
 
    

 
١٣٧٦٤العدد  -م ٢٠٠٦مارس  ١ -هـ ١٤٢٧صفر  ١األربعاء      

 أكدوا استبشار الجميع بالزيارة الميمونة

محافظ المهد والمواطنون بالمحافظة يرحبون بزيارة سمو أمير منطقة 
 المدينة المنورة

سالم االحمدي -مهد الذهب  : 

طار استعدادات محافظة مهد الذهب الستقبال صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ماجد في ا
ه٢/٢/١٤٢٧ - ١بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يومي األربعاء والخميس  . 

قال محافظ مهد الذهب المهندس صالح بن علي اللحيان ان كافة أهالي المحافظة ومراكزها وقراها 
بهذه الزيارة الميمونة التي تعتبر األولى من سموه للمحافظة ليطلع عن كثب على استبشروا 

احتياجات المحافظة ولقاء المواطنين، والسيما أن هذه الزيارة تزامنت مع اطالق التيار الكهربائي 
 .ألكثر من ثالثين مركزا وهجرة وقرية في السويرقية وصفينة وهذا حلم طالما انتظروه

الكريم سيدشن العديد من مقرات االدارات الحكومية والمشاريع حيث سيفتتح مبنى  وأضاف ان سموه
مجمع الدوائر الشرعية وفرع المياه ووحدة مرور المهد كما سيضع حجر أساس المرحلة األولى من 

عفيف) ومبنى بلدية المهد ومشاريع سفلتة وإنارة ومشروع وحدة ضخ وخزان  -طريق (المهد 
د وصفينة ومبنى ادارة التربية والتعليم وكل هذه المشاريع ستحدث مع ما ينفذ حالياً لمشروع مياه المه

بالمحافظة نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين عالوة على ما تم اعتماده في ميزانية هذا العام من 
 .مشريع تنموية ستجعل من محاظة المهد محافظة نموذجية جاذبة للسكان واالستثمار بإذن الله

الجدير بالذكر ان المشاريع المعتمدة والتي تنفذ حالياً ستتجاوز قيمتها مائتي مليون ريال وهذا من 
اهتمام قيادة هذا البلد المعطاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين رعاهما الله بتطوير 

 .وتنمية المحافظات والمراكز

مة سعيدة في ربوع مهد الذهب لألمير الذهبوتمنى لسموه الكريم ومرافقيه كل توفيق واقا . 

وقال مدير مكتب المحافظ األستاذ احمد بن سعد العارضي: ارحب بمقدم صاحب السمو الملكي أمير 
منطقة المدينة المنورة االمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وأهنئه على الثقة الملكية الغالية 

سموه لمحافظة المهد ليست بمستغربة على سموه لاللتقاء بإخوانه  لتعيينه أميراً لمنطقة المدينة وزيارة
وأبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم واالطالع عن كثب على ما قدم لهم من خدمات تنموية في 

المشاريع اإلسالمية والتعليمية والصحية والبلدية والطرق وغيرها وهذا ما نالحظه من تغيير عن 
قيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن السابق بفضل الله وثم ال

عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
الله ولصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس االستخبارات العامة على ما 

د خاصة ونتمنى من الله أن يلبس لباس الصحة والعافية على أميرنا صاحب قدمه لمحافظة المه
 .السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ماجد ولقيادتنا الرشيدة انه سميع مجيب



وقال سكرتير المجلس المحلي بمحافظة المهد األستاذ عطا الله بن محمد العطر نرحب بزيارة 
المنورة األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز لمحافظة  صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة

المهد حيث أن هذه الزيارة تالحم بين القيادة والشعب وتفقد ألحوال واحتياجات المواطنين واحتياجات 
المحافظة للمشاريع وتفقد سموه عن قرب إنما يدل على حرصه وتواضعه لتلمس احتياجات المحافظة 

بأعمال المنطقة، فأهالً وسهالً بمقدمكم وأدعو العلي القدير أن يحفظ بالدنا رغم مشاغله وارتباطاته 
وأهلها من كل مكروه ويحفظ قيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله وأن 
نطقة المدينة المنورة في حله وترحاله انه سميع مجيبيحفظ سمو أمير م . 

كلمة عضو المجلس المحلي األستاذ منيف بن خليوي المطيري: يسرني نيابة عن سكان محافظة 
المهد حاضرة وبادية كباراً وصغار ونشكر األمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس االستخبارات العامة 

 ٧طريق واحد مزفلت كان يسمى اليتيم ولكن اآلن يوجد بها  عندما زار محافظة المهد لم يكن بها إال
طرق منفذة وتحت التنفيذ فنقول وفقك الله في الدنيا واآلخرة اما أنت يا صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن ماجد فأرجو من الله أن تكون خير خلف لخير سلف وان يعينك الله على خدمة مدينة 

طنيها واألمانة التي وضعها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين الرسول ومحافظاتها وموا
ووزير الداخلية حفظهم الله في عنق سموكم تجاه خدمة تلك البقعة الطاهرة ونرجو من الله أن تكون 

الزيارة فاتحة خير وبركة على محافظة المهد وقراها وهجرها ومواطنيها حسب ما عرف عن 
ات قيادتنا الرشيدة رعاها اللهسموكم الكريم ومن توجيه . 

وقال عضو المجلس المحلي االستاذ قرار غانم المحمدي الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم 
على اشرف األنبياء والمرسلين. فباسمي وباسم أهالي محافظة المهد صغاراً وكباراً نرحب بأميرنا 

يز بن ماجد بن عبدالعزيز في محافظة مهد المحبوب أمير منطقة المدينة المنورة األمير عبدالعز
الذهب فلقد مألت مشاعر الغبطة والسرور صدر كل مواطن في المحافظة وقراها عندما سمعوا بنبأ 

زيارته الميمونة تحدوهم المودة والوفاء والعرفان مستبشرين به فاختيار سموه من لدنا قيادتنا الرشيدة 
خالق فاضلة وإخالص وتفان في العمل ومن توفيق الله له تدل على ما يتمتع به من صفات حميدة وأ

أن ينال الشرف العظيم في خدمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زيارته لنا اال ليتطلع عن 
كثب عن احتياجات المواطنين ودفع مسيرة النماء واظهار صورة مستقبلية ومشرقة لمحافظة المهد 

عه سلفه صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز وفقهم الله ويكمل مسيرة البناء الذي وض
جميعا. فأهالً وسهالً له بصحبه الكرام ووفقه الله لما فيه خير البالد والعباد سائلين المولى عز وجل 

 .أن يديم على بالدنا نعمة األمن اواالستقرار انه سميع مجيب

اذ عبدالله علي العصيمي باسمي ونيابة عن سكان محافظة المهد وقال عضو المجلس المحلي األست
وجميع قراها نرحب بسمو أمير منطقة المدينة المنورة بمناسبة زيارته الميمونة التي يتطلع لها سكان 

محافظة المهد والقرى لها منذ توليه سموه شرف خدمة مدينة الرسول عليه افضل الصالة والتسليم 
المحافظة والقرى التابعة لها واطلع سموه عن كثب لبعض المشاريع التي تم  وذلك لتفقد احتياجات

انجازها ووضع حجر أساس بعضها إلكمال مسيرة البناء التي وضعها سلفاً صاحب السمو الملكي 
األمير مقرن بن عبدالعزيز وفقهم الله جميعاً لما يبذله من جهد في خدمة المدينة المنورة ومحافظاتها 

ئلين الله عز وجل أن يديم على بالدنا نعمة األمن واالستقرار انه سميع مجيبوقراها سا . 

وقال عضو المجلس المحلي األستاذ محمد بن سعد العارضي إن زيارة صاحب السمو الملكي أمير 
منطقة المدينة المنورة لمحافظة المهد لتفقد احتياجات المحافظة التي تعود بالنفع للمحافظة ولمواطنيها 

ك أن سموه الكريم يولي جميع محافظات منطقة المدينة المنورة جل اهتمامه وخاصة محافظة الش
 .المهد وبهذه المناسبة أرجو من الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وصحبه الكرام

وقال عضو المجلس المحلي األستاذ صالح فرج المهلكي: نرحب بصاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونقول له وجعلت بربك كل عزك،  عبدالعزيز بن ماجد بن



فكنت عبداً للعزيز سبحانه وقد عز من كان عبدالعزيز فمرحباً بسموك الكريم في محافظة مهد الذهب 
 .صاحب بيت كما نراك وضيفاً إن شئت

 يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا٭٭٭نحن الضيوف وأنت رب المنزل

هل والسهل فحللتم أهالً ونزلتم سهالً هنيئا لكم األ . 

وقال رئيس مركز أرن األستاذ محمد بن سلطان أبو ربعة :نيابة عني وعن مشائخ ومعرفي وأعيان 
وأهالي مركز وقرى وهجر أرن نرحب بمقدم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة 

رحيب بمقدم سموه لمحافظة المهد وهذا األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود أجمل ت
ليس بمستغرب على سموه لالطالع على أحوال أهالي المحافظة ومراكزها واالطالع على ماقدم لهم 

من الخدمات والتسهيالت على المواطن والمقيم وهذا ديدن قيادتنا الحكيمة على تلمس احتياجات 
حرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل أبنائها وتقديم كافة التسهيالت لهم بمتابعة خادم ال

سعود حفظه الله وسموولي عهده األمين األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود فأهالً وسهالً بسموه 
 .في حله وترحاله ونسأل الله العلي العظيم أن يديم على سموه الصحة والعافية إنه سميع مجيب

علي بن سليم الجهني :اصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي وقال رئيس مركز الحرة الملكف األستاذ 
المركز وأهالي القرى التابعة لمركز الحرة أن نرحب بصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة 

المنورة وأن هذه الزيارة ماهي إال تأكيد ألهتمام سموه بشؤون المواطنين ومتابعة أحوالهم واالطالع 
وية واطالعه حفظه الله على تقديمها ووصولها للمواطنين في القرى على ماقدم لهم من خدمات تنم

 .والهجر إنما يدل على حرص سموه الكريم وذلك تحقيقاً لتوجيهات والة األمر حفظهم الله ورعاهم

وقال رئيس السريحية األستاذ محمد بن شارع العتيبي : أصالة عني ونيابة عن أهالي مركز 
الملكي أمير منطقة المدينة المنورة وصحبه الكرام في ربوع السريحية نرحب بصاحب السمو 

محافظة المهد، ومحافظة المهد تلبس أجمل الحلل ابتهاجاً بزيارة األمير التي هي دليل على اهتمام 
القيادة الرشيدة كبقية المحافظات وأن ذكرى زيارة سموه ستبقى في وجدان أهالي محافظة المهد 

ر خلف لخير سلفحاضرة وبادية فمرحباً بخي . 

وقال رئيس مركز السويرقية األستاذ سعود بن عواد الغيداني : يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن 
مشائخ ورؤساء ومعرفي القبائل وأهالي وأعيان السويرقية أت نرحب بسيدي صاحب السمو الملكي 

هنئ سموه بالثقة الملكية األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وأ
الغالية لتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنورة والزيارة شرف ألهالي محافظة المهد ومراكزها ونحن 

فخورون بهذه الزيارة الميمونة لسموه التي تؤكد تالحم القيادة مع الشعب وتمثل الشيء الكثير ألهالي 
قرب جعلها الله زيارة خير وبركة ونسأل الله  المحافظة حيث يتفقد سموه احتياجات المواطنين عن

أن يديم على بالدنا نعمة األمن واألمان واالستقرار والرخاء تحت قيادة حكومتنا الرشيدة وعلى 
 رأسهم موالي خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده األمين حفظهم الله ولسموه في حله وترحاله

مد بن يوسف اليوسف بأسمي شخصياً وباسم منسوبي وقال رئيس مركز صفينة المكلف األستاذ مح
وأهالي مركز صفينة نرحب بصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة األمير عبدالعزيز بن 

ماجد بن عبدالعزيز حفظه الله وهي الزيارة األولى لسموه لمحافظة المهد لالطالع والمتابعة عن 
لمس احتياجات المواطنين وهذا نابع من تواصل القيادة كثب على منجزات التنمية بالمحافظة وت

بالمواطن من أجل تذليل الصعويات أمامهم من خالل إقامة المشاريع التي تخدمهم مماتم انجازه أو 
الجاري تنفيذه أوما يخطط له مستقبالً في المحافظة ومراكزها وهذا امتداد لحرص والة األمر على 

ها، فكل العرفان والمحبة والتقدير لسموه الكريم على هذه الزيارة رفاهية أهالي المحافظة ومراكز
 .حفظه الله

وقال رئيس مركز األصيحر المكلف األستاذ سفر بن مسفر المطيري قال فيها: ارحب بصاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على هذه الزيارة 

لتي ليست بمستغربة على سموه حيث أنها تحمل بطياتها االطالع على أحوال المواطنين الميمونة ا



والمقيمين والخدمات المقدمة بها وذلك تحقيقاً لتوجيهات والة األمر حفظهم الله وبهذا نتوجه لسموه 
 .بالشكر والعرفان لزيارته الميمونة

تلك المشاريععبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين وفيما يلي جدول يوضح   : 

 
 
 

 


