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.. 8

الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرًا للعدل.. 9

الدكتور/ مطلب بن عبداهلل النفيسة وزير دولة.. 10

الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.. 11

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرًا للخارجية.. 12

الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للصحة.. 13

األستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.. 14

الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.. 15

الدكتور/ ماجد بن عبداهلل القصبي وزيرًا للتجارة واالستثمار.. 16

الدكتور/ ماجد بن عبداهلل القصبي وزيرًا مكلفًا للشؤون البلدية والقروية.. 17

األستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.. 18

األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرًا للبيئة والمياه والزراعة.. 19

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.. 20

األستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.. 21

المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.. 22

األستاذ/ ماجد بن عبداهلل بن حمد الحقيل وزيرًا لإلسكان.. 23

األستاذ/ سليمان بن عبداهلل الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية.. 24

الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرًا للحج والعمرة.. 25

األستاذ/ محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الجدعان وزيرًا للمالية.. 26

المهندس/ عبداهلل بن عامر السواحة وزيرًا لالتصاالت وتقنية المعلومات.. 27

الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيرًا للنقل.. 28

األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيرًا لالقتصاد والتخطيط.. 29
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المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية االجتماعية.. 30

الدكتور/ فهد بن عبداهلل بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.. 31

الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.. 32

األستاذ/ تركي بن عبداهلل الشبانة وزيرًا لإلعالم.. 33

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 139

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االطاع على نظ��ام مجلس الوزراء، الصادر باألم��ر الملكي رقم )أ/13( بتاري��خ 1414/3/3ه�. وبعد االطاع عل��ى األوامر الملكية رقم 

)أ/69( بتاريخ 9 / 4 / 1436ه�، ورقم )أ/70( بتاريخ 9/ 4/ 1436ه�، ورقم )أ/266( بتاريخ 8 / 10 / 1436ه�، وعلى األوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل 

مجلس الش��ؤون السياس��ية واألمنية. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/138( بتاريخ 20/ 1440/4ه� القاضي بإعادة تشكيل مجلس 

الوزراء. أمرنا بما هو آت:

أواًل: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية واألمنية على النحو اآلتي:

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا.. 1

وزير الداخلية عضوًا.. 2

الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 3

الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 4

وزير الخارجية عضوًا.. 5

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 6

األستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 7

وزير اإلعام عضوًا.. 8

رئيس االستخبارات العامة عضوًا.. 9

رئيس أمن الدولة عضوًا.. 10

مستشار األمن الوطني عضوًا ومشرفًا على أمانة المجلس.. 11

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 140

التاري�خ:20 / 4/ 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االط��اع على نظام مجلس الوزراء، الص��ادر باألمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. وبع��د االطاع على األوامر الملكية رقم 

) أ / 69 ( بتاري��خ 9 / 4 / 1436ه���، ورق��م )أ / 70( بتاري��خ 9/ 4/ 1436ه�، ورقم ) أ / 266 ( بتاري��خ 8 / 10 / 1436ه�، وعلى األوامر الملكية ذوات الصلة 

بتشكيل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

وبع��د االط��اع عل��ى األم��ر الملك��ي رق��م )أ / 138( بتاري��خ 20/ 4/ 1440ه��� القاض��ي بإع��ادة تش��كيل مجل��س ال��وزراء. أمرنا بم��ا هو آت:

أواًل: إعادة تشكيل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية على النحو اآلتي:

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا.. 1

األخبـــــار
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وزير الثقافة عضوًا.. 2

وزير العدل عضوًا.. 3

الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 4

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوًا.. 5

وزير الصحة عضوًا.. 6

الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 7

وزير التجارة واالستثمار عضوًا.. 8

وزير الشؤون البلدية والقروية عضوًا.. 9

األستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.. 10

وزير البيئة والمياه والزراعة عضوًا.. 11

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوًا.. 12

وزير اإلسكان عضوًا.. 13

وزير الخدمة المدنية عضوًا.. 14

وزير الحج والعمرة عضوًا.. 15

وزير المالية عضوًا.. 16

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات عضوًا.. 17

وزير النقل عضوًا.. 18

وزير االقتصاد والتخطيط عضوًا.. 19

وزير العمل والتنمية االجتماعية عضوًا.. 20

وزير التعليم عضوًا.. 21

وزير اإلعام عضوًا.. 22

األستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضوًا.. 23

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوًا.. 24

الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوًا.. 25

أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوًا.. 26

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م : أ / 141

التاري�خ:20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رقم )أ /90( تاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام مجلس 

ال��وزراء، الص��ادر باألم��ر الملكي رق��م )أ / 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه���، وتعدياته. وبعد االطاع عل��ى األنظمة واألوامر والمراس��يم الملكية 

والق��رارات ذوات الصل��ة. ورغب��ة في تطوير أجه��زة الدولة بما يحقق مزيدًا م��ن الجودة في األداء والس��رعة في اإلنج��از. وبناًء على ما 

تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أواًل: تعدي��ل الم��ادة )30( م��ن نظ��ام مجلس ال��وزراء لتصب��ح بالنص اآلتي: »يبي��ن النظ��ام الداخلي لمجلس ال��وزراء تش��كياته اإلدارية 

واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها«.

ثانيًا: ينشأ جهاز باسم »ديوان مجلس الوزراء«، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

ثالث��ًا: تلح��ق بديوان مجلس الوزراء األمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس ال��وزراء، واألجهزة المرتبطة بالديوان الملكي 

األخبـــــار

7العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م



وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.

رابعًا: تس��تمر األجهزة واإلدارات المش��ار إليها في البند )ثالثًا( من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس 

الوزراء مهماته.

خامسًا: تشكل لجنة من الديوان الملكي، واألمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر األجهزة واإلدارات 

ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات الازمة والبرنامج الزمني لمباش��رة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما 

يتم التوصل إليه خال العام المالي )1440 / 1441ه� (.

سادس��ًا: ضم المراس��م الملكية إلى الديوان الملكي، وُتشكل لجنة من الديوان الملكي والمراس��م الملكية لوضع الترتيبات الازمة 

والبرنامج الزمني إلنفاذ ذلك خال العام المالي )1440 / 1441ه�(، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خال تلك المدة.

س��ابعًا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، باالش��تراك مع من تراه من األجهزة ذوات العاقة، مراجعة األنظمة واألوامر والمراس��يم 

الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك الستكمال اإلجراءات النظامية الازمة.

ثامنًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 142

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ/325( بتاريخ 23 / 11 / 1438ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.

أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعف��ى صاحب الس��مو الملكي األمي��ر/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل س��عود س��فير خادم الحرمين الش��ريفين في لندن من 

منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 143

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االط��اع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رق��م ) أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 144

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى
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نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام المناطق، 

الصادر باألمر الملكي رقم )أ/92( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمرين الملكيين رقم )أ/104( بتاريخ 19 / 4 / 1436ه�،

ورقم )أ/134( بتاريخ 10 / 6 / 1439ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناًء على طلبه.

ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي األمير/ تركي بن طال بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 145

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 146

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بع��د االط��اع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90 ( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم ) أ / 21 ( بتاريخ 3 / 2 / 1437ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى صاحب الس��مو الملكي األمير/ س��لطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل س��عود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 147

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 
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ال��وزراء، الص��ادر باألم��ر الملكي رقم )أ/13( بتاري��خ 3 / 3 / 1414ه�. وبعد االطاع على األمر الس��امي رقم )2081( بتاري��خ 12 / 1 / 1439ه�. وبعد 

االط��اع عل��ى األنظم��ة والتنظيم��ات واألوامر والمراس��يم الملكية والق��رارات ذوات الصل��ة. وبناًء عل��ى ما أوصى به مجلس الش��ؤون 

االقتصادية والتنمية. أمرنا بما هو آت:

أواًل: تنشأ هيئة باسم »الهيئة السعودية للفضاء«، ويكون للهيئة مجلس إدارة ُيعين رئيسه بأمر ملكي.

ثاني��ًا: تق��وم هيئة الخب��راء بمجلس الوزراء، بالتنس��يق مع من ت��راه من الجه��ات ذوات العاقة، بإع��داد ما يلزم الس��تكمال اإلجراءات 

النظامية الازمة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 148

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 147( بتاريخ 20 / 4 / 1440ه� القاضي بإنش��اء »الهيئة الس��عودية للفضاء«. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 

/ 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب الس��مو الملكي األمير/ س��لطان بن س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس��ًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء 

بمرتبة وزير.

ثانيًا: يتولى سموه القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس اإلدارة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 149

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب السمو األمير الدكتور/ تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 150

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام المناطق، 
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الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 92 )بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.

 بعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 131( بتاريخ 10 / 6 / 1439ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا 

بما هو آت:

أواًل: يعفى صاحب السمو الملكي األمير/ بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه.

ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 151

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام المناطق، 

الصادر باألمر الملكي رقم )أ/92( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب السمو الملكي األمير/ بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا ألمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 152

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام المناطق، 

الصادر باألمر الملكي رقم )أ/92( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين صاحب السمو األمير/ منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 153

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ون��واب ال��وزراء وموظف��ي المرتب��ة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رق��م ) م / 10( بتاري��خ 18/ 3 / 1391ه�. وبعد االط��اع على األمرين 

الملكيي��ن رق��م ) أ / 193( ورقم ) 34105 ( بتاري��خ 25 / 7 / 1438. وبعد االطاع على تنظيم مركز األمن الوطني الصادر بقرار مجلس الوزراء 

رقم ) 164 ( بتاريخ 19 / 3 / 1440ه� أمرنا بما هو آت:

األخبـــــار
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أواًل: ُيعفى معالي األستاذ / محمد بن صالح الغفيلي مستشار األمن الوطني من منصبه.

ثانيًا: يعين معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان مستشارًا لألمن الوطني باإلضافة إلى عمله.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 154

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 13 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.

وبع��د االطاع على األنظمة والتنظيمات واألوامر والمراس��يم الملكية والقرارات ذوات الصلة. وبناًء على ما أوصى به مجلس الش��ؤون 

االقتصادية والتنمية. أمرنا بما هو آت:

أواًل: تنشأ هيئة باسم »الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات«، ويكون للهيئة مجلس إدارة ُيعين رئيسه بأمر ملكي.

ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء � بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العاقة � وخال مدة ال تتجاوز ثاثة أشهر من تاريخه 

بإعداد ما يلزم الستكمال اإلجراءات النظامية الازمة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 155

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 13  بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 154( بتاريخ 20 / 4 / 1440ه� القاضي 

بإنشاء »الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات«. أمرنا بما هو آت:

أواًل: ُيكلف معالي الدكتور/ ماجد بن عبداهلل القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ثانيًا: يتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس اإلدارة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 156

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / 90( بتاري��خ 27 / 8 /1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 13( بتاريخ 3/ 3 / 1414ه�. وبعد االطاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر 

بق��رار مجلس ال��وزراء رقم )78( بتاريخ 16 / 3 /1429ه���، وتعدياته. وبعد االطاع على األنظمة والتنظيمات واألوامر والمراس��يم الملكية 

والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت:
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أواًل: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأمر ملكي.

ثانيًا: يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية األخرى.

ثالثًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء � بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العاقة � وخال مدة ال تتجاوز ثاثة أشهر من تاريخه 

بإعداد ما يلزم الستكمال اإلجراءات النظامية الازمة.

رابعًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 157

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. وبعد االطاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر 

بق��رار مجل��س الوزراء رقم )78( بتاريخ 16 / 3 / 1429ه�، وتعدياته. وبعد االطاع على األم��ر الملكي رقم )أ/156( بتاريخ 20 / 4 / 1440ه�. أمرنا 

بما هو آت:

أواًل: يعين معالي األستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م : أ / 158

التاري�خ : 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90 ( بتاري��خ 27 / 8 / 1412 ه�. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ون��واب ال��وزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملك��ي رقم )م / 10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االط��اع على الترتيبات 

التنظيمي��ة للهيئ��ة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس ال��وزراء رقم )206( بتاريخ 4 / 4 / 1438ه�. وبعد االط��اع على األمرين الملكيين 

رق��م ) أ / 266 ( بتاري��خ 26 / 9 / 1438ه���، ورق��م ) أ / 335 ( بتاريخ 15 / 12 / 1438ه�. وبعد االط��اع على األمر الملكي رقم ) أ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 

1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى معالي األستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثانيًا: يعين صاحب الس��مو الملكي األمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل س��عود رئيس��ًا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة بمرتبة وزير.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 159

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 
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ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 159( بتاريخ 30 / 7 / 1437ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى معالي الدكتور/ سليمان بن عبداهلل بن حمود أبا الخيل مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 160

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملك��ي رقم ) أ / 90) بتاريخ 27 / 8 /1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 161

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على تنظيم هيئة 

تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )108( بتاريخ 14 / 2 / 1440ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم )أ/172( بتاريخ 

30 / 7 / 1437ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 162

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين معالي الدكتور/ عواد بن صالح بن عبداهلل العواد مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

األخبـــــار
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الرق����م: أ / 163

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب ال��وزراء وموظفي المرتب��ة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رق��م )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االط��اع على الترتيبات 

التنظيمي��ة للهيئ��ة العامة للترفي��ه، الصادرة بقرار مجلس ال��وزراء رقم )8( بتاري��خ 2 / 1 / 1438ه�. وبعد االطاع عل��ى األمر الملكي رقم 

)أ/261( بتاريخ 4 / 10 / 1439ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين معالي األستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 164

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم ) أ / 14( بتاريخ 3 / 3 /1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين معالي الدكتور/ فهد بن عبداهلل تونسي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 165

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية والقائ�د األعلى لكافة القوات العسكرية

بعد االطاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 43 ( بتاريخ 28 / 8 / 1393ه�، وتعدياته. وبعد االطاع على 

األمرين الملكيين رقم ) أ / 244 ( بتاريخ 22 / 9 / 1438ه�، ورقم ) أ / 308( بتاريخ 26 / 10 / 1438ه�. وبعد االطاع على األمر السامي رقم ) 5068 

( بتاريخ 5 / 6 / 1428ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى الفريق / سعود بن عبدالعزيز هال من منصب مدير األمن العام.

ثانيًا: يعين الفريق األول / خالد بن قرار الحربي مديرًا لألمن العام.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 166

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

األخبـــــار
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ملك المملكة العربية السعودية والقائ�د األعلى لكافة القوات العسكرية

بع��د االطاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/43( بتاري��خ 28 / 8 / 1393ه�، وتعدياته. وبعد االطاع على 

األمر السامي رقم )5068( بتاريخ 5 / 6 / 1428ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هال مستشارًا في وزارة الداخلية.

ثانيًا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 167

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملك��ي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27/ 8 / 1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ /165( بتاريخ 30 / 7 / 1437ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى معالي األستاذ/ فهد بن محمد السكيت المستشار باألمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 168

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/90( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.

وبعد االطاع على األمر السامي رقم )6818( بتاريخ 8 / 2 / 1438ه�. وبعد االطاع على األنظمة والتنظيمات واألوامر والمراسيم الملكية 

والقرارات ذوات الصلة. وبناًء على ما أوصى به مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. أمرنا بما هو آت:

أواًل: تنش��أ هيئ��ة باس��م »هيئة المحت��وى المحلي والمش��تريات الحكومي��ة«، ويك��ون للهيئة مجل��س إدارة ُيعين رئيس��ه بأمر ملكي.

ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء � بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العاقة � وخال مدة ال تتجاوز ثاثة أشهر من تاريخه 

بإعداد ما يلزم الستكمال اإلجراءات النظامية الازمة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م : أ / 169

التاري�خ : 20 / 4 / 1440 ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاري��خ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم ) أ / 168 ( بتاريخ 20 / 4 / 1440 ه� القاضي بإنشاء »هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.» أمرنا بما هو آت:

األخبـــــار
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أواًل: يعين الدكتور/ غس��ان بن عبدالرحمن الش��بل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام 

بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس اإلدارة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 170

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم ) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم ) أ / 62 ( بتاريخ 15 / 3 / 1438ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى معالي األستاذ / محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه.

ثانيًا: يعين األستاذ / هندي بن عبداهلل بن حميدان السحيمي مساعدًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 171

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملك��ي رقم )أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم ) م / 10( بتاريخ 18/ 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ /14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نائبًا لوزير الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م : أ / 172

التاري�خ : 20 / 4 / 1440 ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الص��ادر باألمر الملكي رقم )أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه���. وبعد االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 18 / 3 / 1391 ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم ) أ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: تعين الدكتورة/ إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعدًا لوزير التجارة واالستثمار بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

األخبـــــار
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الرق����م: أ / 173

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب ال��وزراء وموظفي المرتب��ة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رق��م )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االط��اع على الترتيبات 

التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )621( بتاريخ 24 / 12 / 1439ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين األستاذ/ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 174

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملك��ي رقم )أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ون��واب ال��وزراء وموظف��ي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملك��ي رقم ) م / 10 ( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبع��د االطاع على تنظيم 

مؤسس��ة البريد الس��عودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رق��م )78( بتاريخ 29 / 3 / 1423ه�. وبعد االطاع عل��ى األمر الملكي رقم ) أ / 14( 

بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين المهندس / آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي رئيسًا لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 175

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملك��ي رقم )أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبع��د االطاع على نظام الوزراء 

ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م / 10( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ / 14( بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه�  وبناء على ما عرضه علينا معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. أمرنا بما هو آت :

أواًل: يعين األستاذ/ عبداإلله بن سعد بن عبداهلل بن دالك مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق����م: أ / 176

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

األخبـــــار
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نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بع��د االطاع على النظام األساس��ي للحك��م، الصادر باألمر الملكي رق��م )أ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد االط��اع على نظام الوزراء 

ون��واب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )م/10( بتاري��خ 18 / 3 / 1391ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رقم )أ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين الدكتور/ عبداهلل بن فخري بن محمود األنصاري مستشارًا في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م : أ / 177

التاري�خ : 20 / 4 / 1440 ه�

بعون الل���ه تعال���ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على النظام األساس��ي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه�. وبعد االطاع على نظام مجلس 

الش��ورى، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / 91( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�، وتعدياته. وبعد االطاع على األمر الملكي رقم ) أ / 54 ( بتاريخ 3 / 3 / 

1438 ه�. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه األمر الملكي رقم ) أ / 54 ( بتاريخ 3 / 3 / 1438 ه�:

معالي األستاذ/ محمد بن حمود المزيد.. 1

األستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.. 2

األستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.. 3

ثانيًا: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

الرق���م: أ / 178

التاري�خ: 20 / 4 / 1440ه�

بعون الل����ه تعال�����ى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / 78( بتاريخ 19 / 9 / 1428ه�. وبعد االطاع على األمر الملكي 

رق��م ) أ / 9( بتاري��خ 19 / 2 / 1430ه���. وبع��د االطاع على األمر الملكي رق��م )28214( بتاريخ 18 / 6 / 1438ه�. وبناًء عل��ى ما عرضه علينا رئيس 

ديوان المظالم. أمرنا بما هو آت:

أواًل: يعفى فضيلة الشيخ / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم.

ثاني��ًا: يعي��ن فضيلة الش��يخ / إبراهيم بن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز المطرودي الذي يش��غل درجة )رئيس محكمة اس��تئناف( نائبًا لرئيس 

ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.

ثالثًا: على رئيس ديوان المظالم تنفيذ أمرنا هذا.

»سلمان بن عبدالعزيز آل سعود«

األخبـــــار
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األخبـــــار

سمو وزير الداخلية يدشن منصة »أبشر حكومة«
والواجهة الجديدة لمنصة »أبشر أفراد«

الرياض � واس
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  دش��ن 
عب��د العزي��ز بن س��عود ب��ن نايف ب��ن عبد 
العزيز، وزي��ر الداخلية، بمكتب��ه في ديوان 
الوزارة، يوم الخمي��س 06 ربيع اآلخر 1440ه� 
الموافق 13 ديس��مبر 2018م، منصة »أبش��ر 
حكومة« التي تس��تهدف تحويل خدمات 
وزارة الداخلي��ة للجه��ات الحكومي��ة إلى 

خدمات الكترونية.
واس��تمع س��موه لش��رح عن منصة أبش��ر 
حكومة التي شملت في نسختها األولى 
93 خدم��ة جدي��دة، وبذلك تك��ون منصة 
»أبشر« قد استكملت خدمة جميع عماء 

الوزارة )أفراد، أعمال، حكومة(.
كما دش��ن س��مو وزير الداخلي��ة الواجهة 
الجدي��دة لمنص��ة »أبش��ر أف��راد« وحزم��ة 
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األخبـــــار

جديدة من الخدمات اإللكترونية الجديدة 
خدم��ة   22 وبلغ��ت  له��ا  أضيف��ت  الت��ي 
إلكترونية مقدم��ة من المديري��ة العامة 
واإلدارة  المدني��ة  واألح��وال  للج��وازات 
العام��ة للس��جون، واألمن الع��ام متمثل 
في )اإلدارة العامة للمرور، وإدارة األسلحة 

والمتفجرات(.
ع��ن  تقاري��ر  عل��ى  س��موه  اطل��ع  وق��د 
أداء منص��ة »أبش��ر أف��راد« ومنص��ة »أبش��ر 
أعم��ال« وم��ا حققته من تح��ول كبير في 
خدم��ات وزارة الداخلية حي��ث تجاوز عدد 
المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، 
وأكثر م��ن 360 ألف منش��أة، وتج��اوز عدد 
مستخدمي تطبيق أبشر 5 مايين شخص.
وعقب التدش��ين تسلم س��مو األمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي 
مع��رض  ف��ي  الداخلي��ة  وزارة  لمش��اركة 

جيتكس التقني الدولي لعام 2018م.
حض��ر التدش��ين صاح��ب الس��مو األمي��ر 
الدكتور بندر بن عبد اهلل بن مشاري مساعد 

وزي��ر الداخلية لش��ؤون التقني��ة، ومعالي 
نائب وزي��ر الداخلية الدكت��ور ناصر بن عبد 
العزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن 

الدولة األس��تاذ عب��د اهلل بن عب��د الكريم 
العيس��ى، وع��دد م��ن أصح��اب المعالي 
وكب��ار المس��ؤولين ف��ي وزارة الداخلي��ة.
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األخبـــــار

افتتح معهد التدريب النسائي األمني

سمو وزير الداخلية يرعى حفل تدشين مركز 
األمير نايف لإلبداع األمني

الرياض � واس
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  رع��ى 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزي��ر الداخلية، ي��وم األربع��اء 05 ربيع اآلخر 
1440ه��� الموافق 12 ديس��مبر 2018م، حفل 
تدش��ين مركز األمير ناي��ف لإلبداع األمني، 
وافتت��اح معهد التدريب النس��ائي األمني، 
وذلك بمق��ر كلية الملك فهد األمنية في 

الرياض.
وف��ور وص��ول س��مو وزي��ر الداخلي��ة مقر 
بع��د  الملك��ي،  الس��ام  ع��زف  الحف��ل 
ذل��ك وضع س��موه حجر األس��اس لمركز 
وش��هد  األمن��ي،  لإلب��داع  ناي��ف  األمي��ر 
توقي��ع مذك��رة تعاون بي��ن مدينة الملك 
وكلي��ة  والتقني��ة،  للعل��وم  عبدالعزي��ز 

الملك فهد األمنية، وذلك لتعزيز الجهود 
لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي 

بين المدينة والكلية.
ثم شاهد سموه فيلمًا قصيرًا عن المركز 
ال��ذي يختص بتأهي��ل منس��وبي الجهات 
االمني��ة عل��ى ثقاف��ة اإلب��داع واالبت��كار و 
بالعم��ل  الصل��ة  ذات  التقني��ات  تطوي��ر 

األمني.
بع��د ذل��ك افتت��ح س��مو وزي��ر الداخلي��ة، 
معه��د التدريب النس��ائي األمني بالكلية، 
ال��ذي يخت��ص بتهيئة وتأهي��ل المرأة على 
متطلبات تنفيذ المهام االمنية الميدانية، 
حيث اطلع س��موه عل��ى مرافق المعهد 
الذي تم تجهيزه بصاالت وميادين حديثة 
للتدريب العسكري على فنون الدفاع عن 

النفس والرماية، ومهام التفتيش وغيرها 
من متطلبات العمل األمني.

ووقف س��مو وزي��ر الداخلية خ��ال جولته 
الميداني��ة ف��ي الكلي��ة عل��ى ع��دد م��ن 
التدري��ب. وميادي��ن  الدراس��ية  القاع��ات 
وأوض��ح مدي��ر كلي��ة الملك فه��د األمنية 
اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج 
في كلمته بهذه المناسبة أن التطور الذي 
تش��هده الكلية ال��ذي جعله��ا تتميز في 
مس��توى برامجه��ا التدريبي��ة األمنية في 
مختلف التخصصات األمنية، وذلك بفضل 
م��ا توفره لها القيادة من إمكانيات كبيرة 
تتمث��ل ف��ي البني��ة التحتي��ة النموذجي��ة، 
والمعام��ل  المتخصص��ة،  والميادي��ن 
الحديث��ة،  التقني��ة  ووس��ائل  المتط��ورة، 

العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م22



األخبـــــار

لتواكب بذلك التطور الذي تعيش��ه بادنا  
لرؤي��ة  تحقيق��ًا  كاف��ة  األصع��دة  عل��ى 

المملكة 2030م بإذن اهلل.
األمي��ر  الس��مو  صاح��ب  الحف��ل  حض��ر 

الدكت��ور ترك��ي ب��ن س��عود ب��ن محم��د 
رئي��س مدينة المل��ك عبدالعزي��ز للعلوم 
والتقنية ، وصاحب الس��مو األمير الدكتور 
بن��در بن عبداهلل بن مش��اري مس��اعد وزير 

الداخلية لش��ؤون التقني��ة، ومعالي نائب 
وزير الداخلية الدكت��ور ناصر بن عبدالعزيز 
الداود، وعدد م��ن أصحاب المعالي  وكبار 

المسؤولين بوزارة الداخلية.
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سمو وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية
مع وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

الرياض � واس
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  عق��د 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزي��ر الداخلية، جلس��ة مباحثات رس��مية، 
مع س��مو الش��يخ الفريق س��يف ب��ن زايد 
آل نهيان نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
، وذلك في دي��وان وزارة الداخلية بالرياض 
ي��وم األربعاء 27 ربيع األول 1440ه� الموافق 

5 ديسمبر 2018م.
وج��رى خ��ال الجلس��ة بحث س��بل تعزيز 
التع��اون القائم بين وزارت��ي الداخلية في 
البلدين، إلى جانب مناقش��ة آخر تطورات 
األوضاع على الساحات الخليجية والعربية 

والدولية.
كم��ا جرى اس��تعراض آخر مات��م التوصل 
إلي��ه ف��ي اجتماع��ات اللجنة الس��عودية 

اإلماراتية األمنية المشتركة.
حض��ر جلس��ة المباحث��ات، معال��ي نائ��ب 
وزير الداخلية الدكت��ور ناصر بن عبدالعزيز 
الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة 

األس��تاذ عبداهلل بن عبدالكريم العيسى، 
ومعال��ي مس��اعد وزير الداخلية لش��ؤون 
العملي��ات المش��رف عل��ى األم��ن الع��ام 
الفريق أول سعيد بن عبداهلل القحطاني، 
ومعال��ي وكي��ل وزارة الداخلية للش��ؤون 
األمني��ة األس��تاذ محم��د المهن��ا، وع��دد 
من كبار المس��ؤولين ف��ي وزارة الداخلية.

فيما حض��ره من الجانب اإلماراتي س��فير 
اإلمارات لدى المملكة الش��يخ شخبوط بن 
نهي��ان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس 
التطوير المؤسس��ي بوزارة الداخلية اللواء 

الخييل��ي، ومدي��ر  الرك��ن خليف��ة ح��ارب 
قط��اع ش��ؤون األم��ن والمنافذ بش��رطة 
أبوظبي اللواء الش��يخ محم��د بن طحنون 
آل نهيان، وعدد من كبار المس��ؤولين في 

وزارة الداخلية اإلماراتية.
وكان سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل 
نهيان قد وصل الرياض في وقت سابق من 
نفس اليوم، حيث كان في استقباله لدى 
وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود 
ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلي��ة.
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جدة �
تحت رعاية صاحب الس��مو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية، ش��هد معالي مساعد وزير 
الداخلية لشؤون العمليات المشرف على 
األمن العام الفريق أول سعيد بن عبداهلل 
القحطاني حفل تخريج دورة دوريات أمن 
وحراس��ة المنش��آت والبح��ث والتفتي��ش 
التأسيس��ية، يوم الخمي��س 9 صفر 1440ه� 
المواف��ق 18 أكتوب��ر 2018م، وذل��ك بمرك��ز 

تدريب القوات بمحافظة جدة .
وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتاوة 
آيات من الذكر الحكيم ، عقب ذلك ألقى 
قائ��د قوات أمن المنش��آت الل��واء مظلي 
حام��د ب��ن راب��ع الطويرقي، كلم��ًة أوضح 
فيها أن عدد الخريجين لهذه الدورة )1121( 
خريجًا  تم تدريبه��م على جميع الدورات 

تحت رعاية سمو وزير الداخلية..

الفريق القحطاني يشهد تخريج 1121 فردًا في 
تخصصات أمن وحراسة المنشآت والبحث 

والتفتيش التأسيسية

التأسيس��ية والتخصصي��ة لحماي��ة وأمن 
الس��ريع ومكافحة  المنش��آت والتدخ��ل 
اإلرهاب والرماية على كافة أنواع األسلحة 

لمواجهة جميع التحديات.
وأكد حرصه��م على النه��وض بالعملية 
التدريبية ف��ي القوات بطريق��ة ممنهجٍة 
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ومقننٍة لاس��تفادة من ه��ذه المخرجات 
ف��ي صقل نواح��ي الموهب��ة واإلبداع مع 
التأكيد على القيم اإلنسانية في التعامل 
مع اآلخري��ن وزيادة مهارات وقدرات رجال 

ق��وات أم��ن المنش��آت بم��ا يحق��ق أعلى 
درجات السامة األمنية الميدانية وسرعة 
التعام��ل م��ع الح��االت الطارئ��ة والثق��ة 

بالنفس وسرعة اتخاذ القرار. 

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين عبروا فيها 
عن مش��اعر الفخر واالعت��زاز النضمامهم 
والش��رف. الع��ز  مي��دان  ف��ي  لزمائه��م 
بع��د ذل��ك ب��دأ الع��رض العس��كري، ث��م 
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فرضي��ة »ن��ادر«  التي اس��تعرض الخريجين 
م��ن خاله��ا م��ا تعلم��وه م��ن مه��ارات 
اكتس��بوها خال فترة التدريب في مجال 
الس��ريع  والتدخ��ل  اإلره��اب  مكافح��ة 

والقيادة التخلصية. 
ثم ش��اهد الحضور فرضيتي رماية الثقة، 
وفرضي��ة االش��تباك والس��يطرة، ث��م أدى 

الخريجون القسم.

أول  الفري��ق  معال��ي  ك��رم  ذل��ك  عق��ب 
س��عيد القحطان��ي األوائ��ل والمتفوقين 
والمش��رفين عل��ى ال��دورة، متمني��ًا لهم 

التوفيق والسداد.
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أمير منطقة الرياض يقلد قائد قوة أمن المنشآت 
بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير نجران يلتقي قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

الرياض �
قلد صاحب الس��مو الملكي األمير فيصل 
بن بن��در بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
ف��ي مكتبه بقص��ر الحكم ي��وم األربعاء 
06 ربي��ع األول 1440ه��� المواف��ق 14 نوفمب��ر 
2018م, قائد قوة أمن المنش��آت بمنطقة 
الرياض اللواء يوسف بن علي الهندي رتبته 
الجديدة بعد صدور األمر السامي الكريم 

بترقيته إلى لواء.
وهنأ س��مّوه, اللواء الهن��دي على الترقية, 
متمني��ًا له التوفيق والس��داد ف��ي مهام 

عمله.
م��ن جانب��ه رف��ع الل��واء الهندي, ش��كره 
للقيادة الرشيدة, على هذه الثقة الغالية, 
مؤك��دًا حرص��ه عل��ى ب��ذل كل م��ا ف��ي 

وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

نجران � 
اس��تقبل صاح��ب الس��مو األمي��ر جل��وي 
ب��ن عبدالعزيز بن مس��اعد، أمي��ر منطقة 
نج��ران، ف��ي مكتبه بدي��وان األم��ارة يوم 
االثني��ن 20 صفر 1440ه��� الموافق 29 أكتوبر 
2018م, قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، 
العمي��د إبراهيم بن حمد الدوس��ري الذي 
قدم الخطة الجديدة لقوة أمن المنشآت 
الصناع��ي  التوس��ع  وف��ق  بالمنطق��ة، 
والمدن��ي، الت��ي تقوم عل��ى تعزيز حماية 

وأمن المنشآت الحيوية.
واس��تعرض س��موه خال اللق��اء تفاصيل 
الخط��ة، والدع��م الذي حظيت ب��ه القوة 

من الطاقات البشرية واآللية.
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»وصايا وتوجيهات لرجل األمن«.. محاضرة توعوية 
بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة

جامعة القصيم تقيم دورة تدريبية في أنظمة 
الحاسب لمنسوبي قوة أمن المنشآت

مكة المكرمة �
نظ��م مرك��ز تدريب قوات أمن المنش��آت 
بمنطق��ة مك��ة المكرمة ي��وم االثنين 05 
ربيع األول 1440ه� الموافق 13 نوفمبر 2018م، 
محاضرة بعنوان »وصايا وتوجيهات لرجل 
األم��ن«، ألقاه��ا مدي��ر ع��ام فرع الرئاس��ة 

بريدة �
ممثل��ة  القصي��م  جامع��ة  أقام��ت 
بعم��ادة خدم��ة المجتم��ع، بالتع��اون 
م��ع قطاع أم��ن المنش��آت بالمنطقة, 
دورة تدريبية لثاثة شهور خال الفصل 
الدراس��ي األول لع��ام 1440ه���، حضرها 
قدمه��ا  القط��اع،  م��ن  عس��كريًا   30

العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن 
المنك��ر بمنطقة مك��ة المكرمة فؤاد بن 

سعود العمري.
وأك��د العم��ري عل��ى أهمي��ة ال��دور الذي 
يقدم��ه رج��ل األم��ن وخاص��ة ف��ي ب��اد 
الحرمي��ن الش��ريفين، وم��ا يق��وم به من 

حماية لمقدسات اإلس��ام وحفظ األمن 
حتى ي��ؤدي قاصدي الحرمين الش��ريفين 
عباداته��م عل��ى أكم��ل وج��ه وهم في 
طمأنين��ة وأم��ان، مش��ددًا عل��ى الواجب 
الش��رعي المن��وط برجل األمن تج��اه دينه 

ووالة أمره.

ع��دد م��ن األس��اتذة المتخصصين في 
الحاس��ب اآلل��ي. وتأتي ال��دورة انطاقًا 
م��ن دور جامعة القصي��م المجتمعي 
والتدريب��ي وأهمي��ة دوره��ا ف��ي تعزيز 
وزارة  وبي��ن  بينه��ا  المش��ترك  التع��اون 
الداخلي��ة والعناي��ة الكبيرة لمنس��وبي 
األم��ن العام وقطاعات��ه، حيث وقعت 

خدم��ة  بعم��ادة  ممثل��ة  الجامع��ة 
أم��ن  تع��اون م��ع  المجتم��ع مذك��رة 
لتعزيز  القصي��م,  بمنطق��ة  المنش��آت 
دور التدري��ب والتعليم لمنس��وبي أمن 
المنش��آت بالمنطق��ة. وتضمنت الدورة 
التدريبية, عدة محاور ش��ملت معالجة 

 MS Word.  النصوص باستخدام
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»السالمة العامة والقيادة اآلمنة«.. معرض توعوي
لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل

الجبيل � 
اختم��ت إدارة األم��ن الصناعي والس��امة 
بمش��اركة  بالجبي��ل,  الملكي��ة  بالهيئ��ة 
ربي��ع   28 الخمي��س  ي��وم  الط��رق،  إدارة 
األول 1440ه��� المواف��ق 06 ديس��مبر 2018م, 
المع��رض التوع��وي التثقيفي لمنس��وبي 
قي��ادة أم��ن المنش��آت بالجبي��ل، بعن��وان 
»الس��امة العامة والقيادة اآلمنة«, وذلك 
بمقر قيادة أمن المنش��آت بالجبيل. ويأتي 
ه��ذا المع��رض ضم��ن البرامج والرس��ائل 
التوعوي��ة, الت��ي تق��وم به��ا إدارة األم��ن 
الملكي��ة,  بالهيئ��ة  والس��امة  الصناع��ي 
لتوعي��ة المواطنين والمقيمين والعاملين 
داخ��ل مدينة الجبيل الصناعي��ة, بالتعاون 
ويه��دف  العاق��ة.  ذات  الجه��ات  م��ع 
المع��رض إلى رف��ع مس��توى الوعي لدى 
أفراد ومنس��وبي قوة أمن المنش��آت في 
مجال الس��امة والقيادة اآلمنة, والتعرف 
الصناعي��ة  الجبي��ل  مدين��ة  نظ��ام  عل��ى 
ف��ي ضبط وتحري��ر المخالف��ات, واالطاع 
عل��ى آلية إدارة األمن الصناعي والس��امة 
عل��ى  والمحافظ��ة  األم��ن  ضب��ط  ف��ي 
األرواح والممتل��كات داخ��ل مدينة الجبيل 
الصناعي��ة. واش��تمل المع��رض على ثاثة 
أركان, حيث ضم الرك��ن األول معلومات 
عن اإلطفاء والوقاية من الحرائق واآلليات 
التي تستخدم في اإلطفاء، وطرق كيفية 
التعامل من الحرائق، واس��تخدام مطفأة 
الحري��ق وبع��ض م��ن الع��روض التدريبية 
عليه��ا، كم��ا ش��مل الرك��ن الثان��ي عل��ى 
معلوم��ات ع��ن القي��ادة اآلمنة وأس��باب 
الحوادث الرئيس��ية وط��رق تفاديها، وفي 
الرك��ن الثالث اس��تعرض قس��م الحركة 
المروري��ة ب��إدارة الط��رق عملي��ة تغطي��ة 
المروري��ة  المراقب��ة  بكامي��رات  المدين��ة 
داخ��ل مدينة الجبيل الصناعية، وآلية رصد 
احصائي��ات  اس��تعراض  ث��م  المخالف��ات 
الحوادث خال العام المنصرم ومقارنتها 
باألع��وام الس��ابقة الت��ي أظه��رت تراجع 
كبير في الحوادث بفضل اهلل, ثم بفضل 

النظ��ام الم��روري المتب��ع ف��ي المدين��ة. 
الصناع��ي  األم��ن  إدارة  مدي��ر  وأوض��ح 
بالجبي��ل  الملكي��ة  بالهيئ��ة  والس��امة 
المهندس س��عيد الش��هري، أن المعرض 
يأت��ي امتداد للتع��اون المس��تمر بين إدارة 
األمن الصناعي والسامة بالهيئة الملكية 
وبي��ن قي��ادة ق��وة أم��ن المنش��آت ف��ي 
مج��االت عدة م��ن ضمنها ه��ذا المعرض 
التوعوي, الذي نسعى من خاله إلى تعزيز 
المفاهيم المهمة في الس��امة العامة, 
وكذلك معلومات وإرش��ادات عن القيادة 
اآلمن��ة, وط��رق تجن��ب الح��وادث، وذل��ك 
حفاظ��ًا عل��ى س��امة قائ��دي وقائ��دات 
المركب��ات والعاملين ف��ي مدينة الجبيل 

الصناعية بش��كل عام. من جان��ب آخر, زار 
قائ��د قوة أمن المنش��آت بالجبيل العقيد 
يوس��ف الحرب��ي المع��رض, مش��يدًا بم��ا 
احتواه من معلومات وإرش��ادات سيكون 
لها األثر األكبر في رفع مستوى مفاهيم 
الس��امة العام��ة والقي��ادة اآلمن��ة ل��دى 
منسوبي قوةأمن المنشآت, مرجًعا ذلك 
إلى الدور الكبير والمهم الذي تولية الهيئة 
الملكي��ة بالجبيل ممثلة ف��ي إدارة األمن 
الصناع��ي والس��امة وإدارة الط��رق ف��ي 
توعية المواطنين والعاملين في المدينة, 
حت��ى أصبحت م��ن المدن التي يش��ار لها 
بالبن��ان م��ن حيث التط��ور الذي تش��هده 
به��ا. الس��امة  ووس��ائل  المدين��ة  ط��رق 
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أحتف��ى الس��عوديون من��ذ أي��ام بالذكرى 
الرابع��ة العط��رة لبيع��ة خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين، وش��هدت المملكة خال األربع 
هائل��ة،  تنموي��ة  قف��زة  الماضي��ة  س��نوات 
بفض��ل اهلل ث��م بفض��ل الش��خصية الفذة 

لقائد المسيرة »أيده اهلل«.
الحرمي��ن  تمي��زت ش��خصية خ��ادم  وق��د 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
آل س��عود القيادي��ة بالحنك��ة السياس��ية 
والنظرة الثاقبة، وأهتم »حفظه اهلل« كثيرًا 
بتنمية الوطن المواطن حاضرًا ومس��تقبًا، 
فعل��ى الصعي��د المحل��ي لق��ي القط��اع 
الحكوم��ي اهتمامًا كبيرًا م��ن خال إعادة 
هيكلت��ه وتعزيز تش��ريعاته لضم��ان تحول 
اقتصادي يسترشد برؤية مستقبلية شاملة 
حتى العام 2030 بأدواتها الرقابية والقياسية 
التي تحف��ز األداء، وتضمن تحقيق األهداف 
الخ��اص  القط��اع  حظ��ي  كم��ا  التنموي��ة، 
بتطوي��ر خدماته التي تنس��جم مع جهود 

القط��اع الحكومي وتمكينه م��ن التفاعل 
الكل��ي  االقتص��اد  توجه��ات  م��ع  األمث��ل 
وتعزيز ش��راكته للقيام ب��دوره المحفز في 
واالجتماعية. االقتصادي��ة  التنمي��ة  تحقيق 

إن م��ن نعم اهلل على ه��ذه الباد الطاهرة 
أن جعلها مهوى أفئدة المسلمين خادمة 
للكتاب والسنة قائمة بأمر دينها، ويحظى 
أبناءه��ا برعاية كريمة من مليك نذر نفس��ه 
لتفقد أحوالهم ورعاية شؤونهم، موجهًا 
المعنيي��ن بالتأكيد عل��ى حفظ حقوقهم 
وما يكفل خدمتهم بما يليق بتطلعاتهم.

الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  يأل��وا  ول��م 
وافتت��اح  إق��رار  ف��ي  جه��دًا  اهلل«  »حفظ��ه 
الت��ي  العماق��ة  المش��اريع  م��ن  العدي��د 
تس��تهدف رفع الناتج المحلي واالس��تفادة 
م��ن مي��ز االقتص��اد النس��بية ف��ي مج��ال 
البتروكيماوي��ات والطاق��ة المتج��ددة مع 
توفي��ر آالف الفرص الوظيفي��ة ذات التأهيل 
العال��ي أم��ام الك��وادر الوطني��ة المهنية. 

خ��ادم  عه��د  ف��ي  المملك��ة  وش��هدت 
الحرمي��ن الش��ريفين العديد م��ن القرارات 
الهيئ��ات  م��ن  العدي��د  كإلغ��اء  المهم��ة 
األعل��ى  المجل��س  وتأس��يس  والمجال��س، 
ألرامكو الس��عودية، كما شهدت المملكة 
بقي��ادة ملك الحزم س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل سعود »حفظه اهلل« خال األعوام األربع 
الماضية العديد من الق��رارات الملكية في 
مختلف المجاالت، الت��ي كان لها أثرها في 

تنمية الوطن. 
الذك��رى  به��ذه  احتفاالتن��ا  ظ��ل   وف��ي 
العطرة فإننا نتطلع لمزيد من اإلنجازات 
الزاه��ر  العه��د  يوف��ره  م��ا  ظ��ل  ف��ي 
للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين 
مدركي��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
حج��م التحدي��ات وتطلعات��ه »حفظ��ه 
اهلل« لتقدي��م أفض��ل معايي��ر الخدم��ة 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمين على 

أرض هذه الباد الغالية.

لواء/ عبدهللا سعد العتيبي
الذكرى العطرة نائب قائد القوات
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شهد تطورًا ملحوظًا..

جناح قوات أمن المنشآت في »الجنادرية 33«
يحاكي تاريخ نشأة القوات وتطورها

الجنادرية �  
ش��هد جن��اح قوات أم��ن المنش��آت، خال 
الوطن��ي  المهرج��ان  ف��ي  مش��اركته 
للت��راث والثقافة »الجنادرية« في نس��خته 
الثالث��ة والثاثي��ن، تط��ورًا ملحوظ��ًا. حيث 
تأن��ي مش��اركة الق��وات ضم��ن األجنح��ة 
المخصص��ة ل��وزارة الداخلي��ة، إل��ى جانب 
األمني��ة  القطاع��ات  م��ن  كبي��ر  ع��دد 

والحكومية والخاصة.
وش��مل تط��ور الجن��اح تغييرًا ش��امًا في 
الواجهة، حيث تم وضع شاشة إلكترونية 
عماقة، كما شمل التغيير والتطوير الجناح 
م��ن الداخ��ل، حي��ث ت��م اس��تبدال الصور 
التقليدي��ة بص��ور داخ��ل إط��ارات مضيئة.
بالق��وات  الخ��اص  الجن��اح  تضم��ن  وق��د   
الق��وات  نش��أة  ع��ن  تاريخي��ة  مح��اكاة 

وتطورها، كما تضمن الجناح عرض لقطات 
فيديو وصور حية من المواقع التي تقوم 
بحراس��تها الق��وات، باإلضاف��ة إلى عرض 
أعم��ال ومه��ام الق��وات خ��ال موس��م 

الح��ج، والتي تتمثل في تنظيم الحش��ود 
داخل محطات قطار المشاعر المقدسة.
وتضمن الجناح أيضًا، بعض أجهزة الدعم 
الفن��ي والتي يعتبر بعضه��ا من أحدث ما 
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توصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال 
األمن��ي، إضاف��ًة إل��ى المركب��ات الحديثة 
لمواق��ع  الحماي��ة  لتأمي��ن  والمصفح��ة 
المنش��آت الحيوية، كم ضم الجناح عددًا 
التعريفي��ة. والمطوي��ات  النش��رات  م��ن 
وأكد قائ��د قوات أمن المنش��آت اللواء 
مظل��ي حام��د ب��ن راب��ع الطويرقي أن 
القطاع��ات  بجان��ب  المش��اركة  ه��ذه 
إلب��راز  وذل��ك  مهم��ة  تعتب��ر  األمني��ة 
الجوان��ب األمني��ة ل��زوار المع��رض وما 
شهده القطاع من تطور خال األعوام 
الماضي��ة، مش��ددًا عل��ى أهمي��ة هذه 
الجان��ب  ه��ي  تع��د  والت��ي  المع��ارض 
التعريف��ي ألعمال الق��وات وما تملكه 
م��ن إمكانات مادي��ة وبش��رية لحماية 
مق��درات الوط��ن الغال��ي للوصول إلى 
منظومة أمنية متكاملة تحقيقًا لرؤية 
المملك��ة 2030 ف��ي ظل قي��ادة خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبد العزيز آل س��عود وصاحب الس��مو 
الملك��ي األمير محمد بن س��لمان ولي 
العه��د نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدفاع، وصاحب السمو الملكي األمير 
عب��د العزي��ز بن س��عود ب��ن ناي��ف وزير 

الداخلية، حفظهم اهلل جميعًا.

األخبـــــار
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في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
»حفظ��ه اهلل«، يس��تحضر الوطن مس��يرة 
التنمية الوطنية التي بدأها قائد المس��يرة 
»أي��ده اهلل« من��ذ أن تولى مقالي��د الحكم 

في الباد. 
فقد شهدت المملكة في العهد الميمون 
تط��ورات  الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم 
متس��ارعة حي��ث ل��م ي��أُل »أي��ده اهلل« منذ 
توليه مقاليد الحكم، جهدًا للمضي قدمًا 

بمسيرة الوطن نحو التقدم. 
إّن م��ا تحق��ق من منج��زات وطنية عظيمة 
لخ��ادم  والعط��اء  الح��زم  س��نوات  خ��ال 
الحرمي��ن الش��ريفين »أي��ده اهلل«، وش��ملت 
واالقتصادي��ة  التنموي��ة  المج��االت  ش��تى 

والمعرفي��ة، يبع��ث بالتف��اؤل واالستبش��ار 
بمس��تقبل مش��رق، يرتف��ع في��ه الطم��وح 
والعزم لمواصلة البن��اء والتطوير، والتنمية 
البشرية والمعرفية لتعزيز مكانة المملكة 
السياس��ية واالقتصادي��ة بي��ن دول العالم 

المتقدم.
ومما الش��ك فيه أن الح��راك التنموي الذي 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  ش��هدته 
ف��ي  أس��هم  المج��االت،  مختل��ف  ف��ي 
دفع عجل��ة التطور ف��ي الكوادر البش��رية 
الوطنية، وازدهرت على إثره الباد وتقدمت 
بخط��ى ثابت��ة من منطل��ق رؤي��ة المملكة 
2030 الطموح��ة وبرنام��ج التح��ول الوطني 
2020، حت��ى أصبح��ت ه��ذه النظ��رة الثاقبة 
واقعًا ملموس��ًا حيث تحققت العديد من 

اإلنجازات التي يصعب حصرها.
إن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحل 
ووطننا ينعم باألمن واألمان واالستقرار 
ث��م  اهلل،  بفض��ل  واالزده��ار،  والتق��دم 
بفضل هذه القيادة الحكيمة وشعبها 
الوفي المتاحم والمترابط مع قيادته، 
كما تط��ل علينا ه��ذه الذك��رى الغالية 
وبادنا تش��هد مرحلة اقتصادية مهمة 
تس��توجب من أبناء هذا الوطن الوقوف 
رؤي��ة  أه��داف  لتحقي��ق  قيادت��ه  م��ع 
المملكة 2030، ه��ذه الرؤية التي أضحت 
مح��ل تقدي��ر العال��م لم��ا تحمل��ه من 
فكر اقتص��ادي عال وخطط مدروس��ة 
تخدم الوطن والمواطن وتعود بالنفع 

عليهم.

مالزم أول / سعد عبدالرحمن العوجان
إدارة العالقات واإلعالم
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عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.. 
عهد اإلنجازات والعطاء

الرياض �
احتف��ي الوطن والمواطنون والمقيم��ون يوم االثنين الثالث من ربيع اآلخر 
1440ه� الموافق العاش��ر من ديس��مبر 2018م، بالذكرى الرابعة لتولي خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد العزيز آل سعود »حفظه اهلل« 

مقاليد الحكم.
وحينم��ا ن��رى أنحاء المملك��ة العربية الس��عودية وهلل الحم��د قد تحولت 
إل��ى ورش عم��ل وبن��اء، فإنن��ا نش��كر اهلل ع��ّز وجّل ف��ي وقت يم��ر العالم 
في��ه بأزم��ات أمني��ة واقتصادية ومالي��ة وتنموية، ذل��ك أّن الدول��ة، رعاها 
اهلل، بقي��ادة خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
آل س��عود »حفظ��ه اهلل« تس��عى م��ن خ��الل ورش العم��ل الكب��رى إل��ى 
توفي��ر الخي��ر والرفاهي��ة للمواطن ال��ذي يبادلها الح��ب والوالء في 
ص��ورة جس��دت أس��مى معاني التف��اف الرعي��ة ح��ول الراعي.

ولم يأُل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزي��ز آل س��عود  »حفظه اهلل« من��ذ توليه الحكم، 
الوط��ن  بمس��يرة  المض��ي قدم��ًا  ف��ي  جه��دًا 
نش��اطاته  تع��ددت  فق��د  التق��دم،  نح��و 
ف��ي المج��االت المختلفة، س��واء على 
المس��توى الداخل��ي أو الخارج��ي .. 
وفي الصفح��ات التالية نس��لط 
الض��وء عل��ى بعض إنج��ازات 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 
م��ن خ��الل التقري��ر التالي..
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إنجازات داخلية
رعايت��ه  ب��رزت  الداخل��ي  المس��توى  عل��ى 
المناس��بات  م��ن  للعدي��د  اهلل«  »حفظ��ه 
منها:  المتنوع��ة،  واإلنج��ازات  واالحتف��االت 
حفل افتت��اح المؤتم��ر العالم��ي الثاني عن 
تاري��خ الملك عب��د العزيز »رحم��ه اهلل« الذي 
نظمت��ه جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود 
اإلس��امية بالرياض، ُمدش��نًا خ��ال الحفل 
مش��روعات الجامعة المنجزة التي شملت 
المدين��ة  م��ن  كل  ف��ي  تعليمي��ة  مب��اٍن 
بالرياض وفروعه��ا ومعاهدها  الجامعي��ة 
العلمي��ة ف��ي مختل��ف مناط��ق المملكة، 
وكذل��ك المش��روعات الخدمي��ة والتقني��ة 
المتمثل��ة ف��ي ث��اث مراح��ل من إس��كان 
أعضاء هيئ��ة التدريس، ومواق��ف متعددة 
األدوار للطاب ومشروعات البنية األساسية 
لاتص��االت واألنظم��ة اإللكتروني��ة بقيم��ة 

إجمالية بلغت  »3.235.000.000« ريال.
وافتتح »رعاه اهلل« في 20 / 6 / 1436ه� مشروع 
تطوي��ر ح��ي البجي��ري ف��ي الدرعي��ة، الذي 

نفذته الهيئة الُعلي��ا لتطوير مدينة الرياض 
ضم��ن برنام��ج تطوي��ر الدرعي��ة التاريخي��ة، 
موقع��ا »أي��ده اهلل« عل��ى لوح��ة محف��ورة 

يحملها مجموعة من األطفال.
ت��ا ذل��ك رعايته »أي��ده اهلل« حفل تأس��يس 
واألعم��ال  لإلغاث��ة  س��لمان  المل��ك  مرك��ز 
اإلنس��انية حي��ث دش��ن ووضع »رع��اه اهلل« 
حجر األس��اس للمق��ر الدائ��م للمركز الذي 
يق��وم بتوحيد األعم��ال اإلنس��انية واإلغاثة 

التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
وف��ي الثال��ث م��ن ش��هر ش��عبان 1436ه��� 
افتت��ح خادم الحرمين الش��ريفين  »حفظه 
اهلل« ف��ي الري��اض ع��ددًا من المش��روعات 
الطبية ف��ي وزارة الحرس الوطني ش��ملت 
مستش��فى المل��ك عب��د اهلل التخصص��ي 
لألطف��ال ومرك��ز الملك عب��د اهلل العالمي 

لألبحاث الطبية والمختبر المركزي.
كم��ا ق��ام الملك س��لمان ب��ن عب��د العزيز 
آل س��عود »رع��اه اهلل« في الثاني عش��ر من 
الش��هر نفسه بزيارة للمس��جد الحرام في 

مك��ة المكرم��ة حي��ث توج��ه إل��ى داخ��ل 
الكعب��ة المش��رفة وصلى ركعتي الس��نة 
وتش��رف بغسل جدار الكعبة المشرفة ثم 
تفقد المرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة 
»حفظ��ه  واطل��ع  للمط��اف  االس��تيعابية 
اهلل« عل��ى مخططات ولوح��ات توضيحية 
تبين مراحل تنفيذ مش��روع توسعة الحرم 
المكي وما تم إنجازه والعناصر المرتبطة به.
وفي ش��هر رمض��ان المب��ارك 1436ه��� رعى 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين  »حفظه اهلل « 
في مدينة ج��دة بمنطقة مك��ة المكرمة 
حفل وض��ع حجر األس��اس لمش��روع »خير 
مكة« االس��تثماري الخي��ري العائد لجمعية 

األطفال المعوقين.
واطلع »أيده اهلل« في الشهر الفضيل وفي 
مقر إقامته بالمدين��ة المنورة على العرض 
الخاص لمشروعات توس��عة الحرم النبوي 
والمنطق��ة المركزية وش��اهد مجس��مات 
ومخططات لمشروعات توسعة المسجد 
النب��وي، ودرب الس��نة ال��ذي يرب��ط الح��رم 
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النبوي بمسجد قباء، وتوسعة مسجد قباء، 
إضافة إلى مشروع دار الهجرة وما تشتمل 
عليه تل��ك المش��روعات من ش��بكة للنقل 
وتفري��غ الحش��ود، ث��م رع��ى »وفق��ه اهلل« 
حفل تس��ليم جائزة نايف بن عبد العزيز آل 
سعود العالمية للس��نة النبوية والدراسات 
اإلسامية المعاصرة وجائزة األمير نايف بن 
عبد العزيز آل س��عود التقديرية ومس��ابقة 
األمير نايف بن عبد العزيز آل س��عود لحفظ 
الحديث النبوي الذي نظمته األمانة العامة 

للجائزة في المدينة المنورة.
وافتت��ح »حفظ��ه اهلل« مطار األمي��ر محمد 
بن عبد العزيز الدول��ي الجديد في المدينة 
المنورة الذي تبلغ طاقته االس��تيعابية في 
المرحل��ة األولى 8 مايين مس��افر س��نويًا, 
س��ترتفع إلى 18 مليون مس��افر سنويًا في 
المرحل��ة الثاني��ة، أم��ا المرحل��ة الثالث��ة من 
المخطط الرئيس فستوفر أكثر من ضعف 
 40 لتتج��اوز  للمط��ار  االس��تيعابية  الس��عة 

مليون راكب سنويًا.

وخ��ال ذلك الش��هر الكريم دش��ن خادم 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
عب��د العزي��ز آل س��عود »رعاه اهلل« خمس��ة 
الس��عودية  التوس��عة  ضم��ن  مش��روعات 

الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة 
والس��احات  التوس��عة  مبن��ى  تش��مل 
والطري��ق  الخدم��ات  ومبن��ى  واألنف��اق 
الحرمي��ن  خ��ادم  وتفض��ل  األول،  الدائ��ري 
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مش��روع  تدش��ين  زر  بضغ��ط  الش��ريفين 
مبنى توس��عة المس��جد الح��رام المكون 
م��ن ثاث��ة أدوار على مس��طح بن��اء يبلغ 000 
ر 320 مت��ر مرب��ع يس��توعب 000 ر 300 مص��ّل.

كما دشن »أيده اهلل« ساحات التوسعة التي 
تبلغ مسطحاتها 000 ر 175 متر مربع وتتسع 
لحوالي 000 ر 330 مصّل، وأنفاق المشاة التي 
تضم خمس��ة أنفاق للمشاة لنقل الحركة 

من الح��رم إل��ى منطقة الحج��ون وجرول 
وخصص أربع��ة منها لنقل ضيوف بيت اهلل 
الح��رام، فيما خص��ص الخام��س للطوارئ 

والمسارات األمنية.
وف��ي ش��هر ربيع اآلخ��ر لع��ام 1437ه� رأس 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود »حفظه اهلل« في 
قص��ر اليمام��ة االجتم��اع الثال��ث لمجلس 
أمن��اء مكتب��ة المل��ك فه��د الوطني��ة في 
اهلل«  »حفظ��ه  ودش��ن   التاس��عة،  دورت��ه 
مركز المل��ك عبد اهلل للدراس��ات والبحوث 

البترولية بالرياض.
كم��ا رع��ى انطاق��ة المهرج��ان الوطن��ي 
للت��راث والثقافة ف��ي دورت��ه الثاثين، الذي 
تنظم��ه وزارة الح��رس الوطن��ي بالجنادرية، 
مكرم��ًا »أيده اهلل« الش��خصية الس��عودية 
للع��ام األس��تاذ محمد ب��ن عمر ب��ن عقيل، 
بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى، 

إضافة للرعاة والداعمين للمهرجان.
وف��ي ال� 18 من ش��هر جم��ادى األولى لعام 
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1437ه��� رع��ى خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود 
»حفظ��ه اهلل« المهرج��ان الس��نوي الكبي��ر 
لس��باق الخيل على كأس المؤسس الملك 

عب��د العزي��ز ب��ن عب��د الرحم��ن آل س��عود 
»رحمه اهلل« لجياد اإلنتاج، على ميدان الملك 

عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية.
وخ��ال ش��هر جم��ادى اآلخ��رة م��ن العام 

نفس��ه رع��ى خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود 
»حفظ��ه اهلل« بمي��دان العرض العس��كري 
بمدينة الملك خالد العس��كرية بالمنطقة 
الع��رض  الباط��ن،  حف��ر  ف��ي  الش��مالية 
العسكري المصاحب لتمرين »رعد الشمال« 
بع��د أن رعى »أي��ده اهلل« المن��اورة الختامية 
للتمري��ن. كما رع��ى »حفظ��ه اهلل« بالرياض 
حفل جائ��زة الملك فيص��ل العالمية لعام 

2016م، مسلمًا الفائزين جوائزهم.
وف��ي 23 م��ن ش��هر صف��ر 1438ه��� وص��ل 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة الشرقية 

قادمًا من الرياض.
وف��ي 26 من الش��هر نفس��ه ش��ّرف خادم 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظ��ه اهلل« ف��ي 
قصر هجر باإلحس��اء حفل استقبال أهالي 
محافظ��ة اإلحس��اء. وف��ي نف��س الي��وم 
رع��ى »حفظ��ه اهلل« حف��ل تدش��ين ووضع 
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حجر األس��اس لع��دد من مش��روعات وزارة 
اإلسكان بالمحافظة.

ودش��ن »حفظ��ه اهلل« ف��ي 29 م��ن نف��س 
الش��هر في مدينة الجبيل الصناعية ووضع 
المش��روعات  م��ن  لع��دد  األس��اس  حج��ر 
الصناعي��ة والتنموي��ة في الهيئ��ة الملكية 

وأرامكو السعودية والقطاع الخاص.
كما دشن »حفظه اهلل« مش��اريع التعدين 
ف��ي مدينة رأس الخير بالمنطقة الش��رقية 
والبنية األساسية التنموية، ودشن أيضًا في 
الثاني من شهر ربيع األول 1438ه� عددًا من 
المش��روعات النفطي��ة العماق��ة ألرامكو 
عبدالعزي��ز  المل��ك  ومرك��ز  الس��عودية، 

الثقافي العالمي بالظهران.
وتفض��ل خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه 
اهلل« برف��ع ذراع التحك��م لتتدف��ق الطاقة 
من معام��ل الوطن إيذانًا بتدش��ينها حيث 
تبلغ قيم��ة المش��روعات اإلجمالية حوالي 
160 ملي��ار ريال، ومجموع طاقته��ا اإلنتاجية 

حوال��ي 3 مايين برميل مكافئ من النفط 
الخام والغاز يوميًا.

وافتتح »حفظ��ه اهلل« معرض »طرق التجارة 
ف��ي الجزي��رة العربي��ة.. روائع آث��ار المملكة 

العربية السعودية عبر العصور« المقام في 
مركز الملك عبد العزي��ز الثقافي العالمي، 
واستمع لش��رح من صاحب السمو الملكي 
األمير س��لطان ب��ن س��لمان بن عب��د العزيز 
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رئي��س الهيئ��ة العام��ة للس��ياحة والت��راث 
الوطن��ي ع��ن المع��رض ال��ذي يق��ام ف��ي 
المملكة بعد محطاته الس��ابقة في أربعة 

متاحف أوربية، وخمس��ة متاحف أمريكية، 
اس��تقبل خالها أكثر من ثاث��ة مايين زائر. 
وفي 13 من نفس الش��هر تس��لم »حفظه 

اهلل« الرق��م األول من جمي��ع فئات اإلصدار 
الس��ادس من العملة الورقية ونس��خة من 

جميع فئات العملة المعدنية.

مشروعات عمالقة
الحرمي��ن  لخ��ادم  الزاخ��ر  العه��د  ش��هد 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد العزيز آل 
س��عود »حفظه اهلل« العديد م��ن القفزات 
التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب 
وطنن��ا الش��امخ ليزه��و بهي��ًا ف��ي مصاف 
س��يمكن  مم��ا  المتقدم��ة،  العال��م  دول 
السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة 

حيثما تقدمت في المجاالت كافة.
وتنوع��ت تلك القف��زات لتش��مل المبادرات 
واألوامر والمش��اريع وغيرها مما يصب في 
رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة 
خادم الحرمين الش��ريفين بأن الوطن يشد 
أوت��اده بأبنائ��ه ويرتقي بس��واعدهم. وأتت 
مش��اريع القدية، والبحر األحمر، والفيصلية 
ونيوم، ش��اهدة على ذلك النمو، ومجسدة 
لرؤي��ة المملك��ة 2030 نح��و مملك��ة زاخرة 
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متطورة يستحقها أبناء المملكة.

مشروع القدية
في العاش��ر من ش��هر رجب لع��ام 1438ه� 
أعلن صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عب��د العزيز آل س��عود ولي 
العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��ر 
صن��دوق  إدارة  مجل��س  رئي��س  الدف��اع 
االس��تثمارات العام��ة، إطاق مش��روع أكبر 
مدين��ة ثقافي��ة ورياضية وترفيهي��ة نوعية 
ف��ي المملك��ة، وذل��ك بمنطق��ة »الِقِدّي��ة« 
جنوب غ��رب العاصم��ة الرياض، حي��ث ٌتّعد 
األولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 
334 كيل��و مترًا مربعًا، بما في ذلك منطقة 
س��فاري كبرى. وأكد س��مو ولي العهد، أن 
ه��ذه المدين��ة س��تصبح ب��إذن اهلل، معلمًا 
حضاري��ًا ب��ارزًا ومركزًا مهم��ًا لتلبي��ة رغبات 
الترفيهي��ة  المس��تقبل  جي��ل  واحتياج��ات 
المملك��ة.  ف��ي  واالجتماعي��ة  والثقافي��ة 
وأوض��ح س��موه، أن ه��ذا المش��روع الرائ��د 
واألكث��ر طموحًا في المملك��ة يأتي ضمن 

الخطط الهادف��ة إلى دعم »رؤية المملكة 
العربية الس��عودية 2030« بابتكار استثمارات 
نوعي��ة ومتمّي��زة داخ��ل المملك��ة، تص��ب 
ف��ي خدم��ة الوط��ن والمواطن، وتس��هم 
في تنويع مص��ادر الدخ��ل الوطني، ودفع 
مسيرة االقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد 

من الفرص الوظيفية للشباب.
ه��و  الصن��دوق  أن  ع��ن  س��موه  وكش��ف 
إل��ى  المش��روع،  ف��ي  الرئي��س  المس��تثمر 
المس��تثمرين  كب��ار  م��ن  نخب��ة  جان��ب 
المحليي��ن والعالميي��ن، مم��ا يدعم مكانة 
المملك��ة كمركز عالم��ي مهم في جذب 
ول��ي  س��مو  ورأى  الخارجي��ة.  االس��تثمارات 
العه��د أن مش��روع »الِقِدّي��ة« المقرر وضع 
حجر األس��اس ل��ه بداية هذا الع��ام 2018 م، 
وافتت��اح المرحل��ة األول��ى من��ه ف��ي العام 
2022م س��يحدث نقلة نوعية في المملكة، 
ويدعم توجه��ات الدولة ورؤيتها الحكيمة 
الهادف��ة إلى تحقي��ق المزيد م��ن االزدهار 
والتق��دم للمجتم��ع، والمض��ي قدمًا في 
بالعاصم��ة  الخدم��ات  بمس��توى  االرتق��اء 

الري��اض، لتصب��ح واح��دة ضم��ن أفض��ل 100 
العال��م. مس��توى  عل��ى  للعي��ش  مدين��ة 
وأكد سموه أن المش��روع يمثل دعمًا قويًا 
بوصف��ه  الزائري��ن  لج��ذب  مهم��ًا  وحاف��زًا 
عاصمة المغامرات المس��تقبلية، وسيصبح 
المفضل��ة،  والوجه��ة  األول  خياره��م 
لتقديم��ه العدي��د م��ن األنش��طة النوعي��ة 
التي ت��م اختيارها بعناي��ة فائقة، وصممت 
بأح��دث المواصف��ات العالمي��ة المتط��ورة 
لتحقي��ق حي��اة صحي��ة وعام��رة، وإضف��اء 
المزي��د م��ن الترفيه والبهج��ة والمرح، ومن 
 Six« المتوق��ع أن يض��م المش��روع مدين��ة
الج��ذب  عناص��ر  كأح��د  الترفيهي��ة   »Flags

الرئيسية في المشروع.
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  وتوق��ع 
محم��د ب��ن س��لمان، أن مش��روع »الِقِدّي��ة« 
س��يحقق بمش��يئة اهلل مناف��ع اقتصادية 
واجتماعية قّيمة للوصول إلى ما يصبو إليه 
المجتمع من تق��دم وُرقي، بوصفه أفضل 
الوجه��ات الترفيهي��ة المهم��ة التي تقدم 
خيارات متنوعة تجذب العائات واألصدقاء 
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لاس��تمتاع بقض��اء أجم��ل األوق��ات، وذلك 
م��ن خال توفي��ر أنش��طة رياضي��ة متمّيزة 
تدع��م طاق��ات الش��باب وتحفزه��م إل��ى 
التمّيز في المس��ابقات الرياضي��ة اإلقليمية 
والعالمية، واكتش��اف المواهب وتطويرها، 
وصقل مهارات الش��باب السعودي وتنمية 
قدراتهم في مختلف المج��االت الرياضية 
والتعليمي��ة، إضاف��ة إل��ى دوره ف��ي فت��ح 

مجاالت أرحب وآفاق أوسع لمحبي الرحات 
البرية وعشاق المناظر الطبيعية، ونشاطات 
س��باقات  ه��واة  ودع��م  ل��ق،  الطَّ اله��واء 
الس��يارات لممارس��ة هواياته��م المفضلة 
بأسلوب مفيد وآمن من خال توفير حلبات 
سباق وطرق آمنة بمواصفات عالمية عالية.

يض��م مش��روع »الِقِدّي��ة« أرب��ع مجموعات 
رئيس��ية ه��ي: الترفي��ه، ورياض��ة الس��يارات، 

حي��ث  والضياف��ة،  واإلس��كان  والرياض��ة، 
بيئ��ات مثالي��ة ومتنوع��ة  المش��روع  يوف��ر 
ومغام��رات  مائي��ة  مغام��رات  تش��مل 
لق وتجرب��ة بري��ة ممتعة،  ف��ي اله��واء الطَّ
إل��ى رياض��ة الس��يارات لمحب��ي  باإلضاف��ة 
والس��رعة,  األوت��ودروم  س��يارات  رياض��ة 
بإقام��ة فعالي��ات ممتعة للس��يارات طوال 
العام، ومس��ابقات رياضية ش��يقة وألعاب 
الهولوغ��رام  بتقني��ة  االفتراض��ي  الواق��ع 
ثاث��ي األبع��اد، إل��ى جان��ب سلس��لة م��ن 
أرقى المباني المعماري��ة والفنادق بأفضل 
المعايي��ر والمواصف��ات العالمي��ة الراقي��ة 
لتوفي��ر  أني��ق  بإطال��ة س��احرة وتصمي��م 
لل��زوار. واالنس��جام  الراح��ة  م��ن  المزي��د 

وي��زدان المش��روع بتوفر أش��هر المطاعم 
بأجم��ل  لاس��تمتاع  العالمي��ة  والم��اركات 
أوق��ات التس��وق، وعال��م م��ن المغامرات. 
ويعّد هذا المشروع، أحد سلسلة المشاريع 
الكب��رى لدع��م وتنمية القطاع��ات الكبيرة 
والجدي��دة ف��ي المملك��ة وتحقي��ق عائ��د 
اس��تثماري لصن��دوق االس��تثمارات العامة. 
وس��يتم اإلع��ان ع��ن تفاصي��ل المش��روع 
تباع��ًا عب��ر مجموعة من األخب��ار واإلعانات 
وحت��ى  العم��ل  فت��رة  خ��ال  التوضيحي��ة 

افتتاحه بشكل كامل بإذن اهلل تعالى.

مشروع الفيصلية
وف��ي الرابع والعش��رين من ش��هر ش��وال 
الحرمي��ن  خ��ادم  اطل��ع  1438ه���،  لع��ام 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
مجس��م  عل��ى  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
وعرض مرئي لمش��روع الفيصلية السكني 
المكرم��ة،  مك��ة  بمنطق��ة  واإلداري 
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  رفع��ه  ال��ذي 
خ��ادم  مستش��ار  الفيص��ل  خال��د  األمي��ر 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطق��ة مك��ة 
اهلل«  »حفظ��ه  ش��اهد  حي��ث  المكرم��ة، 
أه��داف المش��روع ومكونات��ه والخدم��ات 
للمنطق��ة.  المش��روع  يقدمه��ا  الت��ي 
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتسمية 
المش��روع بالفيصلية، بعد أن كان مس��ماه 
»الس��لمانية« تقدي��رًا وعرفن��ًا من��ه »حفظه 
اهلل« باهتم��ام الملك فيصل ب��ن عبدالعزيز 
المكرم��ة. مك��ة  بمنطق��ة  اهلل«  »رحم��ه 
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وألقى خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه 
اهلل« كلم��ة ق��ال فيه��ا: »أن��ا ش��اكر لألمي��ر 
خال��د جهوده في مك��ة المكرمة وتطوير 
ضم��ن  المدين��ة  وه��ذه  ككل،  المنطق��ة 
التطوير بي��ن مكة وجدة، ولي��س غريبًا عن 
خالد فوالده الملك فيصل، رحمه اهلل، كان 
نائ��ب الملك ف��ي الحجاز، وه��ذا دليل على 
اهتمام ه��ذه الدولة بالحرمين الش��ريفين 
بمكة المكرمة والمدينة المنورة. ويشرفني 
كم��ا تش��رف م��ن قبل��ي أن نك��ون خدامًا 
للحرمين الش��ريفين، ومن خ��دم الحرمين 
الش��ريفين، خ��دم اإلس��ام والمس��لمين«.
وأض��اف »حفظ��ه اهلل«: »بلدن��ا والحم��دهلل 
منطلق اإلس��ام ومنطلق العروبة وشرفنا 
اهلل بأن أنزل كتابه على نبي عربي، أسأل اهلل 
عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويوفق 
األمي��ر خالد كم��ا هو موف��ق دائمًا لخدمة 

دينه وباده وشعبه«.
وفي الثالث من ش��هر ذي القعدة من عام 

1438ه��� كش��ف صاح��ب الس��مو الملكي 
خ��ادم  مستش��ار  الفيص��ل  خال��د  األمي��ر 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطق��ة مك��ة 
المكرمة ع��ن تفاصيل مش��روع الفيصلية، 
حي��ث أوض��ح س��موه أن المش��روع امت��داٌد 
لمدين��ة مك��ة المكرم��ة ويب��دأ م��ن الحد 
الش��رعي للعاصمة المقدسة وينتهي في 
الشاطئ الغربي لمكة ويقع على مساحة 
2450 كلم2. وق��ال األمير خالد الفيصل: »إن 
مش��روع الفيصلية ال يزال ف��ي بدايته، وخير 
بداي��ة له م��ا تم مطل��ع األس��بوع الماضي 
عندم��ا قدمنا لخادم الحرمين الش��ريفين، 
أيده اهلل، نبذة تفصيلية عن المشروع، حيث 
اطل��ع عليه وناق��ش تفاصيل��ه وأمر بوضع 
الدراس��ات النهائي��ة ل��ه والس��ماح للقطاع 
الخ��اص بالمش��اركة ف��ي تنفي��ذه«، الفت��ًا 
النظر إلى أن الفيصلية امتداد لمدينة مكة 
المكرمة وليست مدينة جديدة، إذ يبدأ من 
الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي 

بالشاطئ الغربي لمكة.

ورف��ع س��موه الش��كر هلل تعال��ى على ما 
أنعم به على المملكة العربية الس��عودية، 
ث��م لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين »حفظه 
اهلل« عل��ى موافقت��ه عل��ى المش��روع، كما 
قدم الشكر لصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء 
وزير الدف��اع، على دعمه الكبير للمش��روع، 
ووعده بالمؤازرة حت��ى االنتهاء من تنفيذه، 
قائًا: »الش��كر لقيادة هذا الوطن العظيم 
والش��عب الكري��م ال��ذي يق��ف دائم��ًا مع 
دولت��ه ومع قيادته بش��كل اس��تثنائي في 
وج��ه كل أزم��ة، وذلك بتوفي��ق اهلل أواًل ثم 
بحكمة القيادة، فشكرًا لكم من األعماق«.
وأوض��ح أمي��ر منطقة مك��ة المكرم��ة، أن 
المش��روع يح��وي العدي��د م��ن العناصر إذ 
يض��م مرافق ع��دة تتمثل في مرك��ز إدارة 
بالمنطق��ة  العام��ة  اإلدارات  يض��م جم��ع 
ف��ي م��كان واحد وم��ن بينه��ا مق��ر إمارة 
منطق��ة مك��ة المكرمة، ومركز إس��امي 
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لجميع المنظمات والمؤسسات اإلسامية، 
كما س��يتم إنش��اء مرك��ز أبحاث إس��امي 
ومراكز لاجتماع��ات والندوات والمؤتمرات، 
مش��يرًا إلى أن الفيصلية ستضم إلى جانب 
ذلك مس��اكن وأس��واق ومناط��ق للترفيه 
والتعليم والصحة، وسيتم توزيعها بشكل 
المش��روع.  أرض  عل��ى  وم��دروس  علم��ي 
وأوضح سموه أن المشروع سيضم مرافق 
للقطاع��ات الزراعي��ة والصناعي��ة، وكذل��ك 
مطارًا خاص��ًا يتبع مطار المل��ك عبدالعزيز 
ومين��اًء بحري��ًا يتب��ع ميناء جدة اإلس��امي، 
إدارة  س��تتولى  خاص��ة  إدارة  أن  مؤك��دًا 
المشروع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة 
مك��ة المكرم��ة، إل��ى جان��ب من��دوب من 
صندوق االس��تثمارات الس��عودية، سيكون 
بمثاب��ة هم��زة وصل بي��ن المش��روع وهيئة 

تطوير المنطقة.

ولف��ت األمي��ر خال��د الفيص��ل االنتب��اه، إلى 
أن��ه س��يتم البدء الف��وري ف��ي االجتماعات 
والن��دوات المفتوح��ة مع القط��اع الخاص 
لتبادل الخبرات وإنهاء الدراس��ات المتعلقة 
بالمش��روع، ووض��ع خط��ط التنفي��ذ الت��ي 
ستكون مرنة وقابلة للتعديل، داعيًا سموه 
القط��اع الخ��اص للمس��اهمة الفاعلة في 
المشروع, ومشيرًا إلى أنه سيتم االستعانة 
ه��ذا  ف��ي  وإس��امية  عالمي��ة  بش��ركات 

الخصوص.
يذك��ر أن مش��روع تطوي��ر الفيصلي��ة يمثل 
نقل��ة تنموي��ة مهمة ف��ي مس��يرة الوطن 
نحو تنويع االقتصاد وتفعيل الش��راكة مع 
القط��اع الخاص ف��ي تطوير المش��روعات 
الريادي��ة وذل��ك لتحقي��ق رؤي��ة المملك��ة 
2030م، ويتمي��ز المش��روع بمجموع��ة م��ن 
النهض��ة  العوام��ل تس��اعد ف��ي مس��يرة 

والبناء والتنمية والتطوير، تمّثلت في التميز 
الجغرافي اإلستراتيجي والتميز االقتصادي 
إضاف��ة  اإلس��كاني،  والتمي��ز  واالس��تثماري 
إلى التميز ف��ي المواصات والنق��ل والتميز 
االجتماعي والتمي��ز التنموي والتميز الذكي 
الجغراف��ي  الموق��ع  ويع��د  والمس��تدام. 
للمملك��ة الت��ي تق��ع ف��ي ملتق��ى ث��اث 
قارات ونقطة إس��تراتيجية تجارية، وقاعدة 
وتكوي��ن  لاس��تثمارات  مهم��ة  إقليمي��ة 
الش��ركات الذكي��ة الناجح��ة، حي��ث يق��ع 
مش��روع الفيصلي��ة ف��ي الجه��ة الغربي��ة 
لمدينة مكة المكرم��ة ويربط بين مدينتي 
مكة المكرمة وج��دة، ويعد في العاصمة 
اإلداري��ة لمنطق��ة مك��ة المكرم��ة مح��ور 
ملتقى مناس��ب للخدمات البينية والتنمية 
الحضري��ة بالمدن الرئيس��ية ف��ي المنطقة 
للمش��روع  الجغراف��ي  النط��اق  ويغط��ي 
ح��دود الش��عيبة بمك��ة المكرم��ة وتبل��غ 
مس��احته 2,450 كلم2. ويحّد المشروع من 
الش��مال طري��ق مكة ج��دة الس��ريع، ومن 
الجنوب والغرب محافظة الليث والواجهة 
البحرية لمركز الشعيبة، ومن الشرق مركز 
البيض��اء، وم��ن الش��مال الش��رقي ح��دود 
منطق��ة الح��رم المك��ي. أم��ا م��ن حي��ث 
التمي��ز االقتص��ادي واالس��تثماري فتعتم��د 
إس��تراتيجية التنمي��ة ف��ي المش��روع عل��ى 
تنوي��ع االقتص��اد وتخفي��ف االعتم��اد على 
قطاع النفط والغاز وذلك عن طريق إدخال 
نظام بيئي مكون من مجموعات مختلفة 
لتحفي��ز التطوي��ر ف��ي المنطق��ة، ويحقق 
اإلس��تراتيجي  الفيصلي��ة  موق��ع مش��روع 
فرص��ًا اقتصادية جدي��دة ومتط��ورة تفتح 
آفاق��ًا رحب��ة للتنمي��ة، تتوافق م��ع التقدم 
التقني وتنوع مجاالت االس��تثمار التي أثبتت 
نجاحها في مناطق التنمية الناشئة عالميًا، 
كم��ا ج��رى التأكي��د عل��ى االس��تفادة من 
التج��ارب العالمي��ة الناجحة في االس��تثمار 
س��نغافورة  مث��ل  المتن��وع  االقتص��ادي 
وإقلي��م إس��كندر ومدينة بتراجاي��ا بماليزيا 
ومش��اريع التنمية المعتم��دة على الطاقة 
المتجددة والزراعة المستدامة وغيرها من 

المشاريع الناجحة عالميًا.
وروع��ي ف��ي تصمي��م مش��روع الفيصلية 
التركي��ز على خل��ق المحف��زات االقتصادية 
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المش��روع،  مناط��ق  جمي��ع  ف��ي  للتنمي��ة 
وذلك لخل��ق ف��رص وظيفية واس��تثمارات 
اقتصادي��ة ناجحة ومس��تدامة تعمل على 
تحفيز الس��وق العقاري كخدمة أساس��ية 

مكملة لعملية التطوير.
ويس��تقطب المش��روع كذلك العديد من 
المجموعات االقتصادية التي تحقق قيمة 
مضافة، ال تقل عن ضعفي قيمة االستثمار، 
ق��د تصل إلى أربعة أضعاف مثل الس��ياحة 
والتخزي��ن,  والنق��ل  والصح��ة  والتعلي��م 
ويحتوي على مناطق االس��تثمارات العامة 
والخاص��ة لتحفيز نم��و المش��روع »مجمع 
إسامي فقهي، وشارع محوري، والمقرات 
الحكومي��ة، والحي الدبلوماس��ي، والمركز 
والتس��وق  والتج��ارة،  واألعم��ال  الحض��اري، 
والبيع بالتجزئة، ورصيف للقوارب، ومساكن 

مطلة على البحر«.
ويعد المش��روع من ناحية التميز اإلسكاني 
فرص��ة لتخفيف الضغ��ط الس��كاني على 
خ��ال  وج��دة،  المكرم��ة  مك��ة  مدينت��ي 
الس��نوات ال��� 25 القادمة، ويعط��ي فرصة 
مناس��بة لتوفي��ر الس��كن االقتص��ادي لما 
ال يق��ل ع��ن 700 أل��ف أس��رة أو مايع��ادل%70 
الس��كنية  الوح��دات  ع��دد  م��ن  بالمائ��ة 
الجدي��دة بما يقارب 995,000 وحدة س��كنية 
ف��ي المش��روع، حي��ث يصل عدد الس��كان 
ع��ام 2050 نح��و 5.6 مليون نس��مة، ويقدم 
مبتك��رة  طريق��ة  الق��رى  تحوي��ل  برنام��ج 
ومس��تدامة لتحويل المجتمع��ات القروية 
إل��ى أحياء مناس��بة للمعيش��ة ع��ن طريق 
إع��ادة تنش��يط الق��رى القائم��ة، وتحس��ين 
ظروف الحياة فيها، وذلك من خال إشراك 
المحلية لضمان اس��تدامتها  المجتمع��ات 
على الم��دى الطويل، وتحس��ينها بش��كٍل 
التركي��ز عل��ى  إل��ى أن  مس��تمر، باإلضاف��ة 
الس��كن االقتصادي يعطي المشروع ميزة 
أساس��ية في مش��اريع الم��دن الجديدة أو 
المدن االقتصادية التي ركزت على التطوير 
العقاري كمحرك للتنمية، وذلك كان س��ببًا 

رئيسًا في تأخر تحقيقها لألهداف.
ويوف��ر نظام النقل متعدد الوس��ائط تميزًا 
في المواص��ات والنقل، وربط��ًا فعااًل على 
الصعيدي��ن اإلقليمي والمحل��ي، وذلك عن 
طريق تنفيذ مطار إقليمي »مطار للش��حن 
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مع مرافق لوجس��تية« وميناء فرعي مزود 
المج��اورة  للموان��ئ  مس��اندة  بتجهي��زات 
»س��فن س��ياحية، يخ��وت ضخم��ة، ويخوت 
وق��وارب صغيرة، وتاكس��ي مائي« يش��مل 
أنماطًا متعددة للنقل »قط��ار ركاب، قطار 
ش��حن، مترو أنفاق، ت��رام، حافلة س��ريعة، 
وحافلة فرعية«، وس��يتم تنفيذ المحطات 
متعددة الوس��ائط التي تتضمن استخدام 
وسيلتين أو أكثر في الرحلة الواحدة، وغالبًا 
م��ا يس��تخدم االنتق��ال متع��دد الوس��ائط 
لدمج نقاط القوة »وتعويض نقاط الضعف« 
بالنس��بة لمختل��ف وس��ائل النق��ل، وتع��ّد 
التنمي��ة الموجه��ة للنق��ل هي أح��د أنواع 
التنمية المجتمعية التي تتضمن مزيجًا من 
أنواع اإلس��كان، والمكاتب، وتجارة التجزئة، 
والمراف��ق األخرى الت��ي يت��م دمجها معًا 
في حي س��كني يمكن الس��ير في��ه، ويقع 
ف��ي مكان يمكن أن تص��ل إليه المواصات 
العام��ة عالي��ة الج��ودة بس��هولة، وينم��ي 

المش��روع قط��اع الطي��ران من خ��ال خط 
جوي جديد س��يتم إنش��اؤه بق��رار تاريخي 

لفتح سوق داخلي.
وم��ن جه��ة التمي��ز االجتماعي، اس��تحدث 
ف��ي المش��روع أكث��ر م��ن ملي��ون وظيفة 
ف��ي مج��االت متنوع��ة تقني��ة وتعليمي��ة 
وصحية وخدمية لس��كان وزائري المشروع 
وإنش��اء منطق��ة ترفيهي��ة تك��ون نقط��ة 
جذب لجميع ش��رائح المجتمع، ليس فقط 
لس��كان  أيض��ًا  ب��ل  وس��كانها  للمنطق��ة 
المملك��ة بش��كل عام وزواره��ا تكامًا مع 
ما ت��م إعانه ف��ي رؤي��ة المملك��ة 2030م، 
بإذن اهلل تعالى ويدعم مش��روع الفيصلية 
خل��ق  ف��ي  المتمث��ل  الوطن��ي  اله��دف 
مجتمعات ذات مس��توى عالمي عن طريق 
توفير »االس��تقرار والمرونة، الرعاية الصحية، 

الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية«.  
وف��ي التمي��ز التنم��وي، يعتم��د المش��روع 
عل��ى التنمي��ة المرحلي��ة لجمي��ع مكوناته 

االقتصادية، وذلك لضمان نجاح المش��اريع 
قبل ضخ الكثير من األموال ورفع مس��توى 
المخاط��ر المالي��ة للمش��روع، حيث تضمن 
التنمي��ة المرحلية تقيي��م ومراجعة خطط 
التطوير قبل التوسع في مجاالت االستثمار.

ويع��ّد مش��روع الفيصلية مكم��ًا لخطط 
التنمي��ة والتطوي��ر الوطني��ة ف��ي مدينتي 
مكة المكرمة وجدة، وليس منافسًا لهما 
لضم��ان تكام��ل عملي��ة التنمي��ة اإلقليمية 
التنمي��ة  وس��تمّكن  المكرم��ة.  لمك��ة 
األف��كار  تبن��ي  م��ن  للمش��روع  المرحلي��ة 
التنموية الجديدة التي ستنشأ الحقًا نتيجة 
التسارع التقني الذي نشهده اليوم، وإعادة 
توجيه مس��ار لتنمية البرامج الجديدة حيث 
ت��م االعتم��اد ف��ي التصمي��م عل��ى نظام 
يتمي��ز  األراض��ي،  الس��تخدامات  مخص��ص 
بالمرون��ة والقابلي��ة للتعدي��ل »بني��ة تحتية، 
نق��ل،  صناع��ي،  تج��اري،  خض��راء،  مناط��ق 
منطق��ة خاص��ة، زراعي، حكوم��ي، تعليم، 
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صحة، ومناطق استعماالت متعددة«، فيما 
ج��رى مراع��اة المحت��وى البيئ��ي والمناطق 
المحيطة في تخطيط وتصميم المشروع 
ويبدأ التطوير من المراكز الرئيسية والنقاط 

المحورية كالتالي:
والوظائ��ف  الرئيس��ية  المراك��ز   - أواًل 
مش��روع  مرك��ز  الرئيس��ية:  واألنش��طة 
الفيصلية إسامي، ترفيهي، إداري وثقافي، 
المركز اإلداري، مركز األعمال التجارية، الحي 
الدبلوماس��ي، المرك��ز المحل��ي 1، ويش��مل 
مرك��ز خدم��ات الح��ج والعمرة ف��ي مكة 
- ج��دة، الخدم��ات اللوجس��تية والتج��ارة، 
المركز المحلي 2 ويش��مل البوابة الشمالية 
لمش��روع الفيصلية، ومركز تج��ارة وأعمال 
الش��مالية،  الصناعي��ة  األنش��طة  لدع��م 
»البواب��ة  ويش��مل   3 المحل��ي  والمرك��ز 
الجنوبية لمشروع الفيصلية، مركز خدمات 
والمط��ار  اللوجيس��تي  للمح��ور  محل��ي 
والمين��اء، ومنطقة التجارة الح��رة، والميناء 

الداخل��ي«، ومراك��ز أحي��اء تخدم الس��كان 
محلي��ة. عم��ل  ف��رص  وتوف��ر  المحليي��ن، 

ثانيًا - المراكز المتخصصة وتش��مل مراكز 
الخدم��ات  مختل��ف  تق��دم  متخصص��ة 
مح��دودة  وليس��ت  المحليي��ن  للس��كان 
وتس��تهدف  المحلي��ة،  التجم��ع  بمناط��ق 

شرائح متنوعة في السوق.
ثالث��ًا - المراكز الترفيهية وتش��مل مناطق 
الذك��ي  والتمي��ز  للترفي��ه  مخصص��ة 
المش��روع  يحتض��ن  حي��ث  والمس��تدام 
مجتمعات ذكي��ة في مختل��ف المجاالت، 
واقتص��اد ذكي »ريادة األعم��ال واالبتكارات 
العالمي��ة«، وتواص��ل ذك��ي »ش��بكة نق��ل 
تقني��ة  أنظم��ة  م��ع  ومتوافق��ة  متمي��زة 
المعلوم��ات واالتصاالت«، ومعيش��ة ذكية 
»بيئة حضرية صحية وآمنة ونابضة بالحياة«، 
وبيئ��ة ذكي��ة »نظام طاق��ة صدي��ق للبيئة 
وحوكم��ة  للمش��روع«،  فع��ال  وتخطي��ط 
مفتوح��ة،  وبيان��ات  ش��فافة  »إدارة  ذكي��ة 

واس��تخدام ذكي للتقنية«، ومجتمع ذكي 
»تعلي��م جيد، وفرص للمش��اركة في صنع 
الق��رار وتحقي��ق الطموحات«. ويس��تهدف 
المش��روع إنت��اج 9.5 جيجاوات م��ن مصادر 
الطاق��ة المتج��ددة وذل��ك لتلبي��ة االزدياد 
في الطلب المحلي على استهاك الطاقة 
والمتوق��ع أن يص��ل إل��ى 18 جيج��اوات أي 
ثاثة أضعاف بحلول عام 2030. وس��يتمكن 
المشروع بإذن اهلل من استقطاب حوالي 10 
مايين زائر بما يوفره من خدمات س��ياحية 
متط��ورة ونوعي��ة ل��زوار المنطق��ة بما في 

ذلك الحجاج والمعتمرين.

مشروع البحر األحمر
وف��ي الثام��ن م��ن ش��هر ذي القع��دة من 
ع��ام 1438ه�، أعلن صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود، إط��اق مش��روع س��ياحي عالمي 
في المملكة تحت مس��مى مشروع »البحر 
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األحم��ر«، يق��ام على إح��دى أكث��ر المواقع 
العال��م،  ف��ي  وتنوع��ًا  جم��ااًل  الطبيعي��ة 
بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية 
ف��ي قط��اع الضياف��ة والفندق��ة، لتطوير 
منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 
50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، 

ُبع��د مس��افات قليل��ة م��ن  وذل��ك عل��ى 
إح��دى المحميات الطبيعية ف��ي المملكة 
والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة. 
س��احلية  وجه��ة  المش��روع  وسيش��كل 
رائ��دة، تترب��ع عل��ى ع��دد م��ن الج��زر البكر 
ف��ي البح��ر األحمر، وإل��ى جانب المش��روع، 

تقع آث��ار مدائن صال��ح التي تمت��از بجمالها 
الكبي��رة.  التاريخي��ة  وأهميته��ا  العمران��ي 
وعل��ى بع��د دقائ��ق قليل��ة من الش��اطئ 
الرئيس��ي، س��تتاح للزوار فرصة التعرف على 
الكنوز الخفية في منطقة مش��روع »البحر 
األحم��ر«، ويش��مل ذل��ك محمي��ة طبيعي��ة 
الستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية 
في المنطقة، وس��يتمكن ه��واة المغامرة 
من التنق��ل بين البراكي��ن الخاملة الواقعة 
بجوار منطقة المش��روع، وعش��اق الغوص 
من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة 

في المياه المحيطة به.
وُتع��د الس��ياحة إح��دى أه��م القطاع��ات 
االقتصادية في رؤية 2030، حيث سيس��هم 
مش��روع »البح��ر األحم��ر« في إح��داث نقلة 
نوعي��ة ف��ي مفه��وم الس��ياحة وقط��اع 
المواق��ع  ترمي��م  الضياف��ة. كم��ا س��يتم 
علمي��ة  أس��س  عل��ى  وتجهيزه��ا  التراثي��ة 
فعل��ى  ال��زوار،  الس��تقبال  مهي��أة  لتك��ون 
س��بيل المثال س��يتم تحديد س��قف أعلى 
لع��دد الزائري��ن، للتواجد بالمنطق��ة في آٍن 
واحد معًا، تماش��يًا مع أفضل الممارس��ات 
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العالمية في مجال السياحة واآلثار.
وتحكم المش��روع معايي��ر جديدة تطمح 
لارتقاء بالس��ياحة العالمية عب��ر فتح بوابة 
البحر األحمر أمام العالم، من أجل التعرف 
عل��ى كن��وزه وخ��وض مغام��رات جدي��دة 
تجذب السياح محليًا وإقليميًا وعالميًا على 

حد س��واء، ليك��ون المش��روع مرك��زًا لكل 
م��ا يتعل��ق بالترفي��ه والصحة واالس��ترخاء، 
الصح��ي  للمجتم��ع  متكام��ًا  ونموذج��ًا 
والحي��وي. وحفاظ��ًا عل��ى الطاب��ع البيئ��ي 
الخ��اص والفري��د للمنطق��ة، س��يتم وضع 
قواني��ن وآلي��ات تخ��ص االس��تدامة البيئية، 

حيث س��يتم العمل عل��ى المحافظة على 
الموارد الطبيعية وفقًا ألفضل الممارسات 

والمعايير المعمول بها عالميًا.
وس��يتم تطوي��ر مش��روع »البح��ر األحم��ر« 
كمنطق��ة خاص��ة، ُتطب��ق فيه��ا األنظمة 
والخب��رات  الممارس��ات  ألفض��ل  وفق��ًا 
العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، 
حي��ث س��يتم وض��ع حج��ر األس��اس ف��ي 
واالنته��اء  2019م،  ع��ام  م��ن  الثال��ث  الرب��ع 
األخي��ر  الرب��ع  ف��ي  األول��ى  المرحل��ة  م��ن 
م��ن ع��ام 2022م، وه��ي مرحلة ستش��هد 
تطوي��ر المطار، والمين��اء، وتطوي��ر الفنادق 
والمس��اكن الفخمة، واالنتهاء من المرافق 
والبني��ة التحتية، وخدمات النق��ل »القوارب، 

والطائرات المائية، وغيرها«.
العام��ة  االس��تثمارات  صن��دوق  وس��يقوم 
بضخ االستثمارات األولية في هذا المشروع، 
ويفت��ح المج��ال لعق��د ش��راكات م��ع أب��رز 
الش��ركات العالمية الكبرى، مما سيسهم 
ف��ي جل��ب اس��تثمارات مباش��رة وجدي��دة 
إلى المملكة، مع الس��عي إلى اس��تقطاب 
الس��ياحة  مصروف����ات  توجي��ه  وإع������ادة 
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الس��عودية إلى الداخل. كما سيس��تقطب 
المش��روع أهم األس��ماء الرائدة عالميًا في 
لتوظي��ف  والضياف��ة  الس��ياحة  قطاَع��ي 
خبراته��ا وكفاءاته��ا واس��تثماراتها المالية 
ف��ي إث��راء تج��ارب ه��ذه الوجه��ة، وتوفي��ر 
لزواره��ا،  المضاف��ة  القيم��ة  م��ن  المزي��د 
وتعظيم المكاسب االقتصادية للمملكة.

مشروع نيوم
وفي الرابع من شهر صفر من عام 1439ه�، 
أعلن صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود ولي 
العه��د نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء رئيس 
مجل��س إدارة صندوق االس��تثمارات العامة 
عن إطاق مش��روع »نيوم«. ويأتي المشروع 
في إط��ار التطلعات الطموح��ة لرؤية 2030 

بتح��ول المملكة إلى نم��وذٍج عالم��ي رائد، 
ف��ي مختل��ف جوان��ب الحي��اة، م��ن خ��ال 
التركيز على اس��تجاب ساسل القيمة في 

الصناعات والتقنية داخل المشروع.
وق��ال س��مو ولي العه��د خ��ال إعانه عن 
المش��روع: »إن منطق��ة نيوم س��تركز على 
تس��عة قطاع��ات اس��تثمارية متخصص��ة 
تس��تهدف مس��تقبل الحض��ارة اإلنس��انية، 
وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل 
الحيوي��ة،  التقني��ات  ومس��تقبل  التنق��ل، 
العل��وم  ومس��تقبل  الغ��ذاء،  ومس��تقبل 
التصني��ع  ومس��تقبل  والرقمي��ة،  التقني��ة 
واإلنت��اج  اإلع��ام  ومس��تقبل  المتط��ور، 
اإلعام��ي، ومس��تقبل الترفيه، ومس��تقبل 
المعيش��ة ال��ذي يمث��ل الركيزة األساس��ية 
لباق��ي القطاع��ات، وذل��ك به��دف تحفي��ز 

النم��و والتنوع االقتصادي، وتمكين عمليات 
التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية 
عل��ى مس��توى عالمي، وكل ذلك س��يؤدي 
إل��ى إيجاد ف��رص عم��ل والمس��اهمة في 
زي��ادة إجمال��ي النات��ج المحل��ي للمملكة«. 
ج��ذب  عل��ى  ني��وم  مش��روع  وس��يعمل 
واالس��تثمارات  الخاص��ة  االس��تثمارات 
والش��راكات الحكومية، كما س��يتم دعم 
نيوم بأكثر من 500 مليار دوالر خال األعوام 
القادمة من المملكة، صندوق االستثمارات 
المس��تثمرين  إل��ى  باإلضاف��ة  العام��ة، 

المحليين والعالميين. 
وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، 
أبرزها الموقع اإلس��تراتيجي ال��ذي يتيح لها 
أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في 
المنطق��ة العربية، وآس��يا، وأفريقيا، وأوروبا 
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غ��رب  ش��مال  المنطق��ة  وتق��ع  وأمري��كا، 
المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل 
م��ن الش��مال والغ��رب عل��ى البح��ر األحمر 
وخلي��ج العقب��ة بط��ول 468 ك��م، ويحيط 
بها من الش��رق جبال بارتفاع 2,500 متر، كما 
ستتيح الش��مس والرياح لمنطقة المشروع 
االعتماد الكامل على الطاقة البديلة. ومن 
األساسات التي يقوم عليها مشروع »نيوم« 
إطالت��ه على س��احل البح��ر األحم��ر، الذي 
يع��د الش��ريان االقتص��ادي األبرز، ال��ذي تمرُّ 
عب��ره قرابة 10% من حركة التج��ارة العالمية، 
باإلضاف��ة إلى أن الموقع يع��د محورًا يربط 
الق��ارات الث��اث، آس��يا وأوروب��ا وأفريقي��ا، إذ 
يمك��ن ل�70% م��ن س��كان العال��م الوصول 
للموق��ع خ��ال 8 س��اعات كح��د أقص��ى، 
وه��ذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر 
ب��ه مناط��ق العالم الرئيس��ية عل��ى صعيد 
المعرف��ة، والتقني��ة، واألبح��اث، والتعلي��م، 
والمعيش��ة، والعمل، كما سيكون الموقع 
المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي 
س��يربط بي��ن آس��يا وأفريقيا، مم��ا يعزز من 

مكانته وأهميته االقتصادية.
وسيشتمل مشروع »نيوم« على أراٍض داخل 
الح��دود المصرية واألردنية، حيث س��يكون 
أول منطق��ة خاصة ممتدة بي��ن ثاث دول. 
كم��ا أن عنصر التمويل والق��درة المالية هو 
أحد أهم مقومات المشروع الذي سيعتمد 
على االقتصاد الس��عودي بش��كل رئيسي، 
ويقف خلفه صندوق االس��تثمارات العامة، 
ال��ذي تح��ول مؤخ��رًا إل��ى صن��دوق عالمي 
ضخم��ة،  اس��تثمارية  بإمكاني��ات  رئيس��ي 
والوصول لشبكة واسعة من المستثمرين 
وكبرى الش��ركات في جميع أنحاء العالم، 
المش��روع.  إلنج��اح  توظيفه��ا  وس��يتم 
وسيكون مشروع »نيوم« بمثابة نقطة ربط 
للمح��اور االقتصادي��ة، مم��ا يج��ذب رؤوس 
األموال واالستثمارات العالمية إليه، وبالتالي 
حصول الصندوق على المدى الطويل على 
عوائد ضخمة ستسهم في تعزيز اقتصاد 
المملكة وتحقيق أرباح عالية للمس��تثمرين.
كما س��يحد المش��روع من تس��رب األموال 
لخ��ارج المملك��ة، ويه��دف إل��ى أن يك��ون 
أحد أهم العواص��م االقتصادية والعلمية 
العالمي��ة، ويعّد اس��تقطاب المس��تثمرين 

العالميي��ن إلى المنطقة وإش��راكهم في 
تطويره��ا وتنميته��ا وبنائه��ا، م��ن قبلهم 
نات الرئيس��ية  ولمصلحته��م، أح��د الُممكِّ
لنجاح هذا المشروع وأهم عناصره الجاذبة 
واالزده��ار  النم��و  عل��ى  تس��اعدهم  الت��ي 
ف��ي أعماله��م، ويؤكد على ذل��ك المرونة 
العالي��ة لصياغة األنظمة والتش��ريعات من 
قبل المستثمرين، التي تعزز االبتكار التقني 
الممارس��ات  أفض��ل  وف��ق  والمجتمع��ي 
العالمية، حيث أن أنظمة منطقة المشروع 
مس��تقلة ع��ن أنظم��ة المملك��ة فيما عدا 

السيادية منها.
بن��اء  »س��يتم  العه��د:  ول��ي  س��مو  وق��ال 
منطق��ة نيوم م��ن الصفر عل��ى أرض خام، 
وه��ذا ما يمنحه��ا فَرصًا اس��تثنائية تميزها 
ع��ن بقي��ة المناطق الت��ي نش��أت وتطورت 
عبر مئات السنين وس��نغتنم هذه الفرصة 
لبن��اء طريق��ة جدي��دة للحي��اة بإمكاني��ات 
التقني��ات  وتش��مل  جب��ارة،  اقتصادي��ة 
المس��تقبلية لتطوي��ر منطق��ة ني��وم مزايا 
فري��دة، يتمث��ل بعضها في: حل��ول التنقل 
الذكي��ة ب��دءًا م��ن القي��ادة الذاتي��ة وحتى 

الطائرات ذاتية القيادة، واألس��اليب الحديثة 
للزراع��ة وإنت��اج الغ��ذاء، والرعاي��ة الصحي��ة 
الت��ي ترك��ز عل��ى اإلنس��ان وتحي��ط ب��ه من 
أجل رفاهيته، الش��بكات المجانية لإلنترنت 
الفائ��ق الس��رعة أو م��ا ُيس��مى ب��� اله��واء 
المس��تمر  المجان��ي  والتعلي��م  الرقم��ي، 
عل��ى اإلنترن��ت بأعل��ى المعايي��ر العالمي��ة، 
والخدمات الحكومي��ة الرقمية المتكاملة 
التي تتيح جميع الخدم��ات للجميع بمجرد 
اللم��س، ومعايير جدي��دة لك��ود البناء من 
أج��ل منازل خالي��ة من الكرب��ون، وتصميم 
إبداع��ي ومبتكر لمنطقة ني��وم تحفز على 
الهوائي��ة  الدراج��ة  واس��تخدام  المش��ي 
تعززها مص��ادر الطاق��ة المتج��ددة، وكل 
ذلك س��يوجد طريقة جدي��دة للحياة يأخذ 
بعين االعتبار طموحات اإلنسان وتطلعاته، 
وتطبي��ق أح��دث م��ا توصل��ت إلي��ه أفض��ل 

التقنيات العالمية«.
ويتطلع مش��روع »نيوم« لتحقي��ق أهدافه 
الطموح��ة ب��أن تكون المنطق��ة من األكثر 
أمنًا في العالم إن لم تكن األكثر، وذلك عبر 
توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال 
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األمن والس��امة، وتعزيز كفاءات أنش��طة 
الحي��اة العام��ة، م��ن أجل حماية الس��كان 
والمرتادين والمستثمرين. كما ستتم أتمتة 
جميع الخدمات المقدمة واإلجراءات فيها 
بنس��بة 100% بهدف أن يصبح مش��روع »نيوم« 
األكث��ر كفاءة ح��ول العال��م، وبالتالي يتم 
تطبيقها على جميع األنشطة كاإلجراءات 
القانونية والحكومية واالستثمارية وغيرها، 
ب��ل أن المنطقة بأكملها س��تخضع ألعلى 
وس��تكون  العالمي��ة،  االس��تدامة  معايي��ر 
جميع المعامات واإلج��راءات والمرافعات 

فيها إلكترونية بدون ورق.
وس��يتم الس��عي بق��وة لتطبي��ق مفهوم 
الق��وى العامل��ة لاقتص��اد الجدي��د ال��ذي 
الكف��اءات  اس��تقطاب  عل��ى  يعتم��د 
والمهارات البش��رية العالية للتفرغ لابتكار 
وإدارة القرارات وقيادة المنشآت، أما المهام 
المتكررة والشاقة، فس��يتوالها عدد هائل 
من الروبوتات التي قد يتجاوز عددها تعداد 
الس��كان، مم��ا ق��د يجع��ل إجمال��ي الناتج 

المحل��ي للفرد ف��ي المنطقة ه��و األعلى 
عالمي��ًا، وكل تلك المقوم��ات والخصائص 
س��تضع مش��روع »نيوم« في الص��دارة من 
حيث كف��اءة الخدم��ات المقدم��ة ليصبح 

األفضل للعيش في العالم.
وقد دشن مشروع »نيوم« موقعًا إلكترونيًا 
فري��دًا من نوع��ه يختصر جمي��ع التفاصيل 
الخاص��ة ب� »مش��روع المس��تقبل«. ويحتوي 
»ني��وم«  لمش��روع  اإللكترون��ي  الموق��ع 
عددًا م��ن الحقائق واألرقام ح��ول طبيعة 
الت��ي س��تقام عليه��ا  وأهمي��ة المنطق��ة 
يع��ول  الت��ي  التجاري��ة  األعم��ال  منطق��ة 
عليها في النهوض بمس��تقبل 9 نش��اطات 
اقتصادي��ة. ويتضم��ن الموق��ع اإللكتروني 
فيدي��و تعريفي يحك��ي أه��م المزايا التي 
سيوفرها مشروع »نيوم« للمستثمرين فيه 
وعائاته��م والعاملين ف��ي مرافقه، حيث 
س��يكون بانتظاره��م بيئة عالي��ة الرفاهية، 
من وجود ش��بكات مجاني��ة لإلنترنت فائق 
الس��رعة أو م��ا يس��مى ب�»اله��واء الرقمي«، 

إضاف��ة للتعلي��م المجاني المس��تمر على 
اإلنترنت بأعلى المعايير العالمية، وخدمات 
حكومي��ة رقمي��ة متكامل��ة تتي��ح جمي��ع 
اللم��س،  طري��ق  ع��ن  للجمي��ع  الخدم��ات 
إضافة إلى اعتم��اد معايير جديدة من أجل 
بن��اء من��ازل خالية م��ن الكرب��ون، وتصميم 
إبداعي ومبتكر لمنطقة »نيوم« تحفز على 
الهوائي��ة  الدراج��ات  واس��تخدام  المش��ي 
تعززها مصادر الطاق��ة المتجددة، وهو ما 

سُيهيئ طريقة جديدة للحياة.

إنجازات خارجية
وعل المستوى الخارجي وضمن اهتمامات 
خادم الحرمين الشريفين بالقضايا العربية 
وصل »حفظه اهلل« إلى مدينة ش��رم الشيخ 
يوم الثامن من شهر جمادى اآلخرة 1436ه� 
على رأس وفد المملكة العربية السعودية 
للمش��اركة في مؤتمر القم��ة العربية في 

دورته السادسة والعشرين.
وأك��د خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
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س��لمان بن عبد العزيز آل سعود في كلمة 
ألقاها أمام القم��ة أن الواقع المؤلم الذي 
تعيشه عدد من البلدان العربية، من إرهاب 
وصراعات داخلية وسفك للدماء، هو نتيجة 

حتمي��ة للتحالف بي��ن اإلره��اب والطائفية، 
ال��ذي تقوده ق��وى إقليمي��ة أدت تدخاتها 
الس��افرة في المنطقة العربي��ة إلى زعزعة 

األمن واالستقرار في بعض الدول العربية.

وأكد خادم الحرمين الش��ريفين أن الرياض 
تفت��ح أبوابه��ا لجمي��ع األطياف السياس��ية 
اليمني��ة الراغب��ة في المحافظ��ة على أمن 
اليم��ن واس��تقراره لاجتم��اع تح��ت مظلة 
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التمس��ك  إط��ار  ف��ي  التع��اون  مجل��س 
االنق��اب عليه��ا وبم��ا  بالش��رعية ورف��ض 
س��لطتها  لبس��ط  الدول��ة  ع��ودة  يكف��ل 
وإع��ادة  كاف��ة  اليمني��ة  األراض��ي  عل��ى 
األس��لحة إل��ى الدولة وع��دم تهدي��د أمن 
الدول المج��اورة، مؤمًا أن يع��ود من تمرد 
والك��ف  العق��ل  لص��وت  الش��رعية  عل��ى 
عن االس��تقواء بالق��وى الخارجي��ة والعبث 
اليمن��ي العزي��ز والتوق��ف  بأم��ن الش��عب 
ع��ن التروي��ج للطائفي��ة وزرع ب��ذور اإلرهاب.

وق��ال »حفظه اهلل« في كلمته: »إن القضية 
اهتماماتن��ا،  مقدم��ة  ف��ي  الفلس��طينية 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  وموق��ف 
يظل كم��ا كان دائمًا، مس��تندًا إل��ى ثوابت 
ومرتك��زات ته��دف جميعه��ا إل��ى تحقيق 
الس��ام الش��امل والع��ادل ف��ي المنطقة 
على أس��اس اس��ترداد الحقوق المشروعة 
للش��عب الفلس��طيني بما ف��ي ذلك حقه 
المس��تقلة  دولت��ه  إنش��اء  ف��ي  المش��روع 

وعاصمتها القدس الشريف.
زال��ت  م��ا  الس��ورية  األزم��ة  أن  وأوض��ح 
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تس��تمر  اس��تمرارها  وم��ع  مكانه��ا  ت��راوح 
معان��اة وآالم الش��عب الس��وري المنكوب 
بنظ��ام يقصف الق��رى والم��دن بالطائرات 
المتفج��رة  والبرامي��ل  الس��امة  والغ��ازات 
الس��لمي  الح��ل  مس��اعي  كل  ويرف��ض 
اهلل«  »رع��اه  مش��ددًا  والدولي��ة،  اإلقليمي��ة 
عل��ى أن أي جهد إلنهاء المأس��اة الس��ورية 
يج��ب أن يس��تند إلى إع��ان مؤتم��ر جنيف 
األول، قائ��ًا: »ال نس��تطيع تص��ور مش��اركة 
الش��عب  بدم��اء  أياديه��م  تلطخ��ت  م��ن 
الس��وري ف��ي تحدي��د مس��تقبل س��وريا«.
وضم��ن زياراته ونش��اطاته الخارجي��ة »أيده 
اهلل«، وف��ي التاس��ع والعش��رين من ش��هر 
جمادى اآلخرة من عام 1437ه� وصل بحفظ 
اهلل ورعايت��ه خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى 
القاهرة في زيارة رس��مية لجمهورية مصر 

العربي��ة تلبي��ة للدع��وة الموجه��ة إليه من 
أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد خادم الحرمين الش��ريفين وفخامة 
رئي��س جمهوري��ة مص��ر العربي��ة، جلس��ة 
مباحث��ات ثنائي��ة ج��رى خالها اس��تعراض 
العاق��ات األخوية بين البلدين الش��قيقين، 
وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
وقل��د الرئي��س السيس��ي خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين قادة النيل وهي أرفع األوسمة 
تقدي��رًا ل��ه »حفظ��ه اهلل« لم��ا ق��دم م��ن 

خدماته إنسانية جليلة.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين خال الزيارة 
اتفاقه مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيس��ي رئي��س جمهورية مص��ر العربية 
على إنش��اء جس��ر ب��ري يرب��ط بي��ن البلدين 
الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم.

وأكد خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين أّن هذه 
الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري 
بين القارتين اآلسيوية واألفريقية، تعد نقلة 
نوعي��ة ذات فوائ��د عظمى، حيث س��ترفع 
التب��ادل التجاري بين القارات إلى مس��تويات 
غي��ر مس��بوقة، وتدع��م ص��ادرات البلدين 
إلى العالم، كما أّن هذا الجس��ر سيش��كل 
منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة في البلدين، 
ومعب��رًا أساس��يًا للمس��افرين م��ن حج��اج 
ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل 
الت��ي س��يوفرها الجس��ر ألبن��اء المنطق��ة. 
ب��دوره اقت��رح فخام��ة الرئي��س عبدالفت��اح 
السيس��ي رئي��س جمهورية مص��ر العربية 
إطاق اس��م الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
على الجس��ر الب��ري المزمع إنش��اؤه ويربط 

بين المملكة ومصر. 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  وزار 
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س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه 
اهلل« جام��ع األزهر بجمهورية مصر العربية، 

وأدى فيه ركعتي تحية المسجد.
تبي��ن  »أي��ده اهلل« عل��ى ص��ور  كم��ا اطل��ع 
تصامي��م وعناص��ر مش��روع إع��ادة تأهيل 
جام��ع ومش��يخة األزه��ر األثري��ة ال��ذي بدأ 
العم��ل في��ه بمبادرة م��ن خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود »رحمه اهلل«، واطلع الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« على مجسمات 
ع��ن  واٍف  ش��رح  إل��ى  واس��تمع  للمش��روع 
م��ا يضم��ه المش��روع م��ن مب��اٍن س��كنية 

وتعليمية.
بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين 
البع��وث  لمدين��ة  األس��اس  حج��ر  بوض��ع 
اإلس��امية التي تش��مل مجمعات سكنية 
ومراف��ق خدمي��ة وتعليمية لطلب��ة األزهر، 
وشهد خادم الحرمين الشريفين وفخامة 
رئي��س جمهوري��ة مص��ر العربي��ة توقيع 21 
اتفاقي��ة ومذك��رة تفاهم اس��تثمارية بين 
البلدي��ن في عدد م��ن المج��االت وإعانين 

لمشروعين تم تأسيسهما.
وتس��لم خادم الحرمين الش��ريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خال زيارته 
لمصر، شهادة الدكتوراه الفخرية الممنوحة 
القاه��رة. ل��ه »حفظ��ه اهلل« م��ن جامع��ة 

وف��ي الرابع من ش��هر رجب لع��ام 1437ه� 
وصل بحف��ظ اهلل ورعايته خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
آل س��عود، إل��ى أنقرة ف��ي مس��تهل زيارة 
لجمهورية تركي��ا تلبية للدع��وة الموجهة 

له من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واس��تقبل فخام��ة رئيس جمهوري��ة تركيا 
خادم الحرمين الش��ريفين وجرت مراس��م 
من��ح خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود وس��ام 
الجمهوري��ة، وهو أعلى وس��ام ف��ي تركيا 

يمنح لقادة ورؤساء الدول.
وفي شهر ربيع األول من العام 1438ه� قام 
خادم الحرمين الش��ريفين بجولة خليجية 
ش��ملت دول اإلمارات والبحري��ن والكويت، 
بدأها »حفظه اهلل« بزيارة إلى دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، ش��ّرف خاله��ا مأدب��ة 

العشاء الرسمية بمناسبة زيارته.
كما شرف خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود  »حفظه 

اهلل« مهرج��ان زايد التراث��ي، حيث كان في 
اس��تقباله »رعاه اهلل« صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة رئي��س مجلس 
الوزراء حاكم دبي وصاحب الس��مو الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ورأس خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود  »حفظه 
اهلل« وف��د المملك��ة ف��ي الدورة الس��ابعة 
والثاثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة الت��ي عق��دت ف��ي 

مملكة البحرين.
إقامت��ه  مق��ر  ف��ي  اهلل«  »أي��ده  واس��تقبل 
بمملك��ة البحري��ن صاحب الس��مو الس��يد 
فه��د ب��ن محم��ود آل س��عيد نائ��ب رئيس 
ال��وزراء لش��ؤون مجل��س ال��وزراء بس��لطنة 
عم��ان، وتم خ��ال االس��تقبال، اس��تعراض 

العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وبع��د انته��اء أعم��ال قم��ة دول مجل��س 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية ب��دأ خادم 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
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عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظ��ه اهلل« زي��ارة 
رس��مية لمملك��ة البحرين الش��قيقة، عقد 
خالها في قصر الصخير بمملكة البحرين، 
وجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك مملك��ة البحري��ن جلس��ة مباحثات 
رس��مية، جرى خالها اس��تعراض العاقات 
األخوي��ة الوثيقة بي��ن البلدين الش��قيقين، 
ومج��االت التع��اون الثنائ��ي ف��ي مختل��ف 
المج��االت، كم��ا ج��رى بح��ث مس��تجدات 
األحداث على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقد اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود وأخ��وه 
جال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك مملكة البحري��ن على أن يت��م إجراء 
دراسة لمش��روع جس��ر الملك حمد موازيًا 
لجس��ر الملك فهد ليرب��ط مملكة البحرين 
والمملك��ة العربية الس��عودية بتمويل من 

القطاع الخاص.
واختت��م خادم الحرمين الش��ريفين الملك 

س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود جولت��ه 
الخليجي��ة بزيارة إل��ى دول��ة الكويت، حيث 
اس��تقبل »حفظ��ه اهلل« ف��ي مق��ر إقامت��ه 
هناك، س��مو الش��يخ ن��واف األحم��د الجابر 
الصب��اح ول��ي عه��د دول��ة الكوي��ت، كم��ا 
استقبل س��مو الش��يخ جابر المبارك الحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، 
الخال��د  صب��اح  الش��يخ  معال��ي  واس��تقبل 
الحم��د الصباح النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجي��ة بدولة الكويت. وجرى 
خ��ال االس��تقباالت تب��ادل األحادي��ث حول 

العاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وعق��د خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه 
اهلل« وصاحب الس��مو الش��يخ صباح األحمد 
الجابر الصباح أمي��ر دولة الكويت، في قصر 
بي��ان بالكوي��ت جلس��ة مباحث��ات رس��مية، 
وف��ي بداية الجلس��ة، قلد س��مو أمير دولة 
الكويت، خادم الحرمين الش��ريفين، قادة 

مب��ارك الكبي��ر تقديرًا للمل��ك المفدى. بعد 
ذلك جرى خال جلسة المباحثات الرسمية، 
اس��تعراض العاقات األخوية التاريخية بين 
البلدين الش��قيقين، وبحث آخر مستجدات 

األوضاع في المنطقة.
وش��رف خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود  »حفظه 
اهلل« مأدب��ة العش��اء الت��ي أقامه��ا صاحب 
الس��مو الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت تكريمًا للملك المفدى.
كما شرف »حفظه اهلل« الحفل الذي أقيم 
بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي. وشاهد 
»رع��اه اهلل« والحضور فيلم��ًا وثائقيًا بعنوان 
»الع��زم واحد« عن مس��يرة تاري��خ العاقات 
الس��عودية الكويتي��ة. وقد تع��ددت زيارات 
الخارجي��ة  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
عل��ى مدار الثاث��ة أعوام الماضي��ة، ليضيف 
»حفظ��ه اهلل« ثق��ًا جدي��دًا للمملك��ة في 

مجال السياسة الخارجية.
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صاحب السمو الملكي 
األمير/ خالد الفيصل

لـّمـــــوا ع�ســـــــــــــــــــاكم �ســـــــــّدد اهلل ْخطاكم
َكـــْثوا ْعــــــــــــداكم يــــوم ربــــي َعـــطاكـــــــم
اأمــــن و�ســــــــــــالم وديــــــــن ودنيــــــا وهيــــبه
وكــٍل يـــــدّور - لو هـــــــو يكــــــذب - ْر�ســـــاكــم
اأَْثَبـــــــــّتوا اإن الّديـــــــن علـــــــــــم وح�ســـــــاره
وْجهـــــــــــادكم ت�ســـييد جمــــــــــــٍد َدعـــــــــــاكم
وحّقْقــــــتوا اللي غيـــــــــــــركم مــا َتَهـــــــــــْقووه
مـــــــــاكم ن �سِ وا�سَبْحتــــــــــــــــوا جنـــــــــــوٍم تزيِّ
وناف�ســتوا العــالـــــــم وعـــــا�سرتــــوا الـوقـــــــت
وجـــّددتوا امــــــــجاد ال�ّسَلـــف فـي ْحمـــاكــــــــــم
يقـــــودكـــــــــم �سلمــــــان راعــــــي الطويـــــــــله
قدامكـــــــم ي�ســــــــــعى ويْثـــــــــــــني وراكـــــــم
اهلل عطاكـــــــــــم نعمـــــــــــــٍة .. اإحمــــــــــدوها
ولـّمـــــوا ع�ســـــــــاكم �ســـــــّدد اهلل ْخطـــــــاكـــم
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سمو وزير الداخلية: بفضل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين الرشيدة وسياسته الحكيمة ننعم بوافر 

األمن ومزيد التقدم واالزدهار

الرياض � واس
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  ق��ال 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزي��ر الداخلي��ة : »تحتفي المملك��ة العربية 
الس��عودية في هذا اليوم بمناسبة كريمة 
ه��ي ذكرى البيعة لموالي خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
آل س��عود، حفظ��ه اهلل، في عامه��ا الرابع 
والتي تُحل علينا ونحن بفضل اهلل وتوفيقه 
الرش��يدة وسياس��ته  ث��م بفض��ل قيادت��ه 
الحكيم��ة ورؤيت��ه الس��ديدة ننع��م بوافر 
األمن واالس��تقرار ومزيد التق��دم واالزدهار 
حي��ث انطلق��ت مس��يرة التنمي��ة وخط��ط 
الزاه��ر  عه��ده  ف��ي  والتحدي��ث  التطوي��ر 
بخطى واثق��ة وتطلعات س��امية في إطار 
رؤية وطنية ش��املة تهدف إل��ى بناء حاضر 
مشرق ومستقل زاهر لهذه الباد المباركة 

وشعبها الوفي« .
وأض�����اف س�����موه ف��ي كلم��ة به��ذه 

المناسبة: »لقد ش��رف اهلل موالي خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين، رع��اه اهلل، بحم��ل 
أمانة خدمة الحرمين الش��ريفين ورعاية 
قاصديهما وقي��ادة هذا الوطن الكريم 
والعرب��ي  اإلس��امي  الروح��ي  بثقل��ه 
العالم��ي  ودوره  اإلس��تراتيجي  وعمق��ه 
المؤث��ر عل��ى كاف��ة الصع��د ف��ي ظ��ل 
أوض��اع إقليمية ودولي��ة مضطربة باتت 
تهدد أمن واس��تقرار المنطقة وتش��كل 
في الوقت نفس��ه تحديًا بالغ الخطورة 
ألمن واس��تقرار المملكة إال أنه اس��تطاع 
بتوفي��ق اهلل ث��م بما ُعرف عن��ه، حفظه 
اهلل، من ثبات عقي��دة وعمق رؤية وحزم 
ق��رار وعزيمة اقت��دار، أن يصون أمن هذه 
الب��اد وأن يحاف��ظ عل��ى اس��تقراها وأن 
يبطل مخططات أعدائها وأن يدفع بها 
إلى مزي��د من التقدم والرفعة واالزدهار 
العربي��ة  المملك��ة  م��ن  يجع��ل  وأن 
السعودية مركز ثقل عالمي مؤثر وقوة 

خيرية رائدة في مجال األعمال اإلنسانية 
واإلغاثي��ة، وش��ريكًا فاعًا ف��ي مختلف 
القضاي��ا والش��ؤون اإلقليمي��ة والدولية 
مع المحافظة على الثوابت والمرتكزات 
التي قام��ت عليها هذه الب��اد المباركة 
المل��ك  جال��ة  المؤس��س  عه��د  من��ذ 
عبدالعزي��ز آل س��عود، طي��ب اهلل ث��راه، 
وسار عليها أبناؤه من بعده حتى عهدنا 
الحرمي��ن  الزاه��ر عه��د م��والي خ��ادم 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، أيده اهلل، وس��مو سيدي ولي 

عهده األمين، حفظه اهلل«.
واختتم س��مو وزي��ر الداخلية كلمت��ه قائًا: 
»واهلل نسأل أن يحفظ لهذا الوطن وشعبه 
الكري��م نعمة األم��ن واالس��تقرار في ظل 
عناية ورعاية قيادته الرشيدة وأن يمن على 
موالي خادم الحرمين الش��ريفين بالصحة 
والعافي��ة ومزي��د من الع��زة والتمكين وأن 

يعز به اإلسام ويعلي به شأن المسلمين«.

65العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م

ملف العدد



مفتي عام المملكة: خادم الحرمين الشريفين 
حرص منذ توليه الحكم على تحقيق العدل وتوخي 

سياسة الشفافية

الرياض � واس
أك��د س��ماحة المفت��ي الع��ام للمملك��ة 
رئي��س هيئة كب��ار العلم��اء الرئي��س العام 
للبحوث العلمية واإلفتاء الش��يخ عبدالعزيز 
بن عبداهلل آل الش��يخ أن من أهم مرتكزات 
سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود 

الحرص على مصالح الشعب .
وق��ال ف��ي تصري��ح ل��ه بمناس��بة الذك��رى 
مقالي��د  المف��دى  المل��ك  لتول��ي  الرابع��ة 
الحك��م ف��ي الب��اد: »إن اهلل تعال��ى حب��ا 
هذه الباد المباركة بقيادًة رش��يدًة تحرص 
على مصالح الش��عب، وخدم��ة المواطنين 
وتحقيق م��ا في��ه راحته��م واطمئنانهم، 
من��ذ أن تأسس��ْت ه��ذه المملك��ة على يد 
إل��ى ه��ذا  المل��ك عبدالعزي��ز، رحم��ه اهلل، 
العه��د الميم��ون عه��د خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، حفظه اهلل«.
خ��ادم  أن  إل��ى  النظ��ر  س��ماحته  ولف��ت 

الحرمين الش��ريفين »أي��ده اهلل« حرص منذ 
أن تول��ى مقالي��د الحك��م في الب��اد على 
تحقيق العدل، وتوخي سياس��ة الشفافية 
عل��ى  والح��رص  المحلي��ة،  القضاي��ا  ف��ي 
تحقي��ق مصال��ح ش��عبه ورعيت��ه، منوه��ًا 
بالمواف��ق اإليجابي��ة والخط��وات العملي��ة 
للحكوم��ة الرش��يدة الت��ي س��اهمْت ف��ي 
تحقيق راح��ة المواطن، إل��ى جانب التطلع 
إل��ى مس��تقبل زاهر تظه��ر في��ه المملكة 
بمظهر القوة والمتانة والمنعة التي تعلي 
راي��ة عزها ومجده��ا بي��ن دول العالم، إلى 
جانب تحقيق التفوق والتطور في مختلف 
والثقافي��ة  االقتصادي��ة  الحي��اة  مج��االت 
واالجتماعي��ة والتقني��ة؛ لتك��ون المملك��ة 
في مصاف ال��دول المتقدمة والقوية في 

العالم.
وأش��ار إل��ى أن المملك��ة ش��هدْت في هذا 
العه��د الميم��ون، الخي��ر والنم��اء واالزدهار 
في ش��تى المجاالت، وكان ذلك خير برهان 
على تلك السياسة الرشيدة والرؤية الثاقبة 

لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وس��مو ولي 
عه��ده األمين، مم��ا جعل المملك��ة تحتّل 
مكانة مرموق��ة بين دول العالم سياس��يًا 

واقتصاديًا وتعليميًا وحضاريًا.
وق��ال: »لقد أول��ْت الحكومة الرش��يدة في 
عه��د خ��ادم الحرمين الش��ريفين، حفظه 
الش��ريفين  بالحرمي��ن  فائق��ة  عناي��ة  اهلل، 
وتوس��عتهما وتطوي��ر مرافقهم��ا، وب��ذل 
الغال��ي والنفي��س ف��ي س��بيل توفي��ر كل 
ما في��ه راحة ضي��وف الرحمن م��ن الحجاج 
والمعتمري��ن والزوار، وكل ما يعينهم على 

أداء مناسكهم بيسر وسهولة«.
أوض��ح  فق��د  الخارجي��ة  الس��احة  وعل��ى 
س��ماحة مفتي ع��ام المملكة أن سياس��ة 
المملكة تميزت في عه��ده الميمون »رعاه 
اهلل« بالح��زم ف��ي التعام��ل م��ع القضاي��ا 
الدولي��ة، وفي إقام��ة العاق��ات الخارجية، 
حي��ث وقفْت ف��ي وجه كل ع��دوان يمس 
بأم��ن هذا الوط��ن المب��ارك، ومواجهة كل 
خط��ر يح��دق بحدودها، ويهدد س��يادتها.

والري��ادي  القي��ادي  المملك��ة  ب��دور  ون��وه 
ف��ي التعام��ل مع قضاي��ا المس��لمين في 
العال��م، وحم��ل هم��وم األمة اإلس��امية 
واالهتم��ام بش��ؤونها، وذل��ك انطاقًا من 
كونها قبلة للمس��لمين وم��أوى للحرمين 
الش��ريفين وكونها محط أنظار المسلمين 
وموط��ن أمله��م الكبي��ر للنه��وض به��م 
وحّل مش��اكلهم ومّد يد الع��ون واإلغاثة 
لهم في أزماته��م ونكباتهم، وقد كانت 
المملك��ة خي��ر معين لهم ف��ي كل ذلك .

الحرمي��ن  خ��ادم  يج��زي  أن  اهلل  وس��أل 
الش��ريفين خير الجزاء على م��ا بذله ويبذله 
من جهود مباركة في س��بيل راحة شعبه 
ورعيت��ه، وأن يجعله��ا في موازي��ن أعماله، 
ُيلبس��ه  وأن  وتوفيق��ه،  بعون��ه  يم��ّده  وأن 
ث��وب الصحة والعافي��ة، وأن يحفظه وولي 
عهده األمين ذخرًا لإلس��ام والمس��لمين.
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أصحاب السمو أمراء المناطق: ذكرى البيعة مناسبة 
غالية على قلوب جميع أبناء الوطن.. وتأتي ونحن 

ننعم باألمن واألمان واالزدهار

المناطق � واس
أم���راء  الملكي  السمو  أصحاب  أكد 
خ��ادم  بيعة  ذك������رى  أن  المناطق 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
»حفظه  س��عود  آل  عبدالع��زيز  بن 
قل�وب  على  غالي���ة  مناسبة  اهلل«، 

جميع أبناء الوطن.

وأكد أصح���اب الس��مو األم��راء في 
كلمات له����م بهذه المناس��بة، أن 
الذكرى الرابعة للبيعة تأتي وبالدنا 
وال��رخ������اء  باألمن واألم�����ان  تنعم 
التالية  الصفح�����ات  واالزدهار، وفي 
نص التصريح���ات والكلم�����ات التي 
أدلى بها سموهم بهذه المناسبة.
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 أمير منطقة مكة المكرمة 

 أمير منطقة  جيزان  

 أمير منطقة الرياض 

   األمير خالد الفيصل: 
الوطن يحتفي بذكرى 

البيعة بفخر واعتزاز 
باإلنجازات التطويرية 

المتالحقة   

   األمير محمد بن ناصر 
بن عبدالعزيز: ذكرى بيعة 

خادم الحرمين الرابعة 
امتداد للعطاء والتالحم 
بين القيادة والشعب    

   األمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز: عام بعد عام 

تتوالى المنجزات وتتعاظم 
الطموحات فتكبر الهمم 
ونعانق بفضل اهلل القمم 
في ظل قائد محنك    

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
منطق��ة  أهال��ي  ع��ن  ونياب��ة  بأس��مه 
مك��ة المكرمة أس��مى آي��ات التهاني 
والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه 
»حفظه اهلل« مقاليد الحكم بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية خادم��ًا للحرمين 
العربي��ة  لألمتي��ن  وس��ندًا  الش��ريفين 
واإلسامية بالمواقف الشجاعة النبيلة 
بكل حزم وعزم نصرة للمستضعفين 
والمكلومي��ن ابتغ��اء مرض��اة اهلل ع��ز 
وج��ل والوق��وف ف��ي وج��ه األطم��اع 
التوس��وعية والحم��ات العدائي��ة ضد 

مملكتنا الحبيبة.
المناس��بة  ه��ذه  »إن   : س��موه  وق��ال 
الغالية عل��ى بادنا وعلى قلوب جميع 
أبناء الوط��ن تأتي ونح��ن ننعم باألمن 
بفض��ل  واالزده��ار  والتق��دم  واألم��ان 
اهلل ع��ز وج��ل أواًل ثم بفض��ل التاحم 
والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب 
الس��عودي الوف��ي األصي��ل, ويحتف��ل 
الوطن به��ذه الذك��رى العظيمة بكل 
التطويري��ة  باإلنج��ازات  واعت��زاز  فخ��ر 

وصف صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د ب��ن ناص��ر ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة جازان الذك��رى الرابعة للبيعة 

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
فيص��ل ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز أمي��ر 
منطق��ة الري��اض باس��مه ونياب��ة ع��ن 
أهالي منطقة الري��اض التهنئة لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 

بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.
وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: 
المنج��زات  تتوال��ى  ع��ام  بع��د  »ع��ام 
الهمم  الطموح��ات فتكبر  وتتعاظم 

المس��تويات  كل  عل��ى  المتاحق��ة 
بتوجيهاتك��م الهادف��ة إل��ى تحقي��ق 
الرخاء واالس��تقرار واالستدامة والريادة 
الت��ي  والمواط��ن  للوط��ن  المثالي��ة 
س��طرها المج��د وس��يخلدها التاري��خ 
على جميع األصعدة المحلية والعربية 

واإلسامية والدولية« .
الفيص��ل،  خال��د  األمي��ر  س��مو  وس��أل 
المول��ى ع��ز وج��ل، أن يحف��ظ خ��ادم 
الحرمي��ن الش��ريفين برعايت��ه ويؤي��ده 
بنصره وتوفيق��ه ،وللمملكة مزيدًا من 
التق��دم واالزده��ار والرق��ي ف��ي ظ��ل 

قيادته الحكيمة والرشيدة .

ونعان��ق بفض��ل اهلل القم��م في ظل 
قائ��د محن��ك وسياس��ي خبي��ر ورب��ان 
ماهر يقود هذه الباد بحكمة واقتدار 
ب��كل  والمواط��ن  الوط��ن  فاحتف��ل 

افتخار«.
وأَض��اف س��مو األمي��ر فيصل ب��ن بندر: 
»ح��زم وع��زم، عدال وب��ذل، بن��اء ونماء، 
رخ��اء واس��تقرار، حمل، رع��اه اهلل، هم 
الوط��ن فكس��ب الجول��ة، وحمل هم 
المواط��ن فأم��ر برؤية طموح��ة«، عادًا 
علين��ا  العزي��زة  الذك��رى  ه��ذه  س��مو 
جميع��ا بالفرص��ة العظيم��ة لتجدي��د 
ال��والء والبيع��ة، وتأكي��د التاح��م بين 
الش��عب والقيادة ف��ي ملحمة وطنية 
األش��قاء  وأغبط��ت  األع��داء  أذهل��ت 

واألصدقاء.
وف��ي الختام س��أل س��موه اهلل تعالى 
أن يحف��ظ قائد مس��يرتنا وس��مو ولي 
عه��ده األمين، وأن يحف��ظ لهذه الباد 
أمنها واس��تقرارها، وأن يحق��ق لها ما 

تصبو إليه من عزة ورفعة.
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الش��ريفين  الحرمين  المباركة لخ��ادم 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
الكثي��ر م��ن  بأنه��ا تحم��ل  »أي��ده اهلل« 
الخير والعطاء والم��كارم التي تامس 
أطياف��ه. بكاف��ة  المجتم��ع  ش��رائح 
وأك��د األمير محمد بن ناص��ر أن العهد 
الحرمي��ن  لخ��ادم  والزاه��ر  الميم��ون 
الشريفين »حفظه اهلل« اتسم بالحكمة 
ف��ي اتخ��اذ الق��رار ف��ي إص��دار األوامر 
المصيري��ة ما ينب��ئ عن وض��وح الرؤية 
ودق��ة اله��دف والحنك��ة ب��كل ما من 
شأنه التمشي مع روح العصر بمفهوم 
جدي��د ورؤية طموحة متمي��زة, وليس 
أدل عل��ى ذل��ك م��ن التح��ول الوطني 
)2020( الذي يش��هده الوط��ن بمختلف 
قطاعات��ه التنموية واالقتصادية وذلك 
 )2030( المملك��ة  رؤي��ة  منطل��ق  م��ن 
والت��ي جميعه��ا تص��ب ف��ي مصلحة 
الوط��ن والمواط��ن وتؤس��س لمرحلة 
. القادم��ة  المرحل��ة  توائ��م  جدي��دة 
وأض��اف س��مو أمي��ر ج��ازان أن ذك��رى 
الحرمي��ن  لخ��ادم  الرابع��ة  البيع��ة 
مجمله��ا  ف��ي  َتْحم��ل  الش��ريفين 
تش��مل  ونوعي��ة،  مهم��ة  أهداف��ًا 
س��بل  وتوفي��ر  المواط��ن  رفاهي��ة 
العي��ش الكري��م والحي��اة اآلمن��ة من 
الرخ��اء واالزده��ار للوط��ن والمواط��ن .
ون��وه س��موه بنتائ��ج ج��والت وزي��ارات 
لكاف��ة  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
المناطق التي عمقت الترابط األبوي بين 
القيادة والشعب وظهر ذلك جليًا في 
المشاعر الصادقة والمتبادلة مع أبنائه 
المواطنين للس��ير بالوط��ن نحو القمة 
والمج��د. وكذل��ك تمكي��ن الم��رأة من 
كافة حقوقها للمساهمة والمشاركة 
في مسيرة البناء لهذا الوطن الشامخ.
وق��ال أمير منطق��ة ج��ازان: »إن تعامل 
الح��ازم  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
والحاس��م ف��ي القضاي��ا الت��ي تحمل 
والش��عوب  وش��عبه  وطن��ه  ه��م 
العربي��ة واإلس��امية دلي��ل عل��ى بعد 
م��ع  التعام��ل  ف��ي  وحكمت��ه  نظ��ره 
ويس��عى  والقضاي��ا  األم��ور  مختل��ف 

دائم��ًا وأبدًا في س��بيل تخفيف ُمصاب 
البل��دان اإلس��امية والعربي��ة, وجم��ع 
التعام��ل  ف��ي  ص��ف,  وح��دة  ش��مل 
أنح��اء  كل  ف��ي  أمت��ه,  قضاي��ا  م��ع 
والس��ام«. الح��وار  بمفاهي��م  األرض 
وأش��ار س��موه إلى أن الملك سلمان بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود »رع��اه اهلل« ن��ذر 
نفس��ه وجهوده المخلصة في خدمة 
اإلسام والمس��لمين, وذلك من خال 
دعمه ومساندة المملكة الدائمة على 
الصعيد الدولي ونظرته االستش��رافية 
الع��ون  وتقدي��م  للمس��تقبل, 
للمحتاحين وحرصه الدائم على وحدة 
الصف ولّم الش��مل، كما س��ّخر خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين، كل اإلمكاني��ات 
لراح��ة ضي��وف الرحمن والس��هر على 
وضرب  وسامتهم،  وراحتهم  أمنهم 
أروع الُمُث��ل ف��ي التعام��ل م��ع أخوته 
وأشقائه في الدول العربية واإلسامية 
ف��ي دع��م الجه��ود الرامي��ة لتحقيق 
. المنطق��ة  ف��ي  واالس��تقرار  الخي��ر 
ومض��ى أمي��ر منطق��ة ج��ازان يق��ول: 
الحرمي��ن  خ��ادم  زال  وم��ا  كان  »لق��د 
الش��ريفين، حفظ��ه اهلل، حريص��ًا على 
تحقي��ق مقاصد الش��ريعة اإلس��امية 
في حف��ظ األم��ة ف��ي دينه��ا وأمنها 
ووحدته��ا وتآلفها وبعدها عن الفرقة 
والتناح��ر والتن��ازع ف��ي مواق��ف رائعة 
حازم��ة ليتمم بذلك مس��يرة اإلنجازات 
العظيمة بما يحق��ق القضاء على كل 
أش��كال التطرف ونبذ الغلو واإلرهاب«.
وأوض��ح س��موه أن المملك��ة ش��هدت 
خال األع��وام األربعة الماضية تطورات 
اإلنجازات  عكس��ت  كبرى  إس��تراتيجية 
النوعي��ة ف��ي عه��د خ��ادم الحرمي��ن 
وذل��ك  الحك��م  مقالي��د  تولي��ه  من��ُذ 
والمحاف��ل  األصع��دة  كاف��ة  عل��ى 
كم��ا  والدولي��ة،  واالقليمي��ة  المحلي��ة 
بمش��اريع  ج��ازان  منطق��ة  حظي��ت 
عماق��ة وتنمية اقتصادية مس��تدامة 
الخدم��ات  مس��توى  لرف��ع  ته��دف 
وتأمي��ن الوظائف للش��باب والش��ابات 
ج��ازان  مصف��اة  إنش��اء  خ��ال  م��ن 

للصناع��ات  ج��ازان  ومدين��ة  للبت��رول 
األساس��ية والتحويلية وربطها بالهيئة 
فض��ًا  أرامك��و،  وش��ركة  الملكي��ة 
وإنت��اج  البتروكيمائي��ة  المش��اريع  ع��ن 
المي��اه  وتحلي��ة  والكهرب��اء  الطاق��ة 
عب��ر مش��روع توس��عة محط��ة تحلية 
الش��قيق للمياه المحاة وبدء مش��روع 
مط��ار المل��ك عبداهلل الدول��ي الجديد 
الكب��رى. المش��روعات  م��ن  والعدي��د 
وقال س��موه قي ختام كلمت��ه: »تأتي 
الذك��رى الرابعة للبيعة لتذكرنا جميعًا 
بال��دور العظي��م للثق��ة المتبادل��ة بين 
مس��يرة  إلكم��ال  والش��عب  القائ��د 
المتس��ارع  والبن��اء  والنهض��ة  التط��ور 
حفظ��ه  الزاه��ر،  عه��ده  ظ��ل  ف��ي 
اهلل، وأم��ده بعون��ه وتوفيق��ه«. س��ائًا 
وطنن��ا  عل��ى  يدي��م  أن  تعال��ى  اهلل 
نعم��ة األم��ن واألم��ان في ظ��ل قيادة 
وس��مو  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
ول��ي عه��ده األمي��ن، حفظهم��ا اهلل.

 أمير منطقة تبوك  

   األمير فهد بن سلطان 
بن عبد العزيز: ذكرى البيعة 

تأتي في كل عام لتذكرنا 
بما تعيشه البالد من نعم 

في شتى المجاالت   

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
فهد بن س��لطان ب��ن عبد العزي��ز أمير 
منطق��ة تب��وك, أن ذك��رى البيعة تأتي 
في كل ع��ام لتذكرنا بح��ال الباد وما 
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 أمير منطقة الشرقية  

   األمير سعود بن نايف بن 
عبدالعزيز: خادم الحرمين 
الشريفين قائد جعل أمن 
بالده ورفاهية مواطنيه 

همه األول    

أك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��عود بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز أمير 
الذك��رى  أن  الش��رقية،  المنطق��ة 
الحرمي��ن  خ��ادم  لبيع��ة  الرابع��ة 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز آل سعود »حفظه اهلل« وتوليه 
مقالي��د الحك��م، تحل عل��ى الوطن 
وه��و »أي��ده اهلل« يس��ير عل��ى طريق 
وال��ده المؤس��س المل��ك عبدالعزيز 
المل��وك  ث��راه« وإخوان��ه  »طي��ب اهلل 
الوط��ن  بن��اء  ف��ي  اهلل«  »رحمه��م 

والرقي به في شتى المعالم.
المناس��بة:  به��ذه  س��موه  وق��ال 
»يح��ق للوط��ن في ذك��رى البيعة أن 
يفتخ��ر وللمواط��ن أن يحتفي بهذه 
المناسبة، بملك الحزم والعزم، ملك 
اهلل،  حفظ��ه  العظيم��ة،  المواق��ف 
الت��ي أثبت��ت للجمي��ع حنك��ة القائد 
الذي جع��ل من أمن وس��امة باده 
ورفاهية ورخ��اء مواطنيه َهّمُه األول 
المواطن  الش��اغل، بوصف  وش��غله 
ش��ريك مهم في النهضة التنموية 
للمملكة، وهو م��ا يؤكده، أيده اهلل، 
في جمي��ع خطابات��ه وكلماته التي 
الس��نوي ف��ي  كان آخره��ا خطاب��ه 

مجلس الشورى«.
المنطق��ة  أمي��ر  س��مو  وأض��اف 
الش��رقية قائًا: »إن خادم الحرمين 
الش��ريفين، رع��اه اهلل، عم��ل عل��ى 
المؤسس��������ات  دول������ة  بن�����������اء 
والمعلوم����اتي��ة التي تس��هم في 
أوام��ره  أن  حي��ث  الوط��ن،  خدم��ة 
الملكية، حفظه اهلل، تتضمن حلواًل 
تنموية فّعالة لمواجهة التحديات, 
ورفع قدرات الكفاءة مع التوس��ع 
في الخدم��ات التي تنعكس إيجابًا 
عل��ى  والحف��اظ  المواط��ن,  عل��ى 
المق��درات والثوابت«، س��ائًا اهلل عز 
وج��ل أن يحف��ظ خ��ادم الحرمي��ن 
عه��ده  ول��ي  وس��مو  الش��ريفين, 
األمي��ن، وأن يحف��ظ بادن��ا من كل 
س��وء وأن يديم علين��ا نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.

تعيش��ه من نعم في ش��تى المجاالت 
وأهما نعمة األمن واألمان.

وق��ال س��موه ف��ي تصري��ح ل��ه به��ذه 
المناسبة: »ش��رف لي أن أتوجه لشعب 
المملك��ة العربية الس��عودية بالتهنئة 
لخ��ادم  الرابع��ة  البيع��ة  ذك��رى  ف��ي 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 

عبد العزيز آل سعود، حفظه اهلل«.
وأض��اف: »تأتي الذك��رى الرابعة لخادم 
الع��ام  ه��ذا  الش��ريفين  الحرمي��ن 
بالمصادفة م��ع زيارته، أي��ده اهلل، قبل 
أس��ابيع قليلة لمنطقة تبوك, وجولته 
عل��ى مناطق ع��دة من وطنن��ا الغالي, 
ولقاءه بأبنائ��ه وبناته المواطنات, وهي 
تأكي��د للعاق��ة التي تربط ه��ذه الباد 
قيادة وشعبًا بعضهم ببعض, وتأكيد 
المل��ك  الجمي��ع ح��ول  التف��اف  عل��ى 
المف��دى وس��مو ول��ي العه��د وحول 
بادهم وقبل كل شيء حول دينهم«.
وسأل األمير فهد بن سلطان في ختام 
تصريح��ه, اهلل ع��ز وج��ل أن يم��ن على 
هذه الب��اد بالعزة وأن يمن على خادم 
الحرمين الشريفين بطول العمر وسمو 
ول��ي عه��ده األمين, ولهم من��ا الوفاء 
والعم��ل الص��ادق وش��عب المملك��ة 
ش��عب عظيم ويس��تحق كل عظيم.

 أمير منطقة نجران 

   األمير جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد: 

ما حققه خادم الحرمين 
الشريفين تجاه وطنه وأمته 
منبع فخر لكل مواطن   

رفع صاح��ب الس��مو األمير جل��وي بن 
عبدالعزي��ز ب��ن مس��اعد أمي��ر منطقة 
نجران، باسم أهالي المنطقة وباسمه، 
التهنئ��ة لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
،بمناس��بة الذكرى الرابع��ة لتوليه »رعاه 

اهلل« مقاليد الحكم .
وقال س��موه في ه��ذه المناس��بة: »إن 
ذك��رى البيعة ش��عور ال يتج��دد بل هو 
م��ازم ف��ي وج��دان كل مواط��ن في 

هذا الوطن المعطاء«.
وأضاف قائًا: »إن الذكرى الرابعة لبيعة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين، أيده اهلل، 
الس��عودية،  العربي��ة  للملك��ة  مل��ًكا 
تخت��زل ما يحمله الش��عب م��ن انتماء 
لوطن��ه ووالء للقيادة وال أدل على ذلك 
وص��ف صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدف��اع، للمواط��ن ب�«العظي��م«، وقوة 

همته ب�«جبل طويق«.
وأكد س��مو األمير جلوي بن عبدالعزيز 
أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين 
من منج��زات ومكتس��بات ه��ي منبع 
ول��كل  مواط��ن،  ل��كل  واعت��زاز  فخ��ر 
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 أمير منطقة القصيم  

   األمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود بن 

ت  عبد العزيز: المملكة خطَّ
خطواٍت عظيمًة في عهد 

الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود   

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
الدكتور فيصل بن مش��عل بن س��عود 
ب��ن عبد العزي��ز أمير منطق��ة القصيم 
ت  أن المملكة العربية الس��عودية خطَّ
خط��واٍت عظيم��ًة ف��ي عه��د خ��ادم 
الحرمي��ن الش��ريفين، المل��ك س��لمان 
ب��ن عبد العزيز آل س��عود »حفظه اهلل« 
وحقق��ت ُمنج��زاٍت وضعته��ا بج��دارٍة 
واس��تحقاٍق في أعلى السلم التنموي، 

مسلم وعربي صادق.
ونوه س��موه بجه��ود المل��ك المفدى 
والمس��لمين  اإٍلس��ام  خدم��ة  ف��ي 
وتجلى ذلك في عنايته الفائقة بخدمة 
وعمارة الحرمين الش��ريفين، ومواقفه 
الثابت��ة تج��اه قضاي��ا األمتي��ن العربي��ة 
واإلس��امية، في حف��ظ الدين الحنيف 
وخدمته، وص��ون العروب��ة، إضافة إلى 
دوره العالم��ي عبر جهوده اإلنس��انية، 

ونشره للخير والسام والمحبة.
ودعا سمو أمير منطقة نجران، المولى 
أن يحف��ظ خادم الحرمين الش��ريفين، 
ويؤيده بنصره، ويمد في عمره، ويديم 
يش��د  وأن  والعافي��ة،  الصح��ة  علي��ه 

عضده بسمو ولي عهده األمين .

وذل��ك لم يك��ن ليأتي ل��وال فضل اهلل 
ث��م القي��ادة الحكيمة التي تس��توعب 
متغي��رات العص��ر وض��رورة المواكب��ة 
بُخطٍط جديدة، ورؤيٍة أكثر استش��رافًا 
للمستقبل وقراءًة لمتطلباته، والعمل 
على تنفيذه��ا بكل الحزم الذي يجعل 

شعبنا أكثر أمنًا ورخاًء وازدهارًا.
صف��ًا  نق��ف  إذ  ن��ا  »إنَّ س��موه:  وق��ال 
واح��دًا خلف س��يدي خ��ادم الحرمين 
الشريفين وس��نده وعضده سمو ولي 
د  ُنج��دِّ إنَّم��ا  اهلل،  حفظهم��ا  العه��د، 
العه��د ونح��ن نحتفل بذك��رى البيعة 
الرابع��ة التي تحل ف��ي الثالث من ربيع 
اآلخر 1440ه�، وبادنا تمضي في مسيرة 
الخير والعطاء والنم��اء، وتحصد مزيدًا 
م��ن المنج��زات الت��ي تؤس��س النتقاٍل 
تنم��ويٍّ كبي��ٍر يرتق��ي إل��ى طموحاتنا 
الوطني��ة، والحف��اظ على مكتس��باتنا 
وإرثنا وأصالتنا، وتطوير مواردنا البشرية 
والطبيعي��ة حت��ى ننجز النهض��ة التي 
نخطط لها في جميع المناطق بتوازٍن 

وشموليٍة في الجوانب كافة«.
وأض��اف األمير فيصل بن مش��عل: »إنَّه 
العه��د في ي��وم البيع��ة، يتج��دد بأن 
نبق��ى س��ندًا وعض��دًا وعون��ًا لمليكنا 
وس��مو ول��ي عه��ده األمي��ن، تأكي��دًا 
لمجدن��ا،  وتعزي��زًا  الوطني��ة،  لُلْحَمتن��ا 
وأداء ألمان��ة ف��ي أعناقن��ا، ب��أن نبق��ى 
ب��كل  ونعم��ل  لقيادتن��ا،  مخلصي��ن 
جهدن��ا وقوتن��ا م��ن أج��ل أن ترتق��ي 
بادنا، ونسهم في تطورها وتنميتها، 
ومواصلة المس��يرة التي ابتدأت بجهد 
وكف��اح المؤس��س المل��ك عبدالعزيز، 
األماج��د  واألس��اف  ث��راه،  اهلل  طي��ب 
الذين أعان��وه في بناء دولتنا، وترس��يخ 

أقدامها بين األمم والش��عوب«.
بيعتن��ا  »نج��دد  قائ��ًا:  س��موه  وتاب��ع 
الش��ريفين،  الحرمين  خ��ادم  لس��يدي 
ونؤك��د على والئن��ا وانتمائن��ا، ألن ذلك 
هو دورنا وواجبنا وس��ر قوتن��ا وقدرتنا 
على مواجه��ة تحدياتن��ا، فمليكنا بما 
لدي��ه من العزم والحزم وس��داد الرأي 
وق��وة الش��كيمة، يعب��ر بن��ا الزمن إلى 

حي��ث طموحاتن��ا ف��ي وط��ٍن عصري، 
يس��تثمر جميع م��وارده م��ن أجل خير 
وه��ي  فبادن��ا  واإلنس��انية،  اإلنس��ان 
باد الحرمي��ن الش��ريفين، وأرض الخير 
واألم��ان له��ا دور كبي��ر ومس��تمر في 
خدمة البشرية على مختلف أجناسها 
وعقائده��ا، وذل��ك م��ا تثبت��ه األرق��ام 

واإلحصاءات األممية«.
وأوض��ح األمير فيصل بن مش��عل أنه 
ف��ي ه��ذه الذك��رى العظيم��ة نثبت 
ن��ا على قل��ب رجل  للعال��م بأس��ره أنَّ
واح��د خل��ف قائدن��ا وملكن��ا ال��ذي 
يب��ذل أقصى جهده م��ن أجل توفير 
األمن واألمان والسام والتنمية لكل 
مواطن سعودي، فهدفه دومًا فيه 
صالح المواطن السعودي، والصعود 
بالوط��ن إل��ى أعل��ى درج��ات التنمية 
والرخ��اء واالس��تقرار، وذلك م��ا تتميز 
به��ا بادن��ا على م��ر تاريخه��ا، فهي 
نم��وذج للتعاي��ش والنم��و والتط��ور، 
وعمي��ق المحبة والوف��اء بين القيادة 

وشعبها.
وأضاف: »نج��دد العهد في يوم البيعة 
ب��أن نخل��ص الجه��د جميعًا م��ن أجل 
ه��ذا الوط��ن الغالي، ودع��م توجهات 
قيادتنا ف��ي أعمال البناء والعطاء الذي 
ال يتوق��ف، ويتج��اوز جمي��ع الصع��اب 
بحول اهلل تعالى وقدرت��ه، ثم بتكاتف 
والتحام أبناء الش��عب م��ع قيادتهم، 
فذل��ك نموذجنا ال��ذي نقدمه للعالم 
والتاري��خ، م��ن حي��ث االلتف��اف وال��والء 
والس��مع والطاع��ة، وذلك م��ن مبادئ 
دينن��ا الحنيف وثوابتنا الوطنية وأعرافنا 
االجتماعي������ة وأخاقن������ا الش��خصية 
إنَّ وطنن��ا يمض��ي بع��زٍم نح��و غايات��ه 
التنموي��ة، ونش��هد كل ي��وم إنج��ازاٍت 
تصافح السحاب، وتقدم للعالم تجربًة 
مذهلًة ومستمرًة في العمل والتطور، 
وذلك لن يتوقف أو يتأخر بإذن اهلل ألنَّنا 
بن��اٌء متماس��ٌك وكتل��ٌة واح��دٌة تنطلق 
نح��و هدٍف اس��تراتيجيٍّ وه��و بناء هذا 
الوطن عل��ى النحو الذي يرضينا ويرقى 

إلى طموحاتنا«.
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 أمير منطقة الباحة  

   األمير الدكتور حسام 
بن سعود بن عبدالعزيز: 
في ذكرى البيعة الرابعة 

لخادم الحرمين الشريفين 
تتسابق اإلنجازات وتتعاظم 

المنجزات    

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الباحة، باس��مه ونيابة عن 
أهال��ي منطق��ة الباح��ة أس��مى آي��ات 
التهان��ي والتبريكات لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود »حفظه اهلل« بمناسبة ذكرى 
البيعة الرابعة لتولي��ه مقاليد الحكم، 
مؤكدًا أن هذه الذكرى مناس��بة غالية 
وعزيزة على الجميع وتجّس��د أس��مى 
معان��ي الوف��اء وأص��دق ال��والء لقائ��د 
المسيرة وباني نهضتها سلمان العزم 

 أمير منطقة المدينة المنورة  

   األمير فيصل بن سلمان 
بن عبدالعزيز: مرحلة 

اإلصالحات الشاملة في هذا 
العهد الزاهر قامت على 

أسس متينة وانطلقت من 
رغبة مجتمعية صادقة   

واختت��م أمير منطق��ة القصيم فائًا: 
»ومع س��لمان الحزم والع��زم، تمضي 
بأعظ��م  الس��يرة  وتتعط��ر  المس��يرة 
ف��ي  التنمي��ة  ومش��اريع  اإلنج��ازات 
جمي��ع رب��وع الوط��ن لخي��ر ورفاهي��ة 
المواط��ن في أي مق��ام من ثرى هذه 
الب��اد الطيب��ة، وم��ع ه��ذه المش��اعر 
والصادق��ة  العميق��ة  الوجداني��ة 
نمتل��ك طاق��ًة حيوي��ًة ف��ي مواصل��ة 
الحكيمة  القي��ادة  العم��ل ومس��اندة 
في جمي��ع خططها، حت��ى تظل راية 
التوحي��د خفاق��ًة ترفرف عالي��ًا عنوانًا 
لوط��ن الحب والس��ام والمج��د بإذن 

اهلل تعال��ى وحول��ه وقوت��ه«. 

والحز »أيده اهلل«.
ونوه سموه في كلمة بهذه المناسبة، 
بم��ا حققت��ه الب��اد ف��ي عه��د خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز، وم��ا خطت��ه م��ن خطوات 
كبي��رة نح��و الرقي والتق��دم واالزدهار 
حي��ث  واالس��تقرار،  واألم��ن  والتط��ور 
ارتس��مت عل��ى وج��وه كل المواطنين 
الغالي��ة  مملكتن��ا  ف��ي  والمواطن��ات 
بص��ادق  مقروًن��ة  واالبته��اج  الفرح��ة 
الش��ريفين  الحرمي��ن  لخ��ادم  الدع��اء 

بدوام الصحة وطول العمر.
وقال س��مّوه: »إن ذكرى البيعة الرابعة 
تح��ل  الش��ريفين،  الحرمي��ن  لخ��ادم 
ونح��ن نعي��ش ف��ي واح��ة م��ن األمن 
ورغد م��ن العيش، فتتس��ابق اإلنجازات 
وتتعاظ��م المنج��زات فتكب��ر اآلم��ال، 
وتزيد الطموحات عندما نس��ابق الزمن 
حكيم��ة،  وقي��ادة  راس��خة،  بعقي��دة 
ورؤية تؤس��س لغ��ٍد زاهر مش��رق بإذن 
اهلل، لينع��م أبن��اء هذا الوط��ن بالراحة 
والرفاهية، وكما أك��د الملك المفّدى، 
أي��ده اهلل،  في عدد من المناس��بات أن 
اإلنس��ان الس��عودي هو هدف التنمية 

األول«.
الباح��ة  منطق��ة  أمي��ر  س��مو  وأش��ار 
إل��ى ح��رص ودع��م خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين، حفظه اهلل، للمضي ٌقدمًا 
نحو تحقي��ق رؤية المملك��ة 2030 هذه 
الرؤية التي يقود مس��يرتها سمو ولي 
العهد، لتش��ّكل نقلة نوعية للمملكة 
ف��ي المج��االت كاف��ة قوامه��ا ثوابت 
هذه الب��اد.. وغاي��ة أهدافها الش��باب 
الس��عودي الذين بهم وبس��واعدهم 
الفتية نستش��رف مس��تقبًا س��عوديًا 
واع��دًا تك��ون في��ه المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية في مقدمة شعوب ودول 
وتوفيق��ه،  اهلل  ب��إذن  األول،  العال��م 
مؤك��دًا س��موه أن التنمي��ة ف��ي وتيرة 
متصاع��دة رغم ما يعاني��ه العالم من 
تقلبات اقتصادية، منوهًا بقوة اقتصاد 
ف��ي  العم��ل  نح��و  واس��تمراره  بادن��ا 

مختلف برامج التنمية الشاملة.

وأضاف س��مّو أمي��ر الباح��ة: »إن الملك 
بخدم��ة  عن��ي  اهلل،  حفظ��ه  س��لمان، 
الحرمين الش��ريفين وحِرص على راحة 
الزوار من الحجاج والمعتمرين، فس��خر 
لهم اإلمكانات ومختلف التس��هيات 
اإلس��امية  الرس��الة  ه��ذه  لتحقي��ق 
يلي��ق  ال��ذي  بالمس��توى  العظيم��ة 

بشرفها وسمو غايتها وجليل قدرها«.
وأوضح س��مو األمير حس��ام بن سعود 
أن اإلنجازات الكبي��رة للمملكة ودورها 
القي��ادي ف��ي الجان��ب الخارجي يؤكد 
حرص خادم الحرمين الش��ريفين »رعاه 
اهلل« ب��أن المملكة ماضي��ة في توجيه 
المنطقة نحو األمن والس��ام والعمل 
القضاي��ا  م��ن  الكثي��ر  معالج��ة  عل��ى 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 
ش��اهدة  المملكة  مواق��ف  وس��تظل 
الزم��ن ومحفوظ��ة ف��ي  عل��ى م��دار 
ذاك��رة التاري��خ، إضاف��ة إل��ى موقفها 
الحازم ف��ي محاربة اإلره��اب بمختلف 
أش��كاله وصوره والتص��دي له لتحقيق 

األمن واالستقرار في العالم.
وس��أل س��مّوه ف��ي خت��ام كلمته اهلل 
عز وج��ل، أن يحفظ له��ذه الباد أمنها 
واس��تقرارها وازدهارها في ظل قيادة 
خادم الحرمين الش��ريفين وسمو ولي 

عهده األمين.
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رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
فيص��ل بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز أمير 
باس��مه  المن��ورة,  المدين��ة  منطق��ة 
وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
للبيع��ة,  الرابع��ة  الذك��رى  بمناس��بة 
المناس��بة  ه��ذه  أن  س��موه  مؤك��دًا 
العزيزة تجّس��د مش��اعر الحب والوفاء 

لقائد مسيرتنا »رعاه اهلل«.
به��ذه  تصري��ح  ف��ي  س��موه  وق��ال 
المناس��بة: » ب��كل فخر واعت��زاز  تتواصل 
العط��اءات ف��ي ه��ذا العه��د الزاه��ر، 
التنمي��ة  مس��يرة  اس��تمرار  أج��ل  م��ن 
بالمواط��ن  واالهتم��ام  المس��تدامة، 
وتلبية احتياجات��ه ومتطلباته وتحقيق 
الرفاهية والعي��ش الكريم له، وقامت 
المرحلة االصاحية الش��املة في عهد 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
سلمان بن عبد العزيز، على أسس متينة، 
وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة، 
تحققت من خالها طف��رة نوعية من 
واالقتصادية،  االجتماعي��ة  االصاح��ات 
م��ن  العدي��د  ثماره��ا  بي��ن  م��ن  كان 
المش��اريع التنموي��ة الكب��رى، واالنفتاح 
على االستثمار العالمي من أجل تنويع 
االقتص��اد«.   ركائ��ز  ودع��م  اإلي��رادات 
»لق��د وض��ع خ��ادم   وأض��اف س��موه: 
ف��ي  المواط��ن  الش��ريفين  الحرمي��ن 
صدارة أولوياته، وما جولته األخيرة التي 
ش��ملت عددًا من مناطق المملكة، إال 
تجس��يد على هذا االهتمام المتواصل، 
والذي تبلور بإطاق وتدش��ين منظومة 
مشاريع تنموية بأكثر من 100 مليار ريال، 
ول��م يكن مس��تغربًا أن نش��هد طوال 
هذه الجولة الميمون��ة حالة رائعة من 

التاحم بين القيادة والشعب«.
المدين��ة  منطق��ة  أمي��ر  س��مو   ون��ّوه 
المنورة بما ش��هدته المملكة في هذا 
العهد الزاه��ر بقيادة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود »أيده اهلل« من مكانة دولية 
رفيع��ة المس��توى، ف��ي ظ��ل أوض��اع 

 أمير منطقة حائل 

   األمير عبد العزيز بن 
سعد بن عبدالعزيز: ذكرى 

البيعة لها أثرها على 
الوطن وأبنائه لما تحقق 

فيها من النماء وبناء 
المستقبل   

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
عب��د العزي��ز ب��ن س��عد ب��ن عبدالعزيز 
أمير منطقة حائ��ل, أن الذكرى الرابعة 
لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« لها وقعها الخ��اص على النفس, 
كما أن لها أثرها على الوطن وأبنائه لما 
تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: 
»منذ تولي خادم الحرمين الش��ريفين، 
رع��اه اهلل، مقالي��د الحك��م تع��زز دور 

المعايي��ر  اخت��ال  نتيج��ة  مضطرب��ة 
الدولية، وذلك بفضل حكمته وس��عيه 
الدؤوب من أجل حماية مصالح الوطن 
العربي��ة واإلس��امية، ويتجلى  واألم��ة 
ذلك في حجم المس��اعدات اإلنسانية 
المقدم��ة للعدي��د م��ن الدول, س��ائًا 
اهلل جل وع��ا أن يحفظ بادنا في ظل 
رائ��د نهضتن��ا الحديث��ة، وأن يعيد هذه 
المناس��بة الغالية علين��ا، ووطننا ينعم 
برغ��د العي��ش والطمأنين��ة ف��ي األمن 

والخير واالستقرار.

فالمل��ك  ودولي��ًا,  إقليمي��ًا  المملك��ة 
بمكان��ة  يحظ��ى  اهلل،  أي��ده  س��لمان، 
المختل��ف  لتعامل��ه  دولي��ًا،  مرموق��ة 
مع المتغيرات التي ط��رأت وتطرأ على 
كاف��ة األصع��دة اقتصاديًا وسياس��يًا، 
ما جع��ل بلدنا من��ارة للعط��اء والبناء«.
ب��ن س��عد  وتاب��ع األمي��ر عب��د العزي��ز 
الحرمي��ن  خ��ادم  »إن  عبدالعزي��ز:  ب��ن 
دائم��ًا  يس��عى  اهلل،  أي��ده  الش��ريفين، 
إل��ى وضع وطنه وش��عبه في مقدمة 
العالم، وهو التوجه ال��ذي أكدته رؤية 
المملك��ة 2030م فح��رص على رفاهية 
ش��عبه، ونهضة باده، وق��ام بالعديد 
من المب��ادرات والمش��روعات التنموية 
للمواط��ن  تضم��ن  الت��ي  الضخم��ة 
والحي��اة  العي��ش  رغ��د  الس��عودي 
الكريمة، وس��ط مجتمع آمن وصحي، 
ُيسِهم شبابه في بنائه، بتنمية متوازنة«.

وأش��ار س��موه إل��ى الج��والت الملكية 
الكريم��ة لمناطق المملكة, وتدش��ين 
مش��روعات الخي��ر, وم��ا أظهرت��ه تلك 
الزيارات الميمونة م��ن تاحم كبير بين 

القيادة والشعب.
ورفع س��مو أمير منطقة حائل باسمه 
التهنئ��ة  المنطق��ة,  أهال��ي  وباس��م 
بمناس��بة الذكرى الرابعة لبيعة خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
مجددًا سموه البيعة والوالء واإلخاص 
لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين, وس��مو 
ول��ي عه��ده األمي��ن »حفظهم��ا اهلل« 
داعي��ًا المول��ى القدير أن يت��م توفيقه 
وأن تبق��ى بادنا عنوانًا لألم��ن والرخاء.
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واالجتماعي��ة  والصحي��ة  والتعليمي��ة 
والصناع��ة  والمواص��ات  والنق��ل 
والكهرب��اء والمي��اه والزراع��ة وغيره��ا، 
لتش��كل في مجملها إنج��ازات جليلة 
تميزت بالش��مولية والتكام��ل في بناء 

الوطن وتنميته«.
وأوض��ح س��موه أن كل ذل��ك يتحق��ق 
في أجواء ثقافية محفزة ش��دد عليها 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
في جميع خطاباته م��ع تأكيده »رعاه 
الديني��ة  بالثواب��ت  االلت��زام  عل��ى  اهلل« 
والوطني��ة الت��ي تق��وم عل��ى العدالة 
واالعت��دال واالحت��رام ونب��ذ التعص��ب 

والتطرف واالنحال واإلقصاء.
التنموي��ة  بالمش��اريع  س��موه  وأش��اد 
والتطويري��ة الت��ي ش��هدتها منطق��ة 
الحدود الش��مالية في زيارتة الميمونة 
عل��ى  وحرص��ه  للمنطق��ة  اهلل«  »أي��ده 
االلتقاء بأبنائ��ه المواطنين والمواطنات 
وتدش��ين 65 مشروًعا بقيمة 10 مليارات، 
وع��د  بمدين��ة  مش��روعات  وتدش��ين 
الش��مال بقيم��ة 55 مليار ري��ال، ووضع 
حج��ر األس��اس لمش��روعات بقيمة 30 

مليار ريال.
وف��ي خت��ام تصريحه قال س��موه: »إن 
الحدي��ث ع��ن ه��ذه المناس��بة وما تم 
من خالها من إنجازات تش��كل اللبنات 
األولى في مس��يرة رؤي��ة 2030 المباركة 
يبعث في نفوسنا شعورًا كبيرًا باألمل 
واالطمئنان على مس��تقبل هذه الباد 
الغالية. ش��عورًا ناجمًا عن ثقة راسخة 
في القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 
الش��ريفين ولس��مو ولي عهده األمين 
حفظهم��ا اهلل وأدامهم��ا ذخ��رًا ف��ي 
اهلل  س��ائًا  والوط��ن«،  الدي��ن  خدم��ة 
تعال��ى أن يحف��ظ الوط��ن وأن يدي��م 

عليه نعمة األمن واالستقرار والرخاء .

الوف��اء وص��دق ال��والء لقائ��د عظي��م 
خطت الباد بحزمه وعزمه بعد توفيق 
اهلل خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم 
والرفع��ة واالزدهار واألمن واالس��تقرار.
وأض��اف األمي��ر فيص��ل ب��ن خال��د ب��ن 
سلطان قائًا: »في عهد الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، حفظه اهلل، 
المملك��ة بسياس��اته  الزاه��ر حقق��ت 
الحكيم��ة وفي م��دة وجي��زة تحوالت 
فكرية، وإنجازات محلية ودولية نوعية 
أس��باب  الكري��م  للمواط��ن  حقق��ت 
العي��ش الكري��م والمش��اركة الفاعلة 
ف��ي خدم��ة وتنمي��ة باده��م بكافة 
المج��االت وف��ق رؤي��ة 2030 وبرامجه��ا 
التنفيذي��ة ومبادراتها التش��غيلية التي 
حش��دت ووحدت الجه��ود والطاقات 
ووجهته��ا  ونس��قتها  واإلمكان��ات 
نح��و تحقيق أه��داف تنموي��ة واضحة 
ومحددة، كما دفعت المملكة للمزيد 
من المش��اركة في تحقيق االس��تقرار 
السياس��ي واالقتص��ادي العالم��ي من 
خ��ال السياس��ات النفطي��ة الحكيمة 
للمنظم��ات  الفاع��ل  واالنضم��ام 
الدولي��ة المعنية بالتنمي��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافية وحماية البيئة، 
وم��ا صاحب ذل��ك من تطبي��ق لمبادئ 

الشفافية ومحاربة الفساد«.
وتاب��ع س��موه بقول��ه: »إن��ه من��ذ تولي 
الش��ريفين،  الحرمي��ن  خ��ادم  م��والي 
رع��اه اهلل، مقاليد الحك��م، والمملكة 
تش��هد العديد من المنجزات التنموية 
العماقة في كاف��ة مناطقها الثاثة 
عش��رة وبش��كل مت��واٍز بتفعي��ل مبدأ 
القطاعي��ن  بي��ن  والتع��اون  الش��راكة 
غي��ر  والقط��اع  والخ��اص  الحكوم��ي 
الربح��ي بما يحق��ق التكام��ل التنموي 
واالقتصادي واالس��تثمار األمثل لموارد 
هذه القطاع��ات الثاثة كافة في ظل 
نظ��ام حوكم��ة دقي��ق وص��ارم وغير 
مسبوق لتحقيق االستدامة والفاعلية 
والكف��اءة واألث��ر، األم��ر ال��ذي انعكس 
إيجابًا على كم ونوع وجودة المشاريع 
االقتص��ادي��ة  القط����اع��ات  بمختل��ف 

 أمير منطقة الحدود الشمالية 

   األمير فيصل بن خالد 
بن سلطان بن عبدالعزيز: 

ذكرى البيعة تجسد أسمى 
معاني الوفاء لقائد خطت 

البالد بحزمه وعزمه نحو 
الرقي والتقدم    

رف��ع صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
ب��ن  س��لطان  ب��ن  خال��د  ب��ن  فيص��ل 
الح��دود  منطق��ة  أمي��ر  عبدالعزي��ز 
الحرمي��ن  التهنئ��ة لخ��ادم  الش��مالية 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود »حفظه اهلل« بمناسبة ذكرى 

البيعة الرابعة.
وقال س��موه في تصريح لوكالة األنباء 
الس��عودية: »تحتف��ي المملك��ة وطنًا 
ومواطنًا بالذكرى الرابعة لتولي خادم 
اهلل،  حفظ��ه  الش��ريفين،  الحرمي��ن 
مقالي��د الحك��م ف��ي الب��اد، الحافلة 
واإلنج��ازات  التط��ورات  م��ن  بالعدي��د 
المتس��ارعة على المس��تويين المحلي 
والدول��ي، وف��ق رؤي��ة وطنية ش��املة 
الوط��ن  تنمي��ة  متطلب��ات  تس��توعب 
وتلبي��ة احتياج��ات المواط��ن وتمكينه 
م��ن المش��اركة ف��ي مس��يرة التنمية 

المباركة«.
ووصف سموه ذكرى البيعة بالمناسبة 
العزي��زة الت��ي تجس��د أس��مى معاني 
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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة ويفتتح أجنحة 

منطقتي تبوك والجوف ودولة إندونيسيا

الجنادرية � واس
رعى خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« بع��د عص��ر يوم الخمي��س 13 ربيع 
اآلخر 1440ه� الموافق 20 ديسمبر 2018م، 
حفل افتت��اح المهرجان الوطني للتراث 
والثقاف��ة في دورت��ه الثالث��ة والثاثين، 
ال��ذي تنظم��ه وزارة الح��رس الوطن��ي 
بالجنادري��ة تحت عن��وان »وف��اء ووالء«.
إل��ى  المف��دى  المل��ك  وص��ول  ول��دى 
مق��ر المهرج��ان بالجنادري��ة، كان في 
اس��تقباله »أي��ده اهلل« صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر فيص��ل ب��ن بن��در ب��ن 

الري��اض،  منطق��ة  أمي��ر  عبدالعزي��ز 
وصاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
ب��ن عبدالرحم��ن ب��ن عبدالعزي��ز نائ��ب 
أمير منطقة الرياض، وصاحب الس��مو 
األمير خال��د بن عبدالعزيز بن عياف وزير 
الح��رس الوطن��ي رئيس اللجن��ة العليا 
للمهرج��ان الوطن��ي للت��راث والثقافة، 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  الس��مو  وصاح��ب 
عبدالعزي��ز ب��ن عي��اف المش��رف العام 
على مهرجان الجنادرية، ومعالي نائب 
وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة 
العليا للمهرجان األستاذ عبدالمحسن 
ب��ن عبدالعزي��ز التويج��ري، وع��دد م��ن 

المسؤولين.
بع��د ذل��ك اس��تقبل خ��ادم الحرمي��ن 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود »رعاه اهلل« سمو الشيخ نواف 
األحم��د الجابر الصباح ول��ي عهد دولة 
الكويت، وسمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي 
لجالة مل��ك مملكة البحرين، وس��مو 
الش��يخ عبداهلل ب��ن زايد آل نهي��ان وزير 
بدول��ة  الدول��ي  والتع��اون  الخارجي��ة 
االم��ارات العربي��ة المتح��دة، وصاح��ب 
الس��مو الس��يد ش��هاب ب��ن ط��ارق آل 
سعيد مستش��ار جالة سلطان ُعمان.
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إثر ذلك عزف السام الملكي.
وبعد أن أخذ المل��ك المفدى وضيوفه 
مكانهم في المنصة الرئيسة للحفل، 
تلي��ت آيات م��ن القرآن الكري��م. ثم بدأ 
سباق الهجن السنوي الكبير، كما أدت 
مجموع��ة م��ن الفرق عروضًا ش��عبية.
وبع��د نهاي��ة س��باق الهجن الس��نوي 
الكبير، سلم خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل« الجوائز للفائزين الخمسة 
األوائل في السباق. ثم تشرف بالسام 
عل��ى خ��ادم الحرمين الش��ريفين رعاة 
المهرج��ان الوطن��ي للت��راث والثقافة.
الحرمي��ن  خ��ادم  أدى  ذل��ك  بع��د 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، وأصحاب السمو والمعالي 
ص��اة  والحض��ور  المملك��ة  وضي��وف 
المغ��رب. ث��م ش��رف خ��ادم الحرمين 
الشريفين والجميع مأدبة العشاء التي 

أقيمت بهذه المناسبة.
ثم ش��رف خ��ادم الحرمين الش��ريفين 

الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود  
»حفظه اهلل« وضيوف المملكة، الحفل 
الخطاب��ي والفن��ي ال��ذي أقي��م ف��ي 

القاعة المغلقة في الجنادرية.
وب��دأ الحف��ل بكلم��ة لصاحب الس��مو 
األمير خال��د بن عبدالعزيز بن عياف وزير 
الح��رس الوطن��ي رئيس اللجن��ة العليا 
للمهرج��ان الوطن��ي للت��راث والثقافة 
»الجنادري��ة 33«، أكد فيه��ا أن مهرجان 
الجنادرية هو مهرجان الوطن ومحفل 
الفكر والثقافة موطن التراث واألصالة 

وملتقى األدب واإلبداع.
وقال س��موه: »هنا يا س��يدي في قلب 
والع��زة  الكرام��ة  عاصم��ة  الري��اض، 
والش��موخ التي انطلق منه��ا والدكم 
ب��ن  عبدالعزي��ز  المؤس��س  المل��ك 
اهلل،  رحم��ه  س��عود،  آل  عبدالرحم��ن 
ورجال��ه المخلص��ون، ليضع��وا اللبنات 
األول��ى له��ذا الوط��ن المعط��اء، هن��ا 
نسترجع ماضينا العريق في الجنادرية 
الت��ي ترم��ز لوحدة ه��ذا الوط��ن كيانًا 

وإنسانًا ونستلهم من مكوناتها تاريخ 
هذه األرض عبقًا وروحًا«.

وأضاف: »الجنادرية يا سيدي وفاء ووالء، 
وفاء ألجيال ولمسيرة طويلة من البناء 
والكفاح، ووالء ثاب��ت بعمقه وامتداده 
وصورة مشرقة لتاريخ األجداد وتراثهم 

وثقافتهم«.
وأضاف: »إنه ل�من ُحسن الطالع أن يأتي 
تش��ريفكم ألبنائك��م ف��ي مهرج��ان 
الجنادري��ة تزامنًا م��ع الذك��رى الرابعة 
لبيعتك��م ملي��كًا وقائ��دًا ورم��زًا وعزًا 
له��ذا الوطن وه��ي المناس��بة الغالية 
على قلوبنا وقلوب أبنائكم المواطنين 
الذين يحملون لكم يا س��يدي مشاعر 
الح��ب والوف��اء وال��والء لتتوال��ى ص��ور 
الترابط ومشاهد التاحم بينكم وبين 
شعبكم الوفي المخلص معززًة النهج 
الذي س��ارت عليه هذه الب��اد المباركة 
اهلل«. رحم��ه  المؤس��س  عه��د  من��ذ 
وقال س��مو وزي��ر الح��رس الوطني: »إن 
الزم��ان  ح��دود  يتخط��ى  المهرج��ان 
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بشمولية أنشطته للحاضر والمستقبل، 
ويتج��اوز ح��دود الم��كان، متنق��ًا من 
المحلية إلى اإلقليمي��ة والعالمية، عبر 
ما يطرحه ف��ي فعالياته الثقافية من 
موضوع��ات إقليمية وعالمية، يش��ارك 
فيها صفوة المفكرين والمثقفين من 
ش��تى دول العالم، ويس��رني في هذا 
المقام أن أرحب بهم ضيوفًا أعزاء في 
حضرة ملكن��ا وباني نهضتن��ا، حفظه 
اهلل، كما أرح��ب بالدول��ة الضيف لهذا 
العام جمهورية إندونيس��يا الشقيقة، 
الت��ي نعتز بمش��اركتها لم��ا تمثله من 
ثقل حضاري كبير وتاريخ عريق وما تزخر 
به من موروث إنساني ثري مما يسهم 
في تعزي��ز العاقات الوثيق��ة والمتينة 
بي��ن البلدي��ن الكبيرين قيادة وش��عبًا«.

الوزي��رة  معال��ي  ألق��ت  ذل��ك  عق��ب 
المنس��قة للتنمية البش��رية والثقافية 
بالجمهورية اإلندونيسية بوان مهاراني 
كلمة أعربت خالها باسمها ونيابة عن 
حكومة وش��عب جمهورية إندونيسيا 
عن خالص امتنانه��ا وتقديرها لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
عل��ى إتاحة الفرصة لتك��ون جمهورية 
إندونيس��يا ضيف ش��رف له��ذا الحدث 

الوطني المرموق.
وقال��ت: »إن ه��ذه المنح��ة م��ا ه��ي إال 
منحة قيمة موهوبة لحكومة وشعب 
العص��ر  بحل��ول  احتف��اًء  إندونيس��يا 
الذهبي للعاقات الثنائي��ة بين البلدين 
الش��قيقين، وهو عصر السعونوس��ية، 

أي الس��عودية وإندونيس��يا، خصوص��ًا 
بع��د الزي��ارة التاريخي��ة للملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود، أيده اهلل، إلى 
أعط��ت  الت��ي  2017م  ع��ام  إندونيس��يا 
زخمًا سياسيًا قويًا في تعزيز العاقات 

الثنائية بين البلدين«.
الجنادري��ة  مهرج��ان  »إن  وأضاف��ت: 
الت��راث  ث��راء  تجم��ع  س��نوية  مناس��بة 
الثقافي للمملكة العربية الس��عودية 
بمعرف��ة  للتعم��ق  س��انحة  وفرص��ة 
كل جان��ب م��ن جوان��ب الثقاف��ة في 
الحكوم��ة  ع��زم  مؤك��دة  المملك��ة، 
اإلندونيس��ية اس��تغال فعالي��ات هذا 
المهرج��ان على النحو األمث��ل في إبراز 
ثراء تراثها الثقافي تحت شعار الوحدة 
ف��ي التن��وع م��ن أج��ل تعزي��ز االعتدال 
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والسام العالمي«.
وأوضح��ت أن إندونيس��يا يوج��د فيه��ا 
أكث��ر م��ن 17 أل��ف جزي��رة ويبل��غ عدد 
س��كانها أكثر م��ن 260 مليون نس��مة، 
مجموع��ة   714 م��ن  أكث��ر  وتس��توعب 
رقي��ة بثقافاته��ا ولغاته��ا المختلف��ة، 
وشعارها الوطني »الوحدة في التنوع« 
ال��ذي يعب��ر ع��ن التن��وع الش��ديد الذي 
يش��كل الباد، وأكبر دول��ة في العالم 
من حيث عدد السكان المسلمين، إلى 
جانب احتضانها خم��س ديانات أخرى.
كما أوضح��ت أن جن��اح بادها يتضمن 
أرش��يفات تاريخي��ة عل��ى ش��كل ص��ور 
بي��ن  الثنائي��ة  وفيديوه��ات للعاق��ات 
البلدي��ن بم��ا في ذل��ك االتص��االت بين 
الشعبين وباألخص زيارات اإلندونيسيين 

والعم��رة  الح��ج  ألداء  المملك��ة  إل��ى 
والدراس��ة ،باإلضافة إلى تبادل الزيارات 

بين قادة البلدين.
البش��رية  للتنمية  المنس��قة  وأك��دت 
والثقافي��ة بالجمهورية اإلندونيس��ية 
أداة  أفض��ل  الثقاف��ي  التع��اون  أن 
ويمك��ن  البع��ض  بعضن��ا  لمعرف��ة 
تنفي��ذ هذا التعاون من خ��ال التبادل 
الثقاف��ي والفهم المتبادل لألس��س 
االجتماعية في كل شعب مثل اللغة 
والع��ادات والتقالي��د الثقافي��ة، آمل��ة 
أن تحق��ق مش��اركة إندونيس��يا ف��ي 
المهرجان التطلع��ات لفهم الثقافة 
التط��ورات  ومعرف��ة  اإلندونيس��ية 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  للتنمي��ة 
الراهنة، وتأص��ل العاقات المتينة بين 

البلدين لتحقيق مستقبل زاهر.
عق��ب ذل��ك تفض��ل خ��ادم الحرمي��ن 
عب��د  ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
العزيز آل س��عود بتكريم الشخصيات 
بوس��ام  الع��ام  له��ذا  الس��عودية 
المل��ك عبد العزي��ز من الدرج��ة األولى 
عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  الدكت��ور  وه��م، 
الدفاع، واألس��تاذ عبدالفت��اح أبو مدين، 
واألس��تاذة س��مر بن��ت جاب��ر الحم��ود.
كما كرم خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
»حفظ��ه اهلل« مدي��ر ع��ام المهرج��ان 
الوطن��ي للت��راث والثقاف��ة س��عود بن 
من��ذ  عمل��ه  نظي��ر  الروم��ي  عب��داهلل 
حت��ى  1405ه���  ع��ام  األول  المهرج��ان 
الدورة الحالية، والمشرف على الشؤون 
اإلعامي��ة بالمهرج��ان جاب��ر ب��ن عل��ي 
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القرن��ي لعمله منذ ال��دورة الثانية عام 
1406ه� حتى الدورة الحالية.

وتسلم الملك المفدى هدية تذكارية 
م��ن الرع��اة تش��رف بتقديمه��ا رئي��س 
الس��عودية  الخط��وط  إدارة  مجل��س 
الدكتور غس��ان الش��بل والمدير العام 
للخطوط الس��عودية المهندس صالح 
الجاسر. بعد ذلك ألقى الشاعر المقدم 
مش��عل الحارث��ي قصي��دة نبطية. ثم 
ب��دأ الع��رض الفن��ي »األوبري��ت« بعنوان 
»تدل��ل ي��ا وط��ن« أداء الفناني��ن محمد 
عبده، وراش��د الماج��د، ومزعل فرحان، 
وكلمات الش��اعر فهد عاف��ت، وألحان 
الموس��يقار الدكتور ط��ال، وأديت فيه 
عدد م��ن اللوحات الفني��ة. وفي ختام 
الس��عودية،  العرض��ة  أدي��ت  الحف��ل 

خ��ادم  عل��ى  بالس��ام  تش��رف  ث��م 
الحرمين الشريفين »أيده اهلل« الفنانون 
والمش��اركون في األوبري��ت. بعد ذلك 

غادر خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عب��د العزيز آل س��عود مقر 
للت��راث والثقافة  الوطن��ي  المهرج��ان 
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الجنادري��ة مودعًا بمثل ما اس��تقبل به 
من حفاوة وترحيب.

كم��ا افتتح خادم الحرمين الش��ريفين 

آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود »حفظه اهلل« أجنح��ة منطقة 
تب��وك ومنطق��ة الج��وف ودولة ضيف 

إندونيس��يا«. »جمهوري��ة  المهرج��ان 
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين 
جناح منطقة تبوك، كان في استقباله 
»رعاه اهلل« صاحب السمو الملكي األمير 
فه��د بن س��لطان ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة تبوك، وعدد من المس��ؤولين.
وتج��ول »أي��ده اهلل« في الجن��اح واطلع 
عل��ى م��ا تضمنته قري��ة تب��وك التراثية 
الت��ي أقيم��ت عل��ى مس��احة 6500 متر 
مرب��ع، وتتكون من المجلس الرئيس��ي 
والمعرض والبي��ت الصحراوي، وأماكن 
إل��ى  الس��احلية،  والبي��وت  للحرفيي��ن 
جان��ب المس��رح الرئيس��ي ف��ي القرية، 
وروع��ي ف��ي بنائه��ا اس��تخدام الطراز 
المعماري التي تشتهر به منطقة تبوك.
وأخذت »قرية تب��وك« في تصميمها 
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أربعة عناصر رئيسية تشكل الطبيعة 
الجغرافية والتاريخية للمنطقة، وما 
يميزه��ا م��ن طبيع��ة ُتش��كل تنوع 
ف��ي كافة المواقع الت��ي تمتد على 
س��احل البحر األحم��ر والمحافظات 
الداخلي��ة، وتتمي��ز بم��وروث ش��عبي 

وثقاف��ي، إلى جان��ب المواقع األثرية 
التي تنتش��ر ف��ي مختل��ف المواقع، 
له��ا  متعاقب��ة  حض��ارات  وتمث��ل 
خصوصيته��ا في الط��راز المعماري، 

وأيضًا في األلوان الشعبية واألزياء.
عق��ب ذل��ك توج��ه خ��ادم الحرمي��ن 

الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، إلى جناح منطق��ة الجوف، 
وكان في اس��تقباله لدى وصوله »أيده 
اهلل« صاحب الس��مو الملكي األمير بدر 
بن س��لطان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب  الج��وف، 
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األمي��ر عبدالعزيز بن فه��د بن تركي بن 
عبدالعزي��ز نائب أمي��ر منطقة الجوف.
وتجول »حفظ��ه اهلل« في أرج��اء قرية 
الج��وف الت��ي أنش��ئت عل��ى مس��احة 
بلغ��ت 8400 مت��ر مرب��ع، واس��تمع إل��ى 
ش��رح عن ما تضمنته القرية وتمثل في 

البيت الجوفي وما يحتويه من أجنحة 
المحات  وبع��ض  وأقس��ام،  حكومية 
الت��ي يت��م ع��رض منتج��ات المنطقة 
به��ا كالزيت��ون والزيت وحل��وة الجوف 
س��تقام  ال��ذي  الرئيس��ي  والمس��رح 
في��ه الفعالي��ات بش��كل يوم��ي ومقر 

الحرفيين والحرفيات.
الحرمي��ن  خ��ادم  توج��ه  ذل��ك  بع��د 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
جن��اح  إل��ى  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
ش��رف  ضي��ف  إندونيس��يا  جمهوري��ة 

المهرجان.
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واطلع الملك المف��دى على محتويات 
الجن��اح ال��ذي يضم العديد م��ن الصور 
الت��ي تعبر عن عمق العاق��ة التاريخية 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  بي��ن 
وفيديوه��ات  إندونيس��يا  وجمهوري��ة 
الح��ج قديم��ًا  رحل��ة  إج��راءات  توض��ح 
إندونيس��يا  جمهورية  س��فارة  وبرنامج 
مع مواطنيها في جبل عرفات ولمحة 

تاريخية ع��ن رحلة بونغ حت��ا )أول نائب 
رئي��س الجمهوري��ة( في الح��ج، وصور 
زيارة جالة الملك فيصل بن عبدالعزيز 
آل س��عود »رحم��ه اهلل« إلى إندونيس��يا 
في ي��وم األربعاء 10 / 6 / 1970م، وكذلك 
صور زيارات الرؤس��اء اإلندونيس��يين إلى 
المملكة، واطلع »أي��ده اهلل« على عدد 
من الصور التي توضح الجزر اإلندونيسية 

والتعريف بها وأبرز المنجزات الحضارية 
واالقتصادية.

كما يض��م الجن��اح، ركنًا للملبوس��ات 
التقليدي��ة، وركن  واألوان��ي الفخاري��ة 
والمخطوط��ات  الخ��ط  ف��ن  لنم��اذج 
المجس��مات  العربي��ة، والعدي��د م��ن 
ل��دى  األس��طورية  ج��ارودا  لطائ��رة 
اليدوي��ة  والح��رف  بال��ي،  مجتم��ع 
التقليدية والس��ونكيت »المنسوجات« 
التقلي��دي وصن��دوق لحف��ظ  والبي��ت 
الكنوز في العصور القديمة المصنوع 
والشمس��ية  الصل��ب  الخش��ب  م��ن 
الموس�����يقية  واآلالت  التقل����يدي������ة 
والصناع��ات  الخش��بية  والمنحوت��ات 
الجلدي��ة المط��رزة من ش��جر الس��اج 
ولوح��ة االنس��جام الطبيع��ي ولوحة 

الحمامة بجزيرة بالي.
رافق خادم الحرمين الش��ريفين خال 
الجول��ة، صاح��ب الس��مو األمي��ر خالد 
ب��ن عبدالعزي��ز بن عي��اف وزي��ر الحرس 

الوطني.
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تمتزج في أنشطتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر

 الجنادرية.. بوابة العبور من الماضي 
العريق إلى الحاضر المشرق

  يعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
مناسبة وطنية تمتزج في أنشطتها عبق تاريخنا 
المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر. ومن أسمى أهداف 

هذا المهرجان التأكيد على هويتنا العربية 
اإلسالمية وتأصيل موروثنا الوطني 
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  مــن أولويات الجانــب التراثي للمهرجــان إبراز 
أوجــه التــراث الشــعبي المختلفــة متمثلــة في 
الصناعــات اليدويــة والحــرف التقليديــة بهــدف 
ربطها بواقع حاضرنا المعاصر والمحافظة عليها 

كهــدف مــن أهــداف المهرجــان األساســية  
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للت��راث  الوطني��ة  المهرجان��ات  تع��د 
والثقافة التي ينظمها الحرس الوطني 
في الجنادرية كل عام مناسبة تاريخية 
ف��ي مج��ال الثقاف��ة ومؤش��رًا عمي��ق 
للداللة على اهتم��ام قيادتنا الحكيمة 
بالت��راث والثقاف��ة والتقالي��د والقي��م 

العربية األصيلة.
كم��ا تع��د مناس��بة وطنية تمت��زج في 
أنش��طتها عب��ق تاريخن��ا المجي��د بنتاج 
حاضرن��ا الزاه��ر. وم��ن أس��مى أهداف 
ه��ذا المهرج��ان التأكي��د عل��ى هويتنا 
العربي��ة اإلس��امية وتأصي��ل موروثن��ا 
الوطني بشتى جوانبه ومحاولة اإلبقاء 
والمحافظة عليه ليبقى ماثًا لألجيال 

القادمة.
الكريم��ة  الملكي��ة  الرعاي��ة  وتؤك��د 
الت��ي  القص��وى  األهمي��ة  للمهرج��ان 
توليه��ا قي��ادة المملك��ة لعملي��ة ربط 
التكوي��ن الثقاف��ي المعاصر لإلنس��ان 
الس��عودي بالمي��راث اإلنس��اني الكبير 
الذي ُيشّكل جزءًا كبيرًا من تاريخ الباد.
ولتحقي��ق ه��ذا المنال الس��امي ذللت 

ووضعت  الصعاب  الرش��يدة  حكومتنا 
جمي��ع اإلمكانيات الازمة في مختلف 
إش��ارة  ره��ن  الحكومي��ة  القطاع��ات 
القائمين على تنظيم ه��ذا المهرجان 
عل��ى  القطاع��ات  جمي��ع  لتتس��ابق 
المش��اركة في النش��اطات المعتمدة 
كل ع��ام بتوجي��ه كري��م م��ن خ��ادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 

عبدالعزيز »حفظه اهلل«.
انبثق��ت فك�������رة المهرج������ان  وق��د 
ال��ذي يض��م قري��ة متكامل��ة للت��راث 
والحل��ي القديم��ة واألدوات الت��ي كان 
يس��تخدمها اإلنس��ان الس��عودي في 
بيئت��ه قب��ل أكث��ر م��ن خمس��ين عام��ًا 
م��ن  التش��كيلية،  للفن��ون  ومع��ارض 
الس��امية ف��ي تطوي��ر س��باق  الرغب��ة 
الهجن الس��نوي الذي أكتس��ب ذيوعا 

على المستوى الوطني واإلقليمي.
ومن أولويات الجانب التراثي بالمهرجان 
إب��راز أوجه الت��راث الش��عبي المختلفة 
متمثلة في الصناعات اليدوية والحرف 
التقليدية بهدف ربطها بواقع حاضرنا 

المعاص��ر والمحافظ��ة عليها كهدف 
األساس��ية  المهرج��ان  أه��داف  م��ن 
وإبرازه��ا لم��ا تمثله م��ن إبداع إنس��اني 
تراث��ي عري��ق ألبن��اء ه��ذا الوط��ن على 
م��دار أجي��ال س��ابقة إضاف��ة إل��ى أنها 
تعتب��ر عنصر جذب جماهي��ري للزائرين.
ويب��رز المهرجان ال��ذي ينظمه الحرس 
الوطن��ي ف��ي الجنادرية تنامي رس��الة 
الحرس الوطن��ي الحضارية في خدمة 
تواك��ب  الت��ي  الس��عودي  المجتم��ع 
رسالته العسكرية في الدفاع عن هذا 

الوطن وعقيدته وأمنه واستقراره.
ويس��تعرض التقري��ر التال��ي نب��ذه عن 
للت��راث والثقافة  المهرجانات الوطنية 
الت��ي نظمه��ا الح��رس الوطن��ي ف��ي 
الجنادرية خال أكثر من ربع قرن والتي 

بدأت عام 1405ه�.
فق��د حق��ق المهرجان الوطن��ي األول 
ف��ي  افتت��ح  ال��ذي  والثقاف��ة  للت��راث 
1405/7/2ه� واس��تمر حت��ى 1405/7/13ه� 
م��ن خ��ال نش��اطاته المتنوع��ة بعضًا 
م��ن أهداف��ه المرس��ومة ف��ي تأكي��د 
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االهتم��ام بالت��راث الس��عودي وتذكير 
األجي��ال ب��ه وتوس��يع دائ��رة االهتمام 
بالفكر والثقافة وكذلك الحفاظ على 
معال��م البيئة المحلي��ة بما تحمله من 

دروس وتجارب.
وأكد ه��ذا النجاح أهمية التوس��ع في 
برام��ج المهرج��ان فت��م إنش��اء قري��ة 
متكامل��ة للتراث تض��م مجمعًا يمثل 
المملك��ة  كل منطق��ة م��ن مناط��ق 
تج��ارى  وس��وق  بي��ت  عل��ى  ويش��تمل 
وصناع��ات  مع��دات  وبه��ا  وطري��ق 

ومقتنيات وبضائع قديمة.
المهرج��ان  افتت��ح  1406/7/2ه���  وف��ى 
الوطني الثاني للتراث والثقافة واختتم 
بعد أس��بوعين من البرامج والنشاطات 
الثقافية والفنية والش��عبية ش��هدها 

أكثر من نصف مليون زائر.
ه��ذا  ف��ي  الثقافي��ة  اللجن��ة  ونف��ذت 
الن��دوات  م��ن  ع��ددًا  المهرج��ان 
الش��عرية  واألمس��يات  والمحاض��رات 
ش��ارك فيه��ا ع��دد م��ن األدب��اء العرب 
حضرها حشد من المفكرين والكتاب 

العرب الذين دعاه��م الحرس الوطني 
وبل��غ عدده��م م��ن داخ��ل المملكة 

وخارجها أكثر من مائة كاتب ومفكر.
كم��ا نف��ذت اللجن��ة الفني��ة برنامج��ًا 
مكثفًا في العروض الشعبية شاركت 
في��ه ثاث��ة عش��ر فرقة ش��عبية مثلت 
مختل��ف مناط��ق المملكة ف��ي حين 
نف��ذت لجن��ة األدب الش��عبي برنامجًا 
يوميًا مسائيًا شارك فيه أكثر من مائتي 
ش��اعر وقامت لجن��ة التراث الش��عبي 
بالتنس��يق مع أصحاب الحرف القديمة 
والجامع��ات  المقتني��ات  وأصح��اب 
الحكومي��ة  والمؤسس��ات  والهيئ��ات 
والمقتنيات  القديم��ة  المه��ن  بع��رض 
التراثي��ة ف��ي س��بعة وخمس��ين دكانًا 

باإلضافة إلى اثني عشر معرضًا.
وفى المهرج��ان الوطني الثالث للتراث 
والثقاف��ة الذي افتتح ف��ي 1407/7/18ه� 
واختتم ف��ي 1407/8/2ه� تقرر أن تنظم 
في��ه وعل��ى م��دى الس��نوات الاحق��ة 
ن��دوة ثقافية كبرى يش��ارك فيها كبار 
المثقفي��ن والمفكري��ن العرب وتهتم 

وجمي��ع  العرب��ي  الش��عبي  بالت��راث 
تفرعاته وعاقته بالفنون األخرى.

وتخص��ص الن��دوة كل ع��ام موضوعًا 
معينًا يقدم فيه الباحثون والمفكرون 
أوراق عمل ودراسات علمية متخصصة.
ذل��ك  ف��ي  الن��دوة  موض��وع  وكان 
المهرج��ان هو الموروث الش��عبي في 
العال��م العربي وعاقته باإلبداع الفني 
والفك��ري نوقش فيها س��ت دراس��ات 
والباحثي��ن  المتخصصي��ن  كب��ار  م��ن 

العرب.
كما تم في المهرجان الوطني الثالث 
جن��اح  أول  إقام��ة  والثقاف��ة  للت��راث 
للصناع��ات الوطني��ة وكذل��ك أقيم��ت 
أول مسابقة للطفل السعودي تهتم 

بالتراث الشعبي السعودي.
وج��رى ف��ي ه��ذا المهرج��ان كذل��ك 
الجدي��دة  اإلنش��اءات  بع��ض  إضاف��ة 
وأجريت بعض التعديات والتحسينات 
توس��عة  تم��ت  حي��ث  موقع��ه  عل��ى 
قدره��ا  بمس��احة  الش��عبي  الس��وق 
ألف��ا متر مربع من أجل اس��تيعاب أكبر 
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ع��دد ممكن من المع��ارض وباإلضافة 
إل��ى ذلك تم إنش��اء صالة للنش��اطات 

الثقافية بمساحة ألفى متر مربع.
وأقيم في المهرج��ان ألول مرة عرض 
لألزي��اء النس��ائية القديم��ة ف��ي أي��ام 
زي��ارة النس��اء. وش��اركت دول مجل��س 
ألول  العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
م��رة المهرج��ان الوطني الراب��ع للتراث 
والثقاف��ة الذي أقيم ف��ي 1408/8/12ه� 
 60 في��ه  وعرض��ت  أس��بوعين  واس��تمر 
مهنة وحرفة شعبية من أربع وعشرين 

منطقة من مناطق المملكة.
للجه��ات  معرض��ًا   23 أقي��م  كم��ا 
قدم��ت  الحكومي��ة  والمؤسس��ات 
فيه نم��اذج من تل��ك الجه��ات وبعض 
المقتني��ات والتح��ف القديم��ة وأقيم 
ف��ي جان��ب من الس��وق الش��عبي أول 
الس��عودي ش��اركت  للكتاب  مع��رض 
حكومي��ة  هيئ��ة  عش��رة  س��ت  في��ه 
وإقليمية وكذلك 22 دار نشر سعودية 
باإلضاف��ة إل��ى مش��اركة دول��ة قط��ر 

بعدد من المطبوعات.

وتم في ه��ذا المهرجان إنش��اء مبنى 
دائ��م للهيئ��ة الملكية للجبي��ل وينبع 
ليك��ون مق��رًا ومعرض��ًا لمش��اركاتها 
وجزء م��ن نش��اطاتها وأعماله��ا. كما 
جرى ف��ي المهرج��ان ألول م��رة عرض 
ف��ي الفروس��ية قدمه 83 خي��ااًل طيلة 

أيام المهرجان.
ذل��ك  ف��ي  الن��دوة  موض��وع  وكان 
المهرجان هو الفن القصصي وعاقته 
بالم��وروث الش��عبي عق��د له��ا س��ت 
جلسات نوقش فيها ست ورقات عمل 
م��ن المثقفي��ن واألدب��اء الس��عوديين 
والعرب وشارك في مناقشتها  28 أديبًا 

ومفكرًا سعوديًا وعربيًا ومستشرقًا.
وحف��ل المهرج��ان الوطن��ي الخامس 
للت��راث والثقافة ال��ذي افتتح في األول 
م��ن ش��عبان 1409ه��� واختت��م ف��ي 15 
ش��عبان 1409ه��� بالبرام��ج والنش��اطات 
المتنوعة الثقافية منها والفنية التراثية.
وأقي��م في ه��ذا المهرج��ان ألول مرة 
معرض للوثائ��ق ضم عددًا من الوثائق 
السياس��ية واالجتماعية والتاريخية تبرز 

بوضوح بعضًا من تاريخ المملكة وكفاح 
جال��ة المل��ك عبدالعزيز »رحم��ه اهلل«.
الخامس  الوطن��ي  المهرجان  وش��هد 
للت��راث والثقاف��ة في جانب��ه الثقافي 
ش��عريتين  وأمس��يتين  ن��دوات  س��ت 
ع��ن  الن��دوات  وكان��ت  ومحاضرتي��ن، 
للت��راث  العالمي��ة  الع��ودة  ظاه��رة 
الفلس��طينية والمخدرات  واالنتفاض��ة 
العالم��ي  اإلعام��ي  والب��ث  وثقافتن��ا 
والح��ركات اإلس��امية المعاص��رة بين 

اإلفراط والتفريط.
المهرج��ان بحض��ور مس��رحي  وتمي��ز 
حي��ث أثبت في��ه المس��رح الس��عودي 
قضاي��ا  م��ع  التفاع��ل  عل��ى  قدرت��ه 
التراث والمجتمع. ومن جانب النش��اط 
الثقافي في المهرجان معرض الكتاب 
ال��ذي زاره حوالي مائة وخمس��ين ألف 
زائر وش��اركت فيه 36 دار نشر و20 هيئة 

حكومية.
ف��ي  الرياضي��ة  النش��اطات  وتنوع��ت 
المهرج��ان وتميزت بأنه��ا ذات طبيعة 
رياضي��ة قديمة تحي��ى ألوان التس��لية 
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التي يقضى بها أجدادنا أيامهم حيث 
اش��تملت المنافس��ات الرياضي��ة عل��ى 
س��باق الهج��ن الس��نوي الكبي��ر وعلى 
الفروس��ية  الش��عبية وعروض  األلعاب 

التي أداها فرسان الحرس الوطني.
وتجس��دت في القرية الشعبية نماذج 
استوحيت من البيئة القديمة للمجتمع 
الس��عودي فف��ي الجه��ة المواجه��ة 
للسوق الش��عبي قامت الجمال بعمل 
يوم��ي لجلب الم��اء من البئر بواس��طة 
الس��واني. وأقيمت قبالة الس��وق أيضًا 
منظومة طويلة من المعارض التراثية 
ومعارض المقتنيات التي ش��اركت بها 
الهيئ��ات الحكومي��ة والقطاع الخاص. 
كما أقي��م في هذا المهرجان معرض 
للفن��ون يحت��وى عل��ى لوح��ات  كبي��ر 

ورسومات للفنانين السعوديين.

وأش��تمل المهرجان الوطني السادس 
ف��ي  افتت��ح  ال��ذي  والثقاف��ة  للت��راث 
1410/8/3ه��� واختت��م ف��ي 1410/8/17ه��� 
الس��نوية  نش��اطاته  عل��ى  ع��اوة 
المش��اركات  م��ن  مزي��د  المعه��ودة 
الثقافي��ة والفنية والتراثي��ة القت إقبااًل 

جماهيريًا كبيرًا.
فف��ي المج��ال الثقافي كان��ت الندوة 
الثقافية الكبرى عن النص المس��رحي 
الثالث��ة ف��ي سلس��لة  الحلق��ة  وه��ى 
الندوات الت��ي تقام في المهرجان كل 
عام حول محور رئيس��ي ه��و الموروث 
الش��عبي في العالم العربي وعاقته 
باإلبداع الفكري والفني  وتوجت الندوة 
في ختام أعمالها بإعان بيان الجنادرية 
الذي نوه فيه المش��اركون م��ن األدباء 
والمفكري��ن الع��رب والمس��لمين بم��ا 

يبذله الح��رس الوطني من جهود في 
تطوير الحركة الثقافية.

الوطن��ي  المهرج��ان  ش��هد  كم��ا 
الس��ادس للتراث والثقافة في المجال 
وأمس��يات  فكري��ة  ن��دوات  الثقاف��ي 
شعرية ش��ارك فيها عدد من الشعراء 
البارزين. وبلغ ع��دد زوار معرض الكتاب 
في ه��ذا المهرجان مائتين وتس��عين 
أل��ف زائ��ر وزائ��رة. وحظ��ي المهرج��ان 
بحض��ور مس��رحي جي��د أثب��ت ق��درة 
المس��رح الس��عودي عل��ى التعبي��ر عن 

قضايا المجتمع وتراثه.
وف��ى قاعة العروض ش��اهد الجمهور 
طوال أيام المهرج��ان جميع العروض 
الشعبية المعروفة في المملكة التي 
قدمتها فرق الفنون الشعبية بمناطق 

المملكة.
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وضم��ن النش��اط الرياض��ي أقيم خال 
المهرجان سباق بالكراسي للمعوقين 
وأقيم��ت مس��ابقة ماراث��ون الجنادرية 
على مضمار س��باق الهجن شارك فيه 

أكثر من ثاثمائة متسابق.
كم��ا ش��اهد زوار المهرج��ان الدياس��ة 
والطريق��ة القديمة لعصر السمس��م 
التي كانت تتم بواسطة دوران الجمل 

حول العصارة.
الس��ابع  الوطني  المهرج��ان  وتضم��ن 
ف��ي  افتت��ح  ال��ذي  والثقاف��ة  للت��راث 
1412/8/9ه��� وأختتم ي��وم 1412/8/23ه� 
على نش��اطات متنوع��ة ثقافية وفنية 

وتراثية وسباقات للهجن شهدت إقبااًل 
جماهيريًا كبيرًا.

المهرجان  وأقيم��ت ضم��ن نش��اطات 
الن��دوة الثقافية الكبرى ع��ن الموروث 
الش��عبي وأث��ره عل��ى اإلب��داع الفكري 
والفني واش��تملت على ع��دد كبير من 
الجلس��ات وأوراق العمل والمحاضرات 
ش��ارك فيه��ا المفك��رون واألدب��اء من 

المملكة والوطن العربي.
كما اشتملت النشاطات الثقافية على 
ع��روض مس��رحية ومع��رض للكت��اب 
ومع��رض للوثائق التاريخية وأمس��يات 
ش��عرية باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك اش��تمل 

لألطف��ال  مس��ابقة  عل��ى  المهرج��ان 
وبعض األلعاب الشعبية وعرض للحرف 
اليدوية وشعر الرد. وتضمن المهرجان 
والثقاف��ة  للت��راث  الثام��ن  الوطن��ي 
الجوان��ب  م��ن  العدي��د  بالجنادري��ة 
والع��روض  المس��رحية  والنش��اطات 
الش��عبية  والرقص��ات  الفلكلوري��ة 
وغيره��ا  والمحاض��رات  والن��دوات 
م��ن النش��اطات األخ��رى، وافتت��ح في 
1413/10/15ه��� وأختتم ف��ي 1413/10/29ه�.
 وش��هد المهرج��ان الوطن��ي التاس��ع 
للت��راث والثقافة بالجنادرية الذي افتتح 
أس��بوعين  واس��تمر  1414/10/18ه���  ف��ي 
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والنش��اطات  البرام��ج  م��ن  العدي��د 
والفني��ة  منه��ا  الثقافي��ة  المتنوع��ة 
والتراثي��ة كم��ا ش��هد إقام��ة معرض 
للكت��اب عل��ى أرض الجنادرية أس��هامًا 
منه في إثراء البع��د الفكري والثقافي 

للمهرجان.
واش��مل المهرج��ان الوطن��ي العاش��ر 
ف��ي  افتت��ح  ال��ذي  والثقاف��ة  للت��راث 
النش��اطات  إلى  باإلضافة  1415/5/21ه��� 
م��ن  مزي��دًا  المعه��ودة  الس��نوية 
المش��اركات الثقافية والفنية والتراثية 
جماهي��ري  بإقب��ال  حظي��ت  الت��ي 
كبي��ر. وج��اء برنام��ج النش��اط الثقافي 
حاف��ًا بالن��دوات الثقافي��ة والفكري��ة 
الفني��ة  واألمس��يات  والمحاض��رات 
وناقش��ت  تناول��ت  الت��ي  والثقافي��ة 
متغي��رات الوط��ن العربي واإلس��امي 
وبحثت في أحوال العرب والمس��لمين 
التي  الثقافي��ة والفكري��ة  والتحدي��ات 
تواجهه��م في الوق��ت الراه��ن. وأتاح 
للم��رأة  المج��ال  العاش��ر  المهرج��ان 

المش��اركة واإلس��هام في نش��اطاته 
الثقافية، إلى جانب ذلك أقيم معرض 
للكتاب ومعرض للوثائ��ق والصور التي 
بلغت نحو ثاثمائة وثيقة وأكثر من 120 

صورة.
وش��ملت وثائ��ق المع��رض ع��دد م��ن 
الرس��ائل الت��ي ت��م تبادلها ف��ي عهد 
الملك عبدالعزي��ز »رحمه اهلل« مع عدد 
من األمراء والوزراء ورجال الدول إضافة 

إلى عدد من المعاهدات واالتفاقات.
وافتت��ح المهرج��ان الوطن��ي الح��ادي 
عش��ر للتراث والثقافة ف��ي 1416/10/17ه� 
وش��ملت نش��اطاته جوان��ب متعددة 
هي مسابقة القرآن الكريم وسباقات 
الثقافي  الهجن والفروس��ية والنشاط 
الن��دوات والمحاض��رات  ال��ذي تضم��ن 
واألمس��يات الشعرية والنش��اط الفني 
الذي ش��مل أوبريت االفتت��اح والعروض 
الش��عبية  والرقص��ات  الفلكلوري��ة 
النشاط  باإلضافة  التش��كيلية  والفنون 
وتمي��ز  المختلف��ة  بأوجه��ه  التراث��ي 

الوطني  الثقافي للمهرج��ان  النش��اط 
الحادي عش��ر بإقامة أكبر ندوة فكرية 
ح��ول اإلس��ام والغ��رب ش��ارك فيه��ا 
عرف��وا  مم��ن  الغ��رب  م��ن  مفك��رون 
بالطرح الموضوع��ي العلمي يقابلهم 

عدد من مفكري اإلسام وعلمائه.
الثان��ي  الوطن��ي  المهرج��ان  وحف��ل 
عش��ر للتراث والثقافة ال��ذي افتتح في 
إلى نش��اطاته  1417/10/26ه��� باإلضاف��ة 
م��ن  بالكثي��ر  المعه��ودة  الس��نوية 
المش��اركات الثقافية والفنية والتراثية 
الت��ي تمي��زت بإقب��ال جماهي��ري كبي��ر 
فم��ن مس��ابقة الق��رآن الكري��م إل��ى 
إل��ى  والفروس��ية  الهج��ن  س��باقات 
النش��اط الثقافي الذي تضمن الندوات 
والمحاضرات إضافة إلى النشاط الفني 
الذي ش��مل أوبريت االفتت��اح والعروض 
الش��عبية  والرقص��ات  الفلكلوري��ة 
ش��اركت  كم��ا  التش��كيلية  والفن��ون 
للفن��ون  القطري��ة  الوطني��ة  الفرق��ة 

الشعبية في المهرجان ألول مرة.
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للمهرج��ان  الثقاف��ي  النش��اط  وتمي��ز 
ع��دد  بإقام��ة  عش��ر  الثان��ي  الوطن��ي 
كبي��ر من الندوات والمحاضرات ش��ارك 
فيها نخبة م��ن رجال الفكر واالقتصاد 
والسياسة تركزت حول اإلسام والغرب.

وشهد دور المرأة في نشاط المهرجان 

الوطني للتراث والثقافة تطورًا ملموسًا 
حي��ث لم يقتص��ر األمر على مش��اركة 
الم��رأة التراثي��ة والفلكلورية خال هذا 
المهرج��ان بل تط��ور دورها حتى أصبح 
لها نشاط ثقافي تش��رف عليه وتعده 
اللجن��ة الثقافية ف��ي المهرجان، وقد 

شمل الندوات والمحاضرات المختلفة.
الثال��ث  الوطن��ي  المهرج��ان  وتضم��ن 
عش��ر للتراث والثقافة ال��ذي افتتح في 
نش��اطاته  إل��ى  باإلضاف��ة  1418/11/6ه��� 
م��ن  مزي��د  المعه��ودة  الس��نوية 
المش��اركات الثقافية والفنية والتراثية 

التي حظيت بإقبال جماهيري كبير.
كم��ا حف��ل برنام��ج النش��اط الثقافي 
عل��ى العدي��د م��ن الن��دوات الثقافي��ة 
واألمس��يات  والمحاض��رات  والفكري��ة 
المهرج��ان  وأت��اح  والثقافي��ة.  الفني��ة 
الثالث عش��ر المجال للمرأة للمشاركة 
الثقافي��ة  نش��اطاته  ف��ي  واإلس��هام 
المتع��ددة والمتنوعة إل��ى جانب ذلك 
أقيم معرض للكتاب ومعرض للوثائق 

والصور.
وأت��ى المهرج��ان الوطني الرابع عش��ر 
ف��ي  افتت��ح  ال��ذي  والثقاف��ة  للت��راث 
للمهرجان��ات  امت��دادًا  1419/11/6ه��� 
كل  ف��ي  اس��تثنائيًا  وحدث��ًا  الس��ابقة 
ش��يء حيث تزامن مع مناس��بة عزيزة 
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على كل مواطن في هذه الباد وهى 
الذك��رى المئوي��ة لتأس��يس المملك��ة 
العربي��ة الس��عودية عل��ى ي��د جال��ة 
المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن بن 
فيص��ل آل س��عود »رحم��ه اهلل« لتأخذ 
تنظيمي��ًا  بع��دًا  المهرج��ان  نش��اطات 
وبرامجي��ًا وتجهيزيًا ونش��اطيًا مختلفا 

يتواكب وحجم المناسبة الخالدة.
وحي��ث أن ه��ذا المهرج��ان أقي��م في 
ذكرى تأس��يس الدولة عل��ى يد الملك 
عبدالعزيز ورجاله األفذاذ، لذلك توشح 
بهذه المناسبة المئوية وتمحورت كل 

نشاطاته حولها.
وتضم��ن برنام��ج المهرج��ان باإلضافة 
إلى العرض��ة الس��عودية أوبريت تحت 
عن��وان ف��ارس التوحي��د وه��و ملحمة 
ش��عرية غنائية وحدث فني اس��تثنائي 
الجه��اد  ملحم��ة  م��ن  جس��ده  لم��ا 
والتوحيد والبناء في عرض درامي مثير 
تكامل في��ه اإلبداع الش��عري والتقنية 

المتعددة في اإلخراج واإلبهار.

وكان هذا العمل الفني الكبير عبارة عن 
مس��رحية ش��عرية غنائية استعراضية 
الس��مو  صاح��ب  كلماته��ا  صاغه��ا 
الملك��ي األمي��ر ب��در بن عبدالمحس��ن 
ولحنها الفنان محمد عبده وأداها كل 
من طال م��داح ومحمد عبده وعبادي 

الجوهر وعبدالمجيد عبداهلل.
كما شهد النشاط الثقافي المهرجان 
للت��راث  عش��ر  الخام��س  الوطن��ي 
ن��دوات  ع��دة  بالجنادري��ة  والثقاف��ة 
كان  ش��عرية  وأمس��يات  ومحاض��رات 
أبرزها اختيار موضوع اإلس��ام والشرق 
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محورًا رئيسيًا له ومشاركة نسائية من 
خال النشاط النسائي الذي أقيم على 
قاعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
حي��ث كان م��ن أبرزه��ا ن��دوة أقيم��ت 
المس��لمة م��ن  الم��رأة  تح��ت عن��وان  
أدبي��ات النهضة والتنوي��ر نقد وتقويم  
وكذل��ك ن��دوة األس��رة المس��لمة من 
خضم العولمة الذي جس��د ما تملكه 

عل��ى  ق��درة  م��ن  الس��عودية  الم��رأة 
والعلم��ي  واألدب��ي  الفك��ري  العط��اء 
والثقاف��ي بش��كل واض��ح أثل��ج الصدر.
الوطن��ي  المهرج��ان  زوار  ع��دد  وق��در 
الخام��س عش��ر للت��راث والثقافة منذ 
افتتاح��ه يوم األربعاء 26 ش��وال 1420ه� 
إل��ى آخ��ر يوم وه��و الخام��س من ذي 
القعدة من عام 1420ه� أكثر من مليون 

وستمائة ألف زائر.
وتضمنت نشاطات المهرجان الوطني 
الس��ادس عش��ر للتراث والثقافة الذي 
افتت��ح ف��ي 1421/10/22ه��� باإلضافة إلى 
األمس��يات الثقافي��ة واألدبي��ة والتراثية 
التي تعك��س حضارة وهوي��ة وثقافة 
هذه الباد التي تميزت بإقبال جماهيري 
كبير مس��ابقة للقرآن الكريم وس��باق 
للهج��ن وأوبري��ت غنائ��ي م��ن كلمات 
الرش��يدي  ربي��ع  ب��ن  الش��اعر مس��اعد 
وألح��ان الفن��ان رابح صقر وش��ارك في 
أدائ��ه ألول م��رة عدد م��ن الفنانين من 
دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج 
العربي��ة وه��م أحم��د الجمي��رى م��ن 
البحري��ن ومحم��د المازن م��ن األمارات 
ومحمد المس��باح من الكوي��ت وناصر 
صال��ح م��ن قطر وس��الم ب��ن على من 
عمان إلى جانب الفنانين الس��عوديين 
محم��د عب��ده وعبدالمجي��د عب��داهلل 
ورابح صقر. وشهد المهرجان مشاركة 
دولة البحرين الشقيقة بمتحف داخل 
الس��وق الش��عبي يحتوى عل��ى نماذج 
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اليدوي��ة  والح��رف  الصناع��ات  لبع��ض 
السائدة في البحرين قديمًا إضافة إلى 
مش��اركة دولة قطر في مقهى يمثل 
الحياة البحرية وكذلك بيت من الشعر 
يمث��ل حياة البادي��ة في قط��ر. وأقيم 
للكت��اب  مع��رض  المهرج��ان  خ��ال 
شاركت فيه 22 جهة حكومية وأهلية 
ومؤسسات تعليمية وعلمية باإلضافة 
إل��ى مش��اركة دول��ة قطر الش��قيقة 

بعدد من المطبوعات.
كما أقي��م مع��رض للفن التش��كيلي 
تم فيه ط��رح قضية القدس وانتفاضة 
األقصى ومعرض مسرحي يقام ألول 
مرة على مس��توى المملكة إلى جانب 
إقامة خمسة عشر عرض مسرحي من 
مختل��ف مناطق المملك��ة، وتم خال 
حفل افتتاح المهرجان الوطني الثامن 
عش��ر للتراث والثقافة تكريم عدد من 
رجال األعمال لتميزهم واس��هامتهم 
ف��ي خدم��ة وطنه��م وه��م: صاحب 
السمو الملكي األمير عبداهلل الفيصل 
واألس��تاذ س��عد ب��ن محم��د المعجل 

واألس��تاذ محمد بن صالح بن س��لطان. 
كم��ا ت��م تكري��م األدي��ب الس��عودي 
األس��تاذ أحم��د بن عل��ى المب��ارك في 
الس��نوي  المهرج��ان  مش��روع  إط��ار 
تكريم شخصية س��عودية، وفي يوم 
الخمي��س 6 ذي القع��دة أقي��م حف��ل 
افتت��اح النش��اط الثقاف��ي حي��ث ألقى 
الشاعر الدكتور ناصر الزهرانى قصيدة 

تكري��م  ن��دوة  أقيم��ت  ث��م  ش��عرية 
خاله��ا  وك��رم  س��عودية  ش��خصية 
األدي��ب األس��تاذ أحم��د عل��ى المب��ارك 
وش��ارك فيه��ا كل م��ن األس��تاذ حمد 
القاض��ي مدي��ر الندوة والدكت��ور خالد 
الحليب��ي مش��اركًا واألس��تاذ إبراهي��م 
الفزيع مشاركًا واألستاذ عبداهلل سعد 
العبدالهادى مش��اركًا واألستاذ أحمد 
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سالم باعطب مشاركًا.
وتضم��ن النش��اط الثقاف��ي ع��ددًا من 
واألمس��يات  والمحاض��رات  الن��دوات 
جان��ب  إل��ى  والمس��رحيات  الش��عرية 
مع��رض للكت��اب ش��ارك في��ه العديد 

م��ن الجه��ات الحكومي��ة ودور النش��ر 
السعودية0 كما أقيمت في المهرجان 

مسابقة في حفظ القرآن الكريم
النس��ائي  الثقاف��ي  النش��اط  أم��ا 
ف��كان حاف��ًا بالن��دوات والمحاضرات 

واألمسيات األدبية.
وف��ي ي��وم األربع��اء 22 ش��وال 1424ه� 
انطلقت فعالي��ات المهرجان الوطني 
التاسع عشر للتراث والثقافة، وشملت 
م��ن  العدي��د  المهرج��ان  فعالي��ات 
فق��د  والثقافي��ة  التراثي��ة  النش��اطات 
المهرج��ان  م��ن  األول  الي��وم  ش��هد 
انطاق س��باق الهجن الس��نوي الكبير 
الذي ش��ارك فيه عدد من دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتضم��ن حف��ل االفتتاح أوبري��ت »عرين 
عل��ى  فكرت��ه  تق��وم  ال��ذي  األس��د« 
الدول��ة  قي��ام  مراح��ل  اس��تعراض 
السياس��ية  والتح��والت  الس��عودية 
وكت��ب  واكبته��ا  الت��ي  واالجتماعي��ة 
األوبري��ت صاح��ب الس��مو األمي��ر خالد 
بن س��عود الكبير ووضع ألحانه الفنان 
محمد المغيص وأداه الفنانون محمد 
وعبدالمجي��د  عم��ر  ومحم��د  عب��ده 
وأخ��رج  عبدالرحم��ن  وخال��د  عب��داهلل 
الع��رض المخ��رج الس��عودي فطي��س 
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بقن��ة الذي ق��دم أيضًا رؤي��ة متكاملة 
مع النص الشعري واللحن، كما تضمن 
حفل االفتتاح قصيدة الش��اعر األستاذ 
محم��د عب��داهلل المس��يطير وقصيدة 
نبطي��ة للواء خل��ف بن ه��ذال كما تم 
خال الحفل تكريم األستاذ محمد بن 
ناصر العبودي. وجاء الموضوع الرئيسي 
العرب��ي«  البي��ت  »إص��اح  للمهرج��ان 
الن��دوات  م��ن  مجموع��ة  جان��ب  إل��ى 
الش��عرية. واألمس��يات  والمحاض��رات 
ف��ي  التراث��ي  النش��اط  ف��ي  والجدي��د 
المهرجان الوطني التاسع عشر للتراث 
الخارجي��ة  وزارة  مش��اركة  والثقاف��ة 
المعدني��ة  والث��روة  البت��رول  ووزارة 
وتجهي��ز مبنى لوزارة الدف��اع والطيران 
وت��م  ج��ازان  منطق��ة  إم��ارة  ومبن��ى 
إضافة دكاكين تمث��ل منطقة الحجاز 
وإنش��اء مبن��ى لمدرس��ة الكتاتيب في 
السوق الش��عبي وإعادة تصميم بوابة 

السوق الشعبي.

وتضم��ن النش��اط المس��رحي 21 عرضًا 
مسرحيًا من مختلف مناطق المملكة 
عل��ى  المس��رحية  الع��روض  وأقيم��ت 
مس��رح الملك فه��د الثقاف��ي ومركز 
العام��ة  للمؤسس��ة  التاب��ع  التقني��ة 

للتعليم الفني.
عبدالعزي��ز  المل��ك  مكتب��ة  وأقام��ت 
العام��ة بالرياض ف��ي قري��ة الجنادرية 
الدول��ي  الفوتوغراف��ي  المع��رض 
»معرض األرض من السماء« طوال فترة 
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المهرج��ان حيث قام المصور العالمي 
يان أرتوس برتوان بتس��ليط الضوء على 
حالة الك��رة األرضية في مطلع األلفية 
الثالثة من خال صور مأخوذة من الجو.
وق��د بل��غ ع��دد الجه��ات الحكومي��ة 

و3  جه��ة   49 بالمهرج��ان  المش��اركة 
مش��اركات م��ن دول مجل��س التعاون 
الخليجي كما بلغ عدد الحرف اليدوية 
المعروض��ة ف��ي قري��ة الجنادرية 237 
حرفه يدوية باإلضافة إلى عروض الورد 

والعود والمأكوالت الشعبية وبالنسبة 
دقيق��ة   50 اس��تمر  ال��ذي  لألوبري��ت 
بمش��اركة 490 عارضًا و20 طفًا و10 فرق 
موس��يقى بمجموع 730 مشارك وبلغ 
عدد الضيوف المدعوين للمهرجان 114 
ضيف��ًا من المملكة و90 ضيفًا من خارج 

المملكة.
وأقيم��ت خ��ال فعالي��ات المهرج��ان 
الوطن��ي العش��رين للت��راث والثقاف��ة 
ال��ذي افتت��ح ف��ي 14 المح��رم 1426ه��� 
مس��ابقة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الكري��م  الق��رآن  لحف��ظ  اهلل«  »رحم��ه 
والسنة النبوية للطاب والطالبات في 
إطار الفعاليات الثقافية بمش��اركة 2000 
طالب��ًا وطالبة من الم��دارس بالمملكة 
بهدف ربط النشء بكت��اب اهلل الكريم 
حفظ��ه  عل��ى  التناف��س  روح  وإيج��اد 
وتاوت��ه، وش��هدت المس��ابقة تط��ورًا 
نوعي��ًا من حيث المس��مى والمضمون 
إذ أضي��ف إليه��ا ف��رع الس��نة النبوي��ة. 
المهرج��ان  م��ن  األول  الي��وم  وش��هد 
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س��باق الهجن الس��نوي الكبير الحادي 
والثاثين.

الخطاب��ي  االفتت��اح  حف��ل  وتضم��ن 
وه��و  الجنادري��ة  أوبري��ت  للمهرج��ان 
بعنوان »وط��ن المجد« وتم��ت صياغته 
وفق رؤية شعرية وفنية تعايش واقع 
األمة وكتب كلماته الش��اعر الحميدي 
ناص��ر  الفن��ان  ألحان��ه  وص��اغ  الحرب��ي 
الصال��ح وأداه الفنان��ون محم��د عب��ده 
وعبدالمجي��د عب��داهلل وراش��د الماجد 
وراب��ح صق��ر وراش��د الف��ارس والرؤي��ة 
اإلخراجية لألوبريت للمخرج الس��عودي 
فطي��س بقنة بمش��اركة أكث��ر من 400 

شخصًا يمثلون الفرق الشعبية.
لوح��ة  األوبري��ت  خ��ال  أقيم��ت  كم��ا 
استعراضية بمناسبة مرور عشرين عامًا 
عل��ى انط��اق المهرج��ان اس��تعرضت 
أه��م مامح ه��ذه التظاهرية الوطنية 
على مدى العقدي��ن الماضيين ولوحة 
أخ��رى ع��ن اإلره��اب، وض��ع الس��يناريو 
والحوار لها محمد عابس، وش��ارك في 

أدائه��ا الممثل��ون إبراهي��م الحس��اوي 
المالك��ي.  وفاي��ز  العيس��ى  ومحم��د 
وتضمن حفل االفتت��اح كذلك قصيدة 
وتكري��م  نبطي��ة  وأخ��رى  فصح��ى 
الثقافية لذلك  الس��عودية  الشخصية 

الع��ام وهو األديب الش��اعر عبداهلل بن 
عل��ى الجش��ي، كم��ا تم تكري��م رجل 
األعمال األس��تاذ إس��ماعيل أب��و داوود، 
والتنمية«  »المعرف��ة  واختي��ر موض��وع 
ليكون عنوان��ًا لندوة الدورة العش��رين 

101العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م



للمهرج��ان في إطار فعاليات النش��اط 
الثقافي وش��ارك فيها خمسون عالمًا 
وأديبًا ومتخصصًا م��ن داخل المملكة 

وخارجها.
وأقيمت نش��اطات ثقافية أخرى منها 
16 مس��رحية وندوة مسرحية ومعرض 
م��رور  بمناس��بة  الخاص��ة  العش��رينية 

عشرين عامًا على المهرجان إلى جانب 
التش��كيلية  للفن��ون  مع��رض  إقام��ة 
ومعرض الكتاب بمش��اركة القطاعات 
بالمملك��ة.  النش��ر  ودور  الحكومي��ة 
ثقافي��ة  نش��اطات  للنس��اء  وخص��ص 
أقيمت ف��ي قاعة المحاض��رات بمركز 

الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وف��ي ي��وم األربع��اء األول م��ن ش��هر 
ربيع اآلخ��ر 1431ه� رع��ى الملك عبداهلل 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود »رحمه اهلل« 
للت��راث  الوطن��ي  المهرج��ان  انط��اق 
الخامس��ة  دورت��ه  ف��ي  والثقاف��ة 
والعش��رين. حي��ث افتت��ح »رحم��ه اهلل« 
وجال��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل 
خليف��ة ملك مملك��ة البحرين معرض 
الصور المقام بمناس��بة م��رور 25 عامًا 
الوطن��ي  المهرج��ان  انطاق��ة  عل��ى 
للت��راث والثقافة بالجنادرية. وش��اركت 
الجمهوري��ة الفرنس��ية ف��ي الجنادرية 
25 كضي��ف ش��رف المهرجان وش��مل 
النش��اط الثقافي العديد م��ن الندوات 
والمحاضرات التي كان من أبرزها ندوة 
حول رؤية الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
»رحم��ه اهلل« للح��وار والس��ام وقب��ول 
اإلنس��انية  القي��م  ومحاض��رة  اآلخ��ر، 
المش��تركة أس��اس لتعايش الشعوب 
وح��وار الثقاف��ات إل��ى جان��ب تكري��م 
الشخصية الس��عودية األديب عبداهلل 
ب��ن إدريس وتضم��ن المهرجان العديد 
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م��ن األنش��طة المس��رحية ومس��ابقة 
المل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز لحفظ 
القرآن الكريم والس��نة النبوية للطلبة 
األنش��طة  م��ن  والعدي��د  والطالب��ات 

التراثية المختلفة.
واس��تمر المهرجان في تألقه وتطوره 
حتى وص��ل إلى أعت��اب العالمية، حيث 
ش��هد البرنام��ج الثقاف��ي للمهرج��ان 
زخمًا وثراًء كبيرًا من حيث المحاور التي 
تضمنها، حيث ناقش البرنامج الثقافي 
ف��ي نس��خة »الجنادري��ة 31« جملة من 
المح��اور المختلف��ة، من خ��ال ندوات 
ومحاض��رات علمية تناوب في الحديث 
عنها خب��راء ومتخصصون من مختلف 
دول العال��م، مس��لطين الض��وء على 
قضايا إقليمية ودولية، تتعلق بالش��أن 
الثقافي والسياسي واالقتصادي، فيما 
تول��ى متحدثين محليين خ��ال ندوات 
أخ��رى ق��راءة مس��تقبل المملكة على 
المس��توى االقتص��ادي والثقافي وفق 

رؤية المملكة 2030.
وتط��رق المتحدث��ون في ه��ذا الحدث 
العربي��ة  العاق��ات  إل��ى  الثقاف��ي 
األمريكية خال ندوة بعنوان »السياسة 
األمريكية نحو الش��رق األوس��ط«، فيما 
حضر الش��أن اإلقليمي العربي بش��كل 
ن��دوة، بح��ث  موس��ع عب��ر أكث��ر م��ن 
ثقافي��ة  جوان��ب  المش��اركون  فيه��ا 
ن��دوة  منه��ا  واجتماعي��ة  وسياس��ية 
بعن��وان »مه��ددات النظ��ام اإلقليمي 
العربي«، ون��دوة بعن��وان »اإليديولوجيا 
للعال��م  السياس��ي  المش��هد  ف��ي 
العربي«، وندوة عنوانها »الرواية العربية 
ش��هادات«،  واإليدولوجي��ا..  المعاص��رة 
المعاص��رة  العربي��ة  »الرواي��ة  ون��دوة 

واإليدولوجيا.. نقد«.
فيه��ا  ق��رأ  الت��ي  الن��دوات  بي��ن  وم��ن 
خبراء س��عوديون مس��تقبل المملكة 
ب��رزت  واجتماعي��ًا،  وثقافي��ًا  اقتصادي��ًا 
ن��دوة »المملك��ة 2030.. رؤية تستش��رف 
المستقبل« في مقدمة هذه الندوات، 
فيم��ا تناول��ت الن��دوة الثانية ف��ي ذات 
 ..2030 »المملك��ة  موض�����وع  اإلط������ار 

103العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م



واالقتص��اد الوطن��ي«، ف��ي حين ركزت 
الن��دوة الثالث��ة في ه��ذا الص��دد على 
»األبعاد االجتماعي��ة في رؤية المملكة 
الس��عودي  اإلع��ام  وحظ��ي   ،»2030
باهتم��ام كبي��ر ف��ي ه��ذه التظاه��رة 
الثقافي��ة الوطني��ة عب��ر ن��دوة بعنوان 
»مستقبل اإلعام السعودي في ضوء 

الثورة الرقمية«.
البرنام��ج  م��ن  ندوت��ان  وتناول��ت 
الثقافي في مهرج��ان »الجنادرية 31«  
تاريخ  ومص��ر..  »الس��عودية  موض��وع 
الراس��خة والمسؤولية  العاقات  من 
بوص���ف  واإلقليمي�������ة«،  الق��ومي��ة 
جمهورية مصر العربية ضيف ش��رف 

المهرجان لذلك العام.
أي��ام  م��ن  األول��ى  الليلت��ان  وش��هدت 
المهرجان على مس��رح القري��ة التراثية 
ش��عرية  أمس��يات  إحي��اء  بالجنادري��ة 
ش��عبية قدمه��ا ع��ددًا م��ن الش��عراء 
الخليجيين، في حي��ن احتضنت األندية 
األدبي��ة ف��ي الري��اض والدم��ام وجدة 
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3 أمس��يات أدبي��ة عربي��ة قدمه��ا أدباء 
عرب تميزوا بحضورهم على الس��احة 

الشعرية العربية عبر أعمالهم األدبية.
من��ذ  الجنادري��ة  مهرج��ان  وش��هد 
انطاقته مشاركة أكثر من »300« مفكرًا 
وأديبًا ومثقفًا من مختلف أنحاء العالم 
المس��توى  عل��ى  مؤث��رة  وش��خصيات 

العالمي األولى، في األنشطة الثقافية 
المصاحب��ة للمهرج��ان. وش��ارك ف��ي 
الدورات الس��ابقة مهاتير محمد رئيس 
وزراء ماليزيا األس��بق، األمير تشارلز ولي 
العه��د البريطان��ي، الدكت��ور صموئيل 
إس��بزيتو،  ج��ون  الدكت��ور  هنتغت��ون، 
الش��يخ ابراهيم جوب، الدكت��ور جامد 

تش��وي يونغ كي��ل، الدكتور خورش��يد 
العق��اد،  مصطف��ى  المخ��رج  أحم��د، 
الدكت��ور محم��د عابد الجابري، الش��يخ 
محفوظ نحناح، الدكتور رضوان السيد، 
يفجيني بريماكوف رئيس وزراء روس��ي 
س��ابق، الدكت��ور باتريك س��يل، الدكتور 
هلم��وت فيش��ر وزي��ر خارجي��ة ألمانيا، 
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الدكت��ور كمال الدي��ن إحس��ان أوغلو، 
الدكت��ور محمد جابر األنصاري، الش��يخ 
محمد علي تسخيري، المستشار طارق 
البش��ري، الدكت��ور ألف��ن توفل��ر، عمرو 
موس��ى، جهاد الخ��ازن، بوري��س روغة 
س��فير ألمانيا في المملكة، مصطفى 
النعمان، الدكتور عبدالمجيد األنصاري، 
الدكتور سعيد حارب، وغيرهم المئات 

من خارج الوطن وداخله.
للت��راث  الوطن��ي  المهرج��ان  وأث��رى 
والثقافة المكتب��ة العربية بما يزيد عن 
»361« إصدارًا في عدد من حقول التراث 
والثقافة والفنون واإلبداع، كما أصدر ما 
يزيد عن »510« نش��رات متنوعة تصاحب 
إقامت��ه. أثن��اء  المهرج��ان  فعالي��ات 
للفن��ون  معرض��ًا  المهرج��ان  ويقي��م 
مناط��ق  أجنح��ة  كل  ف��ي  البصري��ة 
المملكة، حيث خص��ص في جناح كل 
منطقة حيز تعرض في��ه لوحات تمثل 
الفنون البصرية المختلفة، تشمل الفن 
التش��كيلي والتصوي��ر والخ��ط العربي 
وغيره. وتش��ارك دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي ف��ي المهرجان 

الوطني للتراث والثقافة سنويًا.
وف��ي مس��اء ي��وم األربع��اء 12 جمادي 
فبراي��ر   28 المواف��ق  1439ه���  اآلخ��رة 
الوطن��ي  المهرج��ان  أس��دل  2018م، 
للت��راث والثقافة »الجنادرية32«، الس��تار 
على فعالياته وأنشطته المتنوعة التي 
امتدت لثاثة أس��ابيع، عاش خالها زوار 
الجنادرية أج��واء ربيعية جمعتهم بين 
الزاهر،  والمس��تقبل  العري��ق  الماض��ي 
وحملته��م إلى نس��مات ت��راث الوطن 
المتن��وع عب��ر الق��رى والبي��وت التراثي��ة 
التي مثل��ت ثقاف��ات وع��ادات مناطق 
المترامية، في  المملكة ومحافظاتها 
حين أظه��رت جمهوري��ة الهند ضيف 
شرف المهرجان، من خال مشاركتها 
ف��ي دورة ه��ذا الع��ام عم��ق العاقة 
التاريخية الت��ي تجمع المملكة بالهند، 
التقليدي��ة  المناط��ق  ع��ن  والكش��ف 
والس��ياحية وتقديم الع��روض التراثية 
والثقافية واالجتماعية والشعبية التي 

ر ع��ن ثقافة وت��راث الهند، وكذلك  تعبِّ
ما نقلته مشاركة أجنحة دول مجلس 
التع��اون الخليجي من ع��ادات وتقاليد 

وتراث مشترك.
بالحض��ور  الجنادري��ة  أرض  وازدان��ت 
الممي��ز للف��رق الش��عبية الت��ي أضفت 
عل��ى األج��واء طابع��ًا تراثيًا، م��ن خال 
العروض الفلكلورية والفنون الشعبية 
الت��ي قدمتها الفرق المش��اركة داخل 
القرى والبيوت التراثية على مدار األيام، 
إضافة إلى الح��رف اليدوية والصناعات 
تول��ى  الت��ي  والمعروض��ات  القديم��ة 
والحرفي��ات،  الحرفي��ن  به��ا  العم��ل 
وتوزعت أنشطتهم بين القرى والبيوت 

وبع��ض  الش��عبي  والس��وق  التراثي��ة 
األجنح��ة المش��اركة، عرض��وا خاله��ا 
المه��ن التي ورثوه��ا أبناء ه��ذا الوطن 
ع��ن آبائه��م وأجدادهم من��ذ القدم، 
وقدم��ت ل��زوار المهرج��ان جانب��ًا م��ن 

التعريف والثقافة.
»الجنادري��ة 32« بمش��اركة  وتجس��دت 
56 جه��ة حكومية وأهلية، و 19 قطاعًا 
عسكريًا، و30 فرقة شعبية، إضافًة إلى 
900 مشارك و300 حرفة تنتمي لمختلف 
مناطق ومحافظ��ات المملكة، تربعت 
على مساحة إجمالية بلغت »1.724.852« 
مترًا مربعًا، منها »1.686.355« مترًا مربعًا 
من نصي��ب القرية القديمة، وش��كلت 
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المبان��ي الدائم��ة م��ا نس��بته 33 % م��ن 
والمؤقت��ة  المهرج��ان،  أرض  مس��احة 
14 % ، فيم��ا بلغ��ت نس��بة المس��طحات 
الخضراء واألش��جار حوال��ي 6 % والطرق 
الداخلي��ة  والمواق��ف   %10 واألرصف��ة 

والمساحات الفارغة 37 %.
مهرج��ان  زوار  م��ن  العدي��د  وأجم��ع 
»الجنادري��ة 32« في تصريح��ات لوكالة 
ينتظ��رون  أنه��م  الس��عودية  األنب��اء 
المهرجان كل عام بش��غف ألنه يمثل 
ف��ي النف��وس حنينًا مرتبط��ًا بالماضي 
العريق، الذي يفتخر به أبناء كل منطقة 
م��ن مناط��ق المملك��ة، مؤكدي��ن أن 
األج��واء الربيعية أضف��ت على محتوى 
المهرجان فرحة وس��رورًا، معربين عن 
شكرهم وتقديرهم لجميع القائمين 
عل��ى ه��ذا المهرج��ان وعلى رأس��هم 
صاح��ب الس��مو األمي��ر خال��د ب��ن عبد 
العزي��ز بن عي��اف وزير الح��رس الوطني 
رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني 
له��م  أت��اح  ال��ذي  والثقاف��ة،  للت��راث 
فرص��ة التع��رف عل��ى معال��م الوطن 
والس��ياحية،  واإلقتصادي��ة  الطبيعي��ة 
وعلى الموروث الش��عبي لكل منطقة 
في متح��ف ح��ي مفت��وح، متمنين أن 
تطول فترة المهرجان ليتاح لهم زيارته 
مرات متك��ررة، ويتس��نى ألصدقائهم 
وأقاربه��م من مناط��ق المملكة ومن 
خارجه��ا الذين ل��م يحالفه��م الحظ 

حضور هذا الحدث الوطني
وقد أسهم المهرجان الوطني للتراث 
والثقاف��ة »الجنادري��ة« خ��ال دوراته ال� 
»32« الماضية في توحيد الرؤى الثقافية 
وتقري��ب  الوطني��ة  اللحم��ة  وزي��ادة 
المختلفة،  المملك��ة  مناط��ق  لهجات 
حت��ى أصبح��ت ثقاف��ة واح��دة ل��كل 
الوطن. وأعطى زائ��ر الجنادرية انطباعًا 
وتصورًا، عن م��ا تحتويه »الجنادرية« من 

كنوز وإرث ثقافي وطني ثمين.
ويش��هد المهرجان في دورته الحالية 
نجاحًا كبيرًا يضاف إلى سجل النجاحات 
الت��ي حققها عل��ى مدار أكث��ر من ربع 
قرن منذ االنطاقة األولى عام 1405ه�.
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تمثل موروثًا ثقافيًا للجزيرة العربية وخصوصًا منطقة نجد 

العرضة النجدية.. رقصة 
الحرب والسالم

»نحم��د اهلل جت عل��ى ما نتمن��ى.. من 
ولي العرش جزل الوهايب«.. هكذا يردد 
الس��عوديون هذا البيت جماعيًا مغنى 
ومطع��م بأص��وات الطب��ول ولمع��ان 
السيوف في كل احتفاالتهم الوطنية 
وغير الوطنية. وتعتبر العرضة النجدية، 
وه��ي أش��به بالرقصة الرس��مية للباد، 

الحاض��رة الدائمة في كل المناس��بات 
التي يش��ارك الملك واألمراء المواطنين 
فيها، عل��ى أصوات الطب��ول، ويجدون 
فيها تعبيرًا عن الفرح والس��ام، وأيضًا 
هي أش��به بتجديد ال��والء للملك ألنها 

كانت رقصة الحرب في زمن الحروب.
وتؤدي الفرق الش��عبية العرضة والتي 

كان��ت في البداي��ة رقصة الح��رب عند 
لقاء الخصوم، وج��اءت العرضة تطورا 
لعادة عربية قديمة عرفها العرب منذ 
الجاهلي��ة في حال��ة الح��رب، وإن كان 
ال توج��د نص��وص ف��ي الت��راث العربي 
القديم، يس��تطاع م��ن خاله��ا الربط 
بينه��ا وبي��ن واقع العرض��ة التي تعرف 
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الي��وم. لكن الماحظ وب��كل وضوح، أن 
أركان العرضة األساسية كانت مازمة 
للحرب منذ الجاهلي��ة، فالطبول تقرع 
منذ القدم في الحرب، والسيف يحمل، 
والشعر الحماس��ي عنصر أساسي من 

عناصر الحرب.
وتع��د العرض��ة النجدي��ة، وكم��ا ه��و 
معروف، فن��ًا حربي��ًا كان يؤديه أهالي 
نجد بعد االنتصار ف��ي المعارك، وذلك 
قب��ل توحيد أج��زاء الب��اد عندما كانت 
الحروب س��ائدة ف��ي الجزي��رة العربية.
ومن مس��تلزمات هذا الل��ون من الفن 
الراي��ة والس��يوف والبنادق للمنش��دين 
قصائد الحرب، بينم��ا هنالك مجموعة 
يضرب��ون  الت��ي  الطب��ول،  حمل��ة  م��ن 
م��ع  متوافق��ًا  جمي��ل  بإيق��اع  عليه��ا 
إنش��اد الصفوف، ويطلق على أصحاب 
الطب��ول الذي��ن يقف��ون ف��ي الخل��ف 
طب��ول التخمير، أما الذين في الوس��ط، 
فه��م الذي��ن ي��ؤدون رقص��ات خاصة 
طب��ول اإلركاب، كم��ا يوج��د بالوس��ط 

حامل البيرق »العلم«، وتقام في وقتنا 
الحاضر العرضة النجدية في مواس��م 

األعياد واألفراح.
مرتبط��ة  غالب��ًا  كان��ت  وإن  والعرض��ة 
بالح��رب، إال أنه��ا ت��ؤدى في مناس��بات 

أخرى كاالحتف��االت واألعياد والزيجات، 
فعندم��ا تقام حفلة كبرى الس��تقبال 
شخصية مهمة غالبًا ما تؤدى العرضة.
ويجد السعوديون أنفسهم كثيرًا في 
هذه العرضات والرقصات، لما تش��كله 
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من تعبي��ر للفرح لديه��م وخاصة أنها 
تثي��ر كثي��رًا م��ن مش��اعر الرغب��ة ف��ي 
االحتف��ال ل��دى كل ش��خص وإن كان 
جالسًا في بيته ويشاهد هذه العرضة 

في التلفزيون.
س��تكون  العرض��ة  أن  المؤك��د  وم��ن 
حاضرة في كافة المناس��بات الوطنية 
في مش��هد يوضح م��دى التاحم بين 

المواطنين والملك لتكون رس��الة لكل 
أمم العالم أن هؤالء هم السعوديون 
ج��زاًل  بينه��م،  ومليكه��م  يرقص��ون 

وفرحًا به، كما هو فرح بهم.
والعرضة الس��عودية تمثل رمزًا للنصر 
والع��زة والكرام��ة وتعزز قي��م األصالة 
واإلرث العرب��ي ف��ي نف��وس الش��باب، 
فنج��د الن��اس كب��ارًا وصغ��ارًا يري��دون 
المش��اركة ف��ي العرض��ة الس��عودية 
كل  ف��ي  ب��ارزة  س��مة  أصبح��ت  الت��ي 
المناسبات يحرص الجميع على أدائها.

وقد أخذت العرضة الس��عودية نصيبًا 
كبي��رًا ووافيًا م��ن االهتمام م��ن رجال 
الس��عودية  الفكر واألدب، فالمكتبات 
تمتلئ بالكتب والمؤلفات عن العرضة 

السعودية.
واألدي��ب الكبي��ر األس��تاذ عب��داهلل ب��ن 
خميس أعط��ى هذا الم��وروث والتراث 
التاريخ��ي اهتمامًا خاص��ًا وكبيرًا ليأتي 
كتاب »أهازي��ج الحرب وش��عر العرضة« 
ال��ذي جمع��ه ورتب��ه وعرف بش��عرائه.. 
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 300 م��ن  يتك��ون  ال��ذي  الكت��اب  ه��ذا 
صفحة أصب��ح مرجعًا للجميع ليتعرف 
اإلنس��ان على هذا الت��راث األصيل، وقد 
تأل��ق وأب��دع الش��عراء ف��ي الكلم��ات 

الجميل��ة للعرض��ة الس��عودية وأصبح 
الجميع يرددها بين الحين واآلخر، ومن 
أشهر القصائد التي قيلت في العرضة 
»من��ي عليك��م ياه��ل العوجا س��ام« 

للشاعر محمد العوني. 
وتعتبر العرضة الس��عودية الفن الذي 
س��طر الماحم التاريخي��ة التي قادها 
ث��راه«  اهلل  »طي��ب  عبدالعزي��ز  المل��ك 
والتي بدورها أس��همت ف��ي إحياء هذا 

الموروث والحفاظ عليه.
ولم تكن العرضة السعودية في يوم 
من األيام مجرد رقصة تؤدى في أوقات 
الح��روب أو االنتصارات، ب��ل إنها كذلك 
ت��ؤدى في أوقات األعي��اد واالحتفاالت.
العرض��ة  أداء  طريق��ة  إل��ى  وبالنظ��ر 
السعودية فإننا نجد أنها يغلب عليها 
أداء الك��ورال الذي يكرر أبياتا معينة ثم 
تتلوه��ا الرقص��ة الت��ي عادة م��ا تكون 
عب��ارة عن رف��ع للس��يف وتمايل جهة 
اليمي��ن أو جه��ة اليس��ار م��ع التق��دم 

لعدد من الخطوات إلى األمام.
ويقول قاري حسن سليم في دراسته 
عن العرضة السعودية: »إن أداء العازف 
ال يتوقف عن��د طرق الطب��ول وإحداث 
الوح��دة االيقاعي��ة وإنم��ا يتع��داه إلى 
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أحد مواضي��ع علم االيقاع الحركي، إذ 
يق��وم العازف أثناء أداء الضرب بتحريك 
جس��مه في االتجاهي��ن يس��ارًا ويمينًا 
في مازورة كامل��ة تنتهي عندما يتجه 
في االتج��اه اآلخر برفع مش��ط القدم 
التي توجد في االتجاه المضاد مع ثني 

الركبتين إلى األسفل«.
ويضي��ف س��ليم: »غالبًا ما يك��ون عدد 

أفراد التخت اإليقاعي حوالي 8 عازفين 
وكلم��ا كث��ر الع��دد أعطى ذل��ك دويًا 
ومهابة للعرض��ة إذ إن الكثرة العددية 
ه��ي الت��ي ترف��ع م��ن قيم��ة وجدي��ة 

وحماس الراقصين«.
وبالع��ودة إل��ى األزي��اء التي تس��تخدم 
في العرضة النجدي��ة ياحظ أن اإلبهار 
الجمالي في تش��كيات هذه الرقصة 

يعتمد إلى حد كبي��ر على الزي، كونها 
رقص��ة حرب، ل��ذا فقد اهت��م الراقص 
الح��رب  وأدوات  األس��لحة  بإظه��ار 
والقت��ال طوال ه��ذه الرقص��ة، إضافة 
إل��ى وج��ود زي خاص يس��تخدم فيها 
وهو زي فضفاض واس��ع حتى يس��مح 
بس��هولة الحرك��ة للراقصي��ن ويصنع 
م��ن قماش أبي��ض الل��ون خفيف حتى 
يتاءم م��ع الطبيع��ة المحيط��ة التي 
تؤث��ر فيه��ا عوام��ل الطق��س، ويرتدي 
ع��ادة ف��وق ه��ذه القطع��ة قطيف��ة 
سوداء تس��مى القرملية وتكون أحيانًا 
ذات أكمام طويلة وتلبس مع الشماغ 
والغت��رة والعقال. ومن المس��تبعد أن 
تتم العرضة دون حضور الس��يف الذي 
يعتب��ر هو عم��اد الرقصة بحك��م أنها 
ف��ي بداياته��ا كان��ت عبارة ع��ن رقصة 
ح��رب، ويلب��س الراق��ص ف��ي الوق��ت 
الحاض��ر »محزمًا« وهو عب��ارة عن »جله« 
يوضع بش��كل متقاط��ع وكان قديمًا 
ذات أهمية في وضع الرصاص للبنادق، 
كما كان يتم تس��خين طبول التخمير 
أو طبول التثليث تحت الشمس أو تحت 

نار هادئة.
ومم��ا جاء في هذا الكت��اب أن العرضة 
ه��ي أول ن��ذر الح��رب والتجمي��ع له��ا 
وح��وت القصائد عنه��ا وأحيان��ًا تكون 
كاألعي��اد  المناس��بات  مجم��ل  ف��ي 
ولكنه��ا تذك��ر بأي��ام الح��رب وت��درب 
الناش��ئة على إحيائها وضبط قواعدها 
وهي من الفنون الجميلة الخالدة التي 

تحتفظ بها األمة. 
وتعتبر العرضة الف��ن األصيل والجميل 
ال��ذي س��طر الماح��م التاريخي��ة التي 
قادها الملك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، 
والتي بدورها أس��همت ف��ي إحياء هذا 

الموروث األصيل.
وحينما نتحدث عن العرضة السعودية 
الت��ي  الدرعي��ة  إل��ى  الحدي��ث  يأخذن��ا 
أعطت العرضة السعودية جل عنايتها 
واهتمامه��ا وأصبح��ت تق��دم س��نويًا 
يس��تطيعون  الذي��ن  م��ن  مجموع��ة 
أداء ه��ذا الفن األصيل، حت��ى أنك تجد 
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الكل يتحدث��ون عن أبناء الدرعية فهم 
يتقنون هذا الفن األصيل.

مكون��ًا  الس��عودية  العرض��ة  وتمث��ل 

رئي��س لفعالي��ات المهرج��ان الوطني 
حي��ث  »الجنادري��ة«،  والثقاف��ة  للت��راث 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  يح��رص 

الملك س��لمان بن عبدالعزي��ز »حفظه 
اهلل« عل��ى رعاية العرضة ف��ي الدرعية 
كل ع��ام ف��ي أوائ��ل أي��ام المهرجان.
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الحرف اليدوية في الجنادرية.. 
تراث اآلباء واألجداد 

يهدف مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة الحفاظ على تراث 
اآلب��اء واألج��داد من االندث��ار وذلك بعرض الح��رف التي كانوا 

الخّراز 
الخرازة حرفة ش��عبية قديم��ة وال تزال منتش��رة حتى يومنا 
الحاض��ر، والخراز حرفي يتعامل مع الجلود بأدوات بس��يطة 
كالمقصات والسكاكين والمخاريز والمجاذيب، وينتج الخراز 

يزاولونها في حياتهم المعيشية ليطلع عليها زوار المهرجان، 
وم��ن بي��ن تلك الح��رف الت��ي يت��م عرضه��ا ف��ي الجنادرية:

ع��ددًا من األدوات كالنع��ال والقرب والصم��ان الخاصة باللبن 
وعكاك الدهن وخباء البنادق والمحازم والغروب.

أم��ا الم��ادة األولي��ة للخراز فه��ي الجل��ود الت��ي يجلبونها من 
مناطق مختلفة.
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صناعة المشالح 
تش��تهر به��ا منطق��ة األحس��اء 
له��ا  زم��ن قدي��م ف��كان  من��ذ 
س��معة وش��هرة كبيرتي��ن بي��ن 
اآلباء  المملك��ة وتوارثها  مناطق 
عن األجداد وه��ي موجودة إلى 
يومنا الحاضر، ويس��تخدم فيها 
الحائ��ك خيوط��ًا متنوع��ة منها 
خي��وط الغ��زل المس��تخرج م��ن 
وبر اإلبل وص��وف األغنام وتصدر 
مناط��ق  جمي��ع  إل��ى  المش��الح 

المملكة.

صناعة المسابح 
إحداى الح��رف التقليدية المش��هورة في 
بادن��ا قديم��ًا لك��ن ش��هرتها تترك��ز أكثر 
منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
ويستخدم الحرفي في هذا المجال جهاز 
بس��يط ودقيق ويتكون م��ن األدوات اآلتية: 
والعزاب  والمثق��اب  والق��وس  المخراط��ة 
الخ��ام  الم��ادة  أم��ا  والق��ردان.  والمس��ن 
فه��ي  المس��ابح  لصناع��ة  المس��تخدمة 
عظ��ام الحيوان��ات وخاص��ة الس��ير الت��ي 
تس��تخرج م��ن البحار، ث��م يق��وم الحرفي 
بحفها ونقشها وتلوينها، وقد تصل قيمة 
بعض الس��بح إلى أس��عار مرتفعة بحسب 
مادتها الخام كالكهرمان مثًا وبحس��ب 

نقوشها وزخرفتها
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صناعة األختام وكتابة األمهار 
كان هن��اك بع��ض األش��خاص المتخصصي��ن 
به��ذه المهن��ة، حيث يقومون بحف��ر األختام 
كالكت��اب  معنيي��ن،  ألن��اس  والكليش��يهات 
والمش��ايخ والقض��اة، وعم��د األحي��اء والتجار، 
ولكل ش��خص خات��م خاص يمهر ب��ه األوراق، 
وهي بمثابة التصديق على محتويات الوثيقة.
ويق��وم صانعه��ا بحفره��ا يدويًا ع��ن طريق 
بش��كل  وتحف��ر  البس��يطة  اليدوي��ة  األدوات 
مقل��وب لك��ي تظهر عن��د ختمها بش��كلها 
مك��ة  منطق��ة  فيه��ا  واش��تهرت  الصحي��ح 
المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن.

صناعة العصايب 
حرفة العصايب من الحرف القديمة 
المعروفة باس��م الخط��ور العطرية 
المنطق��ة  جب��ال  ف��ي  تنب��ت  الت��ي 
األف��راح  الجنوبي��ة وتس��تخدم ف��ي 
ومناس��بات األعياد حيث توضع فوق 
هام��ة ال��رأس وتعط��ي روائ��ح زكية 
تعج بأن��واع الزه��ور الجبلية وتعطي 

شكًا جماليًا لآلبسها.
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التطريز 
م��ن الح��رف القديم��ة جدًا والت��ي كانت النس��اء يمارس��نها 
وتط��ورت ودخل الرج��ال في ه��ذا المجال مع م��رور الزمن، 
وتعتم��د على مهارة صناعتها ولمس��ته اليدوية وبراعته في 
ذلك حيث يقوم برسم األش��كال بالخيط واإلبرة مستخدمًا 
ف��ي ذل��ك حي��ث يق��وم برس��م األش��كال بالخي��ط واإلب��رة 
مس��تخدمًا في ذل��ك خيوط��ًا متنوع��ة وأش��كااًل متعددة 

ومتداخلة لتظهر بأشكال جميلة تروق ناظرها.

وينقش التطريز على بعض األلبسة النسائية كالدراعية 
بأنواعه��ا المختلف��ة )كالم��وركا( في منطقة عس��ير 
والمس��تخدم فيها خامة القطيفة، وكذلك )أم عصا 
وأم س��فرة( كم��ا ينق��ش التطري��ز عل��ى بع��ض أنواع 
أغطية الرأس النس��ائية كالش��يلة أو ما يس��مى قديمًا 
المريش��ة، ويس��تخدم التطري��ز عل��ى بع��ض األلبس��ة 
الرجالي��ة كالث��وب المزودان وغترة الص��وف والطواقي 

المطرزة بالزري أو الحرير.
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ذاكرة الوطن

صور نادرة للملك مؤسس السعودية 
يؤدي العرضة النجدية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة 
م��ن الصور الن��ادرة للمل��ك عبدالعزيز 
تظه��ر اس��تقبااًل ش��عبيًا حاف��ًا في 
س��احة قص��ر الحك��م بالري��اض عام  
1370ه�/1949م. كما نشرت الدارة صورًا 
أخرى تظهر الملك عبدالعزيز مشاركًا 
بالعرض��ة النجدي��ة في الري��اض عام 
1354ه�/1935م. ويع��ود مصدر الصور 
إلى مركز دراس��ات الش��رق األوس��ط، 
كلي��ة س��ينت انتوني في أكس��فورد، 

للمصور هاري جون فيلبي.
أيض��ًا  تس��مى  النجدي��ة  والعرض��ة 
بالعرضة السعودية، عبارة عن رقصة 
ش��عبية ب��دأت كونه��ا إح��دى أهازيج 
الح��روب إال أنه��ا أصبحت ت��ؤدى في 
أوقات االحتفاالت واألعياد، وفيها يتم 
تكرار أبيات ش��عرية وأناش��يد معّينة، 
يلي ذلك رقصة يتم فيها اس��تخدام 
الس��يوف بح��ركات معّين��ة، كما يتم 
استخدام أنواع مختلفة من الطبول، 
وفيها يرتدي مؤدو العرضة زيًا خاصًا.
وف��ي ديس��مبر 2015 أدرج��ت العرضة 
»الت��راث  قائم��ة  ضم��ن  النجدي��ة 
الام��ادي لإلنس��انية« في  الش��فهي 
»العرض��ة  عن��وان  تح��ت  الس��عودية 
النجدي��ة - رق��ص ش��عبي ودق على 
الطبول وأهازيج شعرية من المملكة 

العربية السعودية«.
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طريف »حي الملوك«.. شاهد على تاريخ 
مجيد ومستقبل واعد

يعتبر حي الطريف أحد أهم المواقع 
السياس��ية والجغرافية في المملكة 
العربية الس��عودية منذ نشأة الدولة 
الس��عودية األول��ى، ويق��ع الحي في 
قلب شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد 
ف��ي الدرعي��ة ش��مال غ��رب الري��اض، 
إذ كان الح��ي أول عاصم��ة ألس��رة آل 
س��عود، ويحم��ل حي الطري��ف الذي 
أس��س ف��ي الق��رن الخام��س عش��ر 
المعم��اري  األس��لوب  آث��ار  المي��ادي 
النج��دي ال��ذي يتفرد به وس��ط ش��به 
الجزي��رة العربي��ة، وتنامى ف��ي القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
الدور السياسي والديني لحي الطريف 
وأضح��ى مركزًا لس��لطة آل س��عود. 
ويحتض��ن »ح��ي الطري��ف« التاريخ��ي 
معال��م تراثي��ة حضاري��ة ف��ي غاي��ة 
األهمي��ة، وهو ما جع��ل الحي يدخل 
ضمن قائم��ة الت��راث العالمي، كأحد 
أهم المواقع السياسية والجغرافية 
الح��ي  إذ احتض��ن  الس��عودية؛  ف��ي 

بقصوره ومباني��ه الطينية وجوامعه، 
المباني اإلدارية الت��ي كانت ُتدار منها 
ش��ؤون الدولة السعودية األولى التي 
اتخذت من الدرعية )حيث يقع الحي( 

لنفوذه��ا  وخضع��ت  له��ا،  عاصم��ة 
ت  معظم أجزاء الجزيرة العربية، وُعدَّ

أقوى مدينة في وسطها.
وخضع الح��ي ألعمال تطوي��ر كثيرة، 
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تتراوح بين تأهيل المنشآت األثرية في 
الحي بعد توثيقها وترميمها وتجهيز 
الحتض��ان  المعم����اري��ة  المنش������آت 
األنش������طة والفع�الي�����ات الثقافي��ة 

والّترويحي��ة، ضم��ن مش��روع تطوي��ر 
الدرعي��ة التاريخي��ة ال��ذي يهدف في 
مجمل��ه إل��ى إعماره��ا وتحويلها إلى 
مرك��ز ثقافي تراثي س��ياحي عصري، 

لتأخ��ذ مكانه��ا ف��ي مص��اف المدن 
التراثية العالمية.

وتمت موافقة لجن��ة التراث العالمي 
عل��ى تس��جيل »ح��ي الطري��ف« ف��ي 
الت��راث  بقائم��ة  التاريخي��ة  الدرعي��ة 
لليونيس��كو، وذلك  التابعة  العالم��ي 
خ��ال اجتماع لجن��ة الت��راث العالمي 
الرابع��ة  دورت��ه  ف��ي  باليونيس��كو 
والثاثين المنعقد في برازيليا بالبرازيل 
ف��ي 29 يوليو )تموز( 2010، ليصبح الحي 
الموقع السعودي الثاني الذي ُيسّجل 
بع��د  العالم��ي،  الت��راث  قائم��ة  ف��ي 
اعتماد تسجيل موقع الحجر )مدائن 
صالح(، وهما موقعان ضمن المواقع 
الثاثة التي صدرت الموافقة الملكية 
عل��ى تس��جيلها ف��ي »قائم��ة التراث 
العمراني«، وهي: »مدائن صالح«، و»حي 
الطريف« بالدرعية، و»ج��دة التاريخية«.
وُيع��ّد »ح��ي الطري��ف« أه��م معالم 
األساسي  والعنصر  التاريخية،  الدرعية 
للتطوير فيها، فقد كان مقرًا لسكن 
اإلم��ام محم��د بن س��عود وأس��رته، 
ومقرًا للحكم في الدولة السعودية 
األولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية 

ذاكرة الوطن

العدد )14( ربيع الأخر 1440هـ . دي�سمرب 2018م122



وف��ي  األثري��ة،  ومبانيه��ا  وقصوره��ا 
مقدمتها: »قصر س��لوى«، و»مس��جد 
اإلمام محمد بن سعود«، ومجموعة 
كبي��رة من القص��ور والمن��ازل، إضافة 
واألوق��اف،  األخ��رى،  المس��اجد  إل��ى 
واآلبار، واألس��وار، والمراف��ق الخدمية.
ح��ي  »تطوي����ر  مش������روع  واش��تمل 
يج����ري  عنص�����رًا   17 عل��ى  الطري��ف« 
تطويره��ا وف��ق منهجي��ة تجمع بين 
للحفاظ  العالمية  المواثيق  هات  موجِّ
م��ات  ومقوِّ العمران��ي،  الت��راث  عل��ى 

الحي الطبيعية والتاريخية.
يقع ضمن المشروع خمسة متاحف 
في عدد من القصور التاريخية بالحي 
الس��عودية  الدول��ة  تاري��خ  تحاك��ي 
»متح��ف  م��ن  كًا  تش��مل  األول��ى، 
الدرعية«، و» متحف الحياة االجتماعية«، 
و»المتح��ف الحرب��ي«، و»متحف الخيل 
العربي��ة«، و»متح��ف التج��ارة والمال«.
بقص��ر  الدرعي��ة  متح��ف  ويه��دف 
س��لوى إلى التعري��ف بتاري��خ الدولة 
خ�����ال  م��ن  األول��ى  الس����عودي�ة 

المتحفية  منظومة من المكون��ات 
واألنش��طة، ويوف��ر المتح��ف عرضًا 

مفتوحًا لل��زوار بين األطال المرممة 
ضم��ن ممر مخصص لذل��ك يحتوي 

ذاكرة الوطن
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بأه��م  تعريفي��ة  شاش��ات  عل��ى 
فراغات القص��ر واألحداث التي جرت 
في��ه، إضافة إلى الع��رض المتحفي 
ال��ذي يتضم��ن ل�وح�����ات  المغ�ل��ق 
ومجس��م�ات وقطع�����ًا متحفي����ة 
وأفام��ًا وثائقية، أّم��ا متحف الحياة 
االجتماعية فيعرض جانبًا من الحياة 
اليومية والعادات والتقاليد واألدوات 
المستخدمة في فترة ازدهار الدولة 
الس��عودية األولى، وذلك في »قصر 
عم��ر بن س��عود« والمبان��ي الطينية 

المجاورة له.
في حين ُتعَرض في المتحف الحربي 
ال��ذي يق��ع ضم��ن المبان��ي المجاورة 
ل�»قص��ر ثني��ان ب��ن س��عود« الجوان��ب 
الحربي��ة في تاري��خ الدرعي��ة، كأدوات 
ص  الحرب والمعارك الحربية، كما ُخصِّ
عرض متحفي مس��تقل داخل »قصر 
ثنيان بن س��عود« يعرض قصة الدفاع 
عهده��ا،  أواخ��ر  ف��ي  الدرعي��ة  ع��ن 
ويه��دف متح��ف الخي��ل العربية إلى 

وط��رق  العربي��ة  بالخي��ل  الّتعري��ف 
رعايته��ا ف��ي فت��رة ازده��ار الدرعي��ة، 
ويقع ضمن المباني المجاورة ل�»قصر 
اإلمام عبد اهلل بن س��عود«، باإلضافة 
إلى إسطبات الخيل المجاورة للقصر، 
ويعرض »متحف التجارة والمال« الذي 
يقع ضمن مباني »بيت المال« و»سبالة 
موضي«، ويعرض االزدهار االقتصادي 
الذي ش��هدته الدرعي��ة، باإلضافة إلى 
معال��م التجارة والعم��ات والموازين 

واألوقاف.
وإلى جانب المتاحف الخمس��ة هناك 
عناصر أخرى تتمثل في »مركز العمارة 
وطرق البناء التراثية«، في الوقت الذي 
يتم في��ه توظيف األط��ال الخارجية 
الص��وت  لع��روض  س��لوى«  ل�»قص��ر 
والضوء والوس��ائط المتع��ددة، حيث 
القصر شاش��اٍت  سُتس��تخدم جدران 
لعرض دراما بصري��ة قصصية تحكي 
األول��ى. الس��عودية  الدول��ة  قص��ة 
وج��رى ترميم »جامع اإلم��ام محمد 

وإع��ادة  الح��ي،  ف��ي  س��عود«  ب��ن 
اس��تخدامه مصّل��ى، ويش��مل الحي 
»س��وق الطريف«، الت��ي تتكون من 38 
مح��ًا مخّصصة للمنتج��ات الحرفية 
والمطاع��م التقليدي��ة، إضاف��ة إل��ى 
ُأقي��م عن��د  ال��ّزوار  مرك��ز الس��تقبال 
مدخ��ل الح��ي، ومرك��ز إلدارة الح��ي 
يق��ام ف��ي »قص��ر فه��د بن س��عود« 
تديره الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، وتخصيص »قصر إبراهيم بن 
سعود«، كمركز لتوثيق تاريخ الدرعية، 
ُيدار من قب��ل »دارة الملك عبد العزيز«، 
إضافة إل��ى تهيئة الممرات والفراغات 
ورصفه��ا  الح��ي،  داخ��ل  العام��ة 
لتب��رز  متع��ددة  بأس��اليب  وإضاءته��ا 

القيمة التراثية للحي.
وقد افتتح خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز »حفظه 
اهلل« حي الطريف التاريخي، بمناس��بة 
اس��تضافة قم��ة الخليج ال���39، والتي 

أقيمت في الرياض، مؤخرًا.

ذاكرة الوطن
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عبدالعزي��ز  المل��ك  دارة  نش��رت 
مجموع��ة من الص��ور الن��ادرة للملك 
عبدالعزي��ز تظه��ر اس��تقبااًل ش��عبيًا 
حاف��ًا ف��ي س��احة قص��ر الحك��م 
بالري��اض ع��ام  1370ه���/1949م. كم��ا 
نشرت الدارة صورًا أخرى تظهر الملك 
عبدالعزيز مشاركًا بالعرضة النجدية 
1354ه���/1935م.  ع��ام  الري��اض  ف��ي 
مرك��ز  إل��ى  الص��ور  مص��در  ويع��ود 
دراس��ات الشرق األوسط، كلية سينت 

الُتقطت في حج 1357ه� وتداولها السعوديون

صورة قديمة للملك سلمان في عمر الثالث 
سنوات بجوار والده »المؤسس«

انتوني في أكس��فورد، للمصور هاري 
جون فيلبي.

أيض��ًا  تس��مى  النجدي��ة  والعرض��ة 
بالعرضة السعودية، عبارة عن رقصة 
ش��عبية بدأت كونه��ا إح��دى أهازيج 
الح��روب إال أنه��ا أصبحت ت��ؤدى في 
أوق��ات االحتف��االت واألعي��اد، وفيها 
يت��م تك��رار أبي��ات ش��عرية وأناش��يد 
معّين��ة، يلي ذل��ك رقصة يت��م فيها 
استخدام الس��يوف بحركات معّينة، 

كم��ا يتم اس��تخدام أن��واع مختلفة 
م��ن الطب��ول، وفيه��ا يرت��دي م��ؤدو 

العرضة زيًا خاصًا.
وف��ي ديس��مبر 2015 أدرج��ت العرضة 
»الت��راث  قائم��ة  ضم��ن  النجدي��ة 
الام��ادي لإلنس��انية« في  الش��فهي 
»العرض��ة  عن��وان  تح��ت  الس��عودية 
النجدي��ة - رق��ص ش��عبي ودق على 
الطبول وأهازيج شعرية من المملكة 

العربية السعودية«.
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ذاكرة الوطن

تداول��ت مواقع التواص��ل االجتماعي 
مقطع فيديو نادر، ُيظهر لقطات من 
زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« إلى 
حوطة سدير قبل 15 عامًا تقريبًا حين 
كان »أيده اهلل« أميرًا لمنطقة الرياض.
وظهر خال المقطع حفاوة الترحيب 

الملك سلمان يمازح راعي الحطب في سدير 
قبل 15 عامًا

م��ن األهال��ي بالمل��ك س��لمان، حيث 
باش��ر األطفال في ممارس��ة األلعاب 
الش��عبية وترديد األهازيج واألناش��يد، 

احتفاء بالزيارة الكريمة.
ومازح الملك س��لمان خال المقطع، 
راع��ي الحط��ب، كم��ا حضر وش��اهد 
إح��دى حلقات التحفي��ظ وكيف كان 

الط��اب  المعل��م  حينه��ا  يعاق��ب 
المقصرين في حفظ القرآن.

كما ش��ارك المل��ك س��لمان »حفظه 
اهلل« بتن��اول التم��ر ال��ذي تش��تهر ب��ه 
حوط��ة س��دير، كم��ا ش��اهد األهالي 
أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف 

الثمار.
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منذ أيام احتف��ى الوطن بالذك��رى الرابعة 
لبيع��ة خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل«، وتمثل 
عط��اء  مس��يرة  العط��رة  الذك��رى  ه��ذه 
متواص��ل لقائ��د منح ش��عبه ووطنه وأمته 
الوف��اء والمحبة واإلخ��اص، حتى أصبحت 
المملك��ة العربية الس��عودية تتب��وأ مكانة 

عالية بين دول العالم.
وش��هد العهد الميمون لخ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود »أيده اهلل« الكثير م��ن اإلنجازات 
التنموي��ة واإلصاح��ات التي أحدث��ت نقلة 
نوعية ف��ي مختلف مج��االت التطوير في 
بادنا، وه��ذه اإلنجازات بمثاب��ة مصدر فخر 

واعت��زاز لكل أبناء هذا البل��د المعطاء، وقد 
أش��اد العال��م أجم��ع بالح��راك التطويري 
تش��هدها  الت��ي  المس��تمرة  والتنمي��ة 
المملكة ف��ي ظل قي��ادة حكيمة تتطلع 
األفض��ل  وتنش��د  المس��تقبل  إل��ى  دائم��ًا 

لمواطنيها ووطنها.
لق��د نجح��ت الرؤي��ة الحكيم��ة لخ��ادم 
الش��ريفين ف��ي تعزي��ز قي��م  الحرمي��ن 
الريادة والتميز للمملكة على المستويات 
واالجتماعي��ة,  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
كما خطت المملكة بفضل اهلل خطوات 
متس��ارعة نح��و مزيد من الرخ��اء والرفاه 
عبر مش��اريع تنموية في كافة المناطق، 
ومب��ادرات وبرام��ج عمل واضح��ة تترجم 
إل��ى   »2030« الطموح��ة  الرؤي��ة  أه��داف 
واق��ع ملموس خال المس��تقبل القريب 

بمشيئة اهلل.
وفي ه��ذه المناس��بة العزيزة عل��ى قلوبنا 
نس��تذكر مكتس��بات المملكة الش��امخة، 
الت��ي أرس��ى دعائمه��ا المل��ك المؤس��س 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود  »طيب 
اهلل ثراه«، وتابع مس��يرة البناء والتطوير من 
بعد أبناؤه المل��وك البررة، حتى عهد خادم 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 

عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل«.

واليوم يق��ود خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز، المملك��ة 
العربية السعودية نحو مسيرة جديدة من 
العط��اء والتط��ور والتحول التنم��وي، وفق 
خطط إس��تراتيجية بناءة ومدروس��ة، عززت 
مش��اركة أبن��اء وبن��ات الوطن ف��ي التنمية 
الوطنية المس��تدامة، وجعلت لهذه الباد 
المباركة مكانة مرموق��ة بين دول العالم 
المتق��دم، وأنموذج��ًا مش��رفًا ورائ��دًا ف��ي 

مختلف المجاالت واألصعدة. 
وه��ذه الذك��رى فرص��ة حقيقي��ة للتأكيد 
على لحمة الش��عب السعودي مع قيادته 
الرش��يدة، وترس��يخ مش��اعر الح��ب والوالء 
عرفانًا وامتنانًا لخادم الحرمين الش��ريفين 
»أي��ده اهلل« الذي يق��ود مملكتن��ا المعطاء 
لنهضة ش��املة محققة للري��ادة اإلقليمية 
والعالمية، ومواصا »حفظه اهلل« لمس��يرة 
النماء والرخاء. كما أن هذه الذكرى الغالية 
فرصة كبيرة لنجدد البيع��ة والوالء لخادم 
الحرمي��ن الش��ريفين وول��ي عه��ده األمين 
العل��ي  راجي��ن م��ن اهلل  »حفظهم��ا اهلل«، 

القدير أن يمدهما بعونه.
حف��ظ اهلل ب��اد الحرمي��ن الش��ريفين م��ن 
كل س��وء وأدام علينا نعم��ة األمن واألمان 

والرخاء واالستقرار. 

رائد/ عبداهلل بن صالح الحربي
مدير إدارة العاقات واإلعام

مسيرة عطاء

الختـــــام
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