إهداء خاص

من الجمعية النسائية الخريية
بمحافظة األفالج (بشرى)

بمناسبة زيارة صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود إىل محافظة األفالج وافتتاح مقر جمعية (بشرى)
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ًا كثير ًا

مبناسبة زيارة صاحب السمو امللكي

أمير منطقة الرياض محافظة األفالج
مرح ًبــا بكــم يــا أميــر الريــاض صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز ومرح ًبــا
باجلميــع علــى أرض الوفــاء والــوالء أرض األفــاج .
أميرنــا الغالــي تتزاحــم كلمــات الترحيــب مبقــدم ســموكم كتزاحــم قطــرات األمطــار لالنهمــار علــى
أرض اخليــر والنمــاء .
وهذه الزيارة ظل يترقبها أبناء محافظة األفالج وجميع املراكز و القرى التابعة لها بشوق ولهفة وحب .
إذ حتتفل احملافظة بهذه الزيارة التي يلتقي فيها أبناء الوطن مبسؤوليه بدافع النماء والوالء .
كمــا أن بــه داللــة تامــة علــى الوعــي الكامــل واإلدراك املنقطــع النظيــر لســمو أميــر الريــاض جلــدوى
مثــل هــذه اللقــاءات التــي ســتلقي بثمارهــا التنمويــة علــى احملافظــة وأهلهــا .
وحتمــل هــذه املجلــة يف صفحاتهــا حتــت عنــوان (إهــداء خــاص مبناســبة زبــارة ســموكم الكــرمي) عــدد
مواضيــع بدايتهــا قطــوف مــن ســيرة حياتكــم وحيــاة صاحــب الســمو امللكــي بنــدر بــن عبــد العزيــز
رحمــه اهلل وأســكنه فســيح جناتــه ،ثــم بعدهــا زيــارة واســتقبال أهالــي احملافظــة لســموكم ثــم كلمــات
ومشــاعر وزيــارات لســموكم الكــرمي وافتتــاح مجمــع بشــرى التنمــوي باجلمعيــة النســائية اخليريــة .
و ختام ًا نكرر الترحيب بقدوم سموكم امليمون يف ديار األفالج  ..فـأهال وسهال بكم.
رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة األفالج ( ُبشرى)

االستاذه هدى عبداهلل ناصر أبو دجين
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األمير بندر بن عبد العزيز
رحمــه اهلل واسكنــه فسيــح جناتـــه

امليالد :سنة  - 1923الرياض   الوفاة 28 :يوليو  96–95( 2019سنة) جدة   مكان الدفن :مقبرة العدل   مواطنة :السعودية   األب :عبد العزيز آل سعود  
األمير بن ــدر ب ــن عب ــد العزي ــز آل
س ــعود ( 1341ه ـ  25 - 1923 /ذو
أبناؤه
القع ــدة  1440ه ـ  28 /يولي ــو ،)2019
االب ــن العاش ــر م ــن أبناء املل ــك عب ــد • األمي ــرة العن ــود .مطلق ــة م ــن
العزي ــز آل س ــعود الذكور وترتيب ــه األمير مش ــعل ب ــن س ــعود ب ــن عب ــد
بــن إخوتــه بعــد امللــك فهــد مباشــرة ،العزي ــز آل س ــعود ،وله ــا م ــن األبن ــاء
ووالدت ــه ه ــي األمي ــرة ب ــزة الثن ــي .ل ــم األمي ــر خال ــد.
يتقل ــد أي منص ــب رس ــمي يف الدول ــة • األمي ــر فيصل (أمي ــر منطق ــة
من ــذ تأسيس ــها ،وميثل ــه ابنه األمي ــر الري ــاض) .مت ــزوج م ــن األمي ــرة ن ــورة
فيصل يف هيئ ــة البيع ــة.
بن ــت محم ــد بن س ــعود ب ــن عب ــد
الرحم ــن آل س ــعود.
• الل ــواء الطي ــار الرك ــن األمي ــر
منص ــور (قائ ــد قاع ــدة املل ــك عب ــد
زوجاته
اهلل اجلوي ــة بالقط ــاع الغرب ــي
• األميــرة وســمية بنــت عبــد الرحمــن ســابقً ا) .متــزوج مــن األميــرة جواهــر
بنت ماج ــد ب ــن عب ــد العزي ــز آل
بــن محمــد بــن معمــر.
• األمي ــرة مني ــرة بن ــت محم ــد آل س ــعو د .
خالد (مستش ــار
األمي ــر
•
مج ــرور اجلب ــور الس ــبيعي.
• األميــرة العنــود بنــت مهنــا بــن عبــد امللك س ــلمان ب ــن عب ــد العزي ــز آل
ســعود) .متــزوج مــن األميــرة مشــاعل
الرحمــن آل مهنــا أبــا اخليــل.

بن ــت محم ــد بن س ــعود ب ــن عب ــد
الرحم ــن آل س ــعود.
• األميــرة نــوف .متزوجــة مــن األميــر
تركــي بــن عبــد العزيــز بــن فيصــل آل
ســعود.
• األمي ــرة ب ــزة .متزوج ــة م ــن األمي ــر
نايــف بن عبــد اهلل بــن عبــد الرحمــن
آل س ــعود.
• األميــرة نــورة .متزوجــة مــن األميــر
س ــلطان بن عب ــد اهلل ب ــن عب ــد
الرحم ــن آل س ــعود.
• األمي ــر عب ــد العزي ــز .مت ــزوج
م ــن األمي ــرة جن ــاء بن ــت س ــعد ب ــن
محم ــد آل س ــعود.
• األميــر تركي (قائــد القــوات اجلويــة
امللكي ــة الس ــعودية برتب ــة فري ــق رك ــن
مت ــت ترقيت ــه ع ــام  1439هــ) .مت ــزوج
م ــن األمي ــرة جن ــاء بنت س ــطام ب ــن
عب ــد العزي ــز آل س ــعود ،ول ــه كرمي ــة
تزوج ــت م ــن األمير فه ــد ب ــن خال ــد
ب ــن س ــلطان ب ــن عب ــد العزي ــز آل

س ــعود.
• األمي ــر محم ــد (موالي ــد 1965م،
ورج ــل أعم ــال) .مت ــزوج م ــن األمي ــرة
ن ــوف بنت مش ــهور ب ــن عب ــد العزي ــز
آل س ــعود وله م ــن األبن ــاء األمي ــرة
رمي ،األمي ــرة ن ــورة ،األمي ــرة عبي ــر،
األمي ــر بن ــدر ،واألمي ــر مش ــهور.
• األمي ــرة مض ــاوي .متزوج ــة م ــن
األمي ــر مش ــاري ب ــن فيص ــل ب ــن فه ــد
بن مش ــاري ب ــن جل ــوي ب ــن ترك ــي آل
س ــعود.
• األمي ــر فه ــد .مت ــزوج م ــن األمي ــرة
اجلوه ــرة بن ــت محم ــد بن س ــعود
الكبي ــر.
• األمي ــرة جواه ــر .متزوج ــة م ــن
األمي ــر س ــعود بن عب ــد الرحم ــن ب ــن
س ــعود ب ــن عب ــد العزي ــز آل س ــعود.
• األمي ــر الش ــاعر س ــلطان (ويلق ــب
بالنو م ــاس).
• األمي ــر الدكت ــور عب ــد الرحم ــن
(يحم ــل ش ــهادة الدكت ــوراه يف
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آل سعود

بجنة نعيم الخلد يا رب

مثواه
عمير عبداهلل العنزي
قصيدة رثاء في صاحب السمو الملكي األمير
بندر بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه اهلل

األم :بزة الثني

عائلة :آل سعود   املهنة :رائد أعمال  

الهندس ــة الكيميائي ــة م ــن جامع ــة
كوين ــز يف بريطاني ــا) .كان مت ــزوج
م ــن األمي ــرة جواه ــر بنت س ــعود ب ــن
ناي ــف ب ــن عب ــد العزي ــز آل س ــعود،
ومتــزوج مــن األميــرة نــوف بنــت فهــد
ب ــن فيص ــل امللح ــم.
• األمي ــرة مش ــاعل .متزوج ــة م ــن
األمي ــر بن ــدر ب ــن عب ــد العزي ــز ب ــن
ترك ــي آل س ــعود.
• األميــرة ســارة .مطلقــة مــن األميــر
س ــلطان بن مش ــعل ب ــن عب ــد العزي ــز
آل س ــعود ،ومتزوج ــة م ــن األمي ــر
فه ــد ب ــن فيص ــل بن محم ــد ب ــن
س ــعود ب ــن عب ــد العزي ــز آل س ــعود.
• األمي ــرة صيت ــة .متزوج ــة م ــن
األمي ــر فه ــد ب ــن عب ــد العزي ــز
بن فه ــد ب ــن س ــعد األول ب ــن عب ــد
الرحم ــن آل س ــعود.
• األمي ــر س ــعود .مت ــزوج األمي ــرة
جن ــاء بنت فيص ــل ب ــن مش ــعل ب ــن
س ــعود ب ــن عب ــد العزي ــز آل س ــعود.

• األمير عب ــد اهلل (نائ ــب رئي ــس
مجل ــس إدارة مرك ــز املل ــك س ــلمان
للش ــباب وع ـ ّـن نائ ًب ــا ألمي ــر منطق ــة
مك ــة املكرم ــة ،وص ــدر أم ــر ملك ــي يف
تاري ــخ 2018/12/27م بتعين ــه وزي ـ ًـرا
للح ــرس الوطن ــي) .مت ــزوج م ــن
كرمي ــة الش ــيخ خال ــد ب ــن إبراهي ــم
ب ــن عب ــد العزي ــز آل البراهي ــم.
• األمير فواز.
• األمير سلمان.
• األميرة هيفاء.

وفاته
أعلن الدي ــوان امللك ــي الس ــعودي يف
بي ــان رس ــمي ع ــن وفات ــه ي ــوم األح ــد 25
القعدة 1440هـ املواف ــق 28
ذو
يوليو ،2019وصل ــي علي ــه ي ــوم االثن ــن
باملســجد احلــرام ،ودفــن مبقبــرة العــدل
يف مك ــة املكرم ــة.

ـوم عل ــى الن ــاس م ــا اطول ــك
اهلل ياي ـ ٍ
ي ــا كب ــر ح ــزن الي ــوم وي ــا ط ــول ممس ــاه
ليل ــة مغي ــب الش ــيخ س ــوادها ِح ْل ــك
الص ــدر ض ــاق وضي ــع الفك ــر ج ــدواه
مرح ــوم يالل ــي وارث الع ــز واملل ــك
مرح ــوم ي ــا امي ـ ٍـر ذرى الع ــز ممش ــاه
بن ــدر لياش ــان الده ــر وايامه ــا هل ــك
ع ــز الفقي ــر محق ـ ٍـق دوم ش ــكواه
وال اليتي ــم الل ــي ع ــن الع ــوز كافل ــك
ث ــم األرام ــل ضفه ــا طي ــب حس ــناه
ـدات به ــا احلل ــم يذهل ــك
ح ــال عق ـ ٍ
وصع ــب املش ــاكل حله ــا م ــن س ــجاياه
بالصب ــر واحلكم ــة م ــع احل ــق يوصل ــك
ـض م ــن عطاي ــاه
ـوم فاي ـ ٍ
وبقل ـ ٍـب رحم ـ ٍ
باجل ــود واإلحس ــان واخلي ــرات يش ــملك
بح ــر الك ــرم تن ــدى عل ــى الن ــاس مين ــاه
ي ــاهلل يف قرب ــك وباالجن ــان واصل ــك
ي ــارب قب ــره روض ــن في ــه س ــكناه
نس ــألك ي ــا رحم ــن ي ــاهلل نس ــألك
ترح ــم عزي ـ ٍـز ضاف ــك الي ــوم ي ــاهلل
وي ــاهلل يف ن ـ ٍـو عل ــى القب ــر ياصل ــك
يس ــقي الث ــرى م ــن طي ــب الن ــو س ــقياه
وي ــاهلل ياملعب ــود ي ــا مال ــك املل ــك
بجن ــة نعي ــم اخلل ــد ي ــا رب مث ــوا
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مقتطفات من سيرة

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض
صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،أميــر
منطقــة الريــاض ،هــو االبــن األكبــر لصاحــب الســمو امللكــي األميــر بنــدر بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ،وممثـ ًا عــن والــده يف هيئــة البيعــة ،مــن مواليــد مدينــة

الريــاض  ،1946تلقــى تعليمــه األولــي مبعهــد العاصمــة النموذجــي ،وحاصــل
علــى الشــهادة اجلامعيــة يف العلــوم اإلداريــة مــن جامعــة امللــك ســعود ،1969
عمــل يف عــدة وظائــف حكوميــة ســابقة علــى النحــو التالــي:

1974 - 1973

مدير قسم التنظيم واإلدارة يف وزارة الدفاع والطيران

1978 - 1974

مشرف يف وزارة البرق والبريد والهاتف

1981 - 1978

ً
وكيال إلمارة منطقة عسير

1992 - 1981

نائب أمير منطقة عسير

2015 - 1992

أمير منطقة القصيم

لألميــر فيصــل بــن بنــدر إســهامات كبــرى يف مجــال خدمــة املجتمــع والتعليــم،
حيــث قــام ســموه بإنشــاء برنامــج األميــر فيصــل بــن بنــدر للتنميــة املجتمعية،
البرنامــج الــذي يقــوم بتدريــب وتوظيــف الكثيــر مــن شــباب وشــابات منطقــة
القصيــم ،إضافـ ًـة إلــى اســتقطاب البرنامــج للطــاب صيفـ ًا لتعليمهــم اللغــة
االجنليزيــة واحلاســب اآللــي وغيرهــا مــن العلــوم النافعــة مــع صــرف مكافــآت
لهم.
وقــام ســموه باســتحداث جائــزة األميــر فيصــل بــن بنــدر للنخيــل ،التــي
تعــد واحــدة مــن ثمــرات مبــادرات األميــر فيصــل بــن بنــدر لتعزيــز اجلهــود
املبذولــة يف زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور ،وتطويــر اســتثماراتها يف املنطقــة
ورفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف بأهميــة هــذه الشــجرة املباركــة ،كمــا قــام
بإنشــاء جائــزة حتمــل اســمه حلفــظ القــرآن الكــرمي للبنــن والبنــات مبنطقــة
القصيــم.
صــدر قــرار خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود بتعيينــه أميــر ًا ملنطقــة الريــاض ،ليكــون بذلــك األميــر الثالــث عشــر
للمنطقــة بعــد  23ســنة قضاهــا أميــر ًا ملنطقــة القصيــم ،ليواصــل ســموه رحلــة
التطويــر واالزدهــار يف العاصمــة مــع املشــاريع املنفــذة فيهــا حالي ـ ًا ،أهمهــا
مشــروع امللــك عبدالعزيــز للنقــل العــام ،وغيرهــا مــن املشــاريع يف املنطقــة.
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مرحبًا بأميرنا
في األفالج
تركي بن سعود الهزاني  -محافظ األفالج
نســعد ونتشــرف هــذا اليــوم بزيــارة ســيدي صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن
عبدالعزيــز آل ســعود أميــر منطقــة الريــاض -حفظــه اهلل -حملافظــة األفــاج .وقــد تباشــر جميــع
األهالــي مبتهجــن بهــذه الزيــارة الكرميــة التــي يلتقــي فيهــا ســموه إخوانــه وأبنــاءه أهالــي احملافظة
ومراكزهــا ،ويســتمع إلــى مــا لديهــم مــن احتياجــات ومتطلبــات للعمــل علــى حتقيقهــا.
وخــال هــذه الزيــارة ســيلتقي ســموه -حفظــه اهلل -املســؤولني يف احملافظــة ،ورؤســاء املراكــز،
املجلسـ ْـن احمللــي والبلــدي ،ويناقــش املواضيــع املدرجــة يف جــدول االجتمــاع،
ويجتمــع بأعضــاء
َ
ويتابــع املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا يف احملافظــة ،التــي تقــدر تكلفتهــا بأكثــر مــن  700مليــون ريــال.
وســيقوم ســموه -حفظــه اهلل -بتدشــن مقــر اجلمعيــة النســائية اخليريــة باحملافظــة،
وتدشــن اإلســكان التنمــوي الــذي يتكــون مــن ( )127وحــدة ســكنية ،وهــي عبــارة عــن فلــل،
ويقــوم بتســليم املفاتيــح للمســتفيدين مــن اإلســكان.
كمــا يتفضــل ســموه بوضــع حجــر األســاس ملشــاريع الكهربــاء والبلديــات التــي
تقــدر تكلفتهــا بأكثــر مــن  900مليــون ريــال.
وهذه املشــاريع التي ســيتفضل ســموه اليوم بتدشــن املنتهي منها ،ومتابعة
املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا ،واملشــاريع التــي ســيتفضل ســموه بوضــع حجــر
األســاس لهــا ،تقــدر تكلفتهــا بأكثــر مــن مليــار وســتمائة مليــون ريــال.
وهــي مشــاريع خيــر ومنــاء ،قدمتهــا الدولــة لتوفيــر املزيــد مــن اخلدمــات
واملرافــق ألهالــي احملافظــة ومراكزهــا واملقيمــن فيهــا.
وكل مــا يتحقــق لهــذه احملافظــة وغيرهــا مــن احملافظــات وجميــع
مناطــق اململكــة مــن أجــل خدمــة املواطــن ،وتوفيــر ُســبل احليــاة الكرمية
ألبنــاء هــذا الوطــن الغالــي واملقيمــن علــى أرضــه املباركــة .وهــذا مــا
يســعى إليــه قائــد مســيرتنا ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه اهلل -وســمو ولــي عهــده األمــن صاحــب
الســمو امللكــي األميــر /محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه
دائمــا علــى توفيــر اخلدمــات كافــة ألبنــاء هــذا
اهلل ،-اللــذان يحرصــان ً
الوطــن ،وحتقيــق آمالهــم وتطلعاتهــم ،والوقــوف علــى احتياجاتهــم.
وهــذا مــا ملســناه اليــوم مــن خــال زيــارة ســيدي صاحــب الســمو امللكــي
األميــر /فيصــل بــن بنــدر أميــر منطقــة الريــاض لهــذه احملافظــة ضمــن
جولــة ســموه التفقديــة حملافظــات املنطقــة ،هــذه اجلولــة املباركــة
(جولــة فيصــل العطــاء واملنجــزات).
وال يســعني يف هــذه املناســبة إال أن أتقــدم  -باســمي ونيابــة عــن
جميــع أهالــي احملافظــة ومراكزهــا  -بجزيــل الشــكر والتقديــر
حتمــل
لســموه -حفظــه اهلل -علــى هــذه الزيــارة املباركــة ،وعلــى ُّ
ســموه عنــاء الســفر ،ســائ ًال اهلل أن ميــده بعونــه وتوفيقــه خلدمــة
أبنائــه أهالــي منطقــة الريــاض .كمــا أســأل اهلل أن يحفــظ
بالدنــا ،وأن يــدمي عليهــا نعمــة األمــن واألمــان والرخــاء
واالســتقرار يف ظــل قيــادة ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني
جميعــا.-
وســمو ولــي عهــده -حفظهمــا اهلل
ً
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سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة األفالج
قــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض اليــوم بزيــارة
تفقديــة حملافظــة األفــاج ضمــن برنامــج زيــارات
ســموه حملافظــات املنطقــة .
وكان يف اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر احملافظــة
محافــظ األفــاج تركــي بــن ســعود الهزانــي ومســؤولو
احملافظــة .
والتقــى ســمو أميــر منطقــة الريــاض برؤســاء
املراكــز واألهالــي واســتمع منهــم إلــى احتياجاتهــم
ومتطلباتهــم .
عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر منطقــة الريــاض اجتمــاع
املجلســن البلــدي واحمللــي ونُوقشــت عــدد مــن
املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال  ،بحضــور
احملافــظ ومديــري العمــوم علــى مســتوى منطقــة
الريــاض يف كل مــن التعليــم والصحــة والبلديــات
واإلســكان والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والكهربــاء
وامليــاه والزراعــة ومســؤولي النقــل ووكالــة إمــارة
منطقــة الريــاض للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس
املنطقــة ،حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء املجلســن
البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة
وقــد اتخــذت بشــأنها التوصيــات الالزمــة .
ويف نهايــة االجتمــاع وضــع ســموه حجــر األســاس
ملشــروعات شــركة الكهربــاء وخدمــات بلديــة لــدرء
أخطــار الســيول بقيمــة مليــار ريــال .
وأوضــح ســمو األميــر فيصــل بــن بنــدر يف تصريــح
صحفــي أن املوضوعــات التــي ُبحثــت ســتكون مفيــدة -

إن شــاء اهلل  -للمحافظــة  ،مؤكــد ًا ســموه حــق املواطــن
يف الوصــول إليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه
واحتياجاتــه وفق ـ ًا لتوجيهــات خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وســمو ولــي عهــده األمــن  -حفظهمــا اهلل  -بالتواجــد
مــع املواطــن يف كل موقــع  ،معربـ ًا ســموه عــن انطباعــه
اإليجابــي عــن احملافظــة وننشــد األفضــل .
وبــن ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف
احملافظــة بقيمــة مليــار ريــال ومشــروعات جــاري
تنفيذهــا بقيمــة  600مليــون ريــال  ،مشــير ًا ســموه إلــى
التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت
وأصالــة تاريخيــة .
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملالحظــات
األهالــي يف مواقــع التواصــل االجتماعــي أكــد
ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح ويتــداول وبحثــه مــع
املســؤولني يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف احملافظــة
احللــول وتذليــل املعوقــات .
رافــق ســمو أميــر منطقــة الريــاض خــال الزيــارة
مستشــار ســمو أميــر منطقــة الريــاض املهنــدس
خالــد بــن عبــداهلل الربيعــة ووكيــل اإلمــارة املســاعد
للشــؤون التنمويــة ســعود بــن عبدالعزيــز العريفــي
واملشــرف العــام علــى إدارة املراســم فيصــل بــن ســعد
الســديري ومديــر الشــؤون اخلاصــة لســمو أميــر
منطقــة الريــاض محمــد بــن معيــض القحطانــي
واألمــن العــام ملجلــس منطقــة الريــاض املكلــف عــادل
العبداحملســن احلمــدان .
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صور من استقبال سموه الكريم
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مدير مركز التنمية االجتماعية باألفالج:

زيارة أمير الرياض تعزز التالحم القائم بين أبناء الشعب
األفــاج نيــوز  :تأتــي لقــاءات القيــادة مــع أبنــاء الوطــن
لتعــزز التالحــم القائــم بــن أبنــاء الشــعب الســعودي
وقيادتــه الرشــيدة وعلــى رأســها خــادم احلرمــن
الشــريفني وولــي عهــده األمــن حفظهمــا اهلل .
هــذا التالحــم جتســده زيــارة صاحــب الســمو امللكــي
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة
الريــاض حملافظــة األفــاج لتفقــد أحــوال املواطنــن
وتلمــس احتياجاتهــم واالطــاع علــى جــودة اخلدمــات
املختلفــة التــي تقــدم لهــم .
ففــي مجــال خدمــات التنميــة االجتماعيــة حظيــت
محافظــة األفــاج باهتمــام بالــغ وضــع ضمــن أولويــات
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فتــم افتتــاح 14
جمعيــة أهليــة و  7جلــان التنميــة االجتماعيــة و 2
جمعيــة تعاونيــة ومركــز إرشــاد أســري ومركــز ضيافــة
لألطفــال وجميعهــا يشــرف عليهــا مركــز التنميــة
االجتماعيــة باألفــاج  ،وتقــدم خدماتهــا االجتماعيــة

للمجتمــع بكافــة فئاتــه وتغطــي أرجــاء احملافظــة
تعمــل بالتكامــل فيمــا بينهــا لتوفيــر خدمــات التنمويــة
واالجتماعيــة .
وهنــاك خطــط طموح ــة مســتقبلية تراعــي احتياجــات
احملافظــة مــن القطــاع غيــر الربحــي واجلمعيــات
التخصصيــة تســعى لتحقيقهــا وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة مــن ضمنهــا افتتــاح عــدد مــن اجلمعيــات
األهليــة واملراكــز األهليــة التــي مت اعتمادهــا مــن معالــي
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة املهنــدس أحمــد
الراجحــي.
واليــوم ونحــن نعيــش فرح ـ ـ ــة حتقيــق اإلجنــازات
املتتاليــة يف شــتى مناحــي احليــاة جديــر بنــا أن نفخــر
بإجنازاتنــا حكومــة وشــعبا ســائلني املولــى عــز وجــل أن
يــدمي علــى هــذه البــاد أمنهــا ورخائهــا .

معجب بن محمد الكبيري
مدير مركز التنمية
االجتماعية باألفالج

زيارة أمير الرياض
وافتتاح مقر الجمعية
تأتــي زيــارة ســمو ســيدي صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود
أميــر منطقــة الريــاض حملافظــة االفــاج وتدشــن عــدد مــن املشــاريع التنمويــة ووضــع حجــر
األســاس للبعــض متاشــي ًا مــع توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة يف االلتقــاء باملواطنــن وتفقــد أحوالهــم
وحرصهــا علــى توفيــر متطلبــات النمــاء واالزدهــار ألبنــاء هــذا الوطــن املعطــاء  ،حيــث حتمــل
زيــارة ســموه الكــرمي بشــائر خيــر مــن خــال تدشــن العديــد مــن املشــاريع اخلدميــة والتنمويــة
باحملافظــة وافتتــاح مقــر ومجمــع اجلمعيــة النســائية اخليريــة (بشــرى) مبحافظــة األفــاج.
وبهــذه املناســبة نرحــب بأميرنــا احملبــوب يف زيارتــه والتــي تؤكــد وتترجــم عمــق الترابــط بــن القيــادة
والشــعب وجتســد التالحــم الوطنــي وفقـ ًا ملــا عودنــا عليــه القــادة حفظهم اهلل.
سائ ًال املولى عز وجل أن يحفظ لنا قادتنا وأن يحفظ لنا وطننا من كل سوء ومكروه .
األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الهزاع *

* أمني صندوق جمعية التنمية األسرية
واملشرف يف اجلمعية النسائية اخليرية (بشرى)
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مرح ًبا بكم أمير الرياض
احلمــدهلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليم ًا
كثيــراً.
صاحب السمو امللكي االمير  :فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
مرح ًبا بكم أمير الرياض ومرح ًبا باجلميع على أرض الوفاء والوالء أرض األفالج.
أميرنــا الغالــي تتزاحــم كلمــات الترحيــب مبقــدم ســموكم كتزاحــم قطــرات األمطــار لالنهمــار علــى
أرض اخليــر والنمــاء
وهــذه الزيــارة ظــل يترقبهــا أبنــاء محافظــة األفــاج وجميــع املراكــز و القــرى التابعــة لهــا بشــوق
ولهفــة وحــب .
إذ حتتفــل احملافظــة بهــذه الزيــارة التــي يلتقــي فيهــا أبنــاء الوطــن مبســؤوليه بدافــع النمــاء
والــوالء ..
كمــا ان بــه داللــة تامــة علــى الوعــي الكامــل واإلدراك املنقطــع النظيــر لســمو أميــر الريــاض
جلــدوى مثــل هــذه اللقــاءات التــي ســتلقي بثمارهــا التنمويــة علــى احملافظــة و أهلهــا .
فمثــل هــذه الزيــارات تفتــح أفــاق االطــاع واإلشــراف علــى احتيــاج املناطــق كمــا أنهــا تبقــى
ً
محفوظــا يف ذاكــرة اجلميــع إلطــاق مشــاريع التنميــة يف شــتى املجــاالت .
زمنيــا
توقيتً ــا ً
وختام ًا نكرر الترحيب بقدوم سموكم امليمون يف ديار االفالج  ..ف أهال وسهال بكم .
رئيسة مجلس إدارة اجلمعية النسائية اخليرية باألفالج (بشرى)
هدى عبداهلل ناصر أبو دجني

أجمل استقبال وأفخر لقاء
قادم
على الطائر امليمون يا خير ٍ
واملكارم
قد ْمتَ فأه ًال بالعال
ِ
ِ
ســجل التاريــخ تلــك اخلطــوة املباركــة والزيــارة امليمونــة لصاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر
حفظــه اهلل
وعلى أهازيج الفرح وسالم الوطن كان أجمل استقبال وأفخر لقاء ..
ـص شــريط االفتتــاح و ُأزيــح الســتار لتشــرق للكــون واجهــة التنميــة والعطــاء وميتــد دفئهــا
وبيــده الكرميــه ُقـ ّ
بامتــداد األفــاج رســمت مــن النجــاح عنوانـ ًا وخطــت علــى لوحــة التاريــخ أجمــل فــن تلــك هــي
اجلمعية النسائية مبحافظة األفالج (بشرى)
هاذي ربى بشرى تباهت واعتلت
حتكي إلى العلياء مجدا يشرق
حتكي إلى الدنيا قصيدة فخرها
العقول فوفقوا
أهلت..أهل
دربت..أن
ْ
أن ْ
ِ
وبخطوتــه التــي تع ّنــى فيهــا املجيــئ إلينــا وســلم  ٩٤وحــدة ســكنية لدليــل علــى مايوليــه ســموه مــن عنايــة
واهتمــام فائــق لدفــع العجلــة التنمويــة وتقــدمي أفضــل اخلدمــات للمواطنــن
آدام اهلل العافية على سموه وأطال يف عمره ومتعه متاع الصاحلني..
وحفظ اهلل بالدنا من الوباء والبالء والعداء
ياموطني..عشت فخر املسلمني
عاش امللك ..للعلم والوطن
كاتبها األستاذة /رمي بنت مفلح بن مبارك آل زعير
املديرة التنفيذية باجلمعية النسائية اخليرية (بشرى مبحافظةاالفالج
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وصول سموه مقر الجمعية النسائية «بشرى»
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قص الشريط وافتتاح الجمعية
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أبيات ترحيبية في استقبال سموه في الجمعية

نواف الخرعان

سعود السليمان
ياسائـ ـ ًـا عـ ـ ــن موطـ ــني وبـ ــادي
ومفتتـش ـ ـ ًا عـ ــن مـوطـ ــن األج ــداد
وطنـ ــي ب ــه البي ــت احل ــرام وطيبـ ــة
وب ــه رسـ ــول احلـ ــق خـيـ ــر منـ ــادي
وطنـ ــي ب ــه الشـ ــرع املطه ــر حاك ــم
بالـح ـ ــق يـنـهـ ــي ثـ ـ ــورة األحـقـ ــاد
وطن ــي عـزيـ ــز فـيـ ــه كـ ــل مـحـب ـ ــة
تعل ــو وتـسـمـ ــو فـ ــوق كـ ــل سـ ــواد
وطن ــي يس ــير اخلي ــر يف أرجـائـ ــه
ويـع ـ ــم رغ ـ ــم براث ـ ــن احل ـسـ ــاد
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أروى البواردي

جمانة العبالن

العلي
ربنا املعبود ذو العرش
ُّ
ّ
بشرع ُمكْ َم ِل
تسليمه ملن جاء
اهلل مع
وصالةُ ِ
ِ
ّ

خفق ..وبها اللسان
بكم به القلب
ْ
مرحب ًا ْ
نطق
ْ
ُ
َ
مرحب ًا ِب ُك ْم َأل َ
ثمأتْ ِب ُع َها
ْف أل ٍْف َّ
الف ِب َأل ِْف ْالل ِْف ُمتَ ِص ُل
ِب ِ
الف ٍ
٭٭٭٭
وباد
مرحب ًا تراحيب ًا
فاقت َج َب َل التُ ِ
ْ
وزادت عن مرابعها نبات ًا
ثبات ًا
ْ

واعتلت
تباهت
هاذي ُر َبى ُبشرى
ْ
ْ
حتكي إلى العلياء مجد ًا ُي ُ
شرق
خرها
حتكي إلى الدنيا قصيدة َف ِ
اهلتَ ..
العقول فوفقوا
اهل
أن
أن
ْ
ْ
دربتْ ..
ْ
ِ
٭٭٭٭

مرحبا بكم والكل ردد وأنشد
مرحبا مبن وصل
على الرؤوس يف املقل
قلوبنا هي احملل
وهي فسيح املقعد
فهذه الطالئع
زادت بها املرابع
اقمارها سواطع
جنومها لوامع
مقدم
أنعم به من
ِ
ُ
رجالنا
هنا التقى
ُتارنا ابطالنا
فلتنطلق امجادا

٭٭٭٭

ماقلت هنا مبتدرا
انا
ُ
بامللي
ساحةالنظم فلست
ْ
امنا كنت هنا مرحب ًا
لي
ِب ُك ُم يف حفلنا والفخر ْ
٭٭٭٭

بسم اهلل ..وعلى اسم اهلل نبدأ ..وبسم اهلل نسير
أيها احلضور الكرمي:
واملسرات
من
ْ
بالي ِ
أسعد اهلل مسائكم ُ
قد ُم
عليكم
سالم
والسالم ُي ّ
ٌ
ُ
ْ
به َف ُم
َي ِر ُّق ُ
قلب ويشدو ِ
له ٌ
القوم ّإنا
عليكم ُّأيها
سالم
ٌ
ُ
ْ
القول ُينْ َظ ُم
جوهر
ومنكم
إليكم
ِ
ُ
ْ
ْ

٭٭٭٭

الغد
إلى ِبنَ ا
املجد ِ
ِ
حفلنا الكرمي :
مساء اغر لنا فيه قصة أبطالها انتم هدفها
ٌ
ُ
رفعة القيم
مسرحها اغلى وطن
جعلت من وسطية الدين منهج ًا وسبيال
ويف نشر اخلير نور ًا عظيما
ولها
فص ِ
رسمت من النجاح عنوانا ُ
وخطت على لوحة التاريخ أجمل فنونها
قصتنا واجهة العطاء اجلمعيه النسائيه
األفالج ( بشرى )
سعادة الشيخ :محمد بن راشد آل زنان
فضيلة الدكتور :محمد بن سعود آل جذالني
سعادة الشيخ:
ُ
وأفضال
نعم
أهل األيادي البيضاء لها ٌ
بكرم سخي وجود ندي ساهمت
طالت بشرى
ٍ
يف بنائها وتأسيسها وبذل املعروف ملستفيدها
عطائهم بصمة على جبني األفالج .
سمو األمير:
مت
امليمون يا خير
على الطائر
قادم َق ِد َ
ِ
ٍ
ً
واملكارم
بالعال
فأهال ُ
ِ
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ضيافة سموه في مقر الجمعية
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لقاء سموه برئيسة الجمعية والعامالت فيها

تتقدم إدارة الجمعية بالشكر والعرفان
لصاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود
على الزيارة وافتتاح مقر الجمعية النسائية
ومجمع بشرى التنموي
وتبرعه السخي لصالح دعم أعمال الجمعية
وأنشطتها
نسأل اهلل تعالى أن يحفظه ويبارك له في ماله
وأهله
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بحضور صاحب السمو الملكي

تم توقيع اتفاقية شراكة مع أوقاف حمد الفهد الجعد
ﻋﻘد

ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )(۱

ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )(۲

اﯾﻣـــﺎ ًء ﺑﺎﻟـــدور اﻟﻛﺑﯾـــر واﻟﺟﻠﯾـــل اﻟـــذي ﺗﻘـــوم ﺑـــﮫ اﻟﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻟﻧﺳـــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾـــﺔ )ﺑﺷـــرى( ﺑﻣﺣﺎﻓظـــﺔ اﻻﻓـــﻼج
وﺣرﺻــﺎ ﻣــن أوﻗــﺎف ﺣﻣــد اﻟﻔﮭــد اﻟﺟﻌــد اﻟﺧﯾرﯾــﺔ ودﻋﻣﮭــﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧــب اﻟﺗطــوﯾري وﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻣــراءة ﻣــن اﻻﻧﺗــﺎج واﻟﻌﻣــل
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻟﺣرﻓﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن

اﻟطرف اﻷول /أوﻗﺎف ﺣﻣد اﻟﻔﮭد اﻟﺟﻌد وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ /ﻧﺎﺻر ﺣﻣد اﻟﻔﮭد اﻟﺟﻌد.
اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ  /اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ )ﺑﺷرى( ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻻﻓﻼج وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﻣﺷرف اﻟﻌﺎم اﺑراھﯾم اﻟﮭزاع.

اﻟﻣﺎدة رﻗم )(۱
•

ﻣوﺿـــوع اﻟﻌﻘـــد رﻋﺎﯾـــﺔ ﻣﺷـــروع ﺣرﻓﺗـــﻲ ﻟﺗـــدرﯾب اﻟﻔﺗﯾـــﺎت ﻋﻠـــﻰ )اﻟطـــﺑﺦ – اﻟﺧﯾﺎطـــﺔ – اﻟﺣﺎﺳـــب اﻻﻟـــﻲ -
ﺗﻐﻠﯾف اﻟﮭداﯾﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ(

اﻟﻣﺎدة رﻗم )(۲
•

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرف اﻷول:

ﯾﻠﺗزم ﺑدﻋم ﻣﺷروع ﺣرﻓﺗﻲ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ )اﻟطﺑﺦ – اﻟﺧﯾﺎطﺔ – اﻟﺣﺎﺳب اﻻﻟﻲ  -ﺗﻐﻠﯾف اﻟﮭداﯾﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ(
ﺑﻣﺑﻠﻎ وﻗدره ) (٤۰٥۰۰أﻟف ﷼ وﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل:
 .۱اﻷوﻟﻰ ) (٪٤۰ﻋﻧد ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘد.
 .۲اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) (٪۳۰ﻋﻧد ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ رﻓﻊ ﺗﻘرﯾر.

طرف اﻷول:
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟ
ﻠﻰ )اﻟطﺑﺦ –
•
ب اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋ
رﻓﺗﻲ ﻟﺗدرﯾ
ﻣﺷروع ﺣ
ﻼﺛﺔ ﻣراﺣل:
ﯾﻠﺗزم ﺑدﻋم
ﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛ
أﻟف ﷼ وﺗ
)(٤۰٥۰۰
ﺑﻣﺑﻠﻎ وﻗدره
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘد.
) (٪٤۰ﻋﻧد
رﻓﻊ ﺗﻘرﯾر.
 .۱اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ
ف
ﺻ
ﻣﻧﺗ
) (٪۳۰ﻋﻧد
ﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.
ورﻓﻊ اﻟﺗﻘر
 .۲اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺎم اﻟﻣﺷروع
 (٪۳۰ﻋﻧد ﺧ
 .اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )
۳

طﺔ – اﻟﺣﺎﺳ
اﻟﺧﯾﺎ

اﻟﺗزاﻣﺎت

اﻟﻣﺎدة رﻗم )(۳
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ:

 .۱اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﮫ ارﺑﻌﺔ أﺷﮭر.
 .۲ﯾوﺿﻊ اﺳم اﻟوﻗف ﻛﺷرﯾك ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﺷروع.
 .۳ﯾﺗم ﺗزوﯾد اﻟوﻗف ﺑﺗﻘرﯾر ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺷﮭرﯾن ﻣﻔﺻل ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 .٤ﻧﺷر رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
وﷲ اﻟﻣوﻓﻖ
اﻟطرف اﻷول

دة رﻗم )(۲
اﻟﻣﺎ

دة رﻗم )(۳
اﻟﻣﺎ

 .۳اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (٪۳۰ﻋﻧد ﺧﺗﺎم اﻟﻣﺷروع ورﻓﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.

•

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )(۱

ــﺔ اﻻﻓـ ـﻼج
ى( ﺑﻣﺣﺎﻓظـ
رﯾـــﺔ )ﺑﺷـــر
ﺎج واﻟﻌﻣــل
ﺳـــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﯾ
ﻣــن اﻻﻧﺗــ
ﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻟﻧ
ﯾن اﻟﻣــراءة
ﺗﻘـ ـوم ﺑـــﮫ اﻟ
وﯾري وﺗﻣﻛــ
ﻠﯾـــل اﻟـ ـذي
ﻠﺟﺎﻧــب اﻟﺗطــ
اﻟﻛﺑﯾـــر واﻟﺟ
ودﻋﻣﮭــﺎ ﻟ
ـﺎ ًء ﺑﺎﻟـــدور
ــد اﻟﺧﯾرﯾــﺔ
اﯾﻣــ
اﻟﻔﮭــد اﻟﺟﻌ
ﻗــﺎف ﺣﻣــد
ﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﺻــﺎ ﻣــن أو
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑ
وﺣر ً
ﻓﻲ
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺣر
اﻟﻔﮭد اﻟﺟﻌد.
و
ﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب
/ﻧﺎﺻر ﺣﻣد
ھﯾم اﻟﮭزاع.
ﻋ
ف اﻟﻌﺎم اﺑرا
ﻟﺟﻌد وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ
ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﻣﺷر
ﺣﻣد اﻟﻔﮭد ا
ﻷول /أوﻗﺎف
ظﺔ اﻻﻓﻼج و
اﻟطرف ا
ﺷرى( ﺑﻣﺣﺎﻓ
اﻟﺧﯾرﯾﺔ )ﺑ
ﻌﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ
ب اﻻﻟـــﻲ -
ﻟﺛﺎﻧﻲ  /اﻟﺟﻣ
ـﺔ – اﻟﺣﺎﺳـ ـ
اﻟطرف ا
– اﻟﺧﯾﺎطــ
ـﻰ )اﻟطـ ـﺑﺦ
اﻟﻔﺗﯾـــﺎت ﻋﻠــ
دة رﻗم )(۱
ـﻲ ﻟﺗـــدرﯾب
اﻟﻣﺎ
ـروع ﺣرﻓﺗــ
رﻋﺎﯾـــﺔ ﻣﺷــ
ﺿــوع اﻟﻌﻘـــد
• ﻣو
اﯾﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ(
ﺗﻐﻠﯾف اﻟﮭد

اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ

طرف اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟ

اﯾﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ(
ﺗﻐﻠﯾف اﻟﮭد
ب اﻻﻟﻲ -

ص اﻟﻣﺷروع.

•
ھﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺧ
رﺑﻌﺔ أﺷﮭر.
ﻼﻧﺎت واﻟﻣﻧﺎ
اﻟﻣﺣددة ﻟﮫ ا
ﺣﺎت واﻹﻋ
وع ﻓﻲ اﻟﻣدة
ﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻠو
اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷر
أﻣﺎﻛن اﻟﺑرا
.۱
ﻛﺷرﯾك ﻓﻲ
ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
اﺳم اﻟوﻗف
ﮭرﯾن ﻣﻔﺻل
 .۲ﯾوﺿﻊ
ﻌد ﻣﺿﻲ ﺷ
ف ﺑﺗﻘرﯾر ﺑ
ﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
ﺗزوﯾد اﻟوﻗ
ﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎ
 .۳ﯾﺗم
ﻣواﻗﻊ اﻟﺗوا
ﺷروع ﻋﺑر
ﺷر رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣ
 .٤ﻧ
وﷲ اﻟﻣوﻓﻖ
طرف اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟ
طرف ول
اﻟطرفاﻷاﻷول
اﻟ

اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ
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تسليم
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سمو أمير منطقة الرياض يلتقي برؤساء المراكز واألهالي

■ التقــى ســمو أميــر منطقــة الريــاض فيصــل بــن بنــدر
بــن عبدالعزيــز آل ســعود برؤســاء املراكــز واألهالــي
واســتمع منهــم إلــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم .
عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر منطقــة الريــاض اجتمــاع
املجلســن البلــدي واحمللــي ونُوقشــت عــدد مــن
املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال  ،بحضــور
احملافــظ ومديــري العمــوم علــى مســتوى منطقــة
الريــاض يف كل مــن التعليــم والصحــة والبلديــات
واإلســكان والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والكهربــاء
وامليــاه والزراعــة ومســؤولي النقــل ووكالــة إمــارة
منطقــة الريــاض للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس
املنطقــة ،حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء املجلســن
البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة
وقــد اتخــذت بشــأنها التوصيــات الالزمــة .
ويف نهايــة االجتمــاع وضــع ســموه حجــر األســاس
ملشــروعات شــركة الكهربــاء وخدمــات بلديــة لــدرء
أخطــار الســيول بقيمــة مليــار ريــال .
وأوضــح ســمو األميــر فيصــل بــن بنــدر يف تصريــح

صحفــي أن املوضوعــات التــي ُبحثــت ســتكون مفيــدة -
إن شــاء اهلل  -للمحافظــة  ،مؤكــد ًا ســموه حــق املواطــن
يف الوصــول إليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه
واحتياجاتــه وفق ـ ًا لتوجيهــات خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وســمو ولــي عهــده األمــن  -حفظهمــا اهلل  -بالتواجــد
مــع املواطــن يف كل موقــع  ،معربـ ًا ســموه عــن انطباعــه
اإليجابــي عــن احملافظــة وننشــد األفضــل .
وبــن ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف
احملافظــة بقيمــة مليــار ريــال ومشــروعات جــاري
تنفيذهــا بقيمــة  600مليــون ريــال  ،مشــير ًا ســموه إلــى
التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت
وأصالــة تاريخيــة .
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملالحظــات
األهالــي يف مواقــع التواصــل االجتماعــي أكــد
ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح ويتــداول وبحثــه مــع
املســؤولني يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف احملافظــة
احللــول وتذليــل املعوقــات .
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قدرت تكلفته بـ  5,800,000ريال
أمير منطقة الرياض يفتتح مقر الجمعية
الخيرية النسائية باألفالج " بشرى "

األفــاج نيــوز  :افتتــح صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن
عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض ،مقــر اجلمعيــة النســائية مبحافظــة
األفــاج " ُبشــرى التنمــوي " وذلــك بحضــور محافــظ األفــاج تركــي الهزاني
ومديــر عــام فــرع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة مبنطقــة الريــاض
الدكتــور يوســف الســيالي ومديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة باألفــاج
معجــب الكبيــري وعــدد مــن رجــال األعمــال واملانحــن .
واطلــع ســمو أميــر منطقــة الريــاض علــى املقــر اجلديــد للجمعيــة واســتمع
إلــى شــرح مفصــل عــن أقســامها مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة
األســتاذة هــدى أبــو دجــن وعــن إجنــازات وأهــداف اجلمعيــة واخلدمــات
التــي تقدمهــا ملجتمــع األفــاج.
وأبانــت رئيســة " ُبشــرى " أن املبنــى يقــع علــى مســاحة 5200م ويحتــوي
علــى مقــر للجمعيــة ومركــز للمــرأة املنتجــة ومعهــد اجلمعيــة للتدريــب،
وكمــا يحتــوي علــى قاعــة بشــرى علــى مســاحة 1200م ومقــر اســتثماري

للمؤمتــرات واملناســبات علــى مســاحة 2600م حيــث قــدرت تكلفــة املشــروع
 5,800,000ريــال
وقدمــت " أبــو دجــن " شــكرها وتقديرهــا لســمو أميــر املنطقــة علــى دعمــه
املســتمر ملشــاريع وبرامــج اجلمعيــة كمــا ثمنــت دور وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ممثلــة يف وكالــه التنميــة االجتماعيــة واملؤسســات املانحــة ورجــال
األعمــال علــى دعمهــم الكبيــر املســتمر يف إقامــة املشــروع ممــا جعلهــا قــادرة علــى
حتمــل مســؤولياتها والقيــام بدورهــا يف احملافظــة علــى كيــان األســرة.
كما شــهد ســمو األمير فيصل بن بندر توقيع اتفاقية بني جمعية " ُبشــرى
" وأوقــاف حمــد اجلعــد وذلــك لدعــم برامــج حرفتــي والــذي يهــدف إلــى
تنميــة املــرأة اإلنتاجيــة وحتســن وضــع األســرة كمــا تهــدف إلــى االنتقــال
مــن الرعايــة إلــى التنمويــة وتوفيــر االتفاقيــة حزمــة مــن البرامــج منهــا
التســويق وخدمــة العمــاء وصيانــة احلاســب واإلدارة املاليــة .
جاء ذلك أثناء الزيارة التفقدية لـ سمو أمير املنطقة حملافظة األفالج .
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لقاء سموه بأهالي المحافظة
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بديت بسم اهلل جزيل العطايا

الشاعر
فيصل بن مبارك بن عبيد ال رشود
بدي ــت بس ــم اهلل جزي ــل العطاي ــا
االهن ــا املعب ــود رب البراي ــا
م ــن بعده ــا بنس ــوق كل التحاي ــا
ونصيغه ــا باملف ــرده والقصاي ــد
س ــام ي ــا س ــلمان اص ــل العق ــادة
احلاك ــم الع ــادل زعي ــم الس ــيادة
الل ــي يحق ــق بع ــد رب ــي م ــرادة
خ ــادم بي ــوت اهلل وناف ــع وفاي ــد
ول ــي عه ــده داح ـ ٍـر كل خاي ــب
مر ّوض العسرات حتى الصعايب
حت ــى ع ــدوة منوت ــه بالنصاي ــب
ه ــذا محم ــد كاع ـ ٍـم كل كاي ــد
ه ــذا محم ــد بال ـ ٍـج كل األخط ــار

بالعقــل والرؤيــة وبالعــزم واصرار
ه ــذا ول ــد س ــلمان غي ـ ٍـث وم ــدرار
غي ـ ٍـث عل ــى ش ــعبه وكل البداي ــد
س ــام ي ــا فيص ــل زب ــون الثقاي ــل
امي ــر ومحن ــك بش ــتى الوس ــايل
فيصــل ولــد بنــدر قــوي الصمايــل
فيصــل ولــد بنــدر وســيع البنايــد
فيصــل ولــد بنــدر ســوات اجلبالي
ثابــت ومثــل طويــق اقــرب مثالــي
واختامها يا مير باخر مقالي
اهلل يحم ــي ال ــدار م ــن كل راي ــد
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قصيدة
فــي أمــيـــر الــــريــــاض :
بسم المحافظ واالهالي بالفالج
وبسم الجميع وكل صاحب فضيله

يامرحبــا حييــت ياضيــف االفــاج ترحيبــه الضامــي بشــوف املخيلة
بسم احملافظ واالهالي بالفالج وبسم اجلميع وكل صاحب فضيله
اق ــدم الترحي ــب ماع ــاد يحت ــاج الضي ــف غال ــي واملعان ــي جزيل ــه
بشيخ الرياض اللي تباها بالبراج دار امللوك اهل السيوف الصقيله
شــيخ علــي شــيخ وللعاصمــه تــاج يبقــى وتبقــى عاصمتنــا اجلميلــه
هــذا االميــر اللــي لــه الــروس تنعــاج كــم شــيخ قــوم يف اللــزوم يعني له
فيصل ولد بندر كما عني هداج يروي الكبود اللي على املاء غليله
ملجاء الضعيف وكل من جاه محتاج ياكثر ناس شفتها تشتكي له
حفي ــد م ــن ق ــاد الس ــريا واالف ــواج بالليل ــه الظلم ــاء بلي ــا دليل ــه
ال ــدار قدام ــه عصاب ــات وازع ــاج دارا به ــا الش ــيطان يلع ــب بذيل ــه
شــرق وغــرب واصطفــق مثــل األمــواج الــزاد ناقــص واملشــارب قليلــه
يســري مســاري الذيــب والليــل منبــاج الــدار شاســع واملســافة طويلــة
عالــج قضاياهــا وهــي مالهــا اعــاج عبدالعزيــز وحقــق املســتحيله
وحــد قبايلهــا علــى خيــر منهــاج والســيف يقظــع والشــريعه دليلــه

* صحيفة األفالج اإللكترونية مبناسبه زياره
االمير  /فيصل بن بندر امير منطقه الرياض
حملافظه االفالج حفظه اهلل

اهلل يجيــره مــن لضــى صلــو وهــاج يف جنــه الفــردوس االعلــى نزيلــه
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أبيات ترحيبية بمناسبة زيارة سمو أمير منطقة الرياض

صاحب السمو الملكي األمير /

فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود
كلمات األستاذ/
عبد الرحمن بن عبد اهلل أبو دجين

اه ــا وس ــهال معش ــر الفض ــاء
أه ــا وس ــهال ملتق ــى النب ــاء
ه ــذا األمي ــر فمرحب ــا بقدوم ــه
أه ــا ب ــه س ــاحة النجب ــاء
حيي ــت بل ــد ترق ــرق بالن ــدى
ويف ــوح عط ــرا س ــابغ األرج ــاء
حيي ــت بل ــد األصال ــة والنه ــى
يف قل ــب جن ــد معق ــل العلم ــاء
جئت ــم لن ــا ي ــا فيص ــا يف فلجن ــا
مرح ــي باه ــل اجل ــود والكرم ــاء
أنت ــم لن ــا كالب ــدر ح ــن متام ــي
يه ــدي األن ــام ملنه ــج وض ــاء
هــذي هــي األفــاج تعبــق بالشــذا
لق ــدوم ضيف ــي راس ــخ األنب ــاء
يف ظ ــل مملك ــة اإلب ــاء لقاؤن ــا
أك ــرم به ــا م ــن دول ــة غن ــاء
یا رب واحف ــظ أمنن ــا ومليكن ــا
م ــن كل وغ ــد حاق ــد غوغ ــاء
واخت ــم لن ــا بالصاحل ــات فإنن ــا
ندع ــوك يف س ــر ويف جه ــراء
وص ــاة رب ــي للنب ــي محم ــد
خي ــر األن ــام وصحب ــه الش ــرفاء
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بمناسبة زيارة أمير الرياض لـ األفالج
س َ
ِي *** َل ُه ذِ كْ ٌر ُي َر َّد ُد فِ ي ا ْل ِح َوا ِر
ش ْه ٍم أب ٍّ
آل عثمانَ :حفِ ْي ُد ُم ِّ
ؤس ٍ
األف ــاج ني ــوز  :تع ــد مناس ــبة الزي ــارة امليمون ــة ل ـ صاح ــب الس ــمو امللك ــي األمي ــر فيص ــل ب ــن بن ــدر ب ــن عبدالعزي ــز أمي ــر
منطقــة الريــاض  -حفظــه اهلل  -إلــى األفــاج مناســبة غاليــة علــى أبنــاء احملافظــة والتــي ســتحمل يف طياتهــا كل معانــي
احلــب الوفــاء واالبتهــاج الــذي يحملــه األهالــي وحبهــم الشــديد ل ـ أميــر منطقــة الريــاض ممــا عــرف عــن ســموه دماثــة
األخــاق وروحــه الطيبــة وتواضعــه اجلــم ومحبــة النــاس وحبــه لعمــل اخليــر ســرا
بهذه المناسبة قال األستاذ عثمان بن عبداهلل آل عثمان مبتهجًا بهذه الزيارة :

ام ــو ِّ
الذ َم ـ ِـار إ َل ــى ِد َي ـ ِـاري
َسـ ـ َعى َح ُ
َفأَ ْب َه َج َه ــا ُو ُر ْو ُد َذ ِوي ا ْلفَخَ ـ ِـار
ت ـ ٍـر
ي ـ ُّـد ْونَ ال ُْفـ ـ َراتَ ِل َب ْي ـ ِـت َ ْ
َُ
َاص َي ـ ِـة ال ِْق َف ـ ِـار
َو َم ـ ْـن َسـ ـ َكنُوا ِبق ِ
َّ
الط ِر ْي ـ ِـقِ ،ب ـ ُـك ِّل ِج ـ ٍّـد
ُه ـ ُـم ز َُاد
الـ ـ َو ِار
َفـ ـ َد ْوا َ ْ
نـ ـ َد ًا وأقْ َط ــا َر ْ ِ
ب ْق َد ِم ِه ـ ْـم َج ِم ْي َعـ ـ ًا
َف َح َّي َه ــا ِ َ
ـاج ا ْل َو َق ـ ِـار
َو ِف ْي ِه ـ ْـم َف ْي َص ـ ٌـل َت ـ ُ
ؤس ـ ٍـس شَ ـ ْـه ٍم ِأب ـ ٍّـي
َح ِف ْي ـ ُـد ُم ِّ
الـ ـ َو ِار
َل ــهُ ِذكْ ـ ٌـر ُيـ ـ َر َّد ُد ِف ْ ِ
َر َع ــى َه ـ ِـذي ال ِْب ــا َد َو َل ـ ْـم َي َد ْع َه ــا
التَّ َت ـ ِـار
أشـ ـ َب ِاه
ـاش
َك ْ
أل ْو َب ـ ٍ
َو َو َّح َد َه ــا ِل َت ْب َق ــى ِف ُع ُلـ ـ ٍّو
الش ـ ْـح َناءِ وال ِْف ْع ـ ِـل َّ
َع ـ ِـن َّ
الشـ ـن َِار
َوأ ْر َغـ ـ َم َم ـ ْـن تَخَ فَّ ـ ـ ْوا ِف َط ِر ْي ـ ٍـق
ال َيا َن ـ ِـة َو ِّ
ـج ِار
َع َل ــى َه ْج ـ ِـر ْ ِ
الش ـ َ
ْح ِج ْي ـ ِـج ُد ُر ْو َب َم ـ ْـر ٍت
َوأَ َّم ـ َـن ِلل َ
أس ـ ٍـر أ ْو ِضـ ـ َر ِار
َف َم ـ َّـر ْوا ُد ْو َن ْ
اج ـ ِـه َكفَّ ـ ـ ْوا َو َو َّفـ ـ ْوا
َع َل ــى ِم ْن َه ِ
ن ـ ُـم الْ َـ ـ َد ِار
ُم ُلـ ـ ْو ٌك ُك ُّل ُه ـ ْـم َ ْ

َد َنـ ـ ْوا ِل َّ
اح ــي
لش ـ ْـع ِب ِف ُك ِّل ال َّن َو ِ
ـص ِّ
الشـ ـ َع ِار
َو َم ــا َب ِر ُحـ ـ ْوا َع َل ــى َن ـ ِّ
ُي ِق ْي ُمـ ـ ْو َن ال َف َر ِائ ـ َ
ـض ُد ْو َن َف ْص ـ ٍـل
ِل ـ ُـر ْو ِح َّ
الش ـ ْـع ِب َع ـ ْـن َو ْح ـ ِـي الْ َ َن ـ ِـار
َق َضـ ـ ْوا ِب ْ َ
ال ــقِّ َوا ْل َع ـ ْـد ِل الْ ُ َصفَّ ــى
األهـ ـ َواءِ َوال ِْفكْ ـ ِـر ا ْل َي َس ـ ِـاري
ِم ـ َـن
ْ
الد ْي ـ َـن َل ْط ـ ٌـم
َع َل ــى َم ـ ْـن َظ ـ َّـن أنَّ ِّ
َّ
الشـ ـ َر ِار
َوإ ْذ َك ُاء
َو َتفْ ِج ْي ـ ٌـر
َع َل ــى ا ْل َب ِاغ ــي َت ـ ُـد ْو ُر َر َح ــى ُج ُنـ ـ ْو ٍد
الص َغ ـ ِـار
ِل َسـ ـل َْم ِان ا ْل َو َغ ــى ُد ْونَ
ِّ
الج َن ــا َوا ْل َغ ْي ـ ُـث َي ْه ِم ــي
ُر َب ــى أفْ ِ
ـاك ِّ
الط ْي ـ ُـب ِم ـ ْـن َع َب ـ ِـق ا ْل َعـ ـ َر ِار
ز ََه ـ ِ
اه ــا ُ
اهلل ُح ْسـ ـ َن ًا
ُه َن ــا َل ْي َل ــى َح َب َ
كال ِّث َم ـ ِـار
ِث َيا َبـ ـ ًا
َوأ ْل َب َسـ ـ َها
األجـ ـ َواءِ ِف ْي َه ــا
َف َرا َق ـ ْـت ن َْس ـ َـم ُة
ْ
ال َص ـ ِـار
َو َل ـ ْـم َن ْل ــقَ ا ْل َع َن ــا َء َمـ ـ َع ْ ِ
ُت َِاك ــي أ ْر َ
ـاء
ض أ ْن َد ُل ـ ٍـس َب َه ـ ً
َّاظ ِر ْي ـ َـن ِب ــا ِخ َم ـ ِـار
َت ُس ـ ُّـر الن ِ
َل َهــا ْ َ
ان َذ َبـ ْـت َم ـ َدى ُمكْ ـ ِـث ا َّل َل َي ِالــي
الـ ـ َد ِار
اش ـ ِـق ْ َ
ُق ُلـ ـ ْو ُب ا ْل َع ِ
ي ِلـ ـذَا ْ ِ
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مرحبا بك
قصيدة ترحيبية بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر عبد العزيز آل سعود
 حفظه اهلل -مرحبــا بــك بالبطــل يــا ابــن البطل
ع ــد م ــا ه ــب النس ــيم وط ــار طي ــر
ومرحب ــا ب ــك ع ــد ذرات الرم ــل
ومرحب ــا ب ــك ع ــد حب ــات الش ــعير
ومرحب ــا ب ــك ع ــد م ــا وب ــل هم ــل
وع ــد م ــا ق ــال الف ــرزدق ي ــا جري ــر
ي ــا س ــليل املج ــد م ــن عه ــد األول
أربعمائ ــة ع ــام واملرك ــب يس ــير
فيصل ــي

باملراك ــز

ينتق ــل

م ــا يه ــاب احل ــر وال الزمهري ــر
م ــا عل ــى زي ــد أو عبي ــد يت ــكل
يشرف ابنفسه على الفعل الكبير
وال يواخ ــذ ربعت ــه مهم ــا حص ــل
رايت ــه بيض ــاء وعقل ــه مس ــتنير
ذي ــب للفزع ــة وللمحم ــل جم ــل
خش ــن لألع ــداء وللصحب ــة حري ــر
مس ــكة ازدان ــت ويحدوه ــا األم ــل
ي ــوم ش ــرفها األمي ــر اب ــن األمي ــر
وكل ف ــرد وس ــط مس ــكة يبته ــل
احفــظ آل ســعود يــا مجــري األثير
وفيصــل املشــعل إلــي اشــتد احلبــل
صاح ــب املوق ــف وتقري ــر املصي ــر
حطت ــه س ــمحه ورأي ــه مس ــتقل
يأخ ــذه م ــن منب ــع العل ــم الغزي ــر
ي ــا عزي ــز الفه ــد ي ــا كي ــد ال ــدول
ي ــا صلي ــب ال ــرأس يامل ــاء النمي ــر
كــم مريــض قلــت بــه قــول الفصــل
وك ــم فقي ــر ص ــار ل ــه م ــال وفي ــر
مس ــكنه عق ــب الصح ــارى بالفل ــل

وافتــرش مــن فضلكــم فــرش وثيــر
جع ــل ع ــود خلف ــك حت ــت الظل ــل
يف جن ــان اخلل ــد يف ي ــوم النفي ــر
ي ــا لي ــوث الغ ــاب ن ــار تش ــتعل
حت ــرق اجلان ــي وتصلي ــه الس ــعير
نســل شــيخ جــا علــى اظهــور االبــل
يس ــتعني بق ــدرة احل ــي القدي ــر
جــاء علــى العيــرات منتــوج الفحــل
ب ــارك اهلل بالرج ــال وب ــا لبعي ــر
ينق ــذ إخوان ــه م ــن ادران اجله ــل
أش ــهد إن ــه ج ــد وإب ــداع باملس ــير
ضربت ــه عج ــان خش ــمة بالوح ــل
مــن ميــن الفــارس الشــهم اخلبيــر
ســيف أبــو تركــي يصيــب ابــا نصــل
ي ــوم ه ــزه واطلق ــه جال ــه صري ــر
ش ــد رجل ــه نعنب ــو ذي ــك الرج ــل
وجزل ــه بيدي ــه تس ــمع ل ــه فغي ــر
جن ــزه ي ــا جع ــل كف ــه م ــا تش ــل
راع ــي العوج ــا وزاد اخلي ــر خي ــر
يحس ــب إن ال ــدار مت ــروك هم ــل
م ــا حس ــب ألحف ــاد خال ــد والزبي ــر
ق ــرت العرب ــان والت ــم الش ــمل
م ــن طري ــف إل ــى تهام ــة يف عس ــير
ومنف ــذ البطح ــا إل ــى درة حق ــل
واحلجــاز وجنــد قــد جاهــا البشــير
كل ج ــرح غي ــر جرح ــه يندم ــل
لــن بــل الكبــد مــن مينــاء العقيــر
وراس تن ــورة وكثب ــان الرم ــل
فج ــر البت ــرول وأصب ــح كالغدي ــر

خ ــادم البيت ــن ش ــبل وان ش ــبل
ط ــار ن ــوم الل ــي يدي ــرون احلضي ــر
الوط ــن زان ــت ومبناه ــا اكتم ــل
مثل شمس الصيف رابعة الهجير
أس ــرة آل س ــعود أجن ــال البط ــل
الكواك ــب يف س ــماء جن ــد تني ــر
رب وفقه ــم وك ــرم م ــن رح ــل
س ــيرة عط ــرة وريح ــان وعبي ــر
الب ــه تق ــرا اخلواط ــر واملق ــل
م ــا ذك ــر يف ش ــعبهم رج ــل فقي ــر
كل رج ــل عنده ــم يلق ــى مح ــل
ذاك جن ــدي وذا ش ــيخ كبي ــر
م ــا يعرف ــون الس ــامة واملل ــل
يخدم ــون الش ــعب واهلل النصي ــر
يبغض ــون أه ــل اجلهال ــة والنح ــل
واإلرهابــي عندهــم شــخص حقيــر
ح ــي س ــلطان اجلزي ــرة ي ــوم ح ــل
خب ــره كدن ــا م ــن الفرح ــة نطي ــر
غيبت ــك أثق ــل عل ــي م ــن اجلب ــل
وعودت ــك ريح ــان وأزه ــار وعبي ــر
وناي ــف الل ــي م ــا يح ــل الل ــي فت ــل
ناي ــب القاي ــد وللدول ــة وزي ــر
ألبس ــي ي ــا دارن ــا أبه ــى احلل ــل
ال يهم ــك الم ــكاء وال صغي ــر
م ــا يناف ــس دارن ــا غي ــر اخلب ــل
ضاي ــع املل ــه ومع ــدوم الضمي ــر
ص ــل ي ــا رب ــي عل ــى محم ــد وص ــل
مــا أبصــر املبصــر ومــا صــاح الغريــر
الشــاعر  :تراحيــب هليــل احلربــي
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أمير الرياض يزور ثمانينية في األفـــــــ
■ قــام أميــر منطقــة الريــاض األميــر فيصل بــن بندر،
خــال زيارتــه حملافظــة األفــاج اليــوم اخلميــس
بزيــارة ثمانينيــة يف احملافظــة متســكت برفــع العلــم
الســعودي علــى منزلهــا  52عــام وثمــن لهــا وطنيتهــا
وأشــاد بهــذا العمــل الــذي يؤكــد املواطنــة الصاحلــة .
وأكــد األميــر فيصــل بــن بــدر ،أنــه احتفــظ باخلبــر
التــي نشــرته جريــدة " الريــاض " قبــل عامــن
عــن تلــك املواطنــة لزيارتهــا خــال جوالتــه علــى
محافظــات املنطقــة وااللتقــاء بهــا ،مشــيد ًا بهــذا
العمــل مــن املواطنــة ومقدمــ ًا شــكرها لهــا علــى مــا
قامــت بــه .
وكانــت جريــدة الريــاض قبــل عامــن قــد نشــرت خبر
حتــت عنــوان ( ثمانينيــة ترفــع علــم اململكــة فــوق
منزلهــا منــذ « »50عامــ ًا ) تطرقــت خاللــه لتمســك
الثمانينيــة برفــع علــم اململكــة العربيــة الســعودية
علــى منزلهــا يف األفــاج منــذ حوالــي نصــف قــرن،
وحديــث ابنهــا الــذي أكــد أنــه مــن نعومــة أظفــاره
وهــو يشــاهد العلــم الســعودي األخضــر مرفوعـ ًا فــوق
ســطح منزلهــم ،مشــير ًا إلــى أن والدتــه متمســكة برفع
العلــم ،ويف كل يــوم وطنــي يتــم جتديــده ،وتلزمهــم
بضــرورة أن يحتفــي معهــا بهــذه املناســبة أحفادهــا
فتتوشــح العائلــة باللــون األخضــر.
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ــــــــالج تمسكت برفع العلم  52عامًا
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زيارة أمير الرياض إلى مركز البديع حي الدماعين
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قصيدة متواضعة مبناسبة تشريف صاحب السمو
أمير منطقة الرياض لعائلة الدماعني باألفالج
محمــد عبــداهلل محمــد الدماعني
مرحبـ ًا ترحيــب يف محــل (ن) دون بــاب
ينصـــا كـــرمي (ن) شـــرف الـــدار ولفـــى
أبـــن امللـــوك يشـــرف جمـــع األلبـــاب
وراعـــي املواجيـــب ويســـعد مـــن لقـــى
شـــرفتنا وآنســـتنا بـــن األصحـــاب
وجمـــع الدماعـــن معكـــم وال عصـــا
جن ــدد البيع ــة وأنت ــم خي ــر األنس ــاب
وأنتـــم القـــوه علـــى كل مـــن طغـــا
مـــن املؤســـس العظيـــم املهـــاب
إلـــى ملكنـــا ســـلمان شـــفنا الهنـــا
ياس ــمو األمي ــر ذكرك ــم ف ــوق الس ــحاب
واللـــي يعاديكـــم فبشـــروهم بالعـــزاء
العـــدو ومخـــذول ودامي فيـــه ارتيـــاب
قـــدر ومحســـوم وللعـــزه حـــا
والعمـــر
ِ
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صحيفة الجزيرة

أمير منطقة الرياض يزور محافظة األفالج
األفالج  -واس:
قــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز
أميــر منطقــة الريــاض أمــس بزيــارة تفقديــة حملافظــة األفــاج
ضمــن برنامــج زيــارات ســموه حملافظــات املنطقــة .وكان يف
اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر احملافظــة محافــظ األفــاج
تركــي بــن ســعود الهزانــي ومســؤولو احملافظــة .والتقــى ســمو
أميــر منطقــة الريــاض برؤســاء املراكــز واألهالــي واســتمع منهــم
إلــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم .عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر
منطقــة الريــاض اجتمــاع املجلســن البلــدي واحمللــي ونُوقشــت
عــدد مــن املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال ،بحضــور
احملافــظ ومديــري العمــوم علــى مســتوى منطقــة الريــاض يف كل
مــن التعليــم والصحــة والبلديــات واإلســكان والعمــل والتنميــة
االجتماعيــة والكهربــاء وامليــاه والزراعــة ومســؤولي النقــل ووكالــة
إمــارة منطقــة الريــاض للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس
املنطقــة ،حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء املجلســن البلــدي
واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة وقد اتخذت بشــأنها
التوصيــات الالزمــة .ويف نهايــة االجتمــاع وضــع ســموه حجــر
األســاس ملشــروعات شــركة الكهربــاء وخدمــات بلديــة لــدرء أخطــار
الســيول بقيمــة مليــار ريــال .وأوضــح ســمو األميــر فيصــل بــن بنــدر
يف تصريــح صحفــي أن املوضوعــات التــي ُبحثــت ســتكون مفيــدة
إن شــاء اهلل -للمحافظــة ،مؤكــد ًا ســموه حــق املواطــن يف الوصــولإليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه واحتياجاتــه وفق ـ ًا لتوجيهــات
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود وســمو ولــي عهــده األمــن -حفظهمــا اهلل -بالتواجــد مــع
املواطــن يف كل موقــع ،معرب ـ ًا ســموه عــن انطباعــه اإليجابــي عــن
احملافظــة وننشــد األفضــل .وبــن ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس
ملشــروعات يف احملافظــة بقيمــة مليــار ريــال ومشــروعات جــاري
تنفيذهــا بقيمــة  600مليــون ريــال ،مشــير ًا ســموه إلــى التاريــخ
الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت وأصالــة تاريخيــة.
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملالحظــات األهالــي يف
مواقــع التواصــل االجتماعــي أكــد ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح
ويتــداول وبحثــه مــع املســؤولني يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف
احملافظــة احللــول وتذليــل املعوقــات.
رافــق ســمو أميــر منطقــة الريــاض خــال الزيــارة مستشــار ســمو
أميــر منطقــة الريــاض املهنــدس خالــد بــن عبــداهلل الربيعــة ووكيــل
اإلمارة املســاعد للشــؤون التنموية ســعود بن عبدالعزيز العريفي
واملشــرف العــام علــى إدارة املراســم فيصــل بــن ســعد الســديري
ومديــر الشــؤون اخلاصــة لســمو أميــر منطقــة الريــاض محمــد
بــن معيــض القحطانــي واألمــن العــام ملجلــس منطقــة الريــاض
املكلــف عــادل العبداحملســن احلمــدان.
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من صحيفة الرياض

أمير الرياض يزور األفالج ويستمع إلى مطالب أهالي المحافظة

قــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيز أمير منطقة
الريــاض اليــوم بزيــارة تفقديــة حملافظــة األفــاج ضمــن برنامــج زيــارات ســموه
حملافظــات املنطقــة .
وكان يف اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر احملافظــة محافــظ األفــاج تركــي
بــن ســعود الهزانــي ومســؤولو احملافظــة .
والتقــى ســمو أميــر منطقــة الريــاض برؤســاء املراكــز واألهالــي واســتمع منهــم
إلــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم .
عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر منطقــة الريــاض اجتمــاع املجلســن البلــدي
واحمللــي ونُوقشــت عــدد مــن املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال ،
بحضــور احملافــظ ومديــري العمــوم علــى مســتوى منطقــة الريــاض يف كل
مــن التعليــم والصحــة والبلديــات واإلســكان والعمــل والتنميــة االجتماعيــة
والكهربــاء وامليــاه والزراعــة ومســؤولي النقــل ووكالــة إمــارة منطقــة الريــاض
للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس املنطقــة ،حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء
املجلســن البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة وقــد اتخــذت
بشــأنها التوصيــات الالزمــة .
ويف نهايــة االجتمــاع وضــع ســموه حجــر األســاس ملشــروعات شــركة الكهربــاء
وخدمــات بلديــة لــدرء أخطــار الســيول بقيمــة مليــار ريــال .
وأوضــح ســمو األميــر فيصــل بــن بنــدر يف تصريــح صحفــي أن املوضوعــات التــي

ُبحثت ســتكون مفيدة  -إن شــاء اهلل  -للمحافظة  ،مؤكد ًا ســموه حق املواطن
يف الوصــول إليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه واحتياجاتــه وفق ـ ًا لتوجيهــات
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي
عهــده األمــن  -حفظهمــا اهلل  -بالتواجــد مــع املواطــن يف كل موقــع  ،معرب ـ ًا
ســموه عــن انطباعــه اإليجابــي عــن احملافظــة وننشــد األفضــل .
وبــن ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف احملافظــة بقيمــة مليــار
ريــال ومشــروعات جــاري تنفيذهــا بقيمــة  600مليــون ريــال  ،مشــير ًا ســموه
إلــى التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت وأصالــة تاريخيــة .
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملالحظــات األهالــي يف مواقع التواصل
االجتماعــي أكــد ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح ويتــداول وبحثــه مــع املســؤولني
يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف احملافظــة احللــول وتذليــل املعوقــات .
رافــق ســمو أميــر منطقــة الريــاض خــال الزيــارة مستشــار ســمو أميــر منطقــة
الريــاض املهنــدس خالــد بــن عبــداهلل الربيعــة ووكيــل اإلمــارة املســاعد للشــؤون
التنمويــة ســعود بــن عبدالعزيــز العريفــي واملشــرف العــام علــى إدارة املراســم
فيصــل بــن ســعد الســديري ومديــر الشــؤون اخلاصــة لســمو أميــر منطقــة
الريــاض محمــد بــن معيــض القحطانــي واألمــن العــام ملجلــس منطقــة
الريــاض املكلــف عــادل العبداحملســن احلمــدان.
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برنامج تعرفهم بسيماهم

شهادة تسجيل

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

دعم الكسب المثمر عربات
الفوت ترك المتنقلة

معهد الجمعية للتدريب أحد فروع الجمعية

مركز المرأة المنتجة أحد فروع الجمعية

فيديو قاعتي

شهادة التميز
في مستهدف الفرص التطوعية

فوز الجمعية في مسابقة
عناية  miniفي نسختها الثانية

حسابات الجمعية
في مصرف الراجحي
رئيسة مجلس اإلدارة

0503276340

تأسيس الوحدة التطوعية
ريف لألسر المنتجة بالشراكة
مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

القرض االجتماعي لألسر
المتعففة

احلساب الرئيسي (اآليبان)
حساب الزكاة (اآليبان)
حساب األسر املنتجة (اآليبان)
مسؤولة تنمية املوارد

الفائز األول بالمسابقة السنوية
العوهلي الخيرية للتطوع

SA9780000142608010990017
SA7580000142608010990025
SA5380000142608010990033

0550133950

املديرة التنفيذية

0504943335
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