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مبناسبة زيارة صاحب السمو امللكي

 أمير منطقة الرياض محافظة األفالج 

مرحًبــا بكــم يــا أميــر الريــاض صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز ومرحًبــا 
باجلميــع علــى أرض الوفــاء والــوالء أرض األفــاج .

أميرنــا الغالــي تتزاحــم كلمــات الترحيــب مبقــدم ســموكم كتزاحــم قطــرات األمطــار لانهمــار علــى 
أرض اخليــر والنمــاء .

وهذه الزيارة ظل يترقبها أبناء محافظة األفاج 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 ختامًا نكرر الترحيب بقدوم سموكم امليمون يف ديار األفاج ..  فـأها وسها بكم.

احلمد هلل رب العاملني والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة األفالج )ُبشرى(

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

آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  األمير بنـــدر 
ذو  هــــ / 1923 - 25  ســـعود )1341 
القعـــدة 1440 هــــ / 28 يوليـــو 2019(، 
االبـــن العاشـــر مـــن أبناء امللـــك عبـــد 
وترتيبـــه  ســـعود الذكور  آل  العزيـــز 
بـــني إخوتـــه بعـــد امللـــك فهـــد مباشـــرة، 
ووالدتـــه هـــي األميـــرة بـــزة الثنـــي. لـــم 
يتقلـــد أي منصـــب رســـمي يف الدولـــة 
منـــذ تأسيســـها، وميثلـــه ابنه األميـــر 

البيعـــة. فيصل يف هيئـــة 

زوجاته

• األميـــرة وســـمية بنـــت عبـــد الرحمـــن 
بـــن محمـــد بـــن معمـــر.

آل  محمـــد  بنـــت  منيـــرة  األميـــرة   •
الســـبيعي. اجلبـــور  مجـــرور 

• األميـــرة العنـــود بنـــت مهنـــا بـــن عبـــد 
الرحمـــن آل مهنـــا أبـــا اخليـــل.

أبناؤه

مـــن  مطلقـــة  العنـــود.  األميـــرة   •
عبـــد  بـــن  ســـعود  بـــن  األمير مشـــعل 
العزيـــز آل ســـعود، ولهـــا مـــن األبنـــاء 

خالـــد. األميـــر 
منطقـــة  فيصل )أميـــر  األميـــر   •
الريـــاض(. متـــزوج مـــن األميـــرة نـــورة 
عبـــد  بـــن  بن ســـعود  محمـــد  بنـــت 

ســـعود. آل  الرحمـــن 
األميـــر  الركـــن  الطيـــار  اللـــواء   •
عبـــد  امللـــك  قاعـــدة  )قائـــد  منصـــور 
الغربـــي  بالقطـــاع  اجلويـــة  اهلل 
ســـابًقا(. متـــزوج مـــن األميـــرة جواهـــر 
آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  بنت ماجـــد 

. د ســـعو
خالد )مستشـــار  األميـــر   •
آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  امللك ســـلمان 
ســـعود(. متـــزوج مـــن األميـــرة مشـــاعل 

عبـــد  بـــن  بن ســـعود  محمـــد  بنـــت 
ســـعود. آل  الرحمـــن 

• األميـــرة نـــوف. متزوجـــة مـــن األميـــر 
تركـــي بـــن عبـــد العزيـــز بـــن فيصـــل آل 

ســـعود.
• األميـــرة بـــزة. متزوجـــة مـــن األميـــر 
نايـــف بن عبـــد اهلل بـــن عبـــد الرحمـــن 

آل ســـعود.
• األميـــرة نـــورة. متزوجـــة مـــن األميـــر 
عبـــد  بـــن  اهلل  بن عبـــد  ســـلطان 

ســـعود. آل  الرحمـــن 
متـــزوج  العزيـــز.  عبـــد  األميـــر   •
مـــن األميـــرة جنـــاء بنـــت ســـعد بـــن 

ســـعود. آل  محمـــد 
• األميـــر تركي )قائـــد القـــوات اجلويـــة 
امللكيـــة الســـعودية برتبـــة فريـــق ركـــن 
ــزوج  ــام 1439 هــــ(. متـ ــه عـ متـــت ترقيتـ
مـــن األميـــرة جنـــاء بنت ســـطام بـــن 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود، ولـــه كرميـــة 
تزوجـــت مـــن األمير فهـــد بـــن خالـــد 
آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـلطان  بـــن 

ســـعود.
1965م،  )مواليـــد  محمـــد  األميـــر   •
ــرة  ــزوج مـــن األميـ ــال(. متـ ــل أعمـ ورجـ
بـــن عبـــد العزيـــز  نـــوف بنت مشـــهور 
األميـــرة  األبنـــاء  مـــن  ســـعود وله  آل 
عبيـــر،  األميـــرة  نـــورة،  األميـــرة  رمي، 

مشـــهور. واألميـــر  بنـــدر،  األميـــر 
مـــن  متزوجـــة  مضـــاوي.  األميـــرة   •
ــد  ــن فهـ ــل بـ ــن فيصـ ــاري بـ ــر مشـ األميـ
بن مشـــاري بـــن جلـــوي بـــن تركـــي آل 

ســـعود.
• األميـــر فهـــد. متـــزوج مـــن األميـــرة 
بن ســـعود  محمـــد  بنـــت  اجلوهـــرة 

الكبيـــر.
مـــن  متزوجـــة  جواهـــر.  األميـــرة   •
األميـــر ســـعود بن عبـــد الرحمـــن بـــن 
ســـعود. آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـعود 

)ويلقـــب  ســـلطان  الشـــاعر  األميـــر   •
بالنومـــاس(.

الرحمـــن  عبـــد  الدكتـــور  األميـــر   •
يف  الدكتـــوراه  شـــهادة  )يحمـــل 

األب: عبد العزيز آل سعود  مواطنة: السعودية  مكان الدفن: مقبرة العدل  الوفاة: 28 يوليو 2019 )95–96 سنة( جدة  املياد: سنة 1923 - الرياض  
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اطولـــك مـــا  النـــاس  علـــى  يايـــوٍم  اهلل 
يـــا كبـــر حـــزن اليـــوم ويـــا طـــول ممســـاه

ِحْلـــك ســـوادها  الشـــيخ  مغيـــب  ليلـــة 
جـــدواه الفكـــر  وضيـــع  ضـــاق  الصـــدر 

وامللـــك العـــز  وارث  ياللـــي  مرحـــوم 
ممشـــاه العـــز  ذرى  اميـــٍر  يـــا  مرحـــوم 

هلـــك وايامهـــا  الدهـــر  لياشـــان  بنـــدر 
شـــكواه دوم  محقـــٍق  الفقيـــر  عـــز 

كافلـــك العـــوز  عـــن  اللـــي  اليتيـــم  وال 
حســـناه طيـــب  ضفهـــا  األرامـــل  ثـــم 

يذهلـــك احللـــم  بهـــا  عقـــداٍت  حـــال 
ســـجاياه مـــن  حلهـــا  املشـــاكل  وصعـــب 

بالصبـــر واحلكمـــة مـــع احلـــق يوصلـــك
عطايـــاه مـــن  فايـــٍض  رحمـــوٍم  وبقلـــٍب 

باجلـــود واإلحســـان واخليـــرات يشـــملك
بحـــر الكـــرم تنـــدى علـــى النـــاس مينـــاه

واصلـــك وباالجنـــان  قربـــك  يف  يـــاهلل 
ســـكناه فيـــه  روضـــن  قبـــره  يـــارب 

نســـألك يـــاهلل  رحمـــن  يـــا  نســـألك 
يـــاهلل اليـــوم  ضافـــك  عزيـــٍز  ترحـــم 

ياصلـــك القبـــر  علـــى  نـــٍو  يف  ويـــاهلل 
يســـقي الثـــرى مـــن طيـــب النـــو ســـقياه

امللـــك مالـــك  يـــا  ياملعبـــود  ويـــاهلل 
مثـــوا رب  يـــا  اخللـــد  نعيـــم  بجنـــة 

بجنة نعيم الخلد يا رب

مثواه

جامعـــة  مـــن  الكيميائيـــة  الهندســـة 
متـــزوج  كان  بريطانيـــا(.  يف  كوينـــز 
مـــن األميـــرة جواهـــر بنت ســـعود بـــن 
ســـعود،  آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  نايـــف 
ومتـــزوج مـــن األميـــرة نـــوف بنـــت فهـــد 

امللحـــم. فيصـــل  بـــن 
مـــن  متزوجـــة  مشـــاعل.  األميـــرة   •
بـــن  العزيـــز  عبـــد  بـــن  بنـــدر  األميـــر 

ســـعود. آل  تركـــي 
• األميـــرة ســـارة. مطلقـــة مـــن األميـــر 
ســـلطان بن مشـــعل بـــن عبـــد العزيـــز 
األميـــر  مـــن  ومتزوجـــة  ســـعود،  آل 
بـــن  بن محمـــد  فيصـــل  بـــن  فهـــد 
ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود.

مـــن  متزوجـــة  صيتـــة.  األميـــرة   •
العزيـــز  عبـــد  بـــن  فهـــد  األميـــر 
عبـــد  بـــن  األول  ســـعد  بـــن  بن فهـــد 

ســـعود. آل  الرحمـــن 
األميـــرة  متـــزوج  ســـعود.  األميـــر   •
جنـــاء بنت فيصـــل بـــن مشـــعل بـــن 
العزيـــز آل ســـعود. بـــن عبـــد  ســـعود 

رئيـــس  اهلل )نائـــب  األمير عبـــد   •
ســـلمان  امللـــك  مركـــز  إدارة  مجلـــس 
للشـــباب وعـــنّي نائًبـــا ألميـــر منطقـــة 
مكـــة املكرمـــة، وصـــدر أمـــر ملكـــي يف 
تاريـــخ 2018/12/27م بتعينـــه وزيـــًرا 
مـــن  متـــزوج  الوطنـــي(.  للحـــرس 
إبراهيـــم  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  كرميـــة 

البراهيـــم. آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن 
• األمير فواز.

• األمير سلمان.
• األميرة هيفاء.

وفاته

الســـعودي يف  امللكـــي  أعلن الديـــوان 
بيـــان رســـمي عـــن وفاتـــه يـــوم األحـــد 25 
القعدة 1440هـ املوافـــق 28  ذو 
يوليو 2019،وصلـــي عليـــه يـــوم االثنـــني 
باملســـجد احلـــرام، ودفـــن مبقبـــرة العـــدل 

املكرمـــة. مكـــة  يف 

املهنة: رائد أعمال  عائلة: آل سعود  األم: بزة الثني األب: عبد العزيز آل سعود  

عمير عبداهلل العنزي

قصيدة رثاء في صاحب السمو الملكي األمير 
بندر بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه اهلل
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 األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي

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، إضافــًة إلــى اســتقطاب البرنامــج للطــاب صيفــًا لتعليمهــم اللغــة 
االجنليزيــة واحلاســب اآللــي وغيرهــا مــن العلــوم النافعــة مــع صــرف مكافــآت 

لهم.

التــي  للنخيــل،  بنــدر  بــن  فيصــل  األميــر  جائــزة  باســتحداث  ســموه  وقــام 
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 للبنــني والبنــات مبنطقــة 

القصيــم.

آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني  احلرمــني  خــادم  قــرار  صــدر 
ســعود بتعيينــه أميــرًا ملنطقــة الريــاض، ليكــون بذلــك األميــر الثالــث عشــر 
للمنطقــة بعــد 23 ســنة قضاهــا أميــرًا ملنطقــة القصيــم، ليواصــل ســموه رحلــة 
التطويــر واالزدهــار يف العاصمــة مــع املشــاريع املنفــذة فيهــا حاليــًا، أهمهــا 
مشــروع امللــك عبدالعزيــز للنقــل العــام، وغيرهــا مــن املشــاريع يف املنطقــة.

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، وممثــًا عــن والــده يف هيئــة البيعــة، مــن مواليــد مدينــة 

الريــاض 1946، تلقــى 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:

مدير قسم التنظيم واإلدارة يف وزارة الدفاع والطيران 1974 - 1973

وكياًل إلمارة منطقة عسير 1981 - 1978

مشرف يف وزارة البرق والبريد والهاتف 1978 - 1974

نائب أمير منطقة عسير 1992 - 1981

أمير منطقة القصيم 2015 - 1992

مقتطفات من سيرة 

أمير منطقة الرياض
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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 مبتهجــني بهــذه الزيــارة الكرميــة التــي يلتقــي فيهــا ســموه إخوانــه وأبنــاءه أهالــي احملافظة 

ومراكزهــا، ويســتمع إلــى مــا لديهــم مــن احتياجــات ومتطلبــات للعمــل علــى حتقيقهــا.
املراكــز،  ورؤســاء  احملافظــة،  يف  املســؤولني  اهلل-  -حفظــه  ســموه  ســيلتقي  الزيــارة  هــذه  وخــال 
ويجتمــع بأعضــاء املجلَســنْي احمللــي والبلــدي، ويناقــش املواضيــع املدرجــة يف جــدول االجتمــاع، 
ويتابــع املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا يف احملافظــة، التــي تقــدر تكلفتهــا بأكثــر مــن 700 مليــون ريــال.

باحملافظــة،  اخليريــة  النســائية  اجلمعيــة  مقــر  بتدشــني  اهلل-  -حفظــه  ســموه  وســيقوم 
وتدشــني اإلســكان التنمــوي الــذي يتكــون مــن )127( وحــدة 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 900 مليــون ريــال.
وهذه املشــاريع التي ســيتفضل ســموه اليوم بتدشــني 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 واملقيمــني فيهــا.
وجميــع  احملافظــات  مــن  وغيرهــا  احملافظــة  لهــذه  يتحقــق  مــا  وكل 
مناطــق اململكــة مــن أجــل خدمــة املواطــن، وتوفيــر ُســبل احليــاة الكرمية 
ألبنــاء هــذا الوطــن الغالــي واملقيمــني علــى أرضــه املباركــة. وهــذا مــا 
يســعى إليــه قائــد مســيرتنا ســيدي خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه اهلل- وســمو ولــي عهــده األمــني صاحــب 
بــن عبدالعزيــز -حفظــه  بــن ســلمان  امللكــي األميــر/ محمــد  الســمو 
اهلل-، اللــذان يحرصــان دائًمــا علــى توفيــر اخلدمــات كافــة ألبنــاء هــذا 
احتياجاتهــم.  علــى  والوقــوف  وتطلعاتهــم،  آمالهــم  الوطــن، وحتقيــق 
وهــذا مــا ملســناه اليــوم مــن خــال زيــارة ســيدي صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر/ فيصــل بــن بنــدر أميــر منطقــة الريــاض لهــذه احملافظــة ضمــن 
املباركــة  اجلولــة  هــذه  املنطقــة،  حملافظــات  التفقديــة  ســموه  جولــة 

)جولــة فيصــل العطــاء واملنجــزات(.
عــن  ونيابــة  باســمي   - أتقــدم  أن  إال  املناســبة  هــذه  يســعني يف  وال 
والتقديــر  الشــكر  بجزيــل   - ومراكزهــا  احملافظــة  أهالــي  جميــع 
ــل  لســموه -حفظــه اهلل- علــى هــذه الزيــارة املباركــة، وعلــى حتمُّ
ســموه عنــاء الســفر، ســائًا اهلل أن ميــده بعونــه وتوفيقــه خلدمــة 
يحفــظ  أن  اهلل  أســأل  كمــا  الريــاض.  منطقــة  أهالــي  أبنائــه 
والرخــاء  واألمــان  األمــن  نعمــة  عليهــا  يــدمي  وأن  بادنــا، 
واالســتقرار يف ظــل قيــادة ســيدي خــادم احلرمــني الشــريفني 

اهلل جميًعــا-. عهــده -حفظهمــا  ولــي  وســمو 

مرحبًا بأميرنا 
في األفالج

تركي بن سعود الهزاني - محافظ األفالج
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 قــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض اليــوم بزيــارة 
زيــارات  برنامــج  ضمــن  األفــاج  حملافظــة  تفقديــة 

. املنطقــة  حملافظــات  ســموه 
وكان يف اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر احملافظــة 
محافــظ األفــاج تركــي بــن ســعود الهزانــي ومســؤولو 

احملافظــة .
برؤســاء  الريــاض  منطقــة  أميــر  ســمو  والتقــى 
احتياجاتهــم  إلــى  منهــم  واســتمع  واألهالــي  املراكــز 

. ومتطلباتهــم 
عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر منطقــة الريــاض اجتمــاع 
مــن  عــدد  وُنوقشــت  واحمللــي  البلــدي  املجلســني 
املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال ، بحضــور 
منطقــة  مســتوى  علــى  العمــوم  ومديــري  احملافــظ 
والبلديــات  والصحــة  التعليــم  مــن  كل  يف  الريــاض 
واإلســكان والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والكهربــاء 
إمــارة  ووكالــة  النقــل  ومســؤولي  والزراعــة  وامليــاه 
منطقــة الريــاض للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس 
املنطقــة، حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء املجلســني 
البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة 

. الازمــة  التوصيــات  بشــأنها  اتخــذت  وقــد 
األســاس  حجــر  ســموه  وضــع  االجتمــاع  نهايــة  ويف 
لــدرء  بلديــة  وخدمــات  الكهربــاء  شــركة  ملشــروعات 

. ريــال  مليــار  بقيمــة  الســيول  أخطــار 
تصريــح  يف  بنــدر  بــن  فيصــل  األميــر  ســمو  وأوضــح 
صحفــي أن املوضوعــات التــي ُبحثــت ســتكون مفيــدة - 

إن شــاء اهلل - للمحافظــة ، مؤكــدًا ســموه حــق املواطــن 
مطالبــه  إلــى  منــه  واالســتماع  إليــه  الوصــول  يف 
احلرمــني  خــادم  لتوجيهــات  وفقــًا  واحتياجاتــه 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني 
وســمو ولــي عهــده األمــني - حفظهمــا اهلل - بالتواجــد 
مــع املواطــن يف كل موقــع ، معربــًا ســموه عــن انطباعــه 

. وننشــد األفضــل  عــن احملافظــة  اإليجابــي 
وبــني ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف 
جــاري  ومشــروعات  ريــال  مليــار  بقيمــة  احملافظــة 
تنفيذهــا بقيمــة 600 مليــون ريــال ، مشــيرًا ســموه إلــى 
التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت 

وأصالــة تاريخيــة .
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملاحظــات 
أكــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  األهالــي 
ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح ويتــداول وبحثــه مــع 
املســؤولني يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف احملافظــة 

. املعوقــات  وتذليــل  احللــول 
الزيــارة  خــال  الريــاض  منطقــة  أميــر  ســمو  رافــق 
املهنــدس  الريــاض  منطقــة  أميــر  ســمو  مستشــار 
املســاعد  اإلمــارة  ووكيــل  الربيعــة  عبــداهلل  بــن  خالــد 
العريفــي  عبدالعزيــز  بــن  ســعود  التنمويــة  للشــؤون 
واملشــرف العــام علــى إدارة املراســم فيصــل بــن ســعد 
أميــر  لســمو  اخلاصــة  الشــؤون  ومديــر  الســديري 
القحطانــي  معيــض  بــن  محمــد  الريــاض  منطقــة 
واألمــني العــام ملجلــس منطقــة الريــاض املكلــف عــادل 

احلمــدان . العبداحملســن 

سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة األفالج
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صور من استقبال سموه الكريم
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تأتــي زيــارة ســمو ســيدي صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
التنمويــة ووضــع حجــر  املشــاريع  مــن  عــدد  وتدشــني  االفــاج  الريــاض حملافظــة  أميــر منطقــة 
األســاس للبعــض متاشــيًا مــع توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة يف االلتقــاء باملواطنــني وتفقــد أحوالهــم 
وحرصهــا علــى توفيــر متطلبــات النمــاء واالزدهــار ألبنــاء هــذا الوطــن املعطــاء ، حيــث حتمــل 
زيــارة ســموه الكــرمي بشــائر خيــر مــن خــال تدشــني 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 بــني القيــادة 
والشــعب وجتســد التاحــم الوطنــي وفقــًا ملــا عودنــا عليــه القــادة حفظهم اهلل.

سائًا املولى عز وجل أن يحفظ لنا قادتنا وأن يحفظ لنا وطننا من كل سوء ومكروه .

* أمني صندوق جمعية التنمية األسرية
واملشرف يف اجلمعية النسائية اخليرية )بشرى(

وافتتاح مقر الجمعية
زيارة أمير الرياض

األستاذ/ إبراهيم بن عبد اهلل الهزاع *

 زيارة أمير الرياض تعزز التالحم القائم بين أبناء الشعب
األفــاج نيــوز : تأتــي لقــاءات القيــادة مــع أبنــاء الوطــن 
الســعودي  الشــعب  أبنــاء  بــني  القائــم  التاحــم  لتعــزز 
احلرمــني  خــادم  رأســها  وعلــى  الرشــيدة  وقيادتــه 

. اهلل  حفظهمــا  األمــني  عهــده  وولــي  الشــريفني 
امللكــي  الســمو  صاحــب  زيــارة  جتســده  التاحــم  هــذا 
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة 
املواطنــني  أحــوال  لتفقــد  األفــاج  حملافظــة  الريــاض 
وتلمــس احتياجاتهــم واالطــاع علــى جــودة اخلدمــات 

املختلفــة التــي تقــدم لهــم .
حظيــت  االجتماعيــة  التنميــة  خدمــات  مجــال  ففــي 
محافظــة األفــاج باهتمــام بالــغ وضــع ضمــن أولويــات 
 14 افتتــاح  فتــم  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
 2 و  االجتماعيــة  التنميــة  جلــان   7 و  أهليــة  جمعيــة 
أســري ومركــز ضيافــة  إرشــاد  جمعيــة تعاونيــة ومركــز 
التنميــة  مركــز  عليهــا  يشــرف  وجميعهــا  لألطفــال 
االجتماعيــة باألفــاج ، وتقــدم خدماتهــا االجتماعيــة 

احملافظــة  أرجــاء  وتغطــي  فئاتــه  بكافــة  للمجتمــع 
تعمــل بالتكامــل فيمــا بينهــا لتوفيــر خدمــات التنمويــة 

. واالجتماعيــة 
وهنــاك خطــط طموحـــة مســتقبلية تراعــي احتياجــات 
واجلمعيــات  الربحــي  غيــر  القطــاع  مــن  احملافظــة 
التخصصيــة تســعى لتحقيقهــا وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة مــن ضمنهــا افتتــاح عــدد مــن اجلمعيــات 
األهليــة واملراكــز األهليــة التــي مت اعتمادهــا مــن معالــي 
أحمــد  املهنــدس  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر 

الراجحــي.
اإلجنــازات  حتقيــق  فرحـــــــة  نعيــش  ونحــن  واليــوم 
املتتاليــة يف شــتى مناحــي احليــاة جديــر بنــا أن نفخــر 
بإجنازاتنــا حكومــة وشــعبا ســائلني املولــى عــز وجــل أن 

البــاد أمنهــا ورخائهــا . يــدمي علــى هــذه 

مدير مركز التنمية االجتماعية باألفالج:

معجب بن محمد الكبيري

مدير مركز التنمية 
االجتماعية باألفاج
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احلمــدهلل رب العاملــني والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا 
كثيــرًا.

صاحب السمو امللكي االمير : فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

مرحًبا بكم أمير الرياض ومرحًبا باجلميع على أرض الوفاء والوالء أرض األفاج. 
أميرنــا الغالــي تتزاحــم كلمــات الترحيــب مبقــدم ســموكم كتزاحــم قطــرات األمطــار لانهمــار 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 
توقيًتــا زمنًيــا محفوًظــا يف ذاكــرة اجلميــع إلطــاق مشــاريع التنميــة يف شــتى املجــاالت .

وختامًا نكرر الترحيب بقدوم سموكم امليمون يف ديار االفاج .. ف أها وسها بكم .

رئيسة مجلس إدارة اجلمعية النسائية اخليرية باألفالج )بشرى(

على الطائر امليمون يا خير قادٍم
قِدْمَت فأهًا بالعا واملكارِم

ســجل التاريــخ  تلــك اخلطــوة املباركــة والزيــارة  امليمونــة لصاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر 
حفظــه اهلل 

وعلى أهازيج الفرح وسام الوطن كان أجمل  استقبال وأفخر لقاء ..
وبيــده الكرميــه ُقــّص شــريط االفتتــاح وُأزيــح الســتار لتشــرق للكــون واجهــة التنميــة والعطــاء وميتــد دفئهــا 

بامتــداد األفــاج  رســمت مــن النجــاح عنوانــًا وخطــت علــى لوحــة التاريــخ أجمــل فــن تلــك هــي 
اجلمعية النسائية مبحافظة األفاج )بشرى(

هاذي ربى بشرى تباهت واعتلت 
حتكي إلى العلياء مجدا يشرق 

حتكي إلى الدنيا قصيدة فخرها 
أن دربْت..أن أهلْت..أهل العقوِل فوفقوا

وبخطوتــه التــي تعّنــى فيهــا املجيــئ إلينــا  وســلم 94 وحــدة ســكنية لدليــل علــى مايوليــه ســموه مــن عنايــة 
واهتمــام فائــق لدفــع العجلــة التنمويــة وتقــدمي أفضــل اخلدمــات للمواطنــني 

آدام اهلل العافية على سموه وأطال يف عمره ومتعه متاع الصاحلني..
وحفظ اهلل بادنا من الوباء والباء والعداء 

ياموطني..عشت فخر املسلمني 
عاش امللك ..للعلم والوطن

مرحًبا بكم أمير الرياض

هدى عبداهلل ناصر أبو دجني

كاتبها األستاذة/ رمي بنت مفلح بن مبارك آل زعير
املديرة التنفيذية باجلمعية النسائية اخليرية )بشرى مبحافظةاالفاج

أجمل  استقبال وأفخر لقاء
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وصول سموه مقر الجمعية النسائية »بشرى«



15
صاحب السمو الملكي

قص الشريط وافتتاح الجمعية
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وبــــادي موطــــني  عــــــن  ياسائــــًا 
األجـــداد مـوطــــن  عــــن  ومفتتـشــــًا 

وطيبــــة احلـــرام  البيـــت  بـــه  وطنــــي 
منــــادي خـيــــر  احلــــق  رســــول  وبـــه 

حاكـــم املطهـــر  الشــــرع  بـــه  وطنــــي 
األحـقــــاد ثــــــورة  يـنـهــــي  بالـحـــــق 

مـحـبـــــة كــــل  فـيــــه  عـزيــــز  وطنـــي 
ســــواد كــــل  فــــوق  وتـسـمــــو  تعلـــو 

أرجـائــــه يف  اخليـــر  يســـير  وطنـــي 
احلــســــاد براثـــــن  رغـــــم  ويـعـــــم 

نواف الخرعان

أبيات ترحيبية في استقبال سموه في الجمعية

سعود السليمان
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نا املعبود ذو العرش العلّي ربُّ
 وصالُة اهلِل مع تسليمِه ملن جاء بشرّع ُمْكَمِل 

٭ ٭ ٭ ٭
انا ماقلُت هنا مبتدرا 

ساحةالنظم فلست بامللْي 
امنا كنت هنا مرحبًا

 ِبُكُم يف حفلنا والفخر لْي
٭ ٭ ٭ ٭

هاذي ُرَبى ُبشرى تباهْت واعتلْت
حتكي إلى العلياء مجدًا ُيشرُق

حتكي إلى الدنيا قصيدة َفخِرها 
أْن دربْت.. أْن اهلْت.. اهَل العقوِل فوفقوا

٭ ٭ ٭ ٭
بسم اهلل ..وعلى اسم اهلل نبدأ ..وبسم اهلل نسير

أيها احلضور الكرمي:
 أسعد اهلل مسائكم بالُيمِن واملسراْت 

سالٌم عليكْم والسالُم ُيقّدُم 
َيِرقُّ لُه قلٌب ويشدو بِه َفُم

ها القوُم إمّنا  سالٌم عليكْم أيُّ
إليكْم ومنكْم جوهُر القوِل ُيْنَظُم

مرحبًا بكْم به القلب خفْق.. وبها اللسان 
نطْق

ُأْتِبُعَها   مرحبًا ِبُكْم َأْلَف َأْلٍف ثمَّ
ِبالِف الٍف ِبَأْلِف اأْلْلِف ُمَتِصُل 

٭ ٭ ٭ ٭
مرحبًا تراحيبًا فاقْت َجَبَل الُتوباِد

ثباتًا وزادْت عن مرابعها نباتًا
٭ ٭ ٭ ٭

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

أنعم به من مقدِم
هنا التقى رجاُلنا
ُتارنا ابطالنا 
فلتنطلق امجادا

إلى ِبَنا املجِد الغِد
حفلنا الكرمي :

مساٌء اغر لنا فيه قصة أبطالها انتم هدفها 
رفعُة القيم 

مسرحها اغلى وطن
 جعلت من وسطية الدين منهجًا وسبيال

 ويف نشر اخلير نورًا عظيما 
رسمت من النجاح عنوانا فُصوِلها 

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: 

أهل األيادي البيضاء لها نعٌم وأفضاُل
طالت بشرى بكرٍم سخي وجود ندي ساهمت 
يف بنائها وتأسيسها وبذل املعروف ملستفيدها 

عطائهم بصمة على جبني األفالج .
سمو األمير: 

على الطائر امليموِن يا خير قادٍم َقِدمَت 
فأهاًل بالُعال واملكارِم

جمانة العبالنأروى البواردي
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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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)۱عقد اتفاقیة (  ایمـــاًء بالـــدور الكبیـــر والجلیـــل الـــذي تقـــوم بـــھ الجمعیـــة النســـائیة الخیریـــة (بشـــرى) بمحافظـــة االفـــالج  

ــل  ــاج والعم ــن االنت ــراءة م ــین الم ــویري وتمك ــب التط ــا للجان ــة ودعمھ ــد الخیری ــد الجع ــد الفھ ــاف حم ــن أوق ا م على التدریب والتطویر الحرفي تم االتفاقوحرصــً

 بین الطرفین  

أ األول/الطرف 

وقاف حمد الفھد الجعد ویمثلھا /ناصر حمد الفھد الجعد

. 

الطرف الثاني /
 

الجمعیة النسائیة الخیریة (بشرى) بمحافظة االفالج

 
ویمثلھا المشرف العام ابراھیم الھزاع

. 

 )۱المادة رقم (

• 
موضـــوع العقـــد رعایـــة 

مشـــروع حرفتـــي
 

لتـــدریب الفتیـــات علـــى 
 –الخیاطـــة  –الطـــبخ (

الحاســـب االلـــي
 - 

 وتنسیقھا) الھدایاتغلیف 

 )۲المادة رقم (

• 
التزامات الطرف 

 األول:

یلتزم بدعم 
 مشروع حرفتي

لتدریب الفتیات على 
 –الخیاطة  –الطبخ (

الحاسب االلي 
 وتنسیقھا) الھدایاتغلیف  -

) ٤۰٥۰۰(بمبلغ وقدره  

ألف لایر وتسلیمھا على ثالثة مراحل
: 

) ٪٤۰األولى ( .۱
 .عند توقیع العقد

 )٪۳۰( الثانیة .۲

عند منتصف المشروع مع رفع تقریر
. 

 )٪۳۰( الثالثة .۳

عند ختام المشروع ورفع التقریر النھائي.

 

 )۳المادة رقم (

• 
التزامات الطرف الثان 

 ي:

 
۱. 

اقامة المشروع في المدة المحددة لھ اربعة أشھر

. 

۲. 

یوضع اسم الوقف كشریك في أماكن البرامج في اللوحات واإل

عالنات والمناھج التي تخص المشروع

. 

۳. 

یتم تزوید الوقف بتقریر بعد مضي شھرین مفصل عن البرنامج

. 

٤. 

نشر رعایة المشروع عبر مواقع التواصل االجتماعي للجمعیة

. 

 هللا الموفق و

 األول الطرف 
 

 الطرف الثاني

 

 

 

 

 

 

 

)۲عقد اتفاقیة (  

 

 

 

 الطرف الثاني  األول الطرف 

   

 

 

 

 

 

)۱عقد اتفاقیة (  
ایمـــاًء بالـــدور الكبیـــر والجلیـــل الـــذي تقـــوم بـــھ الجمعیـــة النســـائیة الخیریـــة (بشـــرى) بمحافظـــة االفـــالج 
ــل  ــاج والعم ــن االنت ــراءة م ــین الم ــویري وتمك ــب التط ــا للجان ــة ودعمھ ــد الخیری ــد الجع ــد الفھ ــاف حم ــن أوق ا م وحرصــً

 بین الطرفین  على التدریب والتطویر الحرفي تم االتفاق

 .وقاف حمد الفھد الجعد ویمثلھا /ناصر حمد الفھد الجعدأ األول/الطرف 

 .ویمثلھا المشرف العام ابراھیم الھزاع الجمعیة النسائیة الخیریة (بشرى) بمحافظة االفالج الطرف الثاني /

 )۱المادة رقم (

 - الحاســـب االلـــي –الخیاطـــة  –الطـــبخ (لتـــدریب الفتیـــات علـــى  مشـــروع حرفتـــيموضـــوع العقـــد رعایـــة  •
 وتنسیقھا) الھدایاتغلیف 

 )۲المادة رقم (

 األول:التزامات الطرف  •

 وتنسیقھا) الھدایاتغلیف  -الحاسب االلي  –الخیاطة  –الطبخ (لتدریب الفتیات على  مشروع حرفتيیلتزم بدعم 

 :ألف لایر وتسلیمھا على ثالثة مراحل) ٤۰٥۰۰(بمبلغ وقدره  

 .عند توقیع العقد) ٪٤۰األولى ( .۱

 .عند منتصف المشروع مع رفع تقریر )٪۳۰( الثانیة .۲

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

 )۳المادة رقم (

 ي:التزامات الطرف الثان  •
 

 .اقامة المشروع في المدة المحددة لھ اربعة أشھر .۱

 .عالنات والمناھج التي تخص المشروعیوضع اسم الوقف كشریك في أماكن البرامج في اللوحات واإل .۲

 .یتم تزوید الوقف بتقریر بعد مضي شھرین مفصل عن البرنامج .۳

 .نشر رعایة المشروع عبر مواقع التواصل االجتماعي للجمعیة .٤

 هللا الموفق و

 الطرف الثاني  األول الطرف 

   

 

تم توقيع اتفاقية شراكة مع أوقاف حمد الفهد الجعد
بحضور صاحب السمو الملكي
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تسليم
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■ التقــى ســمو أميــر منطقــة الريــاض فيصــل بــن بنــدر 
واألهالــي  املراكــز  برؤســاء  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 

واســتمع منهــم إلــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم .
عقــب ذلــك رأس ســمو أميــر منطقــة الريــاض اجتمــاع 
مــن  عــدد  وُنوقشــت  واحمللــي  البلــدي  املجلســني 
املوضوعــات املدرجــة علــى جــدول األعمــال ، بحضــور 
منطقــة  مســتوى  علــى  العمــوم  ومديــري  احملافــظ 
والبلديــات  والصحــة  التعليــم  مــن  كل  يف  الريــاض 
واإلســكان والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والكهربــاء 
إمــارة  ووكالــة  النقــل  ومســؤولي  والزراعــة  وامليــاه 
منطقــة الريــاض للشــؤون التنمويــة وأمانــة مجلــس 
املنطقــة، حيــث اســتمع ســموه مــن أعضــاء املجلســني 
البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة 

. الازمــة  التوصيــات  بشــأنها  اتخــذت  وقــد 
األســاس  حجــر  ســموه  وضــع  االجتمــاع  نهايــة  ويف 
لــدرء  بلديــة  وخدمــات  الكهربــاء  شــركة  ملشــروعات 

. ريــال  مليــار  بقيمــة  الســيول  أخطــار 
تصريــح  يف  بنــدر  بــن  فيصــل  األميــر  ســمو  وأوضــح 

صحفــي أن املوضوعــات التــي ُبحثــت ســتكون مفيــدة - 
إن شــاء اهلل - للمحافظــة ، مؤكــدًا ســموه حــق املواطــن 
مطالبــه  إلــى  منــه  واالســتماع  إليــه  الوصــول  يف 
احلرمــني  خــادم  لتوجيهــات  وفقــًا  واحتياجاتــه 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني 
وســمو ولــي عهــده األمــني - حفظهمــا اهلل - بالتواجــد 
مــع املواطــن يف كل موقــع ، معربــًا ســموه عــن انطباعــه 

. عــن احملافظــة وننشــد األفضــل  اإليجابــي 
وبــني ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف 
جــاري  ومشــروعات  ريــال  مليــار  بقيمــة  احملافظــة 
تنفيذهــا بقيمــة 600 مليــون ريــال ، مشــيرًا ســموه إلــى 
التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت 

وأصالــة تاريخيــة .
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملاحظــات 
أكــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  األهالــي 
ســموه متابعتــه لــكل مــا يطــرح ويتــداول وبحثــه مــع 
املســؤولني يف املنطقــة خــال االجتمــاع يف احملافظــة 

. املعوقــات  وتذليــل  احللــول 

سمو أمير منطقة الرياض يلتقي برؤساء المراكز واألهالي
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 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 
باألفــاج  التنميــة االجتماعيــة  الســيالي ومديــر مركــز  الدكتــور يوســف 

معجــب الكبيــري وعــدد مــن رجــال األعمــال واملانحــني .
واطلــع ســمو أميــر منطقــة الريــاض علــى املقــر اجلديــد للجمعيــة واســتمع 
إلــى شــرح مفصــل عــن أقســامها مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 
األســتاذة هــدى أبــو دجــني 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 
ريــال  5,800,000

دعمــه  علــى  املنطقــة  أميــر  لســمو  وتقديرهــا  شــكرها   " دجــني  أبــو   " وقدمــت 
والتنميــة  العمــل  وزارة  دور  ثمنــت  كمــا  اجلمعيــة  وبرامــج  ملشــاريع  املســتمر 
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 وحتســني 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 األفاج .

قدرت تكلفته بـ 5,800,000 ريال



2626
صاحب السمو الملكي

بديت بسم اهلل جزيل العطايا 

لقاء سموه بأهالي المحافظة
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بديت بسم اهلل جزيل العطايا 

بديـــت بســـم اهلل جزيـــل العطايـــا 

البرايـــا  رب  املعبـــود  االهنـــا 

مـــن بعدهـــا بنســـوق كل التحايـــا 

والقصايـــد باملفـــرده  ونصيغهـــا 

ســـام يـــا ســـلمان اصـــل العقـــادة

احلاكـــم العـــادل زعيـــم الســـيادة

مـــرادة  ربـــي  بعـــد  يحقـــق  اللـــي 

وفايـــد ونافـــع  اهلل  بيـــوت  خـــادم 

خايـــب كل  داحـــٍر  عهـــده  ولـــي 

مرّوض العسرات حتى الصعايب

حتـــى عـــدوة منوتـــه بالنصايـــب

كايـــد  كل  كاعـــٍم  محمـــد  هـــذا 

هـــذا محمـــد بالـــٍج كل األخطـــار 

بالعقـــل والرؤيـــة وبالعـــزم واصرار 

هـــذا ولـــد ســـلمان غيـــٍث ومـــدرار 

غيـــٍث علـــى شـــعبه وكل البدايـــد

ســـام يـــا فيصـــل زبـــون الثقايـــل

اميـــر ومحنـــك بشـــتى الوســـايل

فيصـــل ولـــد بنـــدر قـــوي الصمايـــل

فيصـــل ولـــد بنـــدر وســـيع البنايـــد

فيصـــل ولـــد بنـــدر ســـوات اجلبالي

ثابـــت ومثـــل طويـــق اقـــرب مثالـــي 

واختامها يا مير   باخر   مقالي 

اهلل يحمـــي الـــدار مـــن كل رايـــد

فيصل بن مبارك بن عبيد ال رشود

الشاعر
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يامرحبـــا حييـــت ياضيـــف االفـــاج ترحيبـــه الضامـــي بشـــوف املخيلة

بسم احملافظ واالهالي بافاج وبسم اجلميع وكل صاحب فضيله

اقـــدم الترحيـــب ماعـــاد يحتـــاج الضيـــف غالـــي واملعانـــي جزيلـــه

بشيخ الرياض اللي تباها بابراج دار امللوك اهل السيوف الصقيله

شـــيخ علـــي شـــيخ وللعاصمـــه تـــاج يبقـــى وتبقـــى عاصمتنـــا اجلميلـــه

هـــذا االميـــر اللـــي لـــه الـــروس تنعـــاج كـــم شـــيخ قـــوم يف اللـــزوم 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

حفيـــد مـــن قـــاد الســـريا واالفـــواج بالليلـــه الظلمـــاء بليـــا دليلـــه

الـــدار قدامـــه عصابـــات وازعـــاج دارا بهـــا الشـــيطان يلعـــب بذيلـــه

شـــرق وغـــرب واصطفـــق مثـــل األمـــواج الـــزاد ناقـــص واملشـــارب قليلـــه

يســـري مســـاري الذيـــب والليـــل منبـــاج الـــدار شاســـع واملســـافة طويلـــة

عالـــج قضاياهـــا وهـــي مالهـــا اعـــاج عبدالعزيـــز وحقـــق املســـتحيله

وحـــد قبايلهـــا علـــى خيـــر منهـــاج والســـيف يقظـــع والشـــريعه دليلـــه

اهلل يجيـــره مـــن لضـــى صلـــو وهـــاج يف جنـــه الفـــردوس االعلـــى نزيلـــه * صحيفة األفالج اإللكترونية مبناسبه زياره 
االمير / فيصل بن بندر امير منطقه الرياض 

حملافظه االفالج حفظه اهلل

قصيدة
فــي أمــيـــر الــــريــــاض : 

بسم المحافظ واالهالي بالفالج 
وبسم الجميع وكل صاحب فضيله
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الفضـــاء  معشـــر  وســـها  اهـــا 
النبـــاء ملتقـــى  وســـها  أهـــا 

بقدومـــه  فمرحبـــا  األميـــر  هـــذا 
النجبـــاء ســـاحة  بـــه  أهـــا 

بالنـــدى  ترقـــرق  بلـــد  حييـــت 
األرجـــاء ســـابغ  عطـــرا  ويفـــوح 

والنهـــى األصالـــة  بلـــد  حييـــت 
العلمـــاء معقـــل  قلـــب جنـــد   يف 

جئتـــم لنـــا يـــا فيصـــا يف فلجنـــا 
والكرمـــاء اجلـــود  باهـــل  مرحـــي 

متامـــي  حـــني  كالبـــدر  لنـــا  أنتـــم 
وضـــاء ملنهـــج  األنـــام  يهـــدي 

هـــذي هـــي األفـــاج تعبـــق بالشـــذا 
األنبـــاء راســـخ  ضيفـــي  لقـــدوم 

لقاؤنـــا  اإلبـــاء  مملكـــة  ظـــل  يف 
غنـــاء دولـــة  مـــن  بهـــا  أكـــرم 

ومليكنـــا  أمننـــا  واحفـــظ  رب  یا 
غوغـــاء حاقـــد  وغـــد  كل  مـــن 

فإننـــا  بالصاحلـــات  لنـــا  واختـــم 
جهـــراء ويف  ســـر  يف  ندعـــوك 

محمـــد للنبـــي  ربـــي  وصـــاة 
الشـــرفاء وصحبـــه  األنـــام  خيـــر 

أبيات ترحيبية بمناسبة زيارة سمو أمير منطقة الرياض

 فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير /

كلمات األستاذ/ 
عبد الرحمن بن عبد اهلل أبو دجين 
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َمـــاِر إَلـــى ِدَيـــاِري َســـَعى َحاُمـــو الذِّ
اْلَفَخـــاِر َذِوي  ُوُرْوُد  َفأَْبَهَجَهـــا 

ـــٍر مَتْ ِلَبْيـــِت  اْلُفـــَراَت  ْوَن  ـــدُّ مَيُ
اْلِقَفـــاِر ِبَقاِصَيـــِة  َســـَكُنوا  َوَمـــْن 

ِجـــدٍّ ِبـــُكلِّ  ِرْيـــِق،  الطَّ َزاُد  ُهـــُم 
ـــَواِر اجْلِ وأْقَطـــاَر  ـــَدًا  جَنْ َفـــَدْوا 

َجِمْيَعـــًا ْقَدِمِهـــْم  مِبَ َهـــا  َفَحيَّ
اْلَوَقـــاِر َتـــاُج  َفْيَصـــٌل  َوِفْيِهـــْم 

أِبـــيٍّ َشـــْهٍم  ـــٍس  ُمؤسِّ َحِفْيـــُد 
ـــَواِر احْلِ يِف  ُد  ُيـــَردَّ ِذْكـــٌر  َلـــُه 

َيَدْعَهـــا َوَلـــْم  اْلِبـــاَد  َهـــِذي  َرَعـــى 
َتـــاِر التَّ َكأْشـــَباِه  ألْوَبـــاٍش 

ُعُلـــوٍّ يِف  ِلَتْبَقـــى  َدَهـــا  َوَوحَّ
ـــَناِر الشَّ واْلِفْعـــِل  ـــْحَناِء  الشَّ َعـــِن 

َطِرْيـــٍق يِف  ـــْوا  َتَخفَّ َمـــْن  َوأْرَغـــَم 
ـــَجاِر َوالشِّ َياَنـــِة  اخْلِ َهْجـــِر  َعَلـــى 

َمـــْرٍت ُدُرْوَب  ِلْلَحِجْيـــِج  ـــَن  َوأَمَّ
ِضـــَراِر أْو  أْســـٍر  ُدْوَن  ْوا  َفَمـــرَّ

ـــْوا َوَوفَّ ـــْوا  َكفَّ ِمْنَهاِجـــِه  َعَلـــى 
امْلَـــَداِر ـــُم  جَنْ ُهـــْم  ُكلُّ ُمُلـــْوٌك 

َواِحـــي النَّ ُكلِّ  يِف  ـــْعِب  ِللشَّ َدَنـــْوا 
ـــَعاِر الشِّ َنـــصِّ  َعَلـــى  َبِرُحـــْوا  َوَمـــا 

َفْصـــٍل ُدْوَن  الَفَراِئـــَض  ُيِقْيُمـــْوَن 
امْلََنـــاِر َوْحـــِي  َعـــْن  ـــْعِب  الشَّ ِلـــُرْوِح 

ـــى امْلَُصفَّ َواْلَعـــْدِل  ـــقِّ  ِباحْلَ َقَضـــْوا 
اْلَيَســـاِري َواْلِفْكـــِر  األْهـــَواِء  ِمـــَن 

َلْطـــٌم ْيـــَن  الدِّ أنَّ  َظـــنَّ  َمـــْن  َعَلـــى 
ـــَراِر الشَّ َوإْذَكاُء  َوَتْفِجْيـــٌر 

ُجُنـــْوٍد َرَحـــى  َتـــُدْوُر  اْلَباِغـــي  َعَلـــى 
َغـــاِر الصِّ ُدْوَن  اْلَوَغـــى  ِلَســـْلَماِن 

َيْهِمـــي َواْلَغْيـــُث  أْفاِجَنـــا  ُرَبـــى 
اْلَعـــَراِر َعَبـــِق  ِمـــْن  ْيـــُب  َزَهـــاِك الطِّ

ُحْســـَنًا اهلُل  َحَباَهـــا  َلْيَلـــى  ُهَنـــا 
َمـــاِر كالثِّ ِثَياَبـــًا  َوأْلَبَســـَها 

ِفْيَهـــا األْجـــَواِء  َنْســـَمُة  َفَراَقـــْت 
َصـــاِر احْلِ َمـــَع  اْلَعَنـــاَء  َنْلـــَق  َوَلـــْم 

َبَهـــاًء أْنَدُلـــٍس  أْرَض  اِكـــي  حُتَ
ِخَمـــاِر ِبـــا  اِظِرْيـــَن  النَّ َتُســـرُّ 

َلَياِلـــي َذَبـــْت َمـــَدى ُمْكـــِث الَّ َلَهـــا اجْنَ
ـــَداِر اجْلِ ِلـــَذا  اْلَعاِشـــِقنْيَ  ُقُلـــْوُب 

بمناسبة زيارة أمير الرياض لـ األفالج
ُد ِفي اْلِحَواِر ٍس َشْهٍم أِبيٍّ *** َلُه ِذْكٌر ُيَردَّ آل عثمان: َحِفْيُد ُمؤسِّ

ــر  ــز أميـ ــدر بـــن عبدالعزيـ ــل بـــن بنـ ــر فيصـ ــة لــــ صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـ ــارة امليمونـ ــبة الزيـ ــوز : تعـــد مناسـ األفـــاج نيـ
منطقـــة الريـــاض - حفظـــه اهلل - إلـــى األفـــاج مناســـبة غاليـــة علـــى أبنـــاء احملافظـــة والتـــي ســـتحمل يف طياتهـــا كل معانـــي 
احلـــب الوفـــاء واالبتهـــاج الـــذي يحملـــه األهالـــي وحبهـــم الشـــديد لــــ أميـــر منطقـــة الريـــاض ممـــا عـــرف عـــن ســـموه دماثـــة 

األخـــاق وروحـــه الطيبـــة وتواضعـــه اجلـــم ومحبـــة النـــاس وحبـــه لعمـــل اخليـــر ســـرا

بهذه المناسبة قال األستاذ عثمان بن عبداهلل آل عثمان مبتهجًا بهذه الزيارة :
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مرحبـــا بـــك بالبطـــل يـــا ابـــن البطل
عـــد مـــا هـــب النســـيم وطـــار طيـــر

الرمـــل ذرات  عـــد  بـــك  ومرحبـــا 
ومرحبـــا بـــك عـــد حبـــات الشـــعير

ومرحبـــا بـــك عـــد مـــا وبـــل همـــل
وعـــد مـــا قـــال الفـــرزدق يـــا جريـــر

يـــا ســـليل املجـــد مـــن عهـــد األول
يســـير واملركـــب  عـــام  أربعمائـــة 

ينتقـــل باملراكـــز  فيصلـــي 
الزمهريـــر وال  احلـــر  يهـــاب  مـــا 

يتـــكل عبيـــد  أو  زيـــد  علـــى  مـــا 
يشرف ابنفسه على الفعل الكبير

حصـــل مهمـــا  ربعتـــه  يواخـــذ  وال 
مســـتنير وعقلـــه  بيضـــاء  رايتـــه 

جمـــل وللمحمـــل  للفزعـــة  ذيـــب 
خشـــن لألعـــداء وللصحبـــة حريـــر

األمـــل ويحدوهـــا  ازدانـــت  مســـكة 
األميـــر ابـــن  األميـــر  شـــرفها  يـــوم 

يبتهـــل مســـكة  وســـط  فـــرد  وكل 
احفـــظ آل ســـعود يـــا مجـــري األثير

وفيصـــل املشـــعل إلـــي اشـــتد احلبـــل
املصيـــر وتقريـــر  املوقـــف  صاحـــب 

مســـتقل ورأيـــه  ســـمحه  حطتـــه 
يأخـــذه مـــن منبـــع العلـــم الغزيـــر

الـــدول كيـــد  يـــا  الفهـــد  يـــا عزيـــز 
يـــا صليـــب الـــرأس ياملـــاء النميـــر

كـــم مريـــض قلـــت بـــه قـــول الفصـــل
وفيـــر مـــال  لـــه  صـــار  فقيـــر  وكـــم 

ــارى بالفلـــل مســـكنه عقـــب الصحـ

وافتـــرش مـــن فضلكـــم فـــرش وثيـــر
جعـــل عـــود خلفـــك حتـــت الظلـــل

يـــوم النفيـــر يف جنـــان اخللـــد يف 
تشـــتعل نـــار  الغـــاب  ليـــوث  يـــا 

حتـــرق اجلانـــي وتصليـــه الســـعير
نســـل شـــيخ جـــا علـــى اظهـــور االبـــل

القديـــر احلـــي  بقـــدرة  يســـتعني 
جـــاء علـــى العيـــرات منتـــوج الفحـــل

لبعيـــر وبـــا  بالرجـــال  اهلل  بـــارك 
ادران اجلهـــل مـــن  إخوانـــه  ينقـــذ 

باملســـير وإبـــداع  جـــد  إنـــه  أشـــهد 
ضربتـــه عجـــان خشـــمة بالوحـــل

مـــن ميـــني الفـــارس الشـــهم اخلبيـــر
ســـيف أبـــو تركـــي يصيـــب ابـــا نصـــل

صريـــر جالـــه  واطلقـــه  هـــزه  يـــوم 
الرجـــل ذيـــك  نعنبـــو  رجلـــه  شـــد 

فغيـــر لـــه  تســـمع  بيديـــه  وجزلـــه 
تشـــل مـــا  كفـــه  جعـــل  يـــا  جنـــزه 

خيـــر اخليـــر  وزاد  العوجـــا  راعـــي 
همـــل متـــروك  الـــدار  إن  يحســـب 

مـــا حســـب ألحفـــاد خالـــد والزبيـــر
الشـــمل والتـــم  العربـــان  قـــرت 

مـــن طريـــف إلـــى تهامـــة يف عســـير
حقـــل درة  إلـــى  البطحـــا  ومنفـــذ 

واحلجـــاز وجنـــد قـــد جاهـــا البشـــير
يندمـــل جرحـــه  غيـــر  جـــرح  كل 

لـــني بـــل الكبـــد مـــن مينـــاء العقيـــر
الرمـــل وكثبـــان  تنـــورة  وراس 

كالغديـــر وأصبـــح  البتـــرول  فجـــر 

شـــبل وان  شـــبل  البيتـــني  خـــادم 
طـــار نـــوم اللـــي يديـــرون احلضيـــر

اكتمـــل ومبناهـــا  زانـــت  الوطـــن 
مثل شمس الصيف رابعة الهجير

البطـــل أجنـــال  ســـعود  آل  أســـرة 
تنيـــر جنـــد  ســـماء  يف  الكواكـــب 

رحـــل مـــن  وكـــرم  وفقهـــم  رب 
وعبيـــر وريحـــان  عطـــرة  ســـيرة 

واملقـــل اخلواطـــر  تقـــرا  البـــه 
فقيـــر رجـــل  شـــعبهم  يف  ذكـــر  مـــا 

محـــل يلقـــى  عندهـــم  رجـــل  كل 
كبيـــر شـــيخ  وذا  جنـــدي  ذاك 

وامللـــل الســـامة  يعرفـــون  مـــا 
النصيـــر واهلل  الشـــعب  يخدمـــون 

يبغضـــون أهـــل اجلهالـــة والنحـــل
واإلرهابـــي عندهـــم شـــخص حقيـــر

يـــوم حـــل حـــي ســـلطان اجلزيـــرة 
نطيـــر الفرحـــة  مـــن  كدنـــا  خبـــره 

اجلبـــل مـــن  علـــي  أثقـــل  غيبتـــك 
وعبيـــر وأزهـــار  ريحـــان  وعودتـــك 

ونايـــف اللـــي مـــا يحـــل اللـــي فتـــل
وزيـــر وللدولـــة  القايـــد  نايـــب 

احللـــل أبهـــى  دارنـــا  يـــا  ألبســـي 
صغيـــر وال  المـــكاء  يهمـــك  ال 

اخلبـــل غيـــر  دارنـــا  ينافـــس  مـــا 
الضميـــر ومعـــدوم  امللـــه  ضايـــع 

صـــل يـــا ربـــي علـــى محمـــد وصـــل
مـــا أبصـــر املبصـــر ومـــا صـــاح الغريـــر

الشـــاعر : تراحيـــب هليـــل احلربـــي

قصيدة ترحيبية بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر عبد العزيز آل سعود 

- حفظه اهلل -

مرحبا بك
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■  قــام أميــر منطقــة الريــاض األميــر فيصل بــن بندر، 
اخلميــس  اليــوم  األفــالج  حملافظــة  زيارتــه  خــالل 
ــم  ــع العل ــكت برف ــة متس ــة يف احملافظ ــارة ثمانيني بزي
ــى منزلهــا 52 عــام وثمــن لهــا وطنيتهــا  الســعودي عل
وأشــاد بهــذا العمــل الــذي يؤكــد املواطنــة الصاحلــة .
ــر  ــظ باخلب ــه احتف ــدر، أن ــن ب ــل ب ــر فيص ــد األمي وأك
عامــني  قبــل   " الريــاض   " جريــدة  نشــرته  التــي 
عــن تلــك املواطنــة لزيارتهــا خــالل جوالتــه علــى 
بهــذا  مشــيدًا  بهــا،  وااللتقــاء  املنطقــة  محافظــات 
العمــل مــن املواطنــة ومقدمــًا شــكرها لهــا علــى مــا 

قامــت بــه .
وكانــت جريــدة الريــاض قبــل عامــني قــد نشــرت خبر 
حتــت عنــوان ) ثمانينيــة ترفــع علــم اململكــة فــوق 
ــك  ــه لتمس ــت خالل ــًا ( تطرق ــذ »50« عام ــا من منزله
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم اململك ــع عل ــة برف الثمانيني
علــى منزلهــا يف األفــالج منــذ حوالــي نصــف قــرن، 
وحديــث ابنهــا الــذي أكــد أنــه مــن نعومــة أظفــاره 
وهــو يشــاهد العلــم الســعودي األخضــر مرفوعــًا فــوق 
ســطح منزلهــم، مشــيرًا إلــى أن والدتــه متمســكة برفع 
ــم  ــده، وتلزمه ــم تدي ــي يت ــوم وطن ــم، ويف كل ي العل
بضــرورة أن يحتفــي معهــا بهــذه املناســبة أحفادهــا 

ــر. ــون األخض ــة بالل ــح العائل فتتوش

أمير الرياض يزور ثمانينية في األفــــــــــــــالج تمسكت برفع العلم 52 عامًا
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أمير الرياض يزور ثمانينية في األفــــــــــــــالج تمسكت برفع العلم 52 عامًا
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زيارة أمير الرياض إلى مركز البديع حي الدماعين
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مرحبـــًا ترحيـــب يف محـــل )ن( دون بـــاب

ــدار ولفـــى ــرف الـ ــا كـــرمي )ن( شـ ينصـ

أبـــن امللـــوك يشـــرف جمـــع األلبـــاب

وراعـــي املواجيـــب ويســـعد مـــن لقـــى

األصحـــاب بـــني  وآنســـتنا  شـــرفتنا 

عصـــا وال  معكـــم  الدماعـــني  وجمـــع 

جنـــدد البيعـــة وأنتـــم خيـــر األنســـاب

طغـــا مـــن  كل  علـــى  القـــوه  وأنتـــم 

املهـــاب العظيـــم  املؤســـس  مـــن 

الهنـــا شـــفنا  ســـلمان  ملكنـــا  إلـــى 

ـــحاب ـــوق الس ـــم ف ـــر ذكرك ـــمو األمي ياس

واللـــي يعاديكـــم فبشـــروهم بالعـــزاء

العـــدو ومخـــذول ودامي فيـــه ارتيـــاب

ــال ــزه حـ ــوم وللعـ ــدِر ومحسـ ــر قـ والعمـ

قصيدة متواضعة مبناسبة تشريف صاحب السمو 

أمير منطقة الرياض لعائلة الدماعني باألفالج

محمـــد عبـــداهلل محمـــد الدماعني



3636
صاحب السمو الملكي

األفاج - واس:
قــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز 
أميــر منطقــة الريــاض أمــس بزيــارة تفقديــة حملافظــة األفــاج 
يف  وكان  املنطقــة.  حملافظــات  ســموه  زيــارات  برنامــج  ضمــن 
اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر احملافظــة محافــظ األفــاج 
ســمو  والتقــى  احملافظــة.  ومســؤولو  الهزانــي  ســعود  بــن  تركــي 
أميــر منطقــة الريــاض برؤســاء املراكــز واألهالــي واســتمع منهــم 
أميــر  ســمو  رأس  ذلــك  عقــب  ومتطلباتهــم.  احتياجاتهــم  إلــى 
منطقــة الريــاض اجتمــاع املجلســني البلــدي واحمللــي وُنوقشــت 
بحضــور  األعمــال،  جــدول  علــى  املدرجــة  املوضوعــات  مــن  عــدد 
احملافــظ ومديــري العمــوم علــى مســتوى منطقــة الريــاض يف كل 
والتنميــة  والعمــل  واإلســكان  والبلديــات  والصحــة  التعليــم  مــن 
االجتماعيــة والكهربــاء وامليــاه والزراعــة ومســؤولي النقــل ووكالــة 
مجلــس  وأمانــة  التنمويــة  للشــؤون  الريــاض  منطقــة  إمــارة 
البلــدي  املجلســني  أعضــاء  مــن  ســموه  اســتمع  حيــث  املنطقــة، 
واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة وقد اتخذت بشــأنها 
حجــر  ســموه  وضــع  االجتمــاع  نهايــة  ويف  الازمــة.  التوصيــات 
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، مؤكــدًا ســموه حــق املواطــن يف الوصــول 
إليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه واحتياجاتــه وفقــًا لتوجيهــات 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني  احلرمــني  خــادم 
ســعود وســمو ولــي عهــده األمــني -حفظهمــا اهلل- بالتواجــد مــع 
املواطــن يف كل موقــع، معربــًا ســموه عــن انطباعــه اإليجابــي عــن 
احملافظــة وننشــد األفضــل. وبــني ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس 
جــاري  ومشــروعات  ريــال  مليــار  بقيمــة  ملشــروعات يف احملافظــة 
إلــى التاريــخ  ريــال، مشــيرًا ســموه  تنفيذهــا بقيمــة 600 مليــون 
الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت وأصالــة تاريخيــة. 
وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملاحظــات 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 
الســديري  ســعد  بــن  فيصــل  املراســم  إدارة  علــى  العــام  واملشــرف 
ومديــر الشــؤون اخلاصــة لســمو أميــر منطقــة الريــاض محمــد 
بــن معيــض القحطانــي واألمــني العــام ملجلــس منطقــة الريــاض 

املكلــف عــادل العبداحملســن احلمــدان.

أمير منطقة الرياض يزور محافظة األفالج
صحيفة الجزيرة
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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 .
البلــدي  املجلســني  اجتمــاع  الريــاض  منطقــة  أميــر  ســمو  رأس  ذلــك  عقــب 
 ، األعمــال  جــدول  علــى  املدرجــة  املوضوعــات  مــن  عــدد  وُنوقشــت  واحمللــي 
الريــاض يف كل  العمــوم علــى مســتوى منطقــة  بحضــور احملافــظ ومديــري 
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 
املجلســني البلــدي واحمللــي مرئياتهــم وتطلعاتهــم عــن احملافظــة وقــد اتخــذت 

بشــأنها التوصيــات الازمــة .
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 ، مؤكدًا ســموه حق املواطن 
يف الوصــول إليــه واالســتماع منــه إلــى مطالبــه واحتياجاتــه وفقــًا لتوجيهــات 
خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي 
عهــده األمــني - حفظهمــا اهلل - بالتواجــد مــع املواطــن يف كل موقــع ، معربــًا 

ســموه عــن انطباعــه اإليجابــي عــن احملافظــة وننشــد األفضــل .
وبــني ســموه أنــه ُوضــع حجــر األســاس ملشــروعات يف احملافظــة بقيمــة مليــار 
ريــال ومشــروعات جــاري تنفيذهــا بقيمــة 600 مليــون ريــال ، مشــيرًا ســموه 
إلــى التاريــخ الــذي متتلكــه احملافظــة مــن مواقــع ورجــاالت وأصالــة تاريخيــة .

وعــن رصــد ســمو أميــر منطقــة الريــاض ملاحظــات 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 
أميــر منطقــة  لســمو  الشــؤون اخلاصــة  ومديــر  الســديري  ســعد  بــن  فيصــل 
منطقــة  ملجلــس  العــام  واألمــني  القحطانــي  معيــض  بــن  محمــد  الريــاض 

الريــاض املكلــف عــادل العبداحملســن احلمــدان.

أمير الرياض يزور األفالج ويستمع إلى مطالب أهالي المحافظة
من صحيفة الرياض
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