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األمیر عبد هللا یشید بشجاعة وبطولة
قوات األمن في مواجھة األعمال

اإلرھابیة

في برقیة وجھھا لوزیر الداخلیة السعودي

الریاض: «الشرق األوسط» 
أشاد األمیر عبد هللا بن عبد العزیز ولي العھد السعودي بجدارة واقتدار وشجاعة رجال قوات

األمن في مواجھتھم لألعمال اإلرھابیة الدنیئة. وثمن األمیر عبد هللا في برقیتھ التي وجھھا أمس
إلى األمیر نایف بن عبد العزیز وزیر الداخلیة السعودي، مواقف رجال األمن والقوات المسلحة

السعودیة البطولیة وتصدیھم للفئات المنحرفة، مؤكدا أنھم ما زالوا وسیبقون شوكة في نحور كل
معتد آثم على وحدة الوطن واستقراره وأمنھ ودینھ.

وفیما یلي نص البرقیة: «صاحب السمو الملكي األخ األمیر نایف بن عبد العزیز سلمھ هللا، وزیر
الداخلیة، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. یقول تعالى (یا أیھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا

ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون). صاحب السمو.. ال شك أن الرجال الكبار ال یعرفون إال
بالمواقف الكبیرة وبھا تتجلى معادنھم التي تعبر عن اصالتھم وقیمھم وقبل ذلك عقیدتھم وھو ما
تمثل في رجالنا البواسل من قوات األمن السعودي الذین اثبتوا بكل جدارة واقتدار شجاعتھم في

مواجھتھم لألعمال اإلرھابیة الدنیئة اآلثمة وبأنھم كانوا وما زالوا وسیبقون، إن شاء هللا، شوكة
في نحور كل معتد آثم على وحدة وطننا الغالي واستقراره وأمنھ ودینھ قبل أي أمر.

لمثل ھؤالء الرجال البواسل تمد ید الشكر والثناء مصافحة كل فرد منھم، مقدرة لھم مواقفھم
البطولیة التي یحملھا لھم كل مواطن غیور على دینھ ووحدة وطنھ وأمنھ، كما أسأل هللا العلي

القدیر أن یمن بالشفاء العاجل على أبنائنا من رجال األمن الشجعان الذین بذلوا دماءھم فداء �
ثم للوطن.

والشكر موصول لكل إخواننا وأبنائنا من رجال القوات المسلحة في كافة قطاعاتھا على مواقفھم
التي نثمنھا لھم ونحملھا في نفوسنا وساما نعتز بھ. ھذا وأسأل هللا أن یحفظ لنا أمننا واستقرارنا

بعزتھ وجاللھ تحت قیادة أخي خادم الحرمین الشریفین، یحفظھ هللا، والسالم علیكم ورحمة هللا
وبركاتھ».
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