




لواء مظلي/ حامد بن رابع الطويرقي
قائد قوات أمن المنشآت

تحتفل المملكة العربية الس��عودية في هذه األيام المباركة 
بالذك��رى التاس��عة والثماني��ن للي��وم الوطن��ي، ويس��تحضر 
الس��عوديون ف��ي ه��ذه المناس��بة الغالية ملحمة تأس��يس 
المملكة العربية الس��عودية بمش��اعر الفخ��ر واالعتزاز لوطن 
تقع على أرضه أقدس المقدس��ات، ويحتل مكانًة رفيعة في 
مصاف ال��دول المتقدمة في ظل قي��ادٍة حكيمة جعلت من 
التطوير منهجها، ورفاهية المواطن السعودي أول أهدافها، 
إيمان��ًا منه��ا بأن ازده��ار األوطان يق��وم على تنمية اإلنس��ان.

إن الواق��ع ال��ذي تش��هده المملك��ة الي��وم م��ن مش��روعات 
إس��تراتيجية ضخم��ة ف��ي أبعاده��ا االقتصادي��ة واالجتماعية 
والتنموي��ة، يعك��س اهتم��ام القي��ادة بتوفي��ر ُس��بل األم��ن 
والرخاء والتطور لألجيال المقبلة، واس��تثمار الثروات البش��رية 
والطبيعية بفعالية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

الطموحة 2030.
ونح��ن إذ نحتف��ل به��ذه الذك��رى الغالي��ة نس��تحضر دعائم 
النهضة التي رس��خها الملك المؤّس��س عبد العزيز آل سعود 
-طيَّب اهلل ثراه- لبناء دولة التوحيد والوحدة، حيث اس��تطاع 
-رحمه اهلل- أن يرسي قواعد هذا البناء الشامخ ويشيِّد مساراته 
ويؤكد ثوابته التي مازلنا، بحمد اهلل، نس��تقيها، لتنير حاضرنا 
وتستشرف مالمح ما نتطلع إليه مستقباًل من الرقي والتقدم.
بعبقري��ة  اهلل-  -رحم��ه  المؤس��س  المل��ك  اس��تطاع  لق��د 
القي��ادة أن يجمع ش��مل الس��عوديين قيادًة ووطنًا وش��عبًا، 

همة حتى القمة
والتحدي��ث  والنم��اء  البن��اء  ف��ي س��بيل  واح��د  قل��ب  عل��ى 
والتطوي��ر، واس��تلم الراي��ة م��ن بع��ده أبن��اؤه المل��وك البّررة 
-رحمه��م اهلل- وص��واًل إلى عهد خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز –حفظ��ه اهلل ورع��اه- والذين 
لتجس��يد  المؤس��س  المل��ك  م��ن  القي��ادة  روح  اس��تلهموا 
رؤيته��م وفلس��فتهم الحكيمة في جع��ل المملكة العربية 
الس��عودية وطن الفخر والعزة والكرامة، وحاضنة للش��عوب 
والثقاف��ات، والتس��امح والتعايش، والقيم اإلنس��انية النبيلة.

واليوم، تواصل بالدنا مس��يرة التطوي��ر والتنمية في مختلف 
المج��االت، إذ نعي��ش في العهد الزاهر، عه��د خادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز وس��مو ولي عهده 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد بن س��لمان -حفظهما 
اهلل- مرحل��ة العزم على اإلنجاز والمضي قدمًا في كل ما من 
شأنه بناء اإلنسان والمكان من خالل رؤية الحاضر والمستقبل 
2030 الت��ي تعك��س طموح��ات ه��ذه الب��الد حكومًة وش��عبًا.

لق��د أصبح��ت بالدنا اليوم ف��ي طليعة العديد من مؤش��رات 
التنافس��ية الدولي��ة، وب��ات دوره��ا المح��وري ف��ي المحاف��ل 
اإلقليمية والدولية، عالمة فارقة بمواقفها السياسية الرشيدة، 
وإس��هاماتها االقتصادية واإلنس��انية والثقافي��ة والحضارية.

إن ذك��رى الي��وم الوطني ه��و اعت��زاز بماضي الوط��ن والفخر 
بحاض��ره، والمض��ي قدمًا نحو تحقيق مس��تقبٍل مش��رق، في 
شتى المجاالت، فلنجعل شعار ذكرى اليوم الوطني التاسعة 
والثمانين »همة حتى القمة« منهاجًا لحياتنا ونبراسًا نهتدي 
ب��ه لنحاف��ظ م��ن خالل��ه عل��ى مكتس��بات وطنن��ا الحبي��ب.

وأخي��رًا.. تجدر بي اإلش��ارة إل��ى أن هذا الش��عار الجميل »همة 
حت��ى القم��ة« قد ت��م اختياره م��ن مقول��ِة صاح��ب الس����مو 
الملك��ي األمي�ر محم��د ب��ن س��لمان: »همة الس��عوديين مثل 
جب��ل طوي��ق، ول��ن تنكس��ر إال إذا انه��د ه��ذا الجبل وتس��اوى 

باألرض«. 
حف��ظ اهلل بالدنا الطاهرة ووالة أمرن��ا وأدام علينا نعمة األمن 

واألمان والنماء واالستقرار.
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الملك فهد  يرعى حفل تخريج كلية  الداخلية  وزير  سمو 
األمنية لطلبة الدورة التأهيلية الثامنة واألربعين

الرياض ـ  واس
رعى صاحب الســمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود 
بــن نايف بــن عبدالعزيز وزيــر الداخلية، يــوم الخميس 19 
محــرم 1441 هـــ الموافق 18 ســبتمبر 2019 م، حفل تخريج 
كليــة الملــك فهــد األمنيــة لطلبــة الــدورة التأهيليــة 
الثامنة واألربعين للضباط الجامعيين، والدفعة الســتين 
من طلبــة بكالوريــوس العلوم األمنيــة وطلبة الدفعة 
السادســة مــن البرنامــج األكاديمــي األمنــي لالبتعــاث 
الخارجي، وذلك في اســتاد األمير نايف بمقر الكلية في 

الرياض.
وفور وصول ســموه ُعزف الســالم الملكي، ثم استعرض 

حرس الشرف.

وبعــد أن أخذ ســموه مكانــه فــي المنصة الرئيســة بدئ 
الحفــل الخطابــي المعد لهذه المناســبة بتــالوة آيات من 

القرآن الكريم.
ثم ألقى مدير كلية الملك فهد األمنية اللواء الدكتور علي 
بــن عبدالرحمن الدعيج، كلمة أكد خاللها اســتمرار الكلية 
فــي تطوير برامجهــا التدريبية بمــا يتواءم مــع متطلبات 
التطور الذي تشــهده المملكــة وتعزيز ريادتهــا اإلقليمية 
في تأهيل ضبــاط األمن، مبينا أن عدد الخريجين بلغ »1872« 
خريجــًا مــن الــدورة التأهيليــة الثامنــة واألربعيــن للضباط 
الجامعييــن، والدفعــة الســتين مــن برنامــج بكالوريوس 
العلوم األمنية، والدفعة السادسة من البرنامج األكاديمي 

األمني لالبتعاث الخارجي.
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إثر ذلك ألقى رقيب أول الكلية فيصل بن حسن الشهراني 
كلمــة الخريجين عبــروا فيها عــن شــكرهم وتقديرهم 
الداخليــة علــى رعايتــه لحفــل تخرجهــم،  لســمو وزيــر 
مؤكديــن عزمهم لبــذل أرواحهم فداء للوطن، ســائلين 
اهلل عــز وجــل أن يديم علــى المملكة أمنهــا وأمانها في 
ظــل قيادة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولي العهد نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع »حفظهما اهلل«.
عقــب ذلــك شــاهد ســمو األميــر عبدالعزيــز بن ســعود 
والحضور فيلمًا وثائقيًا بعنوان »عرين األمن .. وحصاد عام« 
اســتعرض أبــرز المراحــل التطويرية التي شــهدتها الكلية 

خالل عام 1440هـ.
بعدها بدأ العرض والتشــكيالت العســكرية التي أظهرت 
بعــض مهــارات الخريجيــن التــي أتقنوهــا خــالل مراحــل 

التدريب المكثفة التي تلقوها.
كما شــاهد ســموه عددًا من الفرضيــات والتطبيقات في 
الرماية وحفــظ النظام والدفاع عــن النفس التي أظهرت 
قــدرات الخريجيــن علــى الرماية مــن مســافات مختلفة، 
التقنيــات  وتطويــر  األدوار،  متعــددة  المبانــي  واقتحــام 
المســاندة للمهــام األمنية والتــي تم عــرض احداها من 

خالل فرضية اصطياد الطائرات المسيرة.
عقب ذلك تم تســليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى 

الرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون قسم الوالء والطاعة.
إثر ذلــك أعلنت النتيجــة العامة للدورات حيث كرم ســمو 
األمير عبدالعزيز بن سعود أوائل الخريجين والسرايا الفائزة 
برايــات التفــوق، كمــا كرم ســموه أبناء وأشــقاء شــهداء 

الواجب من الخريجين وأولياء أمورهم.
عقب ذلك كرم سموه شخصيتين من الخريجين القدامى 
للكلية هما معالي رئيس أمن الدولة األستاذ عبدالعزيز بن 
محمــد الهويريني، ومعالي مديــر األمن العام الفريق أول 

ركن خالد بن قرار الحربي.
بعــد ذلــك تســلم ســمو وزيــر الداخليــة إصــدارات مركز 
الدراســات والبحــوث بالكلية، كما تســلم هديــة تذكارية 

بهذه المناسبة من مدير عام الكلية.
ثــم دشــن ســموه منصــة الناشــر األمنــي ، الذي يســمح 
للباحثيــن فــي مجال العلــوم األمنيــة اســتخدام موقع 
الكلية اإللكتروني الستعراض البحوث التي تعدها الجهات 

العلمية بالكلية.
وقبل نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية لســموه مع 

الخريجين، بعد ذلك عزف السالم الملكي.
حضر الحفل صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن عبد اهلل 
بن مشــاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي 
نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد 
من أصحاب المعالي والســعادة وقادة القطاعات األمنية 

وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
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 سمو وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال 
األمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 

بمناسبة عيد األضحى المبارك ونجاح الخطط األمنية

منى ـ واس
نقل صاحب الســمو الملكــي األمير عبدالعزيز بن ســعود 
بــن نايــف بــن عبدالعزيز وزيــر الداخليــة رئيس لجنــة الحج 
العليا، تحيات خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولي العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع »حفظهمــا اهلل« وتهنئتهمــا لرجــال 
األمن مــن منســوبي وزارة الداخلية، ورئاســة أمــن الدولة، 
والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج 
لهذا العام 1440هـ، بمناســبة عيد األضحــى المبارك، ونجاح 
الخطــط األمنية التي تــم تنفيذها للمحافظــة على أمن 

وسالمة حجاج بيت اهلل الحرام.
وأكد ســموه خالل لقائه مديري القطاعات األمنية وقادة 
قوات أمــن الحــج بمقــر وزارة الداخلية في منــى، أن نجاح 
موســم حج هــذا العام 1440هـ جاء بفضــل اهلل ثم بدعم 
القيــادة الرشــيدة التــي وفرت جميــع اإلمكانــات لخدمة 

ضيوف الرحمن.

وأعــرب ســمو األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود عــن اعتــزازه 
بالجهود المشرفة غير المســتغربة التي أّداها رجال األمن 
وزمالئهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركين 
في أعمال حج هــذا العام، مثمنًا ســموه الجهود الكبيرة 
التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشــاركة 
فــي توفيــر وتقديم جميــع الخدمــات لضيــوف الرحمن، 
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وما لمســه من التــزام حجاج بيت اهلل الحــرام بالتنظيمات 
والتعليمات مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم 

بأمن وأمان وطمأنينة.
ونوه ســمو وزيــر الداخلية بما تم تقديمــه من جهود في 
ســبيل خدمة الحجاج فــي المدينتين المقدســتين والتي 
حظيت بإشــراف مباشر من صاحب الســمو الملكي األمير 
خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيز مستشــار خــادم الحرمين 
الشــريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيــس لجنة الحج 
المركزية، وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 
بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
بالمدينة المنورة، وســمو نائبيهما صاحب الســمو الملكي 
األمير ســعود بن خالد بــن فيصل بــن عبدالعزيز، وصاحب 

السمو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

ودعا ســموه اهلل عز وجل أن يتقبل من الحجاج ســعيهم 
وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

حضر اللقاء، معالي رئيس أمن الدولة األستاذ عبدالعزيز 
بــن محمــد الهويرينــي، ومعالــي نائــب وزيــر الداخلية 
الدكتــور ناصــر بــن عبدالعزيــز الــداود، ومعالــي رئيس 
االســتخبارات العامة األســتاذ خالد بن علــي الحميدان، 
ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق 
أول ســعيد بــن عبــداهلل القحطاني، ومعالي مســاعد 
رئيــس أمــن الدولــة األســتاذ عبــداهلل بــن عبدالكريــم 
العيســى، ومعالــي مديــر األمــن العــام رئيــس اللجنة 
األمنية في الحج الفريــق أول ركن خالد بن قرار الحربي، 
وعدد من أصحــاب المعالــي، وكبار المســؤولين بوزارة 

الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
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أمير منطقة الرياض يقلد قائد قوة أمن المنشآت 
بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة 
رتبته الجديدة

الرياض ـ 
قلــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بن بنــدر بن 
عبدالعزيــز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم, 
قائــد قوة أمن المنشــآت بمنطقــة الرياض اللواء يوســف 
بــن علي الهندي رتبتــه الجديدة بعد صدور األمر الســامي 

الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سمّوه, اللواء الهندي على الترقية, متمنيًا له التوفيق 

والسداد في مهام عمله.
من جانبــه رفع اللــواء الهندي, شــكره للقيادة الرشــيدة, 
علــى هذه الثقــة الغالية, مؤكدًا حرصه علــى بذل كل ما 

في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

تبوك ـ
قّلــد صاحب الســمو الملكــي األمير فهد بن ســلطان بن 
عبدالعزيــز أميــر منطقة تبــوك، في مكتبه باإلمــارة، قائد 
قــوة أمن المنشــآت بالمنطقــة العميد مهندس أســامة 
بــن زيد الزير رتبتــه الجديدة بعد صدور الموافقة الســامية 

بترقيته إلى رتبة عميد.
وتمنى ســموه للعميد الزيــر دوام التوفيــق والنجاح وبذل 

المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
مــن جهتــه أعــرب العميــد الزير عــن شــكره لســمو أمير 
منطقــة تبــوك، ســائاًل اهلل أن يوفقــه لخدمــة الديــن ثم 

الملك والوطن.
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سمو أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت 
بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

بريدة ـ
اســتقبل صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن 
مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمير منطقــة القصيم، 
فــي مكتبه بديــوان اإلمارة بمدينــة بريدة، قائــد قوة أمن 
المنشآت بالمنطقة المقدم صويلح بن عبداهلل المنتشري، 
الذي قدم للســالم على سموه وتســليمه التقرير السنوي 
عن المهام واألعمال التي قام بها رجال القوة خالل العام 

المنصرم.
وأشــاد ســموه بما يلقاه قطــاع أمن المنشــآت من دعم 
ومســاندة من القيــادة الرشــيدة »أيدهــا اهلل«  وتزويده بما 
يحتاجــه من كوادر بشــرية وتجهيــزات عســكرية، و ذلك 
إيمانــا منها بالــدور الذي تقــوم به في الحفــاظ على أمن 

المنشآت الحيوية بالمملكة.
وأكــد ســمو األميــر علــى أهميــة متابعــة تقيــد الجهات 
األمــن  باشــتراطات  القــوة  مســؤولية  تحــت  الواقعــة 
والســالمة، والتزامها بالتعليمات األمنية واألخذ بتعليمات 
الجهات في تبني وتطبيق أنظمة الســالمة، متمنيًا سموه 

لمنسوبي القطاع مزيدًا من التميز.
مــن جانبــه قــدم المقــدم المنتشــري شــكره وتقديــره 
لســمو أمير منطقة القصيم وســمو نائبــه على دعمهم 
واهتمامهــم بتطويــر أعمال قطــاع قوة أمن المنشــآت، 
وما يوليانــه من رعاية واهتمام برجال قوة أمن المنشــآت 
بالمنطقــة التــي تقــف وراء تذليــل كل مــا قــد يعتــرض 

مهامهم المناطة بهم.
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تحت رعاية سمو وزير الداخلية..

 معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات 
يشهد حفل تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة 

المنشآت والبحث والتفتيش

بقيق ـ 
تحت رعايــة صاحب الســمو الملكي األمير عبــد العزيز بن 
ســعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد معالي 
مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد 
بــن عبد اهلل القحطاني حفل تخريج دورة تخصص دوريات 
أمن وحراســة المنشــآت والبحث والتفتيــش رقم 2 ورقم 
19، وذلــك بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشــآت 

بالمنطقة الشرقية.
وبدئ الحفل المعد لهذه المناســبة بتالوة آيات من الذكر 
الحكيم، عقب ذلك ألقى قائد قوات أمن المنشــآت اللواء 
مظلــي حامد بن رابــع الطويرقــي، كلمًة أوضــح فيها أن 
عدد الخريجين لهذه الدورة بلغ )1199( خريجًا تم تدريبهم 
على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن 
المنشــآت والتدخل الســريع ومكافحة اإلرهــاب والرماية 

على كافة أنواع األسلحة لمواجهة جميع التحديات.
وأكد اللواء الطويرقي حرص القوات على النهوض بالعملية 

التدريبية في القوات بطريقة ممنهجة ومقننة لالستفادة 
من هــذه المخرجات في صقل نواحــي الموهبة واإلبداع، 
مع التأكيد على القيم اإلنسانية في التعامل مع اآلخرين 
وزيادة مهارات وقدرات رجال قوات أمن المنشآت بما يحقق 
أعلى درجات الســالمة األمنية الميدانية وســرعة التعامل 
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مع الحاالت الطارئــة والثقة بالنفس وســرعة اتخاذ القرار.
بعد ذلك ألقيــت كلمة الخريجين عبروا فيها عن مشــاعر 
الفخر واالعتــزاز النضمامهــم لزمالئهم في ميــدان العز 
والشــرف. وبعد ذلــك بدأ العرض العســكري، ثــم فرضية 
»االشتباك والسيطرة« التي استعرض الخريجين من خاللها 
مــا تعلمــوه من مهــارات اكتســبوها خالل فتــرة التدريب 

في مجال مكافحة اإلرهاب والتدخل الســريع والمهارات 
القتالية وافتكاك األسلحة النارية والبيضاء والسيطرة على 

المعتدين، ثم أدى الخريجون القسم.
عقــب ذلك كــرم معالي الفريــق أول ســعيد القحطاني 
األوائل والمتفوقين والمشــرفين على الدورة، متمنيًا لهم 

التوفيق والسداد.

11العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م

األخبـــــــار



تحت رعاية سمو وزير الداخلية..

مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يفتتح 
»سعودي أوفسك 2019«

واس ـ  الريــاض 
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز 
بن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيز وزيــر الداخليــة رئيس 
الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي، افتتــح معالي مســاعد 
وزيــر الداخليــة لشــؤون العمليــات الفريــق أول ســعيد بن 
عبــداهلل القحطاني يوم االثنين 17 محــرم 1441هـ الموافق 
16 ســبتمبر 2019م المؤتمــر الســعودي الدولــي للســالمة 
مــن الحرائق النفطية »ســعودي أوفســك 2019« والمعرض 

المصاحــب له في فنــدق الريتــز كارلتون بمدينــة الرياض، 
الــذي تنظمه األمانة العامة للهيئــة العليا لألمن الصناعي 
بــوزارة الداخليــة على مدى يوميــن، بحضــور معالي أمين 
عــام المنتدى الدولــي للطاقة الدكتور ســون شيانشــنج، 
وأمين عام الهيئة العليا لألمن الصناعي العميد محمد بن 
علي الهبدان وعدد من المختصين في السالمة الصناعية.
القــرآن  مــن  آيــات  بتــالوة  االفتتــاح  حفــل  بــدأ  وقــد 
الكريــم، ثــم عــرض مرئــي تعريفــي بموضــوع المؤتمــر.
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وأوضــح أميــن عــام الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي، في 
كلمته أن المؤتمر والمعرض المصاحب له سيســتعرضان 
دور المرافــق العامــة في تنشــيط قــدرة صناعــات النفط 

والغــاز والبتروكيماويــات فــي المملكة ومنطقة الشــرق 
األوســط فــي الوقايــة والســالمة مــن كــوارث الحرائــق 
.2030 رؤيــة  إطــار  ضمــن  لهــا  واالســتجابة  واالســتعداد 
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وأكــد حرص الهيئــة العليا لألمــن الصناعي علــى تحقيق 
تطلعــات حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين باالرتقاء 
بإجــراءات الســالمة الوقائيــة ومواجهــة أخطــــار حرائـق 
النفـــط والغـــاز مــن خــالل تطويــر السياســات والخطــط 
والتعليميات الفنية والهندسية والتنظيمية الالزمة لحماية 
المرافــق النفطيــة والصناعيــة وتوفيــر أســباب الســالمة 

والوقاية من الحرائق.
وتعد جلســات المؤتمــر العامة من أهم برامج »ســعودي 
أوفســك 2019«، وهي مقســمة إلــى ثالثة محاور، الجلســة 
األولــى بعنوان: »كوارث الحريق في صناعــات النفط والغاز 

والبتر وكيماويات: حقائــق وأرقام وحلول«، والثانية »أفضل 
الممارســات واالبتــكارات فــي مجــال الوقاية مــن حرائق 
النفــط والغاز«، والثالثة »تعزيز ثقافة الســالمة من الحرائق 
فــي صناعــة النفــط والغــاز والبتروكيماويات مــن منظور 
المجتمــع الدولي«، ومن المتوقع أن يشــارك 350 شــخصًا 
فــي ســتة برامــج تدريبيــة متخصصــة لتلبيــة المتطلبات 
التدريبية لشــركات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية 
ومحطات معالجة الكهرباء، وقد تم إعداد البرامج لســد 
الفجوة التدريبية في مجال الســالمة مــن الحرائق، وطرح 
الحلول العمليــة القابلة للتطبيق لرفع مســتوى الكفاءة.
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قوات أمن المنشآت تستضيف ندوة بعنوان 
نشر الوعي الوثائقي

الرياض ـ
نظمــت قوات أمن المنشــآت، مؤخــرًا،  ندوة بعنوان »نشــر 
الوعــي الوثائقي« وذلك بمقر قيــادة القوات، بحضور اللواء 
سعد بن عبداهلل العتيبي نائب قائد القوات، نيابًة عن قائد 
قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، 

وبحضور عدد من الضباط واألفراد والمدنيين.
بدأت الندوة بآيات من الذكــر الحكيم، بعدها ألقى الرائد/ 
إبراهيم بن ســعد الشــهراني مدير اإلدارة العامة للشؤون 
الماليــة كلمة ترحيبــة بهذه المناســبة، عقــب ذلك ألقى 
المستشــار القانوني األســتاذ عبدالمحســن الهداب مدير 
اإلدارة العامة الســتقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني 
للوثائــق والمحفوظــات، كلمــة أوضح من خاللهــا أهمية 
نشــر الوعــي الوثائقــي وتنظيــم الوثائــق والمحفوظات 

وآليــة تصنيفها وطريقة فهرســتها وتاريخ إنشــاء النظام 
وأقسام الوثائق باألجهزة الحكومية وأنواع حفظ الوثائق 
والطــرق النظامية إلتالفها وكيفية إنشــاء قوائم الوثائق 

السرية بأنواعها.
علــى  الهــداب  المستشــار  أجــاب  النــدوة  نهايــة  وفــي 
استفسارات منسوبي القوات حول أهمية الوثائق وطريقة 

حفظها. 
وفــي الختام كرم اللواء عبداهلل العتيبي كاًل من األســتاذ 
عبدالمحسن الهداب واألستاذ بندر بن دخيل اهلل الزهراني 
مــن المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات حيــث تم 
منحهمــا دروعــًا تذكاريــة، مقدمًا شــكره لهــم على ما 
قدموه من معلومات في غاية األهمية تعود بالنفع على 

جميع المشاركين والحضور.
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قوات أمن المنشآت تشارك في خدمة 
ضيوف الرحمن

المشاعر المقدسة  ـ
شــاركت قوات أمن المنشــآت في مهام حج 1440هـ حيث 
قامت القوات المشــاركة بإدارة وتنظيم حركة الحشــود 
داخــل محطــات القطــار بالمشــاعر المقدســة بواقع )9( 
محطــات  باإلضافــة إلى قطــار الحرمين وذلك بالتنســيق 
مع األجهزة األمنية األخرى لتأمين الحماية الالزمة لضيوف 
الرحمــن خالل أدائهم مناســك الحج وإرشــادهم وتذليل 
كافــة الصعــاب التــي تواجههــم ألداء مناســكهم في 

المناطــق الواقعة تحت مســؤولية القــوات ورصد جميع 
المالحظات والظواهر الســلبية التــي تعيق حركة الحجاج 
كما أن القوات ســخرت كافــة إمكاناتهــا لخدمة ضيوف 
الرحمن تحــت مظلة قوات أمن الحــج كفريق عمل أمني 
متكامل هدفه اإلتقان في تأدية المهام األمنية والتكامل 
في خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناســكهم كما وفرت 
القــوات عددًا من الضبــاط واألفراد يســاندون األمن العام 

في تنظيم حركة المشاة في المشاعر المقدسة.
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كرمه األمير خالد الفيصل..

»المسيهيج« يفوز بجائزة اإلعالم الجديد التي تقدما 
إمارة مكة المكرمة

مكة المكرمة  ـ
حازت صورة المصور سعود المسيهيج على جائزة األفضل 
لموســم حج هذا عــام 1440هـ، والتي أعلنــت عنها، مؤخرًا، 

إمارة مكة المكرمة.
وأظهرت الصورة الفائزة بجائزة إمارة العاصمة المقدســة 
أحــد رجال األمن مبتســمًا وهــو يحمل حاجًا مســنًا، حيث 
جّسدت المشاعر اإلنسانية وتفاني رجال األمن في خدمة 
ضيــوف الرحمن، فيما كرم صاحب الســمو الملكي األمير 
خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة المصور ســعود 

المسيهيج.
وكان عدد كبيــر من رواد مواقع التواصــل االجتماعي قد 
قاموا بنشــر الصورة الفائزة بالمركز األول دون اإلشــارة إلى 

صاحبها.
وقال المســيهيج في تصريحــات صحفية: » كنت مســتاًء 
جدًا مــن أخــذ البعض صورتــي دون اإلشــارة إلــّي، لكنني 
ســعدت كثيرًا أن وصلني خبر اختيــاري فائزًا بجائزة اإلعالم 
الجديــد التــي تقدمهــا إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 
وسعدت كثيرًا بتسلمها من صاحب السمو الملكي األمير 
خالد الفيصل، الذي ال يســتغرب منه دعم المبدعين، فهو 

الشاعر والرسام«.

قــد  الفكريــة  للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  أن  وأضــاف، 
شــددت كثيــرًا علــى أن الصــور الفوتوغرافيــة تعــد ملكًا 
لصاحبها، وهي مــن المصنفات األصلية المحمية بموجب 
أحكام نظــام حمايــة حقوق المؤلــف، ويملــك الحقوق 
األدبيــة والمالية علــى هذا المصنف، وال يحق ألي شــخص 
اســتغاللها أو التعديــل عليهــا إال بإذن كتابــي من صاحب 
الحق، وذلك وفًقا ألحكام النظام، مشيرًا إلى أّن البعض ال 
ينظر لهذا األمر بجدية، ولألسف كثير منهم يعملون في 

حقل اإلعالم.
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ذكرى اليوم الوطني 89 ..
وطن الشموخ من ملحمة التوحيد إلى 

العهد الزاهر

احتف��ي الوطن قيادة وش��عبًا يوم االثنين 24 مح��رم 1441ه� الموافق 23 س��بتمبر 2019م، 
بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وه��و اليوم التاريخي ال��ذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود »رحمه 
اهلل« توحي��د بالدن��ا المبارك��ة تح��ت راية »ال إل��ه إال اهلل محمد رس��ول اهلل«، وأُطلق اس��م 
)المملكة العربية الس��عودية( عليها في التاس��ع عشر من شهر جمادى األولى من سنة 
1351ه� بعد جهاد اس��تمر اثنين وثالثين عامًا، أرسى خاللها قواعد هذا البنيان على هدى 
كتاب اهلل الكريم وس��نة رس��وله األمين صلى اهلل عليه وسلم سائرًا في ذلك على نهج 

أسالفه من آل سعود.
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وقد نشــأت آنذاك دولًة فتيًة تزهو بتطبيق شــرع اإلسالم، 
وتصــدح بتعاليمــه الســمحة وقيمــه اإلنســانية فــي كل 
أصقاع الدنيا ناشرًة السالم والخير والدعوة المباركة باحثًة 
عــن العلم والتطور ســائرًة بخطى حثيثة نحــو غٍد أفضل 

لشعبها ولألمة اإلسالمية والعالم أجمع.
ويســتذكر الســعوديون يومًا مجيدًا أضحى فيه اإلنســان 
السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة 
راشــدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه 
ليرتقي بين شــعوب العالــم بكل فخر وعــزة، حاماًل لقب 

»المواطن السعودي«.
ويســتحضر الســعوديون هذه المناســبة وهم يعيشون 
اليوم واقعًا جديدًا حافاًل بالمشــروعات التنموية الضخمة 
التــي تقــف شــاهدًا علــى تقــدم ورقــي المملكة أســوة 

بمصاف الدول المتقدمة.
ولقــد ارتســمت علــى أرض المملكــة العربية الســعودية 
ملحمة جهادية تمكن فيها الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« 
مــن جمع قلوب أبنــاء وطنه وعقولهم علــى هدف واعد 
نبيــل، وبتوفيق اهلل وما حباه اهلل مــن حكمة وصل الملك 
عبدالعزيز إلى إرساء قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ 
قادته لنشْر العدل واألمن ممضيًا من أجل ذلك سنين عمره.
ويعيش أبناء المملكة صور ومالحم ذلك التاريخ وأكفهم 

مرفوعة اليوم بالدعاء إلى هلل عز وجل أن يجزي الملك عبد 
العزيز »رحمــه اهلل« خير الجزاء، فله الفضل بعد اهلل في ما 
نحــن فيه من نعم كثيرة، يرفعــون أكفهم بالدعاء لكل 
ملوكنــا الذين تعاقبوا خدمة لإلســالم والمســلمين بعد 
وفاته، رحمهم اهلل جميعًا، ولقائد مسيرتنا وحامي بالدنا 
ومصدر فخرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود »حفظه اهلل«، ذلك االسم الذي جمع 
في حروفه الخمســة صفتين قــل أن يتصف بهما حاكم 
أو قائــد، وهما »الســلم واألمان« .. ندعو لســلمان ألنه جنح 
بالمملكة نحو سلم يتمتع به جميع مواطنيها، وألنه نصر 

المظلوم ووقف مع الجار في سلمه وأمنه.
ونســتذكر في هــذا التقرير القليل من تفاصيل شــخصية 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود »رحمه 
اهلل« مؤســس وطننا الكبيــر المملكة العربية الســعودية 
القائــد الملهــم جيــاًل بعــد جيل، فهــو الذي أفنــى عمره 
»رحمــه اهلل« فــي مواجهــة تحديــات الحياة فــي الجزيرة 
العربيــة التي كانت تــرزح قبل أكثر مــن ثمانية عقود تحت 
وطأة التناحر والخوف والهلع وشــظف العيش، ليؤســس، 
بفضــل اهلل تعالــى، دولة فتيــة تتمتع باألمــن واالطمئنان 
والخيــرات الوفيــرة، ويقف لهــا العالــم احترامــًا وتقديرًا.

سيرة المؤسس
ولــد الملــك المؤســس في مدينــة الريــاض عــام 1293هـ 
بحســب ما ورد في مجلــد طبعته دارة الملــك عبدالعزيز 
عن سيرة وشــخصية الملك عبدالعزيز ومراحل بناء الدولة 

السعودية الثالثة.
ومدينــة الريــاض تقع في وســط الجزيــرة العربيــة بنجد، 
وكان أقــدم ِذكر لموقع الريــاض في المصــادر التاريخية 
يعود إلى عام 715 ق م، وذلك في ســياق ذكر مدينة حجر 
التــي فقدت قيمتها في القرن العاشــر الهجــري، وتناثرت 
إلى قرى صغيرة مثل: العود، والبنية، ومعكال، والصليعاء، 
وجبــرة، وهي أماكــن ال يزال بعضها معروًفــا إلى اآلن في 

مدينة الرياض.
وخضعت الرياض لحكم الدولة السعودية األولى والثانية، 
ثم عادت لحكم الدولة الســعودية الثالثة على يد الملك 

عبدالعزيز آل سعود »رحمه اهلل« عام 1319هـ.
والغــرو أن يصــر الملك عبدالعزيــز »رحمــه اهلل« على إعادة 
الريــاض التي تعد امتدادًا تاريخيًا لمســيرة اآلبــاء واألجداد، 
وولد وترعرع فيها، ونهل من علمائها بعد أن عهد به والده 
اإلمــام عبدالرحمن بن فيصل آل ســعود »رحمــه اهلل« إلى 
القاضي عبداهلل الخرجي لتعليمه القرآن الكريم والقراءة 
والكتابــة وهــو في ســن الســابعة مــن عمره، وفي ســن 
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العاشرة تلقى تحصيله في الفقه والتوحيد على يد الشيخ 
عبــداهلل بن عبداللطيف آل الشــيخ، وبالتوازي مع ذلك كان 
الملك عبدالعزيز يتعلم ركوب الخيل، ومهارات الفروسية.
وتأثرت شــخصية الملك عبدالعزيز كثيرًا بشــخصّية والده 
اإلمــام عبدالرحمن الفيصــل »رحمهما اهلل« حيــث كان أبًا 
ومعلمــًا وأخــًا وصديقًا البنه، فضــاًل عن شــخصية والدته 
األميرة ســارة الســديري التي كانت من أكمل النساء عقاًل 
وتدبيــرًا، وكان محبًا إلخوتــه )خالد، فيصــل، فهد، محمد 
ونــورة(، لكن عالقته باألميرة نــورة »رحمها اهلل« كانت أكثر 
حميميــة، واحتلــت مكانة كبيــرة في نفســه »رحمه اهلل«، 
حتى أنــه ينتخي بهــا بالقول: »أنا أخــو نورة أنا أخــو األنوار«، 

ويحرص على زيارتها يوميًا في منزلها.

شخصية آسرة
وللملــك عبدالعزيــز شــخصية قويــة آســرة ومهابــة تأثر 
بهــا كل مــن قابله، وفــي المقابل كانت له صورة باســمة 
مشرقة بأســارير متهّللة بما ُعرف عنه »رحمه اهلل« من لين 
الجانــب والتواضع والمرح، وعــدم تكّلفه في الحديث مع 
أبناء شــعبه ورعيته، فضاًل عن كرمه وسخائه مع الجميع، 
فلــم يكن ملكًا فقــط، بل كان رب أســرة ومحبًا للجميع، 

ورجاًل قدوة في أفعاله وسلوكياته.

وأبهرت شــخصية الملك عبدالعزيز الكثيــر من المفكرين 
والمؤرخين في العالم، ومنهم المؤرخ الصيني البروفيسور 
»يانــغ يان هونغ« الذي قال عنه: »لقد كان الملك عبدالعزيز 
أحد العباقرة الذين قدمــوا ألممهم وأوطانهم خدمات 
جليلــة بجهودهم الجبــارة التي ال تعرف الكلــل أو الملل، 
وأثروا في تطور المجتمعات البشرية وتقدمها نحو الغاية 
المنشــودة، وســجلوا مآثر عظيمة في الســجل التاريخي 

المفعم باألمجاد الخالدة«.
ووصــف الدكتور »فون دايزل« النمســاوي الذي زار المملكة 
بالنابغــة،  اهلل«  »رحمــه  عبدالعزيــز  الملــك  1926م  عــام 
مستشــهدًا بالقــول: »إذا عرفتــم أن ابن ســعود نجح في 
تأليــف إمبراطوريــة تفوق مســاحتها مجموع مســاحات 
ألمانيا وفرنســا وإيطاليا معًا بعد أن كان زعيمًا يأتمره عدد 
مــن الرجــال وتمكن بمســاعدتهم مــن اســترداد الرياض 
عاصمــة أجداده، لم يداخلكم الشــك فــي أن هذا الرجل 

الذي يعمل هذا يحق له أن يسمى نابغة«.
وعرف عن الملك عبدالعزيز احترامــه الكبير للعلماء طيلة 
فتــرة حياتــه  »رحمــه هلل«، فــكان يقدمهــم علــى إخوته 
في مجلســه، ويســتمع إليهم، ومبعث ذلك إيمانه التام 
بقيمة العلم والعلماء وأثرهم في الحياة، وأن احترامهم 
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وُحســن العالقة بهم واالســتئناس بآرائهــم واجب تمليه 
العقيدة اإلسالمية التي ظل مطبًقا لمنهجها »رحمه اهلل« 
في حياته الخاصة والحياة العامة في البالد، ومضى على 

ذلك النهج من بعده أنجاله الملوك البررة.

ملحمة التوحيد
بأحــداث ومحطــات  »رحمــه اهلل«  الملــك عبدالعزيــز  مــر 
متعددة في حياته كانت مؤثرة في بناء شــخصيته الفّذة 
»رحمه اهلل« خاصة منذ أن بلغ ســن الخامســة عشرة، لكن 
هذه األحداث أســهمت في صقل شــخصيته حيث تعّلم 

منها الصبر والقوة واإلقدام.
واعتبــر المؤرخون خروج الملك عبدالعزيز، مع والده اإلمام 
عبدالرحمن  »رحمهما اهلل« وبعض أفراد أسرته من الرياض 
عام 1308هـ، الحدث األصعب في حياته، وكانت محطتهم 
األولــى بعد الرياض واحة »يبرين« في اإلحســاء ثم البحرين 
إلــى أن وصلــوا فيما بعد إلــى الكويت واســتقروا بها عدة 
ســنوات ظل فيها الملك عبدالعزيز معلق القلب بالرياض.
و»يبريــن«، التــي اتخذها الملك المؤســس مقرًا لــه لتنفيذ 
خطتــه في إعــادة الرياض، تعد واحة من واحات اإلحســاء 

بمحاذاة رمال الربع الخالي من الشمال.
وعندما بلغ الملك عبدالعزيز سن العشرين من عمره وهو 

فــي الكويــت توجه فــي الخامس من شــهر رمضان عام 
1319هـ إلى الرياض في رحلة بطولية قاد مسيرتها بصحبة 
رجالــه ليتمكنــوا، بفضــل اهلل تعالــى، مــن اختــراق جوف 
الصحراء التي تلتهب رمالها تحت أشــعة الشــمس الحارة، 
صائميــن رمضان لربهــم، قبل أن يأتي عليهــم يوم العيد 

وهم في موقع يطلق عليه »أبو جفان«.
وفي اليوم الرابع من شــهر شــوال من عــام 1319هـ وصل 
الملك عبدالعزيز ورجاله إلى »ضلع الشقيب« الذي يبعد عن 
مدينة الرياض نحو ساعة ونصف مشيًا على األقدام، ومن 
الضلع تقدموا إلــى الرياض التي دخلهــا الملك عبدالعزيز 
بــذكاء القائــد المحنك وأعــاد األمور إلى نصابهــا الصحيح 
بعــد عملية بطولية حامية الوطيس لم تدم طوياًل، طوى 
خاللهــا الملــك عبدالعزيز زمــن العهد الغابر فــي الرياض، 
معلنــًا بدايــة العهد الزاهر فــي نجد بعــد أن بايعه أهالي 
الريــاض وأعيانها عام 1320هـ أميرًا على نجد وإمامًا ألهلها، 
وذلــك عقب صــالة الجمعة في ســاحة المســجد الكبير 
بالريــاض، فــدب االســتقرار السياســي في مدينــة الرياض 
بعد ســنين من االضطراب، وكانت وحدة الحكم من أهم 
العوامــل التي مّهــدت دخول الرياض مرحلــة جديدة من 

النمو االزدهار الحضاري.
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وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود »رحمه اهلل« بفضل اهلل 
تعالى عبر رحلة طويلة أضناه فيها طول المشي والتفكير 
من لملمة شــتات البالد، وإعــادة األمن، والتصدي للفوضى 
التــي كانت ســائدة فــي الجزيــرة العربيــة آنــذاك، وأصبح 
بمحبة الناس ملكًا لدولة سهر على بنائها وأوجد نظامها 
حتى أصبحت لها مواقف مشــّرفة مع األمتين اإلسالمية 

والعربية والعالم أجمع.

االستقرار والنماء
اهتم الملــك عبدالعزيــز بتطويــر البالد، فأصدر مرســومًا 
ملكيــًا يقضي بتحويل اســم الدولة مــن »مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها« إلى المملكة العربية السعودية، وذلك 

في 21 جمــادى األولى 1351هـ الموافق األول من برج الميزان 
23 سبتمبر 1932م.

ووجه الملك عبدالعزيز عند بداية تنظيم الدولة باالهتمام 
الحجــاج  وخدمــة  وتوســعتهما،  الشــريفين  بالحرميــن 
والمعتمريــن، فضاًل عن البــدء في فتح المدارس، وإنشــاء 
المستشــفيات، وبناء القرى، وإصالح التربة، وتوطين البادية، 
والتنقيب عن مياه الري من أجــل دعم الزراعة، بيد أن هذه 

الجهود كانت تتطلب توفير المال لتنفيذها.
وتماشــيًا مع الرغبة في النهوض بالبــالد، بدأت في خريف 
عــام 1933م عمليات التنقيب عــن النفط في بعض أراضي 
المملكة، لكن مضت أربعة أعوام عجاف لم تثمر أعمالها 
عن الوصول إلى نتيجة إيجابية مرضية الكتشــاف مكامن 
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النفط، إلى أن قرر الخبراء التنقيب حول بئر ماء في منطقة 
تســمى »عين جت« كان الملك عبدالعزيز قد توّقف عندها 
عــام 1319هـ فــي طريقه من الكويت إلــى الرياض، فكانت 
المفاجأة وجود النفط على عمق 5 آالف قدم تحت األرض.
وانتعشــت األرض الصحراويــة بخروج الذهب األســود الذي 
حــّول الصحراء القاحلة المؤنســة بهدير الريــاح إلى مدينة 

ممتلئة بالعمال والمهندسين وخبراء النفط.

وفــي عــام 1939م ضــخ النفــط أول بشــائره فــي احتفال 
شــهده الملــك عبدالعزيــز »رحمــه اهلل« ليســتهل بعدها 

مشروعات الدولة التي خطط لها »رحمه اهلل«.
بالشــأن  اهلل«  »رحمــه  عبدالعزيــز  الملــك  اهتمــام  وكان 
الخارجــي بنفــس درجة اهتمامــه بالشــأن الداخلي، حيث 

كان يتعامــل مع جميــع دول العالم بدبلوماســية عالية 
المســتوى آخــذًا بعين االعتبــار اســتقالل المملكــة برأيها 
واختيار طبيعة عالقاتهــا مع الدول دون اإلخالل بمكانتها 
الدينيــة والحضاريــة والثقافية وهو ما جعلــه محبوبًا من 
مختلــف قادة دول العالم، وأصبــح حديث اإلعالم العربي 

واإلقليمي والدولي في ذلك الوقت.

سيرة عطرة
وفي شــهر محرم من عــام 1373هـ ترجــل الفارس الملك 
عبدالعزيــز عــن صهوة جــواده بعد أن اشــتد عليه المرض 

أثناء إقامته في الطائف.
وفــي فجــر الثاني من شــهر ربيــع األول من عــام 1373هـ 
الموافــق 9 نوفمبــر 1953م فاضت روحه »رحمــه اهلل« إلى 

بارئها.
ُتوفي »رحمه اهلل« بعد أن سار في رحلة طويلة عاش فيها 
أعظم األحداث، وواجه أكبــر التحديات، لكنه ترك لألجيال 
مــن بعده إرثًا عظيمــًا يهنأ فيه الجميع بيــن أحضان دولة 
أّسست على التوحيد لتظل، وهلل الحمد، في نماء مستمر، 

وأمن وخير وسالم حتى وقتنا الحاضر.

في ذكرى يوم الوطن يس��تذكر السعوديون يومًا 

مجي��دًا أضح��ى فيه المواطن الس��عودي ش��امخًا 

يعت��ز بدينه ووطنيت��ه تحت ظل حكومة راش��دة 

ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه 

23العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م

ملف العــدد



ُووري جثمــان الملــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود 
 «رحمــه اهلل« فــي مقبــرة العــود وســط مدينــة الريــاض.
وقــد اهتــم الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل ســعود 
»رحمــه اهلل« بجمــع المؤلفــات العلمية خــالل حياته على 
الرغــم من انشــغاله بمرحلة بناء الدولة فــي ذلك الوقت، 
فــكان شــغوفًا باالطــالع علــى الكتــب العربيــة المعنية 
وطباعــة  الشــرعية  العلــوم  خاصــة  العلــوم  بمختلــف 
معظمها علــى نفقته وتوزيعها مجانًا لالســتفادة منها، 
ليتــم حاليًا رصــد 1468 مجلدًا نــادرًا في مكتبتــه الخاصة.
وتناولت ُكتــب ودوريات مكتبة الملــك عبدالعزيز الخاصة 
فــي مقرهــا بــدارة الملــك عبدالعزيــز بالريــاض معــارف 
نــادرة ومتمّيزة فــي مجاالت العلــوم الشــرعية والتراجم 
والجغرافيــا والتاريــخ اإلســالمي والعــام واللغــة العربية 
وآدابها مرتبة وفق فهرســة رقمية تســّهل على الباحثين 
والدارســين عناء البحــث في المجاالت العلميــة والفكرية 

واإلسالمية.
وعــّدت المكتبة مصدرًا مهمًا من مصــادر التاريخ الحديث 
في المملكة العربية الســعودية، خاصة ما يتعلق بعالقة 
الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« بالعلم والمعرفة، كما تحمل 
كتبهــا فــي طياتهــا وأغلفتها عبــارات وشــواهد تاريخية 

سطرها العديد من المؤرخين والمؤلفين المعروفين في 
العالمين العربي واإلسالمي في ذلك الزمان.

وحــرص الملــك عبدالعزيــز »رحمــه اهلل« أثنــاء حياتــه على 
نشــر الكتب وطباعتها وتوزيعها على الناس عامة وطلبة 
العلــم خاصة في داخــل المملكة وخارجها، كما ســاعد 
بعــض المؤلفين على االســتمرار في نشــاطه العلمي من 
خالل شــراء نســخ عديدة من الكتب المطبوعة وتوزيعها 

على نفقته الخاصة.

وتخّصصت الكتــب التي أمــر بطباعتها الملــك عبدالعزيز 
إّبــان فترة حياته في مصنفات العقيدة والتفســير والفقه 
ألعالم السلف مثل: الشــيخ أحمد بن حنبل وشيخ اإلسالم 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن قدامه المقدسي، 
ومــن بينها كتابــا »المغني« و »الشــرح الكبير« اللــذانُ طبعا 

اليوم يعي��ش أبناء المملكة مالحم تاريخ بالدهم 

العريق وأكفهم مرفوعة اليوم بالدعاء إلى هلل عز 

وج��ل بأن يجزي الملك عب��د العزيز خير الجزاء فله 

الفض��ل بعد اهلل في م��ا نحن فيه من نعم كثيرة
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علــى نفقــة الملــك عبدالعزيــز عــام 1340هـ، كما شــملت 
الكتــب التــي ُطبعــت تخّصصــات اللغــة العربيــة وآدابها، 

والتاريخ اإلسالمي، والجغرافيا.
وقــد طبعت تلك المؤلفات المنشــورة علــى نفقة الملك 
عبدالعزيــز، أســكنه اهلل فســيح جناتــه، فــي مطابع عدة 
بالهنــد،  بومبــاي  فــي  المصطفويــة  المطبعــة  منهــا: 
ومطبعة القرآن والســنة في أمرتســد بالهند، ومطبعتي 
المنــار والنهضة في مصــر، ومطبعتي االعتــدال والترقي 
فــي دمشــق، والمطبعــة الســلفية فــي مكــة المكرمة 

والقاهرة، ومطبعة أم القرى بمكة المكرمة.

توثيق الملحمة
مــع مطلع العــام 1440هـ أطلقــت دارة الملــك عبدالعزيز 
مشروعًا توثيقيًا بمناسبة مرور 200 عام على الرياض عاصمة 
للدولة الســعودية، عبارة عن خرائــط وصور ومخطوطات 
ومعلومــات علــى موقعهــا اإللكتروني وحســابات الدارة 
الرســمية على المنصات في وســائل التواصل االجتماعي.
التاريخيــة  القيمــة  مشــروعها  خــالل  الــدارة  وترصــد 
والجغرافية والسياســية للرياض، كعاصمــة واكبت قيام 

المملكــة العربية الســعودية وتوحيــد الملــك عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمــن »رحمــه اهلل« حيث مــرت الريــاض بأحداث 
ذات أهميــة تاريخيــة نظرًا لموقعهــا الجغرافــي المتميز 
والعوامــل الطبيعيــة التــي حباهــا بها اهلل أســهمت في 
هــذا التميز، وهــو ما يشــير إلى تســميتها باســم الرياض, 
مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت بها المدينة وصواًل 
للمملكة العربية الســعودية التي تأسست على يد الملك 
عبــد العزيز بــن عبد الرحمــن »رحمه اهلل« في عــام 1319هـ.
وعرضــت الدارة صــدور األمــر الملكي بإعــالن توحيد البالد 
يــوم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  باســم  وتســميتها 
الخميس 21 جمادى األولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 
1932م، وتــّوج هذا اإلعالن جهود الملــك عبد العزيز الرامية 
إلى توحيد البالد وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق 
أحــكام القــرآن والســنة النبوية الشــريفة، وبهــذا اإلعالن 
أصبحت الرياض عاصمة المملكة العربية الســعودية التي 
أصبحت دولــة عظيمة في رســالتها وإنجازاتها ومكانتها 

اإلقليمية والدولية.
ووظفت الدارة عبر مشــروعها التوثيقي بمناسبة مرور 200 
عــام علــى اختيار الريــاض عاصمة للدولة الســعودية لغة 
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الصورة وتسلســل األحــداث والحقب الزمنيــة على مدينة 
الرياض، إلى أن أصبحت اليوم واحدة من أسرع مدن العالم 
فــي النمــو واالزدهار، محققــة في عهد خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
األمين »حفظهما اهلل« مستوى عاليًا من التطور في شتى 

المجاالت.
وأنهت دارة الملك عبدالعزيز عبر هذا المشروع والمحتوى 
اإلثرائي الســرد المعرفي لما تشــهده مدينة الرياض حاليًا 
من طفرة كبيــرة ونهضة عمرانية، بما يضمن المســتقبل 
المشــرق ألبنــاء الوطن ويحقــق الفائدة لألجيــال القادمة 
ويؤمن لهــا العيش الرغيــد تحت مظلة القيادة الرشــيدة 

»أيدها اهلل«.
وتعرض الدارة في مناسبات الوطن الفلم الوثائقي المرئي 
عن توحيد المملكة العربية الســعودية على يد المؤسس 
الملك عبدالعزيز الذي ترجم على عدة لغات عبر موقعها 
اإللكترونــي www.darah.org.sa وحســابها علــى »يوتيوب«، 
و »فيــس بــوك« وذلــك علــى حلقــات متتابعــة تتضمــن 
المعارك المختلفة التي خاضها الملك المؤسس ومراحل 
استعادته الرياض، إذ ُيعد الفلم ضمن إصدارات الدارة التي 
توثــق التاريخ الوطنــي والحفــاظ على المــوروث الحضاري 

والمصــادر التــي تســتند إلــى مرجعيــة راســخة وقويــة.

وقفة تأمل
ويقف الباحثون والمؤرخون وقفة تأمل وإعجاب في تاريخ 
هذا الكيان الشامخ على البناء وتخطي العوائق والصعاب 
والتغلــب على كل التحديات بفضــل من اهلل وتوفيقه أواًل 
ثم باإليمــان القوي والوعــي التام بوحــدة الهدف وصدق 
التوجــه فــي ظــل تحكيــم شــرع اهلل والعدل فــي إنفاذ 

أحكامه لتشمل كل مناحي الحياة.
يتأملــون ونحن معهــم قيــام الدولة الســعودية األولى 
1157هـــ بمناصــرة اإلمــام محمد بن ســعود دعوة الشــيخ 
محمد بن عبــد الوهاب الهادفة إلى العودة إلى اإلســالم 
الصحيح وتصحيح المعتقدات مما شــابها من الشــبهات، 
للعــودة  التعــاون  علــى  اهلل«  »رحمهمــا  تعاهــدا  حيــث 

تأثرت ش��خصية الملك عبدالعزيز كثيرًا بشخصّية 

»رحمهم��ا  الفيص��ل  عبدالرحم��ن  اإلم��ام  وال��ده 

اهلل« حي��ث كان أب��ًا ومعلم��ًا وأخًا وصديق��ًا البنه.. 

فضاًل عن ش��خصية والدته األميرة س��ارة السديري 
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بالمجتمــع  فــي جزيرة العــرب إلــى عقيدة اإلســالم كما 
كانــت عليه فــي صدر اإلســالم، وســارا على هذا الســبيل 

لتحقيق هذا الهدف الكبير.
بعــد ذلــك تتابــع جهــاد آل ســعود منطلقيــن مــن ذات 
المنطلــق فلم تنطفــئ جــذوة اإليمان في قلــوب الفئة 
المؤمنة بانتهاء حكم الدولة الســعودية األولى بعد زهاء 

ستة وأربعين عامًا بسبب التدخل األجنبي.

وفى العام 1240هـ، قامت الدولة الســعودية الثانية بقيادة 
اإلمام المؤســس الثانــي تركي بن عبد اهلل بــن محمد بن 
ســعود »رحمــه اهلل« الــذي واصــل ومــن بعده أبنــاؤه نهج 

أسالفهم نحو ثمانية وستين عامًا.

وبزغ فجر اليوم الخامس من شهر شوال من العام 1319هـ 
إيذانــًا بعهد جديد حيــث اســتعاد الموّحد البانــي الملك 
عبد العزيــز »رحمه اهلل« مدينة الرياض ملــك آبائه وأجداده 
في صورة صادقة من  صور البطولة والشــجاعة واإلقدام 
فوضــع أولى لبنات هــذا البنيــان الكبير على أســس قوية 
هدفها تحكيم شــرع اهلل والعمل بكتابه وســنة رســوله 

صلى اهلل عليه وسلم.
ويمضي بنا هذا التاريخ الجميل لنعيش معاني قوة الرجل 
الباني المؤســس الملك عبــد العزيز ورجالــه الذين وبرغم 
قلــة عددهم وعتادهم انطلقوا من الرياض بذلك اإليمان 
الصــادق فــي جهاد حتى جمــع اهلل به الصفوف وأرســى 
دعائــم الحــق والعــدل واألمــن واألمــان  لتتوحــد القلوب 
على كتاب اهلل وســنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وكذلك 
أرجــاء البــالد، حيث أينعت حينهــا تلك الجهــود أمنًا وأمانًا 
واســتقرارًا وتحول المجتمع من قبائل متناحرة إلى شعب 

متحد ومستقر يسير على هدي الكتاب والسنة.
وانطالًقــا من النهــج اإلســالمي القويم دعــا »رحمه اهلل« 
إلى التعاون العربي والتضامن اإلسالمي وأسهم إسهامًا 
متميــزًا في تأســيس جامعة الــدول العربيــة وفي األمم 
المتحــدة عضوًا مؤسســًا، كما ســّجل له التاريــخ مواقف 

بأنه��ا  عبدالعزي��ز  المل��ك  ش��خصية  تمي��زت 
ش��خصية قوية آسرة ومهابة تأثر بها كل من 
قابل��ه وفي المقاب��ل كانت له صورة باس��مة 
مش��رقة بأس��ارير متهّلل��ة بما ُع��رف عنه من 

لين الجانب والتواضع والمرح
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مشــهودة فــي كثيــر مــن األحــداث العالميــة والقضايــا 
اإلقليمية والدولية.

ورحل والدنــا الملك عبدالعزيــز »رحمه اهلل« بعد أن أرســى 
منهجًا قويمًا سار عليه أبناؤه من بعده لتكتمل أطر األمن 

والسالم وفق المنهج والهدف نفسه.
وكان الملــك ســعود »رحمه اهلل« أول الســائرين على ذلك 
المنهــج والعامليــن في إطــاره حتى برزت مالمــح التقدم 
واكتملت هياكل عدد من المؤسسات واألجهزة األساسية 

في الدولة.

ملحمة العطاء
واســتمرت ملحمــة العطــاء بعد وفــاة الملك المؤســس 
»رحمــه اهلل« حيث جاء مــن بعده رائد التضامن اإلســالمي 

الملــك فيصــل »رحمــه اهلل« فتتابعــت المنجــزات الخّيــرة 
وتوالــت العطــاءات وبــدأت المملكــة فــي عهــده تنفيذ 

الخطط الخمسية الطموحة للتنمية.
وتدفقــت ينابيــع الخيــر عطاء وافرًا بتســلم الملــك خالد 
»رحمــه اهلل« األمانــة فتواصل البناء والنمــاء خدمة للوطن 
والمواطن بخاصة واإلســالم والمســلمين بعامة واتصلت 
الرخــاء  مــن  المزيــد  لتحقــق  ببعضهــا  التنميــة  خطــط 

واالستقرار.
وازداد البناء الكبير عزًا ورفعة وســاد عهد جديد من الخير 
والعطــاء والنمــاء واإلنجــاز بعــد مبايعة خــادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود »رحمه اهلل« 
ملكًا على البــالد، حيث تميزت اإلنجازات في عهده  »رحمه 
اهلل« بالشــمولية والتكامل لتشــكل عملية تنمية شــاملة 
في بناء وطن وقيادة حكيمة فّذة ألمة جّسدت ما اتصف 
بــه الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز  »رحمــه اهلل« مــن صفات 
عديدة من أبرزها تمسكه بكتاب اهلل وسنة رسوله وتفانيه 
في خدمــة وطنه ومواطنيه وأمته اإلســالمية والمجتمع 

اإلنساني أجمع.
وشــهدت المملكــة العربية الســعودية فــي عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
»رحمــه اهلل« المزيد من المنجــزات التنموية العمالقة على 
امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية 
والنقل والمواصالت والصناعــة والكهرباء والمياه والزراعة 

واالقتصاد.
وأظهــرت تقارير المتابعة للســنوات التي مضت من خطة 
التنميــة الثامنــة 1425 / 1430هـــ إنجازات حققــت المعدالت 
المســتهدفة فــي الخطة وفي بعض الحــاالت فاق النمو 

المعدالت المستهدفة.

العهد الزاهر
واليــوم نعيش جميعنــا حاضرًا مميزًا، ونتطلع لمســتقبل 
أكثــر تمّيزًا، تملؤنا الثقة بذلك إيمانــًا وثقة بعنوان المرحلة 
»ســلمان بــن عبد العزيــز« الذي بــذل ومــا زال »حفظه اهلل« 
منــذ توليــه الحكــم فــي المملكة، جهــدًا فــي المضي 
تعــّددت نشــاطاته فــي  الوطــن، فقــد  قدمــًا بمســيرة 
الداخلــي  المســتوى  علــى  ســواء  المختلفــة،  المجــاالت 
مراحــل  فــي  نشــاطات  ســبقه  تعــددًا  الخارجــي  أو 
مختلفــة تقّلد خاللهــا »رعــاه اهلل« العديد مــن المناصب.

وفي مملكتنــا الغالية يحق لنا أن نفاخر بالقول إن القلوب 
توحدت على كتاب اهلل وســنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، 
فتوحــدت أرجــاء البــالد وأينعت تلــك الجهود أمنــًا وأمانًا 
واســتقرارًا وتحــول المجتمــع مــن قبائــل متناحــرة إلــى 

البروفيس��ور يان��غ ي��ان هون��غ: »لق��د كان المل��ك 

عبدالعزي��ز أح��د العباق��رة الذين قدم��وا ألممهم 

وأوطانه��م خدم��ات جليل��ة بجهوده��م الجبارة 

الت��ي ال تع��رف الكل��ل أو المل��ل وأث��روا ف��ي تطور 

المجتمعات البشرية
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شــعب متحد ومســتقر يســير على هدي الكتاب والسنة.
ونــزداد فخرًا حينما نشــاهد المواطن يتفيــأ األمن واألمان 
وكذا الحــاج والمعتمر وزائر مســجد الرســول المصطفى 

عليه الصالة والسالم.
ولقــد انتهــج الملك عبدالعزيــز بن عبدالرحمن آل ســعود 
»يرحمه اهلل« في تعامله مع مواطنيه سياسة قائمة على 
الشــورى وعلى التناصح مع الرعية واغتنــام الفرص لتبادل 

الرأي والنصح مسترشدًا بما جاء به ديننا اإلسالمي الحنيف.
وكان لهذا النهج القويم الذي ســار عليه الملك عبدالعزيز 
»رحمه اهلل« وتبعه في ذلك أبناؤه من بعده األثر الكبير فيما 
تعيشــه المملكة من تطور كبير قائم على تعاضد الدولة 
والمواطنين، وتجســيدًا لهــذا النهج كانت لقــاءات الملك 
عبدالعزيز مستمرة ومتواصلة مع المواطنين يقدم لهم 
النصــح ويســدي لهم التوجيــه وعلى الرغم مــن أنه كان 
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يعمل أكثر مما يقول إال أنه ترك لنا كلمات خالدة فكلمته 
موقف ُيلتزم به ونهج ّيقتدى به وحق ُيصّدع باطل األعداء.

وفي الخطاب الذي ألقاه الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« في 
الجلســة االفتتاحية لمجلس الشورى في السابع من ربيع 
األول من عام 1349هـ الموافق األول من أغســطس 1930م 
يتضح مدى إدراكه أمــور الدولة صغيرها وكبيرها وحرصه 
التــام علــى تقــّدم هذه البــالد ورقي شــعبها حيــث قال 
»رحمــه اهلل« مخاطبًا أعضاء المجلــس: »إّن أمامكم اليوم 
أعمــااًل كثيــرة مــن موازنة للدوائــر الحكوميــة ونظم من 
أجل مشــاريع عامة تتطلب جهوًدا أكثر من جهود العام 
الســابق وأن األمة تنتظر منكم ما هو المأمول منكم من 
الهمــة وعدم إضاعة الوقت الثمين إال بما فيه فائدة البالد 

المقدسة«.

وقد حرص الملك عبدالعزيز »رحمه اهلل« على إرساء مبادئ 
السياسة الســعودية من منطلق تعاليم الدين اإلسالمي 
الحنيــف، حيث أصبحت هــي النهج الــذي يتوخاه في كل 
عالقاتــه وتعامالتــه مــع اآلخرين ومــن خالل هــذا النهج 
اكتســبت السياســة الســعودية الصــدق والوضــوح الذي 
تســير عليه حتــى اليوم فــي تعامالتها مع الــدول كافة.
وفي ذلــك يقول الملك عبدالعزيز مخاطبًا أعضاء مجلس 
الشــورى ومحددًا لهــم الطريق الصحيح الذي يســلكونه 
والمنهج الســوي الذي يســيرون عليه: »وإنكم تعلمون أّن 
أســاس أحكامنا ونظمنا هو الشــرع اإلســالمي وأنتم في 
تلك الدائــرة أحرار في ســّن كل نظام وإقــرار العمل الذي 
ترونــه موافًقــا لصالح البالد على شــرط أال يكــون مخالًفا 
للشــريعة اإلســالمية ألن العمــل الــذي يخالف الشــرع لن 
يكــون مفيــًدا ألحد والضــرر كل الضرر هو الســير على غير 
األســاس الذي جاء به نبينا محمد صلى اهلل عليه وســلم«.
كلمــات وضــع فيهــا قائــد اإلصــالح وموحــد هــذه البالد 
تعاليم اإلســالم دائمــًا نصب عينيه ويعطيهــا األولية في 
جميــع مناحي الحياة فما يتفق مع اإلســالم يأخذ به وما 

يتنافى مع اإلسالم يتركه غير مأسوف عليه.
ويواصــل الملــك عبدالعزيــز خطابــه إلى أعضــاء مجلس 
الشورى يحّثهم فيه على تأمين راحة الحجاج، حيث يقول: 

»وال أحتــاج فــي هــذا الموقــف أن أذكركــم أّن هــذا البلد 
المقّدس يتطلب النظر فيما يحفظ حقوق أهله وما يؤمن 
الراحــة لحجاج بيــت اهلل الحرام ولذلك فإنكــم تتحملون 
مســؤولية عظيمــة إزاء مــا يعــرض عليكــم مــن النظم 
والمشاريع سواء كانت تتعلق بالبالد أو بوفود الحجاج من 
حيث اتخاذ النظم التي تحفظ راحتهم واطمئنانهم في 

هذا البلد المقّدس«.
وقــد أدرك الملــك عبدالعزيــز بثاقــب بصــره أن التالحــم 
والتواصل بين القيادة والشــعب وسياســة البــاب المفتوح 
الوطــن  لخدمــة  وأنجعهــا  الســبل  أفضــل  مــن  همــا 
والمواطنيــن ولتقــدم البــالد ورقيهــا، ففي الحفــل الذي 
أقامه الملك عبدالعزيز في جده في الخامس والعشرين 
من محــرم عام 1355هـ الموافق الســابع عشــر من أبريل 
1946م بمناســبة انتهــاء موســم الحــج وقرب ســفره إلى 
الريــاض، قال، رحمــه اهلل: »المقصد من اجتماعنــا الليلة أن 
نتناصــح ونتعاضــد ويطلــع كل منا على ما عنــد اآلخر من 
جهة ومــن جهة أخــرى لنودعكــم ألننا على جناح ســفر 
وســنغادر هذا البلد قريبــًا وإنه لُيعّز علينــا مغادرته ولكن 
المصلحــة تقضي بهــذه التنقالت ثم هناك مســألة أحب 
أن أشــرحها لكم ألن في نفســي منها شــيئًا ... أنا ال أحب 
أن أشــق على الناس ولكن الواجب يقضي بأن أصارحكم.. 

اهت��م المل��ك عبدالعزي��ز بتطوي��ر الب��الد، فأصدر 

مرس��ومًا ملكيًا يقضي بتحويل اس��م الدولة من 

»مملك��ة الحجاز ونجد وملحقاته��ا« إلى المملكة 

العربية السعودية وذلك في 23 سبتمبر 1932م

العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م30

ملف العــدد



إننا في أشــد الحاجة إلى االجتماع واالتصال بكم لتكونوا 
على علم تام بما عندنا ونكون على علم تام بما عندكم، 
وأود أن يكون هذا االتصال مباشرة وفي مجلسي لتحملوا 
إلينا مطالب شــعبنا ورغباته وتحملوا إلى الشــعب أعمالنا 
ونوايانا.. إنني أود أن يكون اتصالي بالشعب وثيقًا دائمًا ألن 
هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشعب.. لذلك سيكون مجلسي 

مفتوحا لحضور من يريد الحضور«.

واســتمرارًا على نهجه الكريــم في توجيه النصــح للرعية 
وشــرح مالها ومــا عليها قــال »يرحمه اهلل« فــي الخطاب 
الذي ألقاه فــي الحفل التكريمي الذي أقيم على شــرفه 
بمناســبة ســفره إلى الرياض في الثاني مــن صفر 1355هـ 
الموافــق للرابــع والعشــرين مــن أبريــل 1936م: »إّن علــى 
الشــعب واجبــات وعلــى والة األمر واجبــات.. أمــا واجبات 
الشــعب فهي االســتقامة ومراعاة ما يرضي اهلل ورسوله 
ويصلــح حالهــم والتآلف والتــآزر مع حكومتهــم للعمل 
فيمــا فيــه رقــي بالدهــم وأمتهــم ... إن خدمة الشــعب 
واجبــة علينا لهــذا فنحن نخدمه بعيوننــا وقلوبنا ونرى أن 

من ال يخدم شعبه ويخلص له فهو ناقص«.
ومــن ذات المنطلق الــذي أدار به الملك عبدالعزيز شــؤون 
بــالده ومواطنيــه بنــى »يرحمــه اهلل« عالقــات بــالده مــع 
أشــقائها العــرب والمســلمين وأقــام عالقــات قوية مع 

المجتمع الدولي.
وكان صريحًا في تعامله مع القضايا التي تهم أمته على 
الصعــد كافة وقــد أثبتت األحداث المتعاقبــة حتى يومنا 
هذا رؤيتــه الصائبة ونهجــه الصحيح في أقوالــه وأفعاله 
فكانت تلك الرؤية وذلك النهج القاعدة واألساس القويم 
الــذي تســير عليهــا المملكة فــي جميع تعاملهــا داخليًا 
وخارجيــًا، ففــي الخطــاب الــذي ألقــاه »يرحمــه اهلل« في 
المأدبة الكبــرى التي أقامها لكبار حجــاج بيت اهلل الحرام 
فــي مكة المكرمة في 9 ذي الحجة عام 1364هـ الموافق 
15 نوفمبــر 1945م خّصــص الجانــب األكبــر مــن خطابــه 
للحديــث عن قضية فلســطين حيث قال يرحمــه اهلل: »إّن 
مســألة فلســطين هي أهم ما يشــغل أفكار المسلمين 

والعرب في هذه األيام وهي المسألة التي يجب أن تكون 
موضــع عنايــة الجميــع ومــدار اهتمامهم، ومــع إنني ال 
أحــب كثرة الكالم وأفّضل العمــل الصامت المثمر فإنني 
أقول بصراحة: »إّن السكوت عن قضية فلسطين ال يوافق 
المصلحــة وقد ســبق لي أن تكلمت مــع أركان الحكومة 
البريطانية كما تحدثت مطوال مع الرئيس روزفلت وذكرت 
بكل صراحــة الحْيف الذي أصــاب إخواننا عرب فلســطين 
واإلعنــات والقهر اللذيــن خضعوا لهمــا وطالبت وطلبت 
مــن الرئيــس الراحــل إنصاف عــرب فلســطين إن لم يكن 
بالمســاعدات الفعليــة فعلى األقل الوقــوف على الحياد 

وعدم مساعدة اليهود عليهم«.
واليوم تمر بنا مناســبة اليوم الوطني ونحن نعيش واقعًا 
مشرقًا أرساه المؤســس الباني الملك عبدالعزيز، نستعيد 
ذلــك البطل وهو يقول: »أنا لســت من رجــال القول الذين 
يرمون اللفظ بغير حســاب.. أنا رجل عمــل إذا قلت فعلت 
وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قواًل ال اتبعه بالعمل 
وهــذا شــيء ما اعتــدت عليهــا وال أحــب أن أتعــوده أبدًا«.
نعــم كان صادق القول.. إذا قال عمل وإذا عمل أنجز.. كان 
صاحــب مبدأ وصاحــب منهج ســار عليه أبنــاؤه من بعده 
متلمســين خطاه مــع إضافة المزيــد من اإلنجــازات التي 

تســجل لهــم فــي التاريــخ 
بمداد من ذهب.

الي��وم نعي��ش جميعن��ا حاض��رًا ممي��زًا ونتطل��ع 

لمس��تقبل أكث��ر تمّي��زًا.. تملؤنا الثقة بذل��ك إيمانًا 

وثقة بعنوان المرحلة »سلمان بن عبد العزيز« الذي 

ب��ذل وما زال »حفظه اهلل« من��ذ توليه الحكم في 

المملكة، جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن
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سمو وزير الداخلية: في اليوم الوطني 
نستحضر ونستلهم ما بذله اآلباء من 

جهود مخلصة في سبيل تأسيس هذا 
الكيان العظيم
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أكد صاحب الســمو الملكــي األمير عبدالعزيز بن ســعود 
بــن نايف بــن عبدالعزيز وزيــر الداخليــة، أن اليــوم الوطني 
يمثل لنا جميعًا مناســبة جديرة بالفخر واالعتزاز نستحضر 
ونســتلهم ما بذله اآلباء من جهود مخلصة وصادقة في 
ســبيل تأســيس هذا الكيان العظيم من عهد المؤســس 
»طيــب اهلل ثــراه« ومــن جــاء مــن بعــده مــن أبنائــه البررة، 
رحمهم اهلل جميعًا، الذين ســاروا علــى نهجه وصواًل إلى 
عهدنا الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »أيده اهلل« وسيدي صاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظه اهلل« 
الــذي تنعم فيه بالدنا بأمــن وأمان واســتقرار وبناء وتطور 

وازدهار في كافة مناحي الحياة.
جــاء ذلك فــي كلمــة لســموه بمناســبة اليــوم الوطني 

الـتاسع والثمانين للمملكة، فيما يلي نصها: 
»يصــادف اليــوم الوطني حــدث عزيز على قلوبنــا جميعًا 
العربيــة  المملكــة  توحيــد  علــى  عامــًا   89 مــرور  وهــو 
الســعودية على يدي مؤسســها جاللة الملك عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمن الفيصل آل ســعود، طيــب اهلل ثراه، الذي 
تمكــن بعــد توفيق اهلل ثــم بجهــده وجهــاده وحنكته 
السياســية من تأســيس هذا الكيان العظيــم على هدى 
الكتــاب والســنة وأن يقيم دولــة حديثة يســودها األمن 
والتالحم والترابط بعد الفرقة والتناحر، فتوطد االستقرار 
وعم الرخــاء واالزدهار فتحولت بالدنــا الغالية وفي فترة 
قياســية إلى دولــة حديثة متقدمة فــي جميع المجاالت 

وفــي طليعــة دول المنطقــة. 
إن هــذا اليــوم يمثــل لنا جميعــًا مناســبة جديــرة بالفخر 
واالعتــزاز نســتحضر ونســتلهم مــا بذله اآلباء مــن جهود 
مخلصة وصادقة في سبيل تأسيس هذا الكيان العظيم 
من عهد المؤسس، طيب اهلل ثراه، ومن جاء من بعده من 
أبنائه البررة، رحمهم اهلل جميعًا، الذين ســاروا على نهجه 
وصــواًل إلــى عهدنــا الزاهــر عهد ســيدي خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده اهلل، 
وســيدي صاحب الســمو الملكي ولي العهــد نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع، حفظه اهلل، الــذي تنعم فيه 

بالدنا بأمن وأمان واســتقرار وبناء وتطور وازدهار في كافة 
مناحي الحياة. 

وفي واقــع األمر أن المملكــة المباركــة تمكنت بحكمة 
وعــزم وحزم القيادة الرشــيدة لســيدي خــادم الحرمين 
الشــريفين، وسيدي سمو ولي عهده األمين أن تكون في 
مقدمة دول العالم في مجال مكافحة اإلرهاب والفكر 
الضــال وتجفيــف منابعه والتصــدي للتدخــالت الخارجية 
في شــؤون المنطقة لزعزعة أمنها واســتقرارها، والعمل 
بــكل جد وإخــالص على خدمــة قضايــا األمتيــن العربية 
العــون والمســاعدة للمحتاجيــن  واإلســالمية وتقديــم 
والمتضرريــن فــي جميــع أنحــاء العالم بغــض النظر عن 

انتماءاتهــم الدينيــة أو العرقيــة.
خــالل  مــن  الروحــي  ثقلــه  لــه  الغالــي  الوطــن  هــذا  إن 
احتضانه لقبلة المســلمين ومســجد رسول اهلل صلى اهلل 
عليــه وســلم إضافة إلــى مكانتــه االقتصاديــة وموقعه 
اإلستراتيجي وحكمة قيادته التي أهلته ليكون أحد أقوى 

اقتصاديات العالم.
وقد ســخر قادة هذه البالد، حفظهما اهلل، منذ تأسيسها 
وحتى اليــوم كافة اإلمكانــات لتحقيق األمن واالســتقرار 
لمواطنــي هــذا البلــد الكريــم والمقيميــن علــى أرضــه 
وللحجــاج والمعتمريــن والــزوار وستســتمر بــإذن اهلل في 

حمل هذه األمانة العظيمة التي شرفها اهلل بها.
إن األمن واألمان هما في الحقيقة األساس والمرتكز للبناء 
والنمو والنهضة والتطور العلمي واالقتصادي واالجتماعي 
وكل مكونات الحيــاة.. وبهذا المفهوم حرصت المملكة، 
عبر تاريخها، على تحقيق مرتكزات األمن واألمان من خالل 
قطاعاتها األمنية كافة ليعيــش الوطن، مواطنًا ومقيمًا، 
في حياة تنعم باألمن واالستقرار وال تزال تتواصل الجهود 
في هذا المسار بكل قوة واقتدار ونعمل جميعًا أن يكون 
أمــن الوطن والمواطــن أولويــة، منطلقًا وهدفــًا وواقعًا 

ومستقباًل.
ختامــًا أدعــو اهلل عز وجــل أن يعيــد علينا هذه المناســبة 
الوطنيــة الغاليــة وهذا الوطــن الكريم بقيادته الرشــيدة 
وشعبه المخلص الوفي ينعم بمزيد من األمن واالستقرار 

والرخاء والتمكين«.
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مفتي عام المملكة:
التالحم بين الرعية ووالة األمر من أبرز 

ما يميز نظام الحكم في المملكة
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أكد ســماحة المفتــي العــام للمملكة رئيــس هيئة كبار 
العلمــاء الرئيس العــام للبحــوث العلمية واإلفتاء الشــيخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشــيخ أن مــا يميز نظام الحكم 
في المملكة العربية الســعودية التالحــم القوي والترابط 
الوطيــد بيــن والة األمــر »حفظهــم اهلل« وبيــن الرعية من 
جهــة، وبيــن أبنــاء الشــعب الســعودي والتفافهم حول 
القيــادة, ووقوفهم معهــا في كل ما من شــأنه خدمة 
هــذه البــالد المباركــة، ورفع شــأنها ومكانتهــا، وتحقيق 
األمن واألمان في ربوعها، وكان ذلك بفضل اهلل وتوفيقه 
أواًل، ثم بتمسك قادة هذه البالد بعقيدة التوحيد وتطبيق 
الشــريعة وتعاليــم اإلســالم في جميــع نواحــي الحياة، 

وجميع أنظمة الحكم فيها.
وقال سماحته في كلمة بمناســبة اليوم الوطني التاسع 
والثمانيــن للمملكة: »منذ أن تأسســْت هذه المملكة على 
يد المؤســس الملك عبدالعزيز، رحمه اهلل، وإلى يومنا هذا 
فإن نظام الحكم في هذه البالد قائم على أسس متينة 
وقواعد راســخة لم يتزلزل مع األحداث الجســام، بل ظل 
راســخًا وقويًا في ظل عقيدة التوحيد وتطبيق الشــريعة 

وخدمة الشعب واالهتمام بقضاياه«.
وأضــاف: »واليوم في العهــد الزاهر عهد خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهــد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع،  حفظهما 
اهلل، يحمل القيادة هّم الشــعب وهّم الوطن، والســعي 
في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبذل كل غاٍل 
ونفيس في سبيل رفع شأن هذه البالد وإعالء مكانته بين 
دول العالم، وتطوير مرافقه ومنشآته الحكومية، وتأهيل 
الكوادر البشــرية لحمل المسؤولية بشكل أفضل وأكمل، 
واألخــذ بأســباب التنمية والتقــدم واالزدهــار والتطور في 
جميــع المجاالت العلمية، والتقنيــة واإلدارية واالقتصادية 
والثقافية وغيرها، وكل ذلك لتكون هذه البالد شــامة بين 

البلدان، وعلمًا بارزًا، وقدوة يحتذى بها«.

وبّين سماحته أن السنين تلو السنين تمّر والمملكة العربية 
الســعودية بخير وعافية، وشــعبها يعيش في أمن وأمان 
، وحكومتهــا تقــوم بخدمة الحرمين الشــريفين وخدمة 
ضيــوف الرحمــن طــوال العــام، فاتحــة أبوابهــا لجميــع 
القاصديــن والزوار مــن الحجاج والمعتمريــن، موفرة لهم 
جميع وســائل الراحة التي تيسر لهم القيام بمناسكهم 

بكل يسر وسهولة.
ولفت االنتباه إلى أن المملكة عامرة ببيوت اهلل والمساجد 
المنتشــرة فــي ربوعها فــي كل مكان يؤدي المســلمون 
صلواتهم وســائر شــعائرهم فيها بكل أمــان واطمئنان، 
وتزدهــر المملكة بالجامعــات العلمية، والمراكــز البحثية 
واألكاديميــة، والجمعيــات الخيرية، والمؤسســات المالية، 
والمنشــآت والمدن الصناعيــة، والطرق المعّبــدة الممتدة 
في شــرقها وغربها وجنوبها وشــمالها مع الســير اآلمن 
فيها، وغيرها من المرافق الكثيرة التي تصّب جميعها في 

خدمة المواطن، وتأمين العيش الكريم له.
وتطــرق ســماحة المفتي العــام للمملكة إلى مــا تتلقاه 
الرئاســة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء من دعم ورعاية 
وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 
عهده األمين »رعاهما اهلل« الفتًا النظر إلى أن الرئاسة أنجزت 
خالل العام المنتهــي الكثير من البرامج واألعمال الدعوية 
والعلمية، متطلعًا العمل على تقديم المزيد من اإلنجازات 
وتطويــر الخدمــات والتوســع فــي كل مــا تقدمــه هذه 
الرئاســة في مجال اختصاصاتها تحقيًقا لألســس المتينة 
والقواعد الراسخة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة.
وســأل ســماحته، اهلل تعالى، في ختام كلمتــه أن يحفظ 
قيــادة هذه البالد المباركة وعلى رأســها خــادم الحرمين 
الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن، وأن يوفقهمــا 
لكل خير، ويســدد خطاهما على الحــق، ويجعلهما ذخرًا 
لإلسالم والمسلمين، وأن يجعل هذه البالد آمنة مطمئنة 
مســتقرة، ويــرد عنهــا كيــد األعــداء والمتربصيــن بها من 

األشرار والمجرمين.
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الرئيس العام لشؤون الحرمين: 
المملكة وطن التوحيد والوحدة 

وخدمة الحرمين الشريفين
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أكــد معالــي الرئيــس العام لشــؤون المســجد الحرام 
والمســجد النبوي الشــيخ األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيــز الســديس أن مــا ننعــم به اليــوم بحمد 
اهلل وفضلــه مــن التوحيــد واألمــن واالســتقرار, والرخاء 
والتقــدم واالزدهــار؛ لهو من فضــل اهلل أواًل, ثم بفضل 
مــا َمّن اهلل به علينا من الوحــدة والجماعة في مملكتنا 
الغاليــة, وممــا تجــّذر مــن التالحــم بيــن أبناء الشــعب 

والقيادة الرشــيدة.
وقــال معاليه في كلمة له بهذه المناســبة: »لقد أذن اهلل 
تعالــى لهذه البــالد باالجتماع بعد الفرقــة, والتوحيد بعد 
الشقاق على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســعود، تغمــده اهلل بواســع رحماتــه وأنزل علــى قبره 
شــآبيب الرضوان والمغفرة، فنعمت البــالد والعباد بالخير 

والبركة والرخاء«.
وأضاف: »بهذا التوحيد وهذه الوحدة أقامت المملكة أصال 
متينًا من أصول الدين، وأقرت أعين الموحدين, يقول شــيخ 
اإلسالم ابن تيمية: ثم إن االعتصام بالجماعة واالئتالف من 
أصول الديــن, ويقول العاّلمة ابن القيــم:  وُلزوم الجماعة 
ر القلب من الِغل والغش، َفْلَنْحَتْف َوْلَنْلتْف حول  مما ُيطهِّ
الوشيجة الدينية, واآلصرة الوطنية التي ال ترسو وال َتْسَتِقْر, 

إال على أصول ِوْحدتنا اإلسالمية«.
وتابــع معاليه قائــاًل: »إن مــن آالء اهلل تعالى مــا أفاءه جل 
وعال على بالدنا الغالية، بالد الحرمين الشــريفين، المملكة 
العربية الســعودية مــن نعم ال ُتعــد وال تحصى, وأعظم 
هــذه المنــن أن جعلها ســبحانه مهبــط الوحــي, ومنبع 

الرســالة وقبلة المســلمين, منها أشــرقت أنوار التوحيد و 
الســنة وعمت األرجاء, وأضاء سناها جميع البقاع و األنحاء, 
كما َمّن عليها، ســبحانه، بوالة أمر أفذاذ أماجد نبالء أماثل 
كرماء تتابعوا في عقد وضاء ونجابة شماء منذ تأسيسها 
على يد اإلمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود، 
طيب اهلل ثراه , فهم أرومة مباركة, وذؤابة سامية سامقة 
من العقــود الدرية أصحــاب المناقب العليــة والمكرمات 
النديــة إلى هذا العهد الزاهر الخصيــب الباهر عهد خادم 
الحرميــن الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، حفظه 
اهلل ورعــاه، صاحــب الهمــة العاليــة, والنفــس المتفانية, 
العمالقــة  والمشــروعات  الحازمــة  العظيمــة  والقــرارات 
الجســيمة حيــث على كريم يديــه تضاعف الخيــر والنماء 
والهناء فالدار عامرة واألرض زاهرة والسبل باهرة والسحب 

ماطرة واألمن منتشر والخير مدرار«.
ودعــا معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحرام 
والمســجد أن يجزى اهلل خادم الحرمين الشــريفين وولي 
عهــده األميــن صاحب الســمو الملكــي األميــر محمد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز خيــر الجزاء كفاء ما قدما لإلســالم 
والمســلمين، ومــن اهتمام للمســجد الحرام والمســجد 
النبوي، وأن يديم في ســماء المجد ارتقاءهما، وأن يســبغ 
عليهمــا لباس الصحة والعافية، وأن يبارك عمرهما وصالح 
أعمالهما، حفظ بالدنا بالد الحرمين الشريفين، درة األمصار 
وشامة األقطار، من كل سوء ومكروه، وزادها أمنًا وإيمانًا، 
وســالمًا واســتقرارًا وجعلها ســخاء رخــاًء وحفــظ عليها 
عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها، وسائر بالد المسلمين.
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رفــع أصحاب الســمو أمراء المناطق، باســمهم ونيابًة عن أهالــي مناطق المملكة، التهنئــة لخادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، ولصاحب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظهما اهلل« بمناســبة اليوم الوطني التاســع 
والثمانيــن للمملكــة، مؤكدين أن اليوم الوطني ُيعــد عالمة فارقة في صفحات التاريخ الذي شــهد بطوالت 
وانتصارات وحدت الجزيرة العربية على يد الملك المؤســس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ســعود »رحمه اهلل«.

وأوضــح أصحاب الســمو أمراء المناطــق أن المملكة تعيــش عصرًا زاهرًا ومجــدًا تليدًا وتنعــم، بفضل اهلل عز 
وجل، ثم بقيادته الحكيمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
وصاحــب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيــز ولي العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفــاع، حفظهما اهلل، بحياة كريمة مما يجعل المملكة العربية الســعودية تحتــل مكانة عالمية مرموقة 

بين دول العالم.

أصحاب السمو أمراء المناطق: اليوم الوطني ُيعد 
عالمة فارقة في صفحات التاريخ الذي شهد بطوالت 

وانتصارات وحدت الجزيرة العربية
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وقــال صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل 
أميــر منطقة مكة المكرمة مستشــار خــادم الحرمين 
الشــريفين: »اليوم ننُظم للوطن قصيدة عشــق.. ونخطُّ 
ألجلــه معّلقة فخــر.. ونســّطر لذكرى توحيــده ملحمة 
والء.. ونــدّق الطبــول عرضــًة وســيف.... نفخــر في هذه 
المناســبة الفريــدة.. بالوحــدة األنجــح.. ونباهــي باأُللفة 

األنمــوذج.. واألكثــر تفــردًا فــي العصــر الحديــث«.
جــاء ذلك فــي كلمة لســموه بمناســبة اليــوم الوطني 
التاســع والثمانين للمملكة العربية الســعودية، وأضاف 
ســموه: »نعتــّز بوطٍن رايــة التوحيد ترفرف شــامخة في 
ســمائه.. وطــٌن أرســى ركائــزه المغفــور لــه، بــإذن اهلل، 
علــى  ســعود..  آل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز  الملــك 
أســس متينة.. فجعل القرآن الكريم دســتورًا.. والســنة 
الُمطهــرة منهجًا.. وســار على ذات الــدرب.. أبناؤه البررة 
مــن بعده.. فكان اإلنســان محل الرعايــة.. والتنمية على 

هــرم األولويــة«.
وقــال ســموه: »نفخُر بوطٍن فــي قلبِه قبلة المســلمين، 
مســجد  تضاريســه  وتحتضــن  للنــاس،  وضــع  بيــت  أول 

المبعوث بالحق ســيد المرســلين صلى اهلل عليه وسلم، 
نباهــي في يــوم الوطــن التاســع والثمانين بمــا تحقق 
لهذه البــالد من ريادة، وما وصلت إليــه بتصميم الرجال 
مــن مكانــة في وقــٍت يحمــل فيــه الراية ملــك اإلرادة 
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، حفظــه اهلل، الــذي عقــد العزم 
علــى أن يحّلق بنا نحــو المقدمة، وأن يأخذنا إلى مصاف 

دول الصــدارة«.
القيــادة  بــأن  نفخــر  أن  لنــا  »ُحــق  يقــول:  ســمو  وتابــع 
والحكومــة والشــعب للمقدســات وقاصديهــا ُخّدام، 
نبــذل ألجل ذلــك الغالي والنفيــس، ُحق لنــا أن نعتز بما 
تحقــق من نهضة وإنجازات في شــتى المجــاالت، فبناء 
اإلنسان آتى ثماره ، والسعودي تفوق في كل المحافل، 
ونال في مختلف العلوم الصدارة، وتنمية المكان تســير 
بال توقف، وهذا ال يحدث إال في وطٍن اســتثنائي، وطٌن ال 

يشــبه باقي األوطان«.
المناســبة  هــذه  »فــي  قائــاًل:  كلمتــه  ســموه  واختتــم 
الغاليــة علــى قلب كل ســعودِي أبــيِّ .. نباهي بشــعب 
فريــد جنوده علــى الثغور مرابطــون، يدحضون كل من 
تســول له نفسه التعدي على شــبٍر من ثراه، ورجال أمنه 
في الداخل لألمن، بعد اهلل، حافظون، وشــعٌب تخطى 
بــاإلرادة دائرة األحالم، وتجــاوز بالعزيمة حدود الطموح، 
فكان له في شتى ميادين التنمية صولة وجولة، ُحق لنا 
أن نحتفي بمناســبة توحيد الصف واتحاد الكلمة وتآلف 
األفئــدة وتآزر الســواعد، ُحق لنا أن نزهــو بمنجزات وطن 
ناهــي الوصف، فــارق عن األوطان بالــرأس واألنف، كيف 
ال وهو موئل الشــموخ ومعقــل العزة ومــأوى الرفعة«.

األمير خالد الفيصل:

 نفخ��ر بوطٍن في قلبه قبلة المس��لمين أول بيت 

وضع للناس وتحتضن تضاريسه مسجد المبعوث 

بالحق سيد المرسلين صلى اهلل عليه وسلم
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ورفــع صاحــب الســمو الملكي األميــر فيصل بــن بندر بن 
عبدالعزيــز أمير منطقــة الرياض، باســمه ونيابة عن أهالي 
منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي 
األميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظهما اهلل« بمناســبة 
اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، معربًا عن فخره 

واعتزازه بالوطن العزيز ورجاالته.
وقال ســموه في كلمة بهذه المناسبة: »تعيش المملكة 
العربية السعودية أزهى عصورها، وأبهى أيامها، وهي تعانق 
عنان السماء نحو آفاق عالمية برؤية سعودية وهمة عالية«.
وأضــاف ســموه: »تأتي علينا مناســبة اليــوم الوطني الـ 89 
هــذا العــام، ونحــن لم نــزل نســتذكر بــكل فخــر واعتزاز 
وعظيم االمتنان إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء 
والتأســيس على يد المؤســس العظيم المغفــور له بإذن 
اهلل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب اهلل ثراه، ورجاله 
األوفياء، فالتاريخ يشــهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها 
قامت على أســاس متيــن ومنهج قويم ودســتور قوامه 
الكتاب والســنة، فكان ذلك منطلقًا لدولــة فتية توحدت 
فيــه أطرافها وتالحمــت أركانهــا وتناغمت مؤسســاتها 
فشــقت طريقهــا بــكل قــوة وأصبحت مملكــة موحدة 
لهــا ثقلها العربــي واإلســالمي والدولي، ونســتذكر أيضا 
منجــزات الحاضر الزاهــي الذي يعكس متانــة البناء ووفاء 
األبناء البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البالد المباركة 
مســتلهمين منهــج والدهم العظيــم، فكانــوا خير من 
أدى األمانــة، ونهض باألمة فرحمهــم اهلل جميعا، واليوم 
نستشــرف مســتقباًل زاهرًا يحظــى بعناية ســيدي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
أيده اهلل، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بــن عبدالعزيز ولــي العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفاع، حفظه اهلل، اللذين دأبا على رســم الخطط ووضع 

األســس الســتمرار ما قامت عليه هذه الدولة من أســاس، 
ومــا يتطلعون لها مــن مســتقبل عظيم بأيدي شــبابها 
وشــاباتها وفق رؤية عظيمة رسمت خطط البناء ووضعت 
أسسًا لمستقبل ســيضمن، بإذن اهلل، أن تبقى هذه الدولة 
عظيمة بمكانتها وقوية بإيمانها وعزيزة بشعبها فالقادم 
بــإذن اهلل وفقــا لهــذه الرؤيــة الجريئــة مذهــل ومبشــر«.
وبيــن ســمو أميــر منطقــة الريــاض أن شــواهد المنجزات 
نجدهــا في كل شــبر مــن هــذه األرض يســطرها جنودنا 
البواســل على حدود بالدنا حماية للديــن والملك والوطن 
وحفاظًا على هذا الكيان وردعًا لكل من تســول له نفسه 
المســاس بأمــن الوطــن والمواطــن. وتبرهنها المشــاريع 
الضخمة التي شــهدتها وتشــهدها بالدنا في هذا العهد 
الزاهــر التــي ســتكون بمثابة نقلــة نوعية ستســهم في 

تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال ســموه: »والريــاض عاصمة المملكــة وقلبها النابض 
جــزء ال يتجزأ مــن هــذا الكيان وركن أســاس فــي التنمية 
والنمــاء فهــي فــي قلــب ســلمان وعينــه وهــي تحظى 
باهتمامه، رعاه اهلل، وســمو ولي عهــده األمين، فباألمس 
القريــب كان ســيدي خــادم الحرميــن في قصــر الحكم 
يفتتح عددًا من مشاريع التنمية ويدشن مشاريع أخرى بلغ 
عددهــا اإلجمالي 1281 مشــروعًا بقيمــة إجمالية تزيد على 
82 مليــار ريال، وتتابعت شــواهد الخير فــي عاصمة الحزم 
والعزم فدشــن خادم الحرمين الشــريفين 4 مشــروعات 
نوعية كبرى في مدينة الرياض تبلغ تكلفتها االجمالية 86 
مليار ريال وتشمل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع 
الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض 
آرت  كما دشــن، حفظه اهلل، مشــروع القدية الذي سيوفر 
حياة ترفيهية في جنوب غرب الرياض وستوفر المئات من 
الوظائف والفرص ألبناء الوطن كما ستعزز هذه المشاريع 
الجوانب الثقافية والفنية والرياضية وستجعل من الرياض 

تحفة فنية زاخرة بكل ما يحّسن جودة الحياة«.
وأكد سمو األمير فيصل بن بندر أن عجلة البناء في الرياض 
تستمر من خالل المشاريع التي أوشكت على االنتهاء ومنها 
مشــروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الذي قطع مرحلة 

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز:

 شواهد المنجزات نجدها في كل شبر من هذه 

األرض يسطرها جنودنا البواسل على حدود 

بالدنا حماية للدين والملك والوطن
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ووصف صاحب الســمو الملكي األمير محمــد بن ناصر بن 
عبدالعزيــز أميــر منطقة جــازان، االحتفاء باليــوم الوطني 
بأنه عالمة فارقة في صفحات التاريخ الذي شــهد بطوالت 
وانتصارات وحدت الجزيرة العربية على يد الملك المؤسس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »رحمه اهلل«. وقال سمو 
أمير منطقة جازان في كلمة بهذه المناسبة: »إن المملكة 
تعيــش عصــرًا زاهرًا ومجــدًا تليــدًا وتنعم، بفضــل اهلل عز 
وجل، ثم بقيادته الحكيمة في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع، حفظهما 
اهلل، بحياة كريمة مما يجعل المملكة العربية السعودية 
تحتل مكانــة عالمية مرموقة بيــن دول العالم وأصبحت 
من الدول العشــرين األكثر اقتصادا والمؤثرة في العالم«.
واســتعرض ســمو األميــر محمــد بن ناصــر بــن عبدالعزيز، 
جهــود ومناقــب الملك المؤســس »رحمــه اهلل« المباركة 
في تأسيس دولة حديثة جمعت مختلف مناطق الجزيرة 
تحــت راية الحق, وســار بها نحــو التقدم بــكل ثبات وقوة 
متغلبــا على الصعوبــات والتحديــات إلى أن ثبــت أركانها 

وأعلن توحيدها وبزوغ فجرها.
وأكد سموه أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط 
ســليمة لتترجم رؤية العطــاء والنماء رؤيــة المملكة 2030، 
والتحــول الوطنــي 2020 الــذي شــمل مختلــف القطاعات 
لتحويــل جــودة الحيــاة إلــى رفاهيــة تعــزز التكامــل في 

الخدمات التي يشهد بها القاصي والداني.
وأشــار ســمو أمير جــازان إلــى عنايــة المملكــة بالحرمين 
الشــريفين ومــا نفذتــه مــن مشــاريع شــملت التوســعة 
العمالقــة وتقديــم الخدمات المســاندة لراحــة قاصدي 
الحرمين ألداء العمرة والحج مما سهل نجاح فريضة الحج 
بكل يســر وراحــة وســهولة بفضــل اهلل ثــم باإلمكانيات 
الضخمة التي ســخرتها القيادة لراحة ضيوف الرحمن من 

دول العالم كافة.
وأبــرز ســموه مــا تحظى بــه منطقــة جــازان كغيرها من 
مناطق وطننا العزيز من اهتمام ورعاية كريمة ومشروعات 
عمالقة شــملت شــتى مناحي الحياة تأتي في مقدمتها 
الهيئة الملكية لجــازان التي تضم مدينة جازان للصناعات 
األساســية والتحويلية ومشــروع مصفاة جــازان, ومحطة 
الملــك عبــداهلل الســكنية  البخاريــة وضاحيــة  الكهربــاء 
ومشــاريع اقتصاديــة وســياحية متعددة تدعــم التنمية 
والتطور من خالل تلبيــة المتطلبات واالحتياجات الخدمية 
من مشاريع بنى تحتية تقوم عليها المنطقة ومحافظاتها. 
ورفع ســمو أميــر منطقة جازان في ختام كلمته أســمى 
آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشــيدة بهذه المناسبة 
باســمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان, جازان الشــجاعة, 
وحــد الوطــن الجنوبــي الصامــد فــي وجــه الطامعيــن 
والمعتديــن، ونيابــة عــن كل مــن يقــف علــى هــذا الحد 
الشــامخ مــن رجــال الوطــن وأبطالــه المخلصــون اللذين 
يضحون بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن والمقدســات 
والدفاع والصــد عنه بكل ما يملكون ضد كل من تســول 
له نفسه االقتراب من ثرى ترابه الطاهر، داعيًا اهلل أن يرحم 
الشــهداء األبرار, وأن يديم على بالدنــا نعمة األمن واألمان 

في ظل قيادتها الحكيمة.

األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز:

 اليوم الوطني عالمة فارقة في صفحات التاريخ 

الذي شهد بطوالت وانتصارات وحدت الجزيرة 

العربية على يد الملك المؤسس »رحمه اهلل«

كبيرة نحو اإلنجاز وأصبح الحلم الذي كنا نسعى له حقيقة 
ماثلة سيكون لها أيضا مردودًا كبيرًا على عاصمتنا الحبيبة.
وفي ختام كلمته ســأل ســمو أمير منطقــة الرياض، اهلل 

عــز وجل أن يحفظ هــذه البالد من كل مكــروه وأن يديم 
عليها نعمة األمن واالســتقرار في ظــل قيادتها الحكيمة 

وشعبها الوفي.

41العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م

ملف العــدد



فــي حيــن رفع صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهد بن 
ســلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن 
أهالي منطقة تبــوك التهنئة لخادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، وصاحب الســمو 
الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الدفــاع، حفظهما اهلل، 
بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية 
السعودية، معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجاالته.
وقــال ســموه فــي كلمــة بهــذه المناســبة: »فــي هــذا 
اليــوم المبارك مناســبة اليــوم الوطني التاســع والثمانين 
للمملكة العربية الســعودية يوم عّز وفخر لكل الشــعب 
الســعودي، وفرصة نســتذكر بهــا ملحمة تأســيس هذه 
البــالد المباركة والبطوالت والتضحيــات التي قدمها اآلباء 

واألجــداد ورجالــه المخلصــون تحــت قيــادة المغفــور له 
المؤســس الملك عبدالعزيــز، طّيب اهلل ثراه، فــي بناء هذا 
الوطن والحفــاظ على وحدته تحت رايــة التوحيد لتواصل 
مســيرة البنــاء والتطويــر والتنمية علــى يد أبنائــه الملوك 
البــررة، رحمهــم اهلل، حتــى عهــد قائــد مســيرة التنميــة 
الشــاملة والرؤية الثاقبة والعزم والحــزم خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وسمو 
ولــي عهده األميــن، حفظهمــا اهلل، حتى باتــت المملكة 
في مصاف الدول التي ُينظر إليها وإلى أبنائها بكل إعجاب 
وانبهــار، والحــرص المســتمر والعمــل الــدؤوب لمســيرة 
ورؤيــة جديــدة تتماشــى مــع العصر الــذي نعيــش فيه«.
واختتم ســموه كلمته ســائاًل اهلل عز وجــل أن يحفظ هذا 
الوطن شــامخًا، وأن يديــم عليه نعمة األمــن واألمان في 
ظــل قيادة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود وســمو ولي العهد »حفظهما اهلل«.

وأوضح صاحب الســمو الملكي األمير ســعود بن نايف بن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقة الشــرقية، أن األول مــن الميزان 
النفــوس،  فــي كل عــام يجســد مناســبة عزيــزة علــى 
غاليــة على القلوب، نســتذكر فيهــا قصًة خالدًة، وســيرًة 
عطــرة، لرجٍل يندر أن يجــود الزمان بمثلــه، ففي مثل هذا 
اليــوم قبل تســعٍة وثمانين عامــًا أعلن الملك المؤســس 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن »رحمــه اهلل« عــن قيــاٍم كياٍن 
موحــد، بعد أعــوام مــن الجهاد فــي ســبيل اهلل، وجمع 
الكلمــة، وتوحيــد الصــف، تحت رايــة »ال إلــه إال اهلل محمٌد 
رسول اهلل«، فاستضاءت المملكة بهذه الكلمة العظيمة، 
والجهــل،  الظلــم،  ثــالٍث،  ظلمــات  فــي  كانــت  أن  بعــد 

فهد بن سلطان بن عبدالعزيز:

 ذك��رى الي��وم الوطن��ي ذك��رى ع��ز وفخ��ر ل��كل 

الشعب السعودي.. نستذكر بها ملحمة تأسيس 

هذه البالد المبارك��ة والبطوالت والتضحيات التي 

قدمها اآلباء واألجداد
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والتشــرذم، وغــدت الجزيــرة واحــًة غنــاء، ورياضــًا خضراء.
وأضاف ســموه في كلمة بمناســبة اليوم الوطني التاسع 
والثمانيــن للمملكــة:  »فــي هــذا اليــوم تحــل المناســبة 
العزيــزة، وبالدنــا ال تــزال فتيًة بعمرهــا، كبيــرة بمنجزاتها، 
راســخًة بمبادئها، عاليــة بأفعالها، منارة إشــعاع، ودوحة 
فكــر، ومقصد اســتثمار، ومحط أنظار العالــم بما حققته 
مــن تنمية فــي مختلف المجــاالت، وما مدته من جســور 
والمنــة«. الحمــد  وهلل  والثقافــات  الــدول  مختلــف  مــع 
وتابــع ســموه يقول: »لقد أرســى الملك المؤســس، رحمه 
اهلل، قواعــد دولــة حديثــة، في زمــن كان الــكل فيه في 
غياهب الفرقة والتشتت، وأسس لنهٍج قويم وإرٍث عظيم، 
مستمٍد من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
أساســه العــدل وقيمته العدالــة وروحه الوحــدة وعنوانه 
التســامح، وســار على هذا النهــج المبارك أبنــاؤه البررة من 
بعده سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبداهلل وإخوانهم، 
حتى العهــد الزاهر الميمــون لخادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده اهلل، الذي كتب 
لبالدنا فصاًل جديدًا من فصول التطور، حينما بارك إنطالق 
رؤيــة المملكــة 2030، نحو وطــٍن طموح، اقتصــاده مزدهر، 
ومجتمعــه حيوي، فكانت هذه الرؤية التي صيرت األحالم 
إلــى واقٍع ملمــوس، وحولــت اآلمال إلى حاضٍر مشــهود، 
وواصلت بالدنا في عهده الميمون قفزاتها النوعية، سعيًا 
لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة، التي جعلت اإلنسان 
الســعودي حجــر الزاوية فــي تحقيقهــا، بمــا يملكه من 
قدرات وإمكانيات، وما يتقنه من مهارات، وقبل هذا وذاك 
العزيمة واإلصرار فاإلنســان السعودي كما قال سمو ولي 
العهد، حفظه اهلل،  همته كشــموخ جبل طويق األشــم، 
وعزمــه ثابٌت ال يلين، يرتقي من قمٍة إلى أخرى، مؤمنًا باهلل 
واثقًا بأن المستقبل المشرق لهذا الوطن تصنعه العزيمة 
واإلرادة الواثقة باهلل، فالمملكة بطموح أبنائها أشبه بنخلة 
باســقة ظاللها وارفــة قطوفها دانية ثمارهــا يانعة يمتد 
خيرهــا وعطاؤها ليغطــي أصقاع المعمــورة، فقد اعتدنا 
أن نبذل المعــروف ونغيث الملهوف ونجبر المكســور وأن 
نــداوي المجــروح ونأمــن الخائــف ونطعم الجائــع وليس 

ذلك منــة نمنها على أحد، بل وســاٌم نتقلده على صدورنا 
فخرًا وامتنانًا هلل ســبحانه أن هيأ لنا القيام بذلك، فالريادة 
والقيــادة هبة ربانيًة امتــن بها اهلل على قــادة هذه البالد، 
فأدوا شــكر هذه النعمة العظيمة باتبــاع النهج القويم«.
الملــك  أن  إلــى  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  ســمو  وأشــار 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود »تغمده اهلل برحمته« 
اســتطاع بعزيمته وهمته أن يجمع الفرقاء ويوحد األعداء 
ويضبــط البوصلــة نحــو حمايــة المكتســبات والمقدرات 
التي يتوجب علينــا الحفاظ عليها واستشــعارها، وأن نبين 
لألجيــال القادمــة أن هــذه الدولة، تأسســت علــى المجد 
والكرامة والعــز واإلباء والرفعة والشــموخ فيتوجب علينا 
أبنــاء هذا الوطــن الحفاظ على ذلك، وأن نشــكر اهلل عليه، 
ونرفــع أكفنا تضرعًا للمولى عز وجــل أن يديم علينا هذه 
النعمة، فشــعور الفرح ال ينفصل عن شــعور المســؤولية.
وأختتم ســموه كلمته قائــاًل: »إن هذه المناســبة العزيزة، 
هي اســتلهام للماضي التليد وانطالق من الحاضر المجيد 
نحو المســتقبل الفريد وتطلع نحو قمٍة من قمم المجد 
التــي تتربــع عليها بالدنــا، بســواعد أبنائها األوفيــاء، الذين 
هم أســاس كل تقــدٍم وبناء«، ســائاًل اهلل أن يحفظ خادم 
الحرمين الشــريفين قائدنا ورائــد نهضتنا، من كل مكروه، 
ويجعــل مــا يقدمــه لإلســالم والمســلمين فــي موازين 
أعماله، ويســدد على طريق الحق خطــاه، وأن يمد صاحب 
الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، 
بالعــون والتأييد، وأن يكمل مســيرة النماء التي بدأت برؤية 
المملكــة الطموحــة، وأن يعيــد على بالدنا هــذه الذكرى 
العزيزة وهي ترفل في مزيد من األمن والرخاء واالستقرار.

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز:

 الملك عبدالعزيز أرس��ى قواع��د دولة حديثة في 

زمن كان الكل فيه في غياهب الفرقة والتشتت.. 

وأس��س لنه��ج قوي��م وإرٍث عظي��م مس��تمٍد من 

كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم
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ورفــع صاحــب الســمو األميــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن 
مســاعد أميــر منطقــة نجــران باســمه، وباســم أهالــي 
الحرميــن  لخــادم  التهنئــة  عظيــم  نجــران،  منطقــة 
الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز، 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 
»حفظهمــا اهلل« وإلــى الشــعب األبــي الكريــم العظيم، 
بمناســبة اليــوم الوطنــي التاســع والثمانيــن للمملكــة.
وقال ســموه في كلمة بهذه المناســبة: »إننا من هنا.. من 
منطقة نجران، ونحن على حدود وطننا الغالي، نســتحضر 
التاريخ المجيد، الذي صنعه جاللــة الملك الموّحد، بتوفيق 
من اهلل تعالى، في تأســيس هذا الكيان العظيم، وتوحيد 
أطرافــه وأرجائه تحت راية واحدة، تســمو بـــ«ال إله إلى اهلل 
محمد رسول اهلل«، وجمع شمله وشتاته على قلب واحد.. 

في عمق العروبة، ومهد اإلسالم والسالم، وبعد أن واصل 
أبناء المؤســس العظماء، هــذه الملحمة الشــماء، نعيش 
اليــوم في دوحــة الرفــاه والنعماء، فــي ظــل قائدنا، ذي 
الشكيمة واإلباء، ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده 

القوي األمين، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز«.
وأضــاف ســمو األمير جلوي بــن عبدالعزيز: »مــا بين األمس 
واليوم.. على اختالف الظــروف واألحوال.. وتعدد الحوادث 
واألحداث.. يتجلى الشعب الســعودي بموقف واحد ثابت 
راســخ ال يهتــز أبدًا، فــي التفافــة حــول والة أمــره، بمنهج 

متأصل، من عهد األجداد إلى األبناء واألحفاد«.
وســأل ســمو أمير منطقة نجران في ختام كلمته اهلل أن 
يحفظ ملكنا، وســمو ولــي عهده األميــن، ويديم عزهما، 
ويحفــظ لهــذا الوطن شــعبه الكريــم العظيــم، وينصر 
المرابطيــن على الحد الجنوبي الذين نذروا أنفســهم في 
خدمة الدين ثم الملك والوطن، ويرحم الشــهداء منهم 

ويعّجل في شفاء المصابين.

وقد أكد صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن 
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن 
التاريخ ســجل في مثل هــذا اليوم من عــام 1351هـ ، مولد 
وطن عظيم، حيث تم اإلعالن عن توحيد المملكة العربية 

األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد:

 نس��تحضر ونحن على حدود وطننا الغالي التاريخ 

المجيد الذي صنعه جاللة الملك الموّحد وملحمة 

تأس��يس ه��ذا الكي��ان العظي��م وتوحي��د أطرافه 

وأرجائه تحت راية التوحيد

الســعودية، بعــد ملحمــة بطــوالت خاضهــا المؤســس 
المغفــور لــه بــإذن اهلل الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن 
آل ســعود، تغمــده اهلل برحمتــه، مــع رجاالتــه ومحبيــه 
مــن أبنــاء هــذه البــالد المباركــة، الذيــن آزروه إلدراكهــم 
أنــه يريد إعــالء كلمــة التوحيد، ورفــع رايتهــا خفاقة في 
ســماء الوطــن، وتوحيد هــذا الكيان العظيــم، فقد اتخذ 
كلمــة التوحيــد »ال إلــه إال اهلل محمــد رســول اهلل« شــعارًا 
لرايــة الدولــة، واتخذ من الشــورى منهجًا للحكــم وإدارة 
البــالد، وســار أبنــاؤه البــررة مــن بعده علــى هــذا المنهج.
وقال ســموه فــي كلمة بمناســبة اليوم الوطني التاســع 
والثمانيــن للمملكــة: »لــم يكن توحيــد المملكــة العربية 
الســعودية، هذا الكيــان الشــامخ، باألمر الســهل، بل جاء 
بعــد تضحيات كبرى اســتمرت على مــدى 30 عامًا بدءًا من 
اســتعادة الريــاض فــي عــام 1902م ونهاية بتوحيــد البالد 
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ورفع صاحب الســمو الملكــي األمير الدكتور حســام  بن 
ســعود بــن عبدالعزيز أميــر منطقة الباحة، باســمه ونيابة 
عن أهالي منطقة الباحة أســمى آيات التهاني والتبريكات 
لخادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود، وصاحب الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بــن عبدالعزيز ولــي العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفــاع »حفظهما اهلل« بمناســبة اليوم الوطني التاســع 
والثمانيــن للمملكــة، مقرونــة بمشــاعر الفخــر واالعتــزاز 

فــي 1932م ، ومــا بينهما القصة األشــبه بالخيــال، أبطالها 
رجــال ارتــوت األرض بعرقهم ودمائهم، وشــهداء قدموا 
أرواحهم في ســبيل توحيد تلك البالد الطاهرة وتأســيس 

دولة يحّفها األمن واألمان واالستقرار«.
وبّيــن ســمو األميــر الدكتــور فيصل بــن مشــعل أن اليوم 
الوطني التاســع والثمانين للمملكة الذي يحل في الثالث 
والعشــرين من ســبتمبر 2019م، لتعلو فيه المنجزات عنوانًا 
لشــموخ وطــن وعزة مواطن، وإطالق رســالة إنســانية من 
مملكــة اإلنســانية التي توحــدت في مثل هــذا اليوم من 
نحــو 89 عامًا، وخالل تلك األعوام قفــزت عاليًا في التنمية 
بمــا يجعل كل مواطن ســعودي يفخر بمــا حققته بالده 

من مجد ومنجزات عمالقة.
وأكد سموه أن هذا اليوم التاريخي يجب أن نستشعر فيه 
كل معاني الفخر واالعتزاز ببالدنا، وأن نغرسها في نفوس 
أبنائنــا وأن نعتز بكل مســيرة البناء التي بدأهــا، المغفور له 
بإذن اهلل الملك عبدالعزيز، ومن بعده أبناؤه الكرام وصواًل 
إلى العهــد الحديث الذي ننعم به في ظــل قيادة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

»حفظه اهلل«.
وقــال ســمو أميــر منطقــة القصيــم: »إن هذه المناســبة 

األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 

عبدالعزيز:

في هذا اليوم التاريخي يجب أن نستش��عر فيه كل 

معان��ي الفخ��ر واالعت��زاز ببالدن��ا.. وأن نغرس��ها في 

نف��وس أبنائن��ا وأن نعتز بمس��يرة البن��اء التي بدأها  

الملك عبدالعزيز

الوطنيــة الغاليــة على كل ســعودي وســعودية يجب أن 
نســترجع فيهــا كفــاح وتضحيــات األجــداد واآلبــاء الذين 
أسســوا وأســهموا في بناء هــذا الكيــان الكبيــر لتعطينا 
دافعًا للحفاظ عليه وعلى المكتســبات التي حققها هذا 

الوطن بحكمة قادته وبسواعد أبنائه المخلصين«.
واختتم سموه كلمته مبينًا أن اليوم الوطني يذكرنا دومًا، 
علــى مــدى أجيالنــا المتعاقبة، بمســؤوليتنا فــي الحفاظ 
على هــذا الوطن العظيم المترامي األطراف الذي شــكل 
توحيده درسًا تاريخيًا على مدى األزمان والعصور، السيما أن 
أوطانًا عربية مجاورة أحاطت بها المحن والحروب، ومازالت 
تعاني الكوارث، وأن ال شــيء أثمن من قيادة حكيمة تولي 
شــعبها االهتمام، وشعب يبادل حكومته المحبة والوالء.

بالمنجزات العظيمة لهذا الكيان الغالي.
وقــال ســموه فــي كلمــة بهــذه المناســبة: »إّن اليــوم 
الوطني التاســع والثمانين للمملكة العربية الســعودية 
هــو تاريــخ المجــد الشــامخ والتأســيس القويم الراســخ 
على منهج إســالمي واضح مستمد من كتاب اهلل وسنة 
نبيــه المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم، وإننــا اليوم 
نشــهد وهلل الحمــد ثمــرة كل يد بنت وشــيدت، وضحت 
بــكل عزيمة واقتــدار لوطن عظيم برجاالتــه الذين بذلوا 
الغالي والنفيس تجاه رفعة ورقي هذا الوطن الشــامخ«.
وأضاف ســمو أمير الباحــة بأن توجهات المؤســس الملك 
عبدالعزيــز »رحمــه اهلل« كانــت تنطلق نحو تنمية اإلنســان 
قبل المكان فشــّيدت صروح العلــم والمعرفة مما كتب 
لهذه الحضارة القائمة التطور السريع فالتوسع العمراني 
والحياة االجتماعية الكريمة اآلن في أمن وأمان واطمئنان 
ورغد عيش، مؤكدًا ســموه بأن هذه المنجــزات لهي أكبر 
دليــل على حــرص القيــادة علــى اإلنســان في هــذا البلد 

وتحقيق رفاهيته وأمنه.
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ومضى ســموه يقــول: نحن نشــاهد اليوم تلك المســيرة 
الحكيمة برؤية طموحة ونقلة نوعية تمثلت في رؤية 2030 
عبر اقتصاد وطني شــامل ومســتدام لمســتقبل مشرق 
بإذن اهلل، فالنهضة الوطنية الشــاملة التي يقودها خادم 
الحرمين الشــريفين وســمو ولي عهده األمين »حفظهما 
اهلل« يستشــعرها كل مواطــن ومقيم يعيــش على هذا 

الكيان الغالي.
العربيــة  بــن ســعود أن المملكــة  وأكــد األميــر حســام 
العربيــة  بالقضايــا  التزامهــا  عــن  تحــد  لــم  الســعودية 
واإلســالمية، فقــد كانت والزالت ســندًا لتلــك القضايا من 
خــالل سياســة خارجيــة رزينة, جعلــت من الريــاض ومكة 
المكرمــة دائــرة مهمــة مــن دوائــر صنــع القــرار الدولي، 
ومشــارك مؤثر في القضايا الدولية وحفظ األمن والسالم 
العالمــي عبــر عقالنيــة التعامــل مــع محيطهــا الدولي 

واإلقليمي.
وبين ســموه أن هذا العهد الزاهر من العهود ذات المحك 
لقدرات القادة حيال اســتتباب األمن واالستقرار لهذه البالد 
والــذود عنها بكل قوة حول ما يحاك ضدها من مؤامرات 

األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز:

توجه��ات المل��ك عبدالعزي��ز كان��ت تنطل��ق نحو 

تنمية اإلنس��ان قبل المكان فشّيدت صروح العلم 

والمعرف��ة مم��ا كت��ب له��ذه الحض��ارة القائم��ة 

التطور السريع وأصبحت بالدنا اآلن في أمن وأمان 

واطمئنان ورغد عيش

وفي ختام فعاليات احتفال منطقة عسير باليوم الوطني 
التاســع والثمانيــن الــذي شــارك فيــه كافــة القطاعــات 
الحكومية من مدنيين وعسكريين، وتوافد فيه اآلالف من 
أهالي محافظــات ومراكز المنطقة، أكد صاحب الســمو 
الملكــي األمير تركي بن طالل بــن عبدالعزيز أمير منطقة 
عسير في تصريح صحفي أن ما شهدته المنطقة من فرح 
وتفاعــل في هــذا اليوم هــو توجيه من القيادة الرشــيدة 
بــأن يكون احتفال منطقة عســير على شــرف األبطال من 

الجنود البواسل، وتقديرًا للمصابين وأسر الشهداء والرواد، 
فهم ضيوف الشرف لهذا االحتفال.

وقــال ســموه: »إننــا حولنــا اإللهــام الــذي جاء مــن قيادة 
البــالد والمتابعــة والثقة إلــى حفل يليق بعســير خصوصًا 
وبالمملكة على وجه العموم«، منوهًا ســموه بما تعيشه 
المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين »حفظهما 
اهلل« مــن أمــن واســتقرار ورخاء، ومــا هذا المحفــل الكبير 
والتجمع الضخم من أبناء عســير في يوم الوطن إال داللة 

واضحة على أمن واستقرار هذا الوطن.

األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز:

ما ش��هدته منطقة عس��ير من ف��رح وتفاعل في 

ه��ذا اليوم ه��و توجيه م��ن القيادة الرش��يدة بأن 

يكون احتفال منطقة عس��ير على ش��رف األبطال 

من الجنود البواسل

وأعمال تخريبية وما يزيده ذلك إال شــموخًا وعلوًا ألنه قبلة 
اإلســالم والمســلمين، مشــيرًا ســموه أن اســم المملكة 
العربيــة الســعودية أصبــح عاليــًا فــي كافــة المحافــل 
والمياديــن والقلب الــذي ينبض بالحب والســالم واإليمان، 
وســتبقى بمشــيئة اهلل كما أرادها رب العزة والجالل منارًا 

للهدى والنور المبين.
وســأل ســمو أمير منطقة الباحــة في ختــام كلمته اهلل 
العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن ينصر جنودنا 
البواســل بالحــد الجنوبــي وأن يديــم علــى بالدنــا أمنهــا 

واستقرارها وازدهارها.
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كما رفع صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعد 
بــن عبدالعزيز أمير منطقة حائــل التهنئة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 

العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع »حفظهما 
اهلل« بمناســبة اليوم الوطني التاســع والثمانين للمملكة، 
مؤكــدًا أن الوطن يمضي بهمة نحو القمة بفضل من اهلل 

ثم بقيادته الحكيمة ورجاله المخلصين.
وقــال ســموه في كلمتــه بهذه المناســبة: »إن شــخصية 
القائــد المحنــك المغفـور له بــإذن اهلل الملك المـؤســس 
عبـدالعزيــز بــن عبـــدا لرحمــن آل ســعود، طيــب اهلل ثراه، 
ال زالــت حيــة ومحفورة فــي عقول وقلــوب أبنــاء الوطن 
وتجــددت بعطــاءات قادة هــذه البــالد من بعــده الملك 
والملــك خالــد  والملــك فهــد  والملــك فيصــل  ســعود 
والملــك عبــداهلل، رحمهــم اهلل، وحتــى عهدنــا الحاضــر 
الزاهر والميمـون عهـد خـادم الحـرمين الشــريفيـن الملك 
سلمـان بن عبدالعـزيـز آل سعود وسمو ولي عهده األمين، 

ورفع صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن ســلمان بن 
عبــد العزيز أمير منطقــة المدينــة المنورة، باســمه ونيابة 
عــن أهالي المنطقة خالــص التهاني والتبريــكات، لخادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وســمو ولي عهد األميــن »حفظهما اهلل« بمناســبة اليوم 

الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال ســموه في كلمــة بهذه المناســبة: »نحتفى اليوم 
بهــذه المناســبة التي ســَتظل خالدة في ذاكــرة التاريخ، 
بيــن جميــع أبنــاءه الُملتفين حــول قيادتهــم، وبجهود 
الرجــال الُمخلصيــن ترســخت مفاهيــم األمــن واألمــان 
وســبل الحيــاة الكريمــة في كافــة مناطق هــذا الوطن 
المتالحــم وتحققــت مســيرة التنميــة الشــاملة خــالل 
المؤســس،  أبنــاء  فيهــا  تولــى  التــي  الماضيــة  العقــود 
رحمهــم اهلل، قيــادة البــالد، وصــواًل إلــى عهــد ســيدي 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، حفظــه اهلل، لمواصلــة مراحل البنــاء والنماء 

وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي«.
وأوضح سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأنه يتعّين علينا 
جميعًا أن نرّســخ فــي أذهان النــشء كما نحــن عليه اآلن، 
ثقافة الوالء واالنتماء لهذا الوطن واالستبسال في الدفاع 
عــن كيانه مترابطــًا ومتوحدًا تحــت لواء قادتــه والحفاظ 
علــى مقوماته واالعتــزاز بمنجزاته التي تحققت بســواعد 
أبنــاءه وعزيمتهم في تحقيق رؤى المســتقبل الذي نقف 

على أعتابه اليوم.
ونّوه ســموه إلى أن هــذه البالد التي حباهــا اهلل باحتضان 
الحرميــن الشــريفين، منــذ تأسيســها دأبت علــى الرعاية 
العنايــة  تلــك  واســتمرت  وبقاصديهمــا  بِهمــا  والعنايــة 
واالهتمــام تتوالــى، لتحظى المدينــة المنــورة بمنظومة 
التنمية والتطوير الشــاملة, فضاًل عن بناء اإلنســان وتنمية 

المكان لخدمته.
وأبدى ســموه اعتزازه بتوحيــد المملكة في صورة تعكس 
مدى التالحم والوفاء بين أبناء الوطن وقيادتهم، و ُتجّسد 
تاريخًا عظيمًا لوطن يزداد ســموًا وشــموخًا، داعيًا المولى 
عزوجل أن يديم على بالدنا نعمة األمن والرخاء واالستقرار.

الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز:

نحتفى اليوم بهذه المناسبة التي سَتظل خالدة 

في ذاكرة التاريخ بين جميع أبناءه الُملتفين حول 

قيادته��م وبجهود الرج��ال الُمخلصين ترس��خت 

مفاهيم األمن واألمان
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حفظهما اهلل«، مؤكدًا أن الكل يشــعر مــن داخل الوطن 
وخارجه أن سيرة البطل الملك المؤسس تتجدد في أبنائه 
وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة 
غد أفضل للوطن وأبنائه كما فعل مؤســس البالد »رحمه 

اهلل« من تأسيس وطن طموح ووحدة فريدة.
وأشــار أمير منطقــة حائل إلى أن المملكــة تبوأت بفضل 
المكانــة  المعتــدل  الوســطي  اإلســالمي  منهجهــا 
المرموقــة وأصبــح لهــا ثقلها الريــادي والكبيــر في كل 
القرارات العالمية متجــاوزة كل التحديات التي واجهتها 
منــذ مراحــل التأســيس وحتــى وقتنــا الحاضــر, منوهــًا 
بالنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشــريفين وســمو ولي 
عهده األميــن »حفظهمــا اهلل« في تبني رؤيــة المملكة 
2030 ومواصلــة مراحــل البناء والنماء في وطننا الشــامخ 
والتغييــر  التطويريــة  الخطــوات  الجميــع  لمــس  حتــى 

الواضــح نحــو األفضــل فــي مختلــف مجــاالت العمــل 
والتطويــر والنمــاء.

واختتم ســموه تصريحه بالدعاء أن يحفظ المولى القدير 
والة أمرنا وفقهما اهلل وأن يديم األمن واالســتقرار والنماء 
لهــذا الوطن ويقــوي لحمة أبنائــه وتكاتفهــم وأن تعود 
مناســبة اليوم الوطني أعوامًا عديدة ووطننــا بخير ونماء 

إنه على ذلك قدير.

األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز:

الم�ؤس��س  المل��ك  المحن��ك  القائ��د  ش��خصية 

عب�دالعزي��ز بن عب�دالرحمن آل س��عود »طيب اهلل 

ثراه« ال زالت حية ومحفورة في عقول وقلوب أبناء 

الوطن وتجددت بعطاءات قادة هذه البالد من بعده

ورفــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن نواف 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقة الجوف باســمه وباســم أبناء 
المنطقــة، التهنئــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز، ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظهما اهلل« بمناســبة 

اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال ســموه في كلمة بهذه المناسبة: »نعيش في هذه 
األيــام فرحة هــذا اليــوم لتوحيد بالدنــا الغاليــة، على يد 
المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب 
نت وحدة سياســية متماسكة َجَمَعت  اهلل ثراه، حيث تكوَّ
أبناء الجزيرة العربية في مختلف المناطق واألقاليم تحت 

مظلة الوطن الواحد بإســم المملكة العربية السعودية«.
وأضاف سموه: »إن مشــاعر البهجة والغبطة والفرح بهذه 
المناســبة العظيمة التي نحتفل بها كســعوديين اليوم, 
لهَي أجمل مناســبة وطنية ال تســعها الكلمات وال تفيها 
الصفحــات, حيث نســتذكر جميعــًا أمجــاد البطولة التي 
رها الملك المؤسس ورجاله المخلصون معه, عندما  سطَّ
كتبوا أولى صفحات المجد الســعودي لهذه البالد, بعدما 
تة وقوى سياســية متفرقــة, تطغى  كانــت أقاليم ُمشــتَّ
عليها النزاعات واالضطرابات وعدم االستقرار, وشاء المولى 
ســبحانه, أن ُيكتب لهــذه الجزيرة العربية وعلى مســاحة 
واسعة منها ميالَد وطٍن سعوديٍّ واحد لكافة السعوديين, 
وتأســيس دولة قوية وعزيزة وشــامخة, هــي أرُض مهبط 
الوحي وقبلة المسلمين, دستورها القرآن الكريم والسنة 

األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز:

أمج��اد  المناس��بة  ه��ذه  ف��ي  جميع��ًا  نس��تذكر 

رها الملك المؤس��س ورجاله  البطول��ة التي س��طَّ

المخلص��ون مع��ه.. عندم��ا كتب��وا أول��ى صفحات 

المجد السعودي لهذه البالد بعدما كانت أقاليم 

تة وقوى سياسية متفرقة ُمشتَّ
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كمــا رفــع صاحب الســمو الملكي األمير فيصــل بن خالد 
بن ســلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشــمالية، 
باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع »حفظهما 
اهلل« والشعب الســعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 

الـتاسع والثمانين للمملكة.
وقال ســموه في كلمة بهذه المناســبة: »نقــف وقفة عز 
وافتخار نســترجع فيها مناســبة توحيد المملكة على يد 
الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهلل، الذي قاد األمة ونهض 
بوطنه وشعبه بعزمه وإيمانه ووطنيته تحت راية التوحيد، 

رة, وشــرُفها خدمة الحرمين الشــريفين«. النبويــة الُمطهَّ
وأضاف ســمو األمير فيصــل بن نواف: »ثم ســار أبناُء الملك 
ــس، طيــب اهلل ثراه، في  البــررة من بعده على نهج المؤسِّ
قيــادة هذه البــالد المباركة بــكل حكمة وعزيمــة وإرادة، 
وقامــوا بنهضة الوطــن بركيزتيــه: اإلنســان واألرض، بداية 
بالملك ســعود, ثم فيصــل, ثم خالد, ففهــد, فعبداهلل, 
ز عهــد كل واحد منهم  رحمهــم اهلل جميعــًا, حيــث تميَّ
بمســاهمته التاريخية وإضافته الحضارية لســجل التطوير 
لبالدنــا, والعبور بهــا من خالل خطــط التنميــة والبناء إلى 

المكانة التي تليق بها على المستوى العالمي«.
ٍة عقــوٍد على التأســيس,  وأكد ســموه أننــا بعد مــرور ِعدَّ
نعيــش اليوم في هــذا العصر الزاهر, عصــر الرخاء والنماء 
الحرميــن  خــادم  مــوالي  قيــادة  ظــل  تحــت  واالزدهــار, 
الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« الذي قاد البالد بحكمة متناهية وعزيمة بالغة وحنكة 
سياســية عاليــة, فظهــرت المملكــة العربية الســعودية 
بوجههــا الجديــد الذي أثــار اإلعجــاب وصورتهــا الحديثة 
التي أدهشــت العالم, معتمدًا بعد اهلل ســبحانه وتعالى 
علــى ولي عهــده األميــن صاحب الســمو الملكــي األمير 
محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز »حفظــه اهلل« األميِر الفذِّ 
الذي وضع حجر األســاس لعملية التحديث التي شهدتها 
البالد في اآلونــة األخيرة, وكتَب بأحــرِف الطموح أبجديات 
أت المملكة لصناعة  التحــول الوطني ورؤية 2030م التي هيَّ
مســتقبلها الرائد, كي تنطلق بكل تفوق وتميز وإبداع في 
جميع المجاالت السياســية واالقتصادية واإلعالمية, وفي 

قطاعات الصناعة والطب والتعليم وغيرها.
وقال ســموه: »نحــن معًا بمناســبة اليوم الوطنــي لبالدنا 
الحبيبة, نســتحضُر هذه اإلنـجازات الســعودية التي أثبتت 
بفخٍر قدرة السعوديين على التحدي وتحقيق المستحيل, 
وأنهــم على قدر المســؤولية الوطنيــة, ليتوافَق ذلك مع 
الشــعار الذي تحمله هذه المناســبة الكريمــة: همة حتى 
ـرًا عــن المرحلة التــي تُمـرُّ بها بالدنــا, مرحلة  القمــة«, ُمعبِّ
الجد والعمــل والبناء، هــذه النهضة الشــاملة في جميع 
أت لها الظروف المناسبة للنمو واالزدهار من  المجاالت, تهيَّ
خالل السياســة التطويرية ألنظمة البالد ومراجعة العديد 
مــن اللوائــح والقوانيــن, بمــا يتواكب مــع برنامــج التحول 
الوطنــي ورؤيــة 2030م, التــي تالمــس احتياجــات المرحلة 
المســتقبلية, لكي تتــالءم مع التطورات المتســارعة التي 
يشــهدها العالــم, من خــالل اســتغالل إمكانيــات بالدنا 
الطبيعيــة والبشــرية ومقوماتهــا  وثرواتهــا ومقدراتهــا 
الزراعية والصناعية, مما يشــير إلى مستقبل زاهٍر بإذن اهلل 
يقوم علــى االســتقرار وسياســة الحكمة التــي تنتهجها 
حكومة موالي خادم الحرمين الشــريفين »يحفظه اهلل«.
وســأل ســمو أمير منطقة الجــوف اهلل ســبحانه وتعالى 
أن يحفــظ خــادم الحرمين الشــريفين قائد مســيرة البناء 
والنهضــة الســعودية الحديثــة فــي قيادتــه الحكيمــة 
الُمســتمدة مــن شــخصيته المتميزة وحنكته السياســية، 
وســمو ولي عهــده األميــن، وأن يحفــظ لنا بالدنــا الغالية 
ويجنبهــا عثــرات الســوء والبــالء، ويديمها آمنة مســتقرة 

مطمئنة، بفضله وَمنِّه وكرمه ورحمته.
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فــي أعظم همة شــهدها التاريــخ.. وصوال لعهــد القمة.. 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن، حفظهمــا اهلل«.
وأضاف سموه: »منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، رعاه اهلل، مقاليد الحكم 
واألحالم تتحقق وتصبح واقعًا بإرادة قوية وعزيمة صادقة 
استطاع من خاللها اإلنسان السعودي النهوض في شتى 
مناحي التخصصات العلمية والعملية، وســاعده في ذلك 
عضده األيمن ســمو ولي عهده األميــن صاحب المبادرات 
وعــَراب اإلنجازات والخطط الطموحــة كرؤية 2030 وبرنامج 
التحول الوطني 2020 التي وضعت األسس المتينة لتحقيق 

التطور المنشود الذي يصب في تعزيز الناتج الوطني«.
وتابع ســموه يقول: »نحن نفخر بأن بالدنا، وهلل الحمد، تعد 
إحــدى أهم ركائز الســالم العالمي بسياســتها الحكيمة، 
وبجهودها ومساعيها في نشــر السالم واألمن، ومحاربة 
العنــف والكراهية، ومســاعيها ومشــاركتها الدائمة في 
جميع المحافل اإلقليمية والدولية، وبذل الغالي والنفيس 

في سبيل ذلك.
ونوه ســموه بمــا تحظى بــه منطقــة الحدود الشــمالية 
كســائر مناطــق المملكــة، مــن دعم كبيــر مــن القيادة 

الحكيمــة، وقــال: إن منطقــة الحــدود الشــمالية تحظى 
بنهضــة مباركــة تعليمــًا، واســتثماريًا، وصحيــًا، وخدميــًا، 
لمواكبــة رؤيــة المملكــة 2030، ودفــع عجلــة التنمية في 
المنطقــة بقطاعاتهــا الحكومية والخاصة وغيــر الربحية 
االقتصاديــة  والمجــاالت  الخدمــات  مجــاالت  بجميــع 
والثقافية واالجتماعية بتطبيق المبادرات التنموية من قبل 
جميع األجهزة الحكومية وفق توجهات الرؤية وبرامجها 

التنفيذية المعتمدة«.
وســأل ســموه في ختــام كلمتــه المولــى -عــز وجل أن 
يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهده 
األميــن ويديم عزهما، وأن يحفظ بالدنا من كل ســوء، وأن 

يديم علينا نعمة األمن واألمان والخير والنماء.

األمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز:

ف��ي ذك��رى ي��وم اوط��ن نقف وقف��ة ع��ز وافتخار 

نس��ترجع فيه��ا مناس��بة توحي��د المملك��ة على 

ي��د المل��ك عبدالعزيز آل س��عود، رحم��ه اهلل، الذي 

قاد األم��ة ونهض بوطنه وش��عبه بعزمه وإيمانه 

ووطنيته تحت راية التوحيد
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ُيعد اليــوم الوطني للمملكــة العربية الســعودية ذكرى 
عظيمــة لترســيخ وحدة وُلحمــة وترابط المملكــة العربية 
الســعودية. إن وحدتنا أهم مكاســبنا الوطنية التي عمل 
من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له »بإذن اهلل« الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود، ومعه رجاله األوفياء 
الذين أخلصوا هلل، ثم للمليك واألمة والوطن، حيث وّحدوا 
أرجــاء بالدنا الغالية تحت راية التوحيد رحمهم اهلل جميعًا 
وجزاهــم عنــا خيــر الجــزاء. إن هويتنــا تتمثل فــي وحدتنا 
وتالحمنــا في هذا الكيان العظيم الــذي يلعب دورًا كبيرًا 
في االقتصاد العالمي، ولقد كان توحيد المملكة العربية 
الســعودية علــى أســس دينيــة وإنســانية وحــّدت وآخت 

بيــن الســعوديين لبنــاء دولة حديثــة، لذلــك عندما تظهر 
تحديــات تهــدد وحدتنــا فإنه يجــب علينا جميعــًا العمل 
لمواجهتهابحــزم وعزم لتذليلها لتــزداد قوتنا في كافة 
النواح لمــا في ذلك مــن الخير لبالدنــا الغاليــة وللعاَلمين 

العربي واإلسالمي بل وللعالم كله.
89 عامًا تمضي في مسيرة بناء ملحمي تتشابك خطوطه 
وتتقاطع. فما أن ُيشّيد جسر. أو يرصف طريق، أو يبنى صرح 
حتى تبدأ ملحمة بناء اإلنســان السعودي جياًل يتلوه جيل، 
في مســيرة سمتها الثبات على المبادئ، ووضوح األهداف، 
واإليمــان بإمكان إعــادة ترتيب األولويات بحســب المراحل 

والمتطلبات. 

العميد مهندس / أسامة بن زيد الزير
قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك

يوم الوطن89 
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تحت شــعار »همة حتــى القمة« احتفل الســعوديون في 
كافة مناطق المملكة بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم 
الوطنــي الســعودي، والذي صادف يــوم االثنين 24 محرم 
1441هـ الموافق 23 ســبتمبر 2019م، وذلك وســط أجواء من 
االحتفــاالت والفرحة، حيث اســتمرت االحتفاالت خمســة 
أيــام متواصلة، ونظمت هيئة الترفيه، احتفاالت وفعاليات 
فــي 15 موقع و13 مدينة، وتضم هذه األماكن أو المواقع، 
فــرق شــعبية وفــرق متجولــة، ومناطــق العازفيــن »عود 
- بيانــو«، وأخيــرًا مناطق لألطفــال، حيث بــدأت الفعاليات 
11 مســاء. الســاعة 4عصــرًا واســتمرت حتــى  فــي تمــام 

وقد تنوعــت الفعاليــات واالحتفاالت مــن منطقة ألخرى 
ومن مدينة لمدينة، حيث اشتملت الفعاليات على معارض 
تراثيــة ورقصــات فلكلوريــة وعــروض عســكرية... وفــي 

الصفحات التالية نرصد مظاهر وصور هذه االحتفاالت.  

المملكة تحتفي بالذكرى 
التاسعة والثمانين لتوحيد البالد
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الرياض تكتسي باللون األخضر

اكتســت مدينــة الريــاض اللــون األخضــر احتفــاء باليــوم 
الوطني الـ 89 تحت شــعار »همة حتــى القمة« حيث تزينت 
المبانــي واألبراج واألســواق والطرقات باألعــالم واللوحات 

التي تعبر عن الفرحة باليوم الوطني للمملكة.
ودشــنت حزمــة مــن الفعاليات فــي جميع أنحــاء مدينة 
الرياض، بدأت من يوم الخميس وتســتمر حتى يوم االثنين 
من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساًء.

واحتضــن طريــق األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز »التحلية« 
وطريــق األمير تركي بــن عبدالعزيــز األول فعالية »احتفال 
الهمــة« بهويــة واحــدة تجســد تالحــم الوطــن بمختلف 
الثقافــات والفنون التي تعبر عن جميــع مناطق المملكة، 
وتضمنــت االحتفاليــة علــى الكثيــر مــن العــروض منهــا 
فرصــة التصويــر، والعناصــر الفنيــة، والعــروض المتجولة، 
والمســرح الموسيقي، وشاشة العرض الحي، وورشة عمل 
األطفــال، ومنصــة الفنانين، والفرقــة الشــعبية، والعديد 
مــن المطاعم وأكشــاك الطعام، وتميــزت بوابة الدخول 
للفعالية بمدخل يشــابه بوابــة قصر المصمــك التاريخي، 

وللمزيد من المعلومات عن الفعاليات. 
وقــد رعى صاحب الســمو الملكــي األمير فيصــل بن بندر 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض الحفــل الختامــي 
لفعاليات االحتفاء بمناســبة اليــوم الوطني )89( بجامعة 
اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، وذلك يــوم األحد 30 
محرم 1441هـــ الموافق 29 ســبتمبر 2019م، بحضور معالي 
مدير جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية األستاذ 
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الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكالء الجامعة وعمداء 
الكليات ومديري اإلدارات وعدد كبير من طالب الجامعة.

وأكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر أن األيام 
التي قضتها جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية 
في نشــاطها فــي اليوم الوطنــي أمر مشــهود للجميع 
ومقــدر، مشــيدًا بجهــود الجامعــة التــي دائمًا مــا تكون 
ســباقة في نشــاطاتها الوطنية ألنها تصل إلى المجتمع 
بكل الوســائل، ومناســبة هــذا اليوم هي إحدى الوســائل 
التــي تصل بهــا الجامعــات للمجتمع وخصوصــًا جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
وبين ســموه الكريم أن هيكلة الجامعــة وما تخطط إليه 
بقيادة معالي مديرها ســتكون من أفضل الجامعات في 
بلدنــا العزيز الذي يزخــر بكثير من الجامعــات، وهي تؤدي 
دورًا مهمــًا، واإلقبال عليها يتزايــد فقد وصلت األعداد إلى 
عشــرات اآلالف مــن الطلبــة والطالبات، وهــذا ِحمل ثقيل 
علــى إدارة الجامعــة وأســاتذتها، وبــإذن اهلل يكون لهم 
المقدرة ليعبروا بالسفينة إلى بر األمان في كل القطاعات 
وفــي كل الرؤى وفــي كل االتجاهــات، متمنيــًا للجامعة 

التوفيق في مسعاها.
مــن جانبه بيــن معالي مديــر الجامعة أن اليــوم الوطني 
يــوم مبارك، وبالدنا فــي تقدم وتطور مســتمر واإلنجازات 
تترى، ويحق لكل مواطن على هذه األرض الطيبة أن يفخر 
بيومها الوطني حيث يتجدد الوالء ويستمر العطاء ويظهر 
الوفاء من أبناء شــعبنا الكرماء إلى حكامنا األوفياء الذين 
بنوا هــذه البالد على الوســطية واالعتــدال والنقاء لتكون 

منارة إشعاع في كل األرجاء.
وأكد الدكتور العامري أن المملكة تتربع على عرش البلدان 
تطــورًا ونمــاًء، وأمنًا ورخــاًء، وحبًا ووفــاًء إلــى قادتنا الذين 
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أسســوا فأحســنوا البناء، وشيدوا فأحســنوا األداء، ومهما 
انتقينا من الكلمات ال يمكن أن تفي بحق الوطن في يومه 
األغّر الذي يحكي لنا قصة الماضي التليد والحاضر المجيد 

ويزرع فينا الهمة حتى القمة لمســتقبل ســعيد بإذن اهلل، 
مشــيرًا إلى أن الجامعة سعت إلى صناعة برنامج متكامل 
وحافل، شــارك فيه كل منســوبي الجامعة، وتفاعلوا مع 
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مناشــطه وندواته ومســابقاته ومعارضه وسائر فعالياته 
في كل أرجــاء الجامعة ومكوناتها فــي الداخل والخارج، 
وقــد ظهر لكم هــذا من خالل ما ســبق من فقــرات وما 
شــاهدتم عبر وســائل اإلعــالم واالتصــال المختلفة، وهو 
جهــد نطمــح إلــى المزيــد منــه، وقــد ُقــدم للتعبيــر عن 
المحبة الصادقة، وإعطاء الصورة المضيئة التي تليق بهذه 
المناســبة العزيزة ومكانة الوطــن الغالي، ونأمل أن نكون 
قد ُوفقنا في الوصول إلى ذلك الهدف األسمى، وأن يكون 
برنامجنا محققًا للتطلعات واآلمال، وأن يظل رمزًا للمحبة 
والســرور والتفــاؤل، والعرفــان بالجميــل للوطــن وقيادته 
الرشــيدة وعلى رأســها خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين.
وتخلل الحفل فيلم تعريفي عن احتفاء الجامعة، وقصيدة 
شــعرية بعنوان »لبيك يا وطنــي« للدكتورة لمياء بنت حمد 
العقيل، إضافة إلى لوحات إنشادية نثرية وشعرية بعنوان 
»وطــن ورجــال« قدمهــا مجموعة مــن طــالب الجامعة.
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الجهات 
الفائزة بالمراكز األولى في برنامج االحتفاء باليوم الوطني، 
والطالب األوائل في مســابقة »شــموخ الوطنيــة الكبرى«.
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احتفاالت منطقة حائل

عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ورعــى 
بــن ســعد بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة حائــل بمنتزه 
1441هـــ  24 محــرم  المغــواة لالحتفــاالت يــوم االثنيــن 
المنطقــة  أهالــي  2019م، حفــل  23 ســبتمبر  الموافــق 
89 بحضور صاحب الســمو  بمناســبة اليــوم الوطني الـ 
الملكــي األمير فيصل بن فهد بن مقــرن بن عبدالعزيز 

نائب أمير منطقــة حائل ووكيل اإلمارة عادل بن صالح 
آل الشــيخ وأمين منطقة حائــل المهندس إبراهيم بن 

ســعيد أبو راس.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناســبة بتالوة آيات من القرآن 
الكريــم، ثم ألقــى اللواء متقاعد عبــداهلل العديلي كلمة 
أهالــي المنطقــة نيابة عنهم رفــع فيهــا التهنئة لخادم 
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الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وســمو ولــي عهــده األميــن وســمو أميــر منطقــة حائل 
وســمو نائبــه »حفظهم اهلل« بمناســبة اليــوم الوطني الـ 
89 للمملكة، مســتذكرًا ســيرة وبطوالت الملك المؤسس 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن »رحمه اهلل«. 
ونوه العديلي بما تحقق للوطن من تنمية في عهد خادم 
الحرمين الشــريفين وســمو ولي عهده األمين »حفظهما 

اهلل« بفضل من اهلل ثم بدعم القيادة الرشيدة.
بعدهــا توالــت القصائــد الشــعرية وقدم أوبريــت وطني 

بعنوان »همة حتى القمة«.
بعــد ذلك أعلنت أمانة منطقة حائل عن تســمية عدد من 
شــوارع مدينة حائل بأســماء شــهداء الواجــب، كما كرم 

سمو أمير منطقة حائل ذوي شهداء الواجب بالمنطقة.
وفي ختام الحفل قدمت العرضة الســعودية التي شارك 

فيها سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه.
حضــر الحفــل معالي مديــر جامعة حائــل الدكتور خليل 
بــن إبراهيم البراهيم ومدير شــرطة منطقــة حائل اللواء 

عثمان المحيميد وعدد من المسؤولين.
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فعاليات متنوعة في الباحة

ورفع صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود 
بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باســمه ونيابًة عن أهالي 
الباحة، أســمى آيــات التهاني والتبريكات لخــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع »حفظهما 
للمملكــة. الـــ 89  الوطنــي  اليــوم  بمناســبة حلــول  اهلل« 

وقال ســموه خالل رعايته حفل أهالي المنطقة بمناسبة 
اليــوم الوطني الــذي نظمته إمــارة منطقــة الباحة يوم 
2019م:  ســبتمبر   23 الموافــق  1441هـــ  محــرم   24 االثنيــن 
»إن اليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية هــو 
تاريــخ المجــد الشــامخ والتأســيس القويم الراســخ على 
منهج إســالمي واضح مســتمد من كتاب اهلل وســنة نبيه 
المصطفى صل اهلل عليه وسلم، الذي نشهد وهلل الحمد 
ثمرة كل يد بنت وشــيدت وقدمــت لهذا الوطن المعطاء 
لوطن عظيــم برجاالته الذين بذلوا الغالي والنفيس تجاه 

رفعة ورقي وطننا«.
وأضاف ســمو أمير الباحة: »إن المؤســس الملك عبدالعزيز، 
رحمــه اهلل، انطلق نحو تنمية اإلنســان قبــل المكان فتم 
تشــييد صــروح العلــم والمعرفة ممــا كتب لهــذه البالد 
الحضــارة القائمــة والتطــور الســريع والحيــاة االجتماعية 
الكريمــة فــي أمن وأمــان واطمئنــان ورغد عيــش، منوهًا 

العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م62

ملف العــدد



ســموه بمــا نشــهد اليوم مــن المســيرة الحكيمــة برؤية 
طموحة ونقلــة نوعية تمثلــت في رؤيــة 2030 عبر اقتصاد 
وطني شــامل ومســتدام لمســتقبل مشــرق بــإذن اهلل«.
وأكد ســموه أن النهضــة الوطنية الشــاملة التي يقودها 
خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمين 
»حفظهما اهلل« يستشــعرها كل مواطن ومقيم يعيش 
على هذا الكيان الغالي، سائاًل اهلل العلي القدير أن يحفظ 
قيادتنا الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل بالحد الجنوبي 

وازدهارهــا. واســتقرارها  أمنهــا  بالدنــا  علــى  يديــم  وأن 
وكان ســموه لــدى وصول ســموه مقر الحفل فــي منتزه 
األمير حســام بالقيم بمدينة الباحة، شاهد معرض الصور 
المصاحــب الــذي ضــم العديد مــن الصــور الفوتوغرافية 
والتشــكيلية لقادة وملوك هذه البالد، كما شــاهد سموه 
ركن الحرف اليدوية الذي احتوى على عدد من المشغوالت 
من تراث المنطقة، فيما تشرف عدد من منسوبي التأهيل 

الشامل بالسالم على سموه.
وبعــد أن أخــذ ســموه مكانــه فــي الحفل عزف الســالم 
الملكــي، ثم بدأ الحفــل الخطابي المعد بهذه المناســبة 

بتالوة آيات من القران الكريم.
ثم ألقيت كلمة األهالي وأسر شهداء الواجب التي ألقاها 
عنهــم عبدالمنعــم بــن عبدالعزيــز الغامــدي بيــن فيها 
أن قيم الشــعب الســعودي األبي راســخة رســوخ الجبال, 
شــامخة شــموخ القمم العالية تزاحم فــي عليائها عنان 
السماء، مؤكدًا أن الدفاع عن الدين والمقدسات واألوطان 

واجبًا على الجميع.
وأشــاد بما يعيشــه الوطن من المجد ونعم الخير الوفير، 
مؤكدًا بأن أبناء الشعب الســعودي هم الحصن الحصين 
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لهــذا الوطــن والــدرع المتين الــذي نشــيد بنيانــه بعقولنا 
وســواعدنا ونذود عن حماه بأموالنا وأرواحنا، مبديًا اعتزازه 
وفخــره بما يســطره جنودنا البواســل من أعمــال بطولية 

للدفاع عن هذا الوطن الغالي.
بعدها ألقيت قصيدة شــعرية بهذه المناســبة، ثم شاهد 
سموه والحضور فلمًا بعنوان »هدية وطن« من إنتاج وإخراج 
عمــاد الزهراني الذي تنــاول فيه بعــض القصص لمنطقة 
الباحة وتاريخها وجبالها وتراثها وما وصلت إليه من تنمية 

وتطوير في وقتنا الحاضر.
أثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية، ثم شاهد سموه والحضور 
أوبريت »وطن الشــموخ« بمشــاركة فرق صوت الجنوب من 
محافظة بني حســن، الــذي تضمن العديد مــن اللوحات 
تحكي تطــور المملكة منذ تأسيســها إلى وقــت الحاضر 
وما شهدته الباحة من تطور وازدهار، فيما أضاءت األلعاب 
النارية ســماء مدينة الباحــة ومنتزه األمير حســام بالقيم 
الــذي أكتــظ بالمواطنين من العائالت واألطفال والشــباب 
الذين حرصوا على رفع أعالم الوطن وصور الملك المؤسس 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن »رحمه اهلل« وخــادم الحرمين 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن »حفظهمــا اهلل«.

وهنأ صاحــب الســمو الملكي األميــر الدكتور حســام بن 
ســعود بــن عبدالعزيز فــي تصريح صحفي عقــب الحفل 
باســمه ونيابة عن أهالي الباحة، خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز وســمو ولي عهــده األمين  
»حفظهمــا اهلل« بمناســبة اليــوم الوطنــي 89 للمملكــة 
العربية الســعودية، مشــيرًا سموه بأننا نســتذكر في هذا 
اليوم البطوالت واألمجاد التي ســطرها القائد المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز »طيب اهلل ثــراه« الذي وحد هــذه البالد 
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ووحد قلوب شعبها جمع شتاتهم.
وأكد ســموه بأن هذه الوحــدة هي وحدة قلــوب قبل أن 
تكــون وحدة أراضي، والتي نجني ثمارها في وقتنا الحاضر 
وهلل الحمــد، داعيــًا اهلل ســبحانه وتعالــي أن يحمى هذه 
البــالد وأن يدحر أعداءها في كل مــكان وأن ينصر جنودنا 

البواسل، وأن يحفظ ويسعد شعبها الكريم.
حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة األســتاذ الدكتور 
عبــداهلل بن يحيى الحســين، ووكيل إمــارة منطقة الباحة 

المكلف احمد بن صالح الســياري، ومدير شرطة المنطقة 
اللواء وليــد بن حمزة الحربي، والمســؤولين بالمنطقة من 
مدنييــن وعســكريين ومحافظي المحافظات ومشــايخ 

القبائل والمواطنين والمواطنات.
كما رعــى صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور حســام 
بن ســعود بن عبدالعزيــز أمير منطقة الباحــة يوم الثالثاء 
25 محــرم 1441هـ الموافق 24 ســبتمبر 2019م, الحفل الذي 
أقامته إمارة المنطقة بمناســبة اليــوم الوطني 89, وذلك 

ببهو اإلمارة.
وفــور وصول ســموه مقــر الحفــل ّدشــن لوحــة التهنئة 
الخاصة لمنسوبي اإلمارة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم 

الوطني 89.
بعد ذلك ألقى عدد من طالبات تعليم الباحة في الصفوف 

التمهيدية قصيدة شعرية وطنية بهذه المناسبة.
أثــر ذلك شــاهد ســمو أمير الباحــة عرضًا مرئيــًا عن ملوك 
المملكــة العربيــة الســعودية وأبــرز مــا قيل عــن الوطن 
والمواطن السعودي, فيما شاهد سمّوه أيضا عرضًا مرئيًا 
أخر عن احتفاء المنطقة بيوم الوطن وما حظيت به من رعاية 
واهتمام من قبل حكومتنا الرشــيدة »أيدهــا اهلل«. وقّدم 
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ســموه هدايا للطالب والطالبات بمناســبة اليوم الوطني .
مــن جهته اســتقبل ســمّوه عددًا مــن الرحالــة القادمين 
من منطقة عسير, مســتمعًا سموه إلى شرح مفصل عن 
الرحلــة مــن قائــد الفريق المهندس ســعد العمــري التى 
بدأت من منطقة عســير ســيرًا علــى األقدام ومــا حملته 
مــن أهداف بمناســبة اليوم الوطني، مقدمين شــكرهم 
وبالــغ تقديرهم لســمو أميــر منطقة الباحــة على دعمه 
وتشــجيعه, وتسلم سمو من أعضاء الفريق شعار الرحلة, 
كما تسلم سمّوه هدية من تعليم الباحة بمناسبة اليوم 
الوطني قدمها مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق 

بن حنش الزهراني.
حضــر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبداهلل 
الحســين, ووكيل إمارة المنطقــة المكلف احمد بن صالح 
السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, 
وأميــن منطقــة الباحة الدكتــور علي بن محمد الســواط, 
وعــدد مــن مــدراء اإلدارات الحكومية والجهــات واألمنية.
كما شــهد ســموه احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني 
الـــ 89 للمملكة الذي أقامتــه الجامعة يــوم الخميس 27 
محــرم 1441هـ الموافق 26 ســبتمبر 2019م، وذلك بالمســرح 

الرئيسي بالمدينة الجامعية.
ولدى وصول ســموه مقــر االحتفال بدأ الحفــل الخطابي 
المعد بهذه المناســبة بتالوة آيات مــن القرآن الكريم, ثم 
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ألقــى معالــي مدير جامعــة الباحــة الدكتور عبــداهلل بن 
يحيى الحسين كلمة قّدم خاللها الشكر والتقدير لسموه 
على رعايته لهذه االحتفالية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة 

تعبر عن مدى حرص سموه واهتمامه بمنسوبي الجامعة 
وطلبتهــا، مؤكدًا أن احتفالية اليوم الوطني في الجامعة 
تختلف عــن كل االحتفاالت ألنها ترتبط بحــب هذا الوطن 
الغالي، الذي ُتعد جامعــة الباحة جزء منه، وجزء من هذه 

المنطقة.
وأكد معاليه، أن الجامعــة بفضل اهلل, ثم بفضل ماتوليه 
حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده األمين »حفظهما 
اهلل« مــن دعم مــادي ومعنــوي غيــر محــدود, وبمتابعة 
وتوجيه ســمو أميــر المنطقــة عازمة على المضــي قدًما 
وتطلعاتهــا,  الرشــيدة  قيادتنــا  توجهــات  تحقيــق  فــي 
والعمل بكل طاقاتها وجهودها وإمكاناتها للمســاهمة 
فــي تحقق مرتكــزات الرؤيــة الســعودية 2030 الطموحة, 
وهــي اليوم ســواًء في داخــل المدينة الجامعيــة, أو في 
مجّمعاتهــا األكاديميــة, أو فــي كلياتهــا بالمحافظــات, 
ستقّدم أكثر من خمس وعشــرين فعالية هادفة وبرامج 

نوعية تنسجم مع هذه المناسبة العظيمة.
بعــد ذلــك دشــن ســمو أميــر منطقــة الباحــة الخطــة 
اإلســتراتيجية والبوابــة اإللكترونيــة للجامعة, ثم شــاهد 
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والحضــور عرضــًا مرئيًا عنها, فيما تســلم ســّموه الخطة 
اإلستراتيجية للجامعة.

أثــر ذلك ألقيت كلمة طالب وطالبات الجامعة الذي أكدوا 
خاللها بأن أبناء الشــعب الســعودي هم الحصن الحصين 
لهــذا الوطــن والــدرع المتين الــذي نشــيد بنيانــه بعقولنا 

وسواعدنا ونذود عن حماه بأموالنا وأرواحنا.
وفي ختام الحفل شاهد سموه والحضور أوبوريتًا بعنوان 
»همة حتى القمة« بمشاركة طالب الجامعة, الذي تضمن 
العديد من اللوحات تحكي تطور المملكة منذ تأسيسها 
إلى وقــت الحاضر وما شــهدته الباحة من تطــور وازدهار.
حضــر حفل مدير شــرطة المنطقــة اللواء وليــد بن حمزة 
الحربــي, وأميــن الباحة الدكتــور علي بن محمد الســواط, 
ومحافــظ العقيــق الدكتــور فيحان بــن حمــود العتيبي, 
ووكالء وعمــداء الكليــات وعمــداء العمــادات المســاندة, 

وطالب وطالبات جامعة الباحة.
وجذبت »صخرة طويق« التي جلبتها الهيئة العامة للترفيه 
مــن جبل طويق, انتباه أطفال منطقــة الباحة الذين عبروا 
عن مشاعرهم بمناســبة اليوم الوطني التاسع والثمانين 

للمملكة.

َل أهالي وأطفــال الباحة حبهــم ووالئهم بنحت ما  وَحــوَّ
تكنه أفئدتهم من مشــاعر لوطنهــم على هذه الصخرة 

بكل عفوية.
يذكــر أن المنحوتــة التي وضعــت عند المدخل الرئيســي 
ضمــن  جــاءت  الباحــة  بمدينــة  ســعود  الملــك  لطريــق 
الفعاليات التي أطلقتها الهيئة بعنوان »همة حتى القمة« 
احتفااًل باليوم الوطني الـــ 89 للمملكة, حيث جذبت الزوار 
وشــهدت تســابقًا من مختلف شــرائح المجتمــع للكتابة 

عليها بطريقة النحت بكل عفوية.
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لوحات وطنية في القصيم

كما رعى صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن 
مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمير منطقــة القصيم، 
احتفــال المنطقــة باليــوم الوطني الـــ 89 للمملكة، الذي 
نظمتــه أمانــة القصيــم، يــوم االثنيــن 24 محــرم 1441هـ 
الموافق 23 ســبتمبر 2019م، بمركز الملــك خالد الحضاري 
بمدينــة بريــدة، وحضره وكيــل إمــارة المنطقــة الدكتور 
عبدالرحمــن الــوزان, وأميــن المنطقة المهنــدس محمد 
المجلــي، ووكيل اإلمارة للشــؤون األمنية نايــف المرواني، 
ومدير شــرطة المنطقة اللواء علي بن حســن بن مرضي، 
الحكوميــة  الجهــات  ومديــرو  المنطقــة،  ومســؤولو 

والقيادات العسكرية وأهالي المنطقة.
وعزف الســالم الملكي فور وصول ســموه مقــر الحفل, 
بعــد ذلــك انطلقت الفقــرات بآيــات من الذكــر الحكيم, 
تالها عرض مرئي حمل عنوان »همة طويق» تضمنت عددًا 
من الصــور والكلمات لمقــام خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز وســمو ولي عهــده األمين 

»حفظهما اهلل« ولقطات متنوعة عن نهضة الوطن, بعد 
ذلك قدمت قصيدة شــعرية وطنية ألقاها الشاعر وكيل 
رقيب عقــاب المطيري, تــال ذلك قدمت قصيدة شــعرية 

ألقاها الشاعر منيف الوسوس.
وتوالــت فقــرات الحفل عقــب ذلــك، إذ تضمنــت أوبريت 
بعنوان »همة حتى القمة«، واشــتمل علــى لوحات وطنية 
وشــعبية وتاريخية متنوعة, تحكي تاريخ توحيد المملكة 
على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود »رحمه 
اهلل« وصــواًل إلــى حاضــٍر غنــي باإلنجــازات التنمويــة التي 
شــهدها الوطن حتــى عهد خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« فيما 
جاء ختــام الحفل بفقــرة خصصت للعرضة الســعودية 
التي شــارك بها ســموه، ووكيــل االمارة وأميــن المنطقة 

وضيوف الحفل من المسؤولين.
وعّبر ســمو أميــر منطقــة القصيم, في تصريــٍح له عقب 
الحفــل عــن ســعادته بمــا شــاهده فــي هــذا الكرنفال 
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المواطنيــن  مشــاعر  فيــه  امتزجــت  الــذي  الوطنــي، 
والمواطنــات فرحــًا وســرورًا بهــذه المناســبة العظيمة، 
مع جهــود تنظيمية تعكس أهمية هذه المناســبة لدى 
القائميــن علــى االحتفاليــة، الســيما وأن مناســبة اليــوم 
الوطني فرصة الســتحضار قصــة توحيــد المملكة، التي 
يفخــر بها كل مواطــن، إذ تمثل له التاريخ المشــرف، الذي 
رســمت فيه خطوات الريادة وخخط اإلنجاز والتنمية، التي 
نعيشــها واقعــًا في حاضــر يجســد قيمًا وطنيــة ضاربة 

جذورها في عمق التاريخ.
والجهــات  المنطقــة،  ألمانــة  بالشــكر  ســموه  وختــم 
المشــاركة فــي هذا المحفل, ســائاًل المولى عــز وجل أن 
يبارك في جميع الجهود المخلصة لهذا الوطن العظيم 
والمبــارك، وأن يديم بقدرته ســبحانه وتعالــى على هذه 
البــالد نعمة األمــن واآلمان والنعمــة واالســتقرار والرخاء 

والنماء.
كما شــهد صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل 
بن مشــعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 
مســيرة الهمة بمناســبة اليوم الوطني الـــ 89 للمملكة , 
التي نظمتها إمــارة المنطقة واألمانة وشــرطة القصيم 

وشارك فيها أكثر من 30 جهة حكومية على طريق الملك 
سلمان بن عبدالعزيز بمدينة بريدة.

وبدأ الحفل الخطابي لتدشــين المســيرة بآيات من الذكر 
الحكيــم تــال ذلــك كلمة مديــر شــرطة المنطقــة اللواء 
علي بن حســن بن مرضــي قدم خاللها الشــكر والتقدير 
لســمو أميــر منطقــة القصيم علــى دعمــه وتوجيهاته 
الدائمة لخدمــة أبناء المنطقة, مؤكــدًا أن اليوم الوطني 
الذي أعلن فيه توحيد هذا الوطــن المبارك على يد الملك 
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المؤســس عبدالعزيــز بن عبدالرحمــن »رحمه اهلل« عكس 
وحــدة متماســكة بين أبنــاء هــذا الوطن المبــارك وظلت 
طوال 89 عامًا تسير وفق نهج المحبة والتكاتف والتنمية, 
رافعــًا التهانــي والتبريــكات لخــادم الحرمين الشــريفين 
وســمو ولــي عهده األمين وســمو وزيــر الداخلية وســمو 
أميــر المنطقــة وســمو نائبــه »حفظهــم اهلل« بمناســبة 
اليوم الوطني التاســع والثمانين للمملكة, ســائاًل المولى 
عــز وجــل أن يديم على هــذا الوطن نعمة األمــن واآلمان 

والنماء الدائم.
بعــد ذلك ألقيت قصيــدة وطنية ألقاها الشــاعر صالح بن 

عبدالرحمن اللذيذ،
عقب ذلك دشــن ســمو األمير فيصل بن مشــعل مسيرة 
الهمة التــي انطلقت بعرض موســيقي وطني وعدد من 
الفــرق االســتعراضية والســيارات الكالســيكية والهجن, 
بمشــاركة أكثــر من 150 طالبــًا من قطــاع التعليم, وثالث 
فصائــل من طالب مدينة التدريب العســكرية بالمنطقة, 
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وأكثر من 30 جهة حكوميــة, باإلضافة إلى أعضاء الفريق 
الكشفي التطوعي, ومجلسي شباب وفتيات المنطقة.

وأكــد صاحب الســمو الملكــي األمير الدكتــور فيصل بن 
مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمير منطقــة القصيم 
أن الوطــن ينمو ويزدهــر بفعالية أبنائــه وترابطهم الذين 
يســيرون فــي خدمته ومــن أجــل رفعته ومواصلــة بنائه 
علــى نهــج اآلباء واألجــداد, الذيــن ســطروا أروع المالحم 
البطولية من أجل أن نحيا ونعيش فيه بكل دفئ وعطاء, 

مقدمًا شكره ألمانة وشرطة المنطقة والجهات واللجان 
المشــاركة في مســيرة الهمة كافة الذين عكســوا من 
خالل مشــاركتهم تكاتفًا يليق بهذه المناسبة العظيمة 

لهذا الوطن المبارك.
وبيــن ســموه أن اليوم الوطني هو يوم نســتلهم منه ما 
قــام به األجــداد من بطــوالت انتهت بتوحيد هــذه البالد 
وجعلها تتمركز في مســار أممي الئق بها, ســائاًل المولى 
عــز وجــل أن يبــارك بالجهــود وأن يديم على هــذه البالد 

نعمة األمن واآلمان والنماء الدائم.
حضــر حفــل تدشــين المســيرة وكيــل إمــارة المنطقــة 
الدكتــور عبدالرحمن الــوزان وأمين المنطقــة المهندس 
محمــد المجلي ووكيــل إمارة المنطقة للشــؤون األمنية 
اللواء الدكتور نايــف المرواني ومديرو الجهات الحكومية 

واألمنية بالمنطقة.
كما دشــن صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، 
حافلــة »الســينما الوطني« التــي اطلقتهــا اإلدارة العامة 
للتعليم بمنطقة القصيم بمناســبة اليوم الوطني الـ89، 

بمدينة بريدة.
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وأشــاد ســموه بمبادرة تعليم القصيم »حافلة الســينما 
الوطنــي« المجهــزة بعدد من شاشــات العــرض، لتجوب 
عــدًدا مــن المــدارس، والمجمعــات التجاريــة، والميادين 
العامــة، والمعــدة الســتيعاب مجموعة من األشــخاص؛ 
إلطالعهــم على أفــالم وثائقية وطنيــة، ولوحات تعريف 
بتاريــخ المملكة، وجهود الملك المؤســس خــالل مرحلة 

التوحيد والتأسيس.
وشــارك عدد مــن الطالب وأفراد الكشــافة في »مســيرة 
القطاعــات  ضمــن  الوطنــي89  اليــوم  بمناســبة  همــة« 
الحكوميــة والخاصــة المشــاركة فــي المســيرة بمدينة 

بريدة.
بدوره قدم المدير العام للتعليم بالقصيم صالح الجاسر 
لســمو أميــر المنطقــة التهنئــة والتبريك بمناســبة اليوم 
الوطنــي الـــ 89، معربًا عن شــكره وتقديره لســموه على 
تدشينه وإطالقه لحافلة السينما الوطني، ودعمه الدائم 

لكافة مناشط وبرامج التعليم في المنطقة.
حضر التدشين وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن 

الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل 
امــارة المنطقــة للشــؤون األمنيــة اللــواء الدكتــور نايف 
المروانــي، ومدير شــرطة المنطقة اللواء علي بن حســن 
بن مرضــي ومدير عام التعليم بالمنطقة صالح الجاســر، 
وعدد مــن مســؤولي القطاعــات الحكوميــة والقيادات 

التعليمية واإلدارية بالمنطقة.
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عروض فنية وترفيهية في تبوك

وفي تبوك، اختتمت الهيئة العامة للترفيه، يوم االثنين 24 
محــرم 1441هـ الموافق 23 ســبتمبر 2019م، فعاليات »همة 
حتى القمة«، التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني 
الـــ 89 للمملكة، وســط حضور ما يقارب الـــ 100 الف زائر من 

أهالي المنطقة.
وتضمنت الفعاليات التي اســتمرت خمسة أيام في منتزه 
األمير فهد بن ســلطان بمدينة تبــوك حزمة من العروض 

والبرامــج والفعاليــات، ولوحــات وأركان امتــزج فيها قيم 
الحــب والــوالء والفخــر بوطن العــزة والشــموخ المملكة 

العربية السعودية.
الفعاليــات عروضــًا فنيــة وترفيهيــة،  كمــا تضمنــت 
والنحــت والتصويــر، وأســر منتجــة وعربــات الطعــام 
المتنقلــة، واختتمــت الفعاليــات بالعرضة الســعودية 

واأللعاب النارية.
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احتفاالت نجران تحاكي مسيرة التوحيد

ورعــى صاحــب الســمو األميــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بن 
مساعد أمير منطقة نجران يوم األربعاء 26 محرم 1441هـ 
الموافق 25 ســبتمبر 2019م، حفل اإلدارة العامة للتعليم 
بالمنطقة بمناســبة اليــوم الوطني الـ 89، وذلك بمســرح 

إدارة التعليم بنجران.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتالوة آيات من 
القــرآن الكريم،ثم ألقــى مدير عــام التعليم بمنطقة 
نجــران الدكتــور ملفي بــن عبدالرحمــن العتيبي كلمة 

أكد خاللها أن الجميع يســعد بمناســبة اليوم الوطني 
الغاليــة التــي تطــل علينــا كل عــام، ونســتذكر فيهــا 
قصــة توحيد وطــن ُبني على كلمــة التوحيد منُذ عهد 
المؤســس الملــك عبدالعزيز »رحمــه اهلل« مــرورًا بأبنائه 
البــررة وصواًل إلــى عهد التنميــة والتطويــر عهد خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 

سعود وسمو ولي عهده األمين »حفظهما اهلل«.
وأشــار الدكتور العتيبــي أن التعليم ومنذ بــزوغ فجر هذه 
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البالد كان وال زال محور اهتمــام قياداتها على مر العقود 
إيمانًا منهم بــأن التعليم هو ركن التنميــة وعماد التطور 
والتقــدم لهذه البالد، مبينًا أن تعليم نجران حظي بكامل 
الدعم واالهتمام من القيادة الرشــيدة أسوة ببقية إدارات 
التعليــم بالمملكــة، وبتوجيهــات صاحــب الســمو األمير 
جلوي بن عبدالعزيز بن مســاعد سمو أمير منطقة نجران، 
وسمو نائبه صاحب السمو الملكي األمير تركي بن هذلول 
بن عبدالعزيــز، ومتابعة من معالي وزيــر التعليم الدكتور 
حمد بن محمد آل الشــيخ، ســائال اهلل أن يحفــظ والة أمرنا 
ويديــم علــى بالدنــا نعمة األمــن واألمــان وينصــر أبطالنا 

المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدمْت بنت الشهيد 
رســالة بعنــوان »إلى رفاق أبي« تســتعرض فيهــا تضحيات 
الجنود البواســل في الحد الجنوبي، تال ذلك تقديم طالب 
التعليم بالمنطقة أوبريت بعنوان »همم« يحاكي مســيرة 
توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية، ثم 

مشهد تمثيلي بعنوان »خطاك السوء يا داري«.
كما قدم طالب التعليم العرضة الســعودية التي شــارك 

بها سمو أمير منطقة نجران احتفاء بيوم الوطن.
وفــي ختــام الحفــل كــرم ســموه الجهــات الحكوميــة 
والعسكرية المشاركة في احتفال تعليم المنطقة، كما 

تسلَم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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تكريم أبناء الشهداء في الجوف

وبحضور صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلقت مساء يوم االثنين 
24 محــرم 1441هـــ الموافــق 23 ســبتمبر 2019م، احتفــاالت 
منطقة الجوف بمناســبة اليوم الوطني التاسع والثمانين 
للمملكة العربية الســعودية الذي نظمتــه وأقامته أمانة 

منطقة الجوف باإلستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وفــور وصول ســمو أميــر منطقــة الجوف عزف الســالم 
الملكــي، بعــد ذلك انطلقت فقــرات الحفل بتــالوة آيات 
من القرآن الكريم، تالها كلمة، أمين المنطقة المهندس 
عاطف بن محمد الشــرعان قال فيهــا: »يطل علينا اليوم 
الوطنــي التاســع والثمانيــن، طاويــًا صفحــة جديدة من 
صفحات التاريخ المجيد، ليجدد بطوالت اإلمام المؤسس 
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الملــك عبد العزيــز بن عبد الرحمن آل ســعود، رحمه اهلل، 
ورجاله األوفيــاء، الذين صنعــوا بمالحمهم وبطوالتهم 
وتضحياتهــم وطنًا يعتلي قمم المجد، ويضع له بصمة 
في مواقع الصدارة بين دول العصر الحديث، لتتحول بعد 
ذلك مملكتنا وعلى مر الســنين إلى دولة قوية سياســيا 
واجتماعيــًا، فريــدة وعامــرة باألمــن والرخاء واالســتقرار، 
وليبدأ مســيرة النهضة الشــاملة المباركة، والتي أكملها 
أبناؤه وأحفاده البررة أولئك الرجال األفذاذ الذين حافظو 
علــى هذه الدولــة المباركة عبر الســنين، لتســتمر بالنمو 

والعطاء والتطور.
وأضاف المهندس الشــرعان: »واليوم يرتدي الوطن الغالي 
ثوبًا جديــدًا تحت قيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود وصاحب السمو الملكي 
األميــر محمد بن ســلمان بن عبــد العزيز ولــي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع، حفظهما اهلل، ويســير 
بخطــى متســارعة نحــو تحقيــق رؤيــة 2030 تلــك الرؤيــة 
الطموحــة التــي تعــد نقلــة نوعية فــي مســيرة اإلصالح 
الشامل، وتعزيز اســتقرار ورفاهية المواطن وحشد همته 
واســتغالل قدراتــه لفتــح مجــاالت علميــة واقتصادية له، 

وتعزيز مشــاركته الفعالة في بناء الوطن الشــامل لتؤكد 
في الوقت ذاته أن المملكة قادرة بإذن اهلل على مواجهة 
التحديــات المختلفــة فــي ظــل مــا يشــهده العالم من 

تحديات على جميع األصعدة.
ورفع الشــرعان أســمى آيــات التهاني والتبريــكات لخادم 
الحرمين الشــريفين ولسمو ولي عهده األمين »حفظهما 
اهلل« مقدمًا الشــكر للجان العاملة في احتفاالت منطقة 
الجوف في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة.
بعــد ذلــك ألقيــت قصيــدة شــعرية بالفصحــى ألقاها 
الدكتــور أحمــد بن عبــداهلل الســالم، ثم ألقى الشــاعر 
عبدالمجيــد العابــد قصيــدة نبطيــة بهــذه المناســبة 
وشــاهد الجميــع أوبريتــا بعنــوان »الثوب الجديــد« الذي 
يت  شــارك فيه مجموعة مــن الفنانين والفنانــات ثم ُأدِّ

العرضة السعودية.
وقــال ســمو أميــر منطقــة الجــوف فــي تصريــح بهــذه 
المناســبة: »نعيــش هذه األيام مشــاعر الفرحــة واالبتهاج 
بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية 
الســعودية، التــي تأتــي تزامنــا مع مــا تشــهده بالدنا من 
تطــور وازدهار في كافة المجاالت، تحت ظل قيادة خادم 
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الحرمين الشريفين، وهي المناسبة العزيزة على قلب كل 
مواطن سعودي يفخر بقيادته الحكيمة وبمنجزات وطنه 

وقوة بالده ومكانتها«.
وأضــاف ســموه: »كمــا أن هــذه المناســبة العزيــزة علينــا 
تدفعنا لبذل المزيد من الجهود والعمل بإخالص للحفاظ 
على مكتســباتنا الوطنية ومقومات بالدنا، ســائاًل المولى 
عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشــريفين وولي عهده 
األمين، وأن يحفظ بالدنا من كل ســوء ويديم عليها نعم 

األمن واألمان والرخاء«.
وقــدم ســموه الشــكر ألمانــة الجــوف علــى جهودهــا 
المبذولة في إظهار الفرحة بهذه المناسبة العزيزة ولكل 

من ســاهم في إنجاحها، متمنيًا لوطننا الخير والنماء في 
ظل قيادتنا الرشيدة.

وفي الختام كّرم ســمو أمير منطقة الجوف أبناء شهداء 
الواجب في الحد الجنوبي الذين قدموا التضحيات من أجل 
الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي, والمشاركين, وتسلم 
ســموه درعا من أمين منطقة الجوف بهذه المناسبة, ثم 
انطلقت األلعاب النارية لتضيء ســماء الجوف فرحا بهذه 
المناســبة الغاليــة علــى قلوب أبناء الشــعب الســعودي.

حضــر الحفــل وكيــل إمــارة منطقــة الجوف حســين بن 
محمــد بن عبداهلل آل ســلطان وعدد من مديــري اإلدارات 

من مدنين وعسكريين.
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عروض عسكرية في عسير

وانطلقــت عصر يوم األحــد 23 محرم 1441هـــ الموافق 22 
ســبتمبر 2019م، فعاليــات اليوم الوطني الـــ 89 في مدينة 
أبهــا، والتــي جاءت تحت شــعار »يــوم الوطن في عســير« 
وذلك على امتداد 4 كيلومترات تمثل مســاحة الفعاليات، 
بــدءًا من جامع الملك فيصل وصــواًل إلى حديقة أبو خيال 

على الحزام الدائري الغربي في مدينة أبها. 
ورددت آالف الحناجــر النشــيد الوطنــي الســعودي مع 

انطالق االحتفال الذي اشتمل على عرض لمقاطع فيديو 
مصــورة، تضمنــت كلمــة لخــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل« ثم 
فيلــم بعنوان »يوم علــى الحد الجنوبي« في معايشــة 
دراميــة لتفاصيل الحيــاة اليومية ألبطالنا البواســل على 

الحد الجنوبي.
وبــدأ االحتفال الــذي رعاه صاحب الســمو الملكــي األمير   
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تركــي بن طالل بــن عبدالعزيز أمير منطقة عســير وأطلق 
شــارة بدايته, بعرض جوي شــاركت فيه 12 طائرة حربية و3 
طائرات عمودية بمشاركة 27 طيارًا سعوديًا صنفوا ضمن 

أفضل الطيارين في العالم، إلى جانب مســيرات عسكرية 
ضمت أكثر من 2000 فرد ما بين جنود مشــاة وقوات خاصة 

وجوية و60 شاحنة عسكرية.
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واشتمل العرض العســكري على مسيرة استثنائية لقوات 
»المارينز« الســعودية بدأت مــن جزيرة »كدنبــل« في البحر 
األحمر مرورًا بدرب عســير الســياحي التاريخــي وصواًل إلى 
مقــر االحتفــال بأبهــا، وذلك وســط توافــد أهالــى القرى 
والمحافظــات لالســتقبال والترحيب بحمــاة األرض ورعاة 

األمن من أبناء قواتنا المسلحة.
وقــدم فريــق المظلييــن الســعوديين القادميــن بعلــم 
المملكة من مدينة تبوك في أقصى الشمال إلى منطقة 
عســير في الجنوب فقرة »طي وحمل ورفــع العلم«، في 
داللة رمزية تؤكد على ترابط أبناء الوطن كالجسد الواحد ،  
إثــر ذلــك انطقــت المســيرات الشــعبية والفقــرات الفنية 
والترفيهيــة التــي جمعــت بين التمســك بمظاهــر الحياة 

اليومية بكافة مكوناتها الفنية والثقافية والرياضية، وبين 
حشد الهمم ورفع المعنويات.

وجهــزت اللجنــة المنظمــة 9 شاشــات عــرض عمالقة و6  
مســارح رئيســية موزعة علــى امتــداد الفعاليــات، تم من 
خاللها عرض الفقرات االحتفالية، وأداء العروض الشــعبية 

والموسيقية المتنوعة.
وحســب احصاءات المنظميــن بلغ عــدد العاملين إلخراج 
االحتفاليــة مــا يزيد عن 2300 شــخص، بعدد ســاعات عمل 
قاربت 1.6 مليون ســاعة. كما تم تجهيــز منصات االحتفال 
بـ 150 كشــاف إضاءة متحركة، و 89 عدسة كاميرا لتغطية 
االحتفــاالت من مختلف الزوايا، وحوالــي500 من أفراد فرق 

الفنون الشعبية والفنية.
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»طموحنا حد السماء« في جازان

ورعى صاحب الســمو الملكي األميــر محمد بن عبدالعزيز 
بــن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان بالنيابة، حفل 
أهالي منطقة جازان بمناســبة اليوم الوطني للمملكة الـ 

89، وذلك في ساحة االحتفاالت بالمدينة الجامعية.
وبــدأ الحفل الخطابــي المعد بالمناســبة بتــالوة آيات من 
القــرآن الكريــم, ثــم ألقــى معالي مديــر جامعــة جازان 
المشــرف العــام للجنــة المنظمــة لحفــل أهالــي جازان 
بمناســبة اليــوم الوطنــي، رفــع فــي مســتهلها التهاني 
والتبريكات لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود وسمو ولي عهده األمين »حفظهما 
اهلل« واألســرة المالكة والشعب الســعودي الكريم بهذه 
المناســبة, مؤكــدًا أن اليــوم الوطني مناســبة عزيزة على 

نفوس أبناء هذه البالد المباركة.
وأعرب الدكتور القحطاني عن ســعادته وجميع منسوبي 
الجامعــة الذين شــرفوا بتنظيــم الحفل، مقدما شــكره 
لكل من شارك في تنفيذ الحفل من منسوبي ومنسوبات 

وطالب وطالبات الجامعة والجهات المشاركة األخرى.
بعــد ذلك ألقيت كلمــة أهالي منطقة جــازان ألقاها نيابة 
عنهــم الدكتور حمــود أبو طالــب أوضــح فيهــا أن اْلَيْوَم 
الوطنــي منقوش في ذاكرة كل مواطن، يعيش على ثراء 
هذا البلد العزيز الذي وحده مؤســس هذا الكيان الشــامخ 
الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمــن »رحمــه اهلل« تحت راية 
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التوحيد »ال إله إال اهلل محمد رســول اهلل«, مبرزًا ما شــهدته 
المملكة من جمع للصف ووحدة وطنية شــاملة على يد 
الموحد الباني, والتطور والنمو الذي شهدته المملكة في 
شــتى المجــاالت في عهــده وأبنائه البررة مــن بعده حتى 
هــذا العهد الزاهــر لحكومة خــادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آِل سعود »حفظه اهلل«.
واإلنجــازات  بالعطــاءات  كلمتــه  فــي  طالــب  أبــو  ونــوه 
والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها 
منطقــة جــازان وغيرهــا من مناطــق وطننــا العزيــز، وما 

يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية 
المرابطين بالحد الجنوبي وما سجلوه من مالحم بطولية 
فــي الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدســات والوقوف 
في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

إثــر ذلــك ألقــى الشــاعر موســى عقيــل قصيدة شــعرية 
بالمناســبة، وشــاهد ســمو أميــر منطقــة جــازان بالنيابــة 
والحضــور أوبريتًا بعنــوان »طموحنا حد الســماء«، وعروض 
األلعــاب الناريــة التــي زينــت ســماء الحفل، حيث رســمت 
لوحــة جماليــة تمازجــت مع مشــاعر الفرح والســرور التي 
مــألت قلوب الحاضريــن والحاضرات من أبنــاء وبنات جازان 
والمقيمين بها, فيما التقطت الصور التذكارية لسمو أمير 
منطقــة جــازان بالنيابة مع أبناء وذوي الشــهداء، وشــارك 
ســموه فــي أداء العرضــة الســعودية، كما تســلم هدية 

تذكارية بهذه المناسبة.
وأعرب األمير محمــد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز 
في ختام الحفل عن سعادته بمشاركة األهالي فرحتهم 
بهذه المناســبة العظيمة التي تعيد لألذهــان التاريخ بكل 
صفحاتــه المضيئــة التي أشــرقت، بفضــل اهلل، ثم بفضل 
جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن »رحمه اهلل« ورجاله 
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المخلصيــن, مجدًا وعزًا لوطن التوحيد وقادته المخلصين 
وشــعبه الوفي، مؤكدًا أن جميع أبناء هــذه البالد العزيزة 
على ذات القدر من اإلخالص والوفــاء لهذا الوطن الغالي، 
والحفــاظ على وحدتــه ومنجزاته ومكتســباته، ومواصلة 

العمل لكل ما يحقق له النماء واالزدهار.
ونوه ســمو أمير المنطقة بالنيابة ببسالة وشجاعة جنودنا 
البواسل في الذود عن الوطن والمقدسات وحماية حدود 
الوطــن مــن كل معتــد يريد المســاس بأمنه واســتقراره, 
ســائاًل اهلل تعالى أن يحفظ الوطن الغالي قيادتنا الرشيدة 
ووحدتنا الوطنية وأن يمد جنودنا المرابطين بنصره وتأييده.
كما شارك صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز 
بن محمــد بن عبدالعزيز أميــر منطقة جــازان بالنيابة، أبناء 
وذوي أسر شــهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم, 
ضمــن احتفاالت أهالــي المنطقــة باليوم الوطنــي الـ 89.
وأعــرب ســموه عــن ســعادته بمشــاركته أبناء الشــهداء 
فرحتهــم بهذه المناســبة العزيــزة على قلــوب الجميع، 
منوهًا بما يســطره جنودنا البواســل بمختلــف القطاعات 
العســكرية من أعمال بطولية في الحــد الجنوبي للدفاع 
عن عقيدتهــم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في 

ســبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكــدًا أن ما يقومون 
بــه هــو محل فخــر واعتــزاز القيــادة الرشــيدة »أيدها اهلل« 

والشعب السعودي كافة.
وثمن ســمو أميــر منطقة جازان بالنيابة مــا توليه حكومة 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود وسمو ولي عهده األمين  »حفظهما اهلل« من اهتمام 
ورعاية بأبناء شــهداء الواجب، ســائاًل اهلل عــز وجل أن ينصر 
جنودنا األبطال ويتغمد الشــهداء بواسع رحمته وغفرانه.

العدد )15( �صفر 1441هـ . اأكتوبر 2019م86

ملف العــدد



معارض تراثية في حفر الباطن

ورعــى صاحب الســمو األميــر منصور بن محمد بن ســعد 
محافظ حفــر الباطن، فعاليات احتفال المحافظة باليوم 
الوطني الـــ89، بحضور مديري الجهــات الحكومية ورجال 

األعمال وعدد من المواطنين.
وفور وصول ســموه مقر الحفل عزف السالم الملكي، ثم 

شاهد العروض العسكرية، وعروض الخيالة.
بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناســبة، بتالوة 
آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع فيلمًا مرئيًا عن 
فعاليات اليوم الوطني في المحافظة، وأوبريت بمشاركة 

عدد من الفرق الشعبية.
عقب ذلــك، ألقى علي بن حســين بن عــادي كلمة أهالي 
حفر الباطن، الذي هنأ الجميع بهذه المناسبة، ناقال تهنئة 

األهالي لسمو محافظ حفر الباطن.
ثم ألقى المهندس علي بن سعيد الغامدي كلمة تحدث 
فيهــا بمناســبة اليــوم الوطني الـــ 89 لتأســيس المملكة 
أرض الخير والنماء والعطاء، وأنها مناســبة نستذكر معها 
جهود تأسيس أعظم وطن تحت قيادة المؤسس الملك 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود »رحمــه اهلل« تلــك 
الجهــود التي تكللت بتوحيد شــتات البالد تحت مســمى 
المملكة العربية السعودية، وقد حمل راية الكفاح للرقي 
بهــذا الوطــن أبناُء المؤســس البــررة وصواًل لعهــد خادم 
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الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
»حفظه اهلل«. 

بعدها شــاهد الحضور أوبريتًا بعنوان »همــة حتى القمة«، 
وفــي ختام الحفــل تم تكريــم الجهات الراعيــة واللجان 

العاملة في الفعاليات.
معــرض  أبرزهــا  متنوعــة  عروضــًا  الفعاليــات  وشــهدت 
الحرفييــن، والســيارات التراثيــة والمعدلــة، وجــادة الفــن، 

والحصــن الخليجــي، ومعــرض رابطــة الصقــور، ومســرح 
الطفل، والتبرع بالدم، والخيمة الشعبية الراوي، والمتحف 
التراثــي، وإطــالق البالونــات، واأللعــاب الناريــة، والمــوروث 
والعرضات الشعبية، إضافة إلى فعاليات الخيمة النسائية، 
العســكرية،  الموســيقية  والفرقــة  الفرســان،  وعــروض 
والعــروض المســرحية، والمرئيــة، ومعرض الصقــور، كما 
أطلقــت في ختــام الفعاليات األلعــاب الناريــة والبالونات.
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فرحة أبناء الوطن

وقد شــارك أطفال المدينــة المنورة فرحــة الوطن بيومه 
الوطنــي الـــ 89 مــن خــالل حضورهــم برفقــة أســرهم 
للفعاليــات المصاحبــة لهــذه المناســبة التــي احتضنتها 
العديــد من الطرقات والحدائق العامــة والمراكز التجارية 

الكبرى بالمدينة المنورة.
ورصــدت عدســة وكالــة األنبــاء الســعودية »واس« فرحة 
األطفــال باليــوم الوطنــي للمملكة فــي عامه الـــ 89 من 
خالل تواجدها في مختلف مواقع الفعاليات واألحتفاالت 

باليوم الوطن.
وحظيــت الفعاليات المتنوعــة التي ُتقام بمناســبة اليوم 
الوطني بالمدينة المنورة, بتفاعل واســع من قبل األهالي 

والزوار.
حيــث رصدت عدســة وكالة األنباء الســعودية العديد من 
مظاهــر الفــرح واالبتهاج بهــذه المناســبة العزيــزة, حيث 
حرصــت العائالت على االحتفاء بيــوم الوطن برفقة األبناء 
الصغــار, والتعبير عن مشــاعر الفــرح والســرور, في كافة 
المواقع التي احتضنــت فعاليات االحتفال باليوم الوطني 

الـتاسع والثمانين للمملكة.
كمــا ســجلت الفعاليــات الفنيــة الوطنيــة التــي نظمتها 
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الهيئــة العامــة للترفيــه أمس احتفــاًء باليــوم الوطني الـ 
89 للمملكة حضــورًا جماهيريًا كبيرًا, وتفاعاًل واســعًا من 
أهالــي منطقة جازان وهــم يرفعون األعالم حبــًا وانتماًء 

لوطننا العزيز ووفاًء لقيادته الرشيدة.
ورصدت »واس«، أيضًا، مدى الحضــور والتفاعل الجماهيري 
الكبير مــع اللوحات الغنائية الوطنية التي شــهدها مركز 

األمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
كمــا رصــدت عدســة وكالــة األنبــاء الســعودية, مظاهر 
احتفــال أهالــي وزوار منطقــة الباحــة على طريــق الملك 
ســعود بمناســبة اليوم الوطني89 للمملكة, بتنظيم من 
الهيئة العامــة للترفيه تحت شــعار »الهمة حتــى القمة«.
وتنوعت الفعاليات لتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع 
وشــملت العرضــة الشــعبية, والتصوير, والعناصــر الفنية, 
والعروض المتجولة, والمسرح الموسيقي, وشاشة العرض 
الحــي, وورش عمــل لألطفال, ومنصــة الفنانيــن, ومتاجر 
المعروضــات, عربــات الطعــام المتنقلة, واأللعــاب النارية 
التــي ُتضيء ســماء مدينة الباحة ابتهاجــًا باليوم الوطني.
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المقدم / صويلح بن عبدهللا المنتشري
قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم

فــي احتفالية المملكــة العربية الســعودية بذكرى اليوم 
الوطني بمناســبة مرور تســعة وثمانين عامــًا على توحيد 
المملكة على يد المؤســس  الملــك عبدالعزيز »طيب اهلل 
ثراه« وتأســيس هذا الكيان الكبير ومن سار على نهجه من 
أبنائه الكــرام وصواًل إلى العهد الزاهــر عهد موالي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, 
وولــي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظهما اهلل« .
ونهنئ حكومتنا الرشيدة  بمناسبة هذا اليوم  حيث يعتبر 
ذكرى عزيزة  للمملكة العربية الســعودية  ونستشــعر ما 
وصلــت إليه من مكانــة ودور فاعل ومؤثــر إقليميًا ودوليًا, 
ونبقى خلــف قيادتنا لنمضي بكل طاقتنا وقوتنا من أجل 

نهضة بالدنا. 
لقد أكدت هذه البالد تحت قيادة ســيدي خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 

اليوم الوطني 
اهلل« صدقهــا فــي نصــرة الحــق، وتمســكها بثوابتها في 
تحقيق العدل، وسعيها الستتباب األمن اإلقليمي والسالم 
العالمي، وبجهودها التي شهد بها العالم في مكافحة 

اإلرهاب. 
ولحماة البالد وجنودها األبطال لهم اإلشادة بما يقدمونه  
بأرواحهم فداء لدينهم ووطنهــم، وبجهود رجال األمن  
كافــة القطاعــات األمنية فــي الحفــاظ على أمــن البالد، 
سائلين اهلل أن يرحم شــهداءنا ويسكنهم فسيح جناته، 
وأن يمــن علــى المصابيــن بالشــفاء العاجــل، كما نســأله 
ســبحانه أن يحفــظ بالدنــا من كل ســوء، وأن يديــم علينا 

نعمة األمن واألمان والخير والنماء .  
 وختامــًا نســأل اهلل العلــي القديــر أن يعيــد علينــا هــذه 
المناســبة الوطنية الكريمــة والجميع ينعــم بمزيد األمن 
ووافــر التقدم واالزدهار في ظل القيادة الرشــيدة لموالي 

خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده األمين.
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رائد مظلي/ عبده بن أبوصالح الفقيه
قائد مركز أمن المنشآت بالقنفذة

إن من نعم اهلل التي أنعم اهلل بها على هذه البالد المباركة 
أن جعلهــا مهبــط الوحــي ومنطلــق الرســالة المحمدية 
وقبلة اإلسالم والمسلمين وإليها يفد الناس من كل بقاع 
األرض ألداء فرائــض اهلل التــى فرضهــا على النــاس ومنها 
حــج بيت اهلل الحــرام وأداء العمره وزيارة مســجد رســوله 
صل اهلل عليه وســلم وقد أولت هذه الدولة المباركه ُجل 
اهتمامهــا لتوفير كافة ســبل الراحــة والطمأنينة واألمن 
واألمــان لقاصدي بيت اهلل الحرام ومســجد رســوله عليه 

أفضل الصلوات وأتم التسليم. 
وقد مرت هذه البالد بمراحل كثيرة وعلى مدار السنين 
التى مضت وها نحن نستذكر ذكرى توحيد هذه البالد 
ليومهــا الوطني التاســع والثمانون وامتدادًا لما ســبق 
من سنوات التى جاءت من عهد الملك المؤسس لهذا 
الكيــان العظيم الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل 
ســعود »طيب اهلل ثراه« الــذي قام بتوحيــد هذه البالد 

يومنا الوطني 

ولم شــملها وشــتاتها والتى عانت الكثيــر من الجهل 
والظلم الذي كان ســائدا في تلــك الحقبه حيث اتخذ 
مــن الدين القويــم والســنة النبوية منهجًا لــه ولهذه 
البــالد وعمــل على لــم الشــمل وإقامة العدل وســاد 
بعــد ذلك األمن واألمــان وتوفرت جميع ُســبل العيش 

للمواطنين 
  وســار على هــذا النهج أبنــاءه من بعــده، وها نحــن اليوم 
نشــاهد اســتمرار لهــذا االزدهــار والتطور في ظــل قيادة 
مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيز آل ســعود »حفظــه اهلل ورعاه« وفــي ظل رؤية 
ســمو ســيدي ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظه 
اهلل ورعــاه للمملكــة العربيــة الســعودية لتظــل تنافس 

العالم في جميع المجاالت.
ونســأل اهلل تعالى بأن يديم على هــذه البالد نعمة األمن 

واألمان وأن يحفظ والة أمرنا.
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رقيب / فهد بن عالي المالكي
قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة

تعتبــر ذكرى اليوم الوطني أحد أهم المناســبات الوطنية 
الذي يتجسد فيه المحافظة على السالم والوحدة والود 
والتآخي بين مختلف أطياف المجتمع. ُيظهر فيه المنتمين 
للوطــن مــدى حبــه وتوادهــم لبعضهــم ولحكامهــم 
وقيادتهم. ويصادف ذلك اليوم في معظم بلدان العالم 
تاريــخ اســتقاللها. ففي مملكتنــا الحبيبة يصــادف الثالث 
والعشرون من ســبتمبر من كل عام ففي هذا التاريخ من 
عام 1932م ظهر دســتور البالد وشــرعيتها بشكل رسمّي 

بعد حملة وكفاح استمرت 30 عام.
هــذا التاريــخ اقتــرن بأذهــان كل مواطن ســعودي محب 
لبلده فهو تاريخ توحيد المملكة العربية الســعودية على 
يــد قائدها وإمامهــا الملك عبد العزيز بــن عبد الرحمن آل 

سعود طيب اهلل ثراه.
 الســعودية العظمى هي موطن ألقــدس المدن الدينية 
اإلسالمية وهي مكة والمدينة مهبط الوحي ونور اإلسالم 

ومهوى ألفئدة المسلمين في كافة أنحاء العالم. 
مناســبة وذكرى اليوم الوطنــي 89 تعزيز لوحدتنا وتحفيز 
لرؤيتنــا الواعــدة بالخيــر والتقــدم والرقي والرخــاء لبالدنا 
الغالية في كافة المجاالت فالمملكة العربية السعودية 
توحدت على أسس دينية وإنســانية آخت بين السعوديين 
بالود والمحبة لبناء دولة شــامخة، فعندما تظهر تحديات 
ومخاطــر تهدد وحدتنا علينا أن نواجهها بكل حزم لتزداد 

قوتنا وتماسكنا. 
وســتظل المملكة العربية الســعودية قلــب العالم فما 
أروعها وما أجملها المواطن والمقيم ينعم باألمن واألمان 

ذكرى التوحيد

وزوار بيــت اهلل يقضون مناســكهم آمنيــن مطمئنين في 
ظل حكومة وشعب ُتسخر جميع إمكاناتها لخدمتهم. 
يضل الشــعب الســعودي الكريم محل اهتمام الحاكم 
والقائــد فجميــع حــكام الدولــة هاجســهم الوحيد أن 
ينعم المواطن بحيــاة كريمة تضمن لــه العيش برفاهية 
وأمــن واســتقرار فعندمــا نفتــح صفحــات الحاكــم نجد 
التالحم والتكاتف والوالء والثقة والفخر ناهيك عن التطور 
واالزدهــار في كافة المجاالت التنمويــة واالقتصادية التي 

تجعل المملكة في مصاف دول العالم.
من أهم المناسبات التي حدثت في هذا اليوم: 

• في عام 2005م أقر الملك عبد اهلل أن هذا اليوم هو إجازة 	
رسمية للدولة ابتداء من اليوم الوطني السعودي 75. 

• فــي عــام 2009م فــي اليــوم الوطني الســعودي 79 	
قام الملــك عبد اهلل بن عبد العزيز آل ســعود بافتتاح 
جامعــة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية، وحضر عدد 

كبير من رؤساء دول العالم. 
• في عام 2014م في اليوم الوطني السعودي 84، دشنت 	

أمانــة محافظة جدة أطول ســارية علم في العالم، 
وهي مــن مبادرات عبــد اللطيف جميــل االجتماعية.

• فــي عام 2015م والذي توافق فيه اليوم الوطني )85( 	
مع يوم عرفة.

ختامًا:
فخري بأن عروبتي - من قلب معدنك األصيل 

هذا وفيك عقيدتي - نزلت على الهادي البشير 
يا موطني لك دعوتي - باألمن والعمر الطويل 
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احتفلت بالدنا الطاهرة منذ أيام بذكرى غالية على قلوبنا، 
الذكرى التاســعة والثمانين لليوم الوطني، وهذا اليوم هو 
شــعار الوفاء لوطن الخيــر وتوثيق لعرى االنتمــاء واللحمة 
الوطنية مع القيادة الرشــيدة ضــد كل حاقد وعابث وهو 

أيضًا شعار االعتزاز بالماضي والحاضر.
وتحل هــذه المناســبة العزيزة علــى بالدنــا الحبيبة وهي 
تنعــم بوافر األمن واألمــان، ففي هذا اليــوم وّحد الملك 
عبدالعزيز »رحمه اهلل« الكيان الوطني وســعى جاهدًا إلى 
وحدة ولحمة أبناء المملكة تحت راية التوحيد »ال إله إال اهلل 

محمد رسول اهلل«. 
إن النهضــة الشــاملة المتكاملــة والتنميــة المســتدامة 
التي تشــهدها اليــوم المملكة أرســى قواعدهــا الملك 
المؤســس عبدالعزيز بن عبدالرحمــن الفيصل »طيب اهلل 
ثراه« وأبنائــه الملوك من بعده، رحمهم اهلل جميعًا، حتى 
هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

»حفظهما اهلل«.
 لقــد تميــزت المملكة في هذا العهــد الزاهر في مجاالت 
التنمية والبنــاء واالقتصــاد، وتحّمل فيها خــادم الحرمين 
الشــريفين »حفظــه اهلل« عبء قيــادة المملكــة واألمتين 
العربية واإلســالمية مما يؤكد الدور الريادي الذي تشــغله 
المملكــة إقليميــًا ودوليــًا، يســانده في ذلك ولــي عهده 

رائد/ عبداهلل بن صالح الحربي
مدير إدارة العالقات واإلعالم

همة وطن

األميــن قائــد التطــور فــي رؤيــة الوطــن الطموحــة 2030، 
والــذي كان لرؤيتــه النوعيــة وخططــه المتقنــة وُحســن 
قيادته عظيم األثر في تخطــي الوطن للعقبات واألزمات 

االقتصادية والسياسية كافة. 
وتأتي مناســبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ونحن ننعم 
في بالدنا باألمــن واألمان والتقدم واالزدهار في المجاالت 
كافة بفضل اهلل عز وجل أواًل ثم بفضل التالحم والترابط 
بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة. وهذه المناسبة الغالية 
هــي مدعــاة للفخــر بالقيــادة الرشــيدة واالعتــزاز البالــغ 
بالوطن, وتجسيدًا لمشاعر الوفاء وصدق االنتماء إلى هذه 
األرض المباركــة وإخــالص العمل من أجــل رفعة وتقدم 
هــذا الكيان الغالــي مع التمســك بكتاب اهلل وســنة نبيه 

صلى اهلل عليه وسلم.
إننا في هذا العام نحقق بحمد اهلل ثم بهمة الوطن 
89 عامًا مــن التطور والنماء والعطاء لمســيرة الملك 
عبدالعزيــز »رحمــه اهلل« والتــي ســار علــى نهجه من 
بعــده أبناؤه البــررة للحفاظ على هــذه البالد لتحصد 
بالدنا إنجازات مميزة على جميع المستويات، سياسيًا 
واقتصاديًا وتنمويًا، ولتجسد مسيرة بناٍء ورخاء للدولة 
الفتيــة. حفــظ اهلل والة أمرنا ووطننــا الغالي من كل 
شــر ومن كل ســوء وأدام علينا نعمة األمــن واألمان 

والرخاء واالستفرار.
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