




اللواء الركن / �سعد بن حممد املاجد
قائد قوات اأمن املن�ساآت

1 اإلفتتاحية

مـــع اإطاللـــة خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل - املفرحة ال�ســـارة - م�ساء يوم االربعاء 1434/1/14هـ 
بعـــد اأن مـــن اهلل عـــز وجل عليه وعلينـــا بنجاح العملية اجلراحيـــة التي اأُجريت له حفظـــه اهلل اإبتهج ال�سعب 
عامتـــه وخا�ستـــه  وق�سى اجلميع نهايـــة ذلك االأ�سبوع بنكهة مميزة وطعم فريـــد ، وعمت الفرحة والبهجة 
كل �ســـر مـــن اأر�ـــض الوطـــن الغـــايل ، واأطماأن اجلميـــع اأن مليكهم وقائـــد م�سريتهم بخري وهـــم ي�ساهدونه 
يتبـــادل احلديـــث بعفويتـــه وتلقائيتـــه املعهودة املحبوبة مع زواره مـــن اأفراد االأ�سرة امللكيـــة الكرمية ، ومرت 
ال�ساعـــات واالأيـــام والـــكل يف �سوق وترقب وتلهف يتابـــع ن�سرات االأخبار وهي تزف على مـــدار ال�ساعة االأنباء 
د ال�سعـــب الويف روؤية �ساحب ال�سمو امللكـــي ويل العهد االأمري �سلمان  ال�ســـارة عـــن �سحـــة امللك املفدى ، وَتَعوَّ
بـــن عبـــد العزيز "حفظه اهلل" واأ�سحاب ال�سمو امللكي االأمراء اأبناء خادم احلرمني ال�سريفني وهم يف حركة 
دوؤبـــة ال�ستقبـــال االأمراء وكبار امل�سوؤولني واأفواجاً من املواطنني من خمتلف مناطق اململكة، الذين توافدوا 
اإىل مدينة امللك فهد الطبية لالإطمئنان على �سحة و�سالمة خادم احلرمني ال�سريفني بعد جناح العملية 
اجلراحيـــة وكانـــت تلـــك ال�سور وامل�ساهـــد اليومية املعـــرة ُتطمئن اجلميـــع اأن مليكهم يتماثـــل لل�سفاء واأن 
�سحتـــه يف حت�ســـن م�ستمر. ثم جاءت اللحظة التي طاملا انتظرها كل اأبناء هذا ال�سعب الويف بكل اأطيافه بل 
واملاليـــني مـــن اأبنـــاء االأمة العربية واالإ�سالمية ، وهي حلظة مغادرة امللـــك عبد اهلل حفظه اهلل مدينة امللك 
عبد العزيز الطبية باحلر�ض الوطني ما�سياً على قدميه �سليماً معافا حُتفه عناية املوىل عز وجل، وَتبا�سرنا 
جميعـــاً بهـــذا اخلر ال�سار املفـــرح الذي اأ�سعدنا وغمرنا بالغبطة وال�سرور وحمدنا اهلل و�سكرناه اأن من على 

مليكنا الغايل بال�سفاء التام والب�سه ثوب ال�سحة والعافية.
و�َسجـــل التاريـــخ اأن يـــوم اخلمي�ـــض 1434/1/29هـ يومـــاً تاريخيـــاً وطنياً فريـــداً للمملكة العربيـــة ال�سعودية 
بـــكل ماتعنيـــه الكلمـــة من املعـــاين 0 وبهذه املنا�سبـــة ي�سرين اأن اأرفـــع التهنئة ال�سادقة ملقـــام خادم احلرمني 
ال�سريفـــني امللـــك عبـــد اهلل بن عبد العزيـــز ول�ساحب ال�سمو امللكـــي ويل العهد نائب رئي�ـــض جمل�ض الوزراء 
وزير الدفاع االأمري �سلمان بن عبد العزيز )حفظهما اهلل( كما ُنهنئ اأنف�سنا وكافة اأبناء الوطن على مامن 
اهلل به على مليكنا املفدى من �سحة وعافية ، ون�ساأله جلت قدرته اأن ُيدمي على بالدنا نعم اال�سالم واالأمن 

والرخاء يف ظل قادتها الُغر امليامني. واحلمد هلل رب العاملني0

شفاء المليك ومشاعر الشعب 
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4
األخـبــــار

أمر ملكي كريم بتعيين سمو األمير محمد بن نايف 
وزيرًا للداخلية

جدة ـ وا�ض
�سدر يوم االثنني 20 ذو احلجة 1433هـ املوافق 05 نوفمر 2012م اأمر ملكي فيما يلي ن�سه:

الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�سم 
الرقم: اأ/229

التاريخ: 1433/12/20هـ
بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على املادة ال�سابعة واخلم�سني من النظام االأ�سا�سي للحكم ال�سادر باالأمر امللكي رقم اأ/90 بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�ض الوزراء ال�سادر باالأمر امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم اأ/140 بتاريخ 1433/7/28هـ.
وبناء على ما رفعه لنا �سمو وزير الداخلية بكتابه املوؤرخ يف 1433/12/20هـ بطلب اإعفائه من من�سبه.

اأمرنا مبا هو اآت:
اأواًل: ُيعفى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري اأحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية من من�سبه بناء على طلبه.

ثانياً: ُيعني �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.
ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود".
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5
األخـبــــار

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز يتصدر قائمة الشخصيات 
األكثر تأثيرًا في العالم اإلسالمي لعام 2012م 

عمان ـ وا�ض
ت�ســـدر خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظـــه اهلل - قائمة ال�سخ�سيات االأكـــر تاأثرياً يف العامل 
االإ�سالمي لعام 2012م والتي اأعدها املركز امللكي االإ�سالمي للدرا�سات االإ�سرتاتيجية يف االأردن والذي يقوم باختيار ال�سخ�سيات وفقاً 
لتاأثريهـــا يف العـــامل االإ�سالمـــي، وخدمـــة امل�سلمـــني وق�ساياهم وقبولهم لـــدى املجتمعـــات االإ�سالمية واالأعمال اخلرييـــة ودعم العلم 

والعلماء واالإ�سهام يف ن�سر الثقافة والوعي بني ال�سعوب امل�سلمة.
واأو�سح املركز يف حيثيات اختياره خلادم احلرمني ال�سريفني على راأ�ض القائمة املكونة من 500 �سخ�سية اأن االختيار جاء كون امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اآل �سعود خادماً للحرمني ال�سريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة اللذين يعدان من اأهم البقاع للم�سلمني. حيث تعد 
مكة املكرمة قبلة لنحو 5ر1 مليار م�سلم ويحج اإليها نحو 4 ماليني م�سلم كل عام باالإ�سافة اإىل 10 ماليني يوؤدون منا�سك العمرة كل عام.

وو�سف املركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود باأنه رائد اأكر 
ن�ســـاط يف جمـــال الدعـــوة ـ على م�ستـــوى العـــامل ـ  اإىل تعزيز املنهج 
ال�سلفـــي االإ�سالمـــي والتي تديـــن يف انت�سارها العاملـــي للدعم الذي 

تقدمه اململكة العربية ال�سعودية.
واأفـــاد املركـــز اأن خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني اأثبت تاأثـــريه يف داخل 
اململكـــة من خالل االإ�سالحـــات املقدمة ملحاربـــة التع�سب والف�ساد 

خادمًا  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
اإىل  الدعوة  ورائد  ال�سريفني  للحرمني 

تعزيز املنهج ال�سلفي الإ�سالمي
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6
األخـبــــار

وموازنة ميزانية الدولة وحت�سني النظام التعليمي وحقوق املراأة 
واالإ�سالح الق�سائـــي واملنح الدرا�سية الأكر من 000ر130 طالب 
وطالبـــة مبتعثـــني يف اخلـــارج، واإن�ســـاء مركـــز امللـــك عبـــداهلل بـــن 
عبدالعزيـــز العاملـــي للحوار بني اأتباع االأديـــان والثقافات يف فيينا 
بجنيـــف، ومنـــح املراأة حـــق الت�سويـــت يف االنتخابـــات البلدية عام 
2015م، و�سرف اأكر من 60 مليار دوالر للمواطنني ي�سمل االإ�سكان 
والوظائف وحتديد احلد االأدنى لالأجور عند 800 دوالر �سهرياً، 
وافتتـــاح اأكر جامعة للن�ساء يف العـــامل تدر�ض بطاقة ا�ستيعابية، 
وقـــدم 10 مليـــارات دوالر ل�سالـــح وقـــف جامعـــة امللـــك عبـــداهلل 

رائد  الـعـــزيز  عـبــد  بن  الـملـك عبداهلل 
الـمملكة  داخــل  والإ�ســــالحات  التنمية 
الـعــربيـة ال�سعــودية و�ســـاحب الـمبـادرة 
العالـمية لـلحوار بـني الـثـقـافات والأديان 
من خـالل اإنـ�ســـاء مــركــز الـملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز العالـمي للـحـوار بـني اأتباع 
الأديــان والثقــافات فـي فـيـيـنــا بجنيف

للعلوم والتقنية، وترع مبئات املاليني من الدوالرات م�ساعدات 
ماليـــة وم�ساعـــدات عينية لكثري مـــن املناطق املنكوبـــة يف العامل.
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7
األخـبــــار

الريا�ض ـ وا�ض
�سدر يوم اخلمي�ض 29 حمرم 1434هـ املوافق 13 دي�سمر 2012م، عن الديوان امللكي البيان التايل:

امللكي.. الديوان  من  "بيان 
غـــادر بحفـــظ اهلل ورعايتـــه خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــودـ  حفظـــه اهللـ  م�ســـاء اليـــوم اخلمي�ض 
29 حمـــرم 1434هــــ املوافـــق 13 دي�سمـــر 2012م مدينـــة امللـــك عبدالعزيـــز الطبيـــة للحر�ـــض الوطنـــي بالريا�ـــض بعـــد اأن َمـــنَّ اهلل ـ جل 
جاللـــهـ  عليـــه بال�سحـــة والعافيـــة، وقـــد وجـــهـ  رعـــاه اهللـ  خال�ـــض �سكـــره وامتنانـــه الأبنائـــه وبناتـــه �سعـــب اململكـــة العربيـــة ال�سعودية 
علـــى م�ساعرهـــم النبيلـــة جتاهـــه ـ اأيـــده اهلل ـ كمـــا عـــر خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني عـــن خال�ـــض �سكـــره وتقديـــره لـــكل مـــن �ســـاأل اأو 
بعـــث بتمنياتـــه لـــه بال�سحـــة والعافيـــة مـــن اأ�سحـــاب اجلاللـــة والفخامـــة وال�سمـــو قـــادة الـــدول العربيـــة واالإ�سالميـــة وال�سديقـــة.

حفظ اهلل خادم احلرمني ال�سريفني واألب�سه ثوب ال�سحة والعافية".

الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر 
بحفظ اهلل ورعايته مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
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األخـبــــار

مجلس الوزراء يقر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة
خادم الحرمين الشريفين: الميزانية تحقق التوازن بين المناطق.. 

وال عذر للمسؤولين بعد اليوم

الريا�ض ـ وا�ض
اأكد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، اأن ميزانية العام 1434/ 1435هـ ك�سابقاتها تقوم على التوازن بني املناطق 
تنميـــة وتطويـــراً، م�ســـدداً على امل�سوؤولني باال�ستمرار واحلر�ض على االإ�سالح املـــايل واالقت�سادي، وحمذراً باأنه ال عذر لهم بعد اليوم 

يف تق�سري اأو تهاون اأو اإهمال.
وقـــالـ  حفظـــه اهللـ  يف كلمتـــه التـــي وجههـــا الإخوانه واأبنائـــه املواطنني خـــالل تروؤو�سه الإجتماع جمل�ـــض الوزراء يـــوم ال�سبت 16 �سفر 
1434هــــ املوافـــق 29 دي�سمـــر 2012، و الـــذي �سهـــد اإقرار ميزانية هـــذا العام: "اإن الواجـــب واالأمانة امللقاة على عاتقنـــا خالل ال�سنوات 
املا�سيـــة جعلتنـــا ننظـــر اإىل امل�ستقبل ون�ست�سرفه لنوازن بني احتياجات اجليل احلايل، واالأجيال املقبلة، والذين هم اأمانة يف اأعناقنا"، 

داعياً ال�سعب الكرمي للتعاون وم�ساركة الدولة يف حتقيق م�سالح الوطن واملواطنني.
وحث خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلميع، على �سكر اهلل جل وعال، على ما اأفاء به على هذه البالد، وخ�سها 
به من النعم، ووجه كل م�سوؤول، اأن يراعي اهلل يف كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، م�ست�سعراً عظم االأمانة التي يحملها.
وكان جمل�ـــض الـــوزراء، قـــد اأقـــر يف جل�ستـــه التي عقدهـــا برئا�سة خادم احلرمـــني ال�سريفني يف ق�ســـر امللك مبدينة الريا�ـــض، امليزانية 

العامة للدولة للعام املايل اجلديد.
واأعلن خادم احلرمني ال�سريفني افتتاح جل�سة جمل�ض الوزراء قائاًل: "ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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نعلـــن بف�ســـل اهلل تعـــاىل افتتـــاح جل�سة جمل�ـــض الـــوزراء الإعالن 
ميزانيـــة هـــذا العـــام، جعلهـــا اهلل ميزانيـــة اخلري والركـــة عامة 

لل�سعب ال�سعودي وخريها اإن �ساء اهلل للم�سلمني و�سكراً لكم".
وقال وزير الثقافة واالإعالم الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين 
خوجـــة، يف بيـــان �سحفـــي، عقـــب اجلل�ســـة: "اإن املجل�ـــض تدار�ـــض 
بتوجيـــه كـــرمي من خـــادم احلرمـــني ال�سريفني يف هـــذه اجلل�سة، 
امليزانيـــة العامـــة للدولـــة لل�سنـــة املاليـــة 1434 /1435، واأقرهـــا".
بعدهـــا وجـــه خـــادم احلرمـــني ال�سريفني كلمـــة �سافيـــة، الإخوانه 
واأبنائـــه املواطنـــني اأعلـــن فيها امليزانيـــة، وفيما يلي ن�ـــض الكلمة 
التـــي ت�سرف باإلقائهـــا االأمني العام ملجل�ض الـــوزراء عبدالرحمن 

بن حممد ال�سدحان:
املواطنون. االأخوة  "اأيها 

اأبنائي وبناتي اأبناء هذا الوطن:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تعجـــز الكلمـــات اأن تعـــر عمـــا يف نف�ســـي مـــن م�ساعـــر جتاهكـــم 
وموؤازرتكـــم يل خالل الفرتة املا�سية، والتي ا�ستقيت العون فيها 
مـــن اهلل - جـــل جاللـــه - تـــوكاًل وعزمـــاً و�ســـراً، علـــى مـــا قدره 
اهلل، ثـــم بدعائكم وحمبتكم التي اأخـــذت مكان ال�سدارة يف قلبي، 
فتجـــاوزت - وهلل احلمـــد - بف�سلـــه ومنتـــه الكثري مـــن ال�سعاب، 

فكنتم يل العون بعد اهلل تبارك وتعاىل.
اأيها االأخوة املواطنون:

اليـــوم وعلى بركة اهلل وبحمـــده، و�سكره، وتوفيقه، نعلن ميزانية 
العـــام املـــايل القادم، والتـــي تبلـــغ م�سروفاتهـــا )820( مليار ريال 
وهـــي متثل ا�ستمـــراراً لالإنفاق على الرامـــج، وامل�ساريع الداعمة 
مل�سرية التنمية والتطور، ملا فيه خدمة هذا الوطن، و�سعبه االأبي، 

وذلـــك بتوفـــري مزيـــد مـــن فر�ـــض العمـــل للمواطنـــني واالرتقاء 
باخلدمـــات املقدمـــة لهم، موؤكديـــن حر�سنا علـــى ا�ستثمار املوارد 
التي َمنَّ اهلل بها على بالدنا لتكون يف مو�سعها الطبيعي، خدمة 
لكم، وملتطلبات عي�سكم، وهو حق واأمانة يف عنقي جتاهكم، اأ�ساأل 

اهلل اأن يعييني على حملها واحلفاظ عليها.
لقـــد ت�سمنـــت امليزانيـــة برامـــج وم�ساريـــع جديـــدة، وا�ستمـــراراً 
وا�ستكمـــااًل مل�ساريـــع قائمـــة، يف كافـــة قطاعات التنميـــة الب�سرية، 
والبنية االأ�سا�سية، واخلدمات االجتماعية مببلغ مائتني وخم�سة 

وثمانني مليار ريال.
االأ�سا�ـــض  هـــو  االإن�ســـان  يف  واال�ستثمـــار  الب�سريـــة  التنميـــة  اإن 
وال�ســـرورة للتنميـــة ال�ساملـــة، وكذلـــك فقـــد مت اعتمـــاد ما يزيد 
علـــى مائتني واأربعة مليارات ريال لقطـــاع التعليم العام والعايل، 
وتدريب القوى العاملة، ولتح�سني البيئة التعليمية وتطويرها، 
لتتما�سى مع خمرجات الع�سر، من خالل اإن�ساء مدار�ض جديدة 
ومراكز تدريب وجتهيزها، وا�ستكمال املدن اجلامعية للجامعات 

القائمة، بافتتاح كليات تخ�س�سية جديدة.
وملـــا مـــا للخدمـــات ال�سحيـــة واالأعمـــال االجتماعية، مـــن اأهمية 
مت�ـــض كافـــة �سرائـــح املجتمـــع، فقـــد مت اعتمـــاد نحـــو مائـــة مليار 
ريـــال، ال�ستكمال اإن�ساء وجتهيـــز مراكز ال�سحـــة االأولية، واإن�ساء 
ت�سعة ع�سر م�ست�سفى جديداً، وخم�ض مدن طبية يف كافة مناطق 
اململكـــة، بدون ا�ستثناء، وكذلك اإن�ساء اأندية ومدن ريا�سية، ودور 
للرعايـــة واملالحظة االجتماعية والتاأهيل، ودعم برامج ال�سمان 
االجتماعـــي، وقـــد مت اعتمـــاد حـــوايل �ستـــة وثالثني مليـــار ريال 
لقطـــاع اخلدمـــات البلديـــة، وخم�ســـة و�ستـــني مليار ريـــال لقطاع 
النقـــل واملوا�ســـالت والتجهيـــزات االأ�سا�سيـــة، واأكـــر مـــن �سبعـــة 
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وخم�سني مليار ريال لقطاعات املياه وال�سناعة والتجارة واملوارد 
االقت�ساديـــة. كمـــا تت�سمـــن امليزانيـــة اعتمـــادات ملوا�سلـــة العمـــل 
يف تطويـــر اأجهـــزة الق�ســـاء ب�سمولهـــا وتنفيـــذ اخلطـــة الوطنيـــة 
للعلـــوم والتقنية، و"اخلطة الوطنية لالت�ساالت التقنية وتقنية 
املعلومـــات"، كمـــا �ستوا�ســـل �سناديق وبنوك التنميـــة املتخ�س�سة 
تقـــدمي القرو�ـــض يف املجـــاالت املختلقـــة دعماً للتنميـــة، وحتفيزاً 

للتمويل التجاري.
موؤكديـــن اأن هـــذه امليزانيـــة ك�سابقاتهـــا تقـــوم علـــى التـــوازن بـــني 
املناطـــق تنميـــة وتطويـــراً، موؤكدين علـــى امل�سوؤولـــني باال�ستمرار 

واحلر�ض على االإ�سالح املايل واالقت�سادي.
اأبنائي وبناتي �سعبنا الكرمي:

اإن االأمـــل بكـــم - بعـــد اهلل - ولذلك اأطلب منكم جميعـــاً التعاون، 
وبـــذل كل جهد ممكن مل�ساركة الدولـــة فيما ذكرنا اأعاله، اآخذين 

بعني االعتبار م�سالح الوطن واملواطنني.
اأيها االإخوة واالأخوات الكرام:

اإن الواجـــب واالأمانـــة امللقاة على عاتقنا خـــالل ال�سنوات املا�سية 
جعلتنـــا ننظـــر اإىل امل�ستقبـــل ون�ست�سرفـــه لنوازن بـــني احتياجات 
اجليـــل احلـــايل، واالأجيال املقبلـــة، والذين هم اأمانـــة يف اأعناقنا، 
وذلـــك باال�ستخدام الر�سيـــد للموارد ويجاريـــه وي�سري مبحاذاته 
تاأمني احتياطي كبري خالل ال�سنوات املا�سية، فال نن�سى جميعاً، 
اأن اململكة العربية ال�سعودية كانت قبل ع�سر �سنوات كما تذكرون 
مدينـــة باأكـــر مـــن �ستمائة وخم�ســـة وثمانني مليار ريـــال وكانت 
هـــذه الديـــون عبئاً علـــى الدولة يف تاأخري اأي تطلعـــات لنا يف بناء 
البنيـــة التحتيـــة وتطويرهـــا، لذلـــك و�سعـــت ن�ســـب عينـــي هـــذه 
املديونيـــة ال�سخمـــة، والتي ا�ستطعنـــا - بف�ســـل اهلل - اأن نتعامل 
معها، وبداأنا منذ �سنوات قليلة بتاأمني وتوفري احتياطي ي�ستثمر 

ا�ستثماراً �سحيحاً وحذراً.
اأيها الوزراء وامل�سوؤولون كل يف قطاعه:

اأقول ال عذر لكم بعد اليوم يف تق�سري اأو تهاون اأو اإهمال، واعلموا 
باأنكم م�سوؤولون اأمام اهلل - جل جالله - ثم اأمامنا عن اأي تق�سري 

ي�ســـر باإ�سرتاتيجيـــة الدولـــة التـــي اأ�سرنـــا اإليها، وعلـــى كل وزير 
وم�ســـوؤول اأن يظهـــر من خالل االإعـــالم لي�سرح ما يخ�ض قطاعه 
ب�ســـكل مف�سل ودقيق. هذا واأ�ساأل اهلل تعـــاىل التوفيق للجميع".
عقـــب ذلـــك، وجـــه خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني، الـــوزراء، بالعمل 
بجـــد واإخال�ـــض، لتنفيـــذ بنود هـــذه امليزانية علـــى الوجه االأكمل 
الـــذي يحقـــق راحـــة ورفاهيـــة املواطنـــني يف كل جمـــاالت احلياة.
وبـــني وزيـــر الثقافة واالإعالم، اأن وزير املالية وبتوجيه كرمي من 
امللك، قدم عر�ساً موجزاً مل�سروع امليزانية اجلديدة للدولة، وتطرق 
اإىل االأو�ساع االقت�سادية العاملية، وتطوراتها وتطورات االقت�ساد 
الوطنـــي، والنتائج املاليـــة للعام احلـــايل 1433 /1434هـ واملالمح 
الرئي�سة للميزانية اجلديدة. وقال وزير املالية اإن ميزانية العام 
املـــايل القادم �ست�سهـــد ا�ستمـــرار الرتكيز على امل�ساريـــع التنموية 
لقطاعـــات التعليـــم، وال�سحـــة، واخلدمات االأمنيـــة واالجتماعية 
والتعامـــالت  والطـــرق،  ال�سحـــي،  وال�ســـرف  وامليـــاه  والبلديـــة، 
االإلكرتونيـــة، ودعم البحث العلمي. واأو�سح اأن امليزانية ت�سمنت 
برامـــج وم�ساريع جديدة ومراحل اإ�سافيـــة لبع�ض امل�ساريع التي 
�سبـــق اعتمادهـــا تبلـــغ قيمتهـــا )285( مليـــار ريـــال وفقـــاً ملا جرى 
العمـــل عليه فقـــد مت التن�سيق بني وزارة املاليـــة ووزارة االقت�ساد 
والتخطيـــط ب�ســـاأن الرامـــج وامل�ساريع املدرجـــة يف خطة التنمية 
التا�سعـــة التـــي بداأت يف العام املـــايل 1431 / 1432هــــ. واأ�سار وزير 
املالية اإىل اأن تقرير �سندوق النقد الدويل لعام 2012م، اأثنى على 
ال�سيا�ســـات االقت�سادية ال�سعودية، واأنه اأظهر اأن اململكة جاءت يف 
املرتبة االأوىل بني اأع�ساء املجموعة يف تنفيذ التزامات جمموعة 
الع�سريـــن واملتمثلـــة يف االإ�سالحـــات الهيكليـــة واالن�سباط املايل 
واإ�ســـالح املوؤ�س�ســـات املاليـــة وتنظيـــم االأ�ســـواق املاليـــة ومقاومـــة 
�سيا�ســـة احلمايـــة التجاريـــة والتقـــدم املحـــرز يف تنفيـــذ جـــدول 
اأعمـــال التنميـــة، كمـــا اأعلنت وكالـــة �ستاندرد اآند بـــورز للت�سنيف 
االئتمـــاين حمافظـــة اململكـــة علـــى ت�سنيفها االئتمـــاين ال�سيادي 
املرتفـــع "AA- " مـــع نظـــرة م�ستقبليـــة م�ستقـــرة، وياأتـــي هـــذا 
االإعـــالن تاأكيداً ملتانة اقت�ساد اململكـــة وقوة مركزها املايل عاملياً.
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مل يكن يوم اخلمي�س 29 حمرم 1434هـ املوافق 13 دي�سمرب 2012م, يومًا عاديًا, بل يوم �سيظل �ساهدًا على عمق املحبة 
والولء التي عرب بها املواطنني جتاه خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود "حفظه اهلل".
ففي م�ساء هذا اليوم, اأعلن الديوان امللكي مغادرة خادم احلرمني ال�سريفني مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س 
الوطني بحفظ اهلل ورعايته, �ساملًا معافى بعد جناح العملية اجلراحية التي اأُجريت له ـ حفظه اهلل ـ وعقب ذلك 
عمت اأرجاء الوطن مظاهر الفرحة وال�سعادة باإطاللة املليكـ  اأيده اهللـ  ورفع اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء والف�سيلة 
العلماء والوزراء وكبار امل�سوؤولني اأ�سدق التهاين والرتبيكات اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني.. ويف ال�سفحات التالية 
ننقل امل�ساعر اجليا�سة التي عرب بها الأمراء والعلماء والوزراء وكبار امل�سوؤولني كما بثتها وكالة الأنباء ال�سعودية. 

أصحاب السمو األمراء يرفعون التهاني إلى 
مقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة شفاءه
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�سمو رئي�س هيئة البيعة:
فرحة اأبناء ال�سعب كافة جت�سد مدى احلب الكبري الذي يكنه 

اأبناء ال�سعب ملليكهم

�سمو ويل العهد:
وهو  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفاء  اأمت  الذي  هلل  احلمد 

دائمًا مع �سعبه و�سعبه معه

الريا�ض ـ وا�ض
بن  م�سعل  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عر 
ال�سعادة  عن  البيعة  هيئة  رئي�ض  عبدالعزيز 
اأرجاء  غمرت  التي  العارمة  والفرحة  الكبرية 
الوطن خلروج خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
- من مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�ض 
وحمده. اهلل  بف�سل  معافى  �ساملاً  الوطني 
وقال �سموه يف ت�سريح لوكالة االأنباء ال�سعودية: 
على  جلية  وا�سحة  كانت  ال�سرور  مالمح  »اإن 
هذا  اأبناء  من  ومواطنة  مواطن  كل  حميا 

الريا�ض ـ وا�ض
بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع اأن خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
مبا  نهار  ليل  دائماً  يعتني  ـ  اهلل  حفظه  ـ  �سعود 
اأن يكونوا  يهم �سعبه ويو�سي جميع امل�سوؤولني 

عند ُح�سن ظن ال�سعب.
برنامج  يف  مداخلة  يف  العهد  ويل  �سمو  وقال 
الثامنة مع داود ال�سريان حتت عنوان "توا�سع 
قناة  على  عر�ض  الذي  �سعب"  وفرحة  ملك 
احلرمني  خادم  خروج  مبنا�سبة  �سي"  بي  "اإم 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
هلل  "احلمد  معافى:  �ساملاً  امل�ست�سفى  من  �سعود 
الذي اأمت �سفاء امللك ـ �سلمه اهلل ـ وهو دائماً مع 
بال�سحة  يتمتع  هلل  واحلمد  معه  و�سعبه  �سعبه 

املوىل  وداعني  بذلك  املعطاء مبتهجني  الوطن 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  القدير 
من كل �سوء ومكروه وميده بال�سحة والعافية«.
واأو�سح �سمو رئي�ض هيئة البيعة اأن فرحة اأبناء 
الكبري  احلب  مدى  جت�سد  كافة  ال�سعب  هذا 
اللحمة  وقوة  ملليكهم  ال�سعب  اأبناء  يكنه  الذي 

الوطنية التي تنعم بها هذه البالد.
اأن  تعاىل  اهلل  ت�سريحه  ختام  يف  �سموه  ودعا 
واأن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عمر  يف  يبارك 
م�سرية  الإكمال  لوطنه  و�سنداً  ذخراً  يبقيه 

النماء والعطاء لهذه البالد املباركة.

ونعمة  وجل  عز  اهلل  ف�سل  من  وهذا  والعافية 
ونعمة  بخري  دائماً  اهلل  �ساء  اإن  وهو  اهلل  من 
و�سحته على ما حتب اإن �ساء اهلل وعلى ما يحب 

مواطنوه وحمبوه واحلمد هلل".
ويف �سوؤال عن ا�ستقبال النا�ض وفرحتهم بخر 
ـ  اهلل  ـ حفظه  ال�سريفني  خروج خادم احلرمني 
من امل�ست�سفى قال �سموه: "كما قلت لك احلمد 
هلل هذا يدل على حمبته عند �سعبه ويدل على 
مع  هو  يتعاطف  كما  معه  يتعاطف  �سعبه  اأن 
�سعبه واحلمد هلل هذه البالد يف نعمة وا�ستقرار 
وجل  عز  اهلل  بف�سل  وهذا  احلمد  وهلل  واأمن 
خادم  راأ�سها  على  التي  الدولة  هذه  بف�سل  ثم 
احلرمني ال�سريفني ـ �سلمه اهلل ـ وهو احلمد هلل 
دائماً لياًل نهاراً يعتني مبا يهم �سعبه ويو�سينا 
ظن  ُح�سن  عند  نكون  اأن  كم�سوؤولني  جميعاً 
بال�سحة  متعه  الذي  هلل  واحلمد  ال�سعب  هذا 

�سعب  م�ساعر  هلل  احلمد  ونرى  والعافية 
وبكل  اأنحائها  بكل  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ب�سفاء  وال�سرور  الفرحة  �سعور  هو  مناطقها 
خادم احلرمني ال�سريفني واحلمد هلل واأب�سرك 
وعافية  بخري  اأنه  جميعاً  املواطنني  واأب�سر 

احلمد هلل ويطمئنوا على ذلك اإن �ساء اهلل".
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خادم  مقام  اإىل  التهاين  يرفع  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سمو 
احلرمني ال�سريفني مبنا�سبة خروجه من امل�ست�سفى

�سمو اأمري منطقة الريا�س يعرب عن �سكره هلل العلي القدير 
على ما اأ�سبغه على خادم احلرمني ال�سريفني من نعمة ال�سفاء

جــدة ـ وا�ض
با�سمه  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  الفي�سل  خالد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 
ونيابة عن اأهايل املنطقة اأ�سمى اآيات التهاين والتريكات خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ مبنا�سبة مغادرته للم�ست�سفى �ساملاً معافى.
الفرحة  "اإن  وقال:  بال�سفاء،  ال�سريفني  احلرمني  خادم  على  َمنَّ  اأن  تعاىل  اهلل  �سموه  وحمد 
خا�سة". ب�سفة  املكرمة  مكة  منطقة  واأهايل  عامة  ب�سفة  ال�سعودي  ال�سعب  تغمر  املنا�سبة  بهذه 
ال�سحة  لبا�ض  عليه  يدمي  واأن  برعايته  ال�سريفني  احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  و�ساأل 

والعافية قائداً وبانياً للوطن الغايل وذخراً لالإ�سالم وامل�سلمني. 

الريا�ض ـ وا�ض
احلرمني  خادم  الريا�ض  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سطام  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  هناأ 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية التي 

اأجريت له ـ اأيده اهلل ـ وتكللت وهلل احلمد بالنجاح.
وقال �سموه: "ي�سرفني اأن اأرفع ملقامكم الكرمي - حفظكم اهلل - با�سمي ونيابًة عن اأهايل منطقة 
التي  اجلراحية  العملية  جناح  على  واالإخال�ض  الود  و�سادق  والتريكات  التهاين  اأ�سمى  الريا�ض 
اأجريت ملقامكم ال�سامي الكرمي، كما ي�سرين اأن اأنقل ملقامكم ما تلقيته من م�ساعر فيا�سة و�سادقة 
من اأبنائكم اأهايل منطقة الريا�ض الذين توا�سلوا معي لالطمئنان على �سحتكم الغالية واأل�سنتهم 
تلهج بالدعاء لكم بال�سحة والعافية وطول العمر". و اأعرب �سموه عن �سكره هلل العلي القدير على 
ما اأ�سبغه على خادم احلرمني ال�سريفني من نعمة ال�سفاء راجياً املوىل عز وجل اأن يحفظه ويرعاه 
برعايته ويدمي عليه ويدمي عليه نعمة ال�سحة والعافية ودوام التوفيق واأن يعينه على حتقيق ما 

يطمح اإليه من تطوير وبناء للرقي مبكانة اململكة ورفعتها.
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�سمو اأمري منطقة الق�سيم:
اأحمد اهلل �سبحانه وتعاىل على �سفاء خادم احلرمني ال�سريفني

�سمو اأمري منطقة احلدود ال�سمالية:
ال�سريفني  احلرمني  خادم  على  َمنَّ  اأن  على  تعاىل  اهلل  نحمد 
بال�سفاء وخروجه من امل�ست�سفى وهو يف اأمت �سحة واأح�سن حال

عرعر ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو االأمري عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال�سمالية  احلدود  منطقة  اأمري  م�ساعد  بن 
احلدود  منطقة  اأهايل  عن  ونيابة  با�سمه 
والتريكات  التهاين  اآيات  اآ�سمى  ال�سمالية 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم 
مبنا�سبة  ـ  اهلل  حفظه  �سعود-  اآل  عبدالعزيز 
�سعبه  اأبناء  على  املباركة  ال�سعيدة  اإطاللته 
ومغادرته   – اهلل  اأيده   - مغادرته  بعد  الكرمي 
للحر�ض  الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
وهلل  لل�سفاء  متاثل  اأن  بعد  بالريا�ض  الوطني 

بريدة  ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سموامللكي االأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم برقية تهنئة 
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه اهلل - بعد اأن َمنَّ اهلل عليه 

بال�سفاء وخروجه من امل�ست�سفى.
وقال �سموه: "اأحمد اهلل �سبحانه وتعاىل على �سفائكم وخروجكم من امل�ست�سفى، حتفكم عناية اهلل 

ورعايته �ساملاً معافى من كل �سر باإذن اهلل".
واأ�ساف �سمو اأمري منطقة الق�سيم: "وبهذه املنا�سبة ي�سرفني واأهايل منطقة الق�سيم اأن اأرفع لكم 
التهنئة والأبناء اململكة العربية ال�سعودية جميعاً، ولكل الوطن بكافة اأرجائه التهنئة والفرحة بهذه 

املنا�سبة العزيزة على قلوب اجلميع".
و�ساأل �سموه اهلل تعاىل خلادم احلرمني ال�سريفني طول العمر ومتام ال�سحة والعافية، راجياً اهلل اأن 

يدمي علي خادم احلرمني ال�سريفني نعمه ظاهرة وباطنة، واأن يحفظه ويرعاه.

له  اأجريت  التي  العملية اجلراحية  بعد جناح  واملنة  احلمد 
ـ حفظه اهلل ـ وتكللت بالنجاح وهلل احلمد.

َمنَّ على خادم  اأن  "اإننا نحمد اهلل تعاىل على  وقال �سموه: 
احلرمني ال�سريفني بال�سفاء وخروجه من امل�ست�سفى وهو يف 

اأمت �سحة واأح�سن حال".
اإىل  بالدعاء  ال�سمالية  احلدود  منطقة  اأمري  �سمو  وتوجه 
ال�سريفني  اأن ميد يف عمر خادم احلرمني  الباري عز وجل 
العار�ض  يجعل  واأن  والعافية  ال�سحة  ثوب  يلب�سه  واأن 

ال�سحي الذي مر به - اأيده اهلل ـ طهوراً - اإن �ساء اهلل - واأن ميده بعونه وتوفيقه ملوا�سلة م�سرية 
البناء املباركة يف بالدنا واأن يجعل كل ما قام ويقوم به من جهود مباركة واأعمال خريه جتاه اأمته 
اإنه ويل ذلك والقادر عليه. والق�سايا العربية واالإ�سالمية واالإن�سانية جمعاء يف موازين ح�سناته 
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�سمو اأمري منطقة حائل:
خادم  ب�سفاء  الغامرة  فرحته  عن  عرب  اأبناءه  بكافة  الوطن 

احلرمني ال�سريفني

�سمو اأمري منطقة جازان يهنئ خادم احلرمني ال�سريفني مبنا�سبة
مغادرته مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني

حائل ـ وا�ض
وا�سم  با�سمه  حائل  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  عبداملح�سن  بن  �سعود  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ب�سالمة  احلكيمة  للقيادة  التهاين  اآيات  اأ�سمى  حائل  منطقة  اأهايل 
للحر�ض  الطبية  لعزيز  عبدا  امللك  مدينة  من  معافى  �ساملاً  وخروجه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
الوطني بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بال�سحة والعافية وبعد جناح العملية اجلراحية التي اأجريت له حفظه اهلل.
اأبناءه واإن حائل بكل  "اإن الوطن بكافة  اأمري منطقة حائل يف ت�سريح �سحفي بهذه املنا�سبة:  وقال �سمو 
وال�سكر  باحلمد  القدير  العلي  هلل  وتتوجه  الكبرية  وبهجتها  الغامرة  فرحتها  عن  تعر  اأبناءها  م�ساعر 

واالمتنان وتهنئ الوطن قيادًة و�سعباً بهذا اليوم ال�سعيد واالإطاللة املباركة خلادم احلرمني ال�سريفني".
واأ�ساف �سموه قائاًل: "لقد اأثبتت خمتلف املواقف واالأحداث التي مرت على بالدنا وهلل احلمد مدى العالقة املتينة بني قيادة هذه البالد و�سعبه الويف 
وهي اأمنوذج فريد من نوعه يف العامل ومل ياأتي ذلك اإال بتوفيق اهلل �سبحانه وتعاىل وحر�ض قائد م�سرية هذه البالد املباركة خادم احلرمني ال�سريفني 
و�سمو ويل عهده االأمني على تطبيق ال�سريعة االإ�سالمية والقرب من اأبناء الوطن االأوفياء وكذلك حمبة ووفاء واإخال�ض اأبناء الوطن لوالة اأمرهم 

واإتباعهم تعليم ديننا االإ�سالمي وهذا كله من نعم اهلل على هذه البالد واأهلها".
ويف ختام ت�سريحه �ساأل اهلل باأن ميد خلادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني بال�سحة والعافية واأن يدمي على الوطن اأمنه وا�ستقراره ورفاهية �سعبه.

جازان ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمري منطقة جازان با�سمه  ونيابة عن 
اأهايل منطقة جازان اأ�سمى اآيات التهاين والتريكات خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ مبنا�سبة مغادرته مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�ض الوطني بالريا�ض بعد اأن 

َمنَّ اهلل �سبحانه عليه بال�سحة والعافية.
خلادم  اأرفع  اأن  وي�سعدين  يل  "يطيب  املنا�سبة:  بهذه  ال�سعودية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  �سموه  وقال 
احلرمني ال�سريفني ـ اأيده اهلل ـ اأ�سمى اآيات التهاين والتريكات مبنا�سبة مغادرته ملدينة امللك عبدالعزيز 
الطبية للحر�ض الوطني بالريا�ض واأن اأعر عن م�ساعر الفرح وال�سرور التي عر عنها اأبناء منطقة جازان مبغادرته - اأيده اهلل -  للم�ست�سفى بعد اأن 

َمنَّ اهلل عليه  بنجاح العملية اجلراحية التي اأجريت له حفظه اهلل".
واأ�ساف �سموه: "وال ي�سعنا يف هذا املقام اإال اأن نهنئ اأنف�سنا جميعاً بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ونحمد اهلل على ما من به عليه من �سفاء و�سحة وعافية وما 
عم اأبناء املنطقة خا�سة والوطن ب�سفة عامة من م�ساعر الفرح والغبطة وال�سرور مبتهلني اإىل اهلل العلي القدير اأن ي�سبغ عليه لبا�ض ال�سحة والعافية 

ويحفظه لنا �ساملاً من كل مكروه".
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ال�سحة  مبوفور  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ميتع  اأن  اهلل  اأ�ساأل  ال�سرقية:  املنطقة  اأمري  �سمو 
والعافية.. ويطيل يف عمره ليوا�سل م�سرية التطور والنماء

�سمو اأمري منطقة تبوك: اجلميع اأبدى م�ساعر الغبطة وال�سرور مبتهلني 
وتوفيقه بعونه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ميد  اأن  القدير  للموىل 

الدمام ـ وا�ض
ونيابة عن  با�سمه  ال�سرقية،  املنطقة  اأمري  بن عبدالعزيز  فهد  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�سمو  رفع �ساحب 
اأهايل املنطقة ال�سرقية التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�ساحب 
 - الدفاع  الوزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد  �سعود ويل  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  االأمري  امللكي  ال�سمو 
حفظهما اهلل - ولالأ�سرة املالكة الكرمية ولل�سعب ال�سعودي كافة مبنا�سبة �سفائه بعد العملية اجلراحية التي 

َّ احلمد واملنة. اأُجريت له "يحفظه اهلل" وتكلَّلت بالنجاح وهلللِ
بن  امللك عبداهلل  ال�سريفني  �سيدي خادم احلرمني  قائد م�سريتنا  َمنَّ على  الذي  اهلل  "نحمد  �سموه:  وقال 
 - روؤيته  بعد  �سعادته  عن  قيادته  مع  املتالحم  الويف  ال�سعب  هذا  اأفراد  جميع  عر  وقد  بال�سفاء  عبدالعزيز 

يحفظه اهلل - وهو �ساملاً معافى".
واأ�ساف �سموه: "اأ�ساأل اهلل اأن ميتع �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مبوفور ال�سحة 
والعافية ويطيل يف عمره ليوا�سل م�سرية التطور والنماء وي�سدد خطاه ملا فيه م�سلحة هذه البالد واأهلها".

تبوك ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك با�سمه ونيابة عن اأهايل 
منطقة تبوك كافة اأ�سدق التهاين والتريكات ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع مبنا�سبة مغادرة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�ض الوطني.
وقال �سموه يف برقية التهنئة التي رفعها ل�سمو ويل العهد: "ي�سرفني اأن اأرفع لكم اأ�سدق التهاين مبنا�سبة 

مغادرة خادم احلرمني ال�سريفني - اأيده اهلل - مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�ض الوطني".
الطيبة  اللحظات  هذه  ال�سعودي  ال�سعب  اأبناء  اإخوانهم  مع  تبوك  منطقة  اأبناء  عا�ض  "لقد  �سموه:  واأ�ساف 
فرحني م�ستب�سرين بعد اأن َمنَّ اهلل تعاىل على القائد الوالد موفور ال�سحة والعافية، حيث اأبدي اجلميع م�ساعر الغبطة وال�سرور مبتهلني للموىل 
القدير اأن ميده بعونه وتوفيقه لتتوا�سل مب�ساندتكم وعونكم م�سرية اخلري التي يقودها خادم احلرمني ال�سريفني و�سموكم - اأدامكم اهلل - خلدمة 

ال�سعب الويف ورفعة الوطن العزيز وت�ستمر اجلهود املخل�سة ملا فيه ن�سرة لالإ�سالم وامل�سلمني.. واهلل يحفظكم ويرعاكم".
ويف ذات ال�سياق ا�ستقبل �سموه م�ساء يوم االأحد 03 �سفر 1434هـ املوافق 16 دي�سمر 2012م، يف منزله بتبوك اأهايل املنطقة حا�سرة وبادية وم�سائخ 
القبائل وامل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني الذين هنئوا �سموه مبنا�سبة خروج خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعودـ  حفظه 
اهلل ـ من مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�ض الوطني بعد جناح العملية اجلراحية التي اأجراها - اأيده اهلل - ومّن اهلل عليه بال�سفاء والعافية.
ال�سحة  ال�سريفني ثوب  يلب�ض خادم احلرمني  اأن  املواىل عز وجل  �سائلني  املنطقة،  اأرجاء  التي عمت  الغامرة  �سعادتهم وفرحتهم  وعر اجلميع عن 

والعافية واأن يطيل يف عمره.
وحتدث �سمو اأمري املنطقة مع اجلميع، وقال: "اإن ما اأبداه اجلميع من م�ساعر �سادقة وفرحة غامرة عمت جميع اأنحاء اململكة عند م�ساهدتهم خادم 
احلرمني ال�سريفني وهو يغادر امل�ست�سفى لي�ض بغريب من �سعب عظيم لقيادة عظيمه الأنه زعيم وقائد وويل اأمر هذه البالد"، داعياً اهلل تعاىل اأن 

يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني وال�سعب ال�سعودي الكرمي.
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الباحة ـ وا�ض
ال�سعادة  بالغ  عن  الباحة،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�ساري  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعرب 
وال�سرور مقرونة باحلمد هلل �سبحانه وتعاىل وال�سكر له باأن َمنَّ على خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ بال�سفاء وخروجه ـ اأيده اهلل ـ من امل�ست�سفى عقب العملية اجلراحية التي اأجريت 

ملقامه الكرمي وتكللت وهلل احلمد بالنجاح.
وقال �سموه: "لقد كان خلروجه ـ يحفظه اهلل ـ كبري االأثر وال�سرور وال�سعادة يف نفو�ض اأبناءه املواطنني الذين 
ا�ستب�سروا ب�سفاء والدهم"، �سائاًل �سموه اهلل العلي القدير اأن ميد يف عمر خادم احلرمني ال�سريفني واأن يلب�سه 

ثوب ال�سحة والعافية ليوا�سل دوره الريادي جتاه اأمته االإ�سالمية والعربية.

اجلوف ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - مبنا�سبة مغادرته امل�ست�سفى بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بال�سفاء.
واأعرب �سموه با�سمه وا�سم اأهايل منطقة اجلوف عن التهنئة والدعوات ال�سادقة للملك املفدى باأن ميتعه اهلل 

�سمو اأمري منطقة اجلوف يرفع التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني 

�سمو اأمري منطقة الباحة يعرب عن �سعادته ب�سفاء خادم احلرمني ال�سريفني

اأبهــا ـ وا�ض
عن  ونيابة  با�سمه  ع�سري  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  االمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عر 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بروؤية  عينيه  باكتحال  قلبه  مالأت  التي  الغامرة  ال�سعادة  عن  املنطقة  اأهايل 
ـ  اأن �سالمته  �سليماً معافى، م�سرياً اىل  امل�ست�سفى  يغادر  ـ وهو  ـ حفظه اهلل  �سعود  اآل  العزيز  عبد اهلل بن عبد 

الكبري. قبل  ال�سغري  - هي مبتغى  اهلل  حفظه 
وقال �سمو اأمري منطقة ع�سري: "اإن �سالمة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ن�سجت 
االأفراح على قلوب اأهايل منطقة ع�سري �سغريهم وكبريهم، واإننا كلنا على قلب واحد ول�سان واحد نقول اأدامك اهلل 
لنا يا قائدنا، فقد وهبت �سعبك وقتك و�سحتك وجعلتهم �سغلك ال�ساغل الذي ال تفتاأ عنه طيلة ال�سنني املا�سية".
وخوفها،  بولهها  حتر�سك  النبيل  امللك  اأيها  عليك  �سعبك  اأعني  تظل  اأن  بغريب  "لي�ض  �سموه:  واأ�ساف 
فقد  ل�سعبك،  املعي�سية  احلياة  تنمية  جمال  يف  كثرية  واإ�سهاماتك  راحتهم  وعلى  عليهم  وولهك  حر�سك  يف  ال�سّباق  ـ  اهلل  حفظك  ـ  كنت  فقد 
يف  العمالقة  امل�ساريع  اأن�ساأت  فقد  املواطن  ل�سالح  جلها  يف  وكانت  التوقعات  فاقت  هائلة  مبيزانيات  املا�سية  القليلة  �سنواتها  خالل  اململكة  مّرت 
املواطن". براحة  املتعلقة  احلياة  جوانب  كافة  حت�سني  على  جاهداً  وعملت  املدن  قبل  للهجر  التنمية  و�سرّيت  اململكة  وحمافظات  مدن  جميع 
واأكد �سمو اأمري منطقة ع�سري اأن عالقة احلب التي جتمع �سعب اململكة العربية ال�سعودية مبلكها هي عالقة حب اأ�سيلة باأ�سالة �سحاريها و�ساخمة 
ب�سموخ جبالها، مما اأبهر العامل اأجمع واأوقفهم موقف الذهول اأمام هذا احلب الكبري والذي هو اأبلغ ما يكون يف �سدقه وعفويته حني نرى ال�سغري 

يلهج با�سم مليكه حباً �سادقاً.
واختتم �سموه ت�سريحه قائاًل: "اأيها االأب احلاين دمت اأباً حانياً الأبنائك وحمبيك ال�سغوفني بحبك وقربك و�سالمتك وعافيتك اأدامك اهلل لنا قائداً 

حراً اأبياً واألب�سك ثوب العافية وال�سالمة".

�سمو اأمري منطقة ع�سري: �سالمة خادم احلرمني ال�سريفني ن�سجت الأفراح على  قلوب اأهايل 
منطقة ع�سري �سغريهم وكبريهم
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املدينة املنورة ـ وا�ض
عبدالعزيز  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 
املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن 
املنورة التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
اهلل  َمنَّ  اأن  بعد  امل�ست�سفى  مغادرته  مبنا�سبة   -

عليه بال�سفاء والعافية.
منطقة  اأهايل  وا�سم  با�سمه  �سموه  واأعرب 
ال�سادقة  والدعوات  التهنئة  عن  املنورة  املدينة 
ال�سحة  مبوفور  اهلل  ميتعه  باأن  املفدى  للملك 

�سمو اأمري منطقة املدينة املنورة: مظـاهر الفرح والغبطة عمت منطقة املدينة املنورة 
بجميـع حمـافظــاتهـــا ومـراكـزهـا وهـجـرهـا مبنا�سبة �سفاء خادم احلرمني ال�سريفني

مظاهر  عمت  �سموه:"لقد  وقال  والعافية، 
املدينة  اأبنائكم مبنطقة  والغبطة جميع  الفرح 
املنورة بجميع حمافظاتها ومراكزها وهجرها، 
وهم جميعاً يلهجون باحلمد وال�سكر للباري عز 
وجل على ما اأنعم به عليكم - رعاكم اهلل - من 
نعمة ال�سحة والعافية، واأكفهم ترتفع للموىل 
عز وجل بالدعاء ملقامكم ال�سامي الكرمي بطول 
البناء  م�سرية  لتوا�سلوا  يعينكم  واأن  العمر 
يحفظكم  واأن  الغايل،  الوطن  هذا  يف  والنماء 

عزاً وذخراً وعوناً جلميع اأبنائكم".

�سمو وزير ال�سوؤون البلدية والقروية:
�سفاء خادم احلرمني ال�سريفني منا�سبة  اأبرزت اأبلغ �سور التالحم والنتماء

الريا�ض ـ وا�ض
البلدية  ال�سوؤون  وزير  عبدالعزيز  بن  متعب  بن  من�سور  الدكتور  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 
والقروية با�سمه وا�سم من�سوبي وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية واالأمانات والبلديات واملجال�ض البلدية 
يف جميع اأنحاء اململكة، التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود بنجاح 

العملية اجلراحية التي اأجريت له "رعاه اهلل".
وقال �سموه يف برقيتني رفعهما خلادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل - اإن 
هذه املنا�سبة اأظهرت ما يكنه اأبناء هذا الوطن الغايل لقيادته الر�سيدة من عمق املحبة و�سادق الوفاء 
واأبرزت اأبلغ �سور التالحم واالنتماء ولقد جاوزت الفرحة حدود هذا الوطن الغايل لتبلغ �ستى اأقطار 
�سالم. رجل  بو�سفه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مكانة  موؤكدة  وال�سديقة  واالإ�سالمية  العربية  الدول 
واأ�ساف �سموه: "اإن اإطاللة خادم احلرمني ال�سريفني على اأبنائه املواطنني كانت حلظات ال تن�سى حيث 
�سعد الوطن وا�ستب�سر املواطن وهو يرى امللك املفدى، وقد اأ�سبغ اهلل عليه نعمة ال�سحة والعافية بنجاح 

العملية اجلراحية التي اأجريت له - حفظه اهلل - فلله احلمد وال�سكر على ذلك".

مبوفور ال�سحة والعافية، وقال �سموه: "اإن �سفاءكم هو �سفاء وطن باأكمله، فاجلميع هنا يف منطقة اجلوف كما يف �سائر اأرجاء اململكة يرفعون اأكفهم 
بالدعاء اأن مَينَّ اهلل عليكم بال�سفاء العاجل، ونحمده اأن قد اأجيبت دعوتهم، وندعو اهلل عز وجل اأن ي�سبغ عليكم لبا�ض ال�سحة والعافية لتوا�سلوا 

م�سرية البناء يف �ستى املجاالت على اأر�ض هذه البالد الطاهرة".

��� ������� ����� ������.indd   18 09/01/2013   02:43:00 �



19
األخـبــــار

الريا�ض ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�ض الهيئة العامة لل�سياحة 
واالآثار با�سمه وا�سم اأع�ساء جمل�ض اإدارة الهيئة وكافة من�سوبيها التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - مبنا�سبة خروجه من امل�ست�سفى �ساملاً معافى 

بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بوافر ال�سحة والعافية بحمد اهلل.
وقال �سموه: "لقد كان خلروجه - اأيده اهلل - كبري االأثر وال�سرور وال�سعادة يف نفو�ض اأبناءه املواطنني 
الذين ا�ستب�سروا ب�سفاء قائد م�سرية هذا البالد"، �سائاًل �سموه اهلل العلي اأن ميد يف عمر خادم احلرمني 
ال�سريفني واأن يلب�سه ثوب ال�سحة والعافية ليوا�سل دوره الريادي جتاه اأمته االإ�سالمية والعربية.

رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار:
خروج خادم احلرمني ال�سريفني من امل�ست�سفى له كبري الأثر وال�سرور وال�سعادة يف نفو�س 

اأبناءه املواطنني 

واأبنائي من  املعلمني واملعلمات  واأخواتي من  اإخواين  اأ�سارك  والتعليم:  �سمو وزير الرتبية 
الطالب والطالبات الفرحة التي يحملونها يف قلوبهم 

الريا�ض ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو االأمري في�سل بن عبد اهلل بن حممد وزير الرتبية والتعليم احلمد والثناء هلل عز وجل بعد 
اأن َمنَّ بف�سله وكرمه على خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود ـ اأيده اهلل ـ بال�سفاء 
ومغادرة مدينة امللك عبد العزيز الطبية يف احلر�ض الوطني، وقدم �سموه با�سمه وا�سم من�سوبي وزارة الرتبية 
والتعليم من املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات وموظفي الوزارة كافة التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني ـ 

اأيده اهلل ـ بهذه املنا�سبة.
ابت�سامة  الوطن  هذا  اأبناء  على وجوه  ارت�سمت  وقد  ال�سدور،  واأثلجت  القلوب  "اإنها فرحة مالأت  �سموه:  وقال 
الر�سا، وعروا عن �سعادتهم بدعواتهم ال�سادقة، واأمنياتهم الكرمية باأن يحفظ اهلل خادم احلرمني ال�سريفني 

ويدمي عليه موفور ال�سحة والعافية".
واأ�ساف �سموه: "لقد �سهد م�ست�سفى امللك فهد باحلر�ض الوطني الذي اأجريت فيه خلادم احلرمني ال�سريفنيـ  اأيده 
اهللـ  العملية اجلراحية توافد جموع املواطنني من كل مناطق وحمافظات اململكة، ليطماأنوا على �سحته وي�ساركوا 
لقائد م�سريتنا حفظه اهلل". الوطن  اأبناء وبنات هذا  الذي يحمله  املتما�سك، واحلب  الن�سيج االجتماعي  تاأكيد لهذا  الغامرة، وهو  الفرحة  يف هذه 
وقال �سموه: "اإنني اأ�سارك اإخواين واأخواتي من املعلمني واملعلمات واأبنائي من الطالب والطالبات الفرحة التي يحملونها يف قلوبهم وما يعرون عنه 

من م�ساعر احلب والوالء خلادم احلرمني ال�سريفني".
ـ حفظه  اآل �سعود  اآيات التهنئة والتريكات ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبد العزيز  اأ�سمى  اأرفع  "بهذه املنا�سبة الكرمية  واأ�ساف �سموه: 
اهلل ـ ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، والأ�سحاب ال�سمو امللكي االأمراء اإخوان واأخوات واأجنال خادم احلرمني ال�سريفني ـ اأيده اهلل ـ 

ولل�سعب ال�سعودي النبيل، متمنياً اأن يدمي اهلل على هذا الوطن نعمة االأمن واالإميان يف ظل قيادته الكرمية".
ويف �سياق مت�سل قال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الرتبية والتعليم اإن �سمو وزير الرتبية والتعليم وجه املعنيني يف وزارة الرتبية والتعليم كافة باإتاحة 
الفر�سة للمعلمني واملعلمات والطالب والطالبات للتعبري عن م�ساعرهم واأن يكون التعبري بهذه املنا�سبة تعبرياً عفوياً يج�سد الفرحة ب�سفاء خادم 

احلرمني ال�سريفني ـ اأيده اهلل ـ ويعزز اللحمة الوطنية، ويحقق االأهداف الرتبوية والتعليمية.

��� ������� ����� ������.indd   19 09/01/2013   02:43:00 �



20
األخـبــــار

�سمو اأمري منطقة جنران:
نحمد اهلل تعاىل ون�سكره اأن َمنَّ على خادم احلرمني ال�سريفني بنعمة ال�سفاء

جنران ـ وا�ض
توجه �ساحب ال�سمو امللكي االمري م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة جنران بالثناء 
وال�سكر هلل تعاىل مبنا�سبة مغادرة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
بال�سحة  عليه  اهلل  َمنَّ  اأن  بعد  الوطني  للحر�ض  الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة   - اهلل  حفظه   -

والعافية وبعد جناح العملية اجلراحية التي اأجريت له حفظه اهلل.
وقال �سموه يف ت�سريح لوكالة االنباء ال�سعودية: "نحمد اهلل تعاىل ون�سكره اأن َمنَّ على �سيدي خادم 
احلرمني ال�سريفني بنعمة ال�سفاء ومغادرته مدينة امللك عبدالعزيز الطبية وهو وهلل احلمد يف اأح�سن 
حال، وال �سك اأننا جميعاً اأبناء اململكة يف غاية ال�سعادة وال�سرور كما كنا باالأم�ض القريب بعد جناح العملية".
واأ�ساف �سمو االأمري م�سعل بن عبداهلل: "اإن مكانة امللك املفدىـ  حفظه اهللـ  يف قلوب اأبناء اململكة قاطبة 
توؤكد ما يحظى به من تقدير وحمبة وما توافد اجلميع ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية لالإطمئنان 
عليه، اإال دليل على ذلك ولقد مل�ست م�ساعر اجلميع عامة وم�ساعر اأبناء منطقة جنران خا�سة بعد 
اإعالن مغادرة �سيدي للم�ست�سفى التي جت�سد مدى احلب والوالء والوفاء وكذلك ما قام به ـ حفظه 
اهلل ـ من توجيه ال�سكر الأبنائه وبناته من �سعب اململكة على م�ساعرهم النبيله جتاهه واأ�ساأل املوىل 
جلت قدرته اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني ويلب�سه ثوب ال�سحة والعافية اإنه �سميع جميب".

�سمو وزير الداخلية: 
اأرفع ملقامكم ال�سامي با�سمي وا�سم اأبنائكم رجال الأمن خال�س التهنئة على �سالمتكم

الريا�ض ـ وا�ض
رفع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اأ�سمى اآيات التهاين 
والتريكات خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - مبنا�سبة 

�سفائه وخروجه من امل�ست�سفى �ساملاً معافى بحمد اهلل.
وحمد �سموه اهلل تعاىل على ما َمنَّ به على خادم احلرمني ال�سريفني من موفور ال�سحة وال�سالمة 
والعافية وعلى ما تف�سل به على اأبناء ال�سعب ال�سعودي الويف بروؤية حميا امللك املفدى �ساملاً معافى 

وهم الذين اأحبوه كما اأحبهم.
وقال �سمو وزير الداخلية: "ي�سرفني اأن اأرفع ملقامكم ال�سامي الكرمي با�سمي وا�سم اأبنائكم رجال 
على  واالمتنان  الود  م�ساعر  و�سادق  التهنئة  بخال�ض  الداخلية  وزارة  من�سوبي  وعموم  االأمن 

�سالمتكم وجتاوزكم العار�ض ال�سحي الذي اأمل بكم".
ال�سحة  لبا�ض  الدوام  على  ال�سريفني  احلرمني  خادم  يلب�ض  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  �سموه  و�ساأل 
والعافية واأن ميد يف عمره ويدميه ذخراً لالإ�سالم و�سنداً للم�سلمني وعزاً ل�سعبه ووطنه الكرمي.
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سمو األمير محمد بن نايف يتشرف بأداء القسم أمام 
خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية

جدة ـ وا�ض
ت�ســـرف بـــاأداء الق�ســـم اأمـــام خـــادم احلرمني ال�سريفني امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل �سعـــود - حفظه اهلل - يف 
ق�ســـره بجـــدة يـــوم الثالثاء 21 ذو احلجة 1433هـ املوافق 6 نوفمـــر 2012م، �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
بـــن نايـــف بن عبدالعزيـــز مبنا�سبة �سدور االأمر امللكـــي الكرمي بتعيني �سموه وزيراً للداخليـــة قائاًل: "ب�سم اهلل 
الرحمـــن الرحيـــم، اأق�ســـم بـــاهلل العظيم اأن اأكـــون خمل�ساً لديني ثم ملليكـــي وبالدي، واأن ال اأبوح ب�ســـر من اأ�سرار 

الدولة، واأن اأحافظ على م�ساحلها واأنظمتها، واأن اأوؤدي اأعمايل بال�سدق واالأمانة واالإخال�ض.
بعـــد ذلـــك ت�سرف �سمو وزير الداخلية بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني الذي هناأه بهذه املنا�سبة، متمنياً 

ل�سموه التوفيق والنجاح يف خدمة دينه ووطنه.
من جهته اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز عن �سكره وتقديره خلادم احلرمني 

ال�سريفني على ثقته الكرمية داعياً اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يوفقه ليكون عند ُح�سن الظن به.
ح�ســـر اأداء الق�ســـم �ساحـــب ال�سمـــو امللكي االأمـــري بندر بن �سلطـــان بن عبدالعزيـــز رئي�ض اال�ستخبـــارات العامة 
االأمني العام ملجل�ض االأمن الوطني و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير الدولة 

ع�سو جمل�ض الوزراء رئي�ض احلر�ض الوطني.
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مجال  في  النوايا  مذكرة  يوقع  الداخلية  وزير  سمو 
الداخلية  الشؤون  وزير  األمني مع معالي  التعاون 

بجمهورية سنغافورة

الريا�ض ـ وا�ض
وقع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يف مكتب �سموه بوزارة الداخلية 
يف الريا�ض م�ساء يوم االثنني 19 حمرم 1434هـ، مذكرة النوايا يف جمال التعاون االأمني مع معايل نائب رئي�ض 

الوزراء الوزير املن�سق لالأمن القومي وزير ال�سوؤون الداخلية بجمهورية �سنغافورة تيوت�سي هني.
وياأتي توقيع هذه املذكرة يف اإطار العالقات الودية التي تربط بني اململكة و�سنغافورة واهتمام وزارتي الداخلية 
يف البلديـــن ال�سديقني للتعاون املتبـــادل يف جمال مكافحة االإرهاب واجلرمية املنظمة وغ�سل االأموال واالجتار 

غري امل�سروع يف املخدرات واجلرائم املعلوماتية.
وكان �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز قد عقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع نائب رئي�ض 
الوزراء ال�سنغافوري لالأمن القومي ح�سرها اأع�ساء الوفدين من اجلانب ال�سعودي وال�سنغافوري مت فيها بحث 
عـــدد مـــن املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك بني اململكـــة وجمهورية �سنغافورة وما يعزز ويحقق اأهداف التعاون 
بـــني وزارتـــي الداخليـــة يف البلدين، عقب ذلك ح�ســـر اأع�ساء اجلانبني حفـــل الع�ساء الذي اأقيم بهـــذه املنا�سبة.
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األقدم  الوكيل  معالي  يستقبل  الداخلية  وزير  سمو 
لوزارة الداخلية العراقية

الريا�ض ـ وا�ض
التقـــى �ساحـــب ال�سمـــو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز وزيـــر الداخلية مبكتب �سموه بالوزارة يوم 
االأربعاء 14 حمرم 1434هـ، معايل الوكيل االأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان هادي االأ�سدي والوفد املرافق. 
ومت خـــالل اللقـــاء تبـــادل وجهـــات النظر حـــول العالقات االأمنيـــة والتاأكيد علـــى الرغبة يف توطيدهـــا مبا يكفل 

حتقيق االأمن واال�ستقرار يف البلدين ال�سقيقني.
واأكـــد اجلانبـــان علـــى تفعيل اتفاق التعاون بني اململكة والعراق يف جمـــال اخت�سا�ض وزارتي الداخلية املوقع بني 
البلديـــن، وبحـــث اجلانبان مو�سوع ال�سجناء يف البلدين، ومتكني ذوي ال�سجناء املحكوم عليهم من لقاء اأبنائهم 
واالطمئنـــان عليهـــم، اعتبـــارا للجوانب االإن�سانية، وتهيئـــة الظروف املالئمة لل�سجنـــاء لالندماج يف جمتمعهم، 
وقد اتفق اجلانبان على ت�سكيل جلنة م�سرتكة جتتمع يف مدينة الريا�ض خالل �سهر من تاريخه لتفعيل عملية 
نقـــل املحكـــوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية يف اإطار االتفاقيـــات االإقليمية والثنائية بني البلدين، اأو وفق مبداأ 

املعاملة باملثل ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة والقوانني يف البلدين ال�سقيقني.
ح�ســـر اللقـــاء معـــايل وكيـــل وزارة الداخلية الدكتور اأحمـــد بن حممد ال�ســـامل ومعايل نائب مديرعـــام املباحث 

العامة الفريق خالد بن علي احلميدان، و�سفري جمهورية العراق لدى اململكة الدكتور غامن اجلميلي.
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سمو وزير الداخلية ينقل تعازي القيادة لذوي شهيدي 
الواجب فهد الحمندي ومحمد منيع

جازان ـ وا�ض
نقـــل �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري حممد بن نايف بـــن عبدالعزيز وزيـــر الداخلية تعازي وموا�ســـاة خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك 
عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود و�سمو ويل عهـــده االأمنيـ  حفظهما اهللـ  لـــذوي �سهيدي الواجب اجلنـــدي اأول فهد بن ح�سني فهد 
احلمنـــدي واجلنـــدي اأول حممـــد بن ح�سن علـــي منيع )من من�سوبي حر�ض احلـــدود( الذين توفيا يوم االثنـــني 20 ذو احلجة 1433هـ 

املوافق 05 نوفمر 2012م اأثناء تاأديتهما عملهما يف دورية حلر�ض احلدود يف حمافظة �سرورة مبنطقة جنران.
والتقـــى �سمـــوه يف مقـــر قيادة حر�ض احلدود بجازان يوم اخلمي�ض 23 ذو احلجـــة 1433هـ، بذوي �سهيدي الواجب حيث نقل لهم تعازي 
القيـــادة الر�سيـــدة يف وفـــاة اجلنديـــني اللذيـــن ا�ست�سهدا وهما يقدمـــان واجب الدفاع عن الديـــن ثم املليك والوطـــن، معرباً عن �سرف 

وفخر اجلميع مبا قاما به وما يقوم به رجال االأمن يف خمتلف القطاعات من مهام واأعمال للدفاع عن الوطن وحماية حدوده.
�سهـــداء  واأ�ســـر  ذوو  فيهـــم  مبـــن  املواطنـــني  اأبناءهـــم  يهـــم  مـــا  لـــكل  الدائمـــة  ومتابعتهـــا  الر�سيـــدة  القيـــادة  حر�ـــض  �سمـــوه  واأكـــد 
وال�سلـــوان. ال�ســـر  وذويهمـــا  اأهلهمـــا  ويلهـــم  ورحمتـــه  مبغفرتـــه  الواجـــب  �سهيـــدي  يتغمـــد  اأن  تعـــاىل  اهلل  �سائـــاًل  الواجـــب 
من جانبهم عر ذوي ال�سهيدين عن �سكرهم وتقديرهم لوالة االأمر ـ اأيدهم اهلل ـ على ما يولونه من رعاية واهتمام وم�ساركة دائمة 
للمواطنـــني يف خمتلـــف املواقف والظروف، كما قدموا ال�سكر ل�سمـــوه على م�ساركته وتعازيه لهم، موؤكدين اأن اأبناءهم ودماءهم فداء 

للوطن، وجميء �سموه لنقل تعازي القيادة فخر واعتزاز لهم، �سائلني اهلل تعاىل اأال يري اجلميع اأي مكروه.
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أمين  لمعالي  شكره  يوجه  الداخلية  وزير  سمو 
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

الريا�ض ـ وا�ض
وجه �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئي�ض اللجنة الوطنية ملكافحة 
املخدرات �سكره ملعايل اأمني عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات الدكتور مفرج بن �سعد احلقباين وللعاملني 
يف اأمانـــة اللجنة الوطنية ملكافحة املخـــدرات، مثمناً اجلهود الطيبة واملتمثلة يف الدرا�سات التطبيقية وامليدانية 
واحلمـــالت التثقيفيـــة والرامج التدريبيـــة وامللتقيات العلمية التي اأ�سهمت يف حتقيـــق االأهداف االإ�سرتاتيجية 

الوطنية ملكافحة املخدرات.
وقـــد ثمـــن اأمـــني عام اللجنة الوطنيـــة ملكافحة املخـــدرات اإ�سادة �سموه الكـــرمي وعر عن �سكـــره وتقديره و�سكر 
من�سوبـــي االأمانـــة لهـــذه اللفتـــة الكرميـــة التي تاأتي امتـــداداً الهتمـــام �سموه ودعمـــه الكبري وتوجيهاتـــه الأمانة 

اللجنة لتقوم مبهامها املناطة بها على الوجه االأكمل.

��� ������� ����� ������.indd   25 09/01/2013   02:43:02 �



26
األخـبــــار

سمو وزير الداخلية ووزير الداخلية اليمني يعقدان 
جلسة مباحثات رسمية

الريا�ض ـ وا�ض
عقدت يف الريا�ض م�ساء يوم االأحد 03 �سفر 1434هـ املوافق 16 دي�سمر 2012م، جل�سة مباحثات ر�سمية برئا�سة 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعايل وزير الداخلية باجلمهورية 

اليمنية اللواء الدكتور عبدالقادر بن حممد قحطان، بح�سور اأع�ساء من اجلانبني ال�سعودي واليمني.
وجرى خالل اجلل�سة بحث عدد من املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك بني اململكة واجلمهورية اليمنية يف اإطار 

العالقات الودية التي تربط البلدين ال�سقيقني.
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سمو وزير الداخلية رئيسًا فخريًا للجنة “تراحم”

الريا�ض ـ وا�ض
وافـــق �ساحـــب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على قبول الرئا�سة الفخرية 

للجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم واأ�سرهم "تراحم".
اأو�سح ذلك لوكالة االأنباء ال�سعودية معايل وزير ال�سوؤون االجتماعية رئي�ض جلنة "تراحم" الدكتور يو�سف بن 

اأحمد العثيمني.
وتوجـــه معاليـــه بجزيل ال�سكر ووافر االمتنان ل�سموه الكرمي على هذه اللفتـــة االإن�سانية الكرمية جتاه اللجنة 
والفئـــات التـــي ترعاها وهم: نزالء ال�سجون واملفرج عنهم واأ�سر ال�سجنـــاء، موؤكداً اعتزازه وكافة اأع�ساء جمل�ض 
االإدارة وفروع اللجنة يف املناطق واملحافظات كافة ومن�سوبيها وامل�ستفيدين من خدماتها يف كافة مناطق اململكة 

برعاية �سموه الكرمي الفخرية للجنة.
واأكـــد اأن هـــذه اللفتة مـــن �سمو وزير الداخلية تاأتي امتداداً لدعمه لهذه اللجنة منـــذ اإن�سائها، وتاأكيداً ملا يجده 
نـــزالء ال�سجـــون واأ�سرهـــم من �سموه الكـــرمي من رعاية واهتمام و�سيكون لها عظيم االأثـــر يف دعم اأعمال اللجنة 

وبراجمها مادياً ومعنوياً.

��� ������� ����� ������.indd   27 09/01/2013   02:43:03 �



28
األخـبــــار

الريا�ض ـ وا�ض
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز 
وزيـــر الداخليـــة اأن تبنـــي �ساحـــب ال�سمو امللكي االأمـــري نايف بن 
عبدالعزيـــز - رحمـــه اهلل - اإن�ســـاء جائـــزة عامليـــة تعنـــى بال�سنـــة 
النبويـــة جـــاء انطالقاً مـــن اهتمامه -رحمـــه اهلل - بكل ما يخدم 
م�ســـدري الت�سريـــع كتـــاب اهلل و�سنـــة نبيـــه �سلى اهلل عليـــه و�سلم 
وامتـــداداً جلهـــوده يف دعـــم العلـــم ورعايتـــه، لتحقـــق مب�سيئة اهلل 
وف�سلـــه اأهدافهـــا النبيلة ومقا�سدهـــا ال�سامية، وتـــرز حما�سن 

الدين العظيم و�سالحيته لكل زمان ومكان.
وقال �سموه يف ت�سريح مبنا�سبة احلفل اخلتامي جلائزة نايف بن 
عبدالعزيز اآل �سعود العاملية لل�سنة النبوية والدرا�سات االإ�سالمية 
املعا�سرة يف دورتها ال�ساد�سة لعام 1434هـ: "اإن اجلائزة اأ�سهمت يف 
�سحـــذ همم الباحثني يف جمـــاالت الدرا�سات االإ�سالمية املعا�سرة 
واملفكريـــن  العلمـــاء  �سفـــوة  دوراتهـــا  مو�سوعـــات  مـــع  وتفاعـــل 
والباحثـــني مـــن خمتلـــف اأنحاء العـــامل، فاأ�سحت م�ســـدراً منرياً 
الإحياء ال�سنة النبوية املطهرة واتخذت من املدينة املنورة مهاجر 
ر�ســـول اهلل �سلـــى اهلل عليـــه و�سلم مقـــراً لها، فنالت �ســـرف املكان 
ونبـــل الر�سالـــة وكر�ســـت خال�ض جهودهـــا واأن�سطتهـــا وفعالياتها 
ومغاربهـــا". االأر�ـــض  م�ســـارق  يف  وامل�سلمـــني  لالإ�ســـالم  خدمـــة 

النبويـــة  ال�سنـــة  "تفـــردت اجلائـــزة يف خدمـــة  �سمـــوه:  واأ�ســـاف 
املطهـــرة، امل�ســـدر الثـــاين مـــن م�ســـادر الت�سريـــع االإ�سالمـــي بعد 
القـــراآن الكـــرمي، كمـــا اأن ال�سنة النبويـــة هي التطبيـــق العملي ملا 
جـــاء يف كتـــاب اهلل �سواء كانـــت قواًل اأو فعـــاًل اأو تقريراً من ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم".
واأو�ســـح �سمـــو وزير الداخليـــة اأن اململكة - بحمـــد اهلل وتوفيقه - 
كان لهـــا ال�سبـــق يف االعتناء بال�سنـــة ال�سريفة، و�ســـرية امل�سطفى 
�سلـــى اهلل عليه و�سلم قدمياً وحديثاً، فقد اتخذت ال�سنة النبوية 
مقرونـــة بكتـــاب اهلل منهجـــاً واأ�سا�ســـاً ل�ســـوؤون احليـــاة واحلكـــم، 

سمو وزير الداخلية: 
جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة 
النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة أضحت مصدرًا 

منيرًا إلحياء السنة النبوية المطهرة
م�سرياً اإىل اأن الرعاية الكرمية والدعم الذي حتظى به اجلائزة 
مـــن خـــادم احلرمني ال�سريفني امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل 
�سعـــود و�سمو ويل عهـــده االأمني - حفظهمـــا اهلل - ياأتي انطالقاً 
مـــن اهتمامهمـــا بـــكل مـــا مـــن �ساأنـــه خدمـــة االإ�ســـالم وامل�سلمني 
يف اإطـــار مـــا �ســـرف اهلل بـــه هـــذه البالد قيـــادة و�سعبـــاً، من خدمة 
ورعاية املقد�سات االإ�سالمية وتعزيز ر�سالة هذا الدين وو�سطيته 

و�سالحه لكل زمان ومكان.
وقـــال �سموه: "احلمد هلل تعاىل على ما حتقق للجائزة من رفعة 
ومكانـــة يف ظـــل ما يواجهـــه االإ�سالم وامل�سلمني مـــن حتديات وما 
يعـــرتي البع�ـــض يف االأمـــة االإ�سالميـــة مـــن ُبعـــد عن فهـــم ال�سنة 
النبويـــة الفهـــم ال�سحيـــح اإ�سافـــة اإىل نـــدرة امل�ســـادر واالأبحـــاث 
املتاحـــة يف و�ســـع احللـــول االإ�سالميـــة املنا�سبـــة لق�سايـــا الع�ســـر 
املختلفـــة االأمـــر الذي يجعل من هذه اجلائـــزة منارة اإ�سعاع تعنى 
ب�ســـوؤون امل�سلمـــني وفـــق ما جـــاء به هـــدي امل�سطفى عليـــه اأف�سل 

ال�سالة والت�سليم".
واأو�ســـح �سمـــوه اأن احتفـــال اجلائـــزة يف دورتهـــا ال�ساد�ســـة برعاية 
كرميـــة مـــن �ساحب ال�سمو امللكـــي االأمري �سلمان بـــن عبدالعزيز 
اآل �سعـــود ويل العهـــد نائب رئي�ض جمل�ض الـــوزراء وزير الدفاع - 
حفظـــه اهلل - جت�سيـــد الهتمـــام والة االأمـــر - حفظهـــم اهلل - مبا 
يخـــدم كتـــاب اهلل و�سنة نبيـــه �سلى اهلل عليه و�سلـــم، معرباً �سموه 
عن تهنئته ومباركته للفائزين بها، و�سكره الأع�ساء الهيئة العليا 

للجائزة وجلانها والقائمني عليها وكل من قّدم لها العطاء.
واختتـــم �سمـــو االأمري حممد بـــن نايف بن عبدالعزيـــز ت�سريحه 
داعياً اهلل عز وجل اأن يجزل االأجر واملثوبة ل�ساحب ال�سمو امللكي 
االأمـــري نايـــف بن عبد العزيز اآل �سعود - رحمـــه اهلل - واأن يجعل 
اأعمال اجلائزة املباركة يف ميزان ح�سناته، واأن يحفظ على بالدنا 
نعمـــة االإ�ســـالم واالأمـــن واالأمـــان يف ظـــل قيـــادة خـــادم احلرمـــني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني.
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الريا�ض ـ وا�ض
حتـــت رعايـــة �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمري حممـــد بن نايـــف بـــن عبدالعزيـــز وزيـــر الداخلية رئي�ـــض الهيئة 
العليـــا لالأمـــن ال�سناعـــي، افتتح معايل مدير عام الدفاع املدين الفريـــق �سعد بن عبداهلل التويجري يف مركز 
الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض م�ساء يوم االأحد 25 حمرم 1434 هـ، املوؤمتر واملعر�ض الدويل اخلام�ض 
ع�ســـر لالأمـــن ال�سناعـــي خـــالل الفرتة مـــن 25 اإىل 27 حمرم 1434 هــــ املوافق مـــن 9 اإىل 11 دي�سمر 2012م .

واأعرب معايل مدير الدفاع املدين عن �سكره وتقديره ل�سمو وزير الداخلية على رعايته لهذا احلدث الكبري، 
واأو�ســـح التويجـــري يف ت�سريـــح �سحفـــي عقب تد�ســـني املعر�ـــض اأن �سمو وزيـــر الداخلية حري�ض علـــى اإيجاد 
التوا�ســـل العلمـــي الذي ي�ستطيعون من خاللـــه اإيجاد و�سائل االأمن ال�سناعي والدفـــاع املدين، اأو اأي جوانب 

تتعلق باالأمن وحتافظ على االأرواح.

نيابة عن سمو وزير الداخلية ..
الفريق التويجري يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي

الخامس عشر لألمن الصناعي
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ترقية عدد)26( ضابطًا بقوات أمن المنشآت

الريا�ض ـ 
قلَّد قائد قوات اأمن املن�ساآت اللواء الركن �سعد بن حممد املاجد عدداً من �سباط القوات رتبهم اجلديدة بعد �سدور االأمر امللكي الكرمي 
برتقيتهـــم مـــن رتبهـــم احلالية اإىل الرتب التي ي�ستحقونها، وذلك بح�سور م�ساعد قائد القوات املكلف اللواء علي بن �سالح ال�سمري 
وعدداً من مدراء االإدارات العامة بقيادة القوات. وقد ت�سمن االأمر امللكي الكرمي ترقية عدداً من ال�سباط وذلك على النحو التايل :

�سابط من رتبة عميد اإىل رتبة لواء
�سبعة �سباط من رتبة عقيد اإىل رتبة عميد
ثالثة �سباط من رتبة مقدم اإىل رتبة عقيد
ثالثة �سباط من رتبة رائد اإىل رتبة مقدم

�ستة �سباط من رتبة نقيب اإىل رتبة رائد
�ستة �سباط من رتبة مالزم اأول اإىل رتبة نقيب

وهنـــاأ اللـــواء املاجـــد ال�سبـــاط الذين متت ترقيتهـــم متمنياً لهم مزيداً من التوفيـــق يف حياتهم العملية واأن تكـــون الرتقية دافعاً لهم 
لبـــذل املزيـــد من العطاء الفاعل، كما عر ال�سبـــاط عن �سعادتهم بهذه الرتقية موؤكدين العزم على موا�سلة اجلهود املخل�سة خدمة 

ً للدين ثم املليك والوطن.
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قائد قوات أمن المنشآت رعى تخريج عشر دورات 
تخصصية في مجال الحماية الفنية

الريا�ض ـ 
حتـــت رعايـــة قائـــد  قوات اأمن املن�ساآت اللواء الركن �سعد بن حممد املاجد احتفلت االإدارة العامة للحماية الفنية بتخريج ع�سر دورات 
يف جمـــال احلمايـــة الفنيـــة للمن�ساآت للمرحلة التدريبية االأوىل لعام 1433هـ /1434هــــ، وقد بلغ عدد اخلريجني )210 �سباط واأفراد( 

وكانت الدورات على النحو االآتي :
دورة البحث والك�سف والتفتي�ض )الرابعة(.. 1
دورة احلماية الفنية اال�ستباقية  )الثالثة (.. 2
دورة الثقافة االأمنية )االأوىل(.. 3
دورة قيادة احلماية الفنية يف املواقع )للقادة( االأوىل.. 4
عدد )3( دورات يف تنمية مهارات التعامل الفني. . 5
عدد )3( دورات يف مكافحة االإرهاب )للقادة(.  . 6

و بـــداأ احلفـــل باآيـــات مـــن الذكـــر احلكيم ثـــم كلمة اخلريجـــني واأعقبهـــا كلمة مديـــر االإدارة العامـــة للحمايـــة الفنية العميـــد عبداهلل 
بـــن حممـــد العمـــري الـــذي اأو�ســـح اأن اخلريجني تلقـــوا العلوم واملعـــارف الالزمة لـــكل تخ�س�ض وقامـــوا باإجراء التطبيقـــات امليدانية 

والتدريبات العملية املطلوبة.
ويف نهايـــة احلفـــل بـــارك اللواء املاجد للخريجني وهناأهم ومتنى لهم التوفيـــق وال�سداد وحثهم على ا�ستثمار ما تلقوه خالل الدورات 
للو�سول اإىل االأداء االأف�سل واالأجود على اأر�ض امليدان، كما اأ�ساد بالدعم الال حمدود من القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها خادم احلرمني 
ال�سريفـــني امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأمـــنيـ  حفظهما اهللـ  م�سيداً باالهتمام والرعايـــة التي يوليها �سمو وزير 
الداخليـــة لقـــوات اأمن املن�ســـاآت اأ�سوة بالقطاعات االأمنية االأخرى، واأكد اللواء املاجد اأن قـــوات اأمن املن�ساآت تعمل على حتقيق التكامل 
االأمنـــي مـــع كافـــة القطاعـــات االأمنية لتوفري االأمـــن واحلماية ملن�ساآت الوطـــن جت�سيداً ملا يتطلـــع اإليه ويحث عليـــه مهند�ض التكامل 

االأمني �ساحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز "يحفظه اهلل".
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يف بطولة األمري حممد بن نايف خلماسيات كرة القدم للقطاعات  األمنية..
فريق قوات أمن المنشآت يحصل على المركز الثاني

الريا�ض ـ 
ح�ســـل فريـــق قـــوات اأمن املن�ساآت على املركز الثاين يف ختام بطولة االأمري حممد بن نايـــف خلما�سيات كرة القدم للقطاعات االأمنية ـ 
التي اأُقيمت موؤخراً ـ وذلك بعد خ�سارته الوحيدة يف البطولة اأمام فريق قوات االأمن اخلا�سة 2/3 وكان فريق القوات قام بتقدمي اأداًء 
رائعـــاً يف جميـــع مبارياتـــه حيث تغلب على فريقي مكافحة املخدرات وحر�ض احلـــدود بنتائج كبرية و�سعد للدور ن�سف النهائي وقابل 

فريق اجلوازات وتغلب عليه بنتيجة 1/2.
اجلدير بالذكر اأن فريق القوات ي�سم جمموعة كبرية من الالعبني املتميزين الذين لفتوا انتباه احل�سور.

جدة ـ 
رعـــى قائـــد قـــوات اأمـــن املن�ســـاآت اللـــواء الركـــن/ �سعد بـــن حممد املاجد حفـــل تخريـــج )126( �سابطـــاً من امللتحقـــني بالدورة 
التاأهيليـــة الثالثـــة لل�سباط والذيـــن مت تعيينهم بالقوات بعد �سدور االأوامر امللكية. وذلـــك مبركز تدريب القوات مبحافظة 

جدة، ومت تكرمي �ستة �سباط من املتميزين يف الدورة وهم على النحو التايل:
الثالثة االأوائل:

 املالزم/ مراد بن �سعود املالكي. 1
 املالزم/ �سهيب بن كامل عبداهلل بن عثمان. 2
املالزم/ عبداهلل بن خلف ال�سلمي. 3

االأول يف امل�ساة:
املالزم/ نايف بن حممد الطويرقي

االأول يف الريا�سة:
املالزم/ عبدالرحمن بن حماد ال�ساملي

االأول يف االأ�سلحة:
املالزم/ عبدالرحمن بن عبداهلل امللحم

ويف نهايـــة احلفـــل حـــث اللـــواء املاجد اخلريجـــني يف كلمٍة له على بذل املزيـــد من العطاء يف خدمة دينهـــم ومليكهم ووطنهم.

تخريج 126 ضابط من الدورة التأهيلية الثالثة  للضباط  
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ضمن مسابقة األمري حممد بن نايف الثقافية للقطاعات األمنية.. 
فريق قوات أمن المنشآت يحصل على المركز الثالث 

الريا�ض ـ 
حقـــق فريـــق قـــوات اأمن املن�ســـاآت املركز الثالث بعد فـــوزه على فريق ال�سجون، وذلـــك �سمن م�سابقة االأمري حممد بـــن نايف الثقافية 
للقطاعـــات االأمنيـــة التـــي اأختتمـــت م�ساء يـــوم االأحد املوافـــق 1433/10/22هـ برعاية معايل مديـــر االأمن العام الفريـــق اأول �سعيد بن 

عبداهلل القحطاين.
 وح�ســـل علـــى املركـــز االأول ودرع البطولـــة فريـــق االأمن العام وجائزة ماليـــة قدرها 60 األف ريال فيما ح�سل علـــى املركز الثاين فريق 

اأكادميية نايف لالأمن الوطني ومبلغ 40 األف ريال. وقد مثل القوات بامل�سابقة كاًل من:
الرائد من�سور ال�سبيعي. 1
النقيب مهند�ض �سلطان احلربي. 2
النقيب مهند�ض مفرح العنزي. 3
الرقيب عبداهلل البقمي. 4
الرقيب عبداهلل احللي�سي. 5
الرقيب عبدالعزيز الطريف . 6

ويف نهايـــة احلفل هنـــاأ معايل مدير االأمن العام الفائزين مو�سحاً 
اأن مثـــل هـــذه امل�سابقـــات تزيد من روح االألفة واملـــودة بني من�سوبي 
القطاعـــات الع�سكريـــة، وموؤكداً اأن رجل االأمـــن م�سلحاً بعد توفيق 
اهلل �سبحانـــه وتعـــاىل بال�سيـــف والقلـــم م�سيـــدا مب�ستـــوى ثقافـــة 

املت�سابقني من القطاعات االأمنية.
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صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف
“سيرة ومسيرة”

امليالد والن�ساأة
عبدالعزيز  - بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ولد 

جدة. مبدينة  1959م  اأغ�سط�ض   30 املوافق  1379هـ  �سفر   25 يف 
اأحد اأبناء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود  -

ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية "رحمه اهلل".
�سعود،  - اآل  م�ساعد  بن  العزيز  عبد  بنت  اجلوهرة  االأمرية  والدته 

وتزوج من االأمرية رميا بنت �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود، ولديه 
من االأبناء: االأمرية �سارة واالأمرية لولوة.

مبعهد  - والثانوية  واملتو�سطة  االبتدائية  التعليم  مراحل  در�ض 
العا�سمة يف الريا�ض.

على  - وح�سل  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  اجلامعية  املرحلة  در�ض 
1981م. عام  املوافق  1401هـ  عام  ال�سيا�سية  العلوم  يف  البكالوريو�ض 

ح�سل على عدة دورات ع�سكرية متقدمة داخل وخارج اململكة تتعلق  -
بال�سوؤون االأمنية ومكافحة االإرهاب.

عمل يف القطاع اخلا�ض حتى �سنة 1419هـ. -
1999م  - مايو   13 املوافق  1420هـ  حمرم   27 يف  ملكي  اأمر  �سدر 

املمتازة. باملرتبة  االأمنية  لل�سوؤون  الداخلية  لوزير  بتعيينه م�ساعداً 
يف 7 رجب 1420هـ املوافق 16 اأكتوبر 1999م �سدرت املوافقة من خادم  -

عندما  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
كان - حفظه اهلل - ولياً للعهد ونائباً لرئي�ض جمل�ض الوزراء ورئي�ساً 

للحر�ض الوطني، ب�سمه اإىل ع�سوية املجل�ض االأعلى لالإعالم.
مددت خدماته ملدة اأربع �سنوات اعتباراً من 27 حمرم 1424هـ مبوجب  -

االأمر امللكي ال�سادر يف 27 ذو احلجة 1423 هـ.
يف 4 جمادى االأوىل 1425هـ �سدر االأمر امللكي بتعيينه م�ساعداً لوزير  -

الداخلية لل�سوؤون االأمنية مبرتبة وزير.
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يف �سبتمر 2008م �سدر اأمر ملكي بالتمديد له. -
تعر�ض يف 6 رم�سان 1430هـ املوافق 27 اأغ�سط�ض 2009م ملحاولة  -

نف�سه. ت�سليم  اأنه يرغب يف  اغتيال من قبل مطلوب زعم 
اغتيال كان  - تعر�ض من قبل هذه احلادثة لعدة حماوالت 

بالريا�ض،  الداخلية  بوزارة  مبكتبه  حماولة  بينها  من 
االإرهابية  اجلماعات  اإحدى  خالل  من  اأخرى  وحماولة 

اأثناء زيارته لليمن.
�سدر اأمر ملكي يف 20 ذي احلجة 1433هـ املوافق 5 نوفمر  -

2012م بتعيينه وزيراً للداخلية.

الع�سويات واملنا�سط 
• ع�سو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات منذ اإعادة ت�سكيلها 	

1427/7/6هـ. يف   160 رقم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  بقرار 
• ع�سو اللجنة الدائمة للمجل�ض االقت�سادي مبوجب االأمر 	

امللكي ال�سادر يف 1430/11/28هـ.
• ع�سو الهيئة العليا جلائزة نايف بن عبد العزيز اآل �سعود 	

املعا�سرة. االإ�سالمية  والدرا�سات  النبوية  لل�سنة  العاملية 

املهام العملية وامل�ساركات الر�سمية
�سارك يف االجتماع ال�سعودي االإماراتي امل�سرتك بني �ساحب  -

ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل 

العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع والطريان 
برئا�سة  االإماراتي  والوفد  اهلل(  )رحمه  العام  واملفت�ض 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االإمارات 
2010/7/2م. املوافق  1431/7/20هـ  يف  املتحدة  العربية 

قام بع�سرات الزيارات لدول ومناطق كثرية يف العامل ملهام  -
يف  دوليني  م�سوؤولني  مع  ناجحة  مفاو�سات  وقاد  اأمنية 
م�سائل اأمنية ح�سا�سة يف جمايل االإرهاب واملخدرات حتديداً.

�سارك يف زيارة وفد اململكة الإيران برئا�سة �ساحب ال�سمو  -
امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز )رحمه اهلل( وهي زيارة 
ال�سعودية/  االأمنية  االتفاقية  توقيع  فيها  مت  تاريخية 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  تت�سمن  والتي  االإيرانية 
واالإرهاب الدويل وتهريب االأ�سلحة وغ�سيل االأموال بتاريخ 

23 حمـرم 1422هـ 17 اأبريل 2001م.
ملنا�سحة ومتابعة  - نوعه  اأول مركز عاملي من  تاأ�سي�ض  دعم 

وا�ستن�سخت  ال�سراع  مناطق  من  والعائدين  املتطرفني 
التجربة ال�سعودية يف اأكر من 20 دولة.

االأمنية  - القطاعات  ومهام  لهياكل  اأكر عملية تطوير  قاد 
اأحدث  وفق  ب�سموه  املرتبطة  ال�سعودية  الداخلية  بوزارة 
العلمية  والدرا�سات  التقنية  بتوظيف  الع�سرية  االأ�س�ض 

و�سمل التطوير القطاعات االأمنية احليوية التالية:
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املديرية العامة لالأمن العام -
املديرية العامة املباحث -
املديرية العامة للدفاع املدين -
قوات االأمن اخلا�سة -
املديرية العامة للجوازات -
املديرية العامة حلر�ض احلدود -
املديرية العامة لل�سجون -
املديرية العامة لكلية امللك فهد االأمنية -
قوات اأمن املن�ساآت -
املديرية العامة ملكافحة املخدرات -
مركز املعلومات الوطني -
االإدارة العامة لالأمن الفكري -

• والفكرية 	 االأمنية  املواجهة  عمليات  اأنحج  من  واحدة  قاد 
لتنظيمات التطرف والتي ا�ستمرت �سنوات طويلة

• ع�سابات 	 مواجهة  عمليات  اأكر  اليوم  رجاله  مع  يقود 
املخدرات، واأ�سرف �سموه على اأكر عمليات �سبط متت يف 

املنطقة العربية.

التكرمي والتقدير الوطني والعاملي
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قلده 
العزيز اآل �سعود، و�ساح امللك عبد العزيز من الطبقة االأوىل 
االثنني  يوم  يبذله من جهود يف جمال عمله يف  ملا  تقديراً 

16/رم�سان/ 1430هـ املوافق 6/�سبتمر /2009م

اهتماماته العلمية وهواياته
االأمنية  - العلوم  يف  خا�سة  املعرفة  فنون  يف  جيد  قارئ 

واالإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية.
ميار�ض ريا�سة القن�ض يف ال�سحراء. -
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يهتم بالرماية والفرو�سية. -
ميار�ض ال�سباحة ب�سكل م�ستمر. -
يتمتع بح�ض اإن�ساين ووطني جتلى يف مواجهته الأكر حتد  -

واجهته اململكة خالل فتنة التطرف واالإرهاب وقدرته على 
املوازنة بني احلزم االأمني واملتابعة االإن�سانية الأ�سر �سهداء 

الوطن واملتورطني يف التطرف.

�سورته يف الإعالم العاملي
• و�سفته �سبكة msnbc بجرنال احلرب على االإرهاب.	
• "قائد 	 باأنه  واأوربيون  اأمريكيون  م�سوؤولون  و�سفه 

واحدة من اأكر - اإن مل تكن اأكر - العمليات الفعالة 
ملكافحة االإرهاب يف العامل".

• اإثر 	 بو�ست  الوا�سنطن  دبلوما�سي غربي ل�سحيفة  قال 
حماولة ا�ستهداف االأمري حممد بن نايف : )لو جنحت 
العملية لكانت تهديداً خلط اململكة يف مواجهة االإرهاب(.

• حتدثت وناق�ست �سخ�سيته ودوره يف مواجهة االإرهاب 	
كريات ال�سحف العاملية و�سبكات التلفزة العاملية مثل: 
Dershpighel - Time - NHK Japan- Sky 
News - Fox News - CNN - Le Figaro 
France - Daily Telegraph - The Guardian 
- New York Times - Germany Reuters.
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أصحاب السمو الملكي األمراء وكبار 
المسؤولين يهنئون سمو وزير الداخلية

عقـــب �ســـدور االأمـــر امللكـــي الكرمي من خـــادم احلرمني ال�سريفـــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعود ـ 
يحفظـــه اهللـ  باإعفـــاء �ساحـــب ال�سمـــو امللكي االأمري اأحمد بـــن عبدالعزيز من من�سبه كوزيـــر للداخلية بناء 
علـــى طلـــب �سمـــوه وتعيني �ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري حممد بـــن نايف بـــن عبدالعزيز وزيـــراً للداخلية، 
قـــدم اأ�سحـــاب ال�سمـــو امللكي االأمراء واأ�سحاب الف�سيلة واملعايل اأ�ســـدق التهاين اإىل �سمو االأمري حممد بن 
نايـــف بـــن عبدالعزيز وزير الداخليـــة، واأكدوا يف برقيات التهنئة ويف ت�سريحات �سحفية بثتها وكالة االأنباء 
ال�سعوديـــة )وا�ـــض( اأن االأمـــري حممـــد بن نايـــف ميتلك خرة وا�سعـــة يف املجال االأمنـــي، واأن �سموه له جهود 
معروفة يف مقاومة االإرهاب ات�سمت باحلزم واحلكمة بجوار املعاجلة الفكرية واملنا�سحة، واأن �سموه جدير 
بهـــذه الثقـــة امللكيـــة الكرمية، مثمنني جهود �ساحب ال�سمو امللكي االأمـــري اأحمد بن عبدالعزيز والتي بذلها 

طوال ال�سنوات املا�سية يف خدمة الوطن واحلفاظ على اأمنه.
ويف ال�سفحـــات التاليـــة ملـــف خا�ض عن �ساحب ال�سمـــو امللكي االأمري حممد بن نايف بـــن عبدالعزيز وزير 
الداخليـــة تعر�ـــض جملة  من خالله ت�سريحات اأ�سحاب ال�سمـــو امللكي االأمراء واأ�سحاب املعايل 

وكبار امل�سوؤولني، باالإ�سافة اإىل ال�سرية الذاتية ل�سمو وزير الداخلية... 
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�ساحب ال�سمو امللكي االأمري
 في�سل بن بندر بن عبدالعزيز

�سمو اأمري منطقة جازان يف برقية تهنئة 
لالأمري حممد بن نايف:

عن  الكرمي  ل�سموكم  نعرب  اأن  لنا  يطيب 
اأجمل التهاين و�سادق التربيكات مبنا�سبة 
�سدور الأمر امللكي الكرمي بتعيني �سموكم 

وزيرًا للداخلية

الأمري  مهنئًا  الق�سيم  منطقة  اأمري  �سمو 
حممد بن نايف:

التوفيق والنجاح يف مهام  اأمتنى ل�سموكم 
املناط  الدور  تاأدية  يف  اجلديد  عملكم 
منذ  عليه,  اأنتم  الذي  للمنهج  وفقًا  بكم 

بداية عملكم يف وزارة الداخلية

هنـــاأ �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمري في�سل بـــن بندر بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة الق�سيـــم، �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، مبنا�سبة تعيينه وزيراً للداخلية.

وقـــال �سمـــو اأمـــري املنطقـــة يف برقيـــة التهنئـــة التي بعثهـــا ل�سمو وزيـــر الداخليـــة: "اأمتنـــى ل�سموكم 
مهـــام  يف  والنجـــاح  التوفيـــق 
عملكـــم اجلديـــد يف تاأدية الدور 
املنـــاط بكم وفقـــاً للمنهج الذي 
اأنتـــم عليـــه، منـــذ بدايـــة عملكم 
متمنيـــاً  الداخليـــة،  وزارة  يف 
وال�ســـداد  التوفيـــق  ل�سموكـــم 
وفـــق توجيهات خـــادم احلرمني 
بـــن  امللـــك عبـــداهلل  ال�سريفـــني 
عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل 
العهـــد االأمـــني حفظهمـــا اهلل".

كما هناأ �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمري منطقة جازان، �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي االأمري حممد بـــن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقـــال �سموه يف برقية بعثها 
ل�سمـــو االأمـــري حممد بن نايف: "يطيب لنا اأن نعـــرب ل�سموكم الكرمي عن اأجمل التهاين و�سادق 

�ســـدور  مبنا�سبـــة  التريـــكات 
بتعيـــني  الكـــرمي  امللكـــي  االأمـــر 
�سموكـــم وزيـــراً للداخليـــة.. واإذ 
نهنئكـــم بالثقـــة امللكية الكرمية 
اأن  القديـــر  العلـــي  اهلل  لن�ســـاأل 
والتوفيـــق  بالعـــون  ميدكـــم 
ظـــل  يف  الوطـــن  هـــذا  خلدمـــة 

القيـــادة احلكيمـــة".
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري

 حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز
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�سمو اأمري املنطقة ال�سرقية:
ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن ميدكم بالعون 
ظل  يف  الوطن  هذا  خلدمة  والتوفيق 

القيادة احلكيمة

اأمـــري  �سمـــو  قـــال  فيمـــا 
يف  ال�سرقيـــة  املنطقـــة 
برقيـــة التهنئـــة التي بعثها 
الداخليـــة  وزيـــر  ل�سمـــو 
االأمـــر  �ســـدور  مبنا�سبـــة 
"يطيـــب  الكـــرمي:  امللكـــي 
اأجمـــل  عـــن  نعـــرب  اأن  لنـــا 
التهاين و�سادق التريكات 
االأمـــر  �ســـدور  مبنا�سبـــة 
بتعيينكـــم  الكـــرمي  امللكـــي 
وزيراً للداخلية واإذ نهنئكم 
الكرميـــة  امللكيـــة  بالثقـــة 
ون�ســـاأل اهلل العلـــي القدير 
اأن ميدكـــم بالعـــون والتوفيق خلدمة هذا الوطـــن يف ظل القيادة 

احلكيمة".

وقال �سمو االأمري فهد بن 
�سلطان اأمري منطقة تبوك 
يف ت�سريـــح لوكالـــة االأنباء 
�ساحـــب  "اإن  ال�سعوديـــة: 
ال�سمو امللكي االأمري اأحمد 
بـــن عبدالعزيـــز رجل غني 
عـــن التعريـــف خـــدم بالده 
ملدة اأكـــر من اأربعني عاماً 
الأمـــري  نائبـــاً  كان  عندمـــا 
املكرمـــة  مكـــة  منطقـــة 
وم�ساعـــداً لوزير الداخلية 
للداخليـــة،  وزيـــراً  ثـــم 
فهـــو رجـــل يعرفـــه الكبـــري 
وال�سغـــري. وكلنـــا يف هـــذه اللحظـــة نتوجـــه باالمتنـــان وال�سكـــر 
لالأمـــري اأحمـــد بـــن عبدالعزيـــز علـــى ما قـــام به من جهـــد وعمل 
يعرفـــه اجلميـــع يف وزارة الداخليـــة منـــذ اأكـــر من اأربعـــني عاماً 
ودعاوؤنـــا بالتوفيق لالأمـــري حممد بن نايف وكلنا ن�سعى بكل جد 
اإىل خدمة بالدنا بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل 

- ون�ساأل اهلل اأن يدمي علينا نعمة االأمن واالأمان".
واأ�ســـاف �سمـــوه: "اإن �سمـــو االأمـــري حممـــد بـــن نايـــف رجـــل مـــن 
رجـــاالت وزارة الداخلية وقدم عماًل م�سرفاً من العطاء واجلهد، 

وحتى الدم بذله يف �سبيل عمله فهو رجل كفء وقادر اإن �ساء اهلل 
على حتمل الثقة الغالية والكبرية من خادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده".
واأردف �سمـــوه يقـــول: "اإن م�سرية وزارة الداخلية قامت على نهج 
ثابـــت منـــذ كان امللك فهد بن عبد العزيز - رحمه اهلل - و�ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - و�ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري اأحمـــد بن عبدالعزيـــز وزراء لهـــا وهو نهج 
ثابـــت. واالأمري حممد بن نايـــف �سيكمل امل�سرية اإن �ساء اهلل وهو 
ثقـــة لها، وهـــذه البالد اأعزها اهلل باأمور كثـــرية من اأهمها االأمن 
واالأمـــان واإن �ســـاء اهلل رجـــاالت وزارة الداخليـــة يف كل قطاعاتهـــا 
املدنيـــة والع�سكرية بتوجيه وقيادة االأمري حممد بن نايف قادرة 

على اأن ي�ستمر هذا العطاء".
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري

 فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز

حممد  تبوك:الأمري  منطقة  اأمري  �سمو 
اهلل  �ساء  اإن  امل�سرية  �سيكمل  نايف  بن 
رجالت  اهلل  �ساء  واإن  لها..  ثقة  وهو 
املدنية  الداخلية يف كل قطاعاتها  وزارة 
والع�سكرية بتوجيه وقيادة الأمري حممد 
بن نايف قادرة على اأن ي�ستمر هذا العطاء

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
حممد بن فهد بن عبدالعزيز

��� ������� ����� ������.indd   41 09/01/2013   02:43:20 �



42
ملف العدد

وقـــدم �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري في�ســـل بـــن خالد بـــن عبد 
العزيز اأمري منطقة ع�سري التهنئة ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقال �سموه: "اإن 
اختيـــار �سمـــو االأمري حممـــد بن نايف وزيـــراً للداخلية - �ساحب 
ال�سخ�سية االأمنية املحرتفة - لهو اأمر يف غاية ال�سواب حيث ُيعّد 
�سمو وزير الداخلية الع�سد االأمين وامل�ساعد االأول - للمغفور له 
بـــاإذن اهلل - �ساحـــب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز اآل 
�سعـــود، �ساحـــب املدر�سة االأمنيـــة ذات الطراز الرفيـــع، الذي بذل 
نع  الكثـــري مـــن اأجل االرتقـــاء باأداء الـــدور االأمني يف اململكـــة، و�سُ
ال�سيا�ســـة االأمنيـــة احلديثة، فقـــد تتلمذ �سموه علـــى يديه طوال 
ال�سنـــوات املا�سيـــة ليتعلـــم فنـــون �سناعة االأمن يف اأهـــم مدار�سها 
علـــى مـــدى تاريـــخ اململكـــة، و�سقـــل حرفيتـــه وموهبتـــه يف اإدارة 
االأمن وفق اإ�سرتاتيجيات حديثة تنّم عن ُبعد النظر واحلكمة ".

واأ�ســـاف �سمـــوه: "اإن االجنـــازات واجلهـــود التـــي قـــام بهـــا �سمـــوه 
وا�سحـــة وم�سهود لـــه منذ توليه من�سب م�ساعـــد وزير الداخلية 
لل�ســـوؤون االأمنيـــة باملرتبـــة املمتـــازة يف 27 حمـــرم 1420هــــ، حتـــى 
�ســـدرت املوافقـــة يف 4 رجـــب بتعيينـــه م�ساعـــداً لوزيـــر الداخليـــة 
لل�ســـوؤون االأمنيـــة مبرتبـــة وزيـــر، وا�ستطـــاع خـــالل هـــذه امل�سرية 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري
 في�سل بن خالد بن عبد العزيز

مـــن اإحكام القب�سة على اخلاليـــا االإرهابية، وتتبع تنظيماتها يف 
اململكـــة، واإف�ســـال جميع اخلطـــط والرتتيبات التـــي تقوم بها من 

اأجل اإخالل االأمن".
ودعـــا �سموه اهلل تعاىل باأن يوفق خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبـــد اهلل بـــن عبـــد العزيـــز اآل �سعـــود - حفظـــه اهلل - للخـــري واأن 
يجعـــل مـــا يقدمه لوطنـــه و�سعبـــه يف موازين ح�سناتـــه واأن يوفق 

اجلميع لكل ما من �ساأنه رفعة هذا الكيان.

�سمو اأمري منطقة ع�سري:
الأمري حممد تتلمذ على يدي الأمري نايف 
بن عبدالعزيز طوال ال�سنوات املا�سية.. 
اإحكام  من  امل�سرية  هذه  خالل  وا�ستطاع 

القب�سة على اخلاليا الإرهابية
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وثمـــن �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمري 
م�ساري بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري 
منطقـــة الباحـــة الـــدور الكبـــري الذي 
قدمـــه �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمري 
اأحمـــد بـــن عبدالعزيـــز ـ حفظـــه اهلل ـ 

خلدمة االأمن والوطن واأبنائه.
مبنا�سبـــة  ت�سريـــح  يف  �سمـــوه  وقـــال 
�ســـدور االأمـــر الكرمي بتحقيـــق رغبة 
�سمـــو االأمـــري اأحمـــد بـــن عبدالعزيـــز 
ال�سمـــو  �ساحـــب  وتعيـــني  باإعفائـــه 
امللكـــي االأمـــري حممـــد بـــن نايـــف بـــن 
"اإن  للداخليـــة:  وزيـــراً  عبدالعزيـــز 
�سمو االأمري اأحمد بن عبدالعزيز من 
ال�سخ�سيـــات العظيمـــة والرموز الكبرية لهذا الوطـــن، ا�ستطاع خدمة وطنه 
طيلـــة عقـــود مـــن الزمن بـــذل خاللهـــا الكثري من اجلهـــد والوقـــت والعطاء 

وتـــرك ب�سمـــات كبـــرية يف م�ســـرية العمـــل االأمني والتنموي، وقـــد كان عطاء �سموه اإىل جانـــب اأخيه �سمو االأمري نايـــف بن عبدالعزيز 
- رحمه اهلل - جهداً كبرياً ترك بالغ االأثر والب�سمات يف �سجل العطاء الوطني، ولعل رغبة �سموه الرتجل عن الوزارة الأ�سباب �سموه 

اخلا�سة اإمنا هي اأ�سبه با�سرتاحة حمارب عمل وخدم وطنه بكل حب واقتدار".
 كمـــا هنـــاأ �سمـــوه �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز على الثقة امللكية الغالية بتعيينه وزيراً للداخلية، وقال: 
"اإن االأمري حممد بن نايف هو حمل الثقة ملا ُعرف عن �سموه من جناحات موفقة، حيث كان لعمله اإىل جانب �سمو االأمري نايف بن 
عبدالعزيز و�سمو االأمري اأحمد بن عبدالعزيز كبري االأثر باأن نهل كثرياً من هاتني املدر�ستني املعطاءتني يف علوم االإدارة واالأمن، وقد 
برهـــن �سمـــو االأمـــري حممد بن نايف بن عبدالعزيز طيلـــة عمله م�ساعداً لوزير الداخلية على قدرتـــه يف معاجلة الكثري من الق�سايا 
والتعامل باأ�سلوب عاٍل ورفيع، واإننا اإذ نبارك ل�سموه الثقة الكرمية لندعو اهلل له العون والتوفيق للقيام مب�سوؤولية هذا اجلهاز الكبري". 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
م�ساري بن �سعود بن عبدالعزيز

�سمو اأمري منطقة الباحة:
الأمري حممد بن نايف حمل الثقة 
جناحات  من  �سموه  عن  ُعرف  ملا 
جانب  اإىل  لعمله  وكان  موفقة.. 
عبدالعزيز  بن  نايف  الأمري  �سمو 
و�سمو الأمري اأحمد بن عبدالعزيز 
كبري الأثر باأن نهل كثريًا من هاتني 
علوم  يف  املعطاءتني  املدر�ستني 

الإدارة والأمن
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وهنـــاأ �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري عبدالعزيـــز بـــن ماجـــد بن 
اأمـــري منطقـــة املدينـــة املنـــورة با�سمـــه ونيابـــة عـــن  عبدالعزيـــز 
اأهـــايل املنطقـــة �ساحـــَب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري حممد بـــن نايف 
ه اهلَل عـــّز وجـــّل اأن  بـــن عبدالعزيـــز وزيـــر الداخليـــة، ودعـــا �سمـــوُّ
يوفـــق �سمـــوه الكرمي، واأن يعينه على هـــذه امل�سوؤولية واأن يحفظ 
لوطننا العزيز نعمة االأمن واال�ستقرار والرخاء حتت قيادة خادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني و�سمو ويل عهـــد االأمـــني "حفظهما اهلل".

يهنئ  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  �سمو 
يعني  اأن  اهلل  داعيًا  الداخلية  وزير  �سمو 

�سموه على هذه امل�سوؤولية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز

��� ������� ����� ������.indd   44 09/01/2013   02:43:26 �



45
ملف العدد

��� ������� ����� ������.indd   45 09/01/2013   02:43:28 �



46
تــقــــريـر

إستراتيجية المملكة في مكافحة اإلرهاب محليًا 
وإقليميًا ودوليًا
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الريا�س - وا�س
تعــد اململكة العربية ال�سعوديــة من اأوائل الدول ويف مقدمتهــا ت�سديًا لالإرهاب على 

عد حمليًا واإقليميًا ودوليًا قوًل وعماًل. خمتلف ال�سُ
وقــد اأكــدت اململكــة هــذا التوجــه يف جميــع املنا�سبــات برف�سهــا ال�سديــد واإدانتهــا 
تتنافــى  التــي  ال�سريــرة  لالأعمــال  و�سجبهــا  و�ســوره  اأ�سكالــه  بجميــع  لالإرهــاب 
الأبريــاء  قتــل  حتــرم  التــي  الإ�سالمــي  الديــن  واأحــكام  و�سماحــة  مبــادئ  مــع 
الإن�ســان. حقــوق  حمايــة  اإىل  وتدعــو  والإرهــاب  العنــف  اأ�ســكال  كل  وتنبــذ 
وت�ســدت اململكة بقيادة خــادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بــن عبدالعزيز اآل 
�سعــود ـ حفظه اهلل ـ لالإرهاب بكل قوة عن طريــق تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح 
ذات العالقــة مبكافحــة الإرهــاب واجلرائــم الإرهابيــة وحتديــث وتطويــر اأجهزة 
الأمــن وجميع الأجهزة الأخــرى املعنية مبكافحة الإرهاب وتكثيــف برامج التاأهيل 
والتدريب لرجال الأمن وال�سرطة واإن�ساء قناة ات�سال مفتوحة بني وزارة الداخلية 
وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لت�سهيل �ُسبل التعاون والت�سال لأغرا�س مكافحة 

عمليات متويل الإرهاب.
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واأعلنـــت اململكـــة ا�ستعدادها التام لدعم اجلهـــود الدولية املبذولة 
ملكافحـــة االإرهـــاب واالإ�سهـــام بفعالية يف اإطار جهـــد دويل جماعي 

حتت مظلة االأمم املتحدة.
وبنـــاًء علـــى دعـــوة خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللك عبـــداهلل بن 
عبدالعزيـــز اآل �سعـــود ـ حفظـــه اهلل ـ الإن�ســـاء مركـــز دويل لتبـــادل 
املعلومـــات واخلرات بني الدول واإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات 
اأمنيـــة وا�ستخباراتيـــة ت�ستفيـــد منهـــا اجلهـــات املعنيـــة مبكافحـــة 
االإرهـــاب، تقدمـــت اململكة مب�سروع قـــرار للجمعية العامة لالأمم 
املتحـــدة يدعـــو لت�سكيـــل فريق عمـــل لدرا�سة ما ت�سمنـــه "اإعالن 

الريا�ـــض" مبـــا يف ذلك اإن�ســـاء مركز دويل ملكافحـــة االإرهاب وفق 
مـــا اأعلنـــهـ  املغفـــور لـــه بـــاإذن اهللـ  �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري 
�سلطـــان بـــن عبد العزيـــز ويل العهد نائب رئي�ـــض جمل�ض الوزراء 
كلمتـــه  يف  )اآنـــذاك(  العـــام  واملفت�ـــض  والطـــريان  الدفـــاع  وزيـــر 
اأمـــام اجلمعيـــة العامـــة لـــالأمم املتحـــدة يف 16 �سبتمـــر 2005م .
وكان التوقيع على اتفاقية تاأ�سي�ض "مركز االأمم املتحدة ملكافحة 
االإرهاب" الذي مت يف مقر منظمة االأمم املتحدة يف نيويورك يوم 
التا�ســـع ع�ســـر من �سهـــر �سبتمر عـــام 2011م، ثمـــرة لدعوة خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعودـ  حفظه 
اهلل ـ اإىل تاأ�سي�سه وذلك يف املوؤمتر الدويل ملكافحة االإرهاب الذي 
ُعقد يف الريا�ض عام 2005م بح�سور وفود اأكر من �ستني دولة .
وقـــام بتوقيع االتفاقية بـــني اململكة العربيـــة ال�سعودية ومنظمة 
�سعـــود  االأمـــري  امللكـــي  ال�سمـــو  �ساحـــب  مـــن  كل  املتحـــدة  االأمم 
الفي�ســـل وزيـــر اخلارجيـــة رئي�ـــض وفـــد اململكـــة اإىل اجتماعـــات 
لـــالأمم املتحـــدة  ال�ساد�ســـة وال�ستـــني للجمعيـــة العامـــة  الـــدورة 
كـــي مـــون. بـــان  العـــام ملنظمـــة االأمم املتحـــدة  ومعـــايل االأمـــني 
واأعلـــن �سمـــوه عـــن م�ساهمة اململكـــة مببلغ ع�ســـرة ماليني دوالر 
لتمويـــل تاأ�سي�ـــض مركـــز االأمم املتحـــدة ملكافحة االإرهـــاب واأعرب 

جـهود الـمملكة يف حماربة الإرهاب نالت 
ا�سـتحـ�ســان الـمجتمـع الـدويل مـن خــالل 
اعـتـمــــادهــا اإ�ســـرتاتيجية �ساملة تعتمد 
الـمواجهـة الـفكــرية والـمنا�سحة بنف�س 

درجة الهتمام بالتعامل الأمني
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عـــن اأملـــه اأن يكـــون للمركز دور مهم يف جهـــود مكافحة االإرهاب.

اإ�سرتاتيجية �ساملة
ونالـــت جهـــود اململكـــة يف حماربـــة االإرهـــاب ا�ستح�ســـان املجتمـــع 
تعتمـــد  �ساملـــة  اإ�سرتاتيجيـــة  اعتمادهـــا  خـــالل  مـــن  الـــدويل 
املواجهـــة الفكريـــة واملنا�سحـــة بنف�ـــض درجـــة االهتمـــام بالتعامل 

االأمنـــي، واالإجـــراءات القانونيـــة يف حماكمـــة املتهمـــني بارتـــكاب 
حماربـــة  يف  اململكـــة  جهـــود  وتعـــددت  االإرهابيـــة،  اجلرائـــم 
التعـــاون  لتعزيـــز  والعربـــي  الـــدويل  امل�ستويـــني  علـــى  االإرهـــاب 
ودعـــم  متويـــل  م�ســـادر  وقطـــع  وال�سعـــوب  الـــدول  كل  بـــني 
اجلماعـــات االإرهابيـــة وتفعيـــل االآليـــات الدوليـــة يف هـــذا ال�ساأن .
واقرتنـــت مواقـــف اململكـــة الوا�سحـــة علـــى امل�ستـــوى الـــدويل يف 
التعـــاون يف مواجهـــة  رف�ـــض االإرهـــاب بتحـــرك كبـــري لتحقيـــق 
اجلرائـــم االإرهابيـــة، حيـــث اأكدت يف كثـــري من املنا�سبـــات رف�سها 
ال�سديـــد واإدانتهـــا ال�سريحـــة لالإرهـــاب بجميـــع �ســـوره واأ�سكاله 
التـــي تتنافـــى مـــع تعاليـــم  ال�سريـــرة  و�سجبهـــا لكافـــة االأعمـــال 
االإ�ســـالم واأحكامـــه التـــي حتـــرم قتـــل االأبريـــاء وتنبـــذ كل اأ�ســـكال 

العنف واالإرهاب، وتدعو اإىل حماية حقوق االإن�سان .
ويف هـــذا ال�سياق، وقعـــت اململكة العديد مـــن االتفاقيات اخلا�سة 
الدوليـــة  القـــرارات  بتنفيـــذ  التزمـــت  كمـــا  االإرهـــاب  مبكافحـــة 
ال�ســـاأن، و�سادقـــت علـــى  ال�ســـادرة عـــن جمل�ـــض االأمـــن يف هـــذا 
جملـــة مـــن االتفاقيـــات واملعاهـــدات الدوليـــة ذات العالقـــة، منها 
ومعاهـــدة  1998م  عـــام  االإرهـــاب  ملكافحـــة  العربيـــة  االتفاقيـــة 

ُيعد املوؤمتر الدويل ملكافحة الإرهاب الذي 
دعت اإليه اململكة وعقد مبدينة الريا�س 
فـي فـبـراير 2005م واحـدًا مــن الـجـهــــود 
الكبرية لـلمملـكــة فـي مكافـحة هذه الآفة 
العاملية فـي اإطـار دولـي انطـالقًا من قناعة 

اأثبتتها الأحداث
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2000م  عـــام  االإرهـــاب  ملكافحـــة  االإ�سالمـــي  املوؤمتـــر  منظمـــة 
ملكافحـــة  العربيـــة  اخلليـــج  لـــدول  التعـــاون  جمل�ـــض  واتفاقيـــة 
االإرهـــاب باالإ�سافـــة اإىل عـــدد مـــن االتفاقيـــات االأمنيـــة الثنائيـــة 
مـــع دول عربيـــة واإ�سالميـــة و�سديقـــة ب�ســـاأن مكافحـــة االإرهاب .

اإعالن الريا�س
اإليـــه  دعـــت  الـــذي  االإرهـــاب  ملكافحـــة  الـــدويل  املوؤمتـــر  وُيعـــد 
واحـــداً  2005م،  فرايـــر  يف  الريا�ـــض  مبدينـــة  وعقـــد  اململكـــة 
مـــن اجلهـــود الكبـــرية للمملكـــة يف مكافحـــة هـــذه االآفـــة العامليـــة 
بـــاأن  االأحـــداث،  اأثبتتهـــا  قناعـــة  مـــن  انطالقـــاً  دويل  اإطـــار  يف 
االإرهـــاب ال يقت�ســـر علـــى اأبنـــاء ديـــن بعينـــه اأو بلـــد دون غـــريه 
. الـــدول  جميـــع  تعـــاون  يحتـــم  مواجهتـــه  يف  النجـــاح  واأن 
وجاء االإعالن ال�سادر يف ختام اأعمال املوؤمتر الذي ُعرف بـ "اإعالن 
الريا�ـــض" ليوؤكـــد اأن االإرهـــاب ميثـــل تهديـــداً لل�ســـالم واالأمـــن 
الدوليـــني، ويجـــدد موقـــف اململكـــة الراف�ـــض لـــكل اأيديولوجيـــة 
تدعو للكراهية وحتر�ض على العنف وت�سوغ اجلرائم االإرهابية .
و�سدد اإعالن الريا�ض على اأن االأمم املتحدة هي املظلة القانونية 
لتعزيـــز التعاون الدويل �سد االإرهـــاب واأن قرارات جمل�ض االأمن 
ذات ال�سلـــة هي االأ�سا�ض واملرجعية لكل جهود مكافحة االإرهاب .
وعلى امل�ستوى املحلي، اعتمدت اململكة اإ�سرتاتيجية �ساملة ملحاربة 
االإرهـــاب، وحر�ســـت علـــى اأن ت�سارك جميع موؤ�س�ســـات املجتمع يف 

تنفيذ هذه االإ�سرتاتيجية، كل يف جمال اخت�سا�سه، وجنح علماء 
اململكـــة يف اإي�ســـاح منافـــاة االإرهـــاب لتعاليم االإ�ســـالم، وما متثله 
االأعمال االإرهابية من اعتداء حمرم على االأنف�ض املع�سومة من 
امل�سلمـــني وغريهم، وتفنيد مزاعم الفئة ال�سالة، والتي تروجها 
التنظيمات االإرهابية لترير جرائمها اأو ك�سب اأي تعاطف معها .
وحـــث علمـــاء اململكـــة عمـــوم املواطنـــني واملقيمني يف البـــالد على 
التعـــاون مع اجلهات االأمنيـــة يف الت�سدي للفئة ال�سالة واالإبالغ 
عـــن املتورطـــني يف االأعمال االإرهابية، كمـــا كان للعلماء دور كبري 
يف منا�سحـــة بع�ـــض املتاأثريـــن بدعـــاوى الفئة ال�سالـــة يف الوقت 
الـــذي كانـــت فيـــه اجلهـــات االأمنيـــة حتقـــق جناحـــات متتاليـــة يف 
مالحقـــة اأع�ســـاء هذه الفئـــة املتورطني بارتكاب جرائـــم اإرهابية 
وتوجيه عدد كبري من العمليات اال�ستباقية والتي حققت جناحاً 
كبـــرياً يف اإف�ســـال خمططات اإرهابية يف عـــدد من مناطق اململكة .
ويف هـــذا ال�ساأن �سدر قرار هيئـــة كبار العلماء رقم )239( وتاريخ 
1431/4/27هــــ املت�سمـــن جتـــرمي متويـــل االإرهـــاب؛ ملـــا فيـــه من 
االإف�ســـاد، وزعزعـــة االأمـــن، واجلنايـــة علـــى االأنف�ـــض واالأمـــوال، 

واملمتلكات اخلا�سة والعامة .
وحر�ســـت القيادة ال�سعودية يف خ�ســـم معركتها مع االإرهاب على 
تكـــرمي ال�سهـــداء من رجـــال االأمـــن وموا�ساة ذويهـــم وعائالتهم، 
وتقليدهـــم اأو�سمة ال�سرف واأنـــواط الكرامة، تعبرياً عن التقدير 

الكبري لبطوالتهم وت�سحياتهم .
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ومل يقت�سر ذلك على �سهداء واأبطال االأجهزة االأمنية فقط، بل 
حر�ســـت الدولـــةـ  رعاهـــا اهللـ  علـــى مراعـــاة م�ساعر اآبـــاء واأمهات 
املتورطني بارتـــكاب االأعمال االإرهابية ممن األقي القب�ض عليهم 
وكان لذلك اأكر االأثر يف عودة كثري منهم اإىل جادة ال�سواب، يف 
اأعقاب ما اأعلنته القيادة الر�سيدة من عفو عن التائبني من اأع�ساء 
الفئة ال�سالة الذين ي�سلمون اأنف�سهم، وقد حققت هذه ال�سيا�سة 
احلكيمـــة نتائـــج ممتـــازة، واأعلـــن بع�ـــض اأع�ســـاء الفئـــة ال�سالـــة 
توبتهـــم وتراجعهـــم عن االأفـــكار املنحرفة التي كانـــوا يعتنقوها .

اإن�ساء حمكمة خا�سة
وعلـــى م�ستـــوى الت�سريـــع والق�ســـاء، مت اإن�ســـاء حمكمـــة خا�ســـة 
اجلزائيـــة  املحكمـــة  م�سمـــى  حتـــت  االإرهـــاب  ق�سايـــا  يف  للنظـــر 
املتخ�س�ســـة، كذلك مت ا�ستحـــداث دائرة خمت�سة بهيئة التحقيق 
واالإدعـــاء العام حتـــت م�سمى"دائرة ق�سايا اأمـــن الدولة" لتتوىل 
التعامـــل مع مثـــل هذه الق�سايـــا وتوفري جميـــع ال�سمانات التي 
توفـــر للمتهمني يف ق�سايا االإرهـــاب ومتويله حماكمة عادلة مبا 
يف ذلـــك حقهـــم يف الدفاع عن اأنف�سهم وتعوي�ض من تثبت براءته 
منهـــم مـــع البدء يف درا�سة اإ�سدار نظام ملكافحة االإرهاب وذلك يف 
اإطار تطويـــر االأنظمة واللوائح ذات العالقة باجلرائم االإرهابية 
وتكثيـــف برامـــج التاأهيـــل والتدريـــب للجهـــات االأمنيـــة املعنيـــة 
باملواجهـــة امليدانيـــة املبا�ســـرة واعتماد عـــدد من االآليـــات ملكافحة 

عمليات متويل االإرهاب .

اجلهود الوقائية
ويف االجتـــاه الوقائي، تعددت جهود اململكـــة يف مكافحة االإرهاب، 
بـــدءاً مـــن برامـــج توعيـــة طـــالب املدار�ـــض واجلامعـــات بخطـــورة 
تقـــع  التـــي  واالآثـــام  االإ�ســـالم  االإرهابيـــة وحرمتهـــا يف  االأعمـــال 
علـــى مرتكبيهـــا وحـــث املعلمـــني واملعلمـــات علـــى توعيـــة الطالب 
والطالبـــات بذلـــك وتوجيههـــم اإىل الطريـــق ال�سحيـــح وغر�ـــض 
حـــب الوطـــن وطاعـــة اأولياء االأمـــور يف نفو�سهم، كمـــا ركزت على 
تعزيـــز االأمـــن الفكـــري وخ�س�ســـت يومـــاً درا�سيـــاً كامـــاًل خـــالل 

حـث عـلـمـاء الـمـملـكـة عـمــوم الـمواطنني 
واملقيمني يف البالد على التعاون مع اجلهات 
الأمنية يف الت�سدي للفئة ال�سالة والإبالغ 
عن املتورطني يف الأعمال الإرهابية.. كما 
بع�س  منا�سحة  يف  كبري  دور  للعلماء  كان 

املتاأثرين بدعاوى الفئة ال�سالة
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العـــام الدرا�ســـي الإقامـــة معر�ـــض يف كل مدر�ســـة للبنـــني والبنات 
عـــن االإرهـــاب واالأعمـــال االإجراميـــة التـــي ارتكبهـــا اأربـــاب الفكر 
التكفـــريي ومـــا نتج عنها مـــن قتل لالأبرياء وتدمـــري للممتلكات 
ومقدرات الوطن، نظراً الأن ظاهرة االإرهاب جاءت نتيجة الأفكار 
منحرفة اعتمدت اململكة يف جهودها ملكافحة هذه الظاهرة مبداأ 
مواجهـــة تلـــك االأفكار ب�سدها من خالل احلـــوار واملناق�سة فكان 
  " اإن�ســـاء "مركـــز االأمـــري حممد بـــن نايـــف للمنا�سحـــة والرعاية
بهدف ك�ســـف ال�سبهات وتو�سيح املنزلقـــات الفكرية التي يتبناها 

اأ�سحـــاب الفكـــر املنحرف الذي يقود اإىل االإرهـــاب من اأجل اإعادة 
املوقوفني اإىل ر�سدهم وت�سحيح مفاهيمهم من خالل اال�ستعانة 
بعلمـــاء ال�سريعـــة واملخت�ســـني يف العلـــوم االجتماعيـــة والنف�سيـــة 
واملثقفني ورجال االأعمال واإتاحة الفر�سة لهم ملقابلة هذه الفئة 
ومناق�ستهم بكل حرية والرد على �سبهاتهم وانتهاج اأ�سلوب احلوار 
واالإقناع مع بع�ض اإتباع هذا الفكر، وتغيري الكثري من القناعات 
ال�سابقـــة لديهم وعر�ض هـــذه الرتاجعات عـــر و�سائل االإعالم .
باالإ�سافـــة اإىل اإن�ســـاء الكرا�ســـي العلميـــة التـــي تعنـــى باالأبحـــاث 
املتعلقة باالإرهـــاب يف عدد من اجلامعات ال�سعودية ويف مقدمتها 
كر�ســـي االأمري نايف لدرا�ســـات االأمن الفكـــري وت�سجيع اجلهات 
االأ�سرطـــة  واإ�ســـدار  والن�ســـرات  الكتـــب  طباعـــة  علـــى  املخت�ســـة 
التـــي تدح�ـــض االأفـــكار املنحرفة وتكثيـــف اأن�سطة رعايـــة ال�سباب 
واالهتمام بهم وحت�سينهم من االخرتاقات الفكرية ونوازع الغلو .

مكافحة الإرهاب الإلكرتوين
واللوائـــح  والتعليمـــات  االأنظمـــة  مـــن  جملـــة  اململكـــة  واأ�ســـدرت 
ال�ستخـــدام �سبكـــة االإنرتنـــت واال�ســـرتاك فيهـــا بهـــدف مواجهـــة 
االعتداءات االإلكرتونية واالإرهاب االإلكرتوين اإ�سافة اإىل تنظيم 
اجلهـــات املعنيـــة دورات تدريبيـــة عديـــدة عـــن مو�ســـوع مكافحـــة 
جرائم احلا�سب االآيل لتنمية معارف العاملني يف جمال مكافحة 
اجلرائم التي ُترتكب عن طريق احلا�سب االآيل وحتديد اأنواعها .
كمـــا عملـــت الدولة عـــر اأجهزتهـــا الر�سمية على جتفيـــف منابع 

مت اإن�ساء حمكمة خا�سة للنظر يف ق�سايا 
اجلزائية  املحكمة  م�سمى  حتت  الإرهاب 
املتخ�س�سة ومت ا�ستحداث دائرة خمت�سة 
حتت  العام  والإدعاء  التحقيق  بهيئة 
م�سمى"دائرة ق�سايا اأمن الدولة" لتتوىل 
التعامل مع ق�سايا الإرهاب وتوفري جميع 
ق�سايا  يف  للمتهمني  توفر  التي  ال�سمانات 

الإرهاب ومتويله حماكمة عادلة
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جمـــع  تنظيـــم  اإعـــادة  خـــالل  مـــن  جـــذوره  واجتثـــاث  االإرهـــاب 
الترعـــات لالأعمـــال اخلرييـــة التـــي قـــد ُت�ستغـــل لغـــري االأعمـــال 
امل�سروعـــة، وقامـــت باإن�ســـاء هيئـــة اأهليـــة كـــرى تتـــوىل االإ�سراف 
بهـــدف  واخلرييـــة  االإغاثيـــة  االأعمـــال  جميـــع  علـــى  والتنظيـــم 
تنظيـــم عمل تلك الهيئات وعدم ال�سماح لذوي النوايا واالأهداف 
ال�سريـــرة با�ستخـــدام الهيئات االإن�سانية الأعمـــال غري م�سروعة .
وقـــد كان لهـــذه العنا�ســـر انعكا�ســـات ايجابيـــة على اأر�ـــض الواقع 
بتحقيـــق رجـــال االأمـــن جناحـــات كبرية �ســـد هذه الفئـــة ال�سالة 
واإف�ســـال اأكـــر من 95% مـــن املخططات االإرهابيـــة قبل تنفيذها، 
والو�ســـول اإىل عـــدد من اخلاليا النائمـــة وتلك التي توارت حتت 

�سربات رجال االأمن للفئة ال�سالة .
ويف هـــذا ال�سياق قال خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �سعود: "اإن االأمن يف اململكة العربية ال�سعودية باألف 
خـــري فهي �سامـــدة كال�سخر تك�ســـرت عليه كل تلـــك الهجمات".
واأ�ســـاف يف حديثـــه ـ اأيـــده اهلل ـ ل�سحيفـــة "ال�سيا�ســـة" الكويتيـــة 
ن�سرتـــه يـــوم 30 جمـــادى االأوىل عام 1425هـ املوافـــق 16 اأغ�سط�ض 
2004 م: "اإننا اجتزنا مراحل االإرهاب .. فنحن ذهبنا اإىل روؤو�ض 

الثعابني مبا�سرة لنقطعها".

ال�سربات ال�ستباقية
وكانـــت االأعمـــال االإرهابيـــة التـــي وقعـــت يف اململكـــة قـــد ح�ســـدت 
اأرواح حـــوايل )90( �سخ�ســـاً مـــن ال�سحايـــا املدنيـــني، وت�سببت يف 

جـــرح واإ�سابـــة نحـــو )608( اأ�سخا�ـــض، وتكبدت االأجهـــزة االأمنية 
ال�سعوديـــة خ�سائـــر ب�سريـــة بـــني من�سوبيهـــا بلغـــت حـــوايل )65( 
واإ�سابة نحو )390(، فيما متكنت اململكة من اإحباط نحو )160( 
عملية اإرهابية عن طريق ال�سربات اال�ستباقية لالأجهزة االأمنية 
ال�سعودية وذلك وفق كلمة اململكة التي األقاها معايل وكيل وزارة 
الداخليـــة الدكتـــور اأحمـــد بن حممـــد ال�ســـامل يف املوؤمتر احلادي 
ع�ســـر حـــول اجلرمية عـــر الوطنية الذي نظمـــه منتدى "كرانز 
مونتانـــا" يف العا�سمة الفرن�سية باري�ض يف �سهر نوفمر 2009م.

اعـتـمــدت الـمملكة فـي جـهـودها ملكافحة 
املنحرفة  الأفكار  مواجهة  مبداأ  الإرهاب 
فكان واملناق�سة  احلوار  خالل  من  ب�سدها 
نايف  بن  حممد  الأمـيـر  "مـركــز  اإن�ســــاء 
لـلمنـا�سحــة والــرعـايـــة"بـهـــدف ك�ســف 
ال�سبهات وتو�سيح املنزلقات الفكرية التي 
يتبناها اأ�سحاب الفكر املنحرف الذي يقود 

اإىل الإرهاب
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بقلم
العميــد / عبداهلل بـــن حامـد اخللف

قائــد قوة اأمن املن�ساآت مبنطقة تبوك
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مــقـــال

هنيئاً لوزارة الداخلية بوزيرها اجلديد وهنيئاً لـ )حممد بن نايف( 
بهـــذه الثقـــة الغالية التي بكل تاأكيـــد هو اأهل للثقـــة وامل�سوؤولية.
اإن اختيـــار �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمري حممد بن نايـــف وزيراً 
للداخليـــة اختيـــار موفـــق،   وهذا القـــرار احلكيـــم �سيبقي الوطن 
ينعم بنعمة االأمن واالأمان بف�سل اهلل ثم مبا وهبه اهلل       عز وجل 
لهـــذه البالد الطاهرة من قيادة حكيمة، �سيوا�سل �سموه م�سرية 
مـــن �سبقه حيث عمل باأمانـــة واإخال�ض يف مدر�سة والده �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري نايـــف بـــن عبدالعزيـــز "طيـــب اهلل ثراه".

لقـــد ارتبـــط مكافحة الفئة ال�سالـــة ومنا�سحة املغرر بهم با�سم 
هـــذا الرجـــل يف االأعوام الثالثـــة ع�سر املا�سية، كمـــا ارتبط ا�سم 
والـــده "طيـــب اهلل ثـــراه واأ�سكنـــه ف�سيـــح جناتـــه" االأمـــري نايف 
بـــن عبدالعزيـــز باأمـــن هذه االأر�ـــض الطيبـــة، وهـــذه ال�سخ�سية 
القريبـــة مـــن القلـــوب تتلمـــذت علـــى يـــد والـــده �ساحـــب ال�سمو 
امللكـــي االأمـــري نايف بـــن عبدالعزيـــز ـ طيب اهلل ثـــراه ـ فاكت�سب 
التوا�ســـع اجلم واحلكمـــة والقيادة والتجربة، حيـــث توىل �سمو 
االأمـــري حممـــد بن نايف مهـــام قيادة القطاعـــات االأمنية اآنذاك 
بكفـــاءة واقتـــدار حتـــت قيـــادة والـــده - رحمـــة اهلل - واأ�سبحـــت 
بالدنـــا وهلل احلمـــد اأمنوذجاً رائـــداً يف ا�ستتباب االأمـــن، واأح�سن 
�سمـــوه اختيار القيادات التـــي تولت القطاعـــات االأمنية باململكة 
فاأ�سبـــح العمـــل االأمني عمل موؤ�س�ســـي ُيدار بعقليـــة تعتمد على 
التخطيـــط والتنظيـــم، وتـــوىل االأمـــري حممـــد بـــن نايـــف ملـــف 
االأمـــن ال�سائـــك بتبعاتـــه املحليـــة واالإقليميـــة والدوليـــة ور�ســـم 
م�ســـاراً وا�سحـــاً اأجه�ـــض من خالله العديد مـــن املحاوالت التي 
ا�ستهدفـــت اأمـــن و�سالمة الوطـــن ودول اجلوار بـــل والعامل كله 
يف �سمـــت دءوب واإن�سانيـــة، اأفعالـــه ت�سبـــق اأقوالـــه، وخمرجـــات 
االأمـــن  يف ال�سنوات املا�سية القريبة هي ترجمة حقيقة ملا اأجنز 
بتوجيـــه ورعاية مـــن �سموه، ومن عمل مـــع �سمو االأمري حممد 
بـــن نايـــف اأو �سمـــع عنه يعرف دقتـــه وتفانيـــه يف العمل فقد نذر 
نف�ســـه فـــداء لهذا الوطـــن، كيف وال وقـــد عر�ض نف�ســـه وحياته 
للخطـــر عندمـــا حاولـــت تلـــك الفئـــة ال�سالـــة االآثمـــة حماولـــة 
اغتيالـــه، مدركـــني الدور الكبري والبارز الـــذي يقدمه �سموه يف 
مكافحـــة االإرهـــاب واجتثاث جـــذوره وجتفيف منابعـــه والطرق 
املوؤدية اإليه من خالل برامج املنا�سحة والعفو واإتاحة الفر�سة 
للتائبـــني للعـــودة ونبذ االأفكار الهدامـــة واالنخراط يف املجتمع 
وامل�ساركـــة يف بنائـــه، والأن اهلل عـــز وجـــل قد حفظ هـــذه الدولة 
منـــذ ن�ساأتها وعلى مدى عقـــود من الزمن، فاإننا ننظر اإىل تلك 
الرعايـــة االإلهية من زاوية مو�سوعية ومنطقية موؤداها اأن اهلل 
يحفـــظ من يحفظه، ويكلل بالعنايـــة من يعمل ب�سريعته ويقيم 
موازيـــن العـــدل يف اأرا�سيـــه وبـــني خلقـــه، وهـــي حقيقـــة يدركها 

املن�سفـــون ويعرفهـــا حـــق املعرفـــة املجحفون واإن جحـــدوا ذلك.
اإن الت�سامـــح والتوا�سع واالإ�سالح والروؤية ال�سديدة التي يت�سف 
بهـــا االأمـــري حممد بـــن نايـــف كانت لها الـــدور الكبـــري يف تراجع 
الكثـــري مـــن اأبنـــاء الوطـــن الذيـــن غـــرر بهم، فقـــد مد يـــد العون 
واحلنان لهم واأعادهم اإىل اأح�سان املجتمع، وال�سواهد على ذلك 
كثرية واالأعداد كبرية، وال اعتبار للحاالت ال�ساذة، ومل تكن تلك 
االإ�سرتاتيجيـــة لتنجــــح لــــوال حنكــــة القيــــادة االأمنيــــة الر�سيــــدة 
واملتمثلــــة ب�سمــــوه الكريــــم، ف�سمـــوه ف�ســـل بـــني ال�ســـال املتعمـــد 
ـــر علـــى العـــدوان وبـــني ال�ســـال املُغـــرر بـــه اأو ناق�ـــض املعرفة  املُ�سلِ
وحديـــث التجربـــة، فاأظهـــر �سمـــوه لـــالأول قوة احلـــق دون �سعف 
وذلـــك مـــن خـــالل العمليـــات اال�ستباقيـــة التـــي �سهد لهـــا العامل 
املتقـــدم وا�ستعـــان واأ�ستاأن�ض بتجربـــة اململكة الفريـــدة يف تعاملها 
مـــع حماربـــة االإرهـــاب، التـــي مل تكـــن �سهلـــة باملعايـــري الدوليـــة.
ومـــن جهـــود �سمو االأمري حممد بـــن نايف �سعي �سمـــوه لتاأ�سي�ض 
ودعـــم برنامـــج املنا�سحة الذي انطلق منذ عـــام 1415هـ، وقد بداأ 
الرنامـــج بفكـــرة تبناها �ساحب ال�سمو امللكـــي االأمري حممد بن 
نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية )اآنذاك( وعمل هذا 
الرنامـــج على معاجلـــة قناعات املوقوفني اخلاطئـــة وا�ستبدالها 
بقناعات �سحيحة تتوافق مع و�سطية االإ�سالم و�سماحته باأ�سلوب 
احلوار واحلكمة واملوعظة احل�سنة، وبالرغم من تلك النجاحات 
ل�سموه فاإنه مل يركن اإىل الت�سليم بالق�ساء على االإرهاب بل تابع 
�سمـــوه هـــذا امللف على مـــدار ال�ساعة، وكان �سموه ـ ومـــا زال ـ عيناً 

�ساهرًة على اأمن و�سالمة الوطن واملواطنني.
وعندمـــا نتحـــدث عـــن اجلانـــب االإن�ســـاين يف �سخ�سيـــة )اأمـــري 
القلـــوب( فـــاإن خري مـــا ن�ست�سهـــد به هي رعايتـــه الأبنـــاء ال�سهداء 
يفتخـــر بهـــم وباآبائهـــم الذيـــن روا تـــراب هـــذا الوطـــن بدمائهـــم 
الزكيـــة، في�ساركهم اأفراحهم كما يف اأحزانهم، ُيعايدهم ويزورهم 
يف بيوتهـــم بـــكل توا�سع واأبوة حانية، اإنه ابن )نايف الوفاء( االأب 
الـــذي اأغـــدق باأبوتـــه احلانيـــة علـــى اأطفـــال وذوي ال�سهـــداء حبـــاً 
وحناناً وعطفاً، ومل تنح�سر اإن�سانية �سموه يف التعامل مع رجال 
االأمـــن بـــل امتدت اإىل اأهايل املطلوبني من خـــالل متابعة ذويهم 
وتوفـــري متطلباتهـــم التـــي يحتاجونها، بـــل �سملت رعايـــة �سموه 
اإن�سانيته املطلوبني اأنف�سهم، اإنه جت�سيد حقيقي للقيم والرتاحم 
والتوا�ســـل املمتد بـــني والة االأمر ومواطنيهـــم وهو تعبري عميق 
الداللة عن التقدير الذي يلقاه رجال االأمن وذويهم من �سموه، 
ووالة اأمرنـــا، فهنيئاً ل�سموه الكـــرمي بثقة قائد م�سريتنا بتعيينه 
وزيـــراً للداخليـــة داعـــني اهلل اأن يحفظ �سموه الكـــرمي  واأن ميده 
بالعـــون والتوفيق حتت قيادة خادم احلرمـــني ال�سريفني و�سموه 

وويل عهده االأمني، اأدام اهلل عزهم و�سدد اهلل خطاهم.
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احلمـــد هلل وال�ســـالة وال�ســـالم علـــى ر�سول اهلل، اأكتـــب هذا املقال 
بعـــد اأن غـــادر خـــادم احلرمني ال�سريفـــني امل�ست�سفـــى وهو ب�سحة 
وعافية، فاإنني با�سمي وبا�سم من�سوبي قوة اأمن املن�ساآت مبنطقة 
اآيـــات التهـــاين والتريـــكات خلـــادم  اأ�سمـــى  مكـــة املكرمـــة نرفـــع 
احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك عبـــد اهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود ـ 
حفظه اهللـ  مبنا�سبة �سفائه وخروجه من امل�ست�سفى �ساملاً معافى، 
كمـــا نرفع التريـــكات ملقام �ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري �سلمان 
بـــن عبـــد العزيـــز ويل العهـــد نائـــب رئي�ض جمل�ـــض الـــوزراء وزير 
الدفـــاع، واإيل مقـــام �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف 
بـــن عبدالعزيز وزيـــر الداخلية ـ حفظهم اهلل تعاىل ـ واإىل االأ�سرة 

املالكة وال�سعب ال�سعودي.
وال �ســـك اأن دخـــول خـــادم احلرمـــني ال�سريفني امللـــك عبداهلل بن 
عبدالعزيـــز اآل �سعـــود ـ يحفظـــه اهلل ـ اإىل امل�ست�سفى مقلقاً جلميع 
اأطيـــاف �سعبـــه واأمته خوفـــاً عليه وحباً له، ف�سبحـــان من كتب له 
القبـــول يف االأر�ض، و�سبحان من اأ�سكنه قلوبنا، و�سبحان من وىل 
علينـــا اأرحـــم خلقـــه، واحلمـــد هلل اأن َمنَّ عليـــه بال�سفـــاء فقد كان 
خروجـــه مـــن امل�ست�سفـــى لنا فرحـــاً و�ســـروراً اأدام اهلل بقائه واأعزه 
وحفظـــه، فقـــد ملـــك قلـــوب العـــامل بالقـــدوة ال�ساحلـــة، و�سفـــاء 
نيتـــه، وتطابـــق قوله مع فعلـــه وبدعوته للت�سامح ونبـــذ التفرقة 

العن�سرية والطائفية، ودعوته اإىل حوار االأديان. 
و�سدق فيه قول املتنبي:

اإذا اعتلَّ �سيُف الدْولةلِ اعتّلتلِ االأْر�ُض
                                                       َوَمْن فْوَقهـــا والباأ�ُض َوالكَرُم املَح�ُض

ا ـــفــــاعــــــــي بالـــــّرقـــــــادلِ َواإمّنَ وكيَف اْنتلِ
ـــــهلِ َيْعَتّل فـي االأْعـــــنُيلِ الــُغــْمـــ�ُض ّلتلِ                                                         بعلِ

َك َخلَقُه �َســــَفاَك الــــذي َي�سفي بُجودلِ
                                                         فــــــاإّنــــــَك َبــْحـــــٌر كـــلُّ َبــْحــٍر لُه َبع�ُض

وختامـــاً ن�ســـاأل اهلل العلـــي القديـــر اأن ميـــد يف عمـــره واأن يدميـــه  
ذخراً لالإ�سالم وامل�سلمني.

بقلم
العميد مظلي / عبداهلل بن اأحمد االأ�سمري
قائد قوة اأمن املن�ساآت مبنطقة مكة املكرمة

شفاء المليك.. 
عافية ً ألمته
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خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
ـ يحفظـــه اهلل ـ مكانـــة خا�ســـة بقلـــوب اأبناء �سعبـــه مفعمة باحلب 
ال�ســـادق والـــوالء مللـــٍك نـــذر نف�سه لرقـــي اأبناء �سعبـــه ورفاهيتهم 
وتلم�ـــض احتياجاتهـــم، حتى اأ�سبحـــوا �سغله ال�ساغـــل، مل ي�سغله ـ 
حفظـــه اهللـ  ذلـــك العار�ض ال�سحي الـــذي اأمل به، فقد كان ي�ساأل 
عـــن اأبنائـــه ويو�ســـي جميـــع امل�سئولـــني بالعمل اجلـــاد واالهتمام 
لـــذا ال  املتوا�ســـل لتحقيـــق راحـــة املواطـــن وتلبيـــة احتياجاتـــه، 
ن�ستغـــرب تلـــك امل�ساعـــر اجليا�سة مـــن الفرح وال�سعـــادة التي عر 
عنهـــا اأبنـــاء هذا ال�سعب الويف مبنا�سبـــة خروجهـ  حفظه اهللـ  من 

امل�ست�سفى �ساملاً معافى بحمد اهلل.
وقد �سهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ مبايعته – حفظه اهلل 
اأن نح�سرها يف  – اإجنازات قيا�سية يف عمر الزمن من ال�سعب 
هـــذا املقـــال، لكن الزمان واملـــكان واالإن�سان ال ميكـــن اأن يغفلوا اأو 
ين�ســـوا اأفعـــال العظماء، الذيـــن تبقى ب�سماتهم طويـــاًل يف ذاكرة 
النا�ـــض والتاريـــخ، حيـــث �سهـــدت بالدنا خـــالل ال�سنـــوات املا�سية 
الكثـــري من االإجنازات التنموية العمالقة يف خمتلف القطاعات، 
�ســـواء اأكانـــت اقت�ساديـــة اأم تعليميـــة اأم اجتماعيـــة اأم �سحية، كما 
ارتبـــط ا�سمـــه – حفظـــه اهلل – بالت�سامـــح وال�ســـالم واالإن�سانية، 
و�سهـــد لـــه بذلـــك اأبنـــاء �سعبـــه واالأمتـــني العربيـــة واالإ�سالميـــة 

واملجتمع الدويل باأكمله. 
ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ بالدنا العزيزة، واأن ينعم عليها 
بدوام االأمن والرخاء واالزدهار بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهـــده االأمني �ساحب ال�سمو 
امللكـــي االأمري �سلمـــان بن عبدالعزيـــز، واأن يـــدمي عليهما موفور 
ال�سحـــة والعافية، واأن ميد اهلل يف عمر مليكنا ليوا�سل م�سريته 

املباركة خلدمة دينه ووطنه واأمته.

ملك محبوب
 و شعٍب وفي

بقلم
العميد/ حممد بن �سلمان البلوي

قائد قوة اأمن املن�ساآت مبنطقة املدينة املنورة
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ت�ســـكل املتفجرات اأهم واأخطر االأ�سلحة والو�سائل االإرهابية التي 
يعتمدها االإرهابيون يف تنفيذ عملياتهم �سعياً لتحقيق اأهدافهم، 
وخل�سو�سيـــة وخطـــورة هـــذه املادة غـــدة مكافحـــة االإرهاب حمل 
اهتمام كافة دول العامل واأجهزتها االأمنية، واأخذ ذلك البعد من 
املواجهـــة العاملية وت�سافرت اجلهود الدولية ملكافحته وحماربته 
علـــى كافـــة االأ�سعـــدة، مـــع تكثيـــف االإجـــراءات االأمنيـــة وتطوير 
اأ�ساليبها وو�سائلها، ويعد اعتماد االإرهابني على هذه املادة يف تنفيذ 
عملياتهـــم باالإ�سافة اإىل قوتهـــا التدمريية اإىل عدة اأ�ساب منها:

اإمكانية اإخفائها وتهريبها عك�ض االأ�سلحة النارية.. 1
اإمكانية ت�سنيعها من مواد اأولية.. 2
اإمكانيـــة جتهيزهـــا اإلكرتونياً للعمل يف اأوقـــات حمددة دون . 3

تواجد االإرهابي ودون احلاجة اإىل مواجهة م�سلحة مع االأمن.
اإمكانية ا�ستخدامها من بعد.. 4

وكانـــت هذه اخل�سو�سية للمتفجرات ال�سبب الرئي�سي يف اإنت�سار 
العمليات االإرهابية يف العامل و�سهلت للمنظمات االإرهابية جتنيد 
اأعـــداد هائلـــة مـــن العنا�ســـر لتنفيذهـــا، خا�ســـة يف ظـــل التوجيه 
الفكري ال�سال اأو الدوافع االإنتقامية، وهذا ما دفع باأجهزة االأمن 
يف البلـــدان امل�ستهدفة اإىل تطوير و�سائلهـــا، واإجراءاتها وتدريب 
عنا�سرهـــا ملواجهـــة هذا التطور يف اجلرميـــة االإرهابية، فلم يعد 
دور هذه االأجهزة مواجهة جرمية باأ�سلحة واأ�ساليب تقليدية بل 
مواجهة مع عدو خفي باأ�ساليب متطورة، واأ�سلحة فتاكة، واأهداف 
هامـــة، وخطرة، مع زمـــن مواجهة مفتوح وم�سرح عمليات وا�سع.

بقلم
العميد/ عبداهلل بن حممد العمري
مدير االإدارة العامة للحماية الفنية

المتفجـرات 
واإلرهــاب
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لقـــد كان لنـــا موعداً مع االأمل ننتظر بزوغ فجره و�سروق �سم�سه 
مبنا�سبة خروج مـــوالي خادم احلرمني ال�سريفني من امل�ست�سفى 
لنعي�ض حلظات من االأن�ض تغمرها البهجة والفرح... حيث عمت 
االأفـــراح كافة اأرجاء الوطـــن الغايل مبنا�سبة خروج والدنا وقائد 

م�سريتنا ــ حفظه اهلل ــ   بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بال�سفاء.
وقـــد �ساَد هذا االأمُل كافةلِ اأفـــراد ال�سعب ال�سعودي و�سعَر اجلميُع 
بالفرحـــةلِ والطماأنينةلِ وهم يروَن مليكهم وقائد م�سريتهم يغادر 
امل�ست�سفـــى ليقـــوَد هـــذه امل�ســـرية مـــرًة اأخـــرى حامـــاًلً رايتها وهو 
ب�سحـــة وعافيـــة... ممـــا كان له االأثـــر الكبري يف نفو�سهـــم �سغاراً 

وكباراً.
�سائلـــني اهلل عز وجـــل اأن يحفظ خادم احلرمـــني ال�سريفني وهو 
ب�سحة وعافية واأن يدمي علينا يف هذا الوطن االأمن واالإميان. 

موعد مع األمل 
المتجدد

بقلم 
العميد/حميد بن حممد اجلحديل

مدير االإدارة العامة للتدريب بقيادة قوات اأمن املن�ساآت
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رفـــع ال�سعـــب ال�سعـــودي بكافـــة فئاتـــه واأطيافـــه اأكـــف ال�سراعـــة 
للمـــوىل عـــز وجـــل حمـــداً هلل وثنـــاًء عليـــه ب�سفـــاء الوالـــد القائد 

وخروجه �سليماً معافى بف�سل من اهلل وَمنَّه.
وابتهـــج اأبنـــاء ال�سعـــب بروؤيـــة مليكهم وقـــد َمنَّ اهلل عليـــه بلبا�ض 
ال�سحـــة والعافيـــة، ذلـــك امللـــك الذي اأ�ســـر القلوب بحبـــه، ووقف 
العـــامل احرتامـــاً لـــه وو�سعه �سمـــن قائمـــة ال�سخ�سيـــات االأكر 
تاأثـــرياً يف العـــامل، كيـــف ال وهـــو مـــن دعـــا العـــامل اإىل احلـــوار 
والت�سامح ونبذ اخلالفات، وقاد النه�سة ال�ساملة يف كافة مناحي 
بـــالده، وك�ســـر قاعـــدة امل�ستحيـــل، وحقـــق خـــالل �سنـــوات حكمـــه 
العامـــرة ما تعجز عن �سرده الكلمات واملقاالت. ففي عهده قامت 
اأكـــر تو�سعـــة للحرمني ال�سريفني على مـــر التاريخ، وبنيت اأكر 
اجلامعـــات، واأن�سئـــت امل�ساريـــع العمالقـــة يف كافـــة اأرجـــاء البالد.
اإن عودة امللك تعني عودة الفرح لكل مواطن و مقيم. وعودة امللك 
تعنـــي عودة تلك الظاهرة االإن�سانية الفريدة اإىل قيادة دَفة وطن 
ا�ستاق لقائده العظيم الذي تدفق عطاءاً على �سعبه وينتظر منه 
املزيـــد، فهـــو ـ حفظه اهلل ـ االأب احلنون الكـــرمي القادر بحول اهلل 

على ر�سم الب�سمة على حميا كل مواطن.
امللك عبداهللـ  اأيده اهللـ  مل يعد جمرد ملك اأو رمز لوحدة وطن، 
بـــل هـــو نهر خـــري وعطاء وعـــدل �سهد بـــه القا�سي قبـــل الداين.
وهـــذا القائـــد العظيـــم رغـــم عظـــم م�سئولياته ومهماتـــه مل يكن 
يوماً ما معزواًل عن �سعبه فقد اأحبهم واأحبوه لب�ساطته وعفويته 
و�سموليتـــه باحلـــب واالإن�ساف الأفراد �سعبـــه، فيحق لنا اأن نفخر 
مبليكنـــا واأن تلهـــج لـــه األ�سنتنـــا بالدعاء بـــاأن ميتعـــه اهلل مبوفور 
ال�سحـــة والعافيـــة، واأن يـــدمي علـــى بالدنا نعمة االأمـــن والرخاء 

واللحمة الوطنية الرائعة.
وختاماً ال اأقول اإاَل كما قال اأبو الطيب املتنبي:

املجــــد عوفـي اإذا عــوفيت والـكــرم        وزال عنــك اإلــى اأعـدائك الألــم
�سحــــــت ب�سحتك الأيام وابتهجت         بها املكــــــــارم واأنهــــلت بها الدمي
وراجع ال�سـمــــ�س نـــور كـــان فارقها        كـاأمنـــا فقـــده فـي جـــ�ســمها �سقم
ولح برقـــك لـي مـــن عـار�سي ملك        ما ي�سقط الغيث اإل حيث يـبت�سم

بقلم
الرائد/ حممد الريك

قيادة القوات

إذا سلمت فكل 
الناس قد سلموا
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ا�ستب�ســـر املواطنـــني حينمـــا ظهـــر مليكنا علـــى �سا�ســـة التلفزيون 
ال�سعـــودي بلبا�ـــض ال�سحـــة والعافيـــة بعدما �ساعـــت وفاحت نوايا 
احلاقديـــن واحلا�سديـــن واالأعـــداء باإطـــالق ال�سائعـــات املُغر�ســـة 
ال�سريفـــني  احلرمـــني  خـــادم  الغـــايل  مليكنـــا  عـــن  ُذكـــرت  التـــي 
امللـــك عبـــداهلل بـــن عبـــد العزيـــز اآل �سعـــود التـــي روج لهـــا اأعدائنا 
وذلـــك ملحاولـــة زعزعـــة االأمـــن واال�ستقـــرار والوحـــدة الوطنيـــة. 
   وكانـــت وقفـــة ال�ســـارع ال�سعـــودي وقفـــة الرجـــل الواحـــد حينما 
كـــذب تلك ال�سائعات ومل يجـــري خلفها، وبظهور خادم احلرمني 
ال�سريفـــني كانـــت فرحـــة ال�سعـــب ال�سعـــودي بـــل والعـــامل العربي 
واالإ�سالمي فرحة ال تو�سف حينما ظهرـ  حفظه اهللـ  على �سا�سة 
التلفـــاز مبت�سمـــاً ومتحدثـــاً لزواره حامداً ربه علـــى ما اأنعم عليه 

من ال�سحة والعافية.
 مليكنـــا املفـــدى حتـــى يف مر�ســـه وتعبـــه ي�ســـاأل عن �سعبـــه.. رغم 
املتاعـــب واالأمل فـــاإن لل�سان حاله ـ حفظه اهلل ـ يقول ما هي اأخبار 
�سعبـــي واأبنائي... ويوجـــه امل�سوؤولني باأن يكونـــوا عند ُح�سن ظن 
ال�سعـــب.. فا�ستحق عـــن جدارة اأن ياأ�سر قلوب �سعبـــه واأن نبادله ـ 
حفظـــه اهلل ـ حبـــاً بحب ووفاء بوفاء.. ول�ســـان حالنا يقول: )حنا 

بخري دامك بخري(.  
واإجـــالال خلـــادم احلرمـــني وتكرمياً لهـ  اأيـــده اهللـ  وقبل هذا كله 
كان ال�سكـــر هلل عـــز وجـــل حينمـــا األب�ـــض خـــادم ال�سريفـــني لبا�ـــض 
ال�سحـــة والعافيـــة، قـــام عـــدد كبـــري مـــن رجـــال الوطـــن ال�سرفاء 
والكرمـــاء بالعفـــو عـــن قاتلـــي اأبنائهـــم، وذلك �سكـــراً هلل عز وجل 

وتكرمياً لقائدنا ووالدنا )عبداهلل(. 
اللهم اأحفظ مليكنا واألب�سه لبا�ض ال�سحة والعافية.. اللهم اأطل 
يف عمـــره وبارك له فيه واأحفظ ويل عهـــده ووالة اأمرنا وال�سعب 

ال�سعودي كافة.

بقلم
املالزم اأول / ماجد بن عواد العنزي

مركز تدريب قوات اأمن املن�ساآت باملنطقة ال�سرقية

ِحـنـا بخـير 
َداَمك بخير

��� ������� ����� ������.indd   61 09/01/2013   02:43:46 �



62
مــقـــال

بقلم 
رئي�ض رقباء / ح�سني ال�سيخ

قــوة ال�ســـرقية 

َعْم علـــى العباد اأن َمـــنَّ اهلل عز وجـــل عليهم بنعمة  مـــن اأعظـــم النلِ
االأمـــن واالأمـــان ففي االأمـــن �سحـــة يف االأبدان وراحـــة يف الذهن 
واالأفكار وا�ستقرار يف كافة االأمور احلياتية، ولنا يف اأمري املوؤمنني 
َد نائماً  عمـــر بن اخلطاب ـ ر�سي اهلل ـ عنه اأ�سوًة ح�سنة عندما ُوجلِ
نـــَت فنمت يا عمر«  حتـــت تلـــك ال�سجرة فقيل لـــه »لقد عدلت فاأملِ
فقـــد حتقق كافة عنا�سر اال�ستقرار وهـــي العدل الذي هو اأ�سا�ض 
امللـــك واالأمـــان الـــذي يتحقق بـــه كل �سي ومن ثم النـــوم والراحة 
يف البـــال واالأبـــدان فاالأمـــن نعمـــة ُيح�سد عليها كثـــري من الدول 
واحلمـــد هلل رب العاملني فبنعمة االأمن ت�ستقـــر االأمور ال�سيا�سية 
واالقت�سادية وتزدهر الدول وال�سعوب يف كافة املجاالت والنواحي 
التي ترقى مب�ستوى �سعوبها وحتقق لهم الرخاء واالزدهار فتجد 
التقـــدم يف جمـــال ال�سحة والتعليم وكل ما يخ�ض �سئون املواطن 
النقي�ـــض يف دول حميطـــة وجمـــاورة  علـــى  وحتقـــق رفاهيتهـــم 
ولال�ستـــدالل لي�ـــض اإال نـــرى ال�سومـــال بعـــد فقـــد نعمـــة االأمـــن 
مـــا يحـــل بها من فقـــر مدقع وحـــروب وتناحـــر وت�سريد  وتهويل 
للن�ســـاء واالأطفـــال وال�سيوخ وكيف تكون كرامـــة االإن�سان وحياته 
رخي�ســـة ومعر�ســـة ل�سياع احلرية والكرامة لفقـــد نعمة االأمن. 
حفـــظ اهلل وطننـــا الغـــايل واأدام رجـــل االأمـــن االأول �سمـــو وزيـــر 
الداخليـــة واأدام اأعيادنـــا الوطنية ململكتنـــا الغالية اأعواماً  عديدة 
وحفـــظ �سعبنـــا ووطننـــا مـــن كل مكروه حتـــت ظل قائـــد نه�ستنا 
ورائـــد م�سريتنا خـــادم احلرمني ال�سريفـــني وويل عهده االأمني.

 أعظـم الِنَعـْم
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املتقـــدم  التطـــور  توؤكـــد  الداخليـــة  لـــوزارة  الواقعيـــة  القـــراءات 
الأعمالهـــا وخططهـــا االأمنية وا�ستمـــرار حتديثاتهـــا االآلية وفتح 
مزيـــد مـــن ال�سراكـــة مـــع املواطـــن بتـــويل �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 
االأمـــري حممد بـــن نايف بن عبدالعزيز حقيبـــة الداخلية بف�سل 
جناحاتـــه ال�سابقـــة واحلالية يف قهـــر االإرهاب وقطـــع دابره وجز 
�ساأفتـــه وجتفيـــف منابعـــه املعكـــرة بالت�ســـدد واخلارجـــة علـــى ملة 
االإ�ســـالم ال�سمحـــة، ومـــا يزيد هذه القـــراءات تاأكيـــداً وواقعية اأن 
�سموه هو خريج مدر�سة والده �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف 
بـــن عبدالعزيـــز – رحمـــه اهلل – الـــذي اأ�س�ـــض لالأمـــن ال�سعـــودي 
مبـــادئ اال�ستقـــرار والطماأنينـــة ووثـــق اأطنابـــه يف املجتمـــع وعزز 
اأركانه يف ن�سيج احلياة اليومية، بل وا�ستن�سخت التجربة االأمنية 
ال�سعودية يف عهد وزارته – رحمه اهلل – يف دول اأخرى خا�سة يف 
جمـــايل حماربة االإرهـــاب ويف مو�سم احلج الذي يعد اأكر جتمع 

بقلم
نا�سر بن �سليمان علي العلي

مدير االإدارة العامة لل�سوؤون االإدارية واملالية 
بقوات اأمن املن�ساآت

ب�سري �سنوي يف مكان وزمان حمددين. 
فاالنفراجـــات واالإفراجـــات التـــي حدثت مع بدايـــة تويل �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري حممـــد بن نايـــف بـــن عبدالعزيـــز للوزارة 
واإتاحـــة مزيد مـــن ال�سفافية والعلنية يف حماكمـــة بع�ض �سعاف 
النفو�ض تعك�ض اأن م�ستقبل الوزارة يتما�سى مع متطلبات الع�سر 
خطـــوة بخطـــوة واأنها �ستكـــون ذات حيوية اأعلـــى وح�سور قوي يف 
الر�سالـــة الوطنيـــة االأمنية، مع االأخذ مب�ساألـــة التوعية امل�ستمرة 
واأن املواطـــن ال�سالـــح والـــوزارة �سريـــكان يف بنـــاء الوطـــن والذود 
عنـــه فكرياً وعمليـــاً �سد اأعدائه الذين يرتب�ســـون به ويحاربونه 
باالأفـــكار الغريبـــة اأو باملخدرات القاتلة لعزميـــة ال�سباب واإرادته، 
واأن علـــى املواطـــن حتمل م�سوؤولياته جتـــاه واجبه االأمني بعد اأن 
ر�سخت الـــوزارة كل ا�سرتاطات احلياة االآمنة املدعومة باالأجهزة 

واالآليات احلديثة. 
نبـــارك الأنف�سنـــا ولكافـــة من�سوبي الـــوزارة تعيني �ساحـــب ال�سمو 
امللكـــي االأمـــري حممد بن نايـــف بـــن عبدالعزيز وزيـــراً للداخلية 
ونبـــارك ل�سموه هـــذه الثقة امللكية الغالية خلفـــاً ل�ساحب ال�سمو 
امللكـــي االأمـــري اأحمـــد بـــن عبدالعزيز الـــذي قدم الكثـــري للوطن 
والأمنـــه وا�ستقـــراره، وهـــذا التعيـــني اإمنـــا هـــو بـــث لـــروح ال�سباب 
روؤيتهـــا  يف  وبالتـــايل  املهمـــة  احليويـــة  الـــوزارة  هـــذه  اأعمـــال  يف 
لالإ�سرتاتيجيـــة االأمنيـــة، فاالأمـــري حممد بن نايـــف رجل وطني 
وخبري اأمني ووزير ميلك ح�ض املواطن ال�سادق قريب من رجال 
االأمن يف اأفراحهم واأتراحهم، حمبوب لدى اجلميع فالكل يذكر 
الفـــرح الكبـــري الـــذي عـــم ال�ســـارع ال�سعـــودي واالأ�ســـرة ال�سعودية 
بنجاتـــه مـــن حماولة االغتيـــال الغا�سمة �ساربـــاً �سموه – حفظه 
اهلل – بذلك اأكر املثل واأف�سل القدوة بتقدمي اأرواحنا دفاعاً عن 
مكت�سبات الوطـــن واأكر هذه املكت�سبات واأهمها االأمن الذي يعد 
االأر�سيـــة االأهـــم واالأوىل الأي تنمية ح�سارية فبـــدون اال�ستقرار 
االأمنـــي تف�ســـل كل خطـــط النمـــو والرقـــي والتطـــور لذلـــك كان 
ومـــا زال دور وزارة الداخليـــة يف النه�ســـة ال�ساملـــة التـــي يعي�سها 
وطننا الغايل كبرياً ورئي�ساً، وهذا الدور نتوقع له نحن من�سوبي 
الوزارة املزيد من امل�ساحة والفاعلية يف ظل تويل �ساحب ال�سمو 
امللكـــي االأمـــري حممد بـــن نايف بـــن عبدالعزيـــز وزارة الداخلية. 

قـاهـر 
اإلرهـاب
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نـحمد اهلل جلت قدرته على اأن 
منَّ بكرمه وقدرته على قائدنا 

ووالدنا خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 
�سعود بنجاح العملية اجلراحية 
الـتي اأُجـريـت لـــه.. حـفـظـــــه اهلل 
واألب�سه لبا�ض ال�سحة والعافية.

العميد /�سعد بن حممد الغامدي  
قائد قوة اأمن املن�ساآت مبحافظة راأ�ض تنورة

العقيد الركن/ عبداالإله عبدالعزيز املهيزع    
مدير مكتب قائد القوات

املقدم/ �سعد بن عبدالعزيز املغي�سيب
مدير اإدارة امل�ساريع وال�سوؤون الهند�سية

ذلك  على  جميعاً  اأنف�سنا  نهنئ 
الف�سل من اهلل �سبحانه ب�سالمة 
خــــادم الـــحــــــرمـــني الـــ�ســريــفـــني 
اأن  القدير  املوىل  اإىل  مبتهلني 
واأن  درجته  رفعة يف  ذلك  يجعل 
الـ�سـحــــــة  لـبــــا�ض  عــلـيـــه  ي�ســبغ 
من  �ساملاً  لنا  ويحفظه  والعافية 

كل مكروه.

الـملك  الـ�ســــريفني  الـحــرمني  خــــــــادم 
عبداهلل بن عبدالعزيز "يحفظه اهلل" 
هذا  اأفراد  باأبنائه  الرحوم  الوالد  هو 
كر�ض  والذي  وكبرياً  �سغرياً  ال�سعب 
جهوده و�سحته وحياته لراحتهم كافة 
فكانت فرحة ال�سعب ب�سفائه ال يوازيها 
فرحة. حــفـظ اهلل مـلـيـكـنـــا الـمـفـــدى 
وقــائـد نـهـ�سـتـنــا مـن كـل �ســـر و�ســـــوء. 

ى �سالمتكم
 عل

هلل
داً 

حم
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مالزم اأول/ يحيى بن علي القحطاين       
قيادة قوة املنطقة ال�سرقية  

رئي�ض رقباء/ حممد املالكي     
مركز تدريب القوات مبنطقة مكة املكرمة  

الرائد/ حممد عتيق املالكي     
االإدارة العامة لالإمداد والتموين 

جندي اأول /حممد بديع ال�سهراين    
اإدارة العالقات العامة

القلوب مب�ساعر جيا�سة  فا�ست 
يعجز عن و�سفها الل�سان والقلم 
حني راأينا القائد والوالد ب�سحة 
مليكنا  لنا  اهلل  حفظ  وعافية.. 
لـيــوا�ســل  و�ســـــوء  �ســــر  كـل  مــن 
م�ســريتـه الـعـظــيمة فـي نـهـ�ســة 
بالدنا التي تعي�ض اأزهى ع�سورها

 يف عهده الزاهر.

بخروج خادم احلرمني  �سعادتي 
ال�ســريفني مـــن مـــديـنـــة الـملـك 
معافى  �ساملاً  الطبية  عبدلعزيز 
�ســـــــعـادة ال تـــو�ســف.. ا�ســــــاأل اهلل 
عــز وجـل اأن يحـفظ لـنـا الـمليك 
اإنه  وتوفيقه..  بعونه  ميده  واأن 
�سبحانه ويل ذلك والقادر عليه.

مواقف خادم احلرمني ال�سريفني 
- حفظه اهلل - جتاه �سعبه وقربه 
عـلـيـهــم  ه  ُـولِ وُحـنــ الـمـواطـنـني  من 
مل�ساعر  باعثاً  �سكلت  لهم  وحمبته 
احلـب الـــ�سادقة للملـك الـمفدى.. 
ن�ساأل الـموىل الـقدير اأن ميد خادم 
الـحــرمــني ال�ســـــــريـفــني بـمــوفــــور 
ال�سحة والعافية واأن يدميه ذخراً 

الأبنائه �سعب اململكة

العقيد/ بدر عبدالعزيز العقيل   
مدير اإدارة �سوؤون ال�سباط   

على  القدير  العلي  هلل  احلمد 
احلرمني  خادم  على  اأ�سبغه  ما 
الـ�ســــفاء  نـعـمــة  مـن  ال�ســريفـني 
اأن  وجل  عز  املوىل  اإىل  ونبتهل 
عليه  ويــديــم  ويــرعــــاه  يحفظــه 
واأن  والـعـافـيـــة  الـ�سـحـــة  نـعـمـــة 
يطمح  ما  حتقيق  على  يعينه 
للرقي  وبناء  تطوير  من  اإليه 

مبكانة اململكة ورفعتها.

العقيد / �سالح حممد ال�سويدان   
مدير االإدارة العامة لالإمداد والتموين  

قائد  على  َمنَّ  الذي  اهلل  نحمد 
م�ســــرية الـوطـن �ســـــيــدي خـــادم 
الــــحــــــرمــني الـ�ســـــريفني الـملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بال�سفاء.. 
التي  والوفاء  احلب  مظاهر  اإن 
بـعــد  الـــوطـن  اأبـنـــاء  بـهـــا  عـــر 
روؤيته - يحفظه اهلل - وهو �ساملاً 
معافى اأكر دليل على التالحم 

بني ال�سعب وقيادته.

هـــو  حـيـــاتـي  فـي  االأيام  اأ�ســـــعد 
الـحـــرمـــني  خـــادم  اإطاللة  يــوم 
الـ�ســـريفـني الـملك عبــداهلل بــن 
حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
اهلل - على اأبنائه املواطنني وهو 
العملية  بعد  وعافية  �سحة  يف 
الـجــــراحـيـــة الــتــي اأجـــريـت لـه -
حفظه اهلل - وتكللت وهلل احلمد 

بالنجاح.
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ت�سـلم عــداك الـ�سر ولعداك نفداك
يا مــالـك قـلــــوب الـملـى ل عــدمناك
حـنـــا يـا ابـو متعب على العهد باقني
واهلل لــو ُتعـطى الـلـيــايل عطــينــاك
�ســـعبــك يحبــك يــا اأبــوهم ويدعون
اإنت الـمليـك اإلـلـي مـعـه يطمـع النون

�سعر
�ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري خالد الفي�سل
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اهلل يـدميــك لـلـذي فـيـك يــرجـــــون
اأو فـي ال�سـعوب اللي بالأفراح حياك
اهلل يــعـــــــــــــزك يا رفـيـــِع الـمقـــــاِم
واهلل يـعـيـنــــك داعـيـــــة لـلـ�ســــــالِم
واإن جــا نـهــــــــار لـلـمـعــارك كــــــــالِم
ت�سرب ب�سيفك وال�سجاعة �سجاياك
نـاد الـحرار من ذا الـلـي يقبل عوادي
مـكــــــانك اأول مـا اأبــد �ســرت تـالــــي
را�ســــــي ولـــو تـهـتــز رو�س الـجـبــــاِل
كـــم واحــد عــــاداك ثـمــن ترجــاك
عمي واأفــاخر بك على رو�س الأ�سهاد
ول تـنــــــادى �ســــــاعــــر بــك ول زاد
الـفـعــل والإنـجــــاز والـنــا�س �ســــهَّاد
ع�سى ويل العر�س بالـخـيــر يجــزاك
واأذكر ع�سـيدك طيب الرا�س �سلمان
حـٍر ولــه بـالـفـعـل مـخــلب وجنـحـان
من مـــاكــــٍر كــل الـنـــوادر و�ســـجـعـان
ـــــاك ــــم ولــبَّ اذا دعــــــا داعـيـــك نـــهَّ
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اإذا م�ســـى النا�ـــض مـــن حولـــك قدمـــا ومـــر الوقـــت واأنت 
مازلت تقف مكانك !

فا�ساأل نف�سك.. مبن كنت تفكر ؟
واإذا تزاحمت الهموم واالآالم على �سدرك 

فا�ساأل نف�سك مبن تعلق قلبك ؟
وعندما تفي�ض عينيك دمعاً فا�ساأل نف�سك 

على ماذا تبكي ؟
واإذا وجدت نف�سك وحيداً فا�ساأل نف�سك

ماذا �سيعت ؟
واإذا عـــاث باالأر�ـــض املف�سدون ووقف �سدهـــم امل�سلحون 

فا�ساأل نف�سك
اإىل اأي فئة تنت�سب ؟

اإذا مل ياأمتنـــك اأهلـــك يوما على اأي اأمر فقبل اأن تغ�سب 
اأ�ساأل نف�سك

هل اأنت جدير بالثقة ؟

 رئي�ض رقباء/ حممد عبداهلل مرزوق ال�سهراين
�سعبة العالقات العامة

قوة اأمن املن�ساآت مبنطقة الريا�ض

      اســـأل
                 نفسـك

      اســـأل
                 نفسـك
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واإذا �ساقت بك االأر�ض ذرعا فا�ساأل نف�سك
ماذا فعلت ؟

واإذا نظرت اإىل نف�سك �ساخطا فا�ساأل نف�سك
ما الذي ير�سيك ؟

واإن فر النا�ض من حولك هربا فا�ساأل نف�سك 
ماذا قلت لهم ؟

اإذا اأردت اإقحام نف�سك فيما ال يعنيك فا�ساأل نف�سك
ما الذي �ستجنيه ؟

عندما تاأخذ �سي من حقوق االآخرين فا�ساأل نف�سك
اأي ذنب اقرتفت ؟

وعندما تظلم �سخ�ساً ماء فبادر نف�سك بال�سوؤال
اأي عقاب من اهلل انتظر ؟

واإذا فكرت يوما يف االنتقام فا�ساأل نف�سك
هل اأخذت حقك كامال وارحتت فعال ؟

واإذا فقدت �سيئا ثمينا فا�ساأل نف�سك 
هل كنت حمافظا عليه ؟

واإذا وجدت نف�سك غنيا فا�ساأل نف�سك
مباذا ت�سدقت ؟

واإن كنت فقريا فا�ساأل نف�سك 
باأي عمل اجتهدت ؟

واإذا فاز كل من حولك وقد اأخفقت فا�ساأل نف�سك
هل اجتهدت وثابرت ؟

واإذا جن عليك الليل واأ�سدل �ستاره فا�ساأل نف�سك
ماذا اأجنزت ؟

واإذا اأ�سرق عليك ال�سباح فا�ساأل نف�سك
اإىل ماذا خططت ؟

واإذا �سعرت بالياأ�ض ومتنيت املنون فا�ساأل نف�سك
هل اأنت م�ستعد للقاء ؟

اإذا فكرت باالنتحار فا�ساأل نف�سك
هل تر�سى بنار جهنم نهاية لك ؟

واإذا منيت بالف�سل اأكر من مرة فا�ساأل نف�سك 
هل هنا نهاية املطاف ؟

واإذا �سيعت كل الفر�ض فا�ساأل نف�سك
ملاذا التفريط ؟

واإذا احرتت يف كل اأمورك فا�ساأل نف�سك
هل اتبعت الطريق ال�سحيح ؟

وعندما ال حت�سل دائما على ما تريد فا�ساأل نف�سك

      اســـأل
           نفسـك
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ماذا ن�سيت ؟
اإذا حدثت االأمور خالف توقعاتك وتخطيطاتك فا�ساأل نف�سك 

ماذا بذلت ؟
وعندما تتال�سى اأمنياتك اأمام عينيك فا�ساأل نف�سك

ماذا حققت ؟
واإذا فاتتك اأمورا عظيمه فا�ساأل نف�سك

اأين كنت ؟
واإن اجتاحتك امل�ساكل فاأهلكتك فا�ساأل نف�سك

الأي احللول جلاأت؟
واإذا تعر�ست للمواقف ال�سعبة واأوذيت فا�ساأل نف�سك

كيف ت�سرفت ؟
واإذا مل ت�ستطع حل م�ساكلك فا�ساأل نف�سك

على من كنت تعتمد ؟
واإن ارتكبت اخلطاأ ذاته مرة اأخرى فا�ساأل نف�سك

ماذا تعلمت؟
وعندما يعرف كل مبيزته فا�ساأل نف�سك

ما هي ميزتك ؟
وعندما يجد اجلميع �ساآلته واأنت مازلت تبحث فا�ساأل نف�سك

عن ماذا تبحث ؟
واإذا انق�سى عام من عمرك فا�ساأل نف�سك

ماذا ح�سدت ؟
واإذا و�سلت اإىل اآخر املطاف ومل جتد لنف�سك �سيئا فا�ساأل نف�سك

ماذا ادخرت ؟
واإذا ت�سابق املت�سابقون وتناف�ض املتناف�سون فا�ساأل نف�سك

ماذا قدمت ؟
واإذا مر بك رم�سان اأعوام عديدة فا�ساأل نف�سك

ماذا �ستقدم هذا العام؟ 
واإذا كان يوم احل�ساد فا�ساأل نف�سك

ماذا زرعت ؟
واإذا فقدت اهلل فا�ساأل نف�سك 

ماذا وجدت ؟
واإذا وجدت اهلل فا�ساأل نف�سك ماذا فقدت ؟ 
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الجميل
اأن تعي�س يف اأ�سرة متالأ 
حياتها ال�سعادة واحلب 

والوئام. 
األجمل   

اأن ت�سعر مبعنى احلياة 
احلقيقية داخل هذه 

الأ�سرة.

الجميل
اأن جتد من يفكر يف 

�سعادتك.
األجمل   

اأن تفاجئهم دوما مبا 
ي�سعدهم.

الجميل
اأن يتعاون اأفراد 
الأ�سرة يف اأعمال 

املنزل.
األجمل   

اأن تبادر اأنت دوما 
بامل�ساعدة.

الجميل
اأن يخرج جميع اأفراد 

الأ�سرة يف رحلة عائلية 
اإميانية. 

األجمل   
 اأن تكون اأنت من ن�سق 

واأعد ورتب لهذه 
الرحلة.

الجميل
اأن يتبادل اأفراد 

الأ�سرة الهدايا فيما 
بينهم. 

األجمل   
اأن تبداأهم اأنت 

بالإهداء. 

الجميل
اأن حتل الأ�سرة م�ساكلها 
باأ�سلوب التفاهم ولغة 
اء. احلوار الهادئ الَبنَّ

األجمل   
اأن تعمل على اإثراء لغة 
احلوار والتفاهم الهادف 

داخل الأ�سرة.

الجميل
اأن ت�سمو الأ�سرة 

بو�سعها املادي ورفع 
م�ستوى دخلها ب�سكل 

�سليم وجيد.
األجمل   

 اأن ت�سهم يف حت�سني 
الدخل املادي ب�سكل فعال. 

الجميل
اأن ميتلئ جو الأ�سرة 

بال�سرور والبهجة 
واملرح.

األجمل   
 اأن تكون اأنت من يدخل 
عليهم ال�سرور والبهجة. 

الجميل
اأن يكون يف الأ�سرة 
موهوبني ومبدعني.

األجمل   
اأن تنمي وتطور لديهم 

هذه املواهب وهذا 
الإبداع.

الجميل
اأن تبني وتُكون اأ�سرة 
على احلب والتفاهم. 

األجمل
اأن ت�سودها الأجواء 

الإميانية دوما ودائما.

الجميل
 اأن ترى اأفراد الأ�سرة 
يحزنون ويفرحون من 

اأجلك.  
األجمل

اأن تهديهم اأنت 
فرحتك.

الجميل
 اأن جتد داخل الأ�سرة 

من يجتمعون معك 
لذكر اهلل.

األجمل
 اأن تكون اأنت من يجمعهم 

دوما ويذكرهم باهلل.

7171 71ومضــات
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رابعاً - هديه �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صالة العيدين 
كان ي�سلي العيدين يف امل�سلى وكان يلب�ض اأجمل ثيابه.

كان يـــاأكل يف عيـــد الفطـــر قبل خروجه مترات، وياأكلهن وتراً واأما يف االأ�سحى فكان ال يطعم حتى يرجع من امل�سلى، 
فياأكل من اأ�سحيته. وكان يوؤخر �سالة عيد الفطر ويعجل االأ�سحى.

وكان يخرج ما�سياً، والَعَنزة )الع�ساء( حتمل بني يديه، فاإذا و�سل ن�سبت لي�سلي اإليها.
وكان اإذا انتهى اإىل امل�سلى اأخذ يف ال�سالة بغري اأذان وال اإقامة، وال يقول: ال�سالة جامعة، ومل يكن هو وال اأ�سحابه 

ي�سلون اإذا انتهوا اإىل امل�سلى �سيئاً قبلها وال بعدها.
وكان يبـــداأُ بال�ســـالة قبـــل اخلطبـــة، ي�سلـــي ركعتني يكـــر يف االأوىل �سبعـــاً متوالية بتكبـــرية االإحـــرام، ي�سكت بني كل 
تكبريتـــني �سكتـــًة ي�ســـرية، ومل ُيحفـــظ عنـــه ذكـــٌر معني بني التكبـــريات، فـــاإذا اأمت التكبري اأخـــذ يف القراءة ، فـــاإذا اأفرغ 
كـــر وركـــع، ثـــم يكـــر يف الثانية خم�ساً متوالية، ثم ياأخـــُذ يف القراءة، فاإذا ان�سرف َخَطَب يف النا�ـــض وهم جلو�ٌض َعلَى 

�سفوفهم، فيعظهم وياأمُرهم وينهاُهم، وكان يقراأ بـ »ق« و«اقرتبت« كاملتني وتارًة بــ »�َسَبَح« و »الَغا�َسية«.
وكان يخطُب على االأر�ض، ومل يكن هناك منر.

وَرَخ�ض يف عدم اجللو�ض للخطبة واأن يجتزئو ب�سالة العيد عن اجُلُمعة اإذا وقع العيد يومها.
وكان يخالُف الطريَق يوم العيد

سلسلة في هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم في عباداته 
ومعامالته وأخالقه )4(

اإعــــداد
رئي�ض رقباء / علي بن �سامل ال�سهري

اإدارة العالقات العامة - االإر�ساد والتوجيه
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خام�صاً- هديُه �صلى اهلل عليه و�صلم يف الك�صوف 
ملـــا ك�سفـــت ال�سم�ـــض خـــرج اىل امل�سجـــد م�سرعـــاً فزعـــاً يجـــر رداَءه، فتقـــدم و�سلـــى ركعتـــني قـــراأ يف االأوىل بالفاحتـــة 
و�ســـورة طويلـــة، وجهـــر بالقـــراءة  ثـــم ركـــع فاأطـــال الركـــوع، ثم رفـــع فاأطـــال القيـــام، وهـــو دون القيـــام االأول، وقال ملا 
رفـــع راأ�ســـه مـــن الركـــوع: »�سمـــع اهلل ملـــن حمده، ربنـــا ولك احلمد«  ثم اأخـــذ يف القـــراَء ة  ثم ركع فاأطـــال الركوع، وهو 
دون الركـــوع االأول ثـــم رفـــع راأ�ســـه من الركـــوع، ثم �سجد �سجـــدًة طويلًة فاأطـــال ال�سجوَد، ثم فعـــل يف الركعة االأُخرى 
مثـــل مـــا فعـــل يف الركعـــة االأوىل، فـــكان يف كل ركعـــة ركوعـــان و�سجـــودان ثـــم ان�ســـرف فخطـــب بهـــم خطبـــًة بليغـــًة.

واأمر يف الك�سوف بذكر اهلل وال�سالة والدعاء واال�ستغفار وال�سدقة.

�صاد�صاً- هديه �صلى اهلل عليه و�صلم يف اال�صت�صقاء
 

كان ي�ست�سقي على املنر يف اأثناء اخلطبة وكان ي�ست�سقي يف غري اجلمعة، وا�ست�سقى وهو جال�ٌض يف امل�سجد ورفع يديه 
ودعا اهلل عز وجل.

حفـــظ مـــن ُدعائـــه يف اال�ست�سقـــاء »اللُهم ا�سق عبـــادك وبهائمك وان�سر رحمتـــك واأحي بلدك امليت«. اأبـــو داود و »اللهم 
ا�سقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غري �سار، َعاجاًل غري اأجل«  اأبو داود .

وكان اإذا راأى الغيم والريح ُعرف ذالك يف وجهه فاأقبل واأدبر، فاإذا اأمطرت �ُسرَى عنه. 
وكان اإذا راأى املطـــر قـــال: »اللهـــم �سيباً نافعاً« ويح�سر ثوبـــه حتى ي�سيبه من املطر ف�سئل عن ذالك فقال الأنه حديُث 

عهد بربه  متفٌق عليه .
وملـــا كـــر املطـــر �ساألـــوه اال�ست�سحـــاء، فا�ست�سحى لهـــم وقـــال: »اللُهم حولينـــا وال علينا، اللهـــم على الظـــراب والآكام، 

واجلبال، وبطون االأودية ومنابت ال�سجر«. متفٌق عليه .
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74
رحلة في كتاب

هنــاك بع�ــس الكتب ت�سيبنــي باحلرية ال�سديدة عنــد عر�سها عر�سًا موجــزًا لتقدميها للقارئ يف 
�ســورة خمت�ســرة.. ذلك لأن اختــزال هذه النوعية مــن الكتب يف �سفحات قليلة قــد يخل متامًا 
مب�سمونها مهما كانت مهارة من يعر�سها. وكتاب »املفاتيح الع�سرة للنجاح« للدكتور اإبراهيم الفقي 

تاأتي يف مقدمة هذه الكتب.
يف هــذا الكتــاب يقدم لنا موؤلفه خال�سة �سنــوات عديدة من اخلربة يف درا�ســة تاريخ العديد من 

ال�سخ�سيات الناجحة يف عملها وحياتها ب�سفة دائمة.
ويطــرح الكتــاب �سوؤالــني مهمني الأول : ملاذا يكــون بع�س النا�س اأكرث جناحًا مــن البع�س الآخر؟ 
والثــاين: ملــاذا يبدو اأن بع�س النا�ــس لديهم املعرفة واملوهبة التي يحتاجــون اإليها ليبلغوا غاية 

النجاح ولكنهم يعي�سون يف م�ستوى اأقل بكثري من امل�ستوى املتوقع اأن يكونوا عليه؟
وملعرفــة الإجابــة عن ال�سوؤالــني ال�سابقني ن�سافر معًا عزيزي القــارئ يف رحلة ق�سرية عرب كتاب 

»املفاتيح الع�سرة للنجاح«...

عر�س
 �سفوت حممود
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يبـــدو حما�ـــض املوؤلف ظاهـــراً للقارئ حـــني تقع عينـــاه على اأوىل 
�سفحـــات الكتـــاب.. فهو مل ُيطل احلديـــث يف مقدمات تدعو اإيل 

امللل.. لكنه بداأ مبا�سرة يف تناول مو�سوعه.
اإىل ع�ســـرة ف�ســـول كل ف�ســـل يحمـــل عنوانـــاً  والكتـــاب مق�ســـم 
ملفتـــاح مـــن مفاتيح النجاح.. و�سوف نعر�ض فيمـــا يلي املفاتيح اأو 

الف�سول الع�سرة باإيجاز كما يلي:
املفتاح الأول - الدوافع:

ي�ستهـــل د. الفقـــي هـــذا الف�ســـل مبقولـــه للفيل�ســـوف االإجنليزي 
فران�س�ـــض بيكون.. »ن�سيب االإن�سان موجود بني يديه«.. ويف هذا 
االإطار يو�سح املوؤلف اأن االإن�سان حني تكون عنده دوافع وبواعث 
نف�سية ت�سبح حما�سته اأكر وطاقته اأكر واإدراكه اأف�سل. ويرى 
اأن الرغبـــة هـــي اأول قاعـــدة للنجـــاح واأن �ســـر النجاح هـــو الرغبة 

امل�ستعلة فيه، ويق�سم املوؤلف الدوافع اإىل ثالثة اأنواع:
االأول : دافع البقاء

الثاين : الدوافع اخلارجية
الثالث : الدوافع الداخلية

ويذكـــر املوؤلف يف هذا الف�سل اأمثلة كثرية من واقع خرته وهي 
جديرة بالتاأمل والتفكر.

املفتاح الثاين - الطاقة:
يوؤكـــد املوؤلـــف اأن االإن�سان الـــذي ين�سد النجاح البـــد له من طاقة 

اأن الدوافـــع هـــي املولـــد  تعينـــه علـــى م�ســـوار النجـــاح، مو�سحـــاً 
الرئي�سي للطاقة.

وي�ســـري اإىل اأن الطاقـــة املتولدة داخل االإن�ســـان البد من احلفاظ 
عليها وعدم اإهدراها فيما ال يفيد واأن االإهتمام بال�سحة البدنية 
والنف�سيـــة هـــو الطريـــق االأمثـــل للحفـــاظ على الطاقـــة، ويف هذا 

ال�سدد يق�سم املوؤلف الب�سر اإىل ثالثة اأنواع:
االأول : اأنا�ض ناجحون يف جميع نواحي حياتهم.. يتبعون اأنظمة 
�سحيـــة يف تناول وجباتهـــم وميار�سون الريا�ســـة ويعي�سون حياة 

مثالية.
الثـــاين: اأنا�ض ناجحون.. يعملون بجـــد واجتهاد ولديهم اأهداف 
يف حياتهـــم ي�سعـــون لتحقيقهـــا.. وهـــم بال�ســـك ينجحـــون، لكـــن 
جناحهـــم ياأتي على ح�ساب اأ�سيـــاء اأخرى يف حياتهم مثل ال�سحة 
البدنيـــة.. فهم يدخنون ويفرطون يف تنـــاول ال�ساي والقهوة وال 

يتبعون اأنظمة �سحية يف تناول وجباتهم.
الثالـــث : اأنا�ـــض يعي�ســـون حياتهـــم يف حلقـــات مفرغـــة.. يبـــداأون 
يومهم بال�سيجارة وفنجان القهوة.. ثم يبداأ �سراعهم مع احلياة 
طـــوال اليـــوم، ويعـــودون اإىل منازلهم لتناول وجبـــات �سريعة، ثم 
يق�سون باقي يومهم اأمام التلفاز، ثم بعد ذلك يندبون حظهم!.

املفتاح الثالث - املهارة
يوؤكـــد املوؤلـــف اأن املهارة هى اأحد مفاتيح النجـــاح املهمة، مو�سحاً 
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اأن املهـــارة م�سدرها املعرفة والتعلم، كما يوؤكد املوؤلف اأن االإن�سان 
الـــذي ي�سعـــى اإىل النجـــاح ال يجـــب اأن يهـــدر اأي فر�ســـة للتعلـــم 

واملعرفة. 
وينتقـــد املوؤلـــف يف �سخريـــة املثل القائل »اأعطني حظـــاً واألقني يف 
البحـــر«.. مو�سحـــاً اأنه لـــو مت اإلقاء اإن�سان يف البحـــر ولي�ض لديه 

مهارة ال�سباحة لكان فري�سة لالأ�سماك املفرت�سة.
املفتاح الرابع - الت�سور:

الت�ســـور والتخيل يقـــودان اإىل االإبداع واالإبتـــكار.. هذا ما يوؤكده 
د. الفقـــي، مو�سحـــاً اأن كل مـــا حولنـــا مـــن مباين �ساهقـــة وتلفاز 
وفاك�ـــض وطائـــرات وجميـــع و�سائـــل الرفاهية.. كل هـــذا كان نتاج 
ت�ســـور وتخيـــل مـــن ابتكـــروه. ويذكرنـــا املوؤلـــف مبقولـــة جميلـــة 
للموؤلـــف واملفكـــر االإيرلنـــدي جـــورج برنـــارد �ســـو : »يـــرى بع�ـــض 
النا�ض االأ�سياء كما هي ويت�ساءلون ملاذا...اأما اأنا فاأتخيل االأ�سياء 

التي مل حتدث واأقول ملا ال«.
وهكذا يجب اأن تكون عقلية من ين�سدون النجاح.

املفتاح اخلام�س - الفعل:
ي�ستهـــل املوؤلـــف اأي�ســـاً هـــذا الف�ســـل مبقولـــة �سهـــرية للفيل�سوف 
االأملـــاين جوتـــه.. »املعرفـــة وحدهـــا ال تكفـــي، البـــد اأن ي�ساحبهـــا 

التطبيق.. واال�ستعداد وحده ال يكفي فالبد من العمل«.
فالفعل اأحد املفاتيح املكملة للنجاح، وي�سري املوؤلف يف هذا االإطار 
اإىل اأن هنـــاك �سنف من الب�سر لديـــه املعرفة واملهارة واال�ستعداد 
والدوافع ولكنه ال يعمل.. واأن هناك �سنف اآخر من الب�سر لديه 
معرفـــة ومهـــارة اأقل ولكنه يعمـــل.. اإذن فالفعل هو نقطة فا�سلة 

بني النجاح والف�سل، هذا ما يوؤكده د. الفقي.
املفتاح ال�ساد�س - التوقع:

ويو�ســـح د. الفقـــي اأنه من املهم اأن يعـــرف االإن�سان اأنه من املمكن 
اأن يكـــون ممتلئاً باحلما�ض والطاقة وتكون لديه مهارات عديدة، 
وي�ســـع كل هذا مو�ســـع التنفيذ عقلياً وفعلياً، ولكن اإذا مل يتوقع 
النجاح فاإنه �سيف�سل حتماً، م�سرياً اإىل اأن كل الناجحون يجمعهم 
�سيـــئ واحـــد.. هو توقع النجاح وترقب اأح�ســـن ما يف احلياة، واأنه 
مهمـــا حـــدث لهـــم فاإنهم يتوقعـــون النجاح اأكـــر. وُي�سبـــه املوؤلف 

»التوقع« بال�سيارة تاأخذنا اإىل املكان الذي نريد اأن نذهب اإليه.
املفتاح ال�سابع - اللتزام:

يـــرى املوؤلـــف اأن االلتزام هـــو القوة التي تدفعنـــا لن�ستمر بالرغم 
مـــن الظـــروف التي قد تواجهنا، واأنه القـــوة الدافعة التي تقودنا 
الإجنـــاز اأعمـــااًل عظيمـــة.. وي�سنـــف املوؤلـــف االلتـــزام اإىل اأ�سناف 
عديدة منها االلتزام جتاه العمل وااللتزام جتاه ال�سحة البدنية 
والنف�سيـــة لالإن�ســـان، وااللتزام جتاه العائلـــة واالأ�سدقاء وزمالء 
العمـــل، ويذكـــر املوؤلـــف اأمثلـــة عديـــدة لذلـــك مـــن واقـــع احلياة، 
ويقـــدم لنـــا يف نهايـــة هـــذا الف�ســـل ما ميكـــن ت�سميته بـــــ »رو�ستة« 

لتحقيق االلتزام مبفهومه ال�سامل.

املفتاح الثامن - املرونة:
يو�ســـح املوؤلـــف اأن املق�ســـود باملرونة هو القدرة علـــى تغيري امل�سار 
واملحـــاوالت عنـــد مواجهـــة العقبـــات، واأنهـــا اأي�ســـاً القـــدرة علـــى 

التاأقلم مع كل ما يحيط بنا.
ويذكـــر املوؤلـــف مثـــااًل طريفـــاً يو�ســـح بـــه مفهومـــه عـــن املرونـــة 
فيقـــول: »هنـــاك ذبابـــة حتـــاول اخلروج مـــن نافـــذة مغلقة وظلت 
حتـــوم وتـــدور من اليمـــني اإىل الي�ســـار، ومن اأعلـــى اإىل اأ�سفل اإىل 
اأن نفـــذت كل طاقتهـــا وماتـــت، وكان بالقـــرب منهـــا بابـــاً مفتـــوح 
ولكنهـــا حتـــى مل حتـــاول اأن تبحـــث عـــن طريقـــة اأخـــرى للخروج 
واأ�ســـرت علـــى طريقـــة واحـــدة مـــرة وراء االأخـــرى اإىل اأن ماتـــت، 
وكان يف ا�ستطاعتهـــا اأن تخـــرج مـــن هـــذا املـــاأزق لـــو اأنهـــا فقـــط 
اإىل بحـــث مت اإجرائـــه علـــى  حاولـــت«. وي�ســـري د. الفقـــي اأي�ســـاً 
الفئران ملعرفة قدرتهم على الت�سرف فو�سعوا فاأراً يف "متاهة "
ويف اآخرهـــا قطعـــة من اجلـــن، وبداأ الفاأر يبحـــث ويبحث ويف كل 
مـــرة يجـــرب طريقـــاً خمتلفـــاً اإىل اأن و�سل اأخـــرياً لقطعة اجلن 
واأكلهـــا، وا�ستمـــرت التجربـــة وَغـــريَّ القائمون عليها املـــكان الذي 
تو�ســـع فيه قطعة اجلـــن واأعادوا الفاأر مرة اأخـــرى للمتاهة من 
مـــكان بدايـــة خمتلفـــة، وطبعاً جرى الفـــاأر للمـــكان ال�سابق الذي 
وجد فيه قطعة اجلن يف املرة االأوىل ولكنه مل يجد �سيئاً، وظل 
يبحـــث عنهـــا يف كل مـــكان جمربـــاً طرقـــاً اأخـــرى للو�ســـول اإليها 
اإىل اأن ح�ســـل عليهـــا يف النهايـــة ب�سبـــب املرونـــة التي ميتـــاز بها.
ويخل�ـــض املوؤلـــف من املقارنـــة بني �سلـــوك الذبابة والفـــاأر اإىل اأن 
املرونـــة هـــي تغيري اخلطط والطرق واالأ�ساليـــب وتكرار املحاولة 

للو�سول اإىل الهدف.
املفتاح التا�سع - ال�سرب:

ال�ســـر بالطبـــع �سفة من �سفات املوؤمن وهو اأحد املفاتيح املهمة 
للنجـــاح، حيث ي�ســـري املوؤلف اإىل اأن عدم ال�سر هو اأحد االأ�سباب 
التـــي قد تـــوؤدي اإىل الف�ســــــــــل، الأن االإن�سان قبــــــــــــــل اأن ي�ســـــــــــــــــــل 
اإلـــــــى عتبـــــــة النجـــــاح غالبـــاً ما تقابله  عقبـــات وحتديات موؤقتة، 
ويو�ســـح د. الفقـــي اأن االإن�ســـان اإن مل يكـــن �سبـــوراً علـــى تخطـــي 
العقبـــات �سي�سطر للتنازل عن حتقيق اأهدافه. ويذكر لنا املوؤلف 
اأمثلـــة جميلـــة ل�سخ�سيـــات َخلََّدهـــا التاريخ وكانت مثـــااًل لل�سر 

واالإ�سرار على تخطي العقبات.
املفتاح العا�سر- الن�سباط:

قـــد يبـــدو للقـــارئ اأن االن�سبـــاط يعتـــر مرادفاً لاللتـــزام.. لكن 
واقع االأمر غري ذلك.. وحني تتاأمل االأمثلة التي يذكرها املوؤلف 
لتو�سيـــح معنى االن�سبـــاط يت�سح لنا اأن ما يق�ســـده هو االإتقان 
واالأمانـــة واملدوامـــة واال�ستمراريـــة علـــى كل ما مـــن �ساأنه الرقي 

باالإن�سان يف عمله وحياته و�سحته.
النجـــاح فعليـــك  بـــاب  فتـــح  اأردت  اإذا  القـــارئ..  عزيـــزي  واأخـــرياً 

بامتالك املفاتيح الع�سرة التي حددها لنا املوؤلف.
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اأعلنـــت ال�سركة ال�سعودية لل�سناعـــات االأ�سا�سية )�سابك( و�سركة 
)�ســـل( موؤخـــراً اأن ال�سركتـــان وافقتـــا علـــى درا�ســـة الإقامـــة عـــدة 
م�ساريـــع يف �سركـــة )�ســـدف(، اإ�سافـــة اإىل التعاون خـــارج اململكة.
 ويقـــوم الطرفـــان بالتخطيـــط الإن�ســـاء م�ســـروع متكامـــل الإنتـــاج 
مـــواد "البويل يول" )اأحـــد املكونات االأ�سا�سيـــة للبويل يوريثني( 
و"اأك�سيد بروبيلني مونومر ال�ستايرين"، وذلك يف املوقع احلايل 
ل�سركـــة )�سدف(، الذي حتت�سنـــه مدينة اجلبيل ال�سناعية على 
ال�ساطـــئ ال�سرقي للمملكـــة العربية ال�سعودية، التـــي تعد اإحدى 
اأكـــر املجمعـــات ال�سناعيـــة البرتوكيماويـــة واأ�سدهـــا تناف�سية يف 
العـــامل. و�ستقـــوم �سركتا )�سابك( و)�ســـل( بالدرا�سات ال�سرورية 

يف �سبيل تنفيذ هذه امل�ساريع.
وتعتر وحدتي اإنتاج "البويل يول" و"اأك�سيد بروبيلني مونومر 
نوعهمـــا يف منطقـــة  مـــن  وفريدتـــني  ال�ستايريـــن" متكاملتـــني 
ال�ســـرق االأو�ســـط، و�ســـوف توظـــف تقنيـــات اإنتاج مادتـــي "البويل 
اململوكـــة  ال�ستايريـــن"،  مونومـــر  بروبيلـــني  و"اأك�سيـــد  يـــول" 
مـــن قبـــل )�ســـل(، الإنتـــاج املكونـــات االأ�سا�سيـــة ل�سناعـــة "البـــويل 
يوريثـــني" وقطاع البرتوكيماويـــات يف ال�سرق االأو�سط وخارجه. 
وحيـــث اأن الطرفني ملتزمان جتـــاه قطاعات "البويل يوريثني"، 
و"ال�ستايريـــن"، و"اأك�سيـــد الروبيلـــني" وم�ستقاتها مبا لديهما 
مـــن تقنيـــات رائـــدة متاحـــة لهمـــا، االأمـــر الـــذي ميكـّنهمـــا من اأن 

ي�سبحا موردين عامليني رئي�سني.
وعلـــق �سعـــادة املهند�ـــض حممـــد بـــن حمـــد املا�ســـي نائـــب رئي�ـــض 
جمل�ـــض اإدارة )�سابـــك( الرئي�ـــض التنفيـــذي علـــى هـــذه االتفاقية 
قائـــاًل: "اإننـــا �سعداء لتعزيـــز �سراكتنا مع �سركة )�ســـل(، و�سيلبي 
العامليـــني مـــن التطبيقـــات  هـــذا اال�ستثمـــار احتياجـــات زبائننـــا 
واحللول يف قطاعات البناء والت�سييد وال�سيارات والنقل واالأثاث 
واملفرو�ســـات والريا�ســـة وتغليـــف االأغذيـــة والتريـــد والتجميـــد 
واالأجهـــزة املنزليـــة، اإذ �ستوفـــر منتجاتنا من "البـــويل يوريثني" 
ميـــزات عديدة، منهـــا املتانة، واملرونة، ودرجـــات خ�سونة و�سالبة 
متباينـــة، وخ�سائ�ـــض عـــزٍل ميكـــن ا�ستخدامها يف نطـــاٍق عري�ض 

من التطبيقات".
كما �سي�سهم تطوير �سناعات "البويل يوريثني" يف اململكة ب�سكٍل 

ان شراكتهما في مجال  )سابك( و)شل( ُتنميَّ
الكيماويات.. وتتفقان على توسعة 

مشروعهما المشترك

خا�ض يف توفري ا�ستهالك الطاقة، كما �سيوفر العديد من فر�ض 
العمل التي تنمو با�ستمرار.

وقـــال بـــن فان بـــوردن، نائـــب الرئي�ـــض التنفيـــذي ل�سركـــة )�سل( 
للكيماويـــات: "تعـــّد )�سابـــك( اليـــوم واحدة من كريـــات �سركات 
البرتوكيماويات يف العامل، وتتوزع اأعمالها على اأكر من اأربعني 
دولـــة حول العامل. ونحن �سعداء لتو�سيع اآفاق �سراكتنا الناجحة 
مـــع )�سابـــك(؛ التـــي امتدت الأكر مـــن ثالثني عامـــاً، و�سي�ساعد 
امل�سروعـــان املقرتحـــان الإن�ســـاء معملـــي "البويل يـــول" و"اأك�سيد 
بروبيلـــني مونومر ال�ستايريـــن" على تعزيز الطاقـــة الت�سنيعية 
العامليـــة ل�سركـــة )�ســـل( يف جمـــال اإنتـــاج "اأك�سيـــد الروبيلـــني" 

و"البويل يول" ما يعزز من اإمداداتنا لزبائننا  حول العامل".
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نائب  الرئيس  للتخطيط  العام  بشركة  أرامكو  السعودية:
اإللكترونية  الشبكة  له  تعرضت  الذي  الهجوم 

للشركة استهدف اقتصاد المملكة

لـــوزارة  اأكـــد �سعـــادة اللـــواء من�ســـور الرتكـــي املتحـــدث االأمنـــي 
الداخليـــة اأن نتائـــج التحقيـــق حـــول الهجمـــة التـــي تعر�ســـت لها 
ال�سبكـــة االإلكرتونيـــة ل�سركة )اأرامكـــو ال�سعودية( موؤخـــراً توؤكد 
اأن التخطيـــط للهجـــوم وتنفيـــذه مت مـــن قبل جمموعـــة منظمة 
مـــن خـــارج اململكة ويف عدة دول، ومل يثبت تورط اأي من موظفي 

ال�سركة اأو مقاوليها يف ذلك. 
واأو�ســـح اللـــواء الرتكي خـــالل املوؤمتر ال�سحفـــي امل�سرتك الذي 
عقدتـــه ال�سركـــةـ  موؤخراـً  بالتعاون مع وزارة الداخلية اأن املرحلة 
االأخـــرية من التحقيقـــات تتطلـــب ا�ستكمال االإجـــراءات الالزمة 
لتحديـــد املتورطني يف هذا الهجوم واجلهـــات التي تقف وراءهم، 
التخـــاذ االإجـــراءات النظاميـــة بحقهـــم، م�ســـرياً اإىل اأن م�سلحـــة 
التحقيـــق حاليـــاً تقت�سي عـــدم االإف�ساح عن اأي نتائـــج من �ساأنها 

التاأثري عليه.
واأ�ســـاد �سعادتـــه مبا قامت به اأرامكو ال�سعوديـــة من احتواء �سريع 
للهجـــوم االإلكرتوين من خالل خططها ملواجهة الطوارئ وذلك 
بحظـــر الدخـــول اإىل �سبكتهـــا االإلكرتونيـــة مـــن اخلـــارج كاإجـــراء 
احرتازي، ومتكنهـــا من عزل الفريو�ض وح�سره نتيجة لت�سميم 

�سبكتهـــا املتقن، وقيامها بتطهري جميـــع حوا�سيب موظفيها من 
الفريو�ض واإعادتها اإىل اخلدمة يف وقت قيا�سي، باالإ�سافة اإىل ما 
اتخذتـــه ال�سركة من اإجـــراءات للحماية االإ�سافية من اأي تهديد 
اإلكـــرتوين م�سابـــه، موؤكـــداً اأن ما حتقـــق يوؤكد متانة هـــذا الكيان 

الوطني وح�سانته مبوارده الب�سرية وقدراته ونظمه.
من جانبه اأّكد نائب الرئي�ض للتخطيط العام، رئي�ض جلنة التحقيق 
يف الهجمة االإلكرتونية، االأ�ستاذ عبداهلل ال�سعدان، اأن هذا الهجوم 
ا�ستهـــدف اقت�ســـاد اململكـــة، م�ســـرياً اإىل اأن الهـــدف الرئي�ض وراء 
هذا الهجوم كان منع تدفق الزيت اإىل االأ�سواق املحلية والعاملية، 
غـــري اأن املهاجمـــني، بحمد اهلل، مل ي�ستطيعـــوا حتقيق اأهدافهم.
واأّكد ال�سعدان اأن االإ�سرتاتيجيات واخلطط اخلا�سة للتعامل مع 
الطوارئ وا�ستمرارية االأعمال التي طورتها ال�سركة كان لها دور 
كبري يف احتواء هذا العمل التخريبي، مو�سحاً تفا�سيل الهجمة 
االإلكرتونية على ال�سبكة االإلكرتونية، والطرق امل�ستخدمة فيه.
واختتـــم ال�سعـــدان بيانـــه معرباً عن �سكـــره ملقـــام وزارة الداخلية، 
واعتـــزاز ال�سركـــة وفخرها بجميـــع موظفيهـــا واملتعاقدين معها، 

الذين حتلوا بال�سر اأثناء مواجهة هذه الهجمة.
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حـــذرت اإحـــدى اأكر �ســـركات تكنولوجيا برجميات اأمـــن وحماية الكومبيوتر يف العامل مـــن تعر�ض ال�سيارات 
الذكية اإىل هجمات القرا�سنة يف وقت لي�ض ببعيد.

وقالـــت �سركـــة "مـــاكايف" لرامـــج االأمـــن االإلكـــرتوين اأن ال�سيـــارات التـــي اأ�سبحـــت اأكـــر ذكاء تاأ�سي�ســـاً علـــى 
تكنولوجيا االإنرتنت رمبا اأ�سبحت �سحية من �سحايا القر�سنة االإلكرتونية.

وذكـــرت وكالـــة "رويـــرت" لالأنباء اأن ال�سركة بنـــت حتذيرها على حقيقة اأن تلك ال�سيـــارات بداأت متتلئ باأنواع 
الرقاقـــات واملج�ســـات االإلكرتونيـــة الذكيـــة التي تلبي احتياجـــات ومتطلبات وت�سهيالت متنوعـــة يف ال�سيارات 

احلديثة لل�سائق املعا�سر.
وحذر تقرير ال�سركة، وهو االأول من نوعه، من اأن املزيد واملزيد من تنوع الفعاليات والت�سهيالت واالأداء الذي 
توفره التكنولوجيا املتطورة جعلت ال�سيارة احلديثة اأكر عر�سة للتالعب والهجوم من قبل قرا�سنة االإنرتنت.
وقالت ال�سركة يف بيان لها ن�سرته على موقعها االإلكرتوين اإن تعر�ض جهاز كومبيوتر لهجوم القرا�سنة اأقل 

خطورة بكثري من تعر�ض �سيارة لهجوم مماثل قد يجعل منها تهديداً حلياة ركابها.
ي�سار اإىل اأن الرقاقات االإلكرتونية �سارت موجودة وال غنى عنها يف معظم فعاليات ال�سيارة احلديثة.

فهي موجودة يف خمدات ال�سد الهوائية، واملكابح، واملقاعد ذات التحكم الكهربائي، والقيادة االآلية للرحالت 
الطويلة، واأنظمة مكافحة ال�سرقة، واأنظمة االت�ساالت.

وكان باحثـــون قـــد اثبتـــوا عمليـــاً اأن القرا�سنة ميكنهـــم ال�سيطرة على �سيـــارة حديثة مزودة بتلـــك الرقاقات، 
وجعلها تتحرك اأو تعمل ح�سب اأوامرهم، واأحياناً من م�سافات بعيدة.

شركات األمن اإللكتروني تحذر من تعرض 
السيارات إلى القرصنة اإللكترونية
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اختراع جديد للكشف 
عن المتفجرات

 اأعلنـــت جامعـــة "دارم�ستـــات االأملانيـــة" اأن اأحد علمائها اخرتع كا�سفـــاً جديداً ميكن من خالله 
الك�ســـف عـــن مـــادة "بـــي اإي تـــي اإن" البال�ستيكيـــة �سديـــدة االنفجـــار ب�ســـكل اأب�ســـط واأ�ســـرع من 

احل�سا�سات احلالية.
ونقلت "وكالة االأنباء االأملانية" عن اجلامعة قولها يف بيان لها �سدر موؤخراً: "اإنه من ال�سعب 
ا�ستخدام االختبارات الكيميائية احلالية يف الك�سف عن املادة املتفجرة التي تدخل يف املتفجرات 

التي ا�ستخدمت يف اعتداءين اإرهابيني اأحبطا مبح�ض ال�سدفة يف الواليات املتحدة.
واأو�ســـح الباحـــث "ماريـــو بومـــه" الـــذي �سجل بـــراءة اخـــرتاع لكا�سف متفجـــرات ح�سا�ـــض، اأنه 
ي�ستطيـــع الك�ســـف عـــن جـــزيء واحـــد من املـــادة املتفجـــرة من بني ع�ســـرة مليـــارات جزيء 

موجود يف اجلو من هذه املادة.
واأكـــدت اجلامعـــة اأن هذا اجلهاز يعمل عـــر موا�سري نانونية احلجم تعلق بها 
اآثـــار مـــن اجلزيئـــات املتفجـــرة عنـــد اقرتابه منهـــا واأن ذلـــك يغري من 

القدرة التو�سيلية الأجهزة القيا�ض االإلكرتونية.
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السيارة  في  التدخين  أضرار  حديثة:  دراسة 
تتخطى الحدود

اأكـــد علمـــاء اإ�سكتلنديـــون اأن التدخـــني يف ال�سيـــارة، حتـــى مع بقاء النوافـــذ مفتوحة اأو مع ت�سغيـــل تكييف الهواء، ي�سبـــب تلوثا يتجاوز 
احلدود الر�سمية "االآمنة".

 وطبقاً ملا بثته )BBC( على موقعها االإلكرتوين، فقد وجد الفريق االإ�سكتلندي الذي توىل قيا�ض ن�سبة التلوث الناجت عن التدخني 
داخل ال�سيارة، وذلك من خالل 85 رحلة بال�سيارة، اأن ن�سب التلوث قد تخطت احلدود املقررة من منظمة ال�سحة العاملية.

وتقول اجلمعية الطبية الريطانية اإنه ينبغي حظر جميع اأ�سكال التدخني داخل ال�سيارات.
وقـــام الباحثـــون بت�سجيـــل البيانات وحتليل نوعية الهواء با�ستخدام اأجهزة مثبتة باملقعـــد اخللفي لل�سيارة، ومت ذلك من خالل القيام 

بعدد من الرحالت التي ت�ستغرق مدتها ما بني 10 دقائق اإىل نحو �ساعة.
ويف 49 رحلـــة مـــن بـــني العـــدد االإجمـــايل البالغ 85 رحلة، قـــام قائد ال�سيـــارة بتدخني نحو اأربـــع �سجائر. وخالل هذا العـــدد االأول من 

) 85ug/m3 ( الرحالت، بلغ متو�سط اجل�سيمات الدقيقة امللوثة للهواء
وهـــو مـــا ميثـــل اأكـــر مـــن ثالثة اأ�سعـــاف احلد االأق�ســـى االآمن للهـــواء يف االأماكـــن املغلقة الـــذي اأو�ست بـــه منظمة ال�سحـــة العاملية، 
والبالـــغ )25µg/m3( وحتـــى لو قام �سائق ال�سيارة بتدخني �سيجارة واحدة فقط، وترك النافذة مفتوحة بالكامل، �ستظل م�ستويات 

اجل�سيمات الدقيقة متجاوزة للحد االآمن عند مرحلة معينة خالل الرحلة.
ويقـــول الباحثـــون: "الدليـــل من هذه الدرا�سة البحثية هو اأن تركيزات دخان ال�سجائر غـــري املبا�سر يف ال�سيارات التي كان بها مدخن 

من املحتمل اأن تكون �سارة بال�سحة حتى يف ظل اأغلب اأو�ساع التهوية".
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رائد / خالد بن �سعيد الزهراين
  مدير اإدارة العالقات العامة 

لقـــد غمـــرت قلوبنـــا جميعـــاً م�ساعر الفـــرح وال�سرور بروؤيـــة مليكنا �ساملـــاً معافى بعد اأن َمـــنِّ اهلل عليه مبوفـــور ال�سحة 
والعافيـــة وهـــو يغـــادر مدينـــة امللـــك عبدالعزيز الطبيـــة باحلر�ض الوطنـــي، فهي فرحـــة  جت�سد م�ساعـــر املواطن ويقف 

الل�سان عاجزاً اأن يعر عن هذه امل�ساعر الفيا�سة بهذه املنا�سبة  ال�سعيدة على قلوبنا.
اإن خـــروج خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من امل�ست�سفى بعد اإجراء العملية اجلراحية الناجحة 
وتعافيـــه، يبعـــث يف قلوبنـــا جميعـــاً الفرح وال�ســـرور بروؤية قائد االأمة وبـــاين نه�ستها الذي �سخر جهـــده ووقته وطاقته 
ليكـــون درعـــاً واقياً وح�سناً ح�سينـــاً لبلده و�سعبه واأمته، ون�ساأل اهلل اأن ميد يف عمره وميتعه بال�سحة والعافية والن�سر 

والتمكني. 
ونحمد اهلل ـ ونحن يف غمرة اأفراحنا ـ على هذه النعمة العظيمة التي َمنَّ اهلل بها على هذا الوطن الغايل واأبنائه، فقد 
جـــاءت فرحـــة اأبناء الوطـــن ب�سفاء خادم احلرمني ال�سريفني ترجمة حقيقية للتالحم بني القيادة وال�سعب، حيث عمت 
م�ساعر الفرح والغبطة وال�سرور كافة اأرجاء الوطن، حتى ن�سجت االأفراح الطماأنينة على قلوبنا جميعاً، واأ�سبحنا نردد 

بقلب واحد ول�سان حالنا يقول "دامك بخري كلنا بخري". 
لقـــد وهـــب خادم احلرمني ال�سريفني -حفظـــه اهلل- هذا ال�سعب ُجلَّ اهتمامه و�سحى بوقتـــه و�سحته من اأجل م�سالح 
�سعبه وجعله �سغله ال�ساغل ومن هنا فلي�ض غريباً اأن تظل اأعني ال�سعب واأفئدتهم ترتقب خروجه من امل�ست�سفى ولي�ض 
بغريب اأن نرفع اأكف ال�سراعة جميعاً باأن يحفظه اهلل من كل مكروه...واأن نبادله - اأيده اهلل - حباً بحب ووفاًء بوفاء.
يف عهدك امليمون ـ حفظك اهلل ـ مرت اململكة مب�ساريع جبارة وميزانيات هائلة فاقت التوقعات وكانت ت�سب يف جمملها 
ل�سالـــح املواطـــن، فاأن�ســـاأت امل�ساريـــع العمالقـــة يف جميـــع مـــدن وحمافظـــات اململكـــة  و�ســـارت التنميـــة اإىل جميـــع املـــدن 

واملحافظات حتى �سملت كافة جوانب احلياة.
اإن هـــذه امل�ساعـــر التـــي تربط بني �سعب اململكـــة وقيادتها هي م�ساعر حـــب اأ�سيلة اأبهرت جميع �سعـــوب العامل بعفويتها 
و�سدقهـــا حتـــى وقفـــوا جميعاً موقف الذهول اأمام هـــذا احلب الكبري الذي جعل جميع  اأبنـــاء ال�سعب يبتهلون  اإىل اهلل 

العلي القدير اأن ي�سبغ على مليكنا لبا�ض ال�سحة والعافية ويحفظه لنا �ساملاً من كل مكروه.
فاأدامك اهلل لنا ملكاً واأباً حنونا، واألب�سك ثوب العافية وال�سالمة.

ويا بالدي وا�سلي اأفراحك يف اأرجاء الوطن.

أدامك اهلل لنا ملكًا وأبًا حنونًا

مــقـــال82

��� ������� ����� ������.indd   82 09/01/2013   02:44:14 �








