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محمد بن سلمان: رفعنا االكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى ١٥٪

عواصم ـ وكاالت: التقى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الســعودي، في مقر وزارة 
الدفاع بجدة، أمس، صاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن 
سلمان وزير الدفاع وقيادات 

الوزارة.
وبحســب وكالة األنباء 
الســعودية (واس)، أعرب 
ســمو ولي العهد عن شكره 
وتقديــره للجهود املخلصة 
لرجــاالت وزارة الدفاع وما 
وصلــت إليه من تقدم كبير 
مــع تنفيذ برنامــج تطوير 
الوزارة، وما حتقق من ارتفاع 
الداخلي  الذاتي  في االكتفاء 
للصناعات العسكرية من ٢٪ 
إلى ١٥٪، مؤمال أن يصل إلى 
٥٠ ٪  حتت قيادة وإشــراف 
سمو وزير الدفاع ومنسوبي 

الوزارة.
وعبــر ولــي العهــد عن 
مشاعره جتاه وزارة الدفاع 
ومكانتها اخلاصة لدى سموه 
والفتــرة التــي قضاهــا في 
العمل في الوزارة، مشــيدا 
بــأداء وعمــل الــوزارة وما 
وصلــت إليــه مــن مراحل 
متقدمــة، ومتطلعــا إلى أن 
تصل بقيادة صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان 
وتعاون منسوبي الوزارة إلى 
آفاق أوسع وأكبر، سائال اهللا 
عز وجــل التوفيق للوزارة 

ومواصلة جناحاتها.
من جهته، أكد األمير خالد 
بن سلمان أن ما حققته وزارة 
الدفــاع من إجنــازات خالل 
برامج تطويرها وما ستحققه 
بإذن اهللا في مستقبلها من 
خالل استمرارها في تنفيذ 
برامجهــا التطويريــة التي 
رســمها ســمو ولــي العهد 
يأتي في ظل التوجيه والدعم 
املستمر من سمو ولي العهد.
هذا وتوالت التهاني من 
قادة وزعماء عرب مبناسبة 
صدور األمر امللكي بأن يكون 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
أميــر دولــة قطــر، صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد، مبناسبة 
صدور األمر امللكي بأن يكون 

رئيسا ملجلس الوزراء.
وأعرب أمير دولة قطر، في 
برقية بعثها لولي العهد، عن 
التمنيات لسموه بالتوفيق 
البلديــن  بــني  وللعالقــات 
الشقيقني املزيد من التطور 

والنماء.
كما بعث العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقيــة تهنئة إلــى صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 

سلمان بن عبدالعزيز سائال 
جاللته املولى تعالى أن يدمي 
علــى أخيه خــادم احلرمني 
الشــريفني موفــور الصحة 

والعافية والعمر املديد.
وأشاد بهذه املناسبة مبا 
اململكتني وقيادتيهما  يربط 
من عالقات تاريخية راسخة 
ومتميزة ومبا يجمع شعبيهما 
الشقيقني من روابط األخوة 
والصالت الوثيقة ووشائج 

القربى واحملبة.
بدوره، رفع وزير احلج 
والعمرة د.توفيق بن فوزان 
الربيعة التهنئة لألمير محمد 
بن سلمان مبناسبة صدور 

وأكــد أن الثقــة امللكيــة 
الكرمية دافع ملواصلة شرف 
خدمة احلاج واملعتمر والزائر، 
واستمرار في خدمة احلرمني 
وقاصديهمــا،  الشــريفني 
وترجمة ذلك بالعمل واإلجناز 
لتطوير رحلة وجتربة ضيف 
الرحمن، حتقيقا ملستهدفات 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وهنــأ رئيــس مجلــس 
السيادة الســوداني الفريق 
أول ركن عبدالفتاح البرهان 
األميــر محمــد بن ســلمان 
باملناســبة، وأعــرب عــن 
متنياته لســمو ولي العهد، 
بــدوام الصحــة والعافيــة، 

بن سلمان مبناسبة صدور 
األمــر امللكي مــن لدن خادم 
احلرمني الشــريفني بتعيني 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء.

وأعرب العاهل البحريني 
في البرقية عن أخلص تهانيه 
لسمو ولي العهد السعودي 
على الثقــة امللكية الغالية، 
متمنيا لسموه دوام التوفيق 
والســداد ملواصلــة جهوده 
اململكــة  وعطائــه خلدمــة 
العربية السعودية وشعبها 
الشقيق وحتقيق املزيد من 
اإلجنازات والتقدم واالزدهار 
حتت القيادة احلكيمة خلادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك 

األمر امللكي، متمنيا لسموه 
دوام التوفيق إلكمال مسيرة 

الطموح والعطاء.
كما رفع شكره وتقديره 
خلــادم احلرمني الشــريفني 
ولســمو ولي العهد رئيس 
مجلس الــوزراء على الثقة 
الغاليــة بتجديــد  امللكيــة 
تعيينه وزيرا للحج والعمرة 
ضمن إعادة تشكيل مجلس 
الوزراء، ســائال اهللا العون 
الوطن  والتوفيــق خلدمــة 
القيادة  وحتقيق تطلعــات 
الرشيدة، سائال اهللا العون 
والتوفيق له خلدمة الوطن 

وحتقيق تطلعات القيادة.

ولشــعب اململكة مبزيد من 
التقدم والنماء، في ظل قيادة 

خادم احلرمني الشريفني.
 هذا وبعث رئيس مجلس 
القيادة اليمني د.رشاد محمد 
العليمــي برقيــة تهنئة إلى 
ولــي العهد األمير محمد بن 
ســلمان، مبناســبة تعيينه 

رئيسا ملجلس الوزراء.
العليمــي، في  وأعــرب 
تصريحــات أوردتهــا قناة 
«اليمــن الفضائيــة»، عــن 
لســمو  تهانيــه  خالــص 
األميــر محمــد بن ســلمان 
بالثقــة امللكيــة، ومتنياته 
له بالتوفيق والســداد في 
مواصلــة مهامــه وجهوده 
بلــده  املخلصــة خلدمــة 
وشعبه، ونهضته املشهودة 
في مختلف املجاالت حتت 
احلرمــني  خــادم  قيــادة 

الشريفني.
وأشــاد رئيــس مجلس 
القيــادة بالعالقات اليمنية 
مــع  املتميــزة  الثنائيــة 
الســعودية فــي مختلــف 
املراحــل، وصــوال ملوقــف 
اململكة اإلنساني والشجاع 
إلى جانب الشــعب اليمني 
وقيادته الشرعية في معركة 
اســتعادة الدولــة وإنهــاء 
انقالب امليليشيات احلوثية 
املدعومة من النظام اإليراني.
مــن جهتــه، هنــأ عادل 
بن عبدالرحمن العسومي، 
العربي،  البرملــان  رئيــس 
األميــر محمــد بن ســلمان 
مبناسبة صدور األمر امللكي 
وتعيينــه رئيســا ملجلس 

الوزراء.
وأعــرب رئيس البرملان 
العربي عن تقديره واعتزازه 
التــي يوليها خادم  بالثقة 
احلرمــني الشــريفني لولي 
عهده، مؤكدا أن األمير محمد 
بن ســلمان ميتلــك خبرة 
وحنكــة واضحــة نهضت 
باململكة، ووضعت أسســا 
مستقبلية للتطوير في كل 
القطاعــات املختلفة، ومبا 
يســهم في مسيرة التنمية 

الشاملة.

ولي العهد السعودي تلقى التهاني من قادة وزعماء عرب مبناسبة تعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

(واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يتلقى التحية من منسوبي وزارة الدفاع 

(واس) منسوبو وزارة الدفاع خالل لقاء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي  (واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خالل لقائه مع منسوبي وزارة الدفاع 

رئيسا ملجلس الوزراء، حيث 
هنأ صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، فــي برقية، األمير 
محمد بن سلمان، مبناسبة 

صدور األمر امللكي.
كما هنأ صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، فــي برقيــة، صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان باملناسبة نفسها.

بدوره، هنأ صاحب السمو 

خالد بن سلمان: «الدفاع» حظيت باهتمام ولي العهد وسنسير على نهجه
عواصم - وكاالت: بعث رئيس 
مجلس الــوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد ببرقية تهنئة 
إلى وزير الدفاع باململكة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود مبناسبة 
صدور األمر امللكي بتعيينه وزيرا 

للدفاع.
التوجيــه  وقالــت مديريــة 
املعنوي والعالقــات العامة في 
رئاســة األركان العامة للجيش 
في بيان صحافي إن الشيخ طالل 
اخلالــد أعــرب فــي برقيته عن 
متنياته لوزير الدفاع السعودي 
بالنجاح والتوفيق والسداد في 
مهام منصبه اجلديد، سائال اهللا 
عــز وجل أن يــدمي على اململكة 
نعمة األمــن واألمــان والرفعة 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وولي العهــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان. 
وكان األمير خالد بن سلمان 
اجتمع مع قادة وكبار املسؤولني 
بالوزارة، وهو اجتماعه األول بعد 

تعيينه وزيرا للدفاع.
األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
الســعودية «واس» ألقــى وزير 
الدفاع خالل االجتماع كلمة بهذه 
املناسبة عبر فيها عن بالغ شكره 

وتقديره خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
علــى الثقــة الكرمية مبناســبة 
تعيينــه وزيــرا للدفاع، ســائال 
املولى عّز وجّل له العون والسداد 
خلدمة الدين والقيادة والوطن.

وأكد األمير خالد بن ســلمان 
خالل االجتماع أن وزارة الدفاع 

قد حظيت منذ تولي ســمو ولي 
العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
قيادتهــا باهتمام كبير ومتابعة 
مباشرة من سموه، أثمرت بإطالقه 
برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي 
يعكــس إميانه بأهميــة تطوير 
قدرات الوزارة، ومواكبة التطور 
العســكري وفق أعلى املعايير، 
واالرتقاء بها إلى أعلى املستويات.

وأكد أن وزارة الدفاع ستمضي 
على نهج ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء ومســاره الذي رســمه 
للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة 
متتلك قوات عســكرية محترفة 
ومشــتركة، حتمي أمــن الوطن 
ومصاحله من التهديد اخلارجي، 
وتقود التحالفات وتشــارك بها 

بجدارة واقتدار.

(واس) صاحب السمو امللكي االمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي خالل اجتماعه مع منسوبي الوزارة   الشيخ طالل اخلالد

طالل اخلالد هنأ نظيرة السعودي مبناسبة تعيينه وزيراً للدفاع


