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األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز 
نائبـا ألمير منطقة عسير
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ملحق خاص

برئاسة أمير المنطقة وعضوية
ثالثة من األهالي ولجنة تنفيذية

بأمر الملك.. هيئة عليا
لتطوير منطقة عسير 

�سعود،  �آل  بن عبد�لعزيز  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  خ��ادم �حلرمني  �أم��ر  �سدر 
با�سم  ع�سري  منطقة  لتطوير  عليا  هيئة  �إن�ساء  على  باملو�فقة  �هلل،  حفظه 
»�لهيئة �لعليا لتطوير منطقة ع�سري«، و�أن يكون لها جمل�س برئا�سة �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �أمري منطقة ع�سري، و�ساحب �ل�سمو �مللكي نائب �أمري منطقة 
ع�سري نائبا للرئي�س، وع�سوية معايل �ملهند�س �إبر�هيم بن حممد �ل�سلطان، 
ومندوبني على م�ستوى رفيع من �جلهات ذ�ت �لعالقة، وثالثة �أع�ساء من 
�أهايل منطقة ع�سري )ب�سفاتهم �ل�سخ�سية( من ذوي �خلربة يف جمال عمل 
منطقة  �أم��ري  نائب  �سمو  برئا�سة  تنفيذية  جلنة  للمجل�س  وي��ك��ون  �لهيئة. 
�للجنة،  نائبا لرئي�س  �ل�سلطان  �إبر�هيم بن حممد  �ملهند�س  ع�سري، ومعايل 
وع�سوية عدد كاف من �أع�ساء �ملجل�س. على �أن يقوم جمل�س �لوزر�ء باإكمال 

�لإجر�ء�ت �لنظامية �لالزمة لذلك.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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�هلل  رج��اء  ب��ن  فالح  �ل��دك��ت��ور  �مللك خالد  ق��ال معايل مدير جامعة 
خ��ادم  �أ���س��دره��ا  �ل��ت��ي  �لأخ����رية  �مللكية  �لأو�م�����ر  ح��زم��ة  �أن  �ل�سلمي 
حفظه  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
�هلل، جاءت لتوؤكد حر�سه على �سخ دماء جديدة يف عدد من مر�فق 
وروؤى ويل  روؤ�ه،  يف حتقيق  �لفاعل  ت��اأث��ريه  له  �سيكون  �ل��دول��ة مما 
ع��ه��ده �لأم����ني ل���س��ت�����س��ر�ف ت��ط��ل��ع��ات �مل��و�ط��ن��ني، وحت��ق��ي��ق �آم��ال��ه��م 

وم�سابقة �لزمن من �أجل حتقيق »روؤية �ململكة 2030«.
�سيلحظ  �ل��ق��ر�ر�ت  لهذه  �ملتاأمل  �إن  �ل�سلمي  �لدكتور  و�أ���س��اف 
�أنها �سملت جتديد �لدماء، و��ستحد�ث عدد من �لهيئات �لتي تتجه 
نحو �آفاق جديدة من �لعمل �لتنموي �لفاعل كما �أنها �سملت جو�نب 
�لإد�رة �ملدنية و�لع�سكرية، و�جتهت �إلى �لبدء يف تنفيذ روؤى جديدة 
يك�سف  وهو متازج  و�لع�سكري،  �ملدين  �ل�سعيد  على  بالدنا  مل�ستقبل 

عن وعي باأهمية �ملرحلة، و�سرورة �لبناء يف كافة �جلو�نب.
و�ختتم ت�سريحه بتهنئة �ملعينني على �لثقة �مللكية �لكرمية، 
د�ع��ي��ا ل��ه��م �هلل �ل��ع��ل��ي �ل��ق��دي��ر ب��ال��ت��وف��ي��ق و�ل�����س��د�د يف مهامهم 

�لوطنية �جلليلة.

مدير الجامعة:
األوامر الملكية بناء 
للمستقبل واستكمال

لرؤية 2030

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أخبار الوطن

عهد  يف  �ملنطقة  �ست�سهده  و���س��ي��اح��ي 
م���ل���ك �حل������زم و�ل�����ع�����زم، �ل������ذي ي���ويل 
�لإن�����س��ان �ل�����س��ع��ودي �أه��م��ي��ة و�أول��وي��ة 
�لتنموية،  تطلعاته  يحقق  م��ا  ك��ل  يف 
�ساحب  �ل��ع��ه��د  ويل  �أن  �إل����ى  م�����س��ري� 
�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان، 
ل��ه��ذه  �ل���د�ع���م���ني  و�أول  م��ع��ني  خ���ري 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ول���ي���دة؛ ل��ت��ح��ق��ق �لأه�����د�ف 
�ل�سرت�تيجية  و�خل��ط��ط  �لطموحة 
ل��ك��اف��ة �مل�������س���روع���ات �ل��ت��ن��م��وي��ة، مبا 
يو�كب �لتحول �لوطني 2020 و�لروؤية 

�ل�سعودية 2030. 
وتاأتي هذه �لأو�مر �مللكية ح�سب 
لنهج  ����س��ت��م��ر�ر�  �ملنطقة،  �أم���ري  �سمو 
خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان 
بن  عبد�لعزيز وحر�سه و�هتمامه يف 
�لدولة،  مل�سرية  و�لتطوير  �لتحديث 
مب���ا ي��ح��ق��ق �ل��ن��ف��ع و�ل���ف���ائ���دة لأب���ن���اء 
�ل�����س��ع��ب �ل�������س���ع���ودي وت���وف���ري ك���ل ما 
يحتاجونه، و�عتربها  خري �ساهد على 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  به  ما تنعم 
ومكانة يف  و��ستقر�ر  و�أم���ان  �أم��ن  من 
كل �ملجالت، لفتا يف �لإطار نف�سه �إلى 
و�سخ  �ل�سابة  �لكفاء�ت  �ختيار  �أهمية 
�لعديد من قطاعات  دم��اء جديدة يف 
�إم��ار�ت �ملناطق  �لدولة، ويف مقدمتها 

وبع�س �لوز�ر�ت و�لقطاعات �ملهمة.

يحيى التيهاني

رف����ع �أم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
�ل�سمو �مللكي، �لأمري في�سل بن خالد 
بن عبد�لعزيز، �سكره وتقديره خلادم 
بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
عبد�لعزيز، و�سمو ويل �لعهد �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان 
ب���ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز، مب��ن��ا���س��ب��ة ���س��دور 
�ستعمل  �لتي  �مللكية �لأخرية،  �لأو�مر 
�ململكة،  يف  �لتنمية  م�سرية  دف��ع  على 
و�لنماء  �لنه�سة  م��ن  �مل��زي��د  وحت��ق��ق 

للوطن و�ملو�طن.  
نف�سه  ع��ن  �أ���س��ال��ة  �سموه  ورح���ب 
ون��ي��اب��ة ع���ن �أه������ايل م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ب���اأخ���ي���ه ن���ائ���ب �أم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
تركي  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
بن طالل بن عبد�لعزيز، د�عيا �ملولى 
مهمته  يف  ويعينه  يوفقه  �أن  وجل  عز 
�جلديدة؛ لتحقيق تطلعات ويل �لأمر 

وخدمة �أهايل �ملنطقة .
ك��م��ا رف����ع �أم�����ري �مل��ن��ط��ق��ة ���س��ك��ره 
�ل�سريفني  �حلرمني  خل��ادم  وتقديره 
�لقر�ر  �لأم��ني على  و�سمو ويل عهده 
لتطوير  عليا  باإن�ساء هيئة  �لتاريخي، 
�ستكون  �أن��ه��ا  م��وؤك��د�  ع�سري،  منطقة 
تنموي  مل�ستقبل  حت���ول  ون��ق��ط��ة  ن���و�ة 

أشاد بهيئة تطويرها ورحب بنائبها األمير تركي بن طالل
أمير منطقة عسير:

األوامر الملكية تدفع بعجلة التقدم 
وتسهم في تعزيز خطط التنمية  

األمير تركي بن طالل نائب أمير عسير
�سدر قر�ر خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 
�ملا�سي،  �لإث��ن��ني  م�ساء  �هلل،  حفظه 
10ج��م��ادى �ل��ث��اين 1439 �مل��و�ف��ق 26 
فرب�ير 2018، بتعيني �ساحب �ل�سمو 
�مل��ل��ك��ي �لأم����ري ت��رك��ي ب��ن ط���الل بن 
لأم����ري منطقة  ن��ائ��ب��اً  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
ع�سري، خلفا لل�سهيد �لأمري من�سور 

بن مقرن بن عبد�لعزيز.
و�لأم������ري ت���رك���ي ب���ن ط����الل بن 
�آل ���س��ع��ود ه���و �لب���ن  ع��ب��د �ل���ع���زي���ز 
�ل���ر�ب���ع م��ن �ل���ذك���ور ل��الأم��ري ط��الل 
بن عبد�لعزيز، وو�لدته مو�سي بنت 
عبد �ملح�سن �لعنقري �لتميمي، ُولد 
عام 1968 ويبلغ من �لعمر 50 عاما، 

وهو �أب خلم�سة �أبناء.
ي��ح��م��ل �لأم������ري ت���رك���ي درج���ة 
�ل�سيا�سية،  �لعلوم  �لبكالوريو�س يف 
ك��م��ا ح�سل ع��ل��ى ���س��ه��ادة �أك��ادمي��ي��ة 
�ساندهري�ست �حلربية �لربيطانية 
و�����س����ه����ادة ك���ل���ي���ة ط�������ري�ن �جل��ي�����س 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة، 
دور�ت  على  ت��رك��ي  �لأم���ري  وح�سل 
م����دن����ي����ة وع�������س���ك���ري���ة ع�����دي�����دة يف 

جمالت �لقيادة.
�لأم���ري ت��رك��ي ب��ن ط��الل عميد 
�ل�سعودية،  �مل�سلحة  ب��ال��ق��و�ت  ط��ي��ار 
و�ملمثل �ل�سخ�سي لالأمري طالل بن 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي ع���ل���ى غ�����زة يف ي��ن��اي��ر 
�لطبية  �لإغ���اث���ة  م����و�د  ون��ق��ل   2009
ون���ق���ل �جل���رح���ى و�إدخ�������ال �لإع���ا����س���ة 

للمت�سررين وقت �حلرب.
ك��م��ا �أ���س�����س م����ب����ادر�ت �إن�����س��ان��ي��ة 
�إغاثية كمبادرة »نلبي �لند�ء« لإغاثة 
ح�سل  و�ل��ت��ي  �ل�سوريني،  �لالجئني 
�ل�سخ�سية  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  مب��وج��ب��ه��ا 

�لعربية �ملتميزة يف �لعمل �لإغاثي.
ك��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى ت���ك���رمي �سمو 
للم�ساركني  �ل��ري��ا���س  منطقة  �أم���ري 
لتدعيم  ث��م��ني«  »م���ب���ادرة  مب�����س��اري��ع 

�لرت�ث �لعمر�ين باملنطقة.
و����س���ارك �لأم�����ري ت��رك��ي يف ع��دة 
م�����وؤمت�����ر�ت دول����ي����ة م��ن��ه��ا �مل�����س��ارك��ة 
وت��ق��دمي ورق����ة ع��م��ل يف ن����دوة �أم��ني 
�لريحاين »مد �جل�سور بني �ل�س����رق 
يف  كلمة  و�إل��ق��اء  ورع��اي��ة  و�لغ����رب«، 
كما  و�لبيئة،  �ملائية  �لطاقة  موؤمتر 
�سارك و�ألقى كلمة يف موؤمتر �خلليج 

�ل�سابع للمياه.

�مل�سدر: »�سبق« �لإلكرتونية

عبد �لعزيز �آل �سعود، ورئي�س جمل�س 
�أم���ن���اء »م��وؤ���س�����س��ة م��ي��ن��ت��ور �ل��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن �مل�����خ�����در�ت«، ورئ��ي�����س 
�جلامعة  ملباين  �ل�ست�سارية  »�لهيئة 
�لعربية �ملفتوحة«، �مل�سرف �لعام على 

»مبادرة نلبي �لند�ء �لإن�سانية«.
�لوطنية  م��ب��ادر�ت��ه  عنه  وُع���رف 
�ل�سلح  م�ساعي  �إمت���ام  �أب��رزه��ا  وم��ن 
�لق�سا�س،  ق�سايا  يف  �ل��ق��ب��ائ��ل  ب��ني 
�إ����س���اف���ة مل����ب����ادر�ت وط��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة 
من  �لريا�س  فتح  ملحمة  كتج�سيد 
خ����الل م�������س���روع »ب����و�ب����ة �ل���ري���ا����س« 
وت��رم��ي��م ق�����س��ر �ل��ع��ن��اق��ر �ل��ت��اري��خ��ي 
ب��رم��د�ء وغ��ريه��ا. ك��م��ا ق���اد عملية 
�إغاثية عاجلة لالأخوة �لفل�سطينيني، 
���س��ارك��ت ب��ه��ا ع����دة م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة 
زي��ارت��ه  وع��رب��ي��ة وحم��ل��ي��ة، نتج عنها 
لالأر��سي �ملحتلة و�سالته يف �مل�سجد 

�لأق�سى �ملبارك.
ك��م��ا ق����اد ع��م��ل��ي��ات �إغ���اث���ي���ة من 
�أبرزها �إغاثة برية للجمعيات �لأهلية 
يوليو  يف  �لإ�سر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  �إب���ان 
�ل���ع���دو�ن  و�إب������ان  ل��ب��ن��ان،  2006 ع��ل��ى 
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�مللك  �ل�سريفني  �أمر خادم �حلرمني  �سدر 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، حفظه �هلل، 
لتطوير  عليا  هيئة  �إن�����س��اء  على  باملو�فقة 
منطقة ع�سري با�سم »�لهيئة �لعليا لتطوير 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري« ، وذل�����ك ���س��م��ن �أو�م�����ر 
�هلل،  حفظه  �أ�سدرها،  �لتي  �مللكية  �لتنمية 
�لثاين  �مل��ا���س��ي، 10ج��م��ادى  �لإث��ن��ني  م�ساء 

1439 �ملو�فق 26 فرب�ير 2018.
وع��ل��ى ���س��وء ه��ذ� �لأم���ر �مللكي يكون 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر ع�����س��ري جمل�س 
ب���رئ���ا����س���ة ����س���اح���ب �ل�����س��م��و �مل���ل���ك���ي �أم����ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مللكي 
للرئي�س،  نائبا  ع�سري  منطقة  �أم��ري  نائب 
�ل�سلطان،  �إبر�هيم بن حممد  وع�سوية م. 
ومندوبني على م�ستوى رفيع من �جلهات 
ذ�ت �ل��ع��الق��ة، وث��الث��ة �أع�����س��اء م��ن �أه��ايل 
منطقة ع�سري )ب�سفاتهم �ل�سخ�سية( من 
ذوي �خلربة يف جمال عمل �لهيئة، ويكون 
�سمو  ب��رئ��ا���س��ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  جل��ن��ة  للمجل�س 
�إب��ر�ه��ي��م  ع�����س��ري، وم.  �أم���ري منطقة  ن��ائ��ب 
�للجنة،  لرئي�س  نائبا  �ل�سلطان  بن حممد 
�ملجل�س،  �أع�����س��اء  م��ن  ك��اف  ع��دد  وع�سوية 
ع��ل��ى �أن ي���ق���وم جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ب��اإك��م��ال 

�لإجر�ء�ت �لنظامية �لالزمة لذلك.

تنمية متوازنة
وي��اأت��ي ه��ذ� �لأم��ر �مللكي يف �إط��ار �لهتمام 
�لكبري من خادم �حلرمني �ل�سريفني �لذي 
قال، حفظه �هلل، عند �إعالن ميز�نية �لعام 
مو��سلة  عيني  ن�سب  و�سعت  »لقد   :2018
يف  و�ملتو�زنة  �ل�ساملة  �لتنمية  نحو  �لعمل 
منطقة  ب��ني  ف��رق  ل  �ململكة  مناطق  ك��اف��ة 
و�أخ������رى«. ك��م��ا ي��اأت��ي ه���ذ� �لأم����ر حتقيقا 
لالأهد�ف �لتنموية �لتي وعد بها �سمو ويل 
�لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد 
ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�لتي تعنى بالتنمية �ل�ساملة لكافة مناطق 
لروؤية  حتقيقا  �لأط��ر�ف  �ملرت�مية  �ململكة 
2030؛ و�لذي قال، حفظه �هلل، يف �أول لقاء 
لإعالن روؤية 2030: »هناك �أ�سول �سخمة 
جد�، وهي مناطق مل تطور بعد يف �ملجال، 
�ملجالت.  �أو غريه من  �ل�سياحي  خ�سو�سا 
�إل��ى  �أن ي�سل حجمها  �أت��وق��ع  �أ���س��ول  ه��ذه 

ترليون ريال �سعودي«.
وب���ذل���ك ي���وؤك���د ويل �ل��ع��ه��د �ل��ع��ه��د، 
م�سرية  تعي�س  �ملناطق  كل  �أن  �هلل،  حفظه 
وثابتة  تنموية م�ستحدثة بخطى متو�زنة 
من  �سرب  كل  على  و�ملكان  بالإن�سان  للرقي 
�أر�س هذ� �لوطن. ويعك�س هذ� �لأمر �مللكي 
�ل���ك���رمي �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا منطقة 
�لقيادة  �ل��د�ئ��م م��ن  �ل��دع��م  ع�سري يف ظ��ل 
�ل��ر���س��ي��دة وم��ت��اب��ع��ة وت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
بن  خالد  بن  في�سل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو 

عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري.

عسير مكانة سياحية
وت�سهد �ملنطقة م�سرية تنموية حققت من 
�ل�سياحي،  �ملجال  يف  خا�سة  مكانة  خاللها 
تنفيذ مر�حل مبادرة  �لبدء يف  وذلك منذ 
»ع�سري وجهة �سياحية رئي�سة طو�ل �لعام« 
�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي 
باملنطقة  عبد�لعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
نهاية عام 2013، �إذ متكنت �ملنطقة مبتابعة 
وت��وج��ي��ه��ات ���س��م��وه، م���ن �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ما 

ث���الث خطط  م��ن  �مل���ب���ادرة  ت��ل��ك  ت�سمنته 
�ملن�سود يف  �إلى �لهدف  لتنفيذها، للو�سول 
�لعام 2020، �لذي يجعل من ع�سري �أف�سل 
حقق  م��ا  وه��ذ�  �ململكة.  يف  �سياحية  وجهة 
ملدينة �أبها لقب »عا�سمة �ل�سياحة �لعربية 
�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �أق�����رت  �أن  ب��ع��د   »2017
ل��ل�����س��ي��اح��ة ب��ج��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ف��وز 
لقب  بجائزة  ع�سري  مبنطقة  �أب��ه��ا  مدينة 
�ساعدت  وق��د  �لعربية.  �ل�سياحة  عا�سمة 
�سبكة �لطرق �حلديثة �ملرتبطة مع جميع 
و�لتنقل  �لو�سول  ب�سهولة  �ململكة  مناطق 
بالإ�سافة  وحمافظاتها،  �أب��ه��ا  مدينة  �إل��ى 
مع  �لد�خلية  �جلوية  �لرحالت  تو�فر  �إلى 
�مل����دن �ل��رئ��ي�����س��ة ك��اف��ة ودول �خل��ل��ي��ج عرب 
مطار �أبها �لدويل �لذي يتم حاليا تطويره 
�سمن �ملبادرة ل�ستيعاب رحالت �أكرب دولية 

وكذلك �أعد�د للزو�ر.

مبادرات لتطوير منطقة عسير
ويعتزم �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة تنفيذ 
م����ب����ادرة ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �سمن 
حزمة بر�مج تعنى بتطوير �لبنى �لتحتية 
�ملبادر�ت  �لعقاري عرب عدد من  و�لتطوير 
�أر�����س غري  �إل��ى تعظيم قيمة  �لتي تهدف 
�ل�سعيد  ع��ل��ى  ع���و�ئ���د  وحت��ق��ي��ق  م�ستغلة 

�لقت�سادي و�لجتماعي و�ملايل.
وي��ه��دف م�����س��روع �مل���ب���ادرة �إل���ى ج��ذب 
ح���رك���ة ���س��ي��اح��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة ج����دي����دة يف 
جنوب �ململكة من خالل مزيج من �ملر�فق 
�لتي  �ل�سيافة  ودور  و�لرتفيهية  �ل�سكنية 
ينفرد  �لذي  �ملوقع  خ�سائ�س  من  ت�ستفيد 
�لتعاون  جمل�س  منطقة  يف  متميز  مب��ن��اخ 
متو�سط  يبلغ  �إذ  �ل��ع��رب��ي��ة؛  �خلليج  ل���دول 
درج���ة �حل����ر�رة 23 درج���ة م��ئ��وي��ة يف �سهر 
ي���ول���ي���و، ع�����الوة ع��ل��ى �أن�����ه ي��ت��م��ي��ز ب��درج��ة 
ح��ر�رة مريحة ورطبة لأك��ر من 200 يوم 
يف �ل�����س��ن��ة. وب��ي��ن��ت �مل��ع��ل��وم��ات �أن �مل�����س��روع 
وم��ر�ف��ق  لل�سيافة  وح����د�ت  ع��ل��ى  ي�ستمل 
مع  �مل�سروع  يتكامل  كما  ترفيهية.  �سكنية 
�ل�ستثمار�ت �لتي جتري يف �لبنية �لتحتية 
�جل����دي����دة مب����ا يف ذل�����ك ت���ول���ي���د �ل��ط��اق��ة 

�ملتجددة و�لتقليدية، و�سبكة طرق �ساملة.
�لتطوير  يحقق  �أن  �ل�سندوق  وتوقع 
�أ�سوله وتطوير  �أهد�فا مبا�سرة يف تعظيم 
وتنويع فر�س �لرتفيه و�لقطاع �ل�سياحي، 
�لعامة  �لهيئة  �ل�سندوق  �أع��م��ال  وت�ساند 
 18 خ��الل  �لوطني من  و�ل���رت�ث  لل�سياحة 
�لتحتية  �لبنى  تقوية  على  تركز  م�سروعا 
�ل�سباب  مدينة  ت�سمل  باملنطقة،  لل�سياحة 
ومتنزه  ي��زي��د،  �آل  ط��ور  وم��ت��ن��زه  باحلبلة، 
ب���ري يف ت��ن��دح��ة و�ل�����س��د، وم��ت��ن��زه �لأم���ري 
�سلطان بن �سلمان بالنما�س، تطوير متنزه 
ج��ب��ل م���ري���رة ب��ال��ن��م��ا���س، ت��ط��وي��ر م��وق��ع 
بني  و�سد  �سفا  تطوير  �ل�ساحلي،  �لقحمة 
عمرو بالنما�س، تطوير متنزه �ل�سايرة يف 
بي�سة، وتطوير جزيرة كندل و�ملر�سى على 

�سو�حل منطقة ع�سري.
فيما يتوقع �أن يحرك توجه �سندوق 
ع�سري  منطقة  نحو  �لعامة  �ل�ستثمار�ت 
ملف تطوير و�سط �أبها و�لذي ي�سمل ثالث 
قرى تر�ثية ت�سم »�ملفتاحة« و »�لن�سب« و 
»�لب�سطة« ، �إ�سافة لأحياء �خل�سع و�لن�سب 
م�ساحة  على  و�ل�سد  و�ملفتاحة  و�لعزيزية 

تتجاوز 2.5 مليون مرت مربع.

بأمر الملك.. هيئة لتنمية المنطقة 
وخلق بيئة سياحية متجددة
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أمين عسير: مضامين األوامر الملكية 
تحقيق لرؤية 2030

�أكد �أمني منطقة ع�سري �ملكلف �ملهند�س عبد�هلل �مل�سلح �أن �لأو�مر �مللكية �لأخرية، 
�أيدها �هلل، على �لرتقاء بامل�ستوى �ملعي�سي  جاءت يف �سياق حر�س �لقيادة �لر�سيدة، 

و�خلدمي للمو�طن �ل�سعودي وفقا لروؤية 2030 �لتي جعلت م�سلحة �ملو�طن �أول.
ما  على  �ساهد  خري  �لكرمية  �مللكية  �لأو�م���ر  ه��ذه  �أن   ، �مل�سلح  �ملهند�س  و�أف���اد 
دوؤوبة  �ملجالت، مع حركة  و��ستقر�ر ومكانة يف كل  و�أم��ان  �أمن  �ململكة من  به  تنعم 
�لدولة  قطاعات  من  �لعديد  يف  �ل�سابة  �لكفاء�ت  و�ختيار  و�لتطوير  �لتحديث  يف 
ومنها تعيني �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز نائبا لأمري 

منطقة ع�سري«.
�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أم��ر  �إن  �إل��ى  و�أ���س��ار 
�سعود، حفظه �هلل، باملو�فقة على �إن�ساء »�لهيئة �لعليا لتطوير منطقة ع�سري«، تاأكيد� 
�سعود ويل  �آل  �سلمان بن عبد�لعزيز  �لأم��ري حممد بن  �مللكي  �ل�سمو  لوعد �ساحب 
�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، حفظه �هلل، باأن �لتنمية �ست�سل �إلى 
جميع مناطق �ململكة، وعزم �سموه باأن تتحول ع�سري �إلى مق�سد �سياحي مرموق على 

م�ستوى �ل�سرق �لو�سط .

محافظ ظهران الجنوب يشكر القيادة 
الرشيدة على صدور األوامر الملكية

�أه��ايل �ملحافظة  رفع حمافظ ظهر�ن �جلنوب، حممد بن فالح �لقرقاح، نيابة عن 
�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خل��ادم  و�لتقدير  �ل�سكر  �حلكومية  و�لد�ر�ت  و�مل��ر�ك��ز 
�سلمان بن عبد�لعزيز و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، حفظهما �هلل، مبنا�سبة �سدور 

�لأو�مر �مللكية �لكرمية �لتي توؤكد �ل�ستمر�ر يف حتقيق روؤية �ململكة 2030.
وهناأ �لقرقاح �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز على 

�لثقة �مللكية بتعيينه نائًبا لأمري منطقة ع�سري ، �سائال �هلل له �لعون و�ل�سد�د.
ع�سري  منطقة  لتطوير  جلنة  باإن�ساء  �لكرمي  �مللكي  �لأم��ر  �سدور  �أن  و�أ���س��اف 
لهو دللة و��سحة على �هتمام قيادتنا �لر�سيدة، �أيدها �هلل، بتطوير �ملكان وم�سابقة 

�لزمان يف �سنع ُبنى متطورة لبناء هذ� �لوطن �لغايل.
و�أن يدمي  �لبلد وقيادته من كل �سوء ومكروه  �أن يحفظ هذ�  ودع��ا �هلل تعالى 

نعمة �لأمن و�لأمان و�لرخاء و�ل�ستقر�ر يف ظل �لقيادة �لر�سيدة.

مدير جامعة بيشة يشكر القيادة 
الرشيدة على إنشاء هيئة عليا لتطوير 

منطقة عسير
وبا�سم  با�سمه  ن��ق��ادي  حامد  ب��ن  �أح��م��د  �لدكتور  بي�سة  جامعة  مدير  معايل  رف��ع 
�مللك �سلمان  �ل�سريفني  �ل�سكر و�لعرفان خلادم �حلرمني  بالغ  من�سوبي �جلامعة 
بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز ويل 
�سدور  مبنا�سبة  �هلل،  حفظهما  �لدفاع،  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 

�لأمر �مللكي �لكرمي باإن�ساء هيئة عليا لتطوير منطقة ع�سري.
و�أعرب معاليه عن �أطيب �لتهاين و�لتربيكات ل�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�ملنا�سبة،  بهذه  �هلل،  �أم��ري منطقة ع�سري، حفظه  عبد�لعزيز  بن  بن خالد  في�سل 
م�سري� �إلى �أن هذ� �لقر�ر ياأتي تاأكيد� حلر�س �لقيادة �لر�سيدة على �سمول �لتنمية 

و�لتطوير مناطق وحمافظات �لوطن كافة.
كما هناأ �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز ب�سدور 
�لثقة �مللكية بتعيينه نائًبا لأمري منطقة ع�سري، مرحبا ب�سموه �لذي �سيكون خري 
تعي�سها  لتي  و�لنه�سة  �لتنمية  م�سرية  لت�ستمر  �ملنطقة  �أم��ري  ل�سمو  وع��ون  �سند 

�ملنطقة.
�أن �لأو�م��ر �مللكية �ستعمل على دفع م�سرية �لتنمية يف  و�أبان �لدكتور نقادي 
�ململكة، وحتقق �ملزيد من �لنه�سة و�لنماء للوطن و�ملو�طن ، �سائال �ملولى عز وجل 
�أن يحفظ هذه �لبلد من كل مكروه، و�أن يدمي عليها نعمة �لأمن و�لأمان و�لرخاء 
�لأم��ني،  عهده  ويل  و�سمو  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  و�ل�ستقر�ر 

حفظهما �هلل.

محافظ بيشة: األوامر الملكية شاهدة 
على مسيرة التحديث والتطوير

رفع حمافظ بي�سة حممد بن �سعيد بن �سربة �أ�سالة عن نف�سه ونيابة عن روؤ�ساء 
�ملر�كز ومن�سوبي �ملحافظة ومديري �لإد�ر�ت �حلكومية و�أع�ساء �ملجال�س �ملحلية 
و�لبلدية وم�سايخ ونو�ب �لقبائل و�لأهايل �ل�سكر خلادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود ول�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، حفظهما �هلل، 

مبنا�سبة �سدور �لأمر �مللكي �لكرمي باإن�ساء هيئة عليا لتطوير منطقة ع�سري.

�لعليا لتطوير منطقة  �للجنة  باإن�ساء  �مللكي  �لأمر  �أن �سدور  �إلى  و�أ�سار 
ع�سري لفتة كرمية تتو�فق مع تطلعات �لقيادة �حلكيمة ونظرتها �مل�ستقبلية 

�لثاقبة وفق روئية �ململكة 2030.
وقدم بن �سربة �لتهنئة ل�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن طالل بن 
نائبا لأمري منطقة ع�سري مرحبا  بتعيينه  �مللكية  �لثقة  ب�سدور  عبد�لعزيز، 
ب�سموه �لذي �سيكون خري �سند وعون ل�سمو �أمري �ملنطقة لتبقى عجلة �لتنمية 

و�لتطوير م�ستمرة خلدمة �لوطن و�ملو�طن.
مهمة  خطوة  �سوف  ع�سري  منطقة  لتطوير  �لعليا  �للجنة  �إن�ساء  وع��ّد 
لتحقيق �لتطور �ل�سامل للمنطقة يف خمتلف �ملجالت �لعمر�نية و�لإقت�سادية 
�ملر�فق  �ملنطقة وحمافظاتها من  و�لإجتماعية و�لثقافية وتوفري �حتياجات 
وبال�ستثمار  �لعاملية  و�ملو��سفات  �ملعايري  باأعلى  وذل��ك  و�خل��دم��ات  �لعامة 
�لأمثل للمو�رد �لتقنية و�ملالية و�لب�سرية من �أبناء منطقة ع�سري وحمافظاتها 

وبال�سر�كة مع �جلهات ذ�ت �لعالقة.

مدير تعليم عسير: األوامر الملكية 
تجسد اهتمام القيادة بالمواطن

وتكريسها جميع جهودها لخدمته 
وتوفير سبل العيش الكريم له

قال مدير عام �لتعليم يف منطقة ع�سري، جلوي �آل كركمان، �إن �لأو�مر �مللكية 
�لتي �أ�سدرها خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز، حفظه 
�ل�سعودي لدى  �ملو�طن  �لتي يحظى بها  �ملكانة �لرفيعة  �هلل، جت�سد وبجالء 
خلدمته  جهودها  جميع  وتكر�س  �هتمامها،  حمور  يعد  �إذ  �لبالد،  هذه  ق��ادة 

وتوفري �سبل �لعي�س �لكرمي له.
وقوفهم  يف  �لأمثلة  �أروع  �سربو�  �ل�سعوديني  �أن  �إل��ى  كركمان،  �آل  و�أ�سار 
�سفا و�حد� �سد من يحاول �لنيل من �أمن �لوطن، وج�سدو� �سور� نا�سعة يف 

�لولء لقيادتهم .
و�إد�ري�����ات  �إد�ري�����ني  م��ن  �ملنطقة  �لتعليمية يف  �لأ����س���رة  ع��ن  ن��ي��اب��ة  ورف���ع 
�لمتنان،  وعظيم  �ل�سكر  �آي��ات  �أ�سمى  وطالبات،  وط��الب  ومعلمات  ومعلمني 
�إلى مقام خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز، و�إلى �سمو 
ويل عهده �لأمني، �لأمري حممد بن �سلمان، لقاء ما حتقق من �أو�مر �خلري 
�لوطن،  �لأم���ن على  ي��دمي  و�أن  �لأم���ر،  �أن يحفظ ولة  د�ع��ي��ا �هلل  و�ل��ع��ط��اء، 

وين�سر �جلنود �ملر�بطني.
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سارة القحطاني

خادم  بقر�ر  ع�سري  �أه��ايل منطقة  ��ستب�سر 
�حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
عبد�لعزيز، �أيده �هلل، �لقا�سي باإن�ساء هيئة 
مثل  ب��اأن  موؤكدين  �ملنطقة،  لتطوير  عليا 
مل�سرية  و��ستمر�ر�  تاأكيد�  ياأتي  �لقر�ر  هذ� 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ه��د ويل �ل��ع��ه��د �لأم���ري 
�أرج��اء  لكافة  بو�سولها  �سلمان  بن  حممد 
�لأط���ر�ف، م�سريين  �لوطن مرت�مي  ه��ذ� 
ممتلكات  م��ن  متلكه  مب��ا  �ملنطقة  �أن  �إل���ى 
�سياحية تتمثل يف تنوع ت�ساري�سها وجمال 
�سياحية  وجهات  من  حتتويه  وما  مناخها، 
م��ت��م��ي��زة ���س��ت��ك��ون ع��ل��ى م��وع��د ج��دي��د من 
هذه  مع  تز�مناً  و�لتنمية  و�لبناء  �لتطور 
�ل����ق����ر�ر�ت �ل��ت��ي و���س��ع��ت �ل��ل��ب��ن��ات �لأول����ى 

لزدهار �ل�سياحة يف ع�سري.
 وح������ول ه�����ذ� ق�����ال �ل���ك���ات���ب و�مل��ح��ل��ل 
�لق����ت���������س����ادي ع���ب���د�ل���رح���م���ن ب����ن �أح���م���د 
�إطار  يف  تاأتي  �مللكية  �لأو�م��ر  �أن  �جلبريي 
�ل�سريفني  �هتمام وحر�س خادم �حلرمني 
�هلل،  حفظه  عبد�لعزيز،  ب��ن  �سلمان  �مللك 
�لإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  وت�سخري  �لأد�ء  بتطوير 
ت��ع��زز م��ن ك��ف��اءة  ���س��ام��ل��ة  ت��ن��م��وي��ة  لنه�سة 
و�أد�ء �لقت�ساد �ل�سعودي بكافة مكوناته يف 

جميع �ملجالت.
م��ن��ط��ق��ة  �أن  �جل�����ب�����ريي  و�أ��������س�������اف 
�مل�ستهدفات  من  جديد  موعد  على  ع�سري 
�لتي  و�لتنموية  و�ل�سياحية  �لقت�سادية 
من �ساأنها تو�سيع بر�جمها �لأفقية يف ظل 
ما تتمتع به �ملنطقة من تنوع يف �لت�ساري�س 
�ملُ�����س��ت��د�م��ة  �ل�سياحية  و�ل��وج��ه��ات  و�مل��ن��اخ 
�إ�سهامات  على  مد�ر �لعام وبالتايل حتقيق 
و����س��ع��ة ب��خ��ل��ق ت��ن��وع �ق��ت�����س��ادي و���س��ي��اح��ي 
�لتي  �لنوعية  �ملميز�ت  هذه  ظل  يف  متميز 
�سيمكنها  �ل��ذي  و�ل���دور  �ملنطقة  بها  متتاز 
من تعزيز فر�س �ل�ستثمار و�إيجاد �لفر�س 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب يف خم��ت��ل��ف �مل��ج��الت 
م��ب��ادر�ت  خللق  م��و�ت��ي��ة  �لفر�سة  وك��ذل��ك 
�لأع��م��ال و�ملن�ساآت  ري��ادة  جديدة يف جم��ال 
�ملنتجة وم�سروعات دعم  و�لأ�سر  �ل�سغرية 

�لرت�ث و�ملر�سدين �ل�سياحيني.
ج�����اذب�����ة  �مل����ن����ط����ق����ة  �أن  و�أ����������س���������اف 
ل���ال����س���ت���ث���م���ار�ت يف �جل����و�ن����ب �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ل�سياحية و�لزر�عية و�ل�سناعية وحمفزة 
وو�ع�������دة ل��ت��ح��ق��ي��ق ح��ج��م ت���دف���ق ���س��ي��اح��ي 
م��رت��ف��ع ب��ا���س��ت��ق��ط��اب �لأع��������د�د �مل���ت���ز�ي���دة 
�لبينية  �ل�����س��ي��اح��ة  بت�سجيع  �ل�����س��ي��اح  م��ن 
�خلليجية و�لعربية مبا ينعك�س �إيجاباً على 

ن�سب �إ�سهامات هذ� �لقطاع �حليوي �ملهم.
�إن  ق�����ائ�����اًل  و������س����ت����ط����رد �جل�����ب�����ريي 
منطقة  يف  و�لتنموي  �ل�سياحي  �مل�ستقبل 
و�عدة  م�ستقبلية  حقبة  �إلى  يقودنا  ع�سري 
ب��اك��ت��م��ال م��ن��ظ��وم��ة �ل���ك���ف���اء�ت �ل��ب�����س��ري��ة 
و�لرب�مج �ملتنوعة لتحقيق كافة خمرجات 
قاعدة  تت�سكل  وبذلك   2030 �ململكة  روؤي��ة 
�لتنمية  م�سرية  تدعم  متنوعة  �قت�سادية 

و�لبناء بكل كفاءة و�قتد�ر.
م������ن ج����ان����ب����ه ق��������ال م�����دي�����ر م���رك���ز 
للبحوث  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �سلطان  �لأم����ري 
بجامعة  و�ل�سياحية  �لبيئية  و�ل��در����س��ات 
�مللك خالد ورئي�س �لفريق �لبحثي للخطة 
�ل�سياحية  �ملر�كز  لتطوير  �لإ�سرت�تيجية 
و�ملر�كز �ل�ساحلية لتطوير �ل�ساحل بع�سري 
»نتقدم  �ل��و�دع��ي  ح�سني  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ 
ب��ال�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام خ����ادم �حل��رم��ني 

عليا  هيئة  �إن�ساء  على  باملو�فقة  �ل�سريفني 
لتطوير منطقة ع�سري با�سم »�لهيئة �لعليا 
نتقدم  و�أي�����س��ا  ع�����س��ري«،  منطقة  ل��ت��ط��وي��ر 
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل�����س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �أم���ري 
خالد  ب��ن  في�سل  �لأم����ري  ع�����س��ري  منطقة 
تركي  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  ونائبه �ساحب 
و�إد�رة  ب��رئ��ا���س��ة  تكليفهم  ع��ل��ى  ط���الل  ب��ن 
بالتهنئة لأه��ل  ن��ت��ق��دم  ك��م��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة،  ه���ذه 
�لتي  �لهيئة  ه���ذه  ب��اإن�����س��اء  ع�سري  و���س��ك��ان 
به  تتميز  ملا  �ملنطقة  �أن تطور  �مل��اأم��ول  من 
من  و�لتنمية  للتطوير  كبرية  فر�س  م��ن 
مقومات ومو�رد طبيعية متعددة ومتباينة 
من �ساطئ �لبحر �لأحمر �إلى �أعلى �ملناطق 
�جل��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة يف م��رك��ز 
�ل�����س��ودة، ب��الإ���س��اف��ة �إل���ى م��ا تتميز ب��ه من 
يف  ت��اري��خ��ي��ة  وم���وروث���ات  بيئية  خ�سائ�س 
�ملو��سي  �لزر�عة، تربية  �ل�سياحة،  جمالت 

و�لنحل، و�لتجارة.
وت���ت���ك���ام���ل يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ع���دة 
م���ق���وم���ات ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ك��ت�����س��ب��ة وب�����س��ري��ة 
�ملوقع  ت�سمل:  و�ل��ت��ط��ور  للتنمية  توؤهلها 
و�لربية  �جلوية  و�مل�سار�ت  �لإ�سرت�تيجي، 
�لعديدة �لتي تربط �ملنطقة باأجز�ء �ململكة 
و�لدول �لأخرى، و�ل�ساحل �لبحري بطول 
�ملكرمة  مكة  منطقة  �ساحل  ب��ني  كلم   140

و�ل��در����س��ات  �لبحوث  لإج���ر�ء  متخ�س�س 
خالد  �مللك  وجامعة  و�ل�سياحية.  �لبيئية 
ومركز �لأمري �سلطان بن عبد�لعزيز بكل 
ما لديهم من جت��ارب ودر����س��ات وخ��رب�ت 
منطقة  لتطوير  �لعليا  �لهيئة  خدمة  يف 
�أكملت �جلامعة خطة  ع�سري، خا�سة وقد 
ت��ط��وي��ر �ل�����س��اح��ل و�مل���ر�ك���ز �ل�����س��ي��اح��ي��ة يف 
�ملنطقة  �أمري  �سمو  تكليف  ح�سب  �ملنطقة 
�لأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د، وذل�����ك حتت 
�إ�سر�ف معايل مدير �جلامعة �أ.د. فالح بن 
بن  ح�سني  �أ.د  ورئا�سة  �ل�سلمي  �هلل  رج��اء 
مانع �لو�دعي »مدير مركز �لأمري �سلطان 
ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ل��ل��ب��ح��وث و�ل���در�����س���ات 

�لبيئية و�ل�سياحية« للفريق �لبحثي.
وق�����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �مل��ال��ي��ة 
و�لإد�ري��ة بجامعة �مللك خالد د. فايز بن 
�لهتمام  ُت���ربز  نوعية  خ��ط��وة  يف  ظ��ف��رة: 
�ل���ك���ب���ري �ل������ذي ي���ول���ي���ه خ������ادم �حل���رم���ني 
�ل�����س��ري��ف��ني مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وب���ه���دف ل 
�مل��ق��ام  يف  ي�ستهدف  �حل�سيف  ع��ن  يغيب 
يف  وك��ام��ل��ة  ���س��ام��ل��ة  تنمية  �إح�����د�ث  �لأول 
�ل�سياحة يف منطقة ع�سري  �ملنطقة، ودفع 
�إلى �آفاق �أو�سع، ت�سعها يف خارطة �ل�سياحة 
�لعاملية، �سدر �لأمر �مللكي �لكرمي باإن�ساء 
هيئة عليا لتطوير منطقة ع�سري برئا�سة 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �أمري منطقة ع�سري 
و�ساحب �ل�سمو �مللكي نائب �أمري منطقة 

ع�سري نائباً لرئي�س �ملجل�س.
و�أردف »كانت ومل تزل منطقة ع�سري 
�أويل �لأم��ر، وق��د نالت دوم��اً  حمل �هتمام 
على  و�لعمل  �لتنمية  ب��ر�م��ج  م��ن  ن�سيبها 
جعلها �ملتنف�س �ل�سيفي لأبناء �لوطن على 
نحو خا�س و�ملنطقة و�لعامل ب�سكل عام ملا 

تتمتع به من مقومات �سياحية نادرة«.
و�أكد �أن �لقر�ر�ت �جلديدة قد و�سعت 
�للبنات �لأولى لزدهار �ل�سياحة يف ع�سري، 
ذلك �أنها قد �أوكلت �إلى رجال ُعرفو� دوماً 
ب��ال��غ��رية ع��ل��ى �ل��وط��ن وحت��ق��ي��ق �مل��ن��ج��ز�ت، 
وهم ول �سك قادرون على ترجمة �لأهد�ف 

�ملرجوة �لتي كلفو� بها.
وهنيئا  لع�سري،  »ط��وب��ى  قائال  وختم 
لأبنائها، هذه �لقر�ر�ت �حلكيمة و�للتفاتة 
�حلانية من لدن خادم �حلرمني �ل�سريفني 

حفظه �هلل ورعاه«.
من جهته قال �لقت�سادي عبد�لعزيز 
�ل���ع���ب���ي���دي ي����اأت����ي ق������ر�ر خ������ادم �حل���رم���ني 
لتطوير  عليا  هيئة  �إن�����س��اء  يف  �ل�سريفني 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري حل���ر����س���ه ع���ل���ى ���س��م��ول 
�لتنمية لكل �أطر�ف �ململكة و�ل�ستفادة من 
�لإمكانات و�مليز�ت �لقت�سادية لكل منطقة 

من مناطق �ململكة و��ستغاللها �ل�ستغالل 
�أه����د�ف وروؤي����ة �ململكة  �لأم��ث��ل مب��ا يحقق 
�لعهد  ويل  �سمو  عليها  ي�سرف  �لتي   2030

�لأمني.
ونّوه �إلى �أن منطقة ع�سري تعترب من 
تتميز  حيث  �جل��غ��ر�يف  �لتنوع  ذ�ت  �ملناطق 
معتدلة  و�أج������و�ء  مم��ي��زة  خ��الب��ة  بطبيعة 
و�أم����ط����ار م�ستمرة  �ل�����س��ي��ف  ف����رتة  خ����الل 
متاحة  زر�عية خ�سبة  و�أر���س  �لعام  ط��و�ل 
بقية  ع��ن  بها  تتميز  و�سو�حل  لال�ستثمار 
�سياحياً  م��ق�����س��د�ً  جعلتها  و�ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق 

لدول �ملنطقة.
�إن�����س��اء �لهيئة  وق���ال �ل��ع��ب��ي��دي ق���ر�ر 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر ع�����س��ري ���س��وف ي�����س��اه��م يف 
�أف�سل  ح�سول  يف  �ل��روؤي��ة  �أه���د�ف  حتقيق 
�أف�سل  ت�سنيف  على  �سعودية  م��دن  ث��الث 
100 مدينة بالعامل ونقل ع�سري و�أبها على 
�أهم  خارطة  على  وجعلها  �خل�سو�س  وجه 
�جلانب  و�إب���ر�ز  �لعامل  يف  �ل�سياحية  �مل��دن 
�ل���ث���ق���ايف ورف�����ع ك���ف���اءة �خل����دم����ات وزي�����ادة 
تعمل  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �ل�ستثمار  فر�س 
�ل�سياحي  �لنمو  ن�سبة  رفع  �ململكة يف  عليه 
ن�سبة  ت�سل  �أن  �ملتوقع  40% حيث من  �إل��ى 
�إل��ى  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �ل�سياحة 

�أكر من 235 مليار� بحلول 2020.

�ل�سياحية  �ملقومات  تعترب  و�أي�سا  وج��از�ن، 
�مل��ي��اه  ت�����س��اري�����س وم�����س��اق��ط  يف ع�سري م��ن 
و�لتنوع �حل��ي��وي، و�مل��ن��اخ و�ل��ق��رى و�لآث���ار 
�ل���ع���م���ر�ن���ي���ة م����ن �أه������م �مل����ي����ز�ت �ل��ن��وع��ي��ة 

للمنطقة«.
حتتاج  ع�����س��ري  »�إن  �ل���و�دع���ي:  وق����ال 
ل�ستثمار  �جل��ه��ود  لتكامل  ر�ئ���د  ك��ق��ط��اع 
م��ق��وم��ات �جل�����ذب �ل�����س��ي��اح��ي م���ن ت��ن��وع، 
�مل���ن���اط���ق �جل��ب��ل��ي��ة و�ل����ودي����ان و�ل�����س��ه��ول 
�لأحمر،  �لبحر  على  �ل�ساحلية  و�ملنطقة 
�لتنوع �حليوي �ملرتبط بالت�ساري�س و�ملناخ 
و�لثقافية  �لأث��ري��ة  و�مل��ن��اط��ق  و�مل��ت��ن��زه��ات 

و�خل�سرة و�ملدرجات �لزر�عية«.
�مل��ل��ك خالد  �أن ج��ام��ع��ة  �إل����ى  و�أ����س���ار 
ب��ح��ك��م م��وق��ع��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �ل��ت��ي 
�مل��و�رد  �ل��ر�ء و�لتنوع يف  تتميز بكل ه��ذ� 
يف  �أ���س��ي��ل  ع�سو  ه��ي  و�لطبيعية  �لبيئية 
كل �ملنا�سط و�مل�ساهمات �لبحثية و�لعلمية 
�ملنطقة  ل��رتق��ي��ة وت��ط��وي��ر  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
م���ن و�ق�����ع م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ن��ح��و ����س��ت��غ��الل 
�مل��������و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�������س���ورة م�����س��ت��د�م��ة 
ب��ك��ل مقوماتها  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا ل���دع���م �����س���ت���ق���ر�ر �ل��ت��ط��ور 
مركز  �أن�����س��اأت  وق��د  و�ل�سياحي،  �لتنموي 
�لأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز كمركز 

القرارات الملكية تعزز االستثمار في عسير
وتؤسس ألكبر منطقة سياحية في الشرق األوسط
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ملكيني  ب��اأم��ري��ن  ع�سري  منطقة  حظيت 
�مللكي  �ل�سمو  ��ستثنائيني، بتعيني �ساحب 
ب��ن عبد�لعزيز  ب��ن ط���الل  ت��رك��ي  �لأم����ري 
�إن�ساء  نائبا لأمري �ملنطقة، و�ملو�فقة على 
هيئة تطوير ملنطقة ع�سري، حمققة حتول 
كبري� يف �حلر�ك �لقت�سادي مع تاأكيد�ت 
بالعمل على �لتطوير �ل�سامل ملدينة �أبها، 
وبقية �ملحافظات �لعمر�ين، و�لقت�سادي، 
و�لجتماعي، و�لثقايف، وتوفري �حتياجات 

�ملنطقة من �ملر�فق �لعامة و�خلدمات.
�جل��دي��دة  �لهيئة  ت��ك��ون  �أن  وينتظر 
بني  م�سرتكة  �أر���س��ي��ة  ع��ل��ى  ع��م��ل  من�سة 
منها  وتنطلق  �خل��دم��ي��ة،  �جل��ه��ات  جميع 
�ملنطقة،  يف  �جل��ه��ات  ه���ذه  �أع���م���ال  جميع 
�لأع��م��ال  ه��ذه  فاعلية  زي���ادة  ي�سمن  مب��ا 
يف حت��ق��ي��ق �ح���ت���ي���اج���ات م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ومعاجلة  �لثغر�ت  و�سد  بينها  و�لتن�سيق 
�ل�سلبيات و�لعمل على حل جميع �مل�ساكل 
�ل��ت��ي ت��ع��رت���س ع��م��ل �أي ج��ه��ة، و����س��ت��الم 
�مللفات �لعالقة منذ �سنو�ت لتطوير و�سط 
�مل�سار�ت  وت�سغيل  م�سيط،  وخمي�س  �أب��ه��ا 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة ودع������م حت��ق��ي��ق ح���ل���م دخ����ول 
�لأول��ى  للمرة  عاملية  جن��وم  خم�س  ف��ن��ادق 
بعد م�سرية ت�سل �إلى 40 عاماً يف �سناعة 

�ل�سياحة �لوطنية.
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ورف���ع 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، ح�����س��ن بن 
معجب �حلويزي نيابة عن قطاع �لأعمال 
و�لق���ت�������س���اد �ل��ت��ه��ن��ئ��ة خل�����ادم �حل��رم��ني 
عبد�لعزيز،  ب��ن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 
�مللكي  �ل�سمو  �لأم��ني �ساحب  وويل عهده 
�لأم��ري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، 
ول�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن 
خالد بن عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري، 
بن  تركي  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  ول�ساحب 
�أم��ري منطقة  نائب  بن عبد�لعزيز  طالل 
�مللكية  �ل��ق��ر�ر�ت  ���س��دور  ع�سري،مبنا�سبة 

�ملباركة.
و�أ�سار �حلويزي �إلى �أن هذه �لأو�مر 
�مل���ب���ارك���ة دع������وة م����ن �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة 
و�لو�عدة  �ل�سابة  �لدماء  و�سخ  للتجديد 
�جلهود  لتقدم  �ململكة،  ومفا�سل  باأجهزة 
و�لأع���م���ال �جل��دي��دة و�مل��ت��ط��ورة و�مل��ف��ي��دة 
ل��ل��وط��ن، لف��ت��ا �إل���ى �أن ه���ذه �لخ��ت��ي��ار�ت 
����س���ي���ك���ون ل���ه���ا �أك�������رب �لأث���������ر ع���ل���ى ك���اف���ة 

�لقطاعات �لعاملة بالوطن.
�أم�����ر خ���ادم  �أن  و�ع���ت���رب �حل����وي����زي 
�حلرمني �ل�سريفني باملو�فقة على �إن�ساء 

وفق  ي��اأت��ي  ع�سري  منطقة  تطوير  هيئة 
روؤية �ساملة نحو �آفاق �مل�ستقبل وحتقيقا 
تنمية  حتقيق  يف  �هلل،  �أي����ده  له��ت��م��ام��ه، 
وتاأكيد�  �ململكة،  مناطق  جلميع  متو�زنة 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ن��ي��ت  �ل���ت���ي   ،2030 ل����روؤي����ة 

�ل�ساملة لكافة مناطق �ململكة.
وق�������ال »�أذك���������ر ه���ن���ا م����ا ق����ال����ه ويل 
�ل��ع��ه��د ب���اأن ه��ن��اك �أ���س��ول �سخمة ج��د�، 
وه���ي م��ن��اط��ق مل ت��ط��ور ب��ع��د يف �مل��ج��ال، 
خ�سو�سا �ل�سياحي �أو غريه من �ملجالت، 
�إلى  حجمها  ي�سل  �أن  �أتوقع  �أ�سول  هذه 

ترليون ريال �سعودي«.
بدوره �أكد نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�إبر�هيم فلقي، على  �أبها، �ملهند�س  غرفة 
�ململكة  روؤي���ة  لتعزز  ج���اءت  �ل��ق��ر�ر�ت  �أن 
�ملنا�سب  يف  بال�سباب  بال�ستعانة   2030
�ل���ق���ي���ادي���ة، ح��ي��ث �أن���ه���م �ل����ق����ادرون على 
قد  �ل��ت��ي  �حلقيقية  �لتحديات  مو�جهة 
فاإن  وبذلك  �لوطن،  وتنمية  تطور  تهدد 
�لأو�مر �ملباركة تدعم �خلطة �لتطويرية 
و�إنفاذ كافة �لروؤى �ملتعلقة بها مع تدعيم 

�ملقّومات �لالزمة لذلك.
و�أ��������س�������اد ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س جم��ل�����س 
�مل��غ��رتف  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �أب��ه��ا  غ��رف��ة  �إد�رة 

ب����الأو�م����ر �مل��ل��ك��ي��ة، و�ل���ت���ي ه���دف���ت �إل���ى 
دف����ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة من 
خ���الل �ل���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ك��ف��اء�ت و�مل��و�ه��ب 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل�������س���اب���ة وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
باإن�ساء  ع�سري  ملنطقة  �ملحلية  �لتنمية 
هيئة لتطويرها وتعيني معايل �ملهند�س 
�ل�سلطان ومندوبني  �إبر�هيم بن حممد 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى رف���ي���ع م���ن �جل���ه���ات ذ�ت 
�ل��ع��الق��ة م��ع ث��الث��ة �أع�����س��اء م��ن �أه���ايل 
�ل�سخ�سية(  )ب�سفاتهم  ع�سري  منطقة 
من ذوي �خل��ربة يف جمال عمل �لهيئة، 
ل���ت���ت���و�ف���ق م����ع �مل������ب������ادر�ت �ل���ت���ي ي��ع��ت��زم 
تنفيذها  �لعامة  �ل�ستثمار�ت  �سندوق 
ل��ت��ط��وي��ر �مل��ن��ط��ق��ة ���س��م��ن ح��زم��ة ب��ر�م��ج 
و�لتطوير  �لتحتية  �لبنى  بتطوير  تعنى 
�ل��ع��ق��اري ع��رب ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت �لتي 
ت��ه��دف �إل����ى ت��ع��ظ��ي��م ق��ي��م��ة �أر��������س غري 
�ل�سعيد  على  ع��و�ئ��د  وحتقيق  م�ستغلة 

�لقت�سادي و�لجتماعي و�ملايل.
ويف �مل���ج���ال �ل�����س��ي��اح��ي �أك����د م��دي��ر 
ع�����ام ف�����رع �ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
و�لرت�ث �لوطني و�أمني جمل�س �لتنمية 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة ب��ع�����س��ري، �مل��ه��ن��د���س حممد 
جهد�  ت��األ��و�  ل��ن  �لهيئة  �أن  على  �لعمرة 

لتقدمي كافة ما ميكن لإجناح تلك هيئة 
 17 مقدمتها  يف  ع�سري،  منطقة  تطوير 
�لبنية  لتطوير  ك���ربى  مل�����س��اري��ع  در����س��ة 
�لأ����س���ا����س���ي���ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة ع��م��ل��ت �أم���ان���ة 
�ملخطط  وت�سمل  �ل��ف��رع  برفقة  �ملنطقة 
مر�كز  و�إن�����س��اء  �أب��ه��ا،  �سما  مل�سروع  �ل��ع��ام 
معلومات �سياحية، وم�سروع تطوير قلعة 
�سم�سان، و�إن�ساء مدينة لل�سباب باحلبلة، 
وم�سروع  �آل��ي��زي��د،  ط��ور  متنزه  وتطوير 
مدينة �لت�سوق �لعاملية باملطار، ومنتجع 
�ل��ق��ح��م��ة �ل�����س��ي��اح��ي، وت��ط��وي��ر ج��زي��رة 
�ملتنزه  مع  بي�سة  و�سط  وتطوير  كدنبل، 
�ل�سحر�وي يف �ل�سايرة ببي�سة، وتطوير 
و�سط  ت�سمل  �لنما�س  يف  م�ساريع  ع��دة 
�لنما�س مع متنزه جبل مرير بالنما�س، 
وم���ت���ن���زه �لأم�������ري ���س��ل��ط��ان ب����ن ���س��ل��م��ان 
بالنما�س،  عليان  �آل  وق��ري��ة  بالنما�س، 
بني  �سفا  ومتنزه  عمر،  بني  �سد  ومتنزه 

عمر، وتطوير متنزه �سيبانة ببلقرن.
ه������ذ� ب����الإ�����س����اف����ة �إل��������ى در�������س�����ات 
�قت�سادية خلم�سة م�ساريع متلكها �أمانة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ع���رب م��ك��ت��ب ����س��ت�����س��اري 
عاملي �سملت منتجعا �ساطئيا على �لبحر 
�لأح����م����ر، وم���رك���ز �ل���ري���ا����س���ات �مل��ائ��ي��ة، 

�ل�سياحة  و�سوق ذو طر�ز تر�ثي، ومركز 
و�ملم�سى  �ل�سيفي،  و�ملخيم  �ل�ست�سفائية 
�لهيئة  در�ستها  �أخ��رى  وم�ساريع  �ملعلق، 
وه��ي:  �ل��ع��الق��ة،  ذ�ت  للجهات  وقدمتها 
����س���وق �ل���ث���الث���اء مب��دي��ن��ة �أب����ه����ا، �مل��رك��ز 
م�����س��ي��ط، منتجع  ب��خ��م��ي�����س  �حل�������س���اري 
وحت�سني  �لبلدية(،  )مع  بتنومة  �ملحفار 
و���س��ط ���س��ب��ت �ل��ع��الي��ا، وم��ن��ط��ق��ة ���س��الل 

�لدهناء بتنومة، وقرية و��سط ببي�سة.
ولفت �لعمرة �إلى وجود 416 موقعا 
�أثريا مدرجة يف �ل�سجل �لوطني لالآثار 
 4 م��ن  �أك��ر  ع��ن  للتطوير، ف�سال  قابلة 
�مل��و�ق��ع  ت��ر�ث��ي��ة، ناهيك ع��ن  �آلف ق��ري��ة 
�لطبيعية �ملنت�سرة، وهي قابلة لحت�سان 

كربى �مل�ساريع �ل�سياحية.
ك��م��ا ن���وه �ل��ع��م��رة �إل����ى �أن �ل��ق��ط��اع 
�ل���ف���ن���دق���ي ي�������س���ج���ل من������و� م���ت���و�����س���ال، 
ك���ان �آخ����ره م��ا �أ����س���ار �إل��ي��ه ت��ق��ري��ر قطاع 
لل�سياحة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �ل���س��ت��ث��م��ار 
و�ل�������رت�ث �ل���وط���ن���ي ع���ن �ف���ت���ت���اح ث��الث��ة 
�لإن�ساء  فندقا حت��ت   23 ووج���ود  ف��ن��ادق، 

خالل �لعام �ملا�سي 2017.

�مل�سدر: �سحيفة »�لريا�س«

كنوز المنطقة االستثمارية..
28 دراسة لتطوير مواقع سياحية

و 4000 قرية تراثية و 23 فندقا تحت اإلنشاء
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يحيى التيهاني

�لأم���ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�سمو  ���س��اح��ب  تفقد 
�أمري  بن عبد�لعزيز  بن خالد  في�سل 
ع�سري  ق��ري��ة  م��وؤخ��ر�،  ع�سري  منطقة 
�مل�ساركة يف �ملهرجان �لوطني للرت�ث 
����س��ت��ق��ب��ال �سموه  و�ل��ث��ق��اف��ة. وك���ان يف 
�لأم��ري  �سمو  �لوطني،  �حل��ر���س  وزي��ر 
خ��ال��د ب���ن ع���ي���اف، ورئ��ي�����س �ل�����س��وؤون 
�خل��ا���س��ة مب��ك��ت��ب ���س��م��و �أم����ري ع�سري 
ب���ن م�����س��رف، رئ��ي�����س �للجنة  ف��ي�����س��ل 
�ل��ع��ل��ي��ا مل��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �مل�������س���ارك���ة يف 
�ملعايل  �أ�سحاب  �جلنادرية، وعدد من 

و�ل�سعادة ووجهاء �ملنطقة.
م���ع���ر����س  يف  ������س�����م�����وه  وجت�����������ول 
ل�����س��رح مف�سل  و����س��ت��م��ع  �حل���رف���ي���ني، 
م���ن �أم����ني ج��م��ع��ي��ة �ل���رب ع���ن �مل��ع��ر���س 
وحمتوياته، و�حلرفيني ودعم �جلمعية 
�سموه  وت�سلم  وم�ساريعهم،  لأن�سطتهم 
ه����د�ي����ا ق���دم���ه���ا ع�����دد م����ن �حل��رف��ي��ني 
مثمنني ل�سموه دعمه �لالحمدود لهم 

قبل و�أثناء م�ساركتهم.
ودّون �سموه دعاءه ل�ساحب �ل�سمو 
�مل��ل��ك��ي �لأم����ري م��ن�����س��ور ب��ن م��ق��رن بن 
عبد�لعزيز رحمه �هلل على لوحة حتمل 

�سورة �لر�حل يف جناح �لقرية. 
وجت�����ول ���س��م��وه يف ق�����س��ر �ل��ط��ني 
مف�سل  ل�سرح  و��ستمع  �حلجر،  وق�سر 
�ل��ت��ي �سهدتها  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ن م��ر�ح��ل 
�ل���ق���ري���ة، ك��م��ا ���س��اه��د ���س��م��وه يف ق�سر 
ع�����س��ري ب��ال�����س��ي��اف��ة �مل��ل��ك��ي��ة �ل��ع��رو���س 
�ل�������س���ع���ب���ي���ة و�ل����ف����ل����ك����ل����ور�ت، ث�����م ك���رم 

�لد�عمني و�مل�ساركني و�ملنظمني.
ما  �أن  ت�سريحه  يف  �سموه  و�أك���د 
وتطوير  حت�سني  من  �لقرية  �سهدته 
وع��م��ل م�����س��ت��م��ر ي���اأت���ي ���س��م��ن خطط 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����س��ني  �لإم�������ارة 
ل��ل��ق��ري��ة، و ت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ات �ل������زو�ر يف 
ت��و���س��ي��ع د�ئ�����رة م�����س��ارك��ة �مل��ن��ط��ق��ة، ل 
�لقرى  �أك���ر  م��ن  تعترب  و�أن��ه��ا  �سيما 
زو�ر  ق����ب����ل  م�����ن  وم����ق���������س����د�  زي����������ارة 
�مل�سوؤولية؛  ي�ساعف  مما   �جلنادرية، 
�ل���زو�ر  لتطلعات  يرتقي  م��ا  لتقدمي 
و���س��ت�����س��ه��د �ل��ق��ري��ة �ك��ت��م��ال �لأع���م���ال 

وتنويع �مل�ساركات م�ستقبال.
و�ل���رت�ث  �ل��ت��اري��خ  �أن  �سموه  و�أك���د 
و�لثقافة مرتكز�ت �أ�سا�سية و�أمانة على 
عاتقنا، يجب �أن نحافظ عليها ونوليها 
ج���ل �ه��ت��م��ام��ن��ا؛ ل��ت��ق��دمي��ه��ا ل��الأج��ي��ال 
فريد،  بتنوع  غنية  فاململكة  و�ل�����زو�ر. 
ومنطقة ع�سري تعد �إحدى �ملناطق �لتي 
ت��زخ��ر مب����وروث ث��ق��ايف ت��اري��خ��ي مميز، 
جعلها قبلة لزو�ر �جلنادرية، وهو �لأمر 
�لذي �ساعف م�سوؤولياتنا،  لال�ستمر�ر 

يف �لتميز ومو��سلة ذلك.
من�سوبي  �سموه على جهود  و�أثنى 
حممد  �ل�سيخ  ورئي�سها  �ل��رب  جمعية 
معر�س  نظمت  �لتي  باأبها،  فحا�س  بن 
�حلرفيني و�حلرفيات و�لأ�سر �ملنتجة، 
م��ث��م��ن��ا ج���ه���وده���ا �مل���م���ي���زة يف رع���اي���ة 
بغية  وتاأهيلها،  وتدريبها  �لأ���س��ر  تلك 
�أ�سر  �إل��ى  م�ستهلكة  �أ���س��ر  م��ن  حتويلها 
�للجان  �سموه  و�سكر  وفاعلة.   منتجة 
جهودهم  على  ع�سري  قرية  يف  �ملنظمة 
على  وح��ر���س��ه��م  �ل��ي��وم��ي��ة  ومتابعتهم 

�سري �لعمل على �أكمل وجه.

أمير منطقة عسير يتفقد قرية عسير بالجنادرية
ويعلن استمرار تطويرها
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مل تغب �جناز�ت �لر�حل �لأمري من�سور 
ب��ن م��ق��رن ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم��ري 
منطقة ع�سري، رحمه �هلل، عن فعاليات 
يف  و�لثقافة  للرت�ث  �لوطني  �ملهرجان 
دورته �حلالية، �لذي و�سع ن�سب عينيه، 
رحمه �هلل، �هتمامات �ملو�طن يف منطقة 
�لأول��ى وتوليه مهام  ع�سري، منذ وهلته 
ع��م��ل��ه ن��ائ��ب��ا لأم�����ري �مل��ن��ط��ق��ة ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 
ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �أم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري، 
�أن رحل �سموه ورفاقه، رحمهم �هلل  �إلى 
�لوجهات  �أبرز  جميعا، وهم يقفون على 
ويتفقدون  ع�سري  منطقة  يف  �ل�سياحية 
م�ستقبل  ل��ه��ا  ل��ري���س��م��و�  م�����س��روع��ات��ه��ا 
ليحققو�  �لأولى  لبناتها  وي�سعو�  و�عد، 

لأهاليها وزو�رها غد م�سرق.

من زوار جناح عسير في الجنادرية
إلـى األمير منصور بن مقرن: »لن ننساك«

���د ج���ن���اح م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري  وج�������سّ
للرت�ث  �لوطني  �ملهرجان  يف  �مل�سارك 
و�ل���ث���ق���اف���ة، م���ع���اين �حل�����ب و�ل����وف����اء 
لالأمري من�سور بن مقرن بتخ�سي�س 
ث��الث��ة �أرك�����ان يف م��ع��ر���س �حل��رف��ي��ني 
من�سور  �لأم����ري  ���س��ورة  يجمع  �أول��ه��ا 
�لذين  �ل�ع�سرة  ومر�فقيه  م��ق��رن  ب��ن 
و�فتهم �ملنية �إثر حتطم �ملروحية �لتي 
بعبارة  مذيلة  ع�سري،  يف  تقلهم  كانت 
�سورة  حتمل  و�لثانية  نن�ساكم«،  »ل��ن 
�ملهرجان  زو�ر  ك�ساها  �أن  بعد  �سموه 
باملل�سقات �لتي حتمل ق�س�س �لأعمال 
�خل���ريي���ة و�مل�����س��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي 
و�إق���ر�ر�ه���ا  تنفيذها  يف  �سموه  ���س��ارك 
و�إف��ت��ت��اح��ه��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، �إل����ى ج��ان��ب 
ع��ل��ى رح��ي��ل��ه،  ع���ب���ار�ت �حل����زن و�لأمل 

�مل��ل��ك��ي  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  ودون 
�لأمري في�سل بن خالد بن عبد�لعزيز 
زي��ارت��ه  ع�����س��ري، خ���الل  �أم����ري منطقة 
�جلنادرية،  لقرية ع�سري يف  �لتفقدية 
م���دون���ة ���س��ج��ل ف��ي��ه��ا: »رح���ل���ت �أخ���ي 
ذكرى  نفو�سنا  يف  تركت  وق��د  من�سور 
ل��ن ت��ن�����س��ى، رح��م��ك �هلل، وم��ر�ف��ق��ي��ك 
يتغمد  �أن  تعالى  �هلل  د�عيا  �ل�سرفاء«، 
�لأم������ري م��ن�����س��ور ب���ن م���ق���رن ب��و����س��ع 
رح��م��ت��ه وف�����س��ل��ه وم���ن رح���ل م��ع��ه من 
�لرجال �لأوفياء �للذين خدمو� دينهم 
�أك��م��ل  ع��ل��ى  �أم��ان��ت��ه��م  و�أدو�  ووط��ن��ه��م 

وجه.
�ل�سمو  �أ�سحاب  من  ع��دد  و�سجل 
�مل���ل���ك���ي �لأم���������ر�ء و�أ�����س����ح����اب �مل���ع���ايل 
د�خ��ل  م��ن  �ل��ق��ري��ة  وزو�ر  و�لف�سيلة 

�مل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا م��دون��ات��ه��م �ل��ت��ي 
�إلى  �بتهال  قلوبهم من  تن�سح مبا يف 
�هلل ودع��اء ب��اأن يرحم �لأم��ري من�سور 
�حلادثة  تلك  وم��ن معه يف  ب��ن مقرن 

�لأليمة.
و�أع���رب���ت ���س��اح��ب��ة �ل�����س��م��و �مللكي 
�لأم�������رية ن�����ورة ب��ن��ت ���س��ع��ود ب���ن فهد 
ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ح���رم ���س��اح��ب �ل�سمو 
بن  م��ق��رن  ب��ن  من�سور  �لأم���ري  �مللكي 
�سكرها  ع��ن  �هلل،  رح��م��ه  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
لكل من �آزرها وو��سها يف فقد �ل�سهيد، 
�لذي توفاه �هلل وهو يوؤدي عمله ويقوم 
�أن  بو�جبه جتاه وطنه، مبينة �سموها 
�لأمري من�سور بن مقرن، رحمه �هلل، 
ويتابع  �ملنطقة  �أب��ن��اء  ه��م  يحمل  ك��ان 
موؤكدة  �أوق��ات��ه،  ك��ل  يف  تفا�سيلها  �أدق 

�أنه رحل �ساخما خمتتما حياته بجملة 
م����ن �مل�������س���اري���ع و�ل�����رب�م�����ج �خل���ريي���ة 
�ستكون  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��وي��ة و�خل��دم��ي��ة 
ب��ال �سك ���س��اه��د� ل��ه يف خ��دم��ة �لدين 

و�لوطن.
�سعود  بنت  ن��ورة  �لأم���رية  وثمنت 
زو�ر  �سجلها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  �مل�����س��اع��ر 
وك���ذل���ك   ، �مل���ه���رج���ان يف �جل����ن����ادري����ة 

مهرجانات ع�سري �لأخرى.
بكل  �حتفاظها  �سموها،   و�أك���دت 
�لأم��ري  يف  دون���ت  كلمة  وك��ل  ق�سا�سة 
من�سور بن مقرن، رحمه �هلل، و�أن ذلك 
�ل�سعودي  �ل�سعب  على  بغريب  لي�س 
�أحب قيادته، وجتلى ذلك  �لويف �لذي 
�ل��ق��ي��ادة  ب��ني  �ل��ت��الح��م  �أروع ���س��ور  يف 

و�ل�سعب �لعظيم .

�لأع��ني  تكنه  م��ا  �سطورها  ب��ني  لتنر 
وتقدير  حمبة  م��ن  �ل�سدور  وتخفيه 
ودع�����اء ل���الأم���ري م��ن�����س��ور ب���ن م��ق��رن، 
�لإن�سانية  مو�قفه  �أب���رز  م�ستذكرين 
�لتي �سجلها، رحمه �هلل، خالل زيار�ته 
وجولته يف �ملنطقة، مذيلني ر�سائلهم 
يتغمد  �أن  ت��ع��ال��ى  �هلل  �إل���ى  ب��ال��ت�����س��رع 
ومر�فقيه  م��ق��رن  من�سوربن  �لأم���ري 
بو��سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته.

�لأخ����رية  �ل��ل��وح��ة  ت�ستوقف  ك��م��ا 
زو�ر �جلناح بعبارة دونها خالل زيارته 
ذيلها  باأبها  �لدعوية  �لرب�مج  لإحدى 
بتوقيعه، كان من �سمن ما قاله فيها، 
رحمه �هلل: »لقد �سعدت بزيارتي لهذه 
جمعية  مظلة  حت��ت  �مل��ب��ارك��ة  �خليمة 

�لرب باأبها و�أ�سكر �لقائمني عليها«.
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إنفوغرافيك

�أك�����د ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري 
حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل 
�ل��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�مل��وج��ة  �أن  �هلل،  حفظه  �ل���دف���اع،  وزي���ر 
�جل���دي���دة م��ن �لإ���س��الح��ات ج���زء من 
�لعالج ب� »�ل�سدمة« �لذي ُيعد �سروريا 
لتطوير �حلياة �لثقافية و�ل�سيا�سية يف 

�ململكة.
و�أ����س���اف يف م��ق��اب��ل��ة م���ع �ل��ك��ات��ب 
�سحيفة  ن�سرتها  �إغ��ن��ات��ي��و���س،  ديفيد 
»و����س��ن��ط��ن ب���و����س���ت« �لأم���ريك���ي���ة، �أن 
�لتغيري�ت تعد جوهرية لتمويل تنمية 
�إي��ر�ن  مثل  �أعد�ئها،  ومكافحة  �ململكة 
و�سرعتها  �لتغيري  وت���رية  �ت�����س��اع  و�أن 

ُيعترب�ن �سروريان للنجاح.
وتابع »�إن �ل�سدمة كانت �سرورية 
�أي�����س��ا لكبح �ل��ت��ط��رف، وه���ي حم��اول��ة 
ُطبقت  �لتي  �ملمار�سات  تطبيق  لإع��ادة 

يف ع�سر �لنبي �لكرمي.
ي��ك��ون  »ع��ن��دم��ا  �ل��ع��ه��د  ويل  وز�د 
ل��دي��ك ج�����س��د م�����س��اب ب��ال�����س��رط��ان يف 
عليك  �لف�ساد،  �سرطان  �أع�سائه،  ك��ل 
فاإن  و�إل  �لكيماوي،  �لعالج  ��ستخد�م 

�ل�سرطان �سيلتهم �جل�سم«.
لن  �مل��م��ل��ك��ة  »�إن  ق���ائ���ال  و�أردف 
�مليز�نية  �أه����د�ف  حتقيق  م��ن  تتمكن 

دون و�سع حد لهذ� �لنهب«.
وع����ن �لأو�م�������ر �مل��ل��ك��ي��ة �لأخ�����رية 
�لتي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �إن  �ل��ع��ه��د  ويل  ق���ال 
�لأ�سخا�س  لتوظيف  �أعلنت هي جهود 
�أ����س���ح���اب »�ل���ط���اق���ة �ل��ع��ال��ي��ة« �ل��ذي��ن 
�لع�سرنة  �أه���د�ف  حتقيق  ي�ستطيعون 

»نريد �لعمل مع �لطموحني«.
وقال ويل �لعهد �إنه يحظى بدعم 
�ل�سباب  ق��ب��ل  م��ن  ف��ق��ط  لي�س  �سعبي، 
�ل�سعودي �لقلق، و�إمنا �أي�سا من �أفر�د 

�لعائلة �ملالكة.
وع����ن �ل��ي��م��ن �أف�����س��ح حم��م��د بن 
���س��ل��م��ان ع���ن خ��ط��ط ط��م��وح��ة حل�سد 
�ل���ق���ب���ائ���ل �ل��ي��م��ن��ي��ة ����س���د �حل��وث��ي��ني 

ود�عميهم �لإير�نيني يف �ليمن.

ولي العهد لـ 
»واشنطون بوست«:
وضعنا حدا للنهب.. 

وما حدث عالج
بـ »الصدمة«
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أخبار الجامعة

سعيد العمري
 

ن��ي��اب��ة ع���ن ���س��م��و �أم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري في�سل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، حفظه �هلل، 
د���س��ن  م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ 
�ل�سلمي،  �هلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح  �ل��دك��ت��ور 
حفل �نطالق فعاليات برنامج �جلامعة 
�ل�ساد�س  و�لتثقيفي  و�لتوعوي  �ل�سحي 

�ملقام يف حمافظة بلل�سمر .
وعرّب �ل�سلمي يف كلمة �ألقاها خالل 
ل�سمو  �سكره  �لفتتاح، عن خال�س  حفل 
�أمري �ملنطقة على رعايته لهذ� �لربنامج 
�لذي يحظى باهتمام كبري ودعم مبا�سر 
لن  �جلامعة  �أن  على  موؤكد�  �سموه،  من 

للمجتمع،  خدماتها  ت��ق��دمي  يف  ت��ت��اأخ��ر 
وم��ا تقوم به خ��الل ه��ذ� �لربنامج جزء 
م���ن و�ج��ب��ه��ا جت����اه جم��ت��م��ع��ه��ا، ���س��اك��ر� 
على  �لقائمني  من�سوبي �جلامعة  جميع 

�إجناح �لربنامج.
جناحات  حقق  �ل��ربن��ام��ج  �أن  و�أك���د 
ك���ب���رية يف �ل�������س���ن���و�ت �ل�����س��اب��ق��ة. وه���ذه 
�ل����ن����ج����اح����ات ن����ت����اج ج����ه����ود م�����س��رتك��ة  
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع �إم�������ارة ع�����س��ري وك��ل��ي��ات 
وعماد�ت �جلامعة، منوها باأن �لربنامج 
وت��ط��وي��ر�،  حت�سينا  �سهد  �ل�����س��ن��ة  ل��ه��ذه 
وحتى  �لآخ����رة  ج��م��ادى   5 م��ن  وي�ستمر 
�إذ �سي�سهد زيار�ت ��ست�ساريني  19 رجب، 
وحما�سر�ت،  ون��دو�ت  �لطب  كليات  من 
بلل�سمر  حمافظة  يف  دور�ت  �إل��ى  �إ�سافة 

أمير عسير يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالجامعة

برعاية أمير منطقة عسير
الجامعة تطلق برنامجها

الصحي التوعوي التثقيفي السادس ببللسمر
ومت���ت���د �إل�����ى حم��اف��ظ��ة ت��ن��وم��ة وم��رك��ز 
ب��ل��ل��ح��م��ر. و�أ����س���اف م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �أن 
�أكرب  �إلى  �إلى �لو�سول  �لربنامج يهدف 
�سريحة من �ملجتمع يف تلك �ملحافظات، 
منوها �إلى �أنه �سوف يكون هناك �أ�سبوع 
�سكر  . كما  بلل�سمر  ختامي يف حمافظة 
�لربنامج  يف  �مل�ساركني  جميع  �ل�سلمي 
�ل�����س��ح��ي �ل�����ذي وع����د ب�����اأن ي�����س��ت��م��ر يف 

�ل�سنو�ت �لقادمة.
�جلامعة  وكيل  �أو���س��ح  جانبه،  م��ن 
ل��ل��ت��ط��وي��ر و�جل������ودة �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
م���رزن �ل�����س��ه��ر�ين ب���اأن �ل��ربن��ام��ج ي��اأت��ي 
�إدر�ك������ا م��ن �جل��ام��ع��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
يف  و�ملوؤ�س�سات  �لأف����ر�د  جلميع  متميزة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، و�ن���ط���الق���ا م���ن روؤي����ة 

ور����س���ال���ة �جل���ام���ع���ة �ل���ت���ي ت��رت��ك��زع��ل��ى 
�لتعليمية  �جل��و�ن��ب  م��ن  حم��اور  ثالثة 

و�لبحثية و�خلدمة �ملجتمعية.
�أن  �إل��������ى  �ل���������س����ه����ر�ين    و�أ�������س������ار 
�لربنامج ي�سمل قو�فل طبية وعالجية 
وتوعوية  تثقيفية  وبر�مج  متخ�س�سة، 
��ر ل��ه��ا �جل��ام��ع��ة ك��اف��ة  م��ت��م��ي��زة، ت�����س��خِّ
 48 �ستقام  حيث  وطو�قمها،  �إمكاناتها 
حم��ا���س��رة يف ك��ل��ي��ات �ل��ب��ن��ني و�ل��ب��ن��ات 
و24  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  يف  كلمة  و29 
�ل��دور  يف  و10حما�سر�ت  جمعة  خطبة 
�ل��ن�����س��ائ��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ �ل�����ق�����ر�آن، و 30 
حما�سرة يف �مل�ساجد. بالإ�سافة لزيارة 
م�����س��ت�����س��اري��ن م���ن �مل���دي���ن���ة �جل��ام��ع��ي��ة 

مل�ست�سفى بلل�سمر .

�لطرفني  م��ن  م�سرتك  �إمي���ان  �سمن 
حتت  �لإي��ج��اب��ي��ة،  ون��ت��ائ��ج��ه  باأهميته 
�لتعليمية  »�ملوؤ�س�سات  �لعاملي  �ل�سعار 
�ل���ذي يعني تقدير  �ل�����س��الم«  وث��ق��اف��ة 
�مل��وؤ���س�����س��ات  ب��ه  �ل���ذي ت�سطلع  �ل����دور 
�لتوعية،  ر�سائل  خ��دم��ة  يف  �لثقافية 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ب��ا���س��ت��م��ر�ر �مل��دي��ري��ة 
�مل��دين، وهو ما نرجو�  �لعامة للدفاع 
�لزمالء  تعاون  خ��الل  نحققه من  �أن 

بالدفاع �ملدين باملنطقة«.
�سمو  توجيهات  �أن  �ل�سلمي  و�أك��د 
�أمري منطقة ع�سري تاأتي موؤكدة د�ئما 
�لقطاعات  ب��ني  �مل�ساركة  �أهمية  على 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، وم���ا رع��اي��ت��ه 
حفظه �هلل حلفل تد�سني هذه �ملنا�سبة 

�إّل تاأكيد على ذلك.
�لدفاع  مدير  �أو�سح  جانبه،  من 
عازي  �لعميد  ع�سري  مبنطقة  �مل��دين 
بن يحيى �لأملعي، باأن مديرية �لدفاع 
�مل������دين مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب��ال��ت��ع��اون 
م���ع �جل���ام���ع���ة، �أن���ه���ت ����س��ت��ع��د�د�ت��ه��ا 
ل��الح��ت��ف��ال ب���ال���ي���وم �ل���ع���امل���ي ل��ل��دف��اع 

سعيد العمري
 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  برعاية 
في�سل بن خالد بن عبد�لعزيز، �أمري 
�جلامعة،  ت�ست�سيف  ع�سري،  منطقة 
�ل��ي��وم �لأح����د ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �لعاملي 
للدفاع �ملدين، و�لتي تنظمها مديرية 
�لدفاع �ملدين مبنطقة ع�سري، بامل�سرح 

�جلامعي باملدينة �جلامعية يف �أبها.
و�أك�������د م���ع���ايل م���دي���ر �جل��ام��ع��ة 
�لأ�����س����ت����اذ �ل���دك���ت���ور ف���ال���ح ب����ن رج����اء 
�جلامعة  ��ست�سافة  �أن  �ل�سلمي  �هلل 
ل��ف��ع��ال��ي��ات »�ل����ي����وم �ل���ع���امل���ي ل��ل��دف��اع 
�جلامعة  لوعي  تاأكيد�  ياأتي  �مل��دين«، 
ب��اأه��م��ي��ة �ل�����دور �ل��ف��اع��ل �ل����ذي ي��ق��وم 
�لأرو�ح  �إن���ق���اذ  يف  �مل����دين  �ل���دف���اع  ب���ه 
و�مل����م����ت����ل����ك����ات، وجت�������س���ي���د� ل��ت��ق��دي��ر 
�جلامعة ومن�سوبيها للجهود �لوطنية 
و�لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ك��ب��رية �ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا 

رجاله �لأبطال. 
�ل���ت���ع���اون بني  ه����ذ�  �أن  م�����س��ي��ف��ا 
�جلامعة ومديرية �لدفاع �ملدين ياأتي 

عامليا  يقام  و�ل��ذي  �لعام،  لهذ�  �مل��دين 
ب�سكل �سنوي يف �لأول من مار�س من 

كل عام.
و�أ������س�����اف �لأمل����ع����ي ب������اأن �مل��م��ل��ك��ة 
�ملديرية  يف  ممثلة  �ل�سعودية  �لعربية 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل����دين، ت�����س��ارك دول 
�ل��ع��امل يف �لح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي 
�ملنظمة  �إ���س��ر�ف  �مل��دين، حتت  للدفاع 
�لدولية للحماية �ملدنية بجنيف �لتي 
تعد �أهم و�أعلى منظمة عاملية تخت�س 

بالدفاع �ملدين.
�ملدين  �لدفاع  حر�س  �أن  و�أردف، 
على تعزيز قدر�ته وزيادة تفاعل كافة 
ف��ئ��ات �ملجتمع م��ع ر���س��ال��ت��ه وم��ه��ام��ه، 
ي���اأت���ي يف �إط�����ار ���س��ع��ي��ه ل��ل��ح��ف��اظ على 
م���ق���در�ت وث������رو�ت �ل���وط���ن وح��م��اي��ة 
تكثيف  خالل  من  و�ملمتلكات،  �لأرو�ح 
�لرب�مج و�لأن�سطة �لتوعوية للوقاية 
من كافة �ملخاطر وتفعيل دور �ملجتمع 

يف هذ� �جلانب.
ت��د���س��ني ه��ذه  �أن  و�أك������د �لأمل���ع���ي 
ومتابعة   باهتمام  �سيحظى  �لفعاليات 

كرمية من �سمو �أمري منطقة ع�سري،  
م��ن��وه��ا ب���اأن���ه ���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ع��دي��د 
بال�سر�كة  �مل�ساحبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
و�لتعاون مع جامعة �مللك خالد باأبها، 
�لتي �سخرت م�سكورة كافة �إمكانياتها 

لدعم هذه �لفعاليات.
و�أ�سار �إلى �أن فعاليات هذ� �ليوم 
�ملدين  �لدفاع  ومر�كز  �إد�ر�ت  ت�سمل 
باملنطقة بكافة �ملحافظات، مت�سمنة 
�إق����ام����ة م���ع���ار����س ت���وع���وي���ة مب��ر�ك��ز 
يف  �ل��ت��ج��اري��ة، وحم��ا���س��ر�ت  �لت�سوق 
خم��ت��ل��ف �مل����د�ر�����س وب��ع�����س �مل��ن�����س��اآت 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����س��ن��اع��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
مب���������س����ارك����ة �جل������ه������ات �حل���ك���وم���ي���ة 
�سيتم  ك��م��ا  �ل��ع��الق��ة،  ذ�ت  و�لأه��ل��ي��ة 
ت����وزي����ع جم���م���وع���ة م����ن �ل���ن�������س���ر�ت 
تتحدث  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��وي��ة  و�لكتيبات 
ع���ن �أه��م��ي��ة �ل�����س��الم��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��اخ��ت��الف م��ر�ح��ل��ه��ا يف 
م�������س���ارك���ة �ل����دف����اع �مل������دين �أع���م���ال���ه 
و�أدو�ره �لتوعوية و�لتعاون يف منع �أو 

تقليل �ملخاطر مب�سيئة �هلل. مدير الدفاع املدين مبنطقة ع�صري العميد عازي بن يحيى االملعي
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أخبار الجامعة

سعيد العمري

ت��ن��ظ��م �جل���ام���ع���ة غ����د� �لث���ن���ني ن���دوة 
ع��ن ج��ه��ود �ل��ت��ح��ال��ف يف �إع�����ادة �لأم���ل 
و��ستقر�رها،  وتنميتها  �ليمن  ل��دول��ة 
و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �لإجن��از�ت  و�إب��ر�ز 

و�لتنموية �لتي حتققت حتى �لآن.
وب����ه����ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة ����س���رح م��ع��ايل 
فالح  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  مدير 
ب��ن��اء على  �أن���ه  �ل�سلمي،  �هلل  رج���اء  ب��ن 
�لتوجيه �لوز�ري للجامعات �ل�سعودية 
�ستعقد ندوة �سهرية بكل جامعة، تربز 
للمجتمعات  �جل��ام��ع��ات  خ��الل��ه��ا  م��ن 
يف  �ل���ت���ح���ال���ف  دول  ج����ه����ود  �مل���ح���ل���ي���ة 
وتنميتها  �ليمن  ل��دول��ة  �لأم���ل  �إع����ادة 

و��ستقر�رها.  
�لتي  �ل��ن��دوة  �أن  �ل�سلمي  و�أ���س��اف 
من  ع��دد  بح�سور  �جلامعة  �ستقيمها 

ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار �ل��ع��ل��م��اء و�لأك���ادمي���ي���ني 
و�مل��ث��ق��ف��ني و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ني، ت��ه��دف �إل��ى 
�إبر�ز  دور دول �لتحالف، ويف مقدمتها 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية بقيادة خادم 
بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
�لأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  عبد�لعزيز، 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد�لعزيز يف خدمة ودعم 
�لأ�سقاء يف �ليمن على كافة �لأ�سعدة، 
�لإن�سانية  للمنظمات  �مل��ج��ال  و�إف�����س��اح 
�لإغاثية  �مل�ساعد�ت  لتقدمي  و�لدولية 

و�لطبية.
ك����م����ا حت�������دث م�����دي�����ر �جل���ام���ع���ة 
ودول  للمملكة  �مل�ستقبلي  �ل���دور  ع��ن 
بعد  �ليمن  �إع��م��ار  �إع����ادة  يف  �لتحالف 
����س��ت��ق��ر�ره، وح�����س��د �جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة 
ل����ذل����ك، دع����م����ا ل���ل���ح���ك���وم���ة �ل��ي��م��ن��ي��ة 
�ليمن،  �أهلنا يف  مع  ووقوفا  �ل�سرعية، 

و�إظ���ه���ار �ل��ل��ح��م��ة ب���ني ���س��ع��وب �ل���دول 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ق��ي��ق��ة يف �ل��ق�����س��اي��ا ذ�ت 

�مل�سري �مل�سرتك.
�أو�سح وكيل �جلامعة  من جانبه، 
ل���ل���در�����س���ات �ل��ع��ل��ي��ا و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��ن��دوة 
�لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ���س��ع��د �ل��ع��م��ري �أن 
تنمية  �ل��ت��ح��ال��ف يف  دول  ج��ه��ود  ن���دوة 
�ل���ي���م���ن و������س����ت����ق����ر�ره و�ل����ت����ي ���س��ت��ق��ام 
يف رح�����اب �جل���ام���ع���ة، ت��ت��م��ح��ور ح��ول 
م��و���س��وع �لن��ق�����س��ام و�أث�����ره يف مت��زي��ق 
دول  �لإ�سالمية، وحم��ور جهود  �لأم��ة 
و�إغ��اث��ت��ه،  �ل��ي��م��ن  تنمية  �ل��ت��ح��ال��ف يف 
يف  �ل���ت���ح���ال���ف  دول  ج����ه����ود  وحم��������ور 
����س��ت��ق��ر�ر �ل��ي��م��ن، وحم�����ور �ل��ت��ط��رف 
و�أخ��ري�  �لتاريخية،  وج���ذوره  �ل�سيعي 
حم�������ور �ل�����ع�����الق�����ة ب������ني �جل����م����اع����ات 

�لإرهابية و�لنقالبيني يف �ليمن.

الجامعة تنظم ندوة
»إعادة األمل لليمن وسبل

تنميته واستقراره«

اأ. د. �صعد العمري

الفروقات المالية للطالب
لم تصل من وزارة المالية

 
سعيد العمري

�أو�����س����ح �مل���ت���ح���دث �ل��ر���س��م��ي 
حامد،  �هلل  عبد  د.  للجامعة 
ب���اأن���ه �إحل���اق���ا مل���ا ���س��ب��ق بيانه 
م��ن �جل��ام��ع��ة ح���ول ف��روق��ات 
�خلا�سة  و�لطالبات  �لطالب 
ب����ال����ت����ح����ول �إل���������ى �ل�������س���ه���ور 
�مل�����ي�����الدي�����ة، و�ل�����ت�����ي ن��ف��ذت��ه 
�لتوجيه  على  ب��ن��اء  �جلامعة 
�جلامعة  ف��اإن  �لكرمي؛  �مللكي 
�أنها  توؤكد من جديد  �أن  ت��ود 
مبكر  وق��ت  منذ  خاطبت  ق��د 
ه���ذه  ب�������س���اأن  �مل���ال���ي���ة  وز�رة 
توجيها  تتلق  ومل  �لفروقات، 
حتى �لآن بهذ� �ل�ساأن، و�سيتم 
���س��رف ه���ذه �ل��ف��روق��ات ح��ال 

و�سولها من وز�رة �ملالية.

رسالة دكتوراه
عن القيادة التربوية

في القرآن الكريم
للباحث البكري

نوق�ست موؤخر�، ر�سالة �لدكتور�ه بق�سم �لإد�رة و�لأ�سر�ف �لرتبوي، 
عبد�هلل  بالقا�سم  عبد�هلل  للباحث  تربوي،  و��سر�ف  �إد�رة  تخ�س�س 
�لكرمي«،  �لقر�آن  يف  �لرتبوية  �لقيادة  قوة  »م�سادر  بعنو�ن  �لبكري، 

وذلك يف قاعة �ملناق�سات بكلية �لرتبية باجلامعة.   
وتكونت جلنة �ملناق�سة و�حلكم على �لر�سالة من: �أ. د. من�سور 
ب��ن ع��و���س �ل��ق��ح��ط��اين �أ���س��ت��اذ �لإد�رة �ل��رتب��وي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
باجلامعة، م�سرفا ومقرر�، و�أ. د. علي بن نا�سر �آل ز�هر �ل�سالطني 
�أ�ستاذ �إد�رة �لتعليم �لعايل وتخطيطه باجلامعة، مناق�سا د�خليا، و�أ. 
د. �سلطان بن �سعيد مق�سود بخاري �أ�ستاذ �لإد�رة �لرتبوية بجامعة 

�أم �لقرى، مناق�سا خارجيا.
وقام الباحث يف ر�صالته با�صتقراء وا�صتنباط م�صادر قوة القيادة 
�ل��رتب��وي��ة م��ن �آي���ات �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي. وق��د ب���د�أت �ملناق�سة مبقدمة 
عن  حت��دث  حيث  �لقحطاين،  من�سور  �أ.د  �لطالب   على  للم�سرف 
علم  �إث���ر�ء  يف  و�ل�سنة  للقر�آن  و�ل��رج��وع  �لإ���س��الم��ي  �ل���رت�ث  �أهمية 
�لإد�رة.  ثم قدم �لطالب ملخ�سا للبحث، حيث �أ�سفرت نتائج �لبحث 
عن  77 م�سدر� من م�سادر قوة �لقيادة �لتي تعزى للقائد �لتي دلت 
و�لأمانة  و�لنز�هة  و�للني  �لعلم  ومنها  �لكرمي،  �لقر�آن  �آي��ات  عليها 

و�لت�سحية و�لروؤية.
ك��م��ا �أظ���ه���رت �ل��ن��ت��ائ��ج 20 م�����س��در� م���ن م�����س��ادر �ل���ق���وة ت��ع��ود 
ل��ل��م��روؤو���س��ني وم��ن��ه��ا �إمي��ان��ه��م ب��ال��ه��دف و�ح��رت�م��ه��م ل��ل��ق��ي��ادة وق��وة 
�لعالقات بينهم.  كما ظهر من �لنتائج �أن 22 م�سدر� يعود للموقف 

ومنها �لثو�ب و�لعقاب وو�سوح معايري �لثو�ب و�لعقاب. 
وح�سرها  ���س��اع��ات،  ل��ث��الث  ��ستمرت  �ل��ت��ي  �ملناق�سة  نهاية  ويف 
�سعادة عميد كلية �لرتبية، د. عبد �هلل �آل كا�سي. ورئي�س ق�سم �لإد�رة 
�ل��رتب��وي د. خ�����س��ر�ن �ل�سهيمي، وج��م��ع م��ن �لأ���س��ات��ذة  و�لإ����س���ر�ف 
وطالب �لدر��سات �لعليا و�ملهتمني، مت منح �لطالب درجة �لدكتور�ه 

مع �لتو�سية بطباعة �لر�سالة وتد�ولها بني �جلامعات.

العدد 226  |  15 جمادى الثاني 1439  |  03 مارس 2018



كليات البنات

عمادة خدمة المجتمع
تحتفي بمهرجان الجنادرية 

�لأرب��ع��اء  �لطالبات(  )�سطر  �مل�ستمر  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  عمادة  نظمت 
�ملا�سي برناجما عن مهرجان  �جلنادرية 32 للرت�ث وثقافة(، بقيادة م�ساعدة 
وم�صاركة  الطالبي  الن�صاط  وح��دة  من  وبتنظيم  حمفوظ،  عبري  د.  العميد 
وكيله  �لعمادة من موظفات ومدربات وطالبات، وبح�سور كل من  من�سوبات 
عماده �سوؤون �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملوظفات د. �إميان ميم�س، ووكيلة عمادة 
�جلودة و�لتطوير �لأكادميي  د. ح�سة �آل ملوذ، ووكيله عماده �سوؤون �لطالب 

د. فاطمة �سعبان. 
و�حتوى �حلفل عدد� من �لفقر�ت، حيث بد�أ بتالوة من �لذكر �حلكيم، 
وق�سيدة  و�لثقافة،  ل��ل��رت�ث  �لوطني  �ملهرجان  ع��ن  �لعميد  مل�ساعدة  وكلمة 

بعنو�ن : حب �لوطن، وم�سابقات ترفيهية.

و�أختتم برنامج �حلفل بافتتاح معر�س ي�سم �أركان تر�ثية جت�سد �لرت�ث 
وركن  �ل�سعبية،  �لأك��الت  وركن  �لعطارة،  ركن  ملنطقه ع�سري ومنها:  �لأ�سيل 
�لعرو�س، وذلك با�ست�سافة متحف �لر�قدي للرت�ث، بالإ�سافة لركن �لرت�ث 
باأ�سالة  �إعجاب �ل�سيوف ملا حققه من �عتز�ز  �ل�سعبي. وقد ح�سد �لربنامج 

ما�سينا �لعريق.

النادي التطوعي ينظم
فعاليات تربوية وتطوعية

هنادي الشهراني
)�سطر  �لطالب  �سوؤون  عمادة  لوكالة  �لتابع  �لتطوعي  �لنادي  �أقام 
بح�سور  »�أنفعهم«  برنامج  �لرتبية،  كلية  مع  بالتعاون  �لطالبات( 

نو�ل  �أ.  �لتطوعي،  �لنادي  ر�ئ��دة  يف  �ملمثلة  �لطالبات  �سوؤون  وكالة 
ح�سني �آل ظاهر، و�أ. �أبر�ر. بالإ�سافة �إلى �أكر من 538 من من�سوبي 

كلية �لرتبية من �أع�ساء هيئة تدري�س وطالبات و �إد�ريات.
 وت�سمن �لربنامج تبني فكرة جمع �لثياب و�حلقائب، وغريها 
من �مل�ستلزمات �لتي من �ملمكن �أن ُي�ستفاد منها، لعر�سها بطريقة 
ت�سمح للم�ستفيد�ت بروؤيتها و�ختيار ما ينا�سبهن منها. كما �حتوت 
�لفعالية على عدد من �لأركان من �سمنها ركن طاولت وحمالت؛ 
�ملجوهر�ت  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  و�لأح���ذي���ة.  و�حل��ق��ائ��ب  �لثياب  لعر�س 
�جليدة، ولوحة لن�سر ثقافة �لتطوع بني �لطالبات، وحامل للكتب، 
عن  مقطع  ع��ر���س  مت  كما  تطوعية.  وت��وزي��ع��ات  �سيافة،  وط��اول��ة 

�لتطوع و�لتعاون. 
منها  ت��اأك��ل  �أمكنة  �لتطوع  فريق  خ�س�س  �لفعالية  نهاية  ويف 
�لطيور، و�أرفف، ولوحات، ��ستملت على عبار�ت حتفيزية عن �لتطوع 

و�ملطالبة بو�سع بقايا �خلبز للطيور. 
 م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ن��ظ��م ن����ادي ق��م��م، ب��ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة )���س��ط��ر 
�أع�ساء  م��ن   ع��دد  بح�سور  تربوية«  »�أ�سبوحة  برنامج  �لطالبات( 
وا�صت�صاف  الطالبات.  من  وع��دد  الن�صاط  واأع�صاء  التدري�س  هيئة 
للبنات  �لرتبية  بكلية  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  ع��دد�  �لربنامج 
من  ع��دد  وتقدمي  ومو�قفهن،  خرب�تهن  �لطالبات  مل�ساركة  باأبها؛ 
تبادل  �إل��ى  �للقاء  وه��دف  و�لهادفة.  �ملتنوعة  و�لإر���س��اد�ت  �لن�سائح 
يكون  حتى  م�ستقبال،  دوره��ن  باأهمية  �لطالبات  وتوعية  �خل��رب�ت 

لهن دور هام ومتميز بحلول روؤية 2030.

طالبات الحاسب بأحد رفيدة
ينظمن برنامج »التفاح األخضر«

نادية الخثعمي
نظمت طالبات ق�سم علوم �حلا�سب �لآيل بكلية �لعلوم و�لآد�ب باأحد رفيدة 
�لتغذية  باأهمية  �لتوعية  �إل��ى  يهدف  �ل��ذي  �لخ�سر«،  »�لتفاح  برنامج   ،
�إلى  �إ�سافة  �ل�سحي،  و�جل�سم  �ل�سليمة  �لتغذية  بني  و�لعالقة  �ل�سليمة، 
�ملرتبطة  و�لأم��ر����س  �لغذ�ئية،  ومكوناته  �لغذ�ء  خ�سائ�س  على  �لتعرف 
الطالبي  الن�صاط  رائ��دة  عليه  اأ�صرفت  ال��ذي  الربنامج  وق��دم  بالتغذية. 
لق�سم علوم �حلا�سب �ليل، �أ. نهلة فتح �لرحمن بطريقة �سيقة للطالبات، 

تتمثل يف طرح �ملعلومات عن طريق �مل�سابقات.

»النفس المطمئنة«
برنامج توجيهي

في كلية الشريعة
فاطمة سعيد عمير

فرع  مع  بالتعاون  �لطيبة«،  »�لنف�س  �لتوجيهي  �لربنامج  �جلامعة  نفذت 
�لرئا�سة �لعامة لهيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر مبنطقة ع�سري، 
قدمها رئي�س مركز هيئة �ل�سعف ف�سيلة �ل�سيخ عبد �لرحمن بن عبد �هلل 

بن د�هم بكلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين )�سطر �لطالبات(.
�ملطمئنة،  )�لنف�س  �لب�سرية  �لأن��ف�����س  �أن���و�ع  ع��ن  د�ه���م  �ب��ن  وحت���دث 
�لنف�س  و�سفات  �سمات  على  �ل�سوء  و�سلط  بال�سوء(،  و�لأم���ارة  و�للو�مة، 
�ملطمئنة، وطرق �لو�سول �إليها، و�إيجابياتها وثمر�تها، وكيفية �ل�ستمر�ر 
وبني  �جلامعة،  بني  �ل�سر�كة  لتحقيق   �لفعالية  ه��ذه  مثل  وتاأتي  عليها. 
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في الملحق الخاص هذا، عن زيارتها للحد الجنوبي، حرصت »آفاق« على أن يتضمن الملف أكبر كم ممكن من الجوانب 
التي تغطي جهود وتضحيات أبطال الجيش السعودي في الدفاع عن الوطن وحمايته بأرواحهم وعرقهم وكفائتهم 
التي ال تقف عند حدود؛ وستجدون في الصفحات التالية، حوارا مع قائد حرس الحدود الذي أكرمنا بوده، ولقاءات مع 
حضور  على  الحرص  كل  حرصنا  كما  بهم؛  المناطة  وبالمهام  بدورهم  وتعريفا  األبطال،  الحدود  حرس  وأفراد  ضباط 
موظفي وطالب وطالبات جامعة الملك خالد في هذا العدد بآرائهم وأقواهم. إن أقل ما نقدمه لوطننا الغالي ولرجال 
أمننا األبطال، على اختالف تصنيفاتهم ومواقعهم، هو الدعوات الصادقة والمشاعر المفعمة بالحب والود والعرفان.. 

وكل الرجاء لهذا الوطن بالنصر والتمكين.

ملحق خاص: الحد الجنوبي

كان كحلم.. منذ بد�ية »عا�سفة �حلزم« 
�أن نقف هناك. من تلك �لنقطة �لأ�سد 
حل���دودن���ا  �لول  �خل�����ط  ع���ن���د  �أم�����ان�����ا، 
�جل���ن���وب���ي���ة. ح���ل���م حت���ق���ق ب���ع���د ج��ه��ود 

م�سكورة وموفقة.
وع���ن���د ط���رح���ك ل��ل��ح��ل��م ي��ج��ب �أن 
تت�سلح بالأمل و�أن ت�سعي لتحقيق ذلك 

�حللك بقوة و�إ�سر�ر.
ت�����س��ت��م��د ح���ل���م���ك وحت���ق���ي���ق���ه م��ن 
�لكلمات  وم��ن  �ساعدتك  �لتي  �ل��وج��وه 
�لتي �أح��اط��ت ب��ك.. وم��ن تلك �لأي���ادي 

�لتي �سافحتك و�سدت من عزمك.
�حل��دود  مو�فقة حر�س  �أت��ت  هكذ� 
ع��ل��ى �ل�����زي�����ارة.. وك�����اأي ج���ه���د، ف���ال بد 
ومل  جتاوزناها  ولكننا  عقبات،  تو�جهه 
نقف عندها، �أو باملعنى �ل�سح مل تعقنا 
لأن طريق حتقيق �حللم �إن مل يكن فيه 

عقبات فهو لي�س حلما.
�ل���ذي  �ل���ف���اخ���ر  �ل�����س��ب��اح  ذ�ك  يف 
�أم���ة �أو حت��ق��ق ن�سر  لي��ن�����س��ى، ك��م��ي��الد 
و���س��ع��ور ع����زة، �أر�دن������ا يف ف��ري��ق »�آف����اق« 
)م�سهور �لعمري و�مل�سور حممد فائع( 
�أن تكون رحلتنا �إ�ستثنائية، وهذ� ما كان 
لها، ففي متام �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا، 
و�سلنا برفقة فرقة حر�س �حلدود �لتي 
�لقيادة  �إل��ى مقر  �أبها  غادرنا معها من 

بظهر�ن �جلنوب.
دع����ون����ا ن��ح��ك��ي ل���ك���م ع����ن ظ���ه���ر�ن 
�أو  فا�سلة  منطقة  يف  و�حلياة  �جلنوب، 
قريبة من �حلد: مظاهر �حلياة هناك  
م�ستمرة وكاأي مدينة يف �ململكة؛  �لأمن 
و�لأمان يعمها وكذلك وم�ساعر رجالها 
�ل�����س��ل��ب��ة و�ل���ق���وي���ة؛ ف���ه���ذ� ط��ف��ل يهم 
مب��غ��ادرة م��در���س��ت��ه، وه���ذه ف��ت��اة تدخل 
جلامعتها، وهذ� طبيب يرت�سف قهوته 
جندي  وه���ذ�  م�ست�سفاه،  �إل���ى  متوجها 

�ملرور ينظم �ل�سري، وهكذ�.
�ل��ظ��ه��ر�ن؟ قلت كذلك. ه��ل ه��ذه 
�لفا�سلة بني جنود �حلق  �ملنطقة  هذه 
وب�����ني �مل��غ�����س��ول��ة �أدم���غ���ت���ه���م ب��ال��ب��اط��ل 

و�لكذب و�لزور.
�آه ماجمل هذ� �ل�سباح �لذي ميدنا 

باأ�سعة �لقوة و�حلق و�لن�سر.
بقعة  ت��ق��ف يف  ب��الدن��ا  �أن  ت��ذك��رت 
م�����س��ط��رب��ة، ي����ر�د ل��ه��ا دوم����ا �أن ت��ك��ون 

كذلك.
ت����ذك����رت ك����م ي������ر�د ل���ن���ا م����ن ق��ب��ل 

�لعد�ء �أن نقف جهلة.
�لعظماء  �لبالد  ق��ادة هذه  تذكرت 

ون�سرتهم للحق �أينا كان.

ويف هذه �للحظة �لتي �أقف فيها يف 
يطوف  معتمر  هناك  �جلنوب،  ظهر�ن 
حول �لكعبة �سبعا، وز�ئر مل�سجد ر�سول 

�هلل باكيا.
ن��ع��ود �إل���ى م��ق��ر �ل��ق��ي��ادة يف جولة 
ت��رح��ي��ب��ي��ة ول���ق���اء ح�����و�ري م���ع �ل��ق��ائ��د 
�ل��ب��ط��ل �ل�����ذي ف���ر����س �إح����رت�م����ه على 
�جل���م���ي���ع. وك����ع����ادة �ل����رج����ال، ت��رح��ي��ب 
ماي�سغلنا:  هناك  لكن  للغد�ء،  ودع��و�ت 

�خلط �لول.
جولة �إخرى على مقر �لقيادة مع 
�أت��ى �لم���ر: بعد قليل  �ل�سرح وم��ن ث��م 

�ملتنف�س لأهل �ملكان و�لتي مل ت�سلم من 
ي��د �ل��غ��در: ط��ل��ق��ات �مل���وت ���س��اه��دة على 

�أبو�بها.
وه�������ذه �جل�����ب�����ال حت���ك���ي ق�����س�����س 
���س��ام��ت��ة و����س���ام���دة، حت��ك��ي ع���ن رج���ال 
�سحو� بعو�ئلهم هناك يف �لبعيد لينعم 
�آمنو�  رج��ال  و�لم���ان؛  بالمن  �جلميع 
ب���امل���ب���د�أ و�ل��ق�����س��ي��ة �حل��ق��ي��ق��ة، ف��ق��ال��و� 
ع�����س��ي على  �ل���وط���ن  ه����ذ�  �إن  ج��م��ي��ع��ا 

�خليانة.
التفتي�صية،   ال��ن��ق��اط  عند  و�صلنا 
جنود يرحبون و�آخرون يدعون لتناول 

قوة  و�سجاعة،  طيبة  م�ساعر  �ل��غ��د�ء؛ 
�إن هذ�  وع��زمي��ة:  ق���وة، وعظمة  و�أل���ف 

�لوطن ليقهر.
ملنفذ  و�سلنا  حتى  طريقنا  �أ�ستمر 
باجلنود  األتقينا  ال��ن��ق��اط  وع��ن��د  ع��ل��ب، 
خط  �أي  �لول،  �حل����دودي  �خل��ط  على 
�لنار. نحن هنا يف مو�جهة �لعدو �لن. 

كان ذلك يف متام منت�سف �لنهار.
م��اذ� يعني ذل��ك؟ �إن��ه وق��ت خ��روج 
�لأط��ف��ال م��ن م��د�ر���س��ه��م ع��ائ��دي��ن �إل��ى 
�ل���س��ت��ع��د�د لل�سالة،  م��ن��ازل��ه��م، ووق���ت 
�ملناطق  مبعنى �لر�حة قليال، هناك يف 
وعلى  �ل�سم�س،  م��ن  ب��ال��ق��رب  �ل��ب��ع��ي��دة 
�لذين  �جلنود  ه��ولء  �ل�سلبة،  �جلبال 

ر�أيت، هم �سبب �ل�ستقر�ر و�لعزمية.
خ���ربن���ا ع����ن م�������س���اع���رك: ي��ت��ج��دد 
�لو�سف: ولء للوطن، دفاع عن �لدين، 

�سكر للقيادة، وحتد للعدو.
�سمعنا  �لول�����ى  �ل��ن��ق��ط��ة  ه����ذه  يف 
�ل��ن��ار: ل عليكم، هذ�  �إط���الق  �أ���س��و�ت 
ي����ح����دث ب�����ني �حل������ني و�لخ����������ر، ن��ح��ن 

نعاملهم كاأطفال �أمتلكو� �ل�سالح.
ودع��ن��ا ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة �لول�����ى، ويف 
قلبي كل �ل�سعور بالعظمة جتاه �أبطالنا 
ثم  للثانية  بعدها  �أنتقلنا  �لأ���س��او���س. 

للثالثة.
م�ساعر �جلنود �لأخوية مرت�بطة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة. ح���ان وق���ت ���س��الة �لظهر، 
ت��ن��ق�����س��م �مل��ج��م��وع��ة �إل�����ى جم��م��وع��ت��ني 
و�حدة ت�سلي و�لثانية تر�قب وحتر�س، 

وهكذ�.
�لكل يت�سابق لنقل م�ساعره. �لكل 
�أح���د ي���رتدد،  يثبت ولئ���ه وط��اع��ت��ه، ل 
�ل���ك���ل ع��ظ��ي��م ه����ن����اك. �جل����ب����ال ت�����س��ب��ه 

عظمتهم ل �لعك�س.
بعد �نتهاء جولتنا �حلدوية للخط 
االول، عدنا يف طريقنا لبع�س النقاط 
وتناولنا  بحر��سها،  و�ألتقينا  �لتفت�سية 
�ل�����س��اي ت��ل��ب��ي��ة لإ����س���ر�ره���م؛  �أح���ادي���ث 
فكاهية و�إخرى جادة، ويتجدد �لإ�سر�ر 

على تناول طعام �لغد�ء.
ويفتخر  ويحن  ي��رف  قلبي  لز�ل 

بهولء �لبطال �أبد وطول �لدهر.
�أ������س�����ارت �ل�������س���اع���ة �إل�������ى �ل��ث��ان��ي��ة 
و�ل��ن�����س��ف؛ ف��ع��دن��ا �إل����ى م��ق��ر �ل��ق��ي��ادة،  
�صباط  مع  ال��غ��داء  طعام  تناولنا  حيث 
و�أف����ر�د ق��ي��ادة ح��ر���س �حل���دود بظهر�ن 
طريقنا  ويف  �ل�������ود�ع،  وب��ع��د  �جل���ن���وب، 
لأبها تتكرر �أمامي م�ساهد �حلياة: هل 
هذه فعال هي ظهر�ن �جلنوب، �ملدينة 

�لتي تف�سل بينها وبني �حلد و�ملو�جهة 
و�إطالق �لنار، دقائق معدودة؟

ن��ع��م �إن���ه���ا ه����ي. �أ���س��ت��م��رت �حل��ي��اة 
كاملعتاد: �لطفال و�سحكاتهم، �لرجال 

ومهامهم، و�لن�ساء ورحمتهم.
طويلة،   م�سافة  و�أبها  ظهر�ن  بني 
بهذه  و�لف��ت��خ��ار  �ل��ت��ذك��ر  يف  ق�سيتها 
�أق���ر�أ  و�أن����ا  �ل��ك��ب��رية. ق�سيتها  �ل��رح��ل��ة 

�مل�سافات.
يف �حلد حياة �إخ��رى، حياة �أبطال 
وي�سطرون؛  ح��ك��اي��ات،  للمجد  �سطرو� 
وب���ن���و� ل��ل��ع��ز ر�ي�����ات وي��ب��ن��ون؛ وم��ه��دو� 
ل��ال���س��ت��ق��ر�ر ن����ور� وي��ف��ع��ل��ون؛ ب��ني روح 
فما  جمعو�،  �ل��رج��ال  وعظمة  �لفكاهة 
كانو�  خافو�.  ول  خ�سرو�  ول  ��ستكانو� 

عظماء ولز�لو�.
نعم، يف قلوبهم حزن على رفاقهم 
�أ�سار  �ل�سهد�ء: كان هنا معنا ثم رحل؛ 
�إلى مكانه. غ�سة يف قلبه عندما تذكر 

رفيقه �ل�سهيد.
خ�سرنا �لكثري من �ل�سهد�ء يف هذه 
لل�سماء،  هناك  �أرتفعو�  لكنهم  �حلرب، 
ح��ي��ث �مل��ك��ان يليق ب��ه��م �أك����ر. �أرت��ف��ع��ت 
�أرو�حهم لل�سحاب �لبي�س ور�سا �لرب. 
هناك �ل�سهد�ء دفاع عن �لدين و�لوطن 

وعز �ل�سالم.
عند عودتنا، بعد �إنتهاء جولتنا يف 
�حل��دود  حر�س  فريق  وّدعنا  �خلام�سة، 
�مل��ر�ف��ق بكل ح��ب و���س��ك��ر. ه��ذ� �لفريق 
�ل������ذي حت���م���ل �ل���ك���ث���ري م����ن �مل�����س��اع��ب 
فريق  حمايتنا.  على  وح��ر���س  جتاهنا 

حممل بالعظمة و�ل�سرب.
�خلام�سة  �سيارتي يف  �أ�سّغل مذياع 
و�ل���رب���ع، ف��اأ���س��ت��م��ع ل��ط��الل م����د�ح وه��و 
يغني »وطني �حلبيب وهل �أحب �سو�ه«.
ت������ذك������رت: ����س���ت���ب���ق���ى ر�ي��������ة �حل���ق 
هناك.  �لرجال  ه��وؤلء  د�م  ما  من�سورة 
لنا.  �هلل  بن�سرة  طماأنينية  قلبي  ز�د 
���ص��ب��اط وج��ن��ود كلهم ك���االخ���وة وال��ه��م 
و�حد: »نن�سر �لدين و�لوطن، و�سنبقى 

مابقي �حلق موجود�«.
ه����ك����ذ� ه����ي رح���ل���ت���ن���ا ون���ع���ل���م ب����اأن 
مق�سرين، وهكذ� كنا، و�أقل من �لو�قع 

كانت �ل�سورة.
ف�����س��ك��ر� ل��ك��ل م��ن �أ���س��ه��م يف �إجن���از 
لتعاون  عميقا  و���س��ك��ر�  �لتغطية،  ه��ذه 

رجال حر�س �حلدود مع فريق »�آفاق«.
�ل�سهد�ء،  على  و�ل��رح��م��ة  �ل�سالم 
لهذ�  و�لبقاء  لالأبطال،  و�لن�سر  و�لعز 

�لوطن و�سعبه �ملعطاء.

�ل��ت��وج��ه ل��ل��خ��ط �حل������دودي �ل��ف��ا���س��ل، 
وهنا  �حل����رب،  ملنطقة  دخ��ول��ن��ا  مبعنى 

تتجدد �حلكاية.
ك��ن��ا ق���د ت��ع��اه��دن��ا ق��ب��ل م��غ��ادرت��ن��ا 
�أن  »�آف���اق«،  ل�سحيفة  كفريق  �أب��ه��ا،  من 
و�أن  لها،  ر�سمنا  كما  �ملهمة  هذه  نحقق 
حلمنا  لتحقيق  �جل��ه��د  ق�سارى  ن��ب��ذل 

و�إر�دتنا.
�إل��ى منفذ  �لقيادة  �لطريق من  يف 
�أهلها:   علب،  هذه �لقرى �لتي غادرها 
فهذ� �لطريق �لذي طاملا حمل �لأحالم 
�ل��ت��ي كانت  و�لأم����اين، وه���ذه �حلديقة 

في الطريق إلى الحد الجنوبي
ملحق خاص من إعداد مشهور العمري وفريق تحرير »آفاق«، وتصوير: محمد فائع
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مشهور العمري

�أكد قائد قطاع حر�س �حلدود بظهر�ن 
�جل������ن������وب، �ل���ع���ق���ي���د ن����ا�����س����ر ف���ج���ع���ان 
�حل��دود  حر�س  عنا�سر  �أن  �لقحطاين، 
م���ن ���ص��ب��اط واأف�������راد، دائ���م���ا يف يقظة 
اأية حم��اوالت من �صاأنها  تامة الإحباط 

�مل�سا�س باأمن �لوطن و�ملو�طن.
جم���م���وع���ات  ه�����ن�����اك  �أن  و�أب������������ان 
تهريب  ع��ل��ى  تعمل  خ��ط��رية  تنظيمية 
�لأ���س��ل��ح��ة و�مل���خ���در�ت، م�����س��ري� �إل���ى �أن 
حر�س �حلدود ميثل خط دفاع �أول ملنع 
حدوث كل ما هو غري نظامي، مو�سحا 
رئي�سية،  �سبع مهام  �حل��دود  �أن حلر�س 
�أبرزها حر��سة حدود �ململكة، ومكافحة 
�لتهريب و�لت�سلل من �لد�خل و�خلارج.

ما هو اأن�صب تو�صيف
حلر�س احلدود؟

�لأول  �ل��دف��اع  حر�س �حل��دود يعد خط 
عن حدود �ململكة ويقف بكافة �إمكاناته 
يحاول جتاوز  كل من  �أم��ام  منيعا  �سد� 

وهو  باأمنها،  �لعبث  �أو  �ململكة،  ح���دود 
�لأمنية  �لإجن����از�ت  ت��ق��دمي  يف  م�ستمر 
املتوالية من خالل اإحباط اأية حماولة 
ل���الإخ���الل ب���اأم���ن �حل������دود، ح��ي��ث ق��دم 
�لكثري من �ل�سهد�ء و�مل�سابني ذود�ً عن 

حدود �لوطن.

ما هي اأبرز جهود
حر�س احلدود يف عملية

عا�صفة احلزم واإعادة االأمل؟
�لقو�ت  �أ�سا�سي يف  حر�س �حل��دود �سلع 
�مل�سلحة، ويقوم بدوره �لأ�سا�سي يف منع 
�لتائهني،  و�إر����س���اد  و�ل��ت��ه��ري��ب  �لت�سلل 
حتركات  ب���اأي  �لإ���س��ع��ار  على  يعمل  كما 
�أو م�ساهد�ت غريبة حتدث على �خلط 

�حلدودي.
 ونحن ك��اأف��ر�د يف حر�س �حل��دود، 
ونعمل  االأمامية،  اخلطوط  يف  ن�صارك 
�لأ�سا�سي؛  للهدف  حتقيقا  بع�س؛  مع 
�أننا  كما  و�ل��وط��ن،  �ل��دي��ن  ن�سرة  وه��و 
ن�������س���ارك يف ك����ل �لأع�����م�����ال �حل����دودي����ة 
�ل��ت��ي منلكها  �ل��ط��اق��ات  و�حل��رب��ي��ة بكل 

من �جلر�ئم  �مل�سوبة نحو �سبابنا �سعيا 
لإف�سادهم.

هل حلر�س احلدود مهام معينة؟
ل���ك���ل ق���ط���اع ع�����س��ك��ري م���ه���ام حم�����ددة، 
وحل���ر����س �حل�����دود �ن��ت�����س��ار و�����س���ع على 
اململكة  تربط  التي  الدولية  اخلطوط 
�أن له )7( مهام  �مل��ج��اورة، كما  ب��ال��دول 
�حل���دود  �أم���ن  ن��ظ��ام  يف  ت�سب  رئي�سية 

ولئحته �لتنفيذية وهي:
• ح��ر����س��ة ح����دود �مل��م��ل��ك��ة �ل��ربي��ة 
و�ل���ب���ح���ري���ة و�مل������و�ن������ئ و�مل����ر�ف����ئ 
�ل���ب���ح���ري���ة، وم��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ه��ري��ب 
�لد�خل و�خل��ارج مع  و�لت�سلل من 

مر�عاة �لأنظمة �ملعمول بها.
حتركات  �أي  ع��ن  �ملبكر  �لإن����ذ�ر   •
غ��ري ع��ادي��ة ع��ل��ى خ��ط �حل����دود �أو 

بالقرب منه.
و�لإنقاذ  �لبحث  بعمليات  �لقيام   •
و�لإر�ساد وتقدمي �لعون للو�سائط 

�لبحرية و�لإطفاء �لبحري.
م��ن��ط��ق��ة  �ل���ت���ائ���ه���ني يف  �إر������س�����اد   •

�حل�����دود �ل���ربي���ة وت���ق���دمي �ل��ع��ون 
لهم.

• م��ر�ق��ب��ة ك��اف��ة م���ن ي��ت��و�ج��د يف 
�ملناطق �لربية و�لبحرية؛  للتاأكد 
و�لنظم  للقو�عد  م��ر�ع��ات��ه��م  م��ن 

�ملقررة لذلك.
• ���س��ب��ط �لأم�������ن د�خ������ل �مل���و�ن���ئ 

و�ملر�فئ �لبحرية.
• �لتعاون مع �جلهات �لر�سمية يف 

نطاق ما تن�س عليه �لأنظمة.

ما املق�صود باملراقبة االأمنية؟
ت�سديدها  �لأم��ن��ي��ة،  باملر�قبة  �ملق�سود 
ع��ل��ى ط����ول �ل�����س��ري��ط �حل�������دودي من 
خ���الل �ن��ت�����س��ار م��ق��ر�ت ح��ر���س �حل���دود 
من قياد�ت ووحد�ت وجممعات ومر�كز 
وتوزيع من�صوبيه من �صباط  حدودية، 
و�أف������ر�د ع��ل��ى ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات ح�سب 
موقع،  كل  عمل  وظ��روف  �ملهام  طبيعة 
�مل�ساندة  �لتجهيز�ت  بكافة  دعمهم  مع 
لأع��م��ال��ه��م م��ث��ل �ل�����س��ي��ار�ت و�ل�����زو�رق 
و�لأ�سلحة، و�أجهزة �لت�سالت، و�أنظمة 

�ملر�قبة �لإلكرتونية وغري �لإلكرتونية، 
�حلماية  وو���س��ائ��ل  و�ل��ن��ه��اري��ة،  �لليلية 
�لو�قية  و�ل�سرت�ت  كاخلوذ  �ل�سخ�سية 
من �لر�سا�س. �إ�سافة �إلى �إن�ساء �ملو�نع 
�ل�سائكة و�خلنادق،  �لأمنية، كالأ�سالك 
وغريها من �ملو�نع �لأخ��رى، يف �ملو�قع 
�خلطرة. كما يجري �لعمل  يف م�ساريع 

حر�س �حلدود �لتطويرية.

كلمة اأخرية؟
�مللك خالد على جهودها  ن�سكر جامعة 
�ل��و����س��ح��ة يف خ��دم��ة ح��ر���س �حل����دود، 
ملا  ت��و����س��ل م�ستمر م��ع��ه��ا  ع��ل��ى  ون��ح��ن 

يفيدنا.
�أهمية �لإع��الم يف  �إل��ى  �أ�سري  وهنا 
�إي�سال �لر�سالة �لأمنية ب�سكل �سحيح، 
وهلل �حلمد بلدنا يف �أمن و�أمان وتطوير 
للمو�طنني  فائدة  من  فيه  ملا  م�ستمر، 

و�سالمتهم.
�ل�����س��ه��د�ء  ي��ت��ق��ب��ل  �أن  �هلل  و�أ����س���ال 
ب���و�����س���ع رح���م���ت���ه وغ����ف����ر�ن����ه، وق��ري��ب��ا 

�سنحتفل بالن�سر بعون �هلل تعالى.

م���ن ���ص��ب��اط واأف�������راد مي��ل��ك��ون اخل���ربة 
�مل��م��ك��ن��ة و�ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي ت��ف��ي��د وت��خ��دم 

ق�سيتنا �لأ�سا�سية.
�أع��ل��ى درج��ة  ع��ل��ى  وه��ن��اك تن�سيق 
م��ن �لتناغم ب��ني �لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة يف 

خمتلف قطاعاتها.

ما اأكرث اجلرائم
التي يت�صدى لها رجال

حر�س احلدود؟
ي��ت�����س��دى رج�����ال ح���ر����س �حل������دود لكل 
حم�������اولت �ل���ت���ه���ري���ب و�ل��ت�����س��ل��ل ع��ل��ى 
�متد�د �حلدود �لربية و�لبحرية، ومع 
تطور �لأحد�ث و�لظروف و�مل�ستجد�ت، 
�أ�سبح حر�س �حلدود يو�جه جمموعات 
�لأ���س��ل��ح��ة  ل��ت��ه��ري��ب  خ��ط��رية  تنظيمية 
و�مل����خ����در�ت، ول��ك��ن وهلل �حل���م���د، ف���اإن 
للتعامل  ت��ام  ��ستعد�د  يف  د�ئ��م��ا  �أف���ر�ده 
ب��اخ��ت��الف  ت��و�ج��ه��ه��م  �أي ظ�����روف  م���ع 
خ���ط���ورت���ه���ا.  ون���ح���ن ن��ع��ل��م �أن وط��ن��ن��ا 
و�سبابه  وع��ق��ي��دت��ه  دي��ن��ه  يف  م�ستهدف 
�مل��خ��در�ت، وغريها  م��ن خ��الل تهريب 

قال إنها تؤدي سبع مهام رئيسة..

العقيـد ناصر: قوات حرس الحدود خط دفاع
لردع العابثين بأمن الوطن

العدد 226  |  15 جمادى الثاني 1439  |  03 مارس 2018



ملحق خاص: الحد الجنوبي العدد 226  |  15 جمادى الثاني 1439  |  03 مارس 2018



ملحق خاص: الحد الجنوبي

حدود آمنة
�آم��ن��ة بحمد �هلل  »�حل����دود �ل�����س��ع��ودي��ة 
وم�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل م���ن قبل 
رج���ال ح��ر���س �حل���دود وزم��الئ��ه��م من 
وهم  �ملختلفة،  �لع�سكرية  �لقطاعات 
بف�سل �هلل قادرون على �سد �أي �عتد�ء 
من خالل ما وفرته حكومتنا �لر�سيدة 

لقطاع حر�س �حلدود.
و�لنقل،  �ل�سيانة  �إد�رة  يف  ونحن 
م��ه��م��ت��ن��ا ���س��ي��ان��ة �ل���ع���رب���ات �مل�����س��ل��ح��ة 
�سعودي  ميكانيكي  بطاقم  و�ل��دب��اب��ات 
للتعامل  كاملة  جاهزية  ميلك  م��درب 
وفق  �مل��ي��د�ن  يطلبها  متغري�ت  �أي  مع 
خربة على �أعلى م�ستوى. ن�سكر �لقيادة 
ما  وبكل  بنا  �هتمامها  على  �لر�سيدة 

ي�سب يف م�سلحة �لوطن و�ملو�طن«. 
الرائد حممد ع�صريي
مدير اإدارة ال�صيانة والنقل
مبقر حر�س احلدود
بظهران اجلنوب 

منظومة متكاملة
»م���ا جن���ده يف ح��ر���س �حل�����دود وك��اف��ة 
ورعاية  دعم  �لع�سكرية من  �لقطاعات 
�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، حفظه 
للدفاع  ي��ل��زم  مب��ا  لتزويدنا  ك��اف  �هلل، 
عن حدود �لوطن، وحفظ �أمن �ململكة 
و�لأمة �لعربية و�لإ�سالمية عامة، من 
من  متكاملة  منظومة  ت�سكيل  خ��الل 
خمتلف فروع �لقو�ت �مل�سلحة، و�لقيام 
ت�سول  كل من  لردع  و�ملهام  بالو�جبات 
بالد  باأمن  و�مل�سا�س  �لتعدي  نف�سه  له 

�حلرمني �ل�سريفني.
�ل���و����س���ع م��ط��م��ئ��ن ول������ن ن��ق��ب��ل 
ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ي��ن��ا وم����ن ي���ح���اول ذل��ك 
ت���اري���خ  دخ������ل  �هلل.  ب����ح����ول  �����س����ريدع 
�ن�������س���م���ام���ي ل���ل���م���ر�ب���ط���ني ب���احل���د 
�جل���ن���وب���ي ع���ام���ه �ل���ث���اين ب��ك��ل فخر 
لل�سهد�ء  �هلل  و�أدع���و  وحما�س.  وع��زة 

بالرحمة و�ملغفرة و�لعفو«.
الرقيب اأول جربان الوادعي
قوة اأمن املنفذ

نصر أو شهادة
»يحمل رج��ال حر�س �حل��دود �لعزمية 
و�لإ�����س����ر�ر؛ حل��م��اي��ة �ل��وط��ن و�ل����ذود 
به كل مو�طن، ويبعث  عنه مبا يفخر 
�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة و�ل����ر�ح����ة يف ن��ف��و���س��ه��م، 
ون�������س���األ �هلل ت��ع��ال��ى �ل���ع���ون و�ل��ن�����س��ر 
رفعة  فيه  م��ا  ك��ل  وحتقيق  و�لتمكني، 
�لوطن، و�سون �أمنه ومقدر�ته يف ظل 
قيادته �لر�سيدة �لتي جتمع يف ذكر�ها 
مرحلة  درو����س  يف  �لتاأمل  جتديد  ب��ني 

حدودنا آمنة.. 
يد على الزناد وعين ترصد كل صغيرة وكبيرة

حالة معنوية عالية يعيشها أفراد حرس الحدود، ال يكلون وال يملون، فقط يشعرون بأن هناك دينا لهذا الوطن، وأن الفرصة 
قد أتت لرد جزء منه، مع التأكيد على ردع كل من تسول له نفسه، النيل من الوطن أو أراضه.
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�لتوحيد �لتي قادها �مللك عبد�لعزيز، 
وب����ني م�����س��رية �ل��ع��ط��اء �ل��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا 
ع��ن��د ب��ن��اء �ل��دول��ة و�أك��م��ل��ه��ا م��ن بعده 
�سعود، وفي�سل، وخالد،  �مللوك:  �أبناوؤه 
وخ��ادم  �هلل،  رحمهم  �هلل،  وعبد  وفهد، 
و�سلمان  �مل��ل��ك  �ل�����س��ري��ف��ني  �حل��رم��ني 
�سعود، وويل عهده  �آل  �لعزيز  بن عبد 
�لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لأم���ني 
حم���م���د ب����ن ����س���ل���م���ان، ح��ف��ظ��ه��م��ا �هلل 
و�أيدهما بن�سره، فتحقق للمملكة على 
�أثرها �لعديد من �لجناز�ت �لتي يعتز 
ك��ل م��و�ط��ن وم��و�ط��ن��ة، و�لن�سر  ب��ه��ا 
بعون �هلل قريب، فاإما ن�سر �أو �سهادة«.

الرقيب �صعود اآل عائ�س 
 

معنويات مرتفعة
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  »�ستبقى 

ن��رب����س��ا للحق و�ل��ن��ور و�ل��ع��ل��م و�أر����س 
�لبقاع  �أطهر  حتت�سن  �لتي  �لر�سالت 
ع��ل��ى ���س��ط��ح �لأر�������س، وي��ق��وده��ا خ���ادم 
بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
عبد�لعزيز �آل �سعود، حفظه �هلل، نحو 
م�ساف  يف  لت�سبح  �لتقدم؛  من  �ملزيد 
�ل�������دول �ل���ت���ي ����س���خ���رت ك����ل ط��اق��ات��ه��ا 
باأمنه  �لإن�����س��ان و�له��ت��م��ام  ل��رف��اه��ي��ة 

و�أمان.
و�لأم��ن نعمة من نعم �هلل علينا، 
�أن  �إّل  �ليمنية،  �لأزم����ة  وج���ود  ورغ���م 
و�لأم���ان  ب��الأم��ن  ي�سعرون  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل�سيا�سات  بف�سل  وه��ذ�  و�ل�ستقر�ر؛ 
�حلكيمة للقيادة �لر�سيدة، �لتي �سكلت 
قو�ت م�سلحة للذود عن تر�ب �لوطن 
�لتوحيد  ر�ية  على  و�ملحافظة  �لغايل، 

خفاقة د�ئما.

ي��ت��م��ت��ع رج������ال ح���ر����س �حل�����دود 
مب��ع��ن��وي��ات م��رت��ف��ع��ة، وك���ذ� �حل���ال يف 
جميع �لقطاعات �لع�سكرية �ملختلفة، 
و�ل���ت���ي ���س��ت��ك��ون ���س��خ��رة حت��ط��م كل 
�أح������الم �لأع�������د�ء يف �ل��ن��ي��ل م���ن ه��ذ� 

�لوطن �لعظيم و�أر�سه �ملقد�سة«.
اجلندي اأول عادل القحطاين

 
رهن اإلشارة

»نحن جميعا حتت رهن �إ�سارة قائدنا 
عبد�لعزيز،  بن  �سلمان  �مللك  وملكنا 
وحكومتنا  �لأم��ني،  عهده  ويل  و�سمو 
كوننا  �سائبا،  ي��رون��ه  فيما  �لر�سيدة 

�أهل حد بهذ� �ملركز.
ت�����س��اري�����س  �أن  ت���ع���ل���م���ون  وك���م���ا 
حم��اف��ظ��ة ظ���ه���ر�ن �جل���ن���وب وع����رة، 
جنودنا  ع��ل��ى  ي�سعب  ���س��يء  ل  ول��ك��ن 

ن��ح��ن بنعمة  ف��احل��م��د هلل  �ل��ب��و����س��ل، 
و�أمن و�أمان من عهد موؤ�س�س �لدولة 
ث��ر�ه ول  �مللك عبد �لعزيز طيب �هلل 
زلنا، وقد حان �لوقت للذود عن هذ� 

�لوطن �لغايل.
خدمة  يف  جم��ن��دة  ج��ن��ود  فنحن 
دي��ن��ن��ا وم��ل��ي��ك��ن��ا ووط���ن���ن���ا، وج��ن��ودن��ا 
��ستعد�د،  �أمت  �لبو��سل وهلل �حلمد يف 
و�أرو�ح���ن���ا ودم��اوؤن��ا ف���د�ء ل���رت�ب هذ� 
حماية  علينا  وح���ق  �ل���غ���ايل،  �ل��وط��ن 
وط��ن��ن��ا، ف��دول��ت��ن��ا ق��ام��ت ع��ل��ى كلمة 
�ل��ت��وح��ي��د، ول���ن ت���اأب���ه ل��ك��ي��د �ل��ف��ر���س 
و�أذن��اب��ه��م، ك��م��ا �أ����س���األ �هلل ت��ع��ال��ى �أن 
يحفظ دول��ت��ن��ا وق��ادت��ن��ا وي���دمي على 

هذ� �لبلد �أمنه و�أمانه«.
املالزم اأول �صعيد القحطاين
م�صاعد قائد مركز علب

واجبنا نحو وطننا
وط��ن��ن��ا  جت�����اه  ب���و�ج���ب���ن���ا  �إل  ن���ق���وم  »ل 
وقيادتنا �لر�سيدة بقيادة خادم �حلرمني 
عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 
و�سنقدم  ورع����اه،  �هلل  حفظه  ���س��ع��ود  �آل 
�أرو�حنا وممتلكاتنا فد�ء لوطننا �لغايل، 
للدفاع عن  م��ن يهب  لكل  ع��ون��اً  ون��ك��ون 
�أق����ل م���ا ن��ق��دم��ه لديننا  ب���الدن���ا، وه����ذ� 
وم��ل��ك��ن��ا ووط���ن���ا، ون��ح��ن ف���خ���ورون بهذ� 
له  بيعتنا  �ل�سجاع �حل��ازم، وجندد  �مللك 
يف كل وقت، ونعد باأن ن�سمد وند�فع يف 
�أن  �أمانة وعلينا  �أمام  �لثغور، فنحن  كل 

ن�سونها ونوؤديها باإخال�س«.
 اجلندي اأول ح�صن ال�صهري

تلبية نداء
»�أفتخر بتو�جدي مع �أخو�ين وزمالئي 

م��ن �صباط واأف����راد حر�س احل���دود يف 
وهذ�  �جلنوبي،  للحد  �لأمامي  �خلط 
وتلبية  �هلل  ع��ن��د  ن��ح��ت�����س��ب��ه  �ل���ت���و�ج���د 
نبذله  �لعظيم، وما  �لوطن  لند�ء هذ� 
بكامل  قمنا  �أننا  يعني  ل  وطننا  جت��اه 
�مل�سلمني  ق��ب��ل��ة  ف��ه��و  و�ج��ب��ن��ا جت��اه��ه، 
و�أر�����س �حل��رم��ني، و�ل��دف��اع عنه دف��اع 
ع��ن �لإ����س���الم و�مل�����س��ل��م��ني، وب��ع��ون �هلل 
�مل�سلحة  وق��و�ت��ن��ا  �ل���رج���ال  وب��ع��زمي��ة 
ونحر�س  مهمتنا؛  �سننجز  �ملختلفة، 
لالأعد�ء  ن�سمح  ولن  �لغالية،  حدودنا 
ب��ال��ن��ي��ل م���ن وط��ن��ن��ا ف�����ر�دى ك���ان���و� �أو 
ج���م���اع���ات، ك��م��ا �أن���ن���ا ���س��ن��ت�����س��دى لكل 
نظامية،  غ��ري  لإق��ام��ة  ي�سعى  مت�سلل 
�أو ك���ل م���ن ت�����س��ول ل���ه ن��ف�����س��ه �رت��ك��اب 

خمالفات من �أجل �أهد�ف دنيئة«. 
الرقيب ح�صني اآل حمامة
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مشهور العمري

النشأة والتأسيس
�لبنية  �هلل  يرحمه  �لعزيز  عبد  �مللك  و�سع 
�لأ���س��ا���س��ي��ة لأج���ه���زة �ل���دول���ة وب����د�أ يرحمه 
ودوري��ات  مر�كز  و�سع  بفكرة  �لهتمام  �هلل 
ل��ل��م��ر�ق��ب��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�ل����ربي����ة ب��امل��ن��ط��ق��ة 
�ل�سرقية عام 1331 )عبارة عن �سفن �سر�عية 
ت�ساندها  �ل�ساطئ  مب��ح��اذ�ة  ت�سري  �سغرية 
على  للمر�قبة  �لهجن  ر�ك��ب��ي  م��ن  دوري���ات 
ن���و�ة  ت��اأ���س�����س��ت   1344 ع���ام  �ل�����س��اح��ل(. ويف 
ب��د�أ  حيث  ب��ج��دة،  �ل�سو�حل  خفر  م�سلحة 

تنظيم �أعمال �لدوريات و�ملو�نئ و�ملر�فئ. 

قيادة موحدة
�ل���دوري���ات و�أع��م��ال  يف ع���ام 1347 مت دم���ج 
�ملو�نئ و�ملر�فئ يف ج�دة حتت قيادة و�حدة 
ب��ا���س��م م�����س��ل��ح��ة خ��ف��ر �ل�����س��و�ح��ل ب��ج��دة، 

�لبحر  �سو�حل  على  مقت�سر�  عملها  وك��ان 
�إم��ا  �ل��دوري��ة  باأعمال  تقوم  �لأح��م��ر، حيث 

م�سيا على �لأقد�م �أو بو��سطة �لهجن.
�لب�ر�ري  يف  �لتف�تي�س  �أعمالها  وم��ن 
���س��م��ن ح�����دود �مل��م��ل��ك��ة و���س��ب��ط �مل��ه��رب��ات 
�لبحرية  �ل���دوري���ات  وك��ان��ت  و�مل��م��ن��وع��ات. 
مكلفة مبر�قبة �ل�سو�حل �سمن حدود �ملياه 
و�سائط  م�ستخ�دمة  للممل�كة،  �لإقليمية 

بح�رية ب�د�ئية كال�سنب�وك و�لهو�ري. 

صالحيات ومهام
يف عام 1353 �سدر نظام مديرية م�سلحة 
�ل�سو�حل �لذي ت�سمن كافة �لأحكام  خفر 
م�سلحة  وو�ج���ب���ات  مب�����س��وؤول��ي��ات  �ملتعلقة 
خ��ف��ر �ل�������س���و�ح���ل ومب���وج���ب ه����ذ� �ل��ن��ظ��ام 

�أحلقت �مل�سلحة بوز�رة �لد�خلية .
خفر  م�سلحة  �أحدثت   1355 عام  ويف 

�ل�سو�حل يف �ملنطقة �ل�سرقية.

مهام حرس الحدود           
• ح���ر�����س���ة ح������دود �مل���م���ل���ك���ة �ل���ربي���ة 
�لبحرية  و�ملر�فئ  و�ملو�نئ  و�لبحرية 
وم��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ه��ري��ب و�ل��ت�����س��ل��ل من 
�لد�خل و�خلارج مع مر�عاة �لأنظمة 

�ملعمول بها.
• �لإن��ذ�ر �ملبكر عن �أية حتركات غري 
بالقرب  �أو  ع��ادي��ة على خ��ط �حل���دود 

منه.
و�لإن���ق���اذ  �ل��ب��ح��ث  بعمليات  �ل��ق��ي��ام   •
للو�سائط  �ل��ع��ون  وت��ق��دمي  و�لإر����س���اد 

�لبحرية.
�حلدود  منطقة  يف  �لتائهني  �إر�ساد   •

�لربية وتقدمي �لعون لهم.
• مر�قبة �ملتو�جدين مبنطقة �حلدود 
�لربية و�لبحرية للتاأكد من مر�عاتهم 

للقو�عد و�لنظم �ملقررة لذلك.
• �سبط �لأمن د�خل �ملو�نئ و�ملر�فئ 

�لبحرية.
�لر�سمية يف  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون   •
نطاق ما تن�س عليه �لأنظمة �ملرعية 
وما تق�سي به �مل�سلحة �لعامة �سمن 

مهمة حر�س �حلدود.

قيادات
حرس الحدود

التسع
�ملديرية �لعامة حلر�س �حلدود تتبعها ت�سع 

قياد�ت وهي:
• قيادة حر�س �حلدود
مبنطقة مك�ة �ملك�رمة
• قيادة حر�س �حلدود
مبنطقة �ملدينة �ملنورة
• قيادة حر�س �حلدود

باملنطقة �ل�سرقية
• قيادة حر�س �حلدود

مبنطقة �جلوف
• قيادة حر�س �حلدود

مبنطقة جنر�ن
• قيادة حر�س �حلدود

مبنطقة جاز�ن
• قيادة حر�س �حلدود

باملنطقة �ل�سمالية
• قيادة حر�س �حلدود

مبنطقة تبوك
• قيادة حر�س �حلدود

مبنطقة ع�سري 

�حلدود  �سالح  تاأ�س�س   1382 عام  ويف 
و�����س����م �إل�����ي�����ه ك�����ال م�����ن م�����س��ل��ح��ة خ��ف��ر 
وم�سلحة  �ل�سرقية  باملنطقة  �ل�����س��و�ح��ل 
�أن مت دجمهم  بعد  �ل�سو�حل بجدة،  خفر 
�ملديرية  با�سم  �جلهاز  هذ�  يعرف  و�أ�سبح 
�ل�سو�حل  وخ��ف��ر  �حل���دود  ل�سالح  �ل��ع��ام��ة 

و�ملو�نئ. 

سالح الحدود
يف ع���ام 1394 ���س��در �مل��ر���س��وم �مل��ل��ك��ي رق��م 
على  باملو�فقة   1394/6/24 وتاريخ  م/26 
نظام �أمن �حلدود، بناء على قر�ر جمل�س 
 1394/6/19 وت���اري���خ   923 رق���م  �ل������وزر�ء 
�لعامة  )�ملديرية  �جلهاز  م�سمى  و�أ�سبح 

ل�سالح �حلدود(.
���س��اح��ب  ق�����ر�ر  ����س���در   1399 ع����ام  يف 
�ل�������س���م���و �مل���ل���ك���ي وزي�������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة رق���م 
�لقا�سي   1399/9/26 وتاريخ  2����س/7074 
حر��سة  م�سوؤولية  �حل��دود  �سالح  باإناطة 
�ململكة،  يف  �لبحرية  �ملو�نئ  كافة  وحماية 

بدل من �لأمن �لعام.
���س��اح��ب  ق�����ر�ر  ����س���در   1412 ع����ام  يف 
�ل�سمو �مللكي وزير �لد�خلية رقم 5/85/�س 
بتعديل  �ل��ق��ا���س��ي   1412/8/1 وت���اري���خ  ح 

�لالئحة �لتنفيذية لنظام �أمن �حلدود .
يف عام 1414 �سدر �ملر�سوم �مللكي رقم 
على  ب��امل��و�ف��ق��ة   1414/7/16 م/9وت���اري���خ 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر رقم 76 وتاريخ 
�مل��دي��ري��ة  م�����س��م��ى  ب��ت��ع��دي��ل   1414/7/14
�لعامة ل�سالح �حلدود �إلى �ملديرية �لعامة 

حلر�س �حلدود .

وضع لبنتها األولى الملك عبد العزيز
بسفن شراعية صغيرة ودوريات لراكبي الهجن

قوات حرس الحدود..
النشأة والتطور والمهمات

المنافذ البحرية

المنافذ الجوية

المنافذ البرية
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المنافذ الجمركية في المملكة العربية السعودية

جولة وشرح.. مشروع قص األمير نايف للحد من التسلل والتهريب
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محمد إبراهيم

�أك��������د م���وظ���ف���و �جل����ام����ع����ة وق���وف���ه���م 
وت�����س��ام��ن��ه��م م���ع �مل��ر�ب��ط��ني يف �حل��د 
�لر�سائل  من  بعدد  باعثني  �جلنوبي، 
�إلى �لبو��سل يف �لثغور، موؤكدين �أنهم 
ي�����س��ارك��ون��ه��م ب��ال��دع��اء �مل�����س��ت��م��ر، ب���اأن 
�سر،  ين�سرهم �هلل ويحفظهم من كل 
و�أن يرحم من ��ست�سهد منهم، وي�سفي 

كل م�ساب.

نفخر بأبطالنا
وق����ال م��دي��ر ع����ام �ل�������س���وؤون �لإد�ري������ة 
و�مل��ال��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، �لأ����س���ت���اذ حممد 
»�أب���ط���ال���ن���ا يف �حل��د  ع���ب���ود  �آل  ���س��ع��ي��د 
�جل��ن��وب��ي و�ل��ذي��ن ي��ب��ذل��ون �أرو�ح��ه��م 
دف��اع��ا ع��ن ه��ذ� �ل��وط��ن �ل��غ��ايل، حمل 
ونوؤكد  �أبطال حقيقيون،  فهم  فخرنا، 
وقالبا،  قلبا  جانبهم  �إل��ى  وقوفنا  لهم 
بالن�سر  لهم  دعو�تنا  ت��وؤك��ده  م��ا  وه��و 

وعودتهم �إلى �أهلهم �ساملني غامنني.
ون�����دع�����و ل�������س���ه���د�ئ���ن���ا �لأب����������ر�ر 
بال�سفاء  و�ل��دع��اء  و�ملغفرة،  بالرحمة 
لكل من �أ�سيب دفاعا عن هذه �لأر�س 
�ل��ط��ي��ب��ة. ون��ع��ل��ن �أن���ن���ا ���س��ن��ك��ون �سفا 
ثانيا نقف معهم مد�فعني عن وطننا 

�لغايل بكل ما منلك«.

خندق واحد
�مل�����س��رتي��ات  �إد�رة  م���دي���ر  �أع���ل���ن  ك��م��ا 
وق����وف  ����س���ال���ح،  �آل  ���س��ع��د  �لأ�����س����ت����اذ 
�إل���ى جانب  م��وظ��ف��ي �جل��ام��ع��ة  جميع 

�ملر�بطني على �حلد  �لبو��سل  جنودنا 
�جلنوبي. وقال »نقدر ما يبذلونه من 
حيا�س  ع��ن  ذود�  باأنف�سهم  ت�سحيات 
ودفاعا  ح��دوده  لأم��ن  وحفظا  �لوطن 
لهم  ونوؤكد  ومقدر�ته،  مقد�ساته  عن 
�أننا نقف معهم يف خندق و�حد، فلهم 
�هلل  يحفظ  و�أن  بالن�سر،  �ل��دع��اء  منا 
�أو باأهله  وط��ن��ن��ا م��ن ك��ل م��ن ي���رد ب��ه 

�لأذى«.

وطننا يستحق
�أما مدير �د�رة �ملتابعة �لأ�ستاذ عي�سى 
م�سبب �لع�سريي، فقال »عندما نتذكر 
�أخ������وة ل��ن��ا يف �حل����د �جل���ن���وب���ي، وم��ن 
ن�سعر  �لع�سكرية،  �لقطاعات  خمتلف 
بفخر كبري؛ لأن هوؤلء �لرجال نذرو� 

شكرا جنودنا
للعالقات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  وق��دم 
بن  �سعيد  من�سور  �لأ�ستاذ  �جلامعية، 
على  �لبو��سل  للجنود  �ل�سكر  �سرحان، 
ج��ب��ه��ات �ل���ق���ت���ال يف �حل����د �جل��ن��وب��ي، 
قائال »�سدقتم فانت�سرمت، نعلم �أنه ل 
تغم�س لكم عني، و�أن �ليد على �لزناد 
و�ل���ع���ني ت��ر���س��د ح����دود �ل���ب���الد، فلكم 
ج��زي��ل �ل�����س��ك��ر ع��ل��ى ك��ل م��ا تقدمونه 
لأجل وطننا �لغايل، فلكم خري �جلز�ء 

من �هلل �سبحانه.
�أمددهم  »�للهم  قائال:  و�أ�ساف 
ب��ن�����س��ر م����ن ع����ن����دك، و�أ������س�����دد ع��ل��ى 
و�أ�سف  ملوتاهم،  �أغفر  �للهم  �أيديهم، 
جرحاهم، و�أعدهم �إلى �أهلهم �ساملني 

غامنني«.

أهل الحزم والعزم
�لأ�ستاذ  �لطب  كلية  �إد�رة  مدير  و�أك��د 
�أبو حماد، فخر كل �سعودي مبا  يحيى 
يقدمه جنودنا �لبو��سل من ت�سحيات 

يف �سبيل �لوطن.
وق��ال »م��ن دو�ع���ي فخرنا  وعزنا 
ورف����ع����ت ����س���اأن���ن���ا، م����ا �أث���ب���ت���ه ج��ن��ودن��ا 
�أهل �حلزم و�لعزم  �لأ�ساو�س،  �لبو��سل 
م��ن دح��ر �ل��ع��دو�ن �لإي����ر�ين �حلوثي، 
�لتمدد نحو  م��ن  �لأف��ع��ى  ر�أ����س  وقطع 
�ل��ت��م��ك��ن يف �أر�������س �ل��ي��م��ن �ل�����س��ق��ي��ق، 
�ململكة  �أر����س  �ل��ت��ع��دي على  وحم��اول��ة 

�لعربية �ل�سعودية.
ف�سقور �جل���و دم����رو� ك��ل ق��و�ع��د 
�ل��ب��غ��ي و�ل�����ع�����دو�ن ب��ك��ل دق����ة وجن����اح، 
وجنود �لأر�س د�فعو� عن �أر�س �لوطن 

و�أبطال  تفان و�سجاعة وت�سحية،  بكل 
�لدفاع �جلوي فجرو� جميع �ل�سو�ريخ 
�لتي فاق عددها ما يقارب من �لت�سعني 

�ساروخا بكل �إتقان ومهارة.
و�ل�����س��الم،  �ل�سلم  دول���ة  فلدولتنا 
ول��ك��ل ���س��ع��ودي ك��ب��ري� و���س��غ��ري�، ولكل 
جيل يولد بهذ� �لبلد �لطاهر، �لفخر 
و�مل���ج���د و�ل����ق����وه و�ل��ت��م��ك��ني �إل�����ى ي��وم 
�ل���دي���ن، وم���ا ي��ق��دم��ه ه����وؤلء �لأب��ط��ال 
ي�سجله لهم �لتاريخ، فهم �أهل �لنخوة 

و�ل�سجاعة.
�أن  �ل���ق���دي���ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  ون�������س���األ 
و�أن  �أق��د�م��ه��م،  يثبت  و�أن  ين�سرهم، 
�أن يرحم  ي�سدد رميهم، كما ن�ساأل �هلل 
وي�����د�وي ج��رح��ان��ا وين�سر  ���س��ه��د�ءن��ا، 

دولتنا �حلبيبة«.

�أرو�حهم  ما عاهدو� �هلل عليه، فكانت 
�أعز ما يقدمونه لهذ� �لوطن �لغايل، 
وي��د�ف��ع��ون عنه وع��ن �مل��ق��د���س��ات �لتي 

�أكرمنا �هلل بخدمتها.
ف���اأب���ط���ال���ن���ا �مل����ر�ب����ط����ني ع���رف���و� 
ه���ذ�  لأن  وط���ن���ه���م؛  و�ج���ب���ه���م جت�����اه 
�أن ند�فع عنه بكل ما  �لوطن ي�ستحق 
ب��اأن يدن�س  �أوتينا من قوة ول نر�سى 
بكل  �أبطال  ك��ان. هم  كائن من  �أر�سنا 
م���ا حت��م��ل��ه ه����ذه �ل��ك��ل��م��ة م���ن م��ع��ن��ى،  
ق��دم��و� �أرو�ح���ه���م ف���د�ء ل��ه��ذ� �ل��وط��ن 
وت�����س��اب��ق��و� ع��ل��ى ���س��رف �جل��ه��اد، فلهم 
ميدهم  و�أن  بالن�سر  �ل�سادق  �ل��دع��اء 
ي��رح��م كل  ب��ال��ق��وة و�ل�����س��د�د، و�أن  �هلل 
من ��ست�سهد منهم وي�سفي من �أ�سيب  

دفاعا عن هذه �لأر�س".

أكدوا تضامنهم مع حماة الوطن..
موظفو الجامعة:

جنودنا األبطال محل فخرنا واعتزازنا

من�صور �صعيد بن �صرحان عي�صى م�صبب الع�صريي �صعد اآل �صالح يحيى اأبو حمادحممد �صعيد اآل عبود
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ملحق خاص: الحد الجنوبي

ريم العسيري

ي���ع���ت���ز ك�����ل �أب�����ن�����اء و ب����ن����ات �ل���وط���ن 
ب��ج��ن��ودن��ا �لأوف����ي����اء �ل���ذي���ن ي��ق��ف��ون 
عن  ليد�فعو�  �جلنوبي؛  �حل��د  على  
وط��ن��ه��م، وي��ح��م��و� ك���ل ذرة ت����ر�ب يف 
�أر�سه. وللفتاة م�ساعر فخر و�عتز�ز 
خم��ت��ل��ف��ة، ع��ن��دم��ا ي��ك��ون و�ل���ده���ا �أو 

�سقيقها �أحد رجال �حلد �جلنوبي.
وك���م���ا ي���ق���ال »ك�����ل ف���ت���اة ب��اأب��ي��ه��ا 
معجبة«، ف��اإن بنات رج��ال �حل��زم من 
طالبات جامعة �مللك خالد، ��ستطعن 
�ملقولة،  تلك  �سدق  على  ي��ربه��ّن  �أن 
حيث ع���رّبن م��ن  خ��الل »�آف����اق« عن  
�عتز�زهن  باآبائهن يف �حلد �جلنوبي.

فخورة بوالدي
من  �ملحا�سبة  بق�سم  �لطالبة  ت��ق��ول 
كلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية، �لهنوف 
�آل ����س���رور »�أن�����ا �ب��ن��ة ح��ام��ي �ل��وط��ن  
�أول )���س��ح��ي( ع��ب��د�هلل بن  �ل��رق��ي��ب 
���س��رور.  �آل  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  �سعيد 
وع��ن��دم��ا �أك����ون �ب��ن��ة رج���ل ي��ق��ف على 
حد �لوطن �جلنوبي ويغيب عنا لأيام 
و�أ�سابيع؛ ليحمي هذ� �لوطن وي�سهر 
�لبو��سل  ه��و وم��ن معه م��ن ج��ن��ودن��ا 
لتقر �أعيننا يف �لنوم، فال ميكنني �إل 
�جلنود  وبجميع  به  فخورة  �أك��ون  �أن 

�ملر�بطني.
بحياتهم  �سحو�  جنود  من  فكم 
و��ستقر�رها.   ب��الدن��ا  رفعة  �أج��ل  م��ن 
ب��اأ���س��ره يعي�س ه���ذه �لأي����ام  ف��ال��ع��امل 
�أزم�����ات وف����ن، وم���ع ذل���ك مل ن�سعر 
وهذ�  �لفن،  نعا�سر هذه  باأننا  يوماً 
رمز  فهم  �هلل،  ف�سل  بعد  بف�سلهم  

لل�سجاعة  ونحن فخورون بهم«.
و�أ���س��اف��ت »�أرج�����و م��ن �جل��م��ي��ع، 
�للهم  د�ئ��م��ا،  دعائنا  من  نن�ساهم  �أل 
جنودنا،  وجميع  �أب��ي  ��ستودعناك  �إن��ا 
�لتي  بعينك  فاأحر�سهم  �أمننا  ورجال 
ل ت���ن���ام و�أن�������س���ره���م و����س���دد رم��ي��ه��م 
وتقبلهم من  م��ات منهم  و�أرح���م من 

�ل�سهد�ء.
ن�ساألك �للهم �أن ت�سفي جريحهم 
و�أن تعيدهم �ساملني غامنني مرفوعي 
�لر�أ�س، �للهم �أعز �ساأن بالدنا و ولة 
عنها،  �لبالء  و�دفع  و�أحفظها  �أمرنا، 

د�م عزك يا وطن«.

أبي يدفن الشهداء
�لأعمال  �إد�رة  بق�سم  �لطالبة  وت�سف 
�لعنود  و�ملالية  �لإد�ري���ة  �لعلوم  بكلية 
�ل��ب��ن��اوي، م���دى �ع��ت��ز�زه��ا ب��و�ل��ده��ا، 
ح��ي��ث ت���ق���ول »�أن�����ا �ب���ن���ة  ق���ائ���د �ل��ق��وة 
�لبناوي،  ز�يد يحيى   �للو�ء  �ل�ساربة 
�أ�سعر بالفخر و�لعتز�ز بكل ما تعنيه 
�بنه رجل عظيم   �لكلمة؛ لكوين  هذه 
ي���د�ف���ع ع���ن �ل���وط���ن،  ف���خ���ورة بقوته 
�جلنود  على  وحنانه  ت��دب��ريه  وح�سن 
وخوفه عليهم، ودفنه لكل �سهيد بيده 

وحزنه عليه وكاأنه �أحد �أبنائه«.
�ملوت  �جلندي  »يو�جه  وو��سلت 

يف كل حلظة  متر به يف �حلد، وتزيد 
م��ع��ان��ات��ه ب��ت��ف��ك��ريه �ل���ز�ئ���د ب��اأط��ف��ال��ه 
تفكريه  ي��ف��ارق��ون  ل  �ل��ذي��ن  وعائلته 
يف ك���ل حل��ظ��ه مي���ر ب��ه��ا، وي���زي���د �أمل���ه 
ع��ن��د م����وت �أح�����د زم���الئ���ه ب��ج��ان��ب��ه، 
عن  �حلديث  يتبادلون  كانو�  �أن  بعد 
م�ستقبلهم و�أمنياتهم، و�لأ�سر�ر �لتي 
�سابق  ثم فجاأة وبال  بد�خلهم،  ت��دور 
ويرتك  �لرفيق  ذلك  ي�ست�سهد  �إن��ذ�ر 

جرحا عميقا يف قلبه«.

 الشكر ال يكفي
ووج�����ه�����ت �ل���ط���ال���ب���ة ب���ق�������س���م �ل��ل��غ��ة 
�لإجن��ل��ي��زي��ة مب��ح��اي��ل، ����س���روق عبد 
�ل��رح��م��ن �لأح����م����ري، �ل��ت��ح��اي��ا  �إل���ى 
ج���ن���ود �ل����وط����ن، وق���ال���ت »�إل������ى ذل��ك 
�جلندي �لذي حتّمل �ل�ستاء وبرودته 
و�ل�سيف وحر�رته، �إلى ذلك �جلندي 
�ل������ذي ت���غ���ري ل�����ون ب�����س��رت��ه م����ن ح��ر 
���س��م�����س ت�����س��ط��ع ع��ل��ي��ه ك���ل ي�����وم، �إل���ى 
ذل����ك �جل���ن���دي �ل�����ذي ج���اف���ى �ل��ن��وم 
�إلى  �ملقد�سة،  �أر���س��ه  ليحمي  عينيه؛ 
ذل��ك �جل��ن��دي �ل���ذي ت��ورم��ت قدماه 
م��ن �ل��وق��وف؛ ل��ري�ق��ب ح���دود ب��الده 

ويحميها ب�سالحه ودمه،
�إل����������ى ذل��������ك �جل������ن������دي �ل������ذي 
�ل�سماء،  ويلتحف  �لأر�����س  ي��ف��رت���س 
�لتقدير  كل  لك  ومنا  �ل�سالم  عليك 
ن�ساء  ك��ل  و����س��م  با�سمي  و�لح�����رت�م، 
�ملجتمع با�سمي و��سم كل فتاه لديها 
حماية  على  �أق�سم  �أب،  �أو  زوج  �أو  �أخ 
ه���ذه �لأر�������س �ل��ط��اه��رة و�أق�����س��م �أن 
ي��ح��م��ي ك���ل ���س��رب م���ن �أر�������س ب���الده 
و�أق�سم �أن يفدي بروحه؛ من �أجل �أن 
يذوق  و�أّل  و�أم��ان،  باأمن  �سعبه  يبقى 
خوف  م��ن  �ل�سعوب  ذ�ق��ت��ه  م��ا  �سعبه 

وجوع ب�سبب �حلروب.
�لأم��ر،   ل��ولة  �ل���ولء  �أق�سم على 
ل��ك��م م��ن��ا حت��ي��ة ت��ق��دي��ر و�إج������الل ملا 
�أج��ل��ن��ا،  م��ن  ت�سحية  م��ن  ت��ق��دم��ون��ه 
�ل�����س��ك��ر ل ي��ك��ف��ي و ك��ل��م��ات �مل��دي��ح ل 
قدم  مل��ن  ن��ويف  فكيف  حقكم،  توفيكم 

روحه من �أجل �أن تعي�س �أرو�ح«.

تركوا عيش الهناء
تقول �لطالبة بق�سم �للغة �لإجنليزية 
�لعلوم و�لآد�ب مبحايل، فوزية  بكلية 
�إب��ر�ه��ي��م ع�����س��ريي، �أخ���ت جل��ن��دي من 
جنود �لوطن باحلد �جلنوبي »لوطننا 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة ج��ن��ود 
ي��د�ف��ع��ون عنه وع��ن ح���دوده و�أر���س��ه، 
ج���ن���ودن���ا �ل���ب���و�����س���ل �ل����ذي����ن ���س��ح��و� 
�حلبيبة،  �أر���س��ن��ا  حل��م��اي��ة  ب��ح��ي��ات��ه��م 
ل  �حل���دود  على  جل��ن��ودن��ا  �سكر  كلمة 
و�لعناء  �جلهد  بذلو�  حقهم،  تكفيهم 
و�ل��ت�����س��ح��ي��ة، ت��رك��و� �لأب���ن���اء و�لأه����ل 
للقيام  �ل��ه��ن��اء؛  و�لأ����س���دق���اء وع��ي�����س 
ول�سهد�ئنا  وط��ن��ه��م.  جت���اه  ب���دوره���م 
من  وحياتهم  باأنف�سهم  �لذين �سحو� 
�أج��ل ه��ذه �لأر�����س، مهما  �أجلنا وم��ن 
قلنا فيهم من كلمات �ل�سكر و�لتقدير 

لن نوفيهم حقهم �أبد�«.

طالبات الجامعة يثمن تضحيات »البواسل«
بنـات أبطال الحزم: نفتخر بآبائنا المرابطين

في الثغور حماية للوطن

ّ
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مشهور العمري 

ح����ي����ا ع�������دد م������ن ط�������الب �جل����ام����ع����ة، 
»�آف��اق« جماهد�ت جنودنا  ��ستطلعتهم 
و�أ���س��ارو�  �جل��ن��وب��ي،  �حل��د  �لبو��سل يف 
�إل��ى �أن ه��وؤلء �لرجال �لأوف��ي��اء تركو� 
�ل����غ����ايل و�ل���ن���ف���ي�������س، خل���دم���ة �ل���دي���ن 
و�أن  و�مل���ق���د����س���ات،  �ل����وط����ن  وح���م���اي���ة 
�ل���و�ج���ب ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا �إب������ر�ز دوره����م 
وت�����س��ح��ي��ات��ه��م، م����ن خ�����الل ت�����س��ل��ي��ط 
�ل�����س��وء ع��ل��ى ج��ه��وده��م �جل��ب��ارة �لتي 
ب�سجاعة  يبذلونها  وم��از�ل��و�  بذلوها 
�لبالد  حل��دود  وحماية  �سونا  وث��ب��ات؛ 
م�����ن ك����ي����د �ل����ك����ائ����دي����ن وخم���ط���ط���ات 

�لأعد�ء.
و�أك��دو� �أن حماية �لدين و�لوطن 
و�ل���ع���ر����س ����س���رف ع��ظ��ي��م ل ي��ع��ادل��ه 
�ملهمات  و�أق��د���س  �أنبل  وه��و من  �سرف، 

�ملتعاظمة �لتي حث عليها �ل�سرع .

أعظم األعمال
قال �لطالب �ساري ع�سريي من كلية 

�مل��ر�ب��ط��ون..  »�أي��ه��ا  �لإن�سانية  �لعلوم 
�أ����س���رف  م����ن  ���س��ب��ي��ل �هلل  �جل����ه����اد يف 
�ل�����ق�����رب�����ات وم�������ن �أع�����ظ�����م �لأع�����م�����ال 
�لعبد هلل  بها  �لتي يتقرب  �ل�ساحلات 

عز وجل«.
و�أ�ساف »�أذن �هلل عز وجل لعباده 
ي��ق��ات��ل��و� من  �أن  ي��ق��ات��ل��و� و�أم���ره���م  �أن 
�جل��ه��اد  وج���ل  ع��ز  �هلل  و���س��رع  قاتلهم 
�مل�����س��ل��ح ل����الأم����ة، وج��ع��ل��ه م���ن �أع��ظ��م 
�ل���ق���رب���ات �ل���ت���ي ي��ت��ق��رب ب��ه��ا �ل��ع��ب��اد 
�إل����ى رب��ه��م ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى، ك��م��ا حث 
ع��ل��ي��ه �هلل ت��ع��ال��ى و�أم������ر ب���ه م��ق��رون��ا 
ب��ال��وع��د �جل���زي���ل مل���ن ق���ام ب���ه. ن�����س��األ 
�هلل ت��ع��ال��ى �ل��ن�����س��ر و�ل��ت��م��ك��ني ل���ولة 
�أمرنا وجلنودنا �ملر�بطني على حدود 

�لوطن«.

تضحيات جبارة
�أك���د �ل��ط��ال��ب ف��ار���س �ل��ق��ح��ط��اين من 
مّن  �هلل  �أن  و�لت�����س��ال  �لإع���الم  ق�سم 
على هذه �لأر�س برجال �أوفياء تركو� 
�ل���غ���ايل و�ل��ن��ف��ي�����س؛ خل���دم���ة �ل��دي��ن 

وح���م���اي���ة �مل���ق���د����س���ات، وه�����م ج��ن��ودن��ا 
�لأب�����ط�����ال م����ن خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل��ر�ب��ط��ني ع��ل��ى �حل���دود 
ال��رب��اط يف �صبيل  ق��ام��وا على  ال��ذي��ن 

�هلل على حدود �لوطن �لغالية.
�ل�سكر  م��ّن��ا ع��ظ��ي��م  »ل��ه��م  وق����ال 
وو�ف�����ر �لم��ت��ن��ان ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ون��ه 
حل��م��اي��ة ح����دود ب���الدن���ا ح��ف��ظ��ه��ا �هلل 
يحتم  و�ل���و�ج���ب  بحفظه،  وحفظهم 
ع��ل��ي��ن��ا �إب������ر�ز دوره�����م وت�����س��ح��ي��ات��ه��م، 
وت�����س��ل��ي��ط �ل�������س���وء ع���ل���ى ج���ه���وده���م 

�جلبارة«.
ب�������دوره، ق����ال �ل���ط���ال���ب ع��ب��د�هلل 
�لإن�سانية  �لعلوم  كلية  من  �ل�سهر�ين 
�ملوؤزر،  »ن�ساأل �هلل لهم �لعون و�لن�سر 
ون���ت�������س���رف يف �جل���ام���ع���ة مب���ث���ل ه���ذه 
�لبو��سل  جلنودنا  �خلا�سة  �لتغطية 

�ملر�بطني على �حلدود �جلنوبية«.

مواقف البطولة
و�أ�������س������ار �ل����ط����ال����ب �����س����امل �ل���ع���م���ري 
حينما  �أن����ه  �إل����ى  �أح���ي���اء(،  )تخ�س�س 

�ل�سرف  �أو���س��م��ة  ع��ن  نبحث  �أن  ن��ري��د 
وحل��ظ��ات �ل��ع��ز، وم���و�ق���ف �ل��ب��ط��ول��ة؛ 
يد�فعون  رج��ال  ب��اأي��دي  جندها  فاإننا 
ع��ن ح��ي��ا���س �ل��دي��ن و�ل���وط���ن باحلد 
ر�سمو�  �لذين  �لبالد،  لهذه  �جلنوبي 
يد�فعون  وهم  و�لن�سال  �ل�سمود  لنا 
ليزيد  و�ل�����س��رور؛  بالب�سر  وطننا  ع��ن 
من قربهم ملولهم يقاتلون حتت ر�ية 

»ل �إله �إل �هلل«.
من جهته، ر�أى �لطالب يف كلية 
�سرف  �أن  �ل�سريفي،  �سلطان  �لعلوم 
ل  و�لعر�س  و�ل��وط��ن  �لدين  حماية 
�أنبل و�أقد�س  يعادله �سرف، وهو من 
باتت  �لتي  �لعيون  �أن  مبينا  �ملهمات، 
عليها  ح��رم��ت  �هلل  �سبيل  يف  حت��ر���س 
�لأبطال  لرجالنا  »هنيئا  وق��ال  �لنار. 
ودولتنا. ن�ساأل �هلل تعالى �أن يحفظهم 
زخ�����ر� و����س���ن���د� ل���ل���وط���ن، وي��ن�����س��ره��م 

بالإ�سالم وين�سر �لإ�سالم  بهم«.
�ل��ط��ال��ب م��ع��اذ �لقحطاين  وق���ال 
)ت��خ�����س�����س �أح����ي����اء(، »ق����وة وج�����س��ارة 
على  �لبو��سل  جل��ن��ودن��ا  عالية  وه��م��ة 

�حل��������دود، �مل���ر�ب���ط���ني يف ���س��ب��ي��ل �هلل 
.ه��م��ه��م ح��م��اي��ة وط���ن ���س��ام��خ؛ لينعم 
ب��الأم��ن و�لأم�����ان حت��ت ك��ن��ف حكومة 

عادلة«.

رسائل
عمر  �آل  علي  عبد�لكرمي  �لطالب  �أم��ا 
فقد �أر�سل ر�سالة فخر و�عتز�ز للجنود 

�لبو��سل باحلد �جلنوبي.
وب������������دوره، ق������ال �ل����ط����ال����ب ف��ه��د 
»�أنتم  �أح��ي��اء(،  )تخ�س�س  �لقحطاين 
�ل����رج����ال وق�����ت �مل���ه���م���ات، و�أن����ت����م م��ن 
جت���اه���دون يف ���س��ب��ي��ل �هلل ل��رف��ع ر�ي���ة 
�لتوحيد، �أي فخر هذ� و�أنتم قد تركتم 
ج��م��ي��ع م���ا مت��ل��ك��ون يف ���س��ب��ي��ل �ل��دف��اع 
�أخ��ذمت على  وق��د  دينكم، ووطنكم  عن 
�أنف�سكم �لعهد �إما �لن�سر �أو �ل�سهادة«.

�إب���ر�ه���ي���م �سفر  �ل���ط���ال���ب  ول���ف���ت 
)ت��خ�����س�����س �أح���ي���اء(، �إل����ى �أن ج��ن��ودن��ا 
�هلل  لأن  حم����ظ����وظ����ون؛  �ل����ب����و������س����ل 
�أخ���ت���اره���م م���ر�ب���ط���ني وح���م���اة ل��ث��غ��ور 
�مل�����س��ل��م��ني م���ن م��ط��ام��ع �ل��ط��ام��ع��ني، 

�ل��ذي��ن يخططون  وح��ق��د �حل��اق��دي��ن 
�سد بالد �حلرمني وقبلة �مل�سلمني.

وندعو  بكم  ونفتخر  »نعتز  وق��ال 
لكم يف كل �سلو�تنا و�أنتم �سبب بف�سل 
�حل��رك��ة  �����س���ت���ق���ر�ر�  يف  وح��ف��ظ��ه  �هلل 
و�لرتفيهية،  و�لتعليمية  �لجتماعية 
فاأنتم  �لغالية.  ب��الدن��ا  ت�سهدها  �ل��ت��ي 
تبذلون �لغايل و�لنفي�س خلدمة �لدين 

و�لوطن وحماية قبلة �مل�سلمني«.

تاريخ ناصع
و�أ�سار �لطالب تركي �سعود )تخ�س�س 
�أم��ة و�سعب وطنا  �إل��ى �أن لكل  �أح��ي��اء(، 
نا�سع  تاريخ  ولبالدنا  عنه.  يد�فعون 
مي��ث��ل م�����س��رية ط��وي��ل��ة خ��ا���س��ه��ا �مل��ل��ك 
�سعود  �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز 
رح���م���ه �هلل، وم���ع���ه �لآب������اء و�لأج������د�د 
توحيد  �سبيل  يف  جميعاً،  �هلل  رحمهم 

�أركان هذ� �لكيان حتت ر�ية �لتوحيد.
�لبو��سل  جنودنا  �هلل  »ن�سر  وقال 
�مل����ر�ب����ط����ني ع���ل���ى �حل�������د، ورح�������م �هلل 

�ل�سهد�ء وغفر لهم«.

حيوا وفاء المرابطين على الثغور وأشادوا بتضحياتهم..  

طالب الجامعة: صمود جنودنا في الحد الجنوبي 
عمل صالح حـث عليه الشرع

ّ

ّ

ال�صور: وكاالت
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مشهور العمري 
 

�أنه  �لعرب،  حممد  �حلربي  �ملر��سل  ك�سف 
ومنذ بد�ية عا�سفة �حلزم قام باإعد�د 420 

تقرير�، و 700 تقرير مبا�سر.
وع����رّب خ���الل ح����و�ر م��ع »�آف���اق���ى عن 
����س���ع���ادت���ه ب����وج����وده يف �ل���ي���م���ن؛ ل��ت��غ��ط��ي��ة 
ت�����س��ح��ي��ات ج����ن����ود �حل�������زم و���س��ج��اع��ت��ه��م 

وبطولتهم ونقلها عرب �لإعالم .
�أن ق��و�ت �لتحالف دخلت  �إل��ى  ولفت  
�لذين  �إخ��و�ن��ه��م،  ن�سرة  �أج���ل  م��ن  �ليمن 
ظ���ل���م���و� م����ن ق���ب���ل ف���ئ���ة ط���غ���ت وجت����ربت 
ق��و�ت  �أن  مبينا  �أج��ن��ب��ي��ة،  دول  مب�����س��اع��دة 
�لتحالف تعمل على �أربعة حماور رئي�سية، 
�ملارقة عن  �لقو�ت  �لأول ع�سكري ملو�جهة 
لتاأمني  �أمني  �لثاين  �ليمن،  يف  �ل�سرعية 
�مل��ن��اط��ق �مل��ح��ررة، �ل��ث��ال��ث �إغ��اث��ي مل�ساعدة 
�ل�����س��ع��ب �ل��ي��م��ن��ي ومت��ك��ي��ن��ه م���ن م��و�ج��ه��ة 
�ل���ت���غ���ري�ت �ل���ت���ي خ��ل��ف��ت��ه��ا �ل�������س���ر�ع���ات يف 
ب��الده��م، و�ل���ر�ب���ع حم���ور �إع����ادة �ل��ب��ن��اء يف 
�مل���ح���ررة، وخ�����س��و���س��ا يف قطاعي  �مل��ن��اط��ق 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����س��ح��ة؛ ل��ذل��ك ك����ان �ل��ت��ق��دم 
و��سرت�تيجيا،  م��درو���س��ا  �لتحالف  ل��ق��و�ت 
مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع روؤي�����ة �ل�����س��ع��ودي��ة ليمن 

موحد �سعيد باإذن �هلل. 

حدثنا عن جتربتك االإعالمية
يف عا�صفة احلزم؟

�ملر��سل  وكنت  �ليمن،  د�خ��ل  عاما  �أكملت 
�حل����رب����ي �ل���وح���ي���د �ل������ذي ت����و�ج����د يف ك��ل 
�جل���ب���ه���ات، يف �ل�������س���م���ال وب���ع�������س �أج������ز�ء 
�جلنوب. وقدمت  420 تقرير�، و 700 بث 
ث��م دع��و�ت��ك��م،  م��ب��ا���س��ر؛ وه���ذ� بف�سل �هلل 
ت�سحيات  ب��ح��ج��م  �أك����ن  مل  �أين  �أع������رتف  
جنود �حلزم، وف�سلت يف �إي�سال �سجاعتهم 

وبطولتهم كما ينبغي.
و�لبيئة  وخمتلفة،  غنية  جتربة  �إنها 
�ل��ي��م��ن  �جل���غ���ر�ف���ي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة يف 
يحتاج  ك��ب��ري  ح��د  و�إل����ى  بال�سهلة،  لي�ست 
�جلغر�فية  �لبيئات  مع  للتاأقلم  �ل�سحفي 

و�لجتماعية.
�ل�سحفي  �أنني  �سجعني  �سبب  و�أب��رز 
م�سوؤولية  وه��ذه  هناك،  �ملتو�جد  �لوحيد 
ت���اري���خ���ي���ة؛ و�مل�����س��ك��ل��ة �ل���ت���ي و�ج��ه��ت��ه��ا يف 
�حلربي،  �مل�سور  وج��ود  عدم  هي  �لبد�يات 
ن��ادرة يف �لإعالم  �أ�سبح عملة  خا�سة و�أن��ه 
ق��ب��ل م��دة  رزق���ن���ي �هلل  �أن  �إل�����ى  �ل���ع���رب���ي، 
مب�����س��ور حم���رتف م��ن م�����س��ر، ه��و زميلي 
ج��م��ال ب��ه��ي��ج، ول���دي���ه خ���ربة ع�����س��ك��ري��ة يف 
�لتعامل م��ع �لأزم����ات. وه���ذه �حل���رب هي 

�لعا�سرة �لتي �أقوم بتغطيتها. 

هل واجهتكم تهديدات
اأثناء تغطيتكم لالأحداث؟

و�سلتنا �لعديد من �لتهديد�ت ،وهي ملح 
عندما  �ملتاعب  ومهنة  �لإع��الم��ي.  �لعمل 
ت��خ��ت��ار ف��ي��ه��ا �أن ت���ك���ون م���ر�����س���ال ح��رب��ي��ا 

تتعامل معها كمهنة للموت.
فهذه �لتهديد�ت حقيقية، لكن حينما 
يكون م�سدرها موؤ�س�سات �إعالمية مناوئة، 
بها  نن�سغل  ول  �مل��ع��ادي��ة،  توجهاتها  نتنب 
بن�سرها  توؤكد  معادية  قنو�ت  وهي  كثري�، 

قال قوات التحالف تعمل على أربعة محاور رئيسة..
المراسل الحربي محمد العرب: أعددت 420 تقريرا

و 700 بث مباشر عن بسالة األبطال
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�لطريق  يف  �سرينا  �ل��ت��ه��دي��د�ت،  ه��ذه  ملثل 
م��ع�����س��ك��ري��ن: حق  ه��ن��اك  و�أن  �ل�����س��ح��ي��ح، 
وباطل. وعندما يهاجمك مع�سكر �لباطل، 

تاأكد �أنك ت�سري على �لطريق �ل�سحيح. 

»نحن هنا، اأين اأنتم«
�صعار حتد وثبات..

حدثنا عن هذا ال�صعار؟
�ل��ت��ي تطلقها و���س��ائ��ل �لإع���الم  �ل�����س��ع��ار�ت 
�مل��ع��ادي��ة، و�ل��ك��اذب��ة و�ل��و���س��ائ��ل �لإع��الم��ي��ة 
�لتي متيل للطرف �حلوثي و�لنقالبيني 
�أن ت��ك��ون  �أ���س��ب��ح��ت ب��وق��ا ل��ه��م، ل مي��ك��ن 
م��وؤث��رة؛ لأن��ن��ا نقابل �ل��ك��الم ب�����س��ورة من 
�أر�س �حلدث. �لوعي �أ�سبح عاليا بقدر�ت 
ق����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �ل��ت��ي ���س��ي��ط��رت ع��ل��ى ما 
�ليمنية  �لأر������س����ي  م���ن   %83 م���ن  ي���ق���ارب 

و�سلمتها لقو�ت �ل�سرعية.
ق��و�ت  يف�سل  ل  �ل��ب��اق��ي��ة  و�مل�����س��اح��ة 
�لتحالف عنها �سوى فرت�ت ب�سيطة؛ لتتم 
�ل�سيطرة �لكاملة عليها و�إعادتها �إلى قو�ت 

�ل�سرعية باإذن �هلل.
للزمالء  م��وج��ه  �ل�سعار  ه��ذ�  ك��ذل��ك 
�ل��ف��ن��ادق  م��ن  بالتغطية  ي��ق��وم��ون  �ل��ذي��ن 
�أن��ق��ل للنا�س  �أن����زل ل��ل��م��ي��د�ن  وم��ك��ات��ب��ه��م. 
�ل�سورة �ل�سادقة، لي�س معقول �أن تتحدث 
عن �إجناز�ت حتدث على �أر�س �ليمن و�أنت 

خارجها. وهذ� �ل�سعار �سعار حتد وثبات. 

ما اأبرز التحديات
التي تواجهكم خالل

عملكم االإعالمي باليمن؟
�ل���ت���ح���دي���ات ك���ث���رية م����ن �أب�����رزه�����ا، وج����ود 
�لقادم  �ملر��سل  �أم��ام  حت��دث  �لتي  �لعو�ئق 
م��ن خ���ارج �ل��ي��م��ن. و�أه���ل �ليمن �أه���ل كرم 
�لذين  لل�سعوديني  وع�سق  للعرب  وحمبة 
تكون  و�أن  �مل��ب��ارك،  �لتحالف  ه��ذ�  يقودون 
م���ع �حل����دث وب���ج���و�ر �ل��ب��ن��دق��ي��ة وب��ج��و�ر 
�ملدفع كلها �أماكن لي�ست �سهلة وعانينا من 
الو�صول لهذه النقاط، وعند ذهابنا لهذه 
كجنود  تو�جدنا  باأهمية  �سعرنا  �لتغطية 
نكون  �أن  ق��ب��ل  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �لق�سية  ن��خ��دم 

�سحفيني.
�أن  �إل��ى نقطة وه��ي  �أ�سري  �أن   ويجب 
يدخلو�  مل  �لتحالف  وق���و�ت  �ل�سعوديني 
لإخو�نهم  ن�سرة  دخلوها  بل  غ��ز�ة،  �ليمن 
�لذين ظلمو� من قبل فئة طغت وجتربت 

مب�ساعدة دول �أجنبية.
هو  �لع�سكري  �مل��ح��ور  يكن  مل  لذلك 
�ل��ط��اغ��ي يف ح�����س��ور ق����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف، بل 
ه���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى �أرب���ع���ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة، 
�ملارقة عن  �لقو�ت  �لأول ع�سكري ملو�جهة 
لتاأمني  �أمني  �لثاين  �ليمن،  يف  �ل�سرعية 
�مل��ن��اط��ق �مل��ح��ررة، �ل��ث��ال��ث �إغ��اث��ي مل�ساعدة 
�ل�����س��ع��ب �ل��ي��م��ن��ي ومت��ك��ي��ن��ه م���ن م��و�ج��ه��ة 
يف  �ل�سر�عات  بها  ت�سببت  �لتي  �لتغري�ت 
ب��الده��م، و�ل���ر�ب���ع حم���ور �إع����ادة �ل��ب��ن��اء يف 
�مل���ح���ررة وخ�����س��و���س��ا يف قطاعي  �مل��ن��اط��ق 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����س��ح��ة، ل���ذل���ك ك����ان �ل��ت��ق��دم 
لقو�ت �لتحالف مدرو�سا و��سرت�تيجيا مبا 
موحد  ليمن  �ل�سعودية  روؤي��ة  مع  يتو�فق 

�سعيد باإذن �هلل.

كلمة اأخرية؟
لل�سحفيني: عندما تريد �أن تكون �سحفيا 
مهنتك  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  �أن  ي��ج��ب  ن���اج���ح���ا، 
باحلب، بل يجب �أن تع�سقها وتع�سق عملك 
�أن تكون يف  �لإب��د�ع��ي حتى تنجح. ويجب 

�مليد�ن، فالعني هي �لتي تر�سد �حلدث.
و�أمت�����ن�����ى �ل���ن�������س���ر و�ل���ت���م���ك���ني، ويل 
�سحفي  منرب  يف  �سيفا  �أك���ون  �أن  �ل�سرف 

جامعي مبنطقة ع�سري. 
رجالها  ور�فقت  �أحببتها  �لتي  ع�سري 
�لأبطال يف �أر�س �مليد�ن، حيث �أثبتو� �أنهم 
لل�سعودية  وع��زة. حفظ �هلل  رج��ال خنادق 
�أم��ن��ه��ا وق���ادت���ه���ا ون�����س��ر �ل��ي��م��ن و���س��ع��ب��ه، 

وطهره من كل �لأعد�ء.
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الرؤية
ي�����س��ع��ى م���رك���ز �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل��الإغ��اث��ة 
روؤيته  تنفيذ  �إل��ى  �لإن�سانية،  و�لأع��م��ال 
�ملتمثلة يف �أن يكون مركز� ر�ئد� لالإغاثة 
و�لأع���م���ال �لإن�����س��ان��ي��ة، ي�����س��اع��د يف نقل 
�إلى �لعامل، فيما تنح�سر ر�سالته  �لقيم 
على  �لإغ��اث��ي  �لعمل  وتن�سيق  �إد�رة  يف 
تقدمي  ي�سمن  مب��ا  �ل�����دويل،  �مل�����س��ت��وى 
�لدعم للفئات �ملت�سررة ول يتعار�س مع 

�مل�سالح �لوطنية .

    األهداف اإلستراتيجية  
�مللك �سلمان لالإغاثة  بناء مركز   •
و�لأع�����م�����ال �لإن�������س���ان���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره 
و�ملرونة  بالفاعلية  تتميز  موؤ�س�سة 

والن�صاط.
• بناء فريق من �ملوظفني �ملتميزين 

بالأد�ء �لعايل و�ملهنية و�خلربة. 
• ت���ق���دمي �مل�������س���اع���د�ت �لإن�����س��ان��ي��ة 
و�لإغ���اث���ي���ة و �خل���ريي���ة �خل��ارج��ي��ة 

للمملكة �لعربية �ل�سعودية.
�ملنظمات  م��ع  �ل�سر�كات  تطوير   •

�لر�ئدة يف �لعمل �لإن�ساين.
• ت���ط���وي���ر �آل����ي����ة  ف���ع���ال���ة ت�����س��م��ن 
مع  للتعامل  �ل�سريعة  �ل�ستجابة 

�لأزمات �لإن�سانية.
• زي�����ادة �أث����ر �مل�����س��اع��د�ت �مل��ق��دم��ة 
م���ن �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة 
ب����ه����دف �����س���ت���د�م���ت���ه���ا م�����ن خ���الل 
و�ملتابعة  �لإ�سر�ف  عمليات  حت�سني 

و�لتقييم.
وتاأهيلهم  �ملتطوعني  ��ستقطاب   •
�لإغ�����اث�����ة  ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ج����ه����ود 

و�لأعمال �لإن�سانية.
• �إن���������س����اء من��������اذج ف���ع���ال���ة جل��م��ع 

�لتربعات.
�لد�عمني  م��ن  ق��وي��ة  �سبكة  ب��ن��اء   •

و�ملتربعني.        

مليارات الدوالرات
لمشاريع إغاثية وإنسانية

وتعليم المرأة واألطفال باليمن
ن��ف��ذ م���رك���ز �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل��الإغ��اث��ة 
م�سروعا   148 �لإن�����س��ان��ي��ة،  و�لأع���م���ال 
ل��ت��ع��ل��ي��م وت���اأه���ي���ل �مل�������ر�أة و�لأط����ف����ال 
دولر،  م��ل��ي��ون   345 بقيمة  �ليمنيني 
�سمن خططه لتخفيف معاناة �ل�سعب 

�ليمني.
وك�����س��ف �مل���ت���ح���دث ب��ا���س��م �مل���رك���ز، 
�ل��دك��ت��ور ���س��ام��ر �جل��ط��ي��ل��ي، �أن �مل��رك��ز 
 68 نحو  �ملا�سيني  �لعامني  خ��الل  نفذ 
�ليمنية  �مل��ر�أة  وتاأهيل  لتعليم  م�سروعاً 
بقيمة 118 مليون دولر، �إ�سافة �إلى 80 
�ليمنيني  لالأطفال  خم�س�سا  م�سروعا 

بقيمة 227 مليون دولر. 
وقال �إن �ملركز �لذي بد�أت �أعماله 
�لإغاثية �نطالقا من بر�مج يف �ليمن، 
�لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  �إي�سال  �إل��ى  �سعى 
حمايد،  ب�سكل  كافة  �ليمنية  لالأر��سي 
�حلكومة  مع  و�ملتابعة  بالتن�سيق  وذلك 
�لإن�سانية،  �ليمنية، و�ملنظمات �لأممية 
م��ن��وه��ا �إل���ى �إط����الق ب��ر�م��ج م��ّك��ن��ت من 
�إعادة �أطفال �إلى حياتهم �لطبيعية بعد 
�أن جّندتهم �مليلي�سيات �مل�سلحة، �إ�سافة 
�إلى بر�مج ت�ستهدف ربات �لبيوت د�خل 
�ل��ي��م��ن مل�����س��اع��دت��ه��ن ع��ل��ى �ل���ع���ودة �إل���ى 

حياتهن �لطبيعية.

أهم التحديات
�أه����م  م����ن  �أن  �إل�������ى  و�أ������س�����ار �جل���ط���ي���ل���ي 
�ل��ت��ح��ّدي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �لعمل �لإغ��اث��ي 
يف �ل��ي��م��ن، ت�����س��رف��ات �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات مبنع 
�إ�سافة  للم�ستحقني.  �مل�ساعد�ت  و�سول 
�إل����ى ف��ر���س ر����س���وم ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، �أو 
�إع������ادة ب��ي��ع ت��ل��ك �مل�����س��اع��د�ت يف �ل�����س��وق 
�لعديد  نّفذ  �ملركز  �أن  مو�سحا  �ل�سود�ء، 
و�سول  هدفها  ك��ان  �ل��ت��ي  �لعمليات  م��ن 

�مل�������س���اع���د�ت �إل�����ى م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا وجت����اوز 
فر�ستها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ر�ق��ي��ل  �ل�����س��ع��وب��ات 
�ل��دك��ت��ور �جلطيلي  وب����نّي  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات. 
�ع��ت��د�ًء على  ق��ر�ب��ة 250  �مل��رك��ز ر�سد  �أن 
�ملا�سي  �لعام  �لإن�سانية خالل  �مل�ساعد�ت 
�إن�سانية  منظمات  ر���س��دت  فيما  ف��ق��ط، 
�أخرى قر�بة 181 �عتد�ء على �مل�ساعد�ت 
�مليلي�سيات  �أن  على  م�����س��دد�  �لإن�����س��ان��ي��ة، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��ي��ي�����س ت��ل��ك �مل�����س��اع��د�ت، 
�إل���ى م�ستحقيها،  و���س��ول��ه��ا  وذل���ك مب��ن��ع 
�ملناطق  يف  للمو�طنني  ت��دع��ي  �أن��ه��ا  ك��م��ا 

�حل��ك��وم��ة  �أن  ل�سيطرتها  تخ�سع  �ل��ت��ي 
�مل�ساعد�ت  ت��وؤّم��ن  �لإغ��اث��ي��ة ل  و�جل��ه��ات 
ل��ه��م، وه��و �أم���ر ع��ار م��ن �ل�سحة، ب��ل �إن 
�إح��ر�ق  �إل��ى  تعمد  �لإنقالبية  �مليلي�سيات 
�مل�ساعد�ت �لإن�سانية بهدف منع و�سولها 

مل�ستحقيها.

231 مشروعا إغاثيا
ولفت �جلطيلي �إلى �أن مركز �مللك �سلمان 
�إغاثيا  م�سروعاً   231 نحو  نفذ  لالإغاثة، 
بقيمة 761 مليون دولر يف �ليمن، منوها 

�إلى �أن �لرب�مج �لإغاثية نفذت بال�سر�كة 
تلك  وتنوعت  �إغ��اث��ي��ني،  �سركاء   108 م��ع 
و�لتعليم  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لأم���ن  ب��ني  �مل�ساريع 
و�حل��م��اي��ة و�ل��ت��ع��ايف �مل��ب��ك��ر، و�خل��دم��ات 
�إلى  �إ�سافة  �لبيئي،  �ل�سحية، و�لإ�سحاح 
وتن�سيق  دع���م  ب��ت��ق��دمي  تتعلق  م�����س��اري��ع 
�خل��دم��ات  ���س��م��ن  �لإن�����س��ان��ي��ة  للعمليات 

�للوجي�ستية �لإن�سانية.
و�لتزمت �ل�سعودية عرب مركز �مللك 
���س��ل��م��ان ل��الإغ��اث��ة و�لأع���م���ال �لإن�����س��ان��ي��ة 
مببلغ 274 مليون دولر، وهو �ملبلغ �لكلي 
�لذي طلبته �لأمم �ملتحدة للند�ء �لعاجل 

لليمن �لذي �أعلنته يف �أبريل 2015. 
�مللك  مركز  م�ساعد�ت  تتوقف  ومل 
�سلمان لليمن على �لند�ء �لعاجل لالأمم 
�مل���ت���ح���دة، ب���ل ت��خ��ط��ت��ه��ا �إل����ى م�����س��اع��د�ت 
�إ����س���اف���ي���ة، مت ت��ق��دمي��ه��ا ع���رب م��ن��ظ��م��ات 
هذه  جملة  بلغت  مينية  وحملية  دول��ي��ة 
دولر،  مليون   186 ي��ع��ادل  م��ا  �مل�ساعد�ت 
�ملقدمة  �مل�����س��اع��د�ت  جميع  قيمة  وبلغت 
 460 م��ن  �أك��ر   2016 يوليو  حتى  لليمن 
�عتمد  ه���ذ�  �إل����ى  �إ���س��اف��ة  دولر،  م��ل��ي��ون 
�ملركز مبلغ 110 ماليني دولر للم�ساريع، 

للن�سف �لثاين من عام 2016. 

مساعدات لألطفال والنساء 
ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��اع��د�ت �لإن�����س��ان��ي��ة 
�ملركز  دع��م  و�لن�ساء،  بالأطفال  �خلا�سة 
م�������س���اري���ع ت���غ���ذي���ة �لأط�����ف�����ال و�ل�����س��ح��ة 
و�لتعليم  �ل�سحي  و�ل�����س��رف  و�لتطعيم 
من  و��ستفاد  و�حلماية،  �لنف�سي  و�لدعم 
هذه �مل�ساعد�ت �أكر من 4 ماليني طفل 

ميني.
�لأمم  ملنظمة  متويال  �ملركز،  ومنح 
�ملتحدة للطفولة »يوني�سيف« مببلغ 29.6 
م��ل��ي��ون دولر، ق��دم��ت مب��وج��ب��ه خ��دم��ات 
و���س��رف  وم��ي��اه  وت��غ��ذي��ة  وتطعيم  طبية 
�سحي لعدد 4 ماليني طفل، و�أك��ر من 

500 �أل����ف �م�����ر�أة م��ر���س��ع وح��ام��ل د�خ��ل 
�ل�سادر من منظمة  �لتقرير  �ليمن وفق 
 30 ب��ت��اري��خ  �ل��ي��م��ن(  )م��ك��ت��ب  يوني�سيف 

�أبريل 2016.

مجال الغذاء والتغذية
�ملركز  ق��دم  و�لتغذية  �ل��غ��ذ�ء  جم��ال  ويف 
دولر  م���ل���ي���ون   145.4 مب��ب��ل��غ  مت���وي���ال 
�أم���ري���ك���ي ل���ربن���ام���ج �ل����غ����ذ�ء �ل���ع���امل���ي مت 
مب��وج��ب��ة ت��ق��دمي غ����ذ�ء وت��غ��ذي��ة �سهريا 
�ليمن.  يف  �سخ�س  مليون   2 م��ن  لأك���ر 
�مل�ستفيدين  و�لأط��ف��ال  �لن�ساء  عدد  وبلغ 
من م�ساريع �لغذ�ء و�لتغذية 1.3 مليون 
وفق  مينية  حمافظة   19 ل��دى  م�ستفيد 
�ل��ت��ق��ري��ر �ل�������س���ادر م���ن ب��رن��ام��ج �ل��غ��ذ�ء 

�لعاملي بتاريخ 2 يونيو 2016.

مجال الصحة
�لإجن��اب��ي��ة و�سحة  �ل�����س��ح��ة  ويف جم���ال 
�لأمومة و�لطفولة قدم �ملركز، م�ساعد�ت 
مببلغ  لل�سكان  �ملتحدة  �لأم���م  ل�سندوق 
�م���ر�أة و67  �أل��ف  ل����300  2.6 مليون دولر 
بر�مج  م��ن  م�ستفيد�ً  وطفلة  طفل  �أل��ف 
�حل���م���اي���ة ح�����س��ب �مل�������س���روع �مل����ق����دم م��ن 

�ملنظمة للمركز. 
�أن��ه مت متويل منظمة  وذك��ر �مل��رك��ز 
دولر  مليون   16 مببلغ  �لعاملية  �ل�سحة 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات �لأم����وم����ة و�ل��ط��ف��ول��ة 
�ل�سحية(  و�لرعاية  و�لتغذية  )�لتطعيم 
لأكر من 3.8 مليون �مر�أة و3.4 مليون 
�أق���ل م��ن 18 ع��ام��ا يف �ليمن  ط��ف��ل ع��م��ر 
ح�سب �مل�سروع �ملقدم من �ملنظمة للمركز.

 ك��م��ا م����ول �مل���رك���ز م��ن��ظ��م��ة �لأم����م 
�مل��ت��ح��دة ل��الأغ��ذي��ة و�ل���زر�ع���ة مببلغ 5.8 
مليون دولر ��ستفاد منها 390 �ألف �مر�أة 
�ألف طفل وطفلة، م�ستفيدين من  و125 
�مل�سروع ح�سب ما ورد يف مقرتح �مل�سروع 

�ملقدم من �ملنظمة.
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ملحق خاص: الحد الجنوبي

 ل ت��وج��د حل��ظ��ة ح����زن، ت���ع���ادل حلظة 
�سبيل  يف  ��ست�سهد  �سهيد  ع��ن  �لكتابة 
وع��ن مكت�سباته،  عنه  و�ل��دف��اع  �ل��وط��ن 
وحتقيق  ر�سالته �لنبيلة يف ن�سر �ل�سالم 

و�لأمن.
  ن��ع��م ���س��ع��رت ب��احل��زن، و�أن����ا �أك��ت��ب 
فقد  �لوطن؛  �سهد�ء  �لكلمات عن  هذه 
كان �أخي و�حد� منهم. �إنه حزن م�سبع 
بالغبط، و�لعتز�ز بهم كونهم �سهد�ء. 

تر�سد  �لتي  �لليل  جنمة  �ل�سهيد 
�لكلمات  �ل��ط��ري��ق، وتبقى  ت��اه ع��ن  م��ن 
فهذ�  هيهات،  ولكن  ت�سفه؛  �أن  حت��اول 

�ل�سهيد، هو رمز �لإيثار.

فكيف ميكن لنا، �أّل نخ�س�س �سيئاً 
لهذ� �لعظيم.  فاأيام �لدنيا كلها تنادي 
باأ�سماء �ل�سهد�ء وتلهج بذكر و�ساياهم، 

فاأّنا لنا �أّل ن�سغي لها.
م����ا زل�����ت �أ������س�����رية ل���ه���ذ� �مل�����س��ه��د، 
ف��اج��اأن��ا  حينما  �أن�����س��اه،  �أن  ����س��ت��ط��ع  مل 
ب���اأد�ء  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  با�سم  �مل��ت��ح��دث 
لأرو�ح  �ل���ع�������س���ك���ري���ة  �ل���������س����رف  حت���ي���ة 
يثبتو�  �أن  ��ستطاعو�  �لذين  �ل�سهد�ء، 
�مل��وت و�خل���وف من  ويهزمو� �ل��رع��ب و 

�لر�سا�س.
تلك  يف  متلكتهم  قد�سية  روح  �أي 
و�سفها  عن  يعجز  بطولة  �أي  �للحظة، 

اخت الشهيد
نالة إبراهيم علي عسيري 

كلية  العلوم واآلداب برجال ألمع 

�ل�سالم عليكم �أيها �لرجال �لأوفياء.. 
�ملجاهدون  �جلند  �أيها  عليكم  �ل�سالم 

يف ميادين �لعز و�لكر�مة و�ل�سوؤدد.
�ل��ف��احت��ون  �أي��ه��ا  �ل�����س��الم عليكم   
�لبطولة  يف  ج��دي��دة  خ��ال��دة  �سفحات 
و�ل�سجاعة..  و�ل�سهامة  و�لت�سحية 
ي�سري  مو�طن  كل  من  عليكم  �ل�سالم 

�لآن �آمنا مطمئنا �إلى عمله �أو بيته.
�ل�سالم عليكم من هوؤلء �لأطفال 
�ل���ذي���ن ي�����س��ت��ق��ب��ل��ون ���س��ب��اح��ات��ه��م بكل 

بر�ءة وفرح و��ستب�سار.
���س��ادق  �سيخ  م��ن  عليكم  �ل�����س��الم 
يدعو، وعجوز موؤمنة مطمئنة ت�سبح.

ي�سلي  ق��ان��ت  م��ن  عليكم  �ل�سالم 
م�ساله..  يف  يتلو  وعابد  م�سجده،  يف 
معمله،  يف  ���س��اب  م��ن  عليكم  �ل�����س��الم 
و�أ�ستاذ يف مدر�سته، وطبيب يف عيادته.
�أنتم  لكم  �لأب��ط��ال:  �لرجال  �أيها 
فاأنتم  وتقدير�؛  �عتز�ز�  �لتاريخ  يقف 
�ألقه، وللبطولة  من ت�سنعون للجهاد 

معناها، وللمو�طنة حقها.
�ل�����و�ق�����ف�����ون يف �جل����ب����ال  �أي�����ه�����ا 

يقظني؛  مد�فعني  و�لبحار  و�ل�سهول 
�أج��رك��م ، فاأنتم  هلل درك���م، وع��ل��ى �هلل 
ب��ع��د �هلل  درع���ن���ا �ل�����س��ام��د، و�أم��ن��ن��ا 
لوطن  �لعريق  �ملا�سي  �أنتم  �ل�سائد؛ 
�لتوحيد، و�أنتم �مل�ستقبل �حلافل لبلد 

�حلب و�ل�سالم.
ف���ل���ك���م �ل���ت���ح���ي���ة ت���ت���ج���دد، ول��ك��م 
�لدعو�ت تتو��سل؛ بارك �هلل جهادكم، 
وحفظكم من بني �أيديكم ومن خلفكم، 

و�أد�م �هلل بكم �لأمن و�لأمان.
�أي��ه��ا �لأب���ط���ال: ع��دوك��م �خل��ائ��ن 
يتخاذل ب�سربكم؛ وجهادكم، و�لتاريخ 
ي�����س��ط��ر ل��ك��م ب����اأح����رف م���ن ن����ور ه��ذ� 
�جل��ه��اد و�ل��ن��ف��ري، لكم ي��زه��و �ل��وط��ن، 

وبكم يفاخر �لقريب و�لبعيد.
فهنيئا لكم  نبل �ملوقف، وموقف 
�لكلمات جاءتكم  قلبنا  �لنبل، فحيثما 

ملبية حمتفية وحمتفلة.
ث��اب��ت حني  ب��ن  وهلل درك ح�����س��ان 

تقول:
كاأنهم يف �لوغى و�ملوت مكتنع

�أ�سد ببي�سة يف �أر�ساغها فدع

السالم على الرجال األوفياء

د .عبداهلل حامد 
المتحدث الرسمي للجامعة

»�لإن�����س��ان  ه��و  �ل�سهيد  �أي��ك��ون  �لل�سان. 
�ملالئكة؟  له  �هلل  �أ�سجد  �ل��ذي  �لكامل« 
»�لإن���������س����ان �لأ�����س����م����ى« �ل������ذي ح���ل���م ب��ه 
�أفالطون؟ »�لإن�سان �ل�سوبر« �لذي �سل 

عنه نيت�سه؟
ف����ح����ني ي����ب����ذل �ل�������س���ه���ي���د روح�����ه 
�ملوت،  مو�جهة  يف  يثبت  حني  طو�عية، 
نحر�س  �لتي  �حل��ي��اة  على  ي�سمو  ح��ني 
عليها بغريزة �أ�سا�سية، مثلنا مثل �سائر 

�ملخلوقات.
رح����م �هلل ت��ل��ك �ل������روح �ل��ط��اه��رة 
�ل�سهيد علي  للوطن،  فد�ء  �لتي ذهبت 

�إبر�هيم علي ع�سريي جندي �أول.

يف �حل���د �جل��ن��وب��ي ل��ن��ا �أح���ب���ة، ق��دم��و� 
�أنف�سهم ف��د�ًء لهذ� �لوطن �لغايل، مل 
يتو�نو� يف �لدفاع عنه؛ لأنهم يحملون 
ر�سالة من �هلل تعالى عنهم: »َفْلُيَقاِتْل 
��َي��اَة  �حْلَ َي�����ْس��ُروَن  ��ِذي��َن  �َلّ  ِ �هلَلّ �َسِبيِل  يِف 
�َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتْل  َوَم��ْن  ِب��اْلآَِخ��َرِة  ْنَيا  �لُدّ
ِ َفُيْقَتْل �أَْو َيْغِلْب َف�َسْوَف ُنوؤِْتيِه �أجر�ً  �هلَلّ

عظيما«.
�أن����ت����م ي���ام���ن �ف���رت����س���و� �ل�����رت�ب 
و�لتحفو� �ل�سماء، يامن هجرو� �لكرى 
و�ل���ن���وم ل��ن��ن��ام ن��ح��ن و�ل���وط���ن ب��اأم��ان 
و�أم�����ن، �إل����ى م��ن ه���اج���رو� هلل وت��رك��و� 
و�سعادتهم  و�أبناءهم  وو�لديهم  �أهلهم 
و�سعبهم  وطنهم  ليحمو�  �أ�سرهم،  مع 
�أقول هنيئاً لكم؛  ويقفو� بوجه �لعدو، 
فال�سرف  لكم  هنيئا  �هلل  جنود  فاأنتم 

ي�ساحبكم و�جلنة تر�فقكم.
ن���ع���م ه�����ذ� ه����و �جل����ن����دي �مل�����س��ل��م 
يتو�ن  �أح��ب وطنه، فلم  �ل��ذي  �ملو�طن 
ل��ه��ذ�  �ل����ق����وي  �حل�������س���ن  ي���ك���ون  �أن  يف 
�لوطن، ل يتو�نى يف دفع �ل�سرور �لتي 
حتيط بنا و�لتي ي�سارع �أعد�ء �لإ�سالم 
لطرق كل �ل�سبل �لتي حتاول �أن تزعزع 
هذ� �لوطن �لذي لن مي�سه �سيء باأذن 
�أرو�ح���ه���م  ب���ذل���و�  رج�����اًل  ل���ه  �هلل؛ لأن 
دف��اع��ا ع��ن��ه وع���ن م��ق��د���س��ات��ه، ح��ي��ث ل 
ي��خ��ف��ى ع��ل��ى �أح����د �أن ه����وؤلء �لأع����د�ء 
�أم��ن ه��ذ� �لوطن،  ي��ري��دون �لنيل م��ن 
ول���ك���ن ���س��ي��ن�����س��رن��ا �هلل ع��ل��ي��ه��م وع��ل��ى 
�ألعيبهم، فاهلل يقول جلنده: »يا �أيها 
�هلَلّ ين�سركم  �إن تن�سرو�  �آمنو�  �لذين 

ويثبت �أقد�مكم«.

إنهم يرغبون في الشهادة
 د . رحمة آل أحمد 
وكيلة شؤون الطالبات
بعلوم وآداب تهامة

�لثغور  على  �ملر�بط  �أيها  لك  هنيئا 
يف ن���ح���ور �لأع��������د�ء، وحت����ت ظ��الل 
�ل�سيوف، غرية على دينك ووطنك، 
وق����ي����ادت����ك وم���ق���د����س���ات���ك، وع��ل��ى 

�خو�نك �مل�سلمني.
قال �هلل تعالى: »يا �أيها �لذين 
�آم��ن��و� ����س��ربو� و���س��اب��رو� ور�ب��ط��و� 

و�تقو� �هلل لعلكم تفلحون«.
�إن��ه��ا م��ن �أف�����س��ل �لأع��م��ال كما 
قال عليه ال�صالة وال�صالم: »رباط 
�لدنيا  م��ن  خ��ري  �هلل  �سبيل  ي��وم يف 

وما عليها«.
�هلل  ����س���ب���ي���ل  يف  �مل������ر�ب������ط  �إن 
ي�ساعف له �لأجر �إلى يوم �لقيامة، 

وي�سلم من �لنار باإذن �هلل وقوته.
�ل�����س��الة و�ل�����س��الم:  ق���ال عليه 
»عينان ل مت�سهما �لنار؛ عني بكت 
من خ�سية �هلل، وعني باتت حتر�س 
يف �سبيل �هلل«، وقوله عليه �ل�سالة 
�جلنة حتت  �أن  »و�علمو�  و�ل�سالم: 

ظالل �ل�سيوف«.

�علم  و�مل��ر�ب��ط،  �ملجاهد  �أخ���ي 
�أن �جلهاد جهد وم�سقة، ول ي�سرب 
�إّل �لرجال �ل�سادقني �لذين  عليه 
ورغباتها،  �لنف�س  �إل��ى  ينظرون  ل 
�إل���ى جنة عر�سها  ي��ن��ظ��رون  ول��ك��ن 

�ل�سمو�ت و�لأر�س.
وقد  �مل��ر�ب��ط،  �أيها  لك  فهنيئا 
لهذ�  خلقه  ب��ني  م��ن  �هلل  �خت�سك 
�ل�����س��رف �ل��ع��ظ��ي��م، وث��ب��ت��ك يف ه��ذه 
لدين  تعظيما  �لبطولية؛  �مل��و�ق��ع 
ل���ل���ذود عن  وح���ب���ا  ق��ل��ب��ك،  �هلل يف 
�أع��د�ء �لإ�سالم  حيا�س وطنك من 

�حلاقدين.
�أخ���ي �مل��ر�ب��ط �ع��ل��م �أن��ن��ا معك 
ب��ق��ل��وب��ن��ا ودع����ائ����ن����ا. �ل���ل���ه���م �أن����ت 
�حل��اف��ظ �ل���ق���ادر �ل��ن��ا���س��ر، �حفظ 
جم��اه��دي��ن��ا، وم��ر�ب��ط��ي��ن��ا م���ن كل 
�سرباتهم  و�سدد  و�ن�سرهم  �سوء، 
وم��ك��ن��ه��م م���ن �أع����د�ئ����ه����م، و�����س���دد 
�أزره������م، و�أه���ل���ك ع���دون���ا وع��دوه��م 

يارب �لعاملني.

»الجنة تحت ظالل السيوف«

أ. د. منصور عوض 
القحطاني
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ملحق خاص: الحد الجنوبي

تركي المالكي 
وجه اإلعالم 
الحربي

وجوه

سارة القحطاني

�أحد �لرجال �لذين �سطع جنمهم يف �لأزمات، �رتبط 
�ل��دوؤوب، مر�سخا تو�جد�  جناحه بالإخال�س و�لعمل 
مميز� ولفتا، كمتحدث با�سم »قو�ت �لتحالف �لعربي 
ب��ات��ز�ن وث��ب��ات ون��ظ��ر�ت  �ل��ي��م��ن«  �ل�سرعية يف  ل��دع��م 
�لكفاءة  م��ن  ���س��ن��و�ت  �سقلتها  ف�سيحة  ول��غ��ة  ث��اق��ب��ة، 

و�لإتقان.
�لع�سكرية  �مل��ن�����س��ات  ع���رب  �لإع�����الم  م��ه��ام  ولأن 
و�ملعلوماتية  بالنباهة  تتميز  خا�سة  ك��ف��اءة  تتطلب 
باحليوية  �ملفعم  �لت�سال  طر�ئق  و�إج���ادة  و�لبديهة 
و�ل��ر���س��د، ف��ق��د وق���ع �لخ��ت��ي��ار ع��ل��ى �ل��ع��ق��ي��د �لطيار 
ر�سميا  ناطقا  ليكون  �ملالكي؛  �سالح  بن  تركي  �لركن 
ع�سريي  �أحمد  للو�ء  خلفا   ،2017 يوليو  يف  للتحالف 

�ملتحدث �ل�سابق للتحالف.
�لع�سكرية،  خدمته  بد�ية  منذ  �ملالكي  عن  عرف 
مت��ي��زه ب��اجل��د و�ل��ت��م��ك��ن و�حل���ر����س ع��ل��ى �ل��ت��دري��ب 

�مل�ستمر و�سقل �لنجاحات بفي�س من �لإجناز�ت.
و�مل��ال��ك��ي م���ن م��و�ل��ي��د حم��اف��ظ��ة �ل��ط��ائ��ف ع��ام 
�لعلوم  يف  �لبكالوريو�س  درج���ة  على  وحا�سل   1974
�جلوية من كليه �مللك في�سل �جلوية بتقدير ممتاز، 
�لعلوم  يف  �ملاج�ستري  درج��ة  على  وحا�سل   ،1997 ع��ام 
 ،2015 ع���ام  و�لأرك������ان،  �ل��ق��ي��ادة  كليه  م��ن  �لع�سكرية 
�لبحرية  ط��ري�ن  مبدر�سة  �لطري�ن  لدر��سة  و�بتعث 
�لأم���ريك���ي���ة ب���ق���اع���دة پ��ن�����س��اك��ول �ل��ب��ح��ري��ة ب��ولي��ة 
فلوريد�؛ و�أكمل تدريباته على �لعديد من �لطائر�ت، 

ليتخرج منها منت�سف عام 2000.

ق������اده ن���ب���وغ���ه �ل��ع��ل��م��ي ل��ل��ع��م��ل ب���ق���اع���دة �مل��ل��ك 
خالد  �مل��ل��ك  وق��اع��دة  ب��ال��ظ��ه��ر�ن  �جل��وي��ة  عبد�لعزيز 
للعمل  بعدها  �نتقل  �أن  �إلى  �جلوية بخمي�س م�سيط، 
بقيادة �لقو�ت �جلوية، باإد�رة �خلطط و�لعمليات، حيث 
تقّلد هناك �لعديد من �ملنا�سب،  وحر�س على تطوير 
بالعديد   �لع�سكرية  خدمته  خالل  فالتحق  مهار�ته؛ 
من �لدور�ت ومنها: �لدورة �لتاأ�سي�سية و�ملتقدمة على 
طائر�ت F15S  ودور�ت يف �حلرب �لإلكرتونية، و�إد�رة 
�ملجال �جلوي، وتخطيط �لعمليات �جلوية، وعمليات 
الدفاع اجلوي، وقادة �صباط االأ�صراب، والوقاية �صد 
�أ�سلحة �لتدمري �ل�سامل، �إ�سافة �إلى دور�ت يف �لقانون 

�لدويل �لإن�ساين �خلا�س بالنز�عات �مل�سلحة.
�ملالكي مهامه مبجرد �سدور قر�ر  �لعقيد  با�سر 
تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل�سفافية  �سيا�سة  م��و����س��ال  تعيينه، 
و�لتدقيق  �لتحليل  ملهمة  ومكمال  �لتحالف،  ق��ي��ادة 
�ملوؤمتر�ت  من�سة  على  من  و�لحرت�فية  و�مل�سد�قية 
مع  للتو��سل  متاحا  ك��ان  ع��ق��ده��ا.  �ل��ت��ي  �ل�سحافية 
و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لإع���الم  و�سائل  جميع 
مب���رون���ة، وم��ت��م��ك��ن��ا م���ن ���س��ي��اغ��ة �لأخ����ب����ار ب�����س��رع��ة، 
وحا�سر� يف �حلدث ح�سور� مبهر�، لتقدمي �ملعلومات 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة، م��ر�ع��ي��ا ب��ذل��ك دور �مل��ت��ح��دث �ل��ف��ع��ل��ي يف 
�حل�����س��ور �لإع��الم��ي �جل��ي��د وم��ب��دع��ا يف تعاطيه مع 
�سادقا  وجها  بذلك  ف�سكل  �ملتنوعة.  �لإع��الم  و�سائل 
ل���الإع���الم �حل���رب���ي وم��ن��ب��ع��ا ل��ل��ت��ف��اع��ل �ل��ر���س��م��ي مع 

�لأحد�ث يف قالب �إعالمي مميز.

�أ�سد تزجمر يف حدود بالدي، كالرعد 
يق�سف يف �لذرى و�لو�دي، �أ�سد على 
�لأعد�ء ي�سرف نابه، وحمامة للتائه 
�ملرتاد، هلل درك يا بن �سيف �هلل خالد، 
�ملهامد،  �أنف�سنا  �أج���د�ث  م��ن  �أحييت 
وزرعت �أمال كاد يخمد يف �ملعابد، هلل 
درك يا بن �سيف �هلل خالد، لبيت يوم 
دع���ا د�ع���ي �جل��ه��اد ومل ت���زل، يف ظل 
ومناوئا  هبل،  �سرعة  ر�ف�سا  �سيفك 
�أم��ل، ن�سر من �هلل  مد �ملجو�س على 
�لكرمي على عجل، �أو جنة �لفردو�س 

�إن حان �لأجل.
ول���ب���ى، هلل  د�ع  دع���ا  م���ا  درك  هلل 
درك ما �رتوى �سابي وعبى، هلل درك 
يوم لبيت �لند�ء، هلل درك يوم �سديت 

�لبالء.
�ل����ق����دم،  غ������ربت  ي������وم  درك  هلل 
وه��دم��ت �أع����الم �مل��ج��و���س ع��ل��م علم، 

مت�سي وت�سبح يف غبار �ملعمعة ودوي 
�سوت �لر�جمات مروعة.

هلل �إمي�������ان ب���ك���م م����ا �أورع���������ه، ي��ا 
ل����ب ق��ل��ب��ك ح����ني ت��ن��ف��ط��ر �ل���ق���ل���وب، 
ي���وم �ل��ت��غ��اب��ن ح��ني ت��زدح��م �ل��ك��روب، 
�ل��رت�خ��ي و�ل��ذن��وب،  �لبكاء على  ي��وم 
�لغيوب هب  �ل��ت��ربي عند ع��الم  ي��وم 
و�سالم  عليكم،  �جل��ن��ان  م��ن  �لن�سيم 
رب���ي م��ن��ك��م و�إل���ي���ك���م، ي��ام��ن ت��ن��ادي��ت��م 

لن�سرة دينكم.
ن���غ���دو �إل�����ى �أرز�ق����ن����ا ون������روح، يف 
ظ��ل و�رف���ة �لأم����ان ن���روح، �ل��ر�ك��ع��ون 
�ل�������س���اج���دون �ل���ث���اب���ت���ون �ل���ع���ازم���ون 
�لقائمون كاأنهم، بل �إنهم يف حدنا يف 

قلبنا يف عيننا.
هذ� هو �جلي�س �ل�سعودي �أينما، 
وج��ه��ت��ه��م ي���ا ب���و ف��ه��د ف��ع��دوه��م، من 

حدهم من زندهم يلقى �لبالء.

زمجرة األسود

د: عبد العزيز
بن عمر القنصل
 رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

ب���ال���ت���اأم���ل يف ت���اري���خ ب����الدن����ا، �مل��م��ل��ك��ة 
�لعربية �ل�سعودية، جند �أن هناك �أمثلة 
�لبطولية  ل��الأع��م��ال  ك��ث��رية وم��ت��ع��ددة 
�لتي  �جل�سام،  و�لت�سحيات  �لعظيمة 
�لبو��سل  وجنودها  رجالتها  يقدمها 

يف كل منا�سبة وحدث.
�لقو�ت  ذل��ك فرجال  غ��رو يف  ول 
تعاليم  م��ن  نهلو�  و�لأم��ن��ي��ة،  �مل�سلحة 
�سريعتهم �لغر�ء �لكثري و�أتقنو� فنون 
حيا�سه  ع��ن  و�ل���ذود  للوطن  �لنتماء 
و�ل�������ولء ل��ل��ق��ي��ادة و�ل���ت���ف���اين يف حب 
من  كثري  �أثبتت  فلقد  بالدهم.  ت��ر�ب 
�مل���و�ق���ف �ل�����ولء �ل��ك��ب��ري ب���ني �ل��ق��ي��ادة 
و�أفر�د �لقو�ت �مل�سلحة و�لأمنية ب�سكل 
خا�س و�ل�سعب ب�سكل عام. وما يقدمه 
ج��ن��ودن��ا �لأ���س��او���س يف �حل��د �جلنوبي 
من �إقبال على �لعدو وحما�س منقطع 
�ل����ن����ظ����ري؛ ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح����دودن����ا 
ي��ع��د م��ل��ح��م��ة م���ن م���الح���م �ل��ب��ط��ول��ة 
يت�سابقون لنيل  و�لت�سحية، فاجلميع 
�ل�سهادة و�ملوت من �أجل �أن تبقى ر�ية 

�لتوحيد مرفوعة عالية.
وج���ن���ودن���ا ع��ل��ى �حل����د �جل��ن��وب��ي 
رج������ال �آم����ن����و� ب���رب���ه���م و����س���دق���و� م��ا 
باأنف�سهم  و���س��ح��و�  عليه  �هلل  ع��اه��دو� 
من �أجل تر�ب وطنهم �لغايل، ولذلك 

�ل��ع��ق��ال  ل���ه���م  ن���رف���ع  �أن  ي�����س��ت��ح��ق��ون 
ونقلدهم  روؤو�سنا  على  تاجا  ون�سعهم 
ن���ي���ا����س���ني و�أو������س�����م�����ة �ل����ع����ز و�ل���ف���خ���ر 
ي��ت�����س��اب��ق �جل��م��ي��ع يف  و�أن  و�ل���رف���ع���ة. 
كافة  وتقدمي  و�أبنائهم  �أ�سرهم  رعاية 
باأبنائهم  و�لحتفاء  لهم،  �لت�سهيالت 
و�أن  وجامعاتنا،  مد�ر�سنا  يف  وبناتهم 
ن���ذك���ر �ل�����س��ه��د�ء م���ن ج���ن���ودن���ا د�ئ��م��ا 
يف م��ن��ا���س��ب��ات �ل����وط����ن و�ح���ت���ف���الت���ه 

�لر�سمية.
�لر�سيدة  قيادتنا  فاإن  �لو�قع  ويف 
وعلى ر�أ�سها خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�مل���ب���ارك  ع���ه���ده  ���س��ل��م��ان وويل  �مل���ل���ك 
�لأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان، مل ي��األ��و� 
جهد� يف تقدمي �لدعم و�مل�ساندة �لتي 
�لقو�ت  �أف��ر�د  لي�س لها ح��دود جلميع 
�مل�����س��ل��ح��ة و�لأم��ن��ي��ة وخ��ا���س��ة ج��ن��ودن��ا 

�ل�سجعان على �حلد �جلنوبي.
ون�����س��ره��م  ح��ف��ظ �هلل ج���ن���ودن���ا 
ورده�����م �إل����ى �أه��ل��ه��م ���س��امل��ني غ��امن��ني 
و�سفى  �ل�����س��ه��د�ء  ورح���م  منت�سرين، 
�مل�����س��اب��ني ووف�����ق ق���ادت���ن���ا ل��ك��ل خري 
وز�ده��������م ن�������س���ر�ً ومت���ك���ي���ن���ا. ود�م�����ت 
�لر�ية  ود�م��ت  مطمئنة  �آمنة  ب��الدي 
تعالى  �هلل  ورد  م��رف��وع��ة.  �خل�����س��ر�ء 

كيد �لكائدين يف نحورهم.

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

د. مبارك بن سعيد
ناصر حمدان
عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر سابقا

ن�ساأت يف بيئة ع�سكرية. فقد كان و�لدي رحمه �هلل �سابطا يف �لقو�ت �لربية وعرفت مع 
هذه �لن�ساأة، كيف تكون حياة �لع�سكري �لذي يفتخر بعمله؛ فعندما كنت �أ�ساهد و�لدي 
بحما�سه ودقته و�سربه وحبه لعمله، كنت �أ�سعر بحجم �لفخر �لذي ي�سعر به كافة �أبناء 
�أبطال �حلد �جلنوبي من �لع�سكريني يف خمتلف �لقطاعات؛ لأنهم عا�سو� مع �آبائهم قيمة 
عا�سو� �سربهم  ومقدر�ته.  دفاعا عن مقد�ساته  �لوطن  لهذ�  يقدمونها  �لتي  �لت�سحية 
و�سجاعة،  طاقة  يزيدهم  �ل��ذي  �حلما�س  عا�سو�  بها،  مي��رون  �لتي  �ل�سعاب  حتمل  على 
عا�سو� حب �آبائهم ملهمتهم �لع�سكرية �لتي مل تزدهم غري فخر و�سجاعة. وعندما �نطلقت 
»عا�سفة �حلزم« مل ن�سك حلظة يف هوؤلء �لرجال �ملخل�سني لدينهم ووطنهم وملليكهم، بل 

كنا �أكر يقينا باأنهم �سيكونون �سد� منيعا �سد كل �أعد�ء �لوطن.
�أو توليا �ساعة �لزحف؛ بل هم مقبلون غري مدبرين وهو  مل نر منهم تر�جعا، 
ما �سهد به �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري نايف بن عبد �لعزيز، رحمه �هلل، عندما قال 
�أ�سيب  يف ظهره، فقد كانت  �لأي���ام و�ح��د� منهم  ي��وم من  �أر يف  �أنني مل  ب��اهلل  »�أق�سم 
يوؤمنون  لأنهم  يهربون«؛  ول  يقدمون  لأنهم  �ل�سدر؛  �أو  �لوجه  يف  د�ئما  �إ�ساباتهم 
على  يعي�س  كل مو�طن  �أم��ن  عن  دفاعا  ت�سحيات  ويقدمونه من  به  يقومون  ما  ب��اأن 
�أر�س �حلرمني �ل�سريفني؛ هو من �لدرو�س �لتي تعلموها يف ثكناتهم �لع�سكرية فهم 
�لوطن مالذ�  ليبقى  �أروح��ه��م  يقدمون  و�لأم���ان،  ب��الأم��ن  لننعم  �أرو�ح��ه��م؛  يقدمون 
رجال.  له  باأن  �سوء�،  �لوطن  بهذ�  يريد  لكل من  ليثبتو�  �أرو�حهم  يقدمون  للجميع، 

َ َعلَْيِه«. َدُقو� َما َعاَهُدو� �هللهَّ »ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ

محمد إبراهيم 
العسيري 
نائب رئيس التحرير 

قلوبنا 
إليكم 
ترحل كل 
يوم
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير، القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد

)رئيس قسم األخبار(
Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

سارة القحطاني
عبد العزيز رديف، سعيد العمري،

خالد محمد العمري، مشهور العمري
هادي الشهراني

أمل أبو مديني، ليال الشهري

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم مشمس
مشمسجزئيا مشمس غائم 

مشمسمشمسمشمسجزئيا مشمس غائم 
ماطر

22-3322-3323-3623-3623-3616-2717-2918-3118-3318-3211-1911-2012-2211-23       12-23

غائم مشمس
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

»آفاق« الوطن
كن���ا يف �س���دد �لتجهي���ز لعدد خا����س عن �حل���د �جلنوب���ي، وم�ساركات 
�جلامع���ة �ملختلف���ة يف دع���م �ملجه���ود �لع�سك���ري للح���رب يف �ليم���ن، 
ل�ستعادة �ل�سرعية، ولكن طر�أ حدث وطني مهم، وهو �سدور �لأو�مر 
�مللكي���ة �لأخ���رية؛ وم���ن بينه���ا ما ه���و يف م�ستوى مه���م ملنطقة ع�سري، 
مث���ل تعي���ني �لأم���ري ترك���ي ب���ن ط���الل ب���ن عبد�لعزي���ز نائب���ا لأم���ري 

منطقة ع�سري، وتاأ�سي�س �لهيئة �لعليا لتطوير منطقة ع�سري.
وله���ذ� قمن���ا بتوزي���ع �لع���دد ليت�سم���ن ملحق���ا خا�سا ع���ن �حلد 
�جلنوب���ي، كم���ا قمنا بتغطية �لأو�مر �مللكي���ة وتفاعل �مل�سئولني معها، 

وخا�سة يف منطقة ع�سري.
ونح���ن �سع���د�ء �أن �سحيفة »�آف���اق« ت�ستطي���ع �أن تو�كب �لأحد�ث 
�لوطني���ة وتتفاعل معه���ا وتغطيها وحتللها وتعر�س لإيجابياتها على 

م�ستوى �ململكة، وعلى م�ستوى منطقة ع�سري بالتحديد.
و�أود �أن ��سك���ر كاف���ة �لزم���الء و�لزمي���الت يف �لتحري���ر و�لق�س���م 
�لفني، �لذين عملو� على مد�ر مت�سل خالل �لأيام �ملا�سية ل�ستيعاب 

هذه �لأحد�ث وت�سمينها د�خل �سفحات »�آفاق«.

نافذة

العالم من حولنا

ر�سد جوي لبع�س �لأنحاء يف 
منطقة ع�سري خالل �لأ�سبوع �ملا�سي، 
تظهر فيه �ل�سحب �لرعدية و�لأمطار 
�لتي هطلت يف �ملنطقة.

�إلى �لي�سار:
�سحابة رعدية بني �أبها وخمي�س 
م�سيط، و�سحب رعدية �سمال
�أبها و�خلمي�س

�مل�سدر: تويرت »�لطق�س«
@fahad_1322

�سحابة معها برد �سمال �سرق طريب �سمال �سرق خمي�س م�سيط.
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