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»سلمان«..
الوفاء والحكمة والحزم

م��ر الوطن خ��ال الفترة الماضي��ة بأحداث مهم��ة، كان أبرزها 
إعان الديوان الملكي وفاة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز »رحمه 
اهلل«. ومم��ا الش��ك فيه أن عه��د الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 
»رحمه اهلل« شهد الكثير من المنجزات على مختلف األصعدة، 

فجزاه اهلل خيرًا على ما قدمه لدينه ووطنه وشعبه.
وجاءت بيع��ة المواطني��ن من كاف��ة أنحاء مناط��ق المملكة 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز »يحفظه 
اهلل« لتشكل أنموذجًا للحمة الوطنية بين القيادة والمواطنين.
وف��ي أول خطاب لخادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
اب��ن عبدالعزي��ز، أكد »حفظ��ه اهلل« تمس��ك المملك��ة بالنهج 
القويم الذي اتبعه ملوك المملكة بداية من الملك المؤسس 
عبدالعزي��ز بن عبدالرحم��ن الفيصل »طيب اهلل ث��راه« ثم أبناءه 

الملوك من بعده »رحمهم اهلل«.
وق��ال »حفظ��ه اهلل«: » إنن��ي، وق��د ش��اء اهلل أن أحم��ل األمانة 
العظم��ى، أتوج��ه إلي��ه س��بحانه مبته��ًا أن يمدن��ي بعون��ه 
وتوفيق��ه، وأس��أله أن يرين��ا الحق حق��ًا وأن يرزقن��ا اتباعه، وأن 
يرين��ا الباطل باطا ويرزقنا اجتنابه. وس��نظل بحول اهلل وقوته 
متمس��كين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ 
تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه اهلل وعلى 
أيدي أبنائه من بعده رحمهم اهلل، ولن نحيد عنه أبدًا، فدستورنا 
ه��و كت��اب اهلل تعال��ى وس��نة نبي��ه صل��ى اهلل عليه وس��لم«. 
وقد اس��تهل خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز عه��ده بمجموعة م��ن األوام��ر الملكي��ة الكريمة 
الت��ي تصب ف��ي صال��ح الوط��ن والمواطنين، وكت��ب »حفظه 
اهلل« مغردًا على حس��ابه الش��خصي في تويتر: »أيها الش��عب 

الكريم.. تستحقون أكثر.. ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم.. 
أس��أل اهلل على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن.. 

وال تنسوني من دعائكم«.
كلمات قليل��ة لكنها عميقة المعنى والدالل��ة، يملؤها الوفاء 

والحب، لذا فقد استقرت في وجدان المواطنين.
لقد حرص »س��لمان العطاء« على رس��م البس��مة على ش��فاه 
شعبه.. وزرع السعادة والبهجة في قلوبهم في األيام األولى 

لعهده الزاهر بإذن اهلل.
وجاء قراره »حفظه اهلل« ببدء »عاصفة الحزم« اس��تجابة لطلب 
فخام��ة الرئيس عبد ربه منص��ور هادي الذي ُق��دم إلى الدول 
العربية واس��تجابة لطلب الش��عب اليمني والحكومة اليمنية، 
لدع��م الش��رعية وحماي��ة ش��رعية اليم��ن وحماي��ة المواطن 
اليمني من ممارس��ات المليش��يات الحوثية ومليشيات الرئيس 
المخلوع على عبداهلل صالح، وحمايًة لحدود المملكة وأمنها. 
وق��د أش��اد العال��م بأس��ره بحكم��ة المل��ك س��لمان، والقت 

»عاصفة الحزم« تأييدًا دوليًا.
وكان أيض��ًا من أبرز األحداث ف��ي الفترة الماضي��ة، صدور األمر 
الملك��ي الكريم باختيار صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
ب��ن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��رًا للداخلي��ة ورئيس��ًا لمجلس الش��ؤون السياس��ية 
واألمني��ة، وكذلك اختيار صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز وليًا لول��ي العهد وتعيين��ه نائبًا ثانيًا 
لرئي��س مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع ورئيس��ًا لمجلس الش��ؤون 
االقتصادية والتنمية. وقد جاءت هذه األوامر الملكية الكريمة 
ف��ي إط��ار الحف��اظ عل��ى مصلح��ة الوط��ن العليا م��ن خال 
اختي��ار القي��ادات المناس��بة ووضعها ف��ي المكان المناس��ب.
وس��يرة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير محم��د ب��ن نايف بن 
عبدالعزيز معلومة للجميع، وعطاءه على مدار سنوات عديدة 
ش��هد ب��ه القاص��ي والداني، كم��ا أن كف��اءة صاحب الس��مو 
الملكي األمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، كانت كافية 

الختياره في منصبه الجديد.
الحرمي��ن  لخ��ادم  والس��داد  التوفي��ق  ع��ز وج��ل  نس��أل اهلل 
الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز, ولس��مو ولي عهده 
األمي��ن وس��مو ولي ول��ي العهد.. كما نس��أله ع��ز وجل دوام 
نعمة األمن واالس��تقرار على المملكة وش��عبها.. إنه سبحانه 

وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. 

لواء/ سعد بن حسن الجباري
قائد قوات أمن المنشآت
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خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين واألمة اإلسالمية 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الملك سلمان بن عبدالعزيز: إننا ماضون بحول اهلل تعالى على النأي ببالدنا 
ومواطنينا عن الفتن والقالقل واالحتقانات الطائفية

جدة � واس
وج��ه خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود »حفظ��ه اهلل« كلم��ة إل��ى 
السعودية  العربية  المملكة  شعب 
كل  ف��ي  المس��لمين  واألش��قاء 
مكان بمناس��بة حلول شهر رمضان 

المبارك لعام 1436ه�. 
وفيما يلي نص الكلمة التي تش��رف 
الثقاف��ة  وزي��ر  معال��ي  بإلقائه��ا 
زي��د  ب��ن  ع��ادل  الدكت��ور  واإلع��ام 

الطريفي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
محك��م  ف��ي  القائ��ل  هلل  الحم��د 
تنزيل��ه: )ش��هر رمض��ان ال��ذي أن��زل 
في��ه القرآن هدى للن��اس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم 

الشهر فليصمه(.
والص��اة والس��ام عل��ى المبع��وث 
رحمة للعالمين، نبينا محمد القائل: 
)م��ن صام رمض��ان إيمانًا واحتس��ابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه( وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

أيها اإلخ��وة واألخوات في المملكة 
العربية السعودية

أيها المسلمون في كل مكان:
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

لقد هل علينا شهر رمضان المبارك، 
ال��ذي جعله اهلل ش��هر خي��ر وبركة، 
ليغمرنا بالرحم��ة والمغفرة والعتق 
من النار، ويبعث في نفوسنا معاني 
التعاطف والتراحم، ونحن نستقبل 
هذا الش��هر الكريم بالبشر والسرور، 
اقت��داءًا بالرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 
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ال��ذي كان يبش��ر أصحاب��ه  وس��لم 
بقدومه، ويهنئهم به.

إن هذا الشهر الكريم يعلمنا دروسًا 
ونتأمله��ا  بأعينن��ا  نراه��ا  عظيم��ة، 

ببصائرنا.
إخواني المسلمين:

إن شهر رمضان لم يكن شهر راحة 
واس��ترخاء ففي��ه م��ن الفضائ��ل ما 
يش��حذ الهم��ة لب��ذل الخي��رات من 
صي��ام وقيام وفع��ل للخيرات ومن 
ذل��ك قي��ام المس��لم بأعماله على 
أكم��ل وج��ه وتعامله بخلق حس��ن 

مع المراجعين والمتعاملين.
ديننا، دين محبة وتراحم، وتس��امح 
للعالمي��ن،  رحم��ًة  أنزل��ت  ورس��الته 
وطريق��ه طري��ق خي��ر وص��اح وبناء، 
وح��واٍر  وس��ٍط  منه��ج  ومنهج��ه 
وألفة، يجمع وال يف��رق، ينبذ العنف 
واإلره��اب. وه��ذا الشه��ر الك�����ريم

ف��ي  يبع��ث  الس��امية،  بمعاني��ه 
المث��ل  به��ذه  االلت��زام  نفوس��نا 
والقي��م واأله��داف النبيل��ة. وعل��ى 

المملك��ة  ف��إن  األس��اس،  ه��ذا 
العربي��ة الس��عودية، الت��ي ش��رفها 
الش��ريفين  الحرمي��ن  بخدم��ة  اهلل 
وزوارهم��ا، تستش��عر دائم��ًا دوره��ا 
وواجبه��ا ومس��ئولياتها تجاه الذود 
عن حياض ه��ذا الدين والعمل على 

خدمة مصال��ح المس��لمين قاطبة. 
ومن هذا المنطلق، أخذت المملكة 
العربية السعودية على عاتقها منُذ 
نش��أتها على ي��د المؤس��س الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
»رحمه اهلل« نشر االعتدال في الدين، 
المظلومي��ن  بجان��ب  والوق��وف 
الملهوفي��ن  وتغي��ث  المقهوري��ن 
بق��اع  كاف��ِة  ف��ي  والمكروبي��ن 

األرض، إيمان��ًا منه��ا برابط��ة األخوة 
واإلنس��انية، ال تبتغي بذلك غير وجه 
اهلل تعال��ى. أيه��ا اإلخ��وة واألخوات: 
إننا ماض��ون بح��ول اهلل تعالى على 
الن��أي ببادن��ا ومواطنينا ع��ن الفتن 
الطائفي��ة،  واالحتقان��ات  والقاق��ل 
للتصني��ف  الت��ام  رفضن��ا  ونؤك��د 
من��ا  إدراكًا  والطائف��ي،  المذهب��ي 
بمخاط��ره عل��ى اللحم��ة الوطني��ة 
ف��ي بادنا، كما نؤكد عل��ى أن ثقتنا 
بالمواطن الس��عودي ال ح��دود لها، 
ولن نتس��اهل مع المقصر في ذلك 
وسنحاس��ب كل من ين��ال من أمننا 

وثوابتنا الدينية والوطنية.
الش��هر  ه��ذا  بلّغن��ا  أن  اهلل  نحم��د 
الكريم، ونس��أله س��بحانه أن يعيننا 
عل��ى صيام��ه وقيام��ه، وأن يحف��ظ 
بادن��ا وب��اد المس��لمين كاف��ة من 
الش��رور والفت��ن، إنه س��ميع مجيب. 
اهلل  ورحم��ة  عليك��م  والس��ام 

وبركاته . 

الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
أخذت على عاتقها منُذ نشأتها 
المل��ك  ال�م�ؤس�����س  ي��د  عل��ى 
ب��ن عبدالرحم��ن آل  عبدالعزي��ز 
سعود »رحمه اهلل« نشر االعتدال 

في الدين

نؤك��د على أن ثقتن��ا بالمواطن 
الس��عودي ال ح��دود له��ا ول��ن 
نتس��اهل م��ع المقصر في ذلك 
وسنحاس��ب كل م��ن ين��ال من 
أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية
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الرياض � واس
أكد المتحدث باسم قوات التحالف 
المستش��ار ف��ي مكت��ب س��مو وزير 
الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن 
عس��يري, أن عملي��ة عاصف��ة الحزم 
جاءت بناء على طلب فخامة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي الذي ُقدم إلى 

الدول العربية وذلك استجابة لطلب 
الش��عب اليمني والحكومة اليمنية، 
لدع��م الش��رعية وحماي��ة ش��رعية 
اليمن وحماي��ة المواطن اليمني من 
ممارسات مليش��يات الحوثية وعلى 
رأس��هم مليشيات الرئيس المخلوع 

على عبداهلل صالح.
وبي��ن خ��ال اإليجاز الصحف��ي الذي 
عق��د مس��اء ي��وم الثاث��اء 02 رج��ب 
2015م  ابري��ل   21 المواف��ق  1436ه��� 
بقاعدة الرياض الجوي��ة, أن العملية 
انطلقت لتحقيق أهداف  السياسية 

المتحدث باسم قوات التحالف: 
»عاصفة الحزم« حققت أهدافها
 والب�دء في عملية »إعادة األم��ل«
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عس��كرية مح��ددة له��ذه الحمل��ة 
وهي حماية الش��رعية اليمنية، وردع 
العملي��ات الحوثي��ة من اس��تمرارها 
المواطنين  في عملياته��ا وتهدي��د 
اليمنيين وتدمير قدراتها العسكرية 
الت��ي اس��تولت عليه��ا م��ن الجيش 
اليم��ن الت��ي قام��ت ببنائه��ا خ��ال 
السنوات الماضية, ومنع المليشيات 
الحوثية من تهدي��د المملكة ودول 
الجوار.وأوض��ح أن »عاصف��ة الح��زم« 
ترك��زت عل��ى محاور وأه��داف بدأت 
بالس��يطرة على المجال الجوي في 
اليم��ن ومن��ع المليش��يات الحوثي��ة 
وأعوانه��م م��ن اس��تخدام القوات 
ض��د  جوي��ة  وس��ائل  أي  أو  الجوي��ة 
عملي��ات  ث��م  التحال��ف  عملي��ات 

إخماد الدفاع الجوي المعادية التي 
س��يطرت عليها المليشيات الحوثية 
وتدمي��ر مراك��ز القيادة والس��يطرة 

التي ت��دار منه��ا العملي��ات, مؤكدًا 
سيطرة قوات التحالف على المجال 

الجوي في أول خمسة عشر دقيقة 
العمي��د  العمليات.وأوض��ح  م��ن 
اس��تمرت  العملي��ات  أن  عس��يري 
البالس��تية  الصواري��خ  مح��اور  ض��د 
والتح��ركات  والتموي��ن  واإلم��داد 
الصيان��ة  وورش  الذخي��رة  ومخ��ازن 
والتصنيع البدائي الذي كان لديهم 
والحظ��ر البح��ري ومن��ع العملي��ات 
البري��ة، مؤك��دًا حماي��ة مدينة عدن 
الحوثي��ة  المليش��يات  دخ��ول  م��ن 
له��ا واالس��تياء عليه��ا، حيث نفذت 
العملي��ات بدق��ة عالي��ة وتخطي��ط 
دقيق وكانت العمليات وهلل الحمد 
ناجح��ة ولم يح��دث وهلل الحمد أي 
إصابات فيما يخص العمليات الجوية 
باس��تثناء طائرة واحدة كانت بسبب 

»عاصفة الحزم« جاءت بناء على 
طل��ب فخامة الرئي��س عبد ربه 
منصور هادي واستجابة لطلب 
الش�����عب اليمن�����ي والحكومة 
اليمنية لدعم الشرعية وحماية 
المواطن اليمني من ممارس��ات 

المليشيات الحوثية
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خلل فن��ي وأعلن عنها ف��ي وقتها.
وبي��ن أن العملي��ات كان��ت دقيق��ة 
ف��ي مواعيده��ا وإصاب��ة أهدافه��ا 
ف��ي حج��م الطلعات الجوي��ة التي 
نفذت، مش��يرًا إلى أنه خال اليومين 
الماضيين وصل��ت الطلعات الجوية 
إلى 2300 طلعة جوية، واليوم نؤكد 
الوص��ول إلى 2415 طلعة جوية كان 
الهدف منها تنفي��ذ الحملة الجوية 
بشكل مركز وتحديد األهداف التي 
تحققت وهلل الحمد بش��كل دقيق 
عل��ى األرض، مش��يرًا إل��ى أن إع��ان 
قيادة التحالف اليوم إلنهاء عمليات 
عاصف��ة الحزم جاء بن��اء على طلب 
فخامة الرئيس اليمن��ي الذي رأى أن 
األهداف األساس��ية لعاصفة الحزم 

ق��د تحققت على األرض والش��رعية 
تم حمايته��ا وأن المواط��ن اليمني 
كم��ا  للخط��ر  معرض��ًا  يع��د  ل��م 
إن  األولى.وق��ال:  األي��ام  ف��ي  كان 
المليش��يات الحوثي��ة فق��دت ج��زًء 
كبيرًا م��ن إمكاناتها ونس��تطيع أن 
نؤكد أنها لن تكون سببًا في تهديد 
دول الج��وار أو المواطني��ن اليمنيين، 
مفي��دًا أن الحكومة اليمنية س��وف 
الس��تمرار  اإلج��راءات  جمي��ع  تتخ��ذ 
إع��ادة األم��ل للمواط��ن اليمني من 
خ��ال عملي��ة »إع��ادة األم��ل« الت��ي 
ستبدأ من بداية يوم األربعاء 03 رجب 
1436ه��� الموافق 22 ابري��ل 2015م إن 
ش��اء اهلل.وأضاف: تب��دأ العمليات إن 

ش��اء اهلل فيما يخص عملي��ة »إعادة 
األمل« إلعادة األمل للش��عب اليمني 
والتأكيد عل��ى أن الحكومة اليمنية 
س��وف تعم��ل على دع��م تواجدها 
واالس��تمرار  اليمني��ة  األرض  عل��ى 
نحو بن��اء يمن آمن ومس��تقر، وفيما 
يخص العمليات القادمة في الشق 
العسكري س��تقوم قيادة التحالف 
من خال عملي��ة »إعادة األمل« بمنع 
التح��رك  الحوثي��ة م��ن  المليش��يات 
والقي��ام ب��أي عمليات داخ��ل اليمن.

التحركات  نس��تهدف  إنن��ا  وأض��اف: 
الحوثي��ة  للمليش��يات  العملياتي��ة 
بالمواطني��ن  اإلض��رار  م��ن  لمنعه��ا 
أو تغي��ر الواق��ع عل��ى األرض، مبين��ًا 
أن ه��ذه العملي��ات س��وف تس��تمر 
لحماي��ة الموطني��ن المدنيي��ن م��ن 

العمل على المستوى البري 
مستمر لحماية حدود المملكة 

الجنوبية.. والقوات البرية 
السعودية وحرس الحدود 

السعودي تقوم بواجبها في 
الحماية والتصدي ألي محاوالت 

للتأثير على أمن وسالمة 
الحدود
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بط��ش المليش��يات الحوثي��ة إذا م��ا 
إع��ادة  المليش��يات  ه��ذه  حاول��ت 
الممارس��ات الت��ي كان��ت تمارس��ها 
قب��ل بداية عملي��ة عاصف��ة الحزم، 
ويأت��ي على رأس هذه المهام دعم 
عملي��ات اإلغاث��ة واإلج��اء واألعمال 
اإلنس��انية داخ��ل اليم��ن وتس��هيل 
إمكاناتها من خال استمرار األعمال 
اإلنس��انية واإلغاثي��ة واإلج��اء الت��ي 
س��بق أن اإلعان عنها، وسوف نؤكد 
على واجباتها اليوم في اس��تمرارها 

ف��ي إدارة وتنس��يق أعم��ال اإلج��اء 
واإلغاثة والعمليات اإلنس��انية. وأكد 
العمي��د رك��ن عس��يري أن العمليات 
س��وف تس��تمر فيما يخص األعمال 
اإلنس��انية واإلغاثية واإلجاء متى ما 
رأت قيادة التحال��ف أن هناك حاجة 
للقي��ام بعم��ل عس��كري لتحقي��ق 

األعمال اإلنسانية واإلغاثية واإلجاء.
جمي��ع  أن  عس��يري  العمي��د  وبي��ن 
الت��ي تم��ت ه��ي عب��ارة  العملي��ات 
عن دعم ألعم��ال اللجان الش��عبية 

وع��دن  صع��دة  ف��ي  والمقاوم��ة 
وصنعاء والحديدة, مؤكدًا اس��تمرار 
األه��داف  تحقي��ق  ف��ي  األعم��ال 
وإدارتها من قيادة التحالف لحماية 
المدنيي��ن ف��ي مدينة ع��دن وإدامة 
أعمالهم واس��تهداف أي محاوالت 

عملياتية للمليشيات الحوثية.
وأك��د عل��ى اس��تمرار العم��ل عل��ى 
ح��دود  لحماي��ة  الب��ري  المس��توى 
المملكة الجنوبية من جانب القوات 
البري��ة الس��عودية وح��رس الحدود 
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الس��عودي ف��ي الحماي��ة والقي��ام 
بواجباته��ا والتص��دي ألي محاوالت 
للتأثي��ر عل��ى أمن وس��امة الحدود, 
إضافة لتطبي��ق الحظر البحري على 
المي��اه اإلقليمي��ة والموان��ئ بقيادة 
التحال��ف ع��ن طري��ق زيارة الس��فن 
وتفتيشها والتأكد أنها تنسجم مع 
ما يسمح به قرار األمم المتحدة 2216 
الذي يمنع تس��ليح هذه المليشيات 
الحوثية أو أي دولة أو جهة بتس��ليح 
عب��داهلل  عل��ى  المخل��وع  الرئي��س 
صالح والجماع��ات الموالية له. ونوه 
المتح��دث باس��م ق��وات التحال��ف 
أن عملي��ة عاصف��ة الح��زم تكلل��ت 
بالنج��اح بتوفي��ق م��ن اهلل س��بحان 
جمي��ع  بتكات��ف  ث��م  أواًل  وتعال��ى 
الدول المشاركة في التحالف ودقة 
التخطيط وبراعة التنسيق وشجاعة 
المقاتلين س��واء في المجال الجوي 
البري��ة وح��رس  والبح��ري والق��وات 
الح��دود, مبين��ًا أن آخ��ر اس��تهداف 
للمس��تودعات الت��ي قد تك��ون بيد 
الحوثيي��ن تم تدميره��ا, الفتًا النظر 
إل��ى اس��تمرار العم��ل متى م��ا ثبت 
لقيادة التحالف أن هذه المليش��يات 
تح��اول بش��كل أو بآخ��ر اس��تهداف 
عملياته��ا م��ن خ��ال عملي��ة إعادة 
األم��ل لليمن.وأف��اد أن خلية اإلجاء 
واألعم��ال اإلنس��انية ستس��تمر في 
القي��ام بواجباتها لتحقي��ق الهدف 
الثال��ث م��ن عملي��ات إع��ادة األم��ل 
م��ن خ��ال التواص��ل عل��ى األرق��ام 
والموقع, الفتًا النظر إلى أن الجميع 
يس��عى لتحقي��ق األم��ل للمواط��ن 
اليمني وإعادة األمن واالستقرار في 
اليمن وتحقيق أهداف عملية إعادة 
األمل.بعد ذلك أجاب المستشار في 
مكت��ب س��مو وزي��ر الدف��اع العميد 

ركن أحمد بن حس��ن عس��يري على 
أس��ئلة الصحفيين, وأوضح أن قيادة 
التحالف عندما بدأت عملياتها بدأت 
بطلب رسمي من الحكومة اليمنية, 

وأن إنه��اء عملي��ات عاصف��ة الحزم 
جاءت بطلب م��ن الحكومة اليمنية 
الت��ى رأت أن األه��داف الت��ى حددت 
وإتاح��ة  تحقق��ت  ق��د  للعملي��ات 
المجال للحكومة اليمنية للبدء في 
إعادة األم��ل لليمنيين.وبي��ن العميد 
عسيري أن قرار مجلس األمن رسالة 
قوية من المجتمع الدولي أن الوضع 
ف��ي اليمن لي��س مج��ال للمزايدات 
اإلعامي��ة, وم��ا تق��وم ب��ه »عاصفة 
الحزم« هو تطبيق لهذا القرار ودعم 

لش��رعية الحكومة اليمنية, مشددًا 
على أن المملكة قادرة على حماية 
نفس��ها ولن تنجر خل��ف المهاترات 
واالس��تفزازات اإلعامي��ة, مؤكدًا أن 
ه��دف »عاصفة الح��زم« ه��و إعادة 
األمن واالس��تقرار لليمن وللمنطقة.

ق��وات  باس��م  المتح��دث  وأب��ان 
التحالف أن دور الحرس الوطني دور 
رئيس��ي في أمن واستقرار المملكة 
وله دور مس��اند للقوات المس��لحة، 
ويش��ارك ف��ي عملي��ات الدف��اع عن 
الحدود الشمالية, وانتشاره اآلن يعد 
أمرًا طبيعيًا وفق مفهوم العمليات 
في اس��تخدام القوات العس��كرية 
في المملكة, مشيرًا إلى أن الحرس 
الوطني يش��ارك القوات المس��لحة 
ووزارة الداخلي��ة ف��ي تحقيق األدوار 
المطلوبة للقيام بواجب الدفاع عن 

الحدود الجنوبية للمملكة.
انته��اء  أن  عس��يري  العمي��د  وأك��د 
عاصف��ة الحزم والبدء ف��ي عمليات 
»إع��ادة األمل« ه��ى عبارة ع��ن مزيج 
الدبلوماسي  من العمل السياس��ي 
والعمل العس��كري, الفتًا النظر إلى 
أن قي��ادة التحال��ف معني��ة بالعمل 
العس��كري الذي يتلخ��ص في منع 
المليش��يات الحوثية من القيام بأي 

عمليات عسكرية.

انتهاء »عاصفة الحزم« والبدء 
في عمليات »إعادة األمل« 

هى عبارة عن مزيج من العمل 
السياسي الدبلوماسي والعمل 

العسكري.. وقيادة التحالف 
معنية بالعمل العسكري الذي 
يتلخص في منع المليشيات 

الحوثية من القيام بأي 
عمليات عسكرية
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ي��وم  مس��اء  اهلل«  »حفظ��ه  العلي��ا 
االثنين 28 ش��عبان 1436ه��� الموافق 
الخ��اص  االجتم��اع  2015م،  يوني��و   15
بع��رض الخط��ط األمني��ة لموس��م 

الس��تقبال  الع��ام  له��ذا  العم��رة 
ضيوف الرحمن ف��ي مكة المكرمة 
وال��زوار ف��ي المدينة المن��ورة. وكان 
في استقبال سمو ولي العهد لدى 

جدة � واس
شرف صاحب السمو الملكي األمير 
محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة رئي��س لجن��ة الح��ج 

سمو ولي العهد ُيشرف اجتماع الخطط األمنية 
لموسم العمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
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وصول��ه مق��ر األم��ن الع��ام بج��دة، 
لش��ؤون  الع��ام  الرئي��س  معال��ي 
النبوي  والمسجد  الحرام  المس��جد 
الس��ديس  الرحم��ن  عب��د  الش��يخ 
ومعال��ي مدير األمن الع��ام الفريق 

عثم��ان ب��ن ناص��ر المح��رج، ومعالي 
مستشار س��مو وزير الداخلية األمين 
الع��ام للجنة الح��ج العلي��ا الدكتور 
س��اعد العراب��ي الحارث��ي وعدد من 
وف��ور  األمني��ة.  القطاع��ات  ق��ادة 
وصول س��مو ولي العهد تجول في 
المع��رض المع��د له��ذه المناس��بة 
واطل��ع عل��ى م��ا يضم��ه م��ن صور 
لس��موه  اإلنس��اني  الجانب  تجس��د 
وتحاكي جهوده »حفظه اهلل« في 
المتابع��ه الدائم��ة ف��ي الكثي��ر من 
المناس��بات األمني��ة خ��ال األع��وام 
الماضية.وبعد أن أخذ سموه مكانه، 
استمع والحضور لتاوة آي من الذكر 
الحكي��م، ث��م ألق��ى معال��ي مدير 
األمن العام كلمة رحب فيها بسمو 
ولي العهد وتشريفه العتماد خطط 
أم��ن العم��رة ف��ي مك��ة المكرمة 
والزي��ارة في المدين��ة المنورة. وأكد 
المملكةبقيادة  أن حكومة  معاليه 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 

آل س��عود  ب��ن عبدالعزي��ز  س��لمان 
وس��مو ولي عه��ده األمين وس��مو 
ول��ي ولي عه��ده  »حفظه��م اهلل« 
ُج��ل  الش��ريفين  الحرمي��ن  أول��ت 
خ��ال  معالي��ه  اهتمامها.وتط��رق 

إيج��از قدم��ه للخط��ط األمنية في 
موس��م العم��رة الت��ي تتمث��ل في 
خط��ة الدع��م األمن��ي والمس��اندة 
لش��هر رمض��ان وعيد الفط��ر بمكة 
إل��ى  المن��ورة،  والمدين��ة  المكرم��ة 
والطوارئ  المواجه��ة  جانب خط��ة 
ف��ي  التوس��عة  أعم��ال  ظ��ل  ف��ي 
الحرمين الش��ريفين ونقص الطاقة 
االس��تيعابية للمطاف.وعب��ر المحرج 

عن ش��كره لصاحب السمو الملكي 
األمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطقة 
مك��ة المكرم��ة رئي��س لجن��ة الحج 
المركزي��ة عل��ى دعم��ه وتوجيهاته 
لجميع الجهات العاملة والمساندة 
لألم��ن العام.ون��وه بالجه��ود الت��ي 
لش��ؤون  العام��ة  الرئاس��ة  تبذله��ا 
الحرمين الشريفين وجميع الجهات 
المعني��ة بتقديم الخدمات لضيوف 
المعتمري��ن وقاصدي  الرحمن م��ن 
النبوي  والمسجد  الحرام  المس��جد 
في القطاعات الحكومية والخاصة 
التي سُتس��هم � بمش��يئة اهلل � في 
تس��هيل حرك��ة قاصدي المس��جد 
النبوي.بعد ذلك  الحرام والمس��جد 
ش��اهد س��مو ولي العهد والحضور 
دع��م  خط��ة  ع��ن  وثائقي��ًا  فيلم��ًا 
وخدم��ات القيادات المش��اركة في 
األمن العام لتنظيم الخطة األمنية 
والمروري��ة لموس��م العم��ره له��ذا 
الع��ام. ثم قدم عدد م��ن القيادات 
األمني��ة إيج��ازًا عن مه��ام كل قوة 
مش��اركة ف��ي مهمة العم��رة في 
مك��ة المكرم��ة والزي��ارة بالمدين��ة 
المن��ورة. عق��ب ذلك ألق��ى معالي 
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الرئي��س الع��ام لش��ؤون المس��جد 
الحرام والمس��جد النبوي كلمة بين 
فيها أهمي��ة الش��راكة الفاعلة بين 
الجه��ات األمني��ة والرئاس��ة العامة 
لشؤون الحرمين الش��ريفين لتنفيذ 
مه��ام العم��رة وتقدي��م الخدمات 
الازمة للمعتمرين والزوار في شهر 
رمضان المب��ارك،  معبرًا عن ش��كره 
للقيادة الرش��يدة عل��ى ما توليه من 
اهتم��ام بال��غ بالحرمين الش��ريفين 
وتقدي��م كاف��ة التس��هيات الت��ي 
تيسر أداء مناسك العمرة إلى جانب 
الزيارة.وق��د وجه س��مو ولي العهد 

في نهاية االجتماع كلمة قال فيها: 
»نب��ارك جهودكم جميع��ًا، ونتطلع 
منكم ما تعودناه دائمًا، فإخوانكم 
كله��م  والمعتم��رون  المواطن��ون 
ثق��ة فيكم، وأنتم أه��ل هذه الثقة 
ش��ريف«.وأضاف  عم��ل  وعملك��م 
س��موه: »حينم��ا نتح��دث ع��ن رجال 
األم��ن - فعن نفس��ي أنا - أس��عد 
بالعمل معهم ويستحقون العمل 

م��ن أجلهم«. ثم توجه س��موه إلى 
تش��رف  حي��ث  االس��تقباالت  قاع��ة 
قي��ادات األمن العام بالس��ام على 
سموه. وعقب نهاية االجتماع شرف 
س��مو األمير محمد بن نايف بن عبد 
العزي��ز حفل العش��اء المع��د بهذه 
المناس��بة.بعد ذلك غادر سمو ولي 
العهد مقر األمن العام مودعًا بمثل 
ما اس��تقبل به من حف��اوة وترحيب.
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الرياض � واس

سمو ولي العهد يوجه باعتماد برنامج إفطار صائم
 لألشقاء السوريين والصوماليين بأكثر من 12 مليون ريال

ف��ي إط��ار التوجيه��ات الس��امية من 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 
اهلل« وج��ه صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة المش��رف الع��ام على 
اللجان والحمات اإلغاثية الس��عودية 
الصائمي��ن  إفط��ار  برنام��ج  باعتم��اد 
والصوماليي��ن  الس��وريين  لألش��قاء 
ري��ال. ملي��ون   12 تج��اوزت  بتكلف��ة 
أوضح ذلك معالي مستش��ار س��مو 
وزير الداخلية رئيس اللجان والحمات 
اإلغاثية الس��عودية الدكتور س��اعد 
العراب��ي الحارث��ي، مبين��ًا أن الس��ال 
المعتم��دة  الرمضاني��ة  والوجب��ات 
البال��غ تكلفته��ا »798 . 396 .12« ريااًل, 
الس��وريين  الاجئي��ن  عل��ى  س��توزع 
في األردن ولبن��ان وتركيا والصومال 
عب��ر العم��ل المباش��ر م��ن مكات��ب 

الحملة في تل��ك الدول التي أكملت 
اس��تعداداتها لتنفي��ذ ه��ذا البرنامج 
مع بداية ش��هر رمضان الفضيل من 
خال تأمي��ن وتوزيع  30.000س��لة في 
لبن��ان و 300.000 وجبة ف��ي تركيا و 6.000 
س��لة ف��ي األردن و 30.000 س��لة ف��ي 
الصوم��ال، روعي فيه��ا تلبية حاجة 
األس��ر المتضررة خال شهر رمضان.
اللج��ان  أن  إل��ى  معالي��ه  وأش��ار 
والحمات اإلغاثية الس��عودية وفي 
للتخفي��ف  الفاع��ل  إط��ار نش��اطها 
على األش��قاء الس��وريين س��واء في 
أماك��ن تجمعاتهم خ��ارج وطنهم 
أو ف��ي الداخ��ل الس��وري ولألش��قاء 
تنفي��ذ  عل��ى  عمل��ت  الصوماليي��ن 
برامجه��ا اإلغاثي��ة واإلنس��انية وفق 
وصوله��ا  لضم��ان  دقيق��ة  آلي��ة 
للمستحقين من المتضررين وقامت 
ف��ي ه��ذا اإلط��ار بالعم��ل المباش��ر 
ميداني��ا م��ن خ��ال مكاتبه��ا ف��ي 

ال��دول وبالتواص��ل والتنس��يق  تل��ك 
م��ن  العاق��ة  ذات  الجه��ات  م��ع 
والمنظم��ات  الخيري��ة  المؤسس��ات 
اإلقليمي��ة والدولية لتس��هيل إيصال 
المساعدات للسوريين والصوماليين 

المتضررين. 
وأفاد الدكت��ور الحارث��ي أن الجهود 
اإلنسانية المقدمة للشعب السوري 
والشعب الصومالي بلغت تكلفتها 
057 .308. 41 .1 ريااًل أسهمت في تنفيذ 
176 برنامجا إغاثيا ومش��روعا إنسانيا 
الاجئي��ن  تجمع��ات  موق��ع  ف��ي 
الس��وريين في كل من األردن ولبنان 
وتركي��ا ولألش��قاء المتضرري��ن ف��ي 
الصوم��ال ش��ملت البرام��ج اإلغاثي��ة 
والغذائية واإليوائية والرعاية الصحية 
والتعليمي��ة واإلجتماعي��ة أس��همت 
بفضل من اهلل ثم بالدعم الس��خي 
م��ن المملك��ة قي��ادًة وش��عبًا ف��ي 

تخفيف جزء من معاناة المتضررين.
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سمو ولي العهد يزور عددًا من المصابين ممن تعرضوا 
إلصابات متفرقة أثناء مواجهات مع الميلشيات الحوثية

ق��ام صاحب الس��مو الملكي األمير 
محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة »حفظه اهلل« مس��اء 
1436ه���  ش��عبان   23 األربع��اء  ي��وم 
المواف��ق 10 يونيو 2015م، بزيارة لعدد 
من المصابين من رجال األمن بحرس 
الح��دود وش��رطة نج��ران المنومين 

في مستشفى قوى األمن بالرياض 
ممن تعرضوا إلصابات متفرقة أثناء 
الحوثية  الميلش��يات  مواجهات مع 
عل��ى الح��دود الجنوبي��ة بقطاع��ي 
ج��ازان ونج��ران. كما زار س��موه أحد 
طلب��ة كلي��ة المل��ك فه��د األمني��ة 

أصيب أثناء التدريب.
وزار سموه اثنين من الجالية الهندية 

تعرضوا  ممن  بالمملك��ة  المقيمين 
نتيج��ة إصابتهما  إلصاب��ات متفرقة 
بشظايا مقذوف عسكري من داخل 
األراض��ي اليمنية. وقد اطمأن س��مو 
األمير محمد ب��ن نايف بن عبدالعزيز 
للمصابي��ن  الصح��ي  الوض��ع  عل��ى 
يتلقونه��ا،  الت��ي  الطبي��ة  والرعاي��ة 

متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
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تمني��ات  للمصابي��ن  س��موه  ونق��ل 
ودعوات خادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
اهلل  يم��ن  ب��أن  اهلل«  »أي��ده  س��عود 

عليهم بالشفاء العاجل.
بعد ذلك دش��ن س��مو ول��ي العهد 
مستش��فى  ف��ي  الح��روق  وح��دة 
قوى األمن، التي تع��د أحدث وحدة 
حروق بالرياض وم��ن أكثرها تجهيزًا 
حيث اس��تقبلت حالتين من الحاالت 

المحولة من الحد الجنوبي.
وتجول س��موه في أقسام الوحدة 
وزار  الح��روق،  لع��اج  المتخصص��ة 
المصابي��ن م��ن رج��ال األم��ن الذين 
يتلقون العاج في الوحدة، واطمأن 
الصح��ي والرعاية  عل��ى وضعه��م 
الطبية الت��ي يتلقونها، متمنيًا لهم 

الشفاء العاجل.
تمني��ات  له��م  س��موه  نق��ل  كم��ا 
ودعوات خادم الحرمين الش��ريفين 
عليه��م  اهلل  يم��ن  ب��أن  اهلل«  »أي��ده 

بالشفاء العاجل.

ووج��ه س��مو ول��ي العه��د بتوفي��ر 
كافة أوجه الرعاية للمصابين تقديرًا 
لعطائهم ف��ى الحف��اظ على أمن 

الوطن والمواطن.
وأش��اد س��مو ول��ي العه��د بال��روح 
المعنوي��ة العالي��ة الت��ى ش��اهدها 
عل��ى ُمحي��ا المصابي��ن، مؤك��دًا أن 
الوط��ن يفتخ��ر به��م وبزمائه��م 
الذين يتشاركون معهم في الذود 

عن وطنهم من أيدي العابثين.
م��ن جهته��م عب��ر المصاب��ون, عن 
ش��كرهم وتقديره��م لس��مو ولي 
العهد عل��ى زيارته لهم واالطمئنان 
له��ا  كان  الت��ي  صحته��م,  عل��ى 
بالغ األث��ر في نفوس��هم, س��ائلين 
اهلل أن يحف��ظ له��ذه الب��اد أمنه��ا 
واس��تقرارها في ظل قي��ادة خادم 
الش��ريفين »حفظ��ه اهلل«،  الحرمين 
وأكدوا أن إصاباتهم لن تثنيهم عن 
دفاعه��م ع��ن وطنه��م، منوهين 
بم��ا يجدوه من اهتم��ام ورعاية من 
حكومة خادم الحرمين الش��ريفين 

التي ال تتوانى عن تقديم أي خدمات 
يحتاجونها.

رافق س��مو األمي��ر محمد ب��ن نايف 
ب��ن عبدالعزيز خال الزيارتين معالي 
الملكي األستاذ  بالديوان  المستشار 
عب��داهلل بن عبدالرحمن المحيس��ن، 
ومعال��ي رئي��س الش��ؤون الخاص��ة 
لس��مو ولي العهد األستاذ سليمان 
بن نايف الكثيري، ومدير عام برنامج 
الدكت��ور  األم��ن  مستش��فى ق��وى 

سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.
ق��وى  مستش��فى  أن  يذك��ر  مم��ا 
األم��ن بالرياض تمكن بحمد اهلل من 
اس��تقبال جمي��ع الح��االت التي تم 
إخاؤه��ا عن طري��ق طي��ران اإلخاء 
الطب��ي األمني الذي ق��ام بدور كبير 
ف��ي التعامل م��ع المصابي��ن الذين 
إصابتهم خطيرة.وقد بدأ اس��تقبال 
المصابي��ن من الح��د الجنوبي ابتداًء 
م��ن 19 / 7 / 1436ه��� حي��ث بل��غ عدد 
م��ن وصل مستش��فى ق��وى األمن 

بالرياض 22 مصابًا غادر منهم 14.
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سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج 1145 
طالبًا من كلية الملك فهد األمنية 

رع��ى صاحب الس��مو الملكي األمير 
محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزي��ر الداخلي��ة »حفظه اهلل« مس��اء 
1436ه���  ش��عبان   22 الثاث��اء  ي��وم 
الموافق 09 يونيو 2015م، حفل تخريج 
طلب��ة كلي��ة المل��ك فه��د األمني��ة 

الدفعة ال��� 44 من ال��دورة التأهيلية 
للط��اب الجامعيين البالغ عددهم 
1145 طالب��ًا ف��ي 80 تخصص��ًا نظري��ًا 
وعلميًا، وذلك في استاد األمير نايف 

بمقر الكلية في الرياض.
ول��ي  س��مو  اس��تقبال  ف��ي  وكان 
العه��د ل��دى وصول��ه مق��ر الحفل 

مدي��ر ع��ام الكلي��ة اللواء س��عد بن 
عب��داهلل الخليوي وأركان��ات الكلية. 
وف��ور وص��ول س��مو األمي��ر محمد 
ب��ن نايف ُعزف الس��ام الملكي، ثم 

استعرض سموه حرس الشرف.
عقب ذلك صافح س��مو ولي العهد 
الط��اب المتفوقي��ن في ع��دد من 
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المجاالت بال��دورة التأهيلية للطاب 
الجامعيين وأولياء أمورهم.

وبع��د أن أخ��ذ س��موه مكان��ه في 
الخطاب��ي  الحف��ل  ب��دئ  الحف��ل 
المعد لهذه المناس��بة بت��اوة آيات 
من الق��رآن الكريم, ث��م ألقى مدير 
عام كلية الملك فهد األمنية اللواء 
س��عد بن عب��داهلل الخلي��وي، كلمة 
عبر فيها عن عميق ش��كره وامتنانه 
ومنس��وبي الكلية بتش��ريف سموه 
لحفل التخرج اليوم راعيًا ومش��جعًا 

ومحفزًا وداعمًا.
وق��ال: م��ن ه��ذا المنبر وم��ن عرين 
األمن نجدد البيعة للسمع والطاعة، 
مش��يرًا إلى ما تنعم به ه��ذه الباد 
بقي��ادة خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود وس��مو ولي عه��ده األمين 
وس��مو ولي ولي العه��د من نعمة 
األم��ن واألم��ان ف��ي زم��ن تتاط��م 
فيه األزمات والقاقل والفتن، حيث 
يعد رجل األمن ركيزة أساس��ية في 
أوليتموهم  المنظومة لذل��ك  هذه 
الكبي��ر  »حفظك��م اهلل« االهتم��ام 
والدعم غي��ر المحدود حت��ى أصبح 
مث��ااًل  المملك��ة  ف��ي  األم��ن  رج��ل 
يقت��دى به ف��ي والئ��ه لقيادته وفي 
قدرات��ه وإمكانات��ه وفيم��ا يحققه 
م��ن نتائ��ج ف��ي مكافح��ة الجريمة 

واإلرهاب.
الكلي��ة  أن  الخلي��وي  الل��واء  وبي��ن 
تس��عى دومًا إلى تحقي��ق تطلعات 
سمو ولي العهد بتأهيل رجل األمن 
التأهيل المناس��ب ليصبح قادرًا على 
والتط��ورات  المتغي��رات  مواكب��ة 
المتس��ارعة واإلس��هام في تحقيق 
م��ا تصب��و إلي��ه حكومتنا الرش��يدة 
ف��ي الحف��اظ على ما ننع��م به من 
أم��ن وأمان ف��ي هذه الباد، مش��يرًا 
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إل��ى أن الكلي��ة رك��زت رؤيته��ا على 
المس��تمر ونق��ل وتوطين  التطوي��ر 
االس��تفادة  خ��ال  م��ن  المعرف��ة 
م��ن أح��دث التج��ارب العالمي��ة في 
أع��رق الجامع��ات والكلي��ات بالدول 

المتقدمة.
وأوضح أن عدد خريج��ي الكلية من 
حملة الدكتوراه بلغ 82 خريجًا، ومن 
حملة الماجستير 129 خريجًا، مؤكدًا 
ح��رص الكلية على تعضي��د الجانب 
م��ن  الخري��ج  لضواب��ط  المعرف��ي 
خ��ال تدريب تخصص��ي مهني في 
بيئ��ة العم��ل الحقيقية، الفت��ًا النظر 
إل��ى موافق��ة س��موه عل��ى إنش��اء 
برنام��ج التدريب التأسيس��ي لضباط 
الخريجين الذين تم تدريبهم العام 
1436ه���   -  1435 الحال��ي  الدراس��ي 
األمني��ة  القطاع��ات  م��ع  بالتع��اون 
الكلي��ة  م��ن  أكاديم��ي  وبإش��راف 
وموظفي��ن  موجهي��ن  بمش��اركة 
من ذوي الخبرة والتأهيل والكفاية، 
أه��داف  البرنام��ج  حق��ق  حي��ث 

منشودة وهلل الحمد.
إث��ر ذل��ك ألق��ى الخري��ج محم��د بن 
الخريجين  القحطاني كلمة  س��عد 
عبر فيها عن شكره وتقديره لسمو 
ول��ي العه��د عل��ى رعايت��ه لحف��ل 

تخرجهم.
وق��ال: »لق��د أمضين��ا أي��ام طويل��ة 
في هذا الصرح الش��امخ ونهلنا منه 
مختل��ف العلوم والمع��ارف األمنية 
األمني��ة  التدريب��ات  أفض��ل  وتلقين��ا 
ف��ي مجاالت األم��ن المختلفة وفق 
الت��ي  والتقني��ات  األجه��زة  أح��دث 
وفرتها حكومتنا الرش��يدة وتهدف 
إلى إع��داد ضباط أم��ن قادرين على 
تلبية نداء الواجب في حماية األمن«.
إخوانه��م  وتقدي��ر  ش��كر  ونقل��وا 

الخريجي��ن م��ن جمهوريت��ي اليمن 
وجيبوت��ي الش��قيقتين ل��والة األم��ر 
على ما وجدوه م��ن رعاية واهتمام 

في الكلية.
عق��ب ذلك ب��دأ العرض العس��كري 
والتش��كيات العسكرية، ثم شاهد 
س��مو األمير محم��د بن ناي��ف عددا 
م��ن الفرضي��ات تمثلت ف��ي فرضية 
وفرضي��ة  النظ��ام،  حف��ظ  م��واد 
م��ادة الدفاع عن النف��س، باإلضافة 
لفرضي��ة م��ادة األس��لحة والرماي��ة 
الت��ي أظهرت م��دى ما توص��ل إليه 
الخريج��ون م��ن مهارة ف��ي الرماية 

في جميع الظروف واألوضاع.
ث��م أدى الخريج��ون قس��م ال��والء 

والطاعة.
عق��ب ذلك أعلن��ت النتيج��ة العامة 
لل��دورات حي��ث س��لم س��مو ول��ي 
العهد أوائل الخريجين شهاداتهم، 
وأعضاء الهيئة التعليمية في الكلية 

شهادات الخريجين.
األمي��ر  س��مو  تس��لم  ذل��ك  عق��ب 
محمد ب��ن نايف بن عبدالعزيز هدية 
تذكارية به��ذه المناس��بة من مدير 

الكلية،  كما تسلم سموه إصدارات 
الكلي��ة لع��ام 1436ه��� م��ن العقيد 

محمد عبداهلل العمار.
ث��م ُعزف الس��ام الملك��ي، بعدها 
التذكارية لس��موه  الص��ور  التقطت 

مع الخريجين.
عقب ذلك توجه س��مو ولي العهد 
إل��ى الميدان الرئيس��ي حيث دش��ن 
ش��هداء  صدق��ات  حمل��ة  س��موه 
الواجب للسنة الثامنة على التوالي . 
وكان ف��ي اس��تقبال س��موه مدي��ر 
ب��وزارة  العس��كرية  الش��ؤون  ع��ام 
الداخلي��ة اللواء إبراهي��م بن محمد 
عل��ى  الع��ام  المش��رف  المح��رج 
الحمل��ة وع��دد م��ن أبناء الش��هداء 
وامتنانهم  ش��كرهم  نقل��وا  الذين 
لوالة األمر في ه��ذه الباد المباركة 
عل��ى اهتمامه��م ورعايتهم ألس��ر 
الش��هداء واهتم��ام وإش��راف م��ن 
س��مو ول��ي العه��د المباش��ر بأبن��اء 
الدع��م  وتقدي��م  الش��هداء  وذوي 

والعون لهم. 
م��ن جهته أكد س��مو األمير محمد 
أس��ر  أن  عبدالعزي��ز  ب��ن  ناي��ف  ب��ن 
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الشهداء وذويهم يحظون بمتابعة 
مس��تمرة من والة األمر � حفظهم 
اهلل � وتلبي��ة احتياجاته��م وتذلي��ل 

الصعوبات أمامهم. 
عق��ب ذل��ك قص س��موه الش��ريط 
صدق��ات  حمل��ة  بانط��اق  إيذان��ًا 
شهداء الواجب، واطلع سموه على 
س��ال الصدقات عن أس��ر الشهداء 
واس��تمع إل��ى ش��رح ع��ن مكون��ات 
السال من اللواء المحرج الذي أوضح 
أن الحمل��ة تش��تمل على تس��يير 45 
ش��احنة تمثل قافلة توزيع صدقات 
ع��ن 148 ش��هيد واجب تش��مل 2960 
س��لة غذائية بواقع 20 س��لة عن كل 
ش��هيد وس��توزع لمس��تحقيها في 
34 موقع��ا، م��ا بي��ن مدين��ة وقرية 
الفقراء والمحتاجين  وهجرة، وعلى 

في جميع مناطق المملكة. 
وبي��ن أن القافل��ة س��تقطع 8 آالف 
كيلو مت��ر ع��ن طريق البر وس��تصل 
ش��هر  بداي��ة  قب��ل  للمس��تحقين 
رمض��ان المبارك، حيث ت��م التجهيز 
للحمل��ة منذ ش��هرين وس��يرافقها 
عدد م��ن الضب��اط واألفراد بش��كل 
عرفان��ًا  وذل��ك  وميدان��ي،  مباش��ر 
الش��هداء م��ن  بذل��ه  لم��ا  وتقدي��رًا 
تضحية وفداء له��ذا الوطن الغالي، 

»رحمهم اهلل«.  
ث��م ك��رم س��مو ول��ي العه��د أبناء 
شهداء الواجب، عقب ذلك التقطت 
الص��ور التذكارية لس��موه م��ع أبناء 

شهداء الواجب.
حض��ر الحفل معالي وزي��ر الداخلية 
اليمن��ي عبي��د الحذيف��ي وعدد من 
أصح��اب الس��مو األم��راء والمعالي 
مدنيي��ن  م��ن  المس��ؤولين  وكب��ار 
القطاع��ات  وق��ادة  وعس��كريين 

األمنية.
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خلفًا للواء  سعد الماجد 
اللواء »الجباري« يبدأ مهام عمله قائدًا لقوات أمن المنشآت

 الرياض � 
أم��ن  ق��وات  قائ��د  س��عادة  باش��ر 
المنش��آت الل��واء س��عد ب��ن حس��ن 
الجباري، مؤخرًا، عمله قائدًا للقوات، 
وكان ف��ي اس��تقبال س��عادته نائب 
قائد قوات أمن المنش��آت المكلف، 
الل��واء مظل��ي عب��داهلل ب��ن أحم��د 
األس��مري، وع��دد م��ن المس��اعدين 
والرئيس��ة  العام��ة  اإلدارات  وم��دراء 
انتق��ل  بعده��ا  الق��وات،  بقي��ادة 
مس��تقبًا  مكتب��ه  إل��ى  س��عادته 
الق��وات.  المهنئي��ن م��ن منس��وبي 
عق��ب ذلك اجتم��ع الل��واء »الجباري« 

بنائبه والمس��اعدين ومدراء اإلدارات 
خ��ال  وت��م  والرئيس��ة.  العام��ة 
االجتماع استعراض عدد من المهام 
وأعمال القوات وفي نهاية االجتماع 
ش��كر قائد القوات منسوبي القوات 
عل��ى الحفاوة وُحس��ن االس��تقبال، 
مؤك��دًا على أهمية التع��اون المثمر 
الق��وات  وإدارات  أف��رع  كاف��ة  بي��ن 
األم��ن  درج��ات  أعل��ى  لتحقي��ق 
والحماية لمقدرات الوطن، كما رفع 
اللواء »الجباري« أس��مى آيات الش��كر 
والعرف��ان بمناس��بة تعيين��ه قائ��دًا 

لق��وات أم��ن المنش��آت إل��ى مقام 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز »حفظه اهلل« 
وإلى س��مو ولي العهد وسمو ولي 
ول��ي العهد »حفظهم��ا اهلل«، قائًا: 
إن ه��ذا التعيين لهو وس��ام ش��رف 
وفخ��ر وحاف��ز يدفعن��ي ب��إذن اهلل 
لب��ذل المزيد م��ن الجه��د والعطاء، 
راجي��ًا أن أك��ون عن��د ُحس��ن الظن، 
داعي��ًا المول��ى ع��ز وج��ل التوفي��ق 
والس��داد لخدمة ديني ثم مليكي 

ووطني.
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بمناسبة تعيين سعادته قائدًا للقوات

قوات أمن المنشآت تقيم حفاًل لالحتفاء 
باللواء الجباري

الرياض � 
عل��ى ش��رف معال��ي مس��اعد وزير 
الفريق  العمليات  الداخلية لش��ؤون 
أول س��عيد بن عب��داهلل القحطاني، 
أقام منسوبي قوات أمن المنشآت، 
حفًا ترحيبيًا بس��عادة اللواء س��عد 
بن حس��ن الجباري، بمناس��بة صدور 
ق��رار صاحب الس��مو الملكي األمير 
عبدالعزي��ز،  ب��ن  ناي��ف  ب��ن  محم��د 

بتعيينه قائدًا لقوات أمن المنشآت.
وق��د ب��دأ الحفل بآي��ات م��ن الذكر 
الحكي��م، ث��م ألق��ى س��عادة نائب 
قائد قوات أمن المنش��آت المكلف 
الل��واء عب��داهلل بن أحمد األس��مري، 
كلمة بهذه المناس��بة رح��ب فيها، 
أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي 
القوات، بسعادة اللواء الجباري قائدًا 
للق��وات، كم��ا بارك ل��ه ه��ذه الثقة 
الغالي��ة م��ن والة األم��ر »حفظهم 
منس��وبي  ح��رص  مؤك��دًا  اهلل«، 
القوات على إكمال مس��يرة القوات 
التوجيه��ات  وف��ق  وتطويره��ا 
والمس��تمرة من صاحب  الس��ديدة 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
ناي��ف »حفظ��ه اهلل«، لجميع أجهزة 
وقطاع��ات وزارة الداخلي��ة وق��وات 

أمن المنشآت خاصة.
أن  »األس��مري«  الل��واء  أك��د  كم��ا 
منس��وبي القوات س��يكونون، بإذن 
اهلل، سندًا وعضدًا، بعد اهلل عز وجل، 
لتحقي��ق م��ا تصب��و إلي��ه حكومتنا 
الرش��يدة بقي��ادة خ��ادم الحرمي��ن 
الشريفين وولي عهده األمين وولي 

ولي عهده »حفظهم اهلل«.
عق��ب ذل��ك عب��ر منس��وبي القوات 
عن مش��اعرهم بمشاركات شعرية 
كان في مقدمتهم ش��اعر القوات 
س��عادة العقي��د الرك��ن المهندس 
مطل��ق بن س��عيد الذياب��ي, ووكيل 
رقيب س��لمان ب��ن س��كران الرويلي 
من منس��وبي قوات أمن المنش��آت 

بق��وة تبوك، وجن��دي أول رائد عوض 
المنش��آت  أم��ن  بق��وة  الرش��يدي 
عن��اد  وجن��دي  المن��ورة،  بالمدين��ة 
محم��د العتيبي من منس��وبي قوة 
أمن المنش��آت بمنطقة تبوك، وفي 
نهاية الحفل تناول الجميع الطعام 
ف��ي مأدبة العش��اء المع��دة بهذه 

المناسبة.
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القوات الخاصة ألمن الطرق 
تكرم اللواء »الجباري«

 الرياض � 
الق��وات  قي��ادة  منس��وبي  أق��ام 
الخاص��ة ألمن الط��رق، مؤخرًا، حفل 
تكري��م لس��عادة الل��واء س��عد ب��ن 
بمناس��بة  وذل��ك  الجب��اري،  حس��ن 

تعيينه قائدًا لقوات أمن المنشآت.
الذك��ر  م��ن  بآي��ات  الحف��ل  وب��دأ 
لقائ��د  كلم��ة  ذل��ك  ت��ا  الحكي��م، 
الق��وات الخاصة ألمن الط��رق اللواء 
خالد ب��ن نش��اط القحطان��ي، قدم 
م��ن خاله��ا ش��كره وتقدي��ره للواء 

»الجباري« على م��ا قدمه خال فترة 
عمله بالقوات الخاصة ألمن الطرق، 
مشيدًا بجهوده المثمرة في تطوير 
أعمال ومه��ام أمن الط��رق، متمنيًا 
منصب��ة  ف��ي  التوفي��ق  لس��عادته 
الجدي��د وأن يكون عند ُحس��ن ظن 

والة األمر »حفظهم اهلل«.
وف��ي خت��ام الحف��ل، ق��دم قائ��د 
الق��وات الخاصة ألمن الط��رق اللواء 
خال��د ب��ن نش��اط القحطان��ي، للواء 
به��ذه  تذكاري��ًا  درع��ًا  »الجب��اري«، 
المناس��بة, كما قدم  قائ��د القوات 
الخاصة ألمن الطرق بمدينة الرياض 
الل��واء زايد بن عبدالرحم��ن الطويان 
درعًا آخر تكريمًا للواء »الجباري« على 
ما قدمه خال فت��رة عمله بالقوات 
الخاص��ة ألم��ن الط��رق. م��ن جانبه 

قدم قائد قوات أمن المنشآت اللواء 
سعد بن حسن الجباري، درعًا تذكاريًا 
لقائد القوات الخاص��ة ألمن الطرق، 
وبعد ذل��ك انتق��ل الجمي��ع لمأدبة 
المناس��بة. به��ذه  المع��دة  الغ��داء 
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قوات أمن المنشآت تقيم حفل تكريمي 
للواء »الماجد«

 الرياض � 
مس��اعد  معال��ي  ش��رف  عل��ى 
العملي��ات  الداخلي��ة لش��ؤون  وزي��ر 
عب��داهلل  ب��ن  س��عيد  أول  الفري��ق 
القحطان��ي أق��ام منس��وبي قوات 
تكري��م  حف��ل  المنش��آت  أم��ن 
الرك��ن  الل��واء  لس��عادة  وتودي��ع 
متقاعد س��عد ب��ن محم��د الماجد 
قائد قوات أمن المنش��آت الس��ابق.
وقد ب��دأ الحف��ل بآي��ات م��ن الذكر 
قائ��د  نائ��ب  ألق��ى  ث��م  الحكي��م، 
عب��داهلل  مظل��ي  الل��واء  الق��وات 
ب��ن أحم��د األس��مري كلم��ة به��ذه 
المناس��بة، نياب��ة ع��ن س��عادة قائد 
قوات أمن المنش��آت اللواء سعد بن 
حس��ن الجباري، عبر فيها أصالة عن 
نفس��ه ونيابة عن منس��وبي القوات 

عن شكرهم لسعادة اللواء الماجد 
عل��ى م��ا بذل��ه ف��ي س��بيل تطوي��ر 
القط��اع أثن��اء توليه قي��ادة القوات، 
الق��وات  منس��وبي  ح��رص  مؤك��دًا 
ومواصل��ة  المس��يرة  إكم��ال  عل��ى 
التطوير وفق التوجيهات الس��ديدة 
الس��مو  صاح��ب  م��ن  والمس��تمرة 
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 
عبدالعزيز ول��ي ولي العه��د النائب 
الثان��ي لرئيس مجل��س ال��وزراء وزير 
لجمي��ع  اهلل«،  »حفظ��ه  الداخلي��ة 
الداخلي��ة  وزارة  وقطاع��ات  أجه��زة 
خاص��ة. المنش��آت  أم��ن  وق��وات 

عق��ب ذل��ك عب��ر منس��وبي القوات 
عن مش��اعرهم بمشاركات شعرية 
كان في مقدمتهم ش��اعر القوات 
س��عادة العقي��د الرك��ن المهندس 

مطلق بن سعيد الذيابي.
وف��ي نهاية الحفل قدم��ت الهدايا 
وتن��اول  الماج��د،  لل��واء  التذكاري��ة 
الجميع الطعام على مأدبة العشاء 
ع  المع��دة بهذه المناس��بة. ث��م ُودِّ
س��عادته بمث��ل م��ا اس��تقبل به من 

حفاوة وتكريم.
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اللواء »الجباري« 
يرعى حفل 
تخريج 35 
ضابطًا من 

البرنامج 
التأسيسي 

للضباط

 الدمام � 
أم��ن  ق��وات  قائ��د  س��عادة  رع��ى 
المنش��آت الل��واء س��عد ب��ن حس��ن 
الجب��اري، حف��ل تخري��ج »35« ضابطًا 
من الملتحقين بالبرنامج التأسيسي 
للضب��اط الخريجي��ن، والت��ي عقدت، 
الق��وات  تدري��ب  بمرك��ز  مؤخ��رًا، 

بالمنطقة الشرقية.
عس��كري  بع��رض  الحف��ل  وب��دأ 
بال��دورة  الملتحقي��ن  للمجندي��ن 
التأهيلية للفرد األساسي رقم »21«، تا 
ذلك ع��رض لكتلة الهرولة ثم عرض 
ميدان��ي لفرضي��ة محاول��ة اقتحام 
بتطبيقه��ا  ق��ام  حيوي��ة،  منش��أة 
ضب��اط البرنامج التأسيس��ي رقم »1«، 
استعرض فيها المتدربين مهاراتهم 
الموق��ف. م��ع  التعام��ل  ف��ي 
عق��ب ذل��ك، توج��ه س��عادة الل��واء 
الثقافي��ة  الصال��ة  إل��ى  »الجب��اري« 
الحف��ل الخطابي  بالمرك��ز، لحضور 
المع��د له��ذه المناس��بة، حي��ث بدأ 
الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم 
ألقى س��عادة المس��اعد للتخطيط 

والتطوي��ر الل��واء حمي��د ب��ن محمد 
فيه��ا  ش��كر  كلم��ة  الجحدل��ي، 
س��عادة قائد الق��وات عل��ى رعايته 
لهذا الحف��ل، مبينًا أهمي��ة التدريب 
وتطوير مهارات رجال األمن، تا ذلك 
كلمة للخريجين ألقاها نيابة عنهم 
الم��ازم ل��ؤي ب��ن س��الم الخليوي.

ق��وات  قائ��د  س��عادة  ألق��ى  ث��م 
التهنئ��ة  كلم��ة  المنش��آت  أم��ن 
للخريجي��ن به��ذه المناس��بة وقال: 
الش��رف  لمي��دان  انضمامك��م  »إن 
والبطول��ة مع زمائكم الس��ابقين 
ه��و ش��رف ل��كل م��ن يعم��ل على 

حماي��ة الدين والوطن ث��م المليك«، 
مؤكدًا على ب��ذل الجهد واإلخاص 
في العمل لتحقيق األمانة المناطة 
على عاتقه��م، س��ائًا اهلل التوفيق 
له��م، ودوام نعم��ة األم��ن واألمان 
على س��ائر الباد في ظ��ل حكومة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وول��ي 
عه��ده األمي��ن وول��ي ول��ي العهد 

»حفظهم اهلل«.
وفي نهاية الحفل تم تكريم األوائل 
والمتميزين، وقدمت هدايا تذكارية 
لع��دد من الضباط المش��اركين في 
ال��دورة. له��ذه  والتجهي��ز  اإلع��داد 
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تح��ت رعاي��ة س��عادة قائ��د ق��وات 
ب��ن  س��عد  الل��واء  المنش��آت  أم��ن 
مس��اء  اختتم��ت،  الجب��اري،  حس��ن 
ي��وم األربعاء المواف��ق 1436/4/22ه�، 
بطول��ة قائ��د الق��وات لك��رة القدم 
واختراق الضاحي��ة، وجمعت المباراة 
النهائية منتخب قوة أمن المنش��آت 
بالمنطق��ة الش��رقية ومنتخب قوة 
الري��اض،  بمنطق��ة  المنش��آت  أم��ن 
حيث شهد اللقاء تنافسًا مثيرًا حتى 
آخ��ر دقيقة، انته��ت معه��ا المباراة 
بف��وز منتخ��ب ق��وة أمن المنش��آت 
بالمنطقة الشرقية بهدفين لهدف، 
الق��وات  قائ��د  ق��دم  اللق��اء  وبع��د 
دروع��ًا تذكاري��ة لعدد م��ن الجهات 

اللواء »الجباري« يرعى حفل نهائي بطولة قائد 
القوات لكرة القدم واختراق الضاحية

المش��اركة في البطول��ة وهي على 
النحو التالي:

• قائد مدين��ة تدريب األمن العام 	
بالرياض العقيد/ سامي بن عمر 

الفاضل.
• الرياضي��ة 	 التربي��ة  مرك��ز  مدي��ر 

الع��ام  األم��ن  تدري��ب  بمدين��ة 
الرائ��د/ خال��د بن صال��ح الفهيد.

• لجنة ح��كام األحياء وتس��لمها 	
نياب��ًة عنهم يوس��ف بن محمد 

القرني.
• مدير ن��ادي الموظفين بش��ركة 	

االتصاالت الس��عودية تس��لمها 
األس��تاذ/ خليف��ة ب��ن عب��د اهلل.
كم��ا ت��م تكري��م اللجن��ة المنظمة 

للبطولة وهم:
النقيب/ عب��د العزيز بن عبد اهلل  ٭

الشهراني.
حس��ن  ٭ ب��ن  اهلل  عب��د  النقي��ب/ 

حكمي.
النقي��ب/ عب��د العزيز ب��ن مصلح  ٭

الشيخ.
آل  ٭ محم��د  أحم��د  النقي��ب/ 

عطيف.
ب��ن عل��ى  ٭ أول/ يحي��ى  الم��ازم 

القحطاني.
الم��ازم أول/ عب��د الرحم��ن ب��ن  ٭

سعيد آل حمد.
بع��د ذل��ك ق��دم س��عادة مس��اعد 
للتخطي��ط والتطوير  الق��وات  قائ��د 
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اللواء/ حمي��د بن محم��د الجحدلي 
درع��ًا تذكاريًا لس��عادة قائ��د قوات 
أمن المنشآت اللواء/ سعد بن حسن 

الجباري بهذه المناسبة.
تا ذلك تس��ليم الميداليات الذهبية 
والفضي��ة والبرونزي��ة للفائزي��ن في 
اخت��راق الضاحية، وكانت على النحو 

اآلتي:
أواًل � األلعاب الفردية:

• سباق 100 متر	
حصل على المركز األول جندي أول/ 
فه��د بن عثم��ان الزهران��ي من قوة 
المدينة المنورة في زمن وقدره »11.29« 

ثاني��ة، وحص��ل عل��ى المرك��ز الثاني 
جن��دي أول/ فهد ب��ن علي طواهري 
م��ن مرك��ز تدري��ب مك��ة المكرمة 
ف��ي زم��ن وق��دره »11.40« ثاني��ة، فيما 
حصل عل��ى المركز الثال��ث الرقيب/ 
عبد اهلل بن محم��د المالكي بقيادة 
القوات في زمن وق��دره »11.65« ثانية.

• سباق 200 متر:	
حصل على المركز األول جندي أول/ 
دحوان بن أحم��د النجعي بقوة أمن 
المنش��آت بالمنطق��ة الش��رقية في 
زم��ن وق��دره »23.72« ثاني��ة، وحص��ل 
عل��ى المرك��ز الثان��ي عري��ف/ ع��اء 
بن حس��ن محم��د من مرك��ز تدريب 
مك��ة المكرم��ة ف��ي زم��ن وق��دره 
عل��ى  حص��ل  فيم��ا  ثاني��ة،   »25.47«
المركز الثالث وكي��ل رقيب/ عون بن 
قاسم العبدلي بقوة أمن المنشآت 

بمنطق��ة مك��ة المكرمة ف��ي زمن 
وقدره »25.62« ثانية.

• سباق 400 متر:	
وكي��ل  األول  المرك��ز  عل��ى  حص��ل 
رقيب/ عبد المنعم بن سعد خليفة 
م��ن قوة أم��ن المنش��آت بالمنطقة 
الش��رقية في زم��ن وق��دره »54.38« 
ثاني��ة، وحص��ل عل��ى المرك��ز الثاني 
الرقيب/ إس��ماعيل بن أحمد الدشي 
م��ن ق��وة أم��ن المنش��آت بمنطقة 
عس��ير في زمن وقدره »57.30« ثانية، 
فيما حصل على المركز الثالث وكيل 
رقيب/ محمد بن أحمد معشي من 
قوة أم��ن المنش��آت بمنطقة جازان 

في زمن وقدره »58.17« ثانية.

• سباق 800 متر:	
حص��ل عل��ى المرك��ز األول عري��ف/ 
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عب��د الرحمن ب��ن س��يف القحطاني 
بالمنطق��ة  المنش��آت  أم��ن  بق��وة 
الش��رقية في زمن وق��دره »2:22.62«، 
وحص��ل عل��ى المركز الثان��ي جندي 
أول/ يحيى بن إبراهيم س��الم بقوة 
أمن المنش��آت بمنطقة الرياض في 
زم��ن وق��دره »2:22.62«، فيم��ا حصل 
على المرك��ز الثالث جندي/ حنين بن 
حسن عيسى بمركز تدريب الشرقية 

في زمن وقدره »2:22.75«.

• اختراق الضاحية:	
حص��ل عل��ى المرك��ز األول عري��ف/ 
هادي ب��ن عب��د اهلل الناش��ري بقوة 
مك��ة  بمنطق��ة  المنش��آت  أم��ن 
المكرم��ة ف��ي زم��ن وق��دره »20:18« 
المرك��ز  عل��ى  وحص��ل  دقيق��ة، 
س��عد  ب��ن  فه��د  جن��دي/  الثان��ي 
القحطاني من قوة أمن المنش��آت 
بمنطق��ة الري��اض في زم��ن وقدره 
»20:31« دقيق��ة، فيم��ا حص��ل عل��ى 
المرك��ز الثال��ث جن��دي أول/ يحي��ى 
ب��ن إبراهي��م س��الم من ق��وة أمن 
الرياض في زمن  المنشآت بمنطقة 

وق��دره »20:35« دقيق��ة.

 ثانيًا � األلعاب الجماعية:
أم��ن  ق��وة  األول  المرك��ز  حق��ق 
الش��رقية،  بالمنطق��ة  المنش��آت 
أم��ن  ق��وة  الثان��ي  المرك��ز  وحق��ق 
المنش��آت بمنطقة مك��ة المكرمة، 
فيم��ا حقق��ت ق��وة أمن المنش��آت 
الثال��ث. المرك��ز  الري��اض  بمنطق��ة 

وحص��ل عل��ى جائ��زة أفض��ل حكم 
يحي��ى  ب��ن  حات��م  رقي��ب/  وكي��ل 
جائ��زة  عل��ى  وحص��ل  القحطان��ي، 
أفض��ل إداري النقيب/ عايض بن علي 
القحطاني، وحصل على جائزة الفريق 
المثال��ي فري��ق مرك��ز تدري��ب جدة.

أفض��ل  جائ��زة  عل��ى  حص��ل  كم��ا 
ح��ارس وكي��ل رقي��ب/ محم��د ب��ن 
عب��د الوه��اب الصال��ح، وحصل على 
جائ��زة أفض��ل الع��ب عري��ف/ عل��ي 
ب��ن عب��د اهلل حس��اني، فيم��ا حصل 
عل��ى جائزة ه��داف البطول��ة جندي 
حم��دي. عل��ي  ب��ن  اهلل  عب��د  أول/ 

الميدالي��ات  س��لمت  الخت��ام  وف��ي 
الثان��ي  المرك��ز  وجائ��زة  الفضي��ة 
للفريق الوصيف وسلمت الميداليات 
للفري��ق  البطول��ة  وكأس  الذهبي��ة 
أم��ن  ق��وة  منتخ��ب  وه��و  الفائ��ز 

المنشآت بالمنطقة الشرقية.
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اللواء »الجباري« يعقد اجتماعًا مع نائب رئيس شركة 
أرامكو السعودية للسالمة واألمن الصناعي

أم��ن  ق��وات  قائ��د  س��عادة  عق��د 
المنش��آت الل��واء س��عد ب��ن حس��ن 
الجب��اري، اجتماع��ًا م��ع نائ��ب رئيس 
شركة »أرامكو السعودية« للسامة 
واألم��ن الصناع��ي، األس��تاذ محم��د 
غرم اهلل الزهراني، وذلك لمناقش��ة 
المواضيع األمنية المش��تركة وُسبل 
تكام��ل  إل��ى  للوص��ول  تطويره��ا 
العم��ل األمني في جمي��ع المواقع 
الت��ي تق��وم ق��وات أم��ن المنش��آت 
فيه��ا بتوفي��ر األم��ن والحماي��ة لها.

حض��ر االجتم��اع مدير ع��ام عمليات 
أرامك��و  بش��ركة  الصناع��ي  األم��ن 

السعودية األس��تاذ محمد الشمري، 
بش��ركة  الصناع��ي  األم��ن  ومدي��ر 
أرامكو الس��عودية بمنطقة الرياض 
األس��تاذ البدر جنة، ونائب قائد قوات 
أمن المنش��آت اللواء مظلي عبداهلل 
ب��ن أحمد األس��مري، ومس��اعد قائد 
الق��وات للتخطي��ط والتطوي��ر اللواء 

حميد بن محمد الجحدلي، ومساعد 
قائد القوات للعمليات العميد طال 
بن محمد نوري، ومدير اإلدارة العامة 
لمنظومات الحماية العميد عبداهلل 
ب��ن محم��د العمري، ومس��اعد قائد 
الفني��ة والتموين  الق��وات للش��ؤون 
العقي��د صالح بن محمد الس��ويدان.
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قائد القوات يفتتح ورشة السيارات المركزية

 الرياض � 
أم��ن  افتت��ح س��عادة قائ��د ق��وات 
المنش��آت الل��واء س��عد ب��ن حس��ن 
الجباري، ورش��ة الس��يارات المركزية 
بالق��وات، والت��ي تعتب��ر م��ن أحدث 
المجه��زة للصيانة،  الس��يارات  ورش 
عل��ى  الورش��ة  أقيم��ت  حي��ث 
مس��احة »4560« م2، وتضم قس��م 
الخراط��ة  وقس��م  الميكاني��كا 
البنش��ر وقس��م التكييف  وقس��م 
وقس��م الكهرب��اء، وتحت��وي عل��ى 
ث��اث مس��تودعات رئيس��ة لقط��اع 
الغيار، باإلضافة إلى مستودع حفظ 
اإلطارات. ويعمل بالورش��ة أكثر من 
»37« ف��ردًا تم تأهيله��م وتدريبهم 
الصيان��ة. أعم��ال  جمي��ع  عل��ى 
من جان��ب آخر ق��دم قائ��د القوات 

ش��كره وتقدي��ره لجمي��ع العاملين 
اس��تثمار  عل��ى  وحثه��م  بالورش��ة، 
جمي��ع اإلمكاني��ات وتوظيفها في 
س��بيل تقدي��م الخدم��ة المأمول��ة 
منه��م، مبدي��ًا إعجابه بما ش��اهده 
خ��ال جولت��ه بالورش��ة وما لمس��ه 
منس��وبيها. م��ن  عالي��ة  روح  م��ن 
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قائد القوات 

يقوم بجولة 

تفقدية 

لالطالع على 

سير العمل
 الرياض � 

قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء 
س��عد ب��ن محم��د الجب��اري، مؤخرًا، 
بجول��ة تفقدي��ة لع��دد م��ن مباني 
قيادة القوات بالري��اض وقيادة قوة 
الري��اض،  بمنطق��ة  المنش��آت  أم��ن 
الزي��ارة  خ��ال  س��عادته  واطل��ع 
عل��ى طريق��ة س��ير العم��ل وإنج��از 
الل��واء  اجتم��ع  وق��د  المعام��ات، 
للتخطي��ط  بالمس��اعد  »الجب��اري« 
والتطوي��ر، وكذل��ك قائد ق��وة أمن 

الري��اض، ومدير  بمنطقة  المنش��آت 
اإلدارة العام��ة لمنظومات الحماية، 
القائم��ة  المش��اريع  لمناقش��ة 
والمطروح��ة، واس��تمع كذل��ك إلى 
التطويرية لرفع مس��توى  الخط��ط 
الج��ودة واألداء. وفي نهاي��ة الزيارة 
س��جل، اللواء »الجب��اري« كلمته في 
س��جل الزي��ارات الخ��اص بق��وة أمن 
المنش��آت بمنطق��ة الري��اض، معربًا 
عن سعادته بما شاهده من تنظيم 
ومس��توى رائع ف��ي أداء العمل من 
قب��ل اإلدارات واألقس��ام والوحدات 

المختلف��ة. وأوص��ى س��عادته ببذل 
واالجته��اد  الجه��د  م��ن  المزي��د 
لتحقي��ق أعل��ى مس��تويات الجودة 
في أداء العمل ف��ي ظل توجيهات 
ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر محم��د ب��ن ناي��ف ول��ي ولي 
العه��د النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزي��ر الداخلي��ة »حفظه اهلل«.
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 الرياض � 
أم���ن  ق��وات  قائ��د  س��عادة  ق��ام 
المنش��آت الل��واء س��عد بن حس��ن 
الجب��اري، بزي��ارة رس��مية إل��ى كلية 
المل��ك فه��د األمني��ة، يرافقه عدد 
من المس��اعدين وأركان��ات القوات، 
ع��ام  مدي��ر  اس��تقباله  ف��ي  وكان 
كلي��ة المل��ك فه��د األمني��ة الل��واء 
س��عد بن عب��داهلل الخلي��وي، ونائبه 
أحم��د  ب��ن  حام��د  الدكت��ور  الل��واء 
العامري، وع��دد من أركانات الكلية.

قائد القوات يجتمع مع مدير عام 
كلية الملك فهد األمنية

وناقش الجانبان عدد من المواضيع 
المتعلقة بأعمال التدريب المشترك، 
وأوج��ه التع��اون بي��ن القطاعين بما 
يحق��ق الصال��ح الع��ام. م��ن جانب، 
عل��ى  »الجب��اري«  الل��واء  أثن��ى  آخ��ر 
دورة الكلي��ة ف��ي صناع��ة وتأهي��ل 
ضباط األمن ف��ي مختلف قطاعات 
ه��ذا  أن  موضح��ًا  الداخلي��ة،  وزارة 
وبم��ا  األمن��ي  التعليم��ي  الص��رح 
يحتوي��ه م��ن ك��وادر بش��رية، فخ��ر 
بالمملك��ة. األم��ن  رج��ال  لجمي��ع 
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قائد قوات أمن المنشآت يرعى حفل تخريج المرحلة 
الثانية للعام التدريبي 1436/1435هـ

اللواء الجباري: قوات أمن المنشآت تعمل على تحقيق التكامل األمني مع 

كافة القطاعات األمنية لتوفير األمن والحماية لمنشآت الوطن

 الرياض � 
تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت 
الجب��اري،  ب��ن حس��ن  الل��واء س��عد 
احتفل��ت اإلدارة العامة لمنظومات 
الحماية بتخري��ج 24 دورة في مجال 
لمكافح��ة  الحماي��ة  منظوم��ات 
الثانية  التدريبي��ة  للمرحل��ة  اإلره��اب 
لع��ام 1436/1435ه���، وق��د بلغ عدد 
وأف��رادًا. ضباط��ًا   »375« الخريجي��ن 
وق��د ب��دأ الحف��ل بآي��ات م��ن الذكر 
اإلدارة  مدي��ر  كلم��ة  ث��م  الحكي��م 
العمي��د  الفني��ة  للحماي��ة  العام��ة 
عب��داهلل بن محم��د العم��ري، أوضح 
فيه��ا أن الخريجي��ن تلق��وا العل��وم 
والمع��ارف الازم��ة ل��كل تخص��ص 
وقاموا بإج��راء التطبيقات الميدانية 
المطلوب��ة،  العملي��ة  والتدريب��ات 
ث��م تاه��ا كلم��ة الخريجي��ن الذين 
قدموا ش��كرهم وتقديرهم لمدير 
الحماية  لمنظوم��ات  العامة  اإلدارة 
ومنس��وبي اإلدارة عل��ى م��ا بذل��وه 
من جهود وتوفير وتس��هيل كل ما 
من ش��أنه المس��اهمة الفعالة في 
إع��داد المتدربي��ن إعداد جي��د حتى 
أصبحوا قادرين على القيام بالعمل 
الميداني على المس��توى المطلوب.
الل��واء  ب��ارك  الحف��ل  نهاي��ة  وف��ي 
»الجب������اري«  ل�لخ�ريجي��ن وهنأه��م 
والس��داد  التوفي��ق  له��م  وتمن��ى 
وحثه��م عل��ى اس��تثمار م��ا تلق��وه 

خ��ال ال��دورات للوص��ول إل��ى األداء 
األفض��ل واألجود على أرض الميدان، 
كم��ا أش��اد بالدع��م غي��ر المحدود 
من القيادة الرش��يدة وعلى رأس��ها 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز وس��مو ولي 
اهلل«,  »حفظهم��ا  األمي��ن  عه��ده 
الت��ي  والرعاي��ة  باالهتم��ام  منوه��ًا 
يوليها صاحب السمو الملكي األمير 
محم��د ب��ن ناي��ف ولي ول��ي العهد 
النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، لقوات أمن المنش��آت 
أس��وة بالقطاع��ات األمني��ة األخرى.

ق��وات  أن  »الجب��اري«  الل��واء  وأك��د   
أمن المنش��آت تعمل عل��ى تحقيق 
ك��اف��ة  م��ع  األم�ن��ي  ال�ت�ك��ام��ل 
األم��ن  لتوفي��ر  األمني��ة  القطاع��ات 

والحماية لمنش��آت الوطن تجسيدًا 
لما يتطلع إليه ويحث عليه مهندس 
الس��مو  صاح��ب  األمن��ي  التكام��ل 
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 

عبدالعزيز »حفظه اهلل«.
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قائد القوات يبحث مع مدير مركز القيادة والسيطرة 
والتحكم بالداخلية عدد من المواضيع المشتركة

قائد قوات أمن المنشآت يلتقي مدير عام حرس الحدود

 الرياض � 
والس��يطرة  القي��ادة  مرك��ز  قائ��د  اس��تقبل 
الرك��ن  الل��واء  الداخلي��ة،  ب��وزارة  والتحك��م 
عبدالرحم��ن بن محمد الصالح، قائد قوات أمن 
المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، والوفد 
المرافق له، وذل��ك بمقر دي��وان وزارة الداخلية. 
الصال��ح،  عبدالرحم��ن  الرك��ن  الل��واء  وق��دم 
ش��رحًا موجزًا لعم��ل المركز وأنظمت��ه األمنية 
المتطورة، وما يقدمه المركز في مجال خدمة 
المجتمع، وطبيعة العمل باس��تخدام وس��ائل 
تقني��ة حديث��ة متط��ورة، ووض��ع آلي��ة جديدة 
لتبادل المعلومات فيما بين المركز وقوات أمن 
المنش��آت، وذل��ك ألن قوات أمن المنش��آت من 
القطاع��ات الهامة، وذات الصلة المباش��رة مع 

مركز القيادة والسيطرة والتحكم.

 الرياض � 
قام سعادة قائد قوات أمن المنشآت 
الجب��اري  حس��ن  ب��ن  س��عد  الل��واء 
بزيارة لمق��ر المديري��ة العامة لحرس 
الحدود يرافقه عدد من المس��اعدين 
ف��ي  كان  حي��ث  الق��وات،  وأركان��ات 
اس��تقباله مدي��ر عام ح��رس الحدود 
الل��واء بح��ري عاي��د ب��ن ع��واد البلوي.

وف��ي بداي��ة اللق��اء هنأ قائ��د القوات 
بالثق��ة  الح��دود  ح��رس  ع��ام  مدي��ر 
الكريم��ة بتعيينه مدي��رًا عامًا لحرس 
خ��ال  وج��رى  بالمملك��ة،  الح��دود 
اللق��اء مناقش��ة عدد م��ن المواضيع 

المشتركة في مجال العمل األمني.
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قائد قوات أمن المنشآت يرعى حفل تخريج دورة
اإلسناد األمني للتدخل السريع بمركز ذهبان

جدة � 
تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت 
الجب��اري،  ب��ن حس��ن  الل��واء س��عد 
للتدري��ب  العام��ة  اإلدارة  احتفل��ت 
بتخريج دورة اإلسناد األمني للتدخل 
الس��ريع والتي عقدت بمركز تدريب 
الق��وات بمحافظ��ة ج��دة »ذهب��ان« 
وقد بلغ عدد الخريجين »67« خريجًا.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم 
ثم كلم��ة لقائ��د المركز عب��ر فيها 
عن ش��كره لس��عادة قائ��د القوات 
لتش��ريفه الحفل مبين��ًا أهمية هذه 
ال��دورات كونه��ا تضي��ف للمتدربين 
مهارات جديدة في أعمال االشتباك 
وتركي��ب  ف��ك  وإتق��ان  والس��يطرة 
أس��اليب حماية  األس��لحة ومعرفة 
المنشآت في حالة الطوارئ وغيرها 
م��ن المه��ارات التدريبي��ة ف��ي مثل 

ه��ذه الح��االت. وقدم قائ��د المركز 
شكره للخريجين على ما بذلوه من 
جهود خال فترة الدورة وحرصهم 
م��ن  اكتس��بوه  م��ا  تطبي��ق  عل��ى 
مهارات م��ن خال تطبيقهم لعدد 

م��ن الفرضيات خ��ال فترة ال��دورة. 
عق��ب ذل��ك ق��دم الخريجي��ن عدد 
م��ن الفرضيات الميداني��ة ثم أعلنت 
وتكري��م  لل��دورة  العام��ة  النتيج��ة 

المتفوقين.
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الرياض � 
اجتم��ع قائد ق��وات أمن المنش��آت اللواء / س��عد بن 
حس��ن الجب��اري، مؤخرًا، م��ع الرئيس وكبي��ر اإلداريين 
التنفيذيي��ن المكل��ف بش��ركة »أرامك��و« الس��عودية 
األس��تاذ أمي��ن بن حس��ن الناص��ر لمناقش��ة عدد من 

المواضيع األمنية بالشركة.

قائد القوات يجتمع مع الرئيس وكبير اإلداريين 
التنفيذيين المكلف بشركة ارامكو السعودية
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 الرياض � 
افتت��ح قائ��د ق��وات أم��ن المنش��آت 
اللواء سعد بن حسن الجباري أعمال 
ورش��ة العمل »المعوق��ات والحلول 
ف��ي أعم��ال قوات أم��ن المنش��آت«، 
يوم األحد 6 ربيع األول 1436ه�، والتي 
استمرت أربعة أيام، وذلك بمقر قيادة 
ق��وات أم��ن المنش��آت، وبمش��اركة 
المناطق والمساعدين ومدراء  قادة 
اإلدارات وع��دد م��ن ضب��اط الق��وات.

وبدأت أعمال الورشة بآيات من الذكر 
الحكي��م ث��م كلمة لس��عادة قائد 
القوات رحب خالها بقادة المناطق 
والمساعدين ومدراء اإلدارات العامة 
والرئيسة، مبينًا األهداف التي أقيمت 
من أجله��ا أعم��ال الورش��ة، مؤكدًا 
حرص��ه عل��ى العم��ل وف��ق أح��دث 
التقني��ات واألس��اليب التي تس��هم، 
بإذن اهلل، في رفع مس��توى المهنية 
ف��ي أداء العم��ل واختص��ار الجه��د 

لتطلع��ات  وفق��ًا  وذل��ك  والوق��ت، 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
ب��ن ناي��ف ول��ي ول��ي العه��د النائب 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 

الداخلية »حفظه اهلل«.
الورش��ة محاض��رة  أعم��ال   وتخل��ل 
ثقافي��ة ع��ن التعام��ل م��ع الم��واد 
الخطرة، ألقاها مدير معهد الدفاع 
المدني العقي��د الدكتور عبداهلل بن 

عبدالرحمن الشمراني.

قائد قوات أمن المنشآت يفتتح ورشة عمل
 »المعوقات والحلول في أعمال قوات أمن المنشآت«
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 الرياض � 
أم��ن  ق��وات  قائ��د  س��عادة  ق��ام 
المنش��آت الل��واء س��عد ب��ن حس��ن 
الجب��اري، بزي��ارة رس��مية إل��ى مركز 
المعلومات الوطني، هي األولى من 
نوعها، بعد تعيينه قائدًا لقوات أمن 

المنشآت.
وكان في اس��تقباله، س��عادة مدير 
الوطن��ي  المعلوم��ات  مرك��ز  ع��ام 
الل��واء الدكت��ور ط��ارق ب��ن عب��داهلل 
الشدي، وعدد من مسؤولي المركز.

وقد اطلع سعادته والوفد المرافق، 
عل��ى أب��رز الخدم��ات التقني��ة الت��ي 
وزارة  لقطاع��ات  المرك��ز  يقدمه��ا 
الحكومي��ة  والجه��ات  الداخلي��ة 
جول��ة  خ��ال  م��ن  وذل��ك  األخ��رى، 

قائد قوات أمن المنشآت يطلع على عدد من
خدمات مركز المعلومات الوطني

الدائ��م  المع��رض  ف��ي  ميداني��ة 
لخدمات وزارة الداخلية التقنية، كما 
استمع س��عادته إلى ش��رٍح مفصٍل 
ع��ن أب��رز الخدم��ات اإللكترونية التي 
تقدمه��ا وزارة الداخلية وقطاعاتها 
المختلف��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن 

الداخلي��ة  وزارة  بواب��ة  خ��ال  م��ن 
اإللكترونية www.moi.gov.sa، إضافًة 
إل��ى اطاع��ه والوف��د المرافق على 
أب��رز الخدم��ات التقنية المس��تقبلية 
المزم��ع تنفيذها بالتع��اون مع عدد 
الجه��ات  أو  ال��وزارة  قطاع��ات  م��ن 
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 الرياض � 
ق��ام قائد قوات أمن المنش��آت اللواء 
سعد بن حسن الجباري بزيارة للعقيد 
سالم طعيس��ان العنزي، الذي يتلقى 
األم��ن  ق��وى  بمستش��فى  الع��اج 
الداخل��ي بالري��اض، من اإلصاب��ة التي 
تعرض لها خال مشاركته في تصدي 
رجال ح��رس الحدود بمركز »س��ويف« 
التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود 
الش��مالية، لمحاولة تس��لل أربعة من 
عناصر الفئة الضالة إلى المملكة فجر 
ي��وم االثني��ن المواف��ق 1436/3/14ه���.

وقد اطم��أن قائد القوات خال الزيارة 
على الوضع الصحي للعقيد العنزي، ونقل له تحيات منس��وبي قوات أمن المنش��آت ودعواتهم له بالشفاء العاجل.

راف��ق قائ��د القوات خال الزيارة نائب القائد اللواء عبداهلل بن أحمد األس��مري وعدد من المس��اعدين ومدراء اإلدارات، 
وبحض��ور الدكت��ور صبري بن محمد الس��قاط مس��اعد مدي��ر عام برنامج مستش��فى ق��وى األمن للش��ئون الطبية.

أصيب خال تصديه لمحاولة تسلل بعض عناصر الفئة الضالة

قائد قوات أمن المنشآت يطمئن على صحة العقيد »العنزي«

الحكومية األخرى.
عقب ذلك، قام سعادته ومرافقوه 
بجولة ميدانية شملت معهد تقنية 
التدريبي��ة،  والقاع��ات  المعلوم��ات 

وأطلع خالها س��عادة قائد القوات 
عل��ى التقنيات والوس��ائل التعليمية 
المس��تخدمة في التعلي��م، ومراكز 
البيان��ات، والتق��ى س��عادته، خالها، 

بالعاملي��ن، واس��تمع منهم لش��رح 
عمله��م  طبيع��ة  ع��ن  مفص��ل 

ومهامهم األمنية.
وأشاد سعادته برؤية ورسالة المركز 
في توطي��ن التقني��ة وخصوصًا في 
الداخلي��ة،  وزارة  قطاع��ات  كاف��ة 
مهنئ��ًا مدير عام مرك��ز المعلومات 
الوطن��ي على ما ت��م إنج��ازه، قائًا: 
»الشك أن كل ش��هادة شكر وتقدير 
وجائزة حصلتم عليها تستحقونها 
المبذول��ة،  الجه��ود  إط��ار  ف��ي 
المقدم��ة  اإللكتروني��ة  والخدم��ات 
للمواطن والمقيم«, مشددًا على أن 
خدمة الوط��ن والمواطن أمر مهم 
يج��ب علين��ا جميع��ًا الس��عي نح��و 
تحقيق��ه ب��كل م��ا أوتينا م��ن جهد.
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الباح�ة ��

اللواء الجباري ينقل تعازي سمو ولي العهد 
ألسرة الشهيد ماجد الغامدي

نقل قائد قوات أمن قوات المنشآت 
اللواء سعد بن حسن الجباري، تعازي 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد 
وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب 
الداخلي��ة - حفظ��ه اهلل - وتع��ازي 
كاف��ة،  المنش��آت  أم��ن  منس��وبي 
ألسرة وذوي شهيد الواجب الجندي 
ماجد بن عاي��ض الرفاعي الغامدي، 
المنش��آت  أم��ن  أف��راد ق��وات  أح��د 
بمنطقة الرياض الذي اسُتشهد أثناء 
أداء عمل��ه عندم��ا تعرض��ت دوريت��ه 
التابعة ألمن المنشآت إلطاق نار من 
س��يارة مجهولة مما نتج عنه وفاته.

جاء ذلك خ��ال زيارة الل��واء الجباري، 
ه���   1436 رج��ب   22 االثني��ن  ي��وم 
المواف��ق 11 مايو 2015م، لمنزل أس��رة 
الش��هيد الغامدي في ك��را الحائط 
التاب��ع لمحافظ��ة العقي��ق, وس��أل 

اهلل تعال��ى أن يتقبل��ه برحمت��ه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والس��لوان.
م��ا  »إن  الجب��اري:  الل��واء  وق��ال 
يتعرض ل��ه رجال األم��ن من مخاطر
لل��ذود ع��ن حم��ى الوط��ن ه��و من 
صميم واجبه��م، إرضاًء هلل، وطاعة 
لولي األمر، وحماية للوطن ومقدراته 

والمقيمين على أرضه«.
ه��ذا وق��د من��ح الش��هيد، بتوجي��ه 
م��ن صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
وزير الداخلية - حفظه اهلل - وسام 
الملك عبدالعزيز م��ن الدرجة الثالثة 
ومبل��غ مليون ومائة أل��ف ريال، قام 
لوال��د  الجب��اري،  الل��واء  بتس��ليمها 
الش��هيد عايض بن مب��ارك الرفاعي 

الغامدي.
الش��هيد  وأق��ارب  وال��د  وأع��رب 

م��ن جانبه��م ع��ن بال��غ ش��كرهم 
وتقديرهم لس��مو ولي العهد على 
تعزيت��ه لهم الت��ي كان لها األثر في 
أن  اهلل  س��ائلين  المص��اب,  تخفي��ف 
يحف��ظ لبادن��ا أمنه��ا واس��تقرارها 
في ظل القيادة الحكيمة، مؤكدين 
تمس��كهم بالعه��ود والدف��اع عن 

الوطن الغالي.
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قائد قوات أمن المنشآت يقلد 51 ضابطًا 
رتبهم الجديدة

 الرياض � 
��د قائد قوات أمن المنش��آت اللواء س��عد بن حس��ن الجباري عددًا من ضب��اط القوات رتبهم الجدي��دة بعد صدور  قلَّ
األم��ر الملك��ي الكري��م بترقيته��م م��ن رتبه��م الحالية إل��ى الرت��ب التي يس��تحقونها. وق��د تضمن األم��ر الملكي 
الكري��م ترقية خمس��ة ضباط م��ن رتبة عميد إلى رتبة لواء وس��تة ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وس��بعة ضباط 

م��ن رتبة مق��دم إل��ى رتبة عقي��د وثاث��ة ضباط 
م��ن رتب��ة رائ��د إلى رتب��ة مق��دم وثماني��ة ضباط 
م��ن رتبة نقي��ب إل��ى رتبة رائ��د واثنان وعش��رون 
ضابط��ًا م��ن رتب��ة م��ازم أول إل��ى رتب��ة نقي��ب. 
وبه��ذه المناس��بة هنأ الل��واء »الجب��اري« الضباط 
المترقي��ن متمنيًا له��م مزيدًا م��ن التوفيق وأن 
تك��ون ه��ذه الترقي��ة دافع��ًا لهم لب��ذل المزيد 
من العطاء في أعماله��م. كما عبر الضباط عن 
س��عادتهم بهذه الترقية مؤكدين العزم على 
مواصل��ة الجه��ود المخلصة خدم��ة ً للدين ثم 

المليك والوطن. 
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الملك سلمان بن عبدالعزيز.. مسيرة عطاء 
حافلة باإلنجازات

من��ذ أن أعل��ن الدي��وان الملكي، في 
 22 المواف��ق  1436ه���  اآلخ��ر  ربي��ع   2
يناي��ر 2015م، وف��اة المل��ك عب��داهلل 
ب��ن عبدالعزيز »رحم��ه اهلل« ومبايعة 
عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
مقالي��د  لتول��ي  اهلل«  »يحفظ��ه 
الحكم في الب��اد، توجه »أيده اهلل« 
إلى الش��عب الس��عودي وإلى األمة 
ف��ي  بالع��زاء  واإلس��امية  العربي��ة 
فقي��د الوط��ن، معلن��ًا »حفظه اهلل« 
ف��ي كلم��ة ألقاها، تمس��كه بالنهج 
القويم الذي س��ارت عليه الباد 
على  تأسيس��ها  من��ذ 
المل��ك  ي��د 

المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل »طيب اهلل ثراه«.

حيات��ه  س��لمان  المل��ك  ب��دأ  وق��د 
السياسية في 1954م أميرًا لمنطقة 
الرياض بالنيابة ع��ن أخيه األمير نايف 
بن عبد العزيز »رحمه اهلل« وش��هدت 
منطقة الري��اض في عهده »حفظه 
اهلل« العدي��د من اإلنج��ازات التنموية 
حت��ى أصبح��ت مدين��ة الري��اض من 
ضم��ن العواص��م الت��ي ُيش��ار إليها 

بالبنان. 
وش��هدت وزارة الدف��اع ف��ي عه��د 
المل��ك س��لمان، خ��ال فت��رة تولي��ه 
منص��ب وزي��ر الدف��اع، قف��زة نوعية 
عززت من قدرات المملكة الدفاعية.

وترأس الملك س��لمان بن عبد العزيز 
نحو 20 جمعي��ة وهيئ��ة خيرية على 
منه��ا  السياس��ية  حيات��ه  هام��ش 
رئاس��ة مجلس إدارة دارة الملك عبد 
العزي��ز وأمين عام مؤسس��ة الملك 
عب��د العزيز اإلس��امية والمؤس��س 
والرئيس األعلى لمركز األمير سلمان 

ألبحاث اإلعاقة.
كما تول��ى »حفظ��ه اهلل« الكثير من 
المهام في مج��االت اإلغاثة خال 
األزمات التي ش��هدتها المنطقة 
في مصر والجزائ��ر عام 1956م 
وف��ي األردن وفلس��طين عام 
اهلل«  »أي��ده  وت��رأس   ،1967
الش��عبية  اللجنة 

ل��دع��������م
 

المجهود الحربي في مصر وس��وريا 
أكتوب��ر  ح��رب  ان��دالع  أعق��اب  ف��ي 

1973م.
تخصي��ص  ت��م  الع��دد  ه��ذا  وف��ي 
ملفًا تم تقس��يمه إلى جزأين، األول 
لخ��ادم  مختص��رة  س��يرة  يتن��اول 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز »حفظ��ه اهلل« وبعض 
إنجازات��ه، فيم��ا تن��اول الج��زء الثاني 
مظاه��ر اللحم��ة الوطني��ة التي عبر 
عنها الشعب السعودي في مبايعة 

األمير محمد بن نايف بن
 عبد العزيز ولي العهد، 

واألمير محمد بن 
سلمان بن 

عبدالعزيز ولي 
ولي العهد، 

باإلضافة إلى 
سيرة ذاتية 

مختصرة لسمو 
ولي العهد 

وسمو ولي ولي 
العهد.    
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امللك �سلمان بن عبدالعزيز: 
سنظل متمسكين بالنهج القويم 
الذي سارت عليه هذه الدولة منذ 

تأسيسها ولن نحيد عنه أبدًا
الرياض � واس

توج��ه خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود »أيده اهلل«، اليوم الجمعة 03 
ربيع اآلخ��ر 1436ه� المواف��ق 23 يناير 
2015م، بالعزاء إلى الشعب السعودي 
الوف��ي واألم��ة العربية واإلس��امية 
في وفاة فقي��د األمة الغالي خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل س��عود »رحمه اهلل« 
س��ائًا اهلل ل��ه المغف��رة والرض��وان.
جاء ذلك في كلمة لخادم الحرمين 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 

عبدالعزيز فيما يلي نصها:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل القائل كل من عليها فان، 
ويبقى وجه ربك ذو الجال واإلكرام.

رس��وله  عل��ى  والس��ام  والص��اة 

محمد وآله وصحبه:
بقل��وب مؤمن��ة بقض��اء اهلل وقدره، 
أتوج��ه  واألس��ى،  بالح��زن  ومليئ��ة 
الوف��ي  الس��عودي  الش��عب  إل��ى 
واألم��ة العربي��ة واإلس��امية بالعزاء 
خ��ادم  الغال��ي  األم��ة  فقي��د  ف��ي 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك عبداهلل 
ال��ذي  اهلل،  رحم��ه  عبدالعزي��ز،  ب��ن 
ش��اء اهلل ع��ز وج��ل أن يخت��اره إل��ى 
حيات��ه  أمض��ى  أن  بع��د  ج��واره، 
مبتغي��ًا طاعة رب��ه، وإع��اء دينه، ثم 
خدم��ة وطنه وش��عبه، والدفاع عن 
قضاي��ا األمتين العربية واإلس��امية.
وإنن��ا لنس��أل اهلل تعال��ى أن يتغمده 
بواس��ع رحمته وأن يس��كنه فس��يح 
جنات��ه، وأن يجزي��ه خي��ر الج��زاء عما 
قدمه من أعم��ال جليلة في خدمة 
دينه ث��م وطن��ه وأمته. كما نس��أله 

س��بحانه أن يرزقن��ا الصب��ر واألجر وال 
نق��ول إزاء هذا المص��اب الجلل إال ما 
أمرنا اهلل ب��ه: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المواطن��ون  واألبن��اء  األخ��وة  أيه��ا 
والمواطنات: 

إنني، وقد ش��اء اهلل أن أحمل األمانة 
العظمى، أتوجه إليه سبحانه مبتهًا 
أن يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن 
يرينا الحق حقًا وأن يرزقنا إتباعه، وأن 
يرين��ا الباطل باط��ًا ويرزقن��ا اجتنابه.

وق�وت����ه  اهلل  ب�ح������ول  وس��نظ�ل 
الذي  القوي��م،  بالنه��ج  متمس��كين 
من��ذ  الدول��ة  ه��ذه  علي��ه  س��ارت 
تأسيس��ها على يد الملك المؤسس 
عبدالعزي��ز، رحم��ه اهلل، وعل��ى أيدي 
أبنائه م��ن بعده، رحمه��م اهلل، ولن 
نحي��د عنه أبدًا، فدس��تورنا هو كتاب 
اهلل تعالى وسنة نبيه صلى اهلل عليه 

وسلم. 
أيها األخوة:

إن أمتن��ا العربي��ة واإلس��امية ه��ي 
أح��وج ما تك��ون اليوم إل��ى وحدتها 
وتضامنه��ا. وس��نواصل ف��ي ه��ذه 
الباد، التي ش��رفها اهلل ب��أن اختارها 
منطلقًا لرس��الته وقبلة للمسلمين، 
مسيرتنا في األخذ بكل ما من شأنه 
وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع 
عن قضاي��ا أمتنا، مهتدي��ن بتعاليم 
ال��ذي  الحني��ف  اإلس��امي  دينن��ا 
ارتضاه المولى لنا، وهو دين الس��ام 
واالعت��دال. والوس��طية  والرحم��ة 

لخدم��ة  يوفقن��ي  أن  أس��أل  واهلل 
آمال��ه،  وتحقي��ق  العزي��ز  ش��عبنا 
األم��ن  وأمتن��ا  لبادن��ا  يحف��ظ  وأن 
كل  م��ن  يحميه��ا  وأن  واالس��تقرار، 
س��وء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر 
ب��اهلل. إال  ق��وة  وال  ح��ول  وال  علي��ه، 
والس��ام عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته«.
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

سيرة ومسيرة
تم��ت مبايع��ة خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
»حفظه اهلل« ملكًا للمملكة العربية الس��عودية، ف��ي 3 ربيع الثاني 1436ه� الموافق 
23 يناي��ر 2015م، وكان الملك س��لمان قد قضى أكثر من عامي��ن ونصف وليًا للعهد 
ونائب��ًا لرئي��س مجلس ال��وزراء إثر تعيينه ف��ي 18 يونيو 2012م بأم��ر ملكي، كما بقي 
حينه��ا في منصبه وزي��رًا للدفاع وهو المنصب الذي ُعّين في��ه منذ 5 نوفمبر 2011م، 

قبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض أكثر من خمسين عامًا.
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النشأة
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  ول��د 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود »حفظه اهلل« ف��ي الخامس 
من ش��وال س��نة 1354ه� الموافق 31 
ديس��مبر 1935م ف��ي الري��اض وه��و 
االبن الخامس والعش��رون لمؤسس 
الملك  العربية الس��عودية  المملكة 
عبدالعزيز آل سعود »طيب اهلل ثراه«.

ونش��أ خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
القص��ر  ف��ي  إخوان��ه  م��ع  س��عود 
كان  حي��ث  الري��اض  ف��ي  الملك��ي 
يراف��ق والده في اللقاءات الرس��مية 

مع ملوك وحكام العالم.

التعليم 
تلق��ى خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود تعليمه المبكر في مدرسة 
األم��راء بالري��اض حي��ث درس فيه��ا 
العل��وم الديني��ة والعل��وم الحديثة 
وخت��م الق��رآن الكريم كام��ًا وهو 
ف��ي س��ن العاش��رة عل��ى ي��د إمام 
وخطي��ب المس��جد الحرام الش��يخ 

عبداهلل خياط »رحمه اهلل«.
وق��د أب��دى الملك س��لمان ب��ن عبد 
العزي��ز منذ الصغ��ر اهتمامًا بالعلم 
وحص��ل الحق��ًا عل��ى العدي��د م��ن 
والجوائ��ز  ال�فخ���ري��ة  الش���ه��ادات 

األكاديمية منها:
• الدكتوراه الفخرية، من الجامعة 	

اإلس��امية في المدينة المنورة.
• الدكت��وراه الفخرية ف��ي اآلداب 	

تقدي��رًا م��ن جامع��ة أم الق��رى 
بمكة المكرمة.

• الدكتوراه الفخرية من الجامعة 	
الملي��ة اإلس��امية ف��ي دله��ي 

اإلنس��انية  لجه��وده  تقدي��رًا 
الخيرية والتزامه بدعم التعليم 
كرج��ل  اهلل«  »حفظ��ه  وتمي��زه 

دولة مشهود له عالميًا.
• الدكتوراه الفخرية في الحقوق 	

الياباني��ة  م��ن جامع��ة واس��يدا 
تقدي��رًا إلس��هاماته الب��ارزة في 

المملكة والعالم.
• وس��ام »كن��ت« م��ن أكاديمي��ة 	

للعل��وم  براندنب��رغ،   � برلي��ن 
تقدي��رًا  اإلنس��انية  والعل��وم 

لمساهماته العلمية.

إمارة الرياض
تول��ى خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز منصب 
أمي��ر منطق��ة الري��اض إح��دى أكب��ر 
مناطق المملكة العربية السعودية 
في المس��احة والس��كان، وعاصمة 
الدول��ة، وذل��ك ف��ي مرحل��ة مهمة 
م��ن تاري��خ ه��ذه المدينة حي��ث تم 
تعيين��ه بداية أمي��رًا لمنطقة الرياض 
بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من 
العم��ر بتاريخ 11 رجب 1373ه� الموافق 
16 م��ارس 1954م، وبع��د ع��ام واحد 
ُعّي��ن »حفظ��ه اهلل« حاكمًا لمنطقة 
الرياض وأميرًا عليها برتبة وزير وذلك 
بتاري��خ 25 ش��عبان 1374ه��� الموافق 
18 أبري��ل 1955م، وم��ن قصر الحكم 

كان  وترع��رع  ول��د  حي��ث  بالري��اض 
يمارس عمله أميرًا لمنطقة الرياض.

واس��تمر أميرًا لمنطقة الرياض ألكثر 
م��ن خمس��ة عق��ود أش��رف خالها 
عل��ى عملي��ة تح��ول المنطق��ة من 
بل��دة متوس��طة الحجم يس��كنها 
حوال��ي 200 أل��ف نس��مة إل��ى إحدى 
أس��رع العواص��م نموًا ف��ي العالم 
العربي اليوم، حيث تحتضن أكثر من 

5 مايين نسمة.
ول��م تخ��ل فت��رة النم��و ه��ذه م��ن 
تراف��ق  الت��ي  الصعب��ة  التحدي��ات 
ولكن��ه  والنم��و،  التنمي��ة  مس��يرة 
المب��ادرة  عل��ى  عالي��ة  ق��درة  أثب��ت 
وتحقيق اإلنج��ازات، وباتت العاصمة 
السعودية اليوم إحدى أغنى المدن 
في المنطقة ومركزًا إقليميًا للسفر 

والتجارة.
وق��د ش��هدت الري��اض خ��ال توليه 
اإلم��ارة إنج��از العدي��د من مش��اريع 
البني��ة التحتي��ة الكبرى، مث��ل الطرق 
والم��دارس،  والحديث��ة،  الس��ريعة 

خالل تولي الملك سلمان 
منصب أمير الرياض تحولت 

المنطقة من بلدة متوسطة 
الحجم يسكنها حوالي 200 
ألف نسمة إلى إحدى أسرع 
العواصم نموًا في العالم 

العربي اليوم حيث تحتضن 
أكثر من 5 ماليين نسمة
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إل��ى  والمستش��فيات، والجامع��ات، 
جانب المتاحف واإلستادات الرياضية 

وإعداد مشروع مترو الرياض.
الرياض  العاصمة السعودية  وتضم 
عددًا من المعالم المعمارية البارزة، 
وه��ي تمتد عل��ى مس��احة عمرانية 
تجعله��ا إح��دى أكبر م��دن العالم 

مساحة.

وزارة الدفاع
في نوفمبر 2011م ُعّين صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن عبدالعزيز 

وزيرًا للدف��اع في المملكة العربية 
والت��ي  الس��عودية، 
تشمل القوات البرية 

والجوي��ة والبحرية 
والدفاع الج���وي.

وزارة  وش��هدت 
ف��ي  الدف��اع 

ه  عه�����������د

ال��وزارة  لقطاع��ات  ش��امًا  تطوي��رًا 
والتس��ليح،  التدري��ب  ف��ي  كامل��ة 
كما أش��رف بنجاح عل��ى أكبر مناورة 
عسكرية في تاريخ القوات المسلحة 

السعودية »سيف عبداهلل«.

مناصب وإسهامات أخرى
باإلضاف��ة إل��ى إم��ارة الري��اض، تولى 
الملك س��لمان بن عب��د العزيز خال 
المناص��ب  م��ن  العدي��د  مس��يرته 
المهمة والمس��ؤوليات الرفيعة في 

المملكة العربية السعودية أبرزها:
• رئي��س الهيئ��ة العلي��ا لتطوي��ر 	

مدينة الرياض.
 رئيس اللجنة 	•

التنف���يذية ال�ع�ل�ي��ا 
لتطوير الدرعية.

• رئاسة 	

مجل����س األمناء لمكتبة الملك 
فهد الوطنية.

• رئيس مجل��س إدارة دارة الملك 	
عبد العزيز.

• األمي��ن العام لمؤسس��ة الملك 	
عبد العزيز اإلسامية.

• الرئي��س الفخ��ري لمرك��ز األمير 	
سلمان االجتماعي.

• رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة 	
للعل��وم،  الخيري��ة  الري��اض 
ويتبعها كل م��ن جامعة األمير 
س��لطان األهلي��ة وواح��ة األمير 

سلمان للعلوم.
• الرئي��س الفخري لمجل��س إدارة 	

لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة 
الرياض.

• أمناء مؤسس��ة 	 رئيس مجل��س 
عبد العزيز بن باز الخيرية.

شهدت وزارة الدفاع 

في عهد  الملك سلمان 

تطويرًا شاماًل لقطاعات 

الوزارة في التدريب 

والتسليح.. وأشرف 

»حفظه اهلل« بنجاح على 

أكبر مناورة عسكرية في 

تاريخ القوات المسلحة 

السعودية 
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• الرئي��س الفخري لمجل��س إدارة 	
ب��از  ب��ن  العزي��ز  مؤسس��ة عب��د 

الخيرية.
• جمعي��ة 	 إدارة  مجل��س  رئي��س 

األمير س��لمان لإلسكان الخيري.
• رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة 	

الخيرية لرعاي��ة األيتام بمنطقة 
الرياض.

• 	
الجمعيات والهيئات التي رأسها 

وكان لها نشاط في الخارج:
• رئي��س لجن��ة التب��رع لمنكوب��ي 	

السويس عام 1956م.
• رئي��س اللجن��ة الرئيس��ية لجمع 	

التبرعات للجزائر عام 1956م.
• رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة 	

أسر شهداء األردن عام 1976م.
• رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة 	

الشعب الفلسطيني.
• رئي��س اللجن��ة الش��عبية إلغاثة 	

منكوبي الباكستان عام 1973م.
• رئي��س اللجن��ة الش��عبية لدعم 	

المجهود الحربي في مصر عام 
1973م.

• رئي��س اللجن��ة الش��عبية لدعم 	
المجه��ود الحرب��ي في س��وريا 

عام 1973م.
• رئي��س اللجن��ة المحلي��ة إلغاث��ة 	

متضرري الس��يول في السودان 
عام 1988م.

• رئي��س اللجن��ة المحلية لتقديم 	

للمواطني��ن  واإلي��واء  الع��ون 
الكويتيي��ن إث��ر الغ��زو العراق��ي 

لدولة الكويت عام 1990م.
• رئي��س اللجن��ة المحلي��ة لتلقي 	

م��ن  للمتضرري��ن  التبرع��ات 
الفيضان��ات في بنجاديش عام 

1991م.
• لجم��ع 	 العلي��ا  الهيئ��ة  رئي��س 

والهرس��ك  للبوس��نة  التبرع��ات 
عام 1992م.

• ل�مع���رض 	 األع�ل�����ى  ال�رئي���س 
المملك��ة بي��ن األم��س والي��وم 
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والذي أقيم في عدد من الدول 
الواليات  العربية واألوروبية وفي 
المتح��دة وكن��دا خ��ال الفت��رة 

1985م / 1992م.
• لجم��ع 	 العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س 

الق��دس  النتفاض��ة  التبرع��ات 
بمنطقة الرياض 2000م / 1421ه�.

األعمال الخيرية
بأعمال��ه  س��لمان  المل��ك  يع��رف 
وجه��وده الخيري��ة الواس��عة، حيث 
يتول��ى رئاس��ة مرك��ز األمير س��لمان 
ألبحاث اإلعاق��ة، والرئاس��ة الفخرية 
لجمعي��ة األمي��ر فه��د ب��ن س��لمان 
الفش��ل  مرض��ى  لرعاي��ة  الخيري��ة 
الكلوي، والرئاس��ة الفخري��ة للمركز 
لزراعة األعض��اء، وغيرها  الس��عودي 

من العديد من الجهات.
المل��ك  تول��ى  1956م،  ع��ام   ومن��ذ 

سلمان رئاس��ة مجلس إدارة العديد 
اإلنس��انية والخدماتية  اللج��ان  م��ن 
أعم��ال  مس��ؤوليات  تول��ت  الت��ي 
الدع��م واإلغاث��ة ف��ي العدي��د م��ن 
المناط��ق المنكوب��ة ح��ول العال��م، 
سواء المناطق المتضررة بالحروب أو 

بالكوارث الطبيعية.

وقد نال خادم الحرمين الش��ريفين، 
جه��وده  ع��ن  س��لمان  المل��ك 
اإلنسانية هذه، العديد من األوسمة 
بينه��ا  ع��دة  دول  م��ن  والميدالي��ات 

البحرين والبوسنة والهرسك وفرنسا 
والفيليبي��ن  وفلس��طين  والمغ��رب 
والس��نغال واألمم المتحدة واليمن.

األوسمة والجوائز
يحمل خادم الحرمين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وشاح الملك عبدالعزيز 
يع��د  وال��ذي  األول��ى  الطبق��ة  م��ن 
أعلى وس��ام ف��ي المملك��ة العربية 
الس��عودية، كم��ا حص��ل »يحفظ��ه 
األوس��مة  م��ن  العدي��د  عل��ى  اهلل« 

والجوائز مثل:
• وسام بمناس��بة مرور ألفي عام 	

على إنشاء مدينة باريس وقلده 
الرئي��س جاك ش��يراك  الوس��ام 

في باريس عام 1985م.
• وس��ام الكف��اءة الفكرية حيث 	

الحس��ن  المغ��رب  مل��ك  ق��ام 
الثان��ي ف��ي ال��دار البيض��اء عام 

تولى الملك سلمان بن 
عبد العزيز خالل مسيرته 

العديد من المناصب المهمة 
والمسؤوليات الرفيعة في 

المملكة العربية السعودية 
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1989م بتقلي��د خ��ادم الحرمين 
س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 

الوسام.

• األطف�����ال 	 جمع�ي����ة  ج����ائ��زة 
المعوقي��ن بالمملك��ة للخدمة 

اإلنسانية.
• والهرس��ك 	 البوس��نة  وس�����ام 

الذهبي لدعمه وجهوده لتحرير 
البوسنة والهرسك.

• للعط��اء 	 البوس��ني  الوس��ام 
األولى  الدرج��ة  م��ن  اإلس��امي 
تقديرًا لجهود خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن 
عبد العزي��ز في نصرة اإلس��ام 
البوس��نة  ف��ي  والمس��لمين 

والهرسك.
• درع األمم المتح��دة لتقليل آثار 	

الفقر في العالم.
• وسام نجمة القدس تقديرا لما 	

قام ب��ه حفظه اهلل م��ن أعمال 
اس��تثنائية ت��دل عل��ى التضحية 
والش��جاعة في خدمة الشعب 

الفلسطيني.
• وسام »سكتونا« الذي يعد أعلى 	

الفلبين  جمهوري��ة  في  وس��ام 
تقديرًا لمس��اهمته الفعالة في 
ودعم��ه  اإلنس��انية  النش��اطات 
للمؤسس��ات الخيرية ولجهوده 
في االرتقاء وتحس��ين مفهوم 
الثقاف��ة اإلس��امية وم��ن أجل 
عدد المرات الكثيرة التي س��اعد 

ُيعرف الملك سلمان بأعماله 
وجهوده الخيرية الواسعة.. 

حيث يتولى »حفظه اهلل« رئاسة 
العديد من المراكز والجمعيات 

المعنية بالعمل الخيري

ف��ي  الفلبيني��ة  العمال��ة  فيه��ا 
المملك��ة ولصداقت��ه للفلبي��ن.

• الوس��ام األكبر ال��ذي يعد أعلى 	
وسام في جمهورية السنغال.

• الكش��فية 	 ب��اول  ب��ادن  زمال��ة 
م��ن قب��ل جال��ة ملك الس��ويد 
كارل جوس��تاف السادس عشر.

• جائزة البحرين للعمل اإلنس��اني 	

لدول مجلس التعاون الخليجي.
• الدولي 	 الخاص  األولمبياد  جائزة 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا الت��ي تعد أرفع جوائزها 
»حفظه  جه��وده  عل��ى  وذل��ك 
المعوقي��ن  خدم��ة  ف��ي  اهلل« 
البح��ث  وتش��جيع  بالمملك��ة 

العلمي في مجال اإلعاقة.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز..
30 عامًا  من االهتمام والمبادرات اإلنسانية والعلمية لخدمة المعوقين

تعّد عاقة خادم الحرمين الشريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز آل 
س��عود »حفظ��ه اهلل« م��ع قضي��ة 
اإلعاقة واحتياجات المعوقين، جانبًا 
م��ن أولي��ات واهتمامات ش��خصيته 
»أي��ده  ورؤيت��ه  الفري��دة،  اإلنس��انية 
اهلل« ألهمي��ة اس��تثمار ق��درات فئات 
المواطنين كافة في مس��يرة تنمية 
الجمي��ع  ب��أن  وقناعت��ه  المجتم��ع، 
والواجب��ات. بال�حق������وق  ش�����ركاء 

خ��ادم  اهتم���ام  صع�ي����د  وعل��ى 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
ب��ن عب��د العزي��ز آل س��عود »حفظه 
ودعم��ه  اإلعاق��ة،  بقضي��ة  اهلل« 

احتياج��ات المعوقين كان��ت البداية 
قبل نحو 30 عام��ًا مع توجيهه »رعاه 
اهلل« حينم��ا كان أميرًا للري��اض، ببدء 
أنشطة جمعية األطفال المعوقين 
م��ن أروق��ة جمعي��ة الب��ر بالري��اض، 
إل��ى جان��ب تقدي��م الدع��م المالي 
لمش��روع الجمعي��ة األول، ف��ي إطار 
استش��رف  ال��ذي  الكريم��ة،  عنايت��ه 
أه��داف  أهمي��ة  اإلنس��اني  بحس��ِه 
الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من 
األطفال، وضرورة برامجها العاجية 
والتعليمية والتأهيلية لمساعدتهم 
على تجاوز حالة العزلة عن المجتمع.
وكان��ت الخط��وة التالية هي إنش��اء 

مركز متخص��ص لتقديم الخدمات 
المعوقي��ن،  لألطف��ال  المجاني��ة 
الحرمي��ن  خ��ادم  م��ن  وبدع��م 
الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز آل س��عود »رع��اه اهلل« حصلت 
الجمعي��ة عل��ى األرض الت��ي ُأقي��م 

مركز الملك سلمان بن عبد العزيز 
ألبحاث اإلعاقة هو صورة أخرى 

من صور إيمان الملك سلمان 
بدور العلم في مواجهة قضايا 
المجتمع واإلسهام في تنمية 

اإلنسان
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الري��اض،  مرك��ز  مش��روع  عليه��ا 
بتب��رع من مؤسس��ة المل��ك فيصل 
الخيري��ة. ومع بدء أعمال اإلنش��اءات 
والتجهيزات في أول مراكز الجمعية، 
إس��هامات  اهلل«  »حفظ��ه  ل��ه  كان 
عدي��دة ف��ي العناي��ة به��ذا المرك��ز 
الولي��د، إلى أن افتتح »أي��ده اهلل« نيابة 
عن الملك فهد بن عبدالعزيز »رحمه 
اهلل« مركز الرياض ف��ي 9 /2 /1407ه�.

ومن��ذ ذل��ك التاريخ تواصل��ت الرعاية 
اهلل«  »حفظ��ه  قبل��ه  م��ن  الكريم��ة 
للجمعي��ة بدون انقط��اع حيث رعى 
»أي��ده اهلل« نيابة ع��ن الملك فهد بن 
عبدالعزيز  »رحمه اهلل« المؤتمر األول 
لإلعاق��ة والتأهيل ال��ذي ُنّظم خال 
الفت��رة م��ن 13-16 /5 /1413ه���، وصدر 
ع��ن المؤتم��ر ع��دد م��ن التوصي��ات 
بموافق��ة  حظي��ت  الت��ي  المهم��ة 
المق��ام الس��امي، وأح��دث انعق��اد 

واس��عة  إيجابي��ة  تأثي��رات  المؤتم��ر 
الخدم��ات  مس��توى  ف��ي  الم��دى 
المعوقي��ن،  لألطف��ال  المقدم��ة 
منه��ا النظ��ام الوطن��ي للمعوقين 
ال��وزراء  مجل��س  أص��دره  ال��ذي 
بدع��م مباش��ر من��ه »حفظ��ه اهلل«.
تب��رع  الجمعي��ة  لدعم��ه  وامت��دادًا 
»حفظ��ه اهلل« نياب��ة ع��ن الجمعي��ة 
م��ن  بع��دد  اإلس��امية  الخيري��ة 
قطع األراض��ي التي كان��ت تملكها 
المعوقي��ن.  األطف��ال  لجمعي��ة 
الجمعي��ة  ب��ه  ش��رفت  مم��ا  وكان 
أن واف��ق »حفظ��ه اهلل« عل��ى قبول 
جائ��زة الجمعية للخدمة اإلنس��انية 
لش��خصيته  تكريم��ًا  1415ه���  لع��ام 
ودوره  المس��تمر  لعطائ��ه  وتقدي��رًا 
مس��يرتها. تواص��ل  ف��ي  المتمّي��ز 
وتفض��ل خادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز آل 

ع��ن  نياب��ة  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  
المل��ك فه��د ب��ن عبدالعزي��ز »رحمه 
اهلل« برعاي��ة المؤتم��ر الدول��ي الثاني 
الفت��رة  خ��ال  والتأهي��ل  لإلعاق��ة 
26- 29 رج��ب 1421ه�، و ش��هد ختام 
المؤتم��ر ص��دور الموافقة الس��امية 
لرعاي��ة  الوطن��ي  النظ��ام  عل��ى 
ال��ذي  النظ��ام  ذل��ك  المعوقي��ن، 
خطا مش��روعه، بدعم ومس��اندة ال 
محدودة منه »حفظه اهلل«، خطوات 

تعد عالقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود مع 
قضية اإلعاقة واحتياجات 

المعوقين جانبًا من أوليات 
واهتمامات شخصيته 

اإلنسانية الفريدة
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إعداده من قبل اللجنة المشرفة المشّكلة من عدد من 
المس��ؤولين والعاملين بالجمعية ومركز أبحاث اإلعاقة.

ويعد مرك��ز الملك س��لمان لرعاية األطف��ال المعوقين 
األه��داف  م��ن  متكامل��ة  لمنظوم��ة  تفعي��ًا  بحائ��ل، 
أبرزه��ا امتداد مظل��ة الخدمات المتخصص��ة والمجانية 
إل��ى مناط��ق المملك��ة كاف��ة، وفق��ًا الحتياج��ات تل��ك 

المناط��ق، وف��ي ظ��ل الدع��م الممي��ز ال��ذي حظيت به 
الجمعي��ة من��ه »رع��اه اهلل« فق��د تفض��ل برعاي��ة افتتاح 
المركز، وقدم تبرعًا كريمًا إلنش��اء مسجد بجوار المركز.

ل��كل  رئيس��ًا  داعم��ًا  اهلل«  »حفظ��ه  ي��زال  وال  وكان 
إستراتيجيات وخطط رعاية المعوقين، وتجسد ذلك في 
رعايته »أيده اهلل« حفل وضع حجر أس��اس مركز جمعية 
األطف��ال المعوقين بجن��وب الرياض.

كم��ا رعى »أيده اهلل« نياب��ة عن الملك 
عب��د اهلل بن عب��د العزي��ز »رحمه اهلل« 
لإلعاق��ة  الراب��ع  الدول��ي  المؤتم��ر 
والتأهيل ال��ذي أقي��م بالرياض خال 
الفترة من 25- 27 ذي الحجة 1435ه�.

أم��ا عاقته »أي��ده اهلل« بمرك��ز الملك 
سلمان بن عبد العزيز ألبحاث اإلعاقة 
فهي ص��ورة أخ��رى من ص��ور إيمانه 
العمي��ق ب��دور العلم ف��ي مواجهة 
ف��ي  واإلس��هام  المجتم��ع،  قضاي��ا 
تنمية اإلنس��ان، فعلى مدي أكثر من 
عقدي��ن م��ن الزم��ن حظ��ي المرك��ز 
ومن��ذ أن كان فك��رة إل��ى أن أصب��ح 
واقعًا بدعمه ومس��اندته »أيده اهلل«. 
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كما تبنى »حفظه اهلل« فكرة إقامة مركز الملك سلمان 
ألبح��اث اإلعاقة لُيعن��ى بثراء البحث العلم��ي في مجال 
اإلعاقة وتطبيق نتائجه في حقول الوقاية من اإلعاقات 
من جهة وتطبيقها في رعاية المصابين من جهة أخرى.

وق��دم »أيده اهلل« منح��ة مالية لتأس��يس المركز قدرها 
عشرة مايين ريال، كما قبل مش��كورًا الرئاسة الشرفية 
له��ذا المرك��ز، وتاب��ع ع��ن كث��ب خط��ط عم��ل المرك��ز 
بنش��اطاته المختلفة ولهذا لم يكن من المس��تغرب أن 
يب��ادر بتخصيص مق��ر للمركز بح��ي الس��فارات بالرياض.

كم��ا تفضل »حفظه اهلل« برعاي��ة افتتاح مقر المركز في 
27/ 7 /1417ه���، وتكري��م الجه��ات العلمي��ة واألكاديمية 
واألش��خاص الذين أس��هموا في خدمة المركز ورسالته 
السامية التي يضطلع بها المركز الخيري والذي يعد أول 
مركز م��ن نوعه في المملكة والوط��ن العربي، ويهدف 

تبنى الملك سلمان  فكرة إقامة مركز الملك 
سلمان ألبحاث اإلعاقة لُيعنى بثراء البحث 

العلمي في مجال اإلعاقة وقدم منحة مالية 
لتأسيس المركز قدرها عشرة ماليين ريال

إلى تنش��يط البحث العملي الذي يس��هم في الحد من 
مش��كات اإلعاقة م��ن خال وض��ع األس��س والمعايير 
الصحية الوقائية الازمة للحد »بمش��يئة اهلل« من تفاقم 
هذه المشكلة، ولمعالجة أسبابها في المراحل المبكرة 
توطئة لتأهي��ل هذه الفئة م��ن المعوقي��ن للقيام بدور 
فع��ال في المجتم��ع مما يقّل��ل من اله��در االقتصادي 
الكبي��ر الذي يج��ب توظيفه ف��ي مجاالت أخ��رى تخدم 
مس��يرة التنمية التي تح��رص عليها حكومتنا الرش��يدة.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز.. 
جهود فاعلة في دعم الموروث الوطني

ق��ّدم خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
م��ن  الكثي��ر  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود 
الجه��ود لدع��م التنمية الس��ياحية 
المملك��ة  ف��ي  الوطن��ي  والت��راث 
عل��ى م��دى أكث��ر م��ن 50 عام��ًا منذ 
تولي��ه إم��ارة منطق��ة الري��اض حتى 
وقتن��ا الحاض��ر، وكان داعم��ًا رئيس��ًا 
لمش��روعات وبرام��ج الحف��اظ عل��ى 
لح��راك  ومتابع��ًا  الوطن��ي،  الت��راث 
المش��هد الحضاري والتاريخي، وإبراز 
البع��د الحض��اري ألرض المملكة بما 
يرس��خ مكانته��ا الحضارية وعمقها 

التاريخي، حتى وصلت إلى العالمية.
وأولى الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
»رع��اه اهلل« قضاي��ا الت��راث اهتمام��ًا 
كبيرًا، عّبر عنه تطور النسيج العمراني 
للعاصمة الرياض، خصوصًا المعالم 
التاريخية التي شهدت تكوين الدولة 
السعودية، وتوحيد هذه الباد على 
عبدالعزي��ز  المؤس��س  المل��ك  ي��د 
ب��ن عبدالرحم��ن آل س��عود »يرحمه 

اهلل«، حي��ث حظي��ت برعاي��ة خاص��ة 
من��ه »أي��ده اهلل« للمحافظ��ة عليها.
وإنج��ازات الملك س��لمان في مجال 
التراث العمراني متعددة، إال أن دعمه  
»أيده اهلل« للمشروعات التراثية كانت 
بارزة خ��ال مس��يرة حيات��ه الحافلة 
الرياض  بالعط��اء، كدعم��ه لمدين��ة 
قل��ب المملك��ة النابض، وم��ا أحدثه 
»وفقه اهلل« فيها م��ن نقلة عمرانية 
زم��ن  ف��ي  تحول��ت  حت��ى  هائل��ة، 
قياسي من قرية صغيرة إلى مدينة 
ال��دول  عواص��م  تضاه��ي  عصري��ة 
وتطوره��ا،  رقيه��ا  ف��ي  المتقدم��ة 

حيث تزايدت حرك��ة العمران بصورة 
مذهلة، مما أهلها ألن تكون مدينة 
عالمي��ة كب��رى ف��ي فت��رة وجي��زة.

وألن الملك س��لمان ينظر إلى التراث 
عل��ى أن��ه يمثل هوي��ة الم��دن، فقد 
حافظت الرياض مع كل هذا التطور 
على هويتها المعمارية س��واًء أكان 
ف��ي الم��واد المس��تخدمة أو آلي��ات 
البن��اء والتصميم م��ع بعض مامح 
التجدي��د التي ل��م تؤثر عل��ى جوهر 
الهوي��ة والم��وروث الحض��اري لهذه 
األمة، لذلك اس��تطاع الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، أن يعبر بتراث هذه األمة 
م��ن الحي��ز المحل��ي واإلقليمي إلى 
الفضاء العالمي، حيث جاء االعتراف 
به وإدراجه في قائمة التراث العالمي 
م��ن خ��ال مواق��ع مدائ��ن صال��ح، 
والدرعي��ة التاريخية، وجدة التاريخية.

نصيبه��ا  التاريخي��ة  للدرعي��ة  وكان 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  اهتم��ام  م��ن 
عبدالعزي��ز من��ذ أن كان أمي��رًا عل��ى 
منطق��ة الري��اض، فوّجه »رع��اه اهلل« 

أولى الملك سلمان قضايا 
التراث اهتمامًا كبيرًا عّبر 

عنه تطور النسيج العمراني 
للعاصمة الرياض خصوصًا 

المعالم التاريخية التي 
شهدت تكوين الدولة 

السعودية
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برس��م الخطط والبرام��ج التطويرية 
للنه��وض بعمارته��ا م��ع التمس��ك 
بقيمته��ا التاريخية، وت��رأس »حفظه 
لتطوي��ر  التنفيذي��ة  اللجن��ة  اهلل« 
لتطوي��ر  العلي��ا  بالهيئ��ة  الدرعي��ة 
مدين��ة الري��اض، وص��درت الموافقة 
تطوي��ر  برنام��ج  عل��ى  الس��امية 
1419ه���. ع��ام  التاريخي��ة  الدرعي��ة 

ب��ن  س��لمان  للمل��ك  كان  وق��د 
عبدالعزي��ز، ال��دور البارز ف��ي اعتراف 
العال��م به��ا م��ن خ��ال الموافق��ة 

عل��ى تس��جيل ح��ي الطري��ف ف��ي 
قائم��ة التراث العالم��ي في منظمة 
1431ه���. ع��ام  ف��ي  اليونس��كو 

لتطوي��ر  العلي��ا  الهيئ��ة  ووضع��ت 
مدين��ة الرياض إس��تراتيجية ش��املة 
لتطوي��ر الدرعي��ة التاريخي��ة تضمنت 
تحويل المناط��ق األثرية في الدرعية 
إل��ى مراك��ز ثقافي��ة وحضارية على 
لل��دور  تقدي��رًا  الوطن��ي،  المس��توى 
الت��ي  الري��ادي والحض��اري للدرعي��ة 
وأحداث��ًا  قصص��ًا  الدرعي��ة  تحك��ي 

بط��والت  عل��ى  ش��اهدة  تاريخي��ة 
وتط��ور الدول��ة من��ذ عه��د المل��ك 

وجدت منطقة قصر الحكم 
االهتمام الكبير من الملك 

سلمان من خالل رفع 
المستوى العمراني واالرتقاء 
بمظهرها والمحافظة على 
العناصر والمواقع التراثية 

فيها
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أبنائ��ه. بع��ده  وم��ن  عبدالعزي��ز، 
واس��تمرارًا لمنهج الملك سلمان في 
المملك��ة،  ت��راث  عل��ى  المحافظ��ة 
تم إنش��اء مرك��ز المل��ك عبدالعزيز 
1419ه���،  ع��ام  وافتت��ح  التاريخ��ي, 
وقامت الهيئ��ة العليا لتطوير مدينة 
الرياض إبان رئاسته لها »حفظه اهلل«، 

بتطويره بوصفه أحد أهم المعالم 
العاصمة،  الحضارية والثقافي��ة في 
وت��م تجهيزه بالعناص��ر الازمة التي 
ثقافي��ة  واح��ة  يك��ون  ألن  تؤهل��ه 
ش��ملت  حي��ث  العاصم��ة،  وس��ط 
عملي��ات التطوي��ر واإلضاف��ة جميع 
مكونات��ه بش��كل يعك��س مدلوله 

الدول��ة. بن��اء  ف��ي  ودوره  التاريخ��ي 
المل��ك  دارة  المرك��ز  ويحتض��ن 
المل��ك  مكتب��ة  وف��رع  عبدالعزي��ز، 
عبدالعزيز، وقاع��ة الملك عبدالعزيز 
الطيني��ة،  والقص��ور  للمحاض��رات، 
جان��ب  إل��ى  الوطن��ي،  والمتح��ف 
عدد م��ن المنش��آت التاريخية، وفي 

كان للملك سلمان الدور البارز قصر المصمك
في اعتراف العالم بالدرعية 
التاريخية من خالل الموافقة 

على تسجيل حي الطريف في 
قائمة التراث العالمي في 

منظمة اليونسكو 
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باإلضافة  المرب��ع،  مقدمته��ا قص��ر 
المجم��ع  س��ور  م��ن  أج��زاء  إل��ى 
أبراج��ه، ومجموعة  القدي��م وأح��د 
متكامل��ة من المراف��ق العامة مثل 
جام��ع المل��ك عبدالعزي��ز وش��بكة 
والمواق��ف  الط��رق،  م��ن  حديث��ة 
المرصوف��ة،  والمم��رات  المتع��ددة 

الحديث��ة. المطاع��م  م��ن  وع��دد 
ولم��ا كان��ت منطقة قص��ر الحكم 
تجس��د حضن التاريخ وترسم مامح 
نش��أة الدولة ومراحل تطورها، فقد 
وج��دت االهتمام الكبير م��ن الملك 
س��لمان م��ن خ��ال رفع المس��توى 
بمظهره��ا  واالرت�ق����اء  العم���ران��ي 

والمحافظة على العناصر والمواقع 
إع��ادة  ت��م  حي��ث  فيه��ا،  التراثي��ة 
تأهيلها وترمي��م كثير من معالمها 
التراثي��ة بأس��اليب معمارية تجس��د 
عراق��ة الماض��ي وتواك��ب الحداث��ة 
منطق��ة  وأن  الس��يما  والمعاص��رة، 
قص��ر الحك��م تض��م سلس��لة من 

قصر الحكم
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حص��ن  منه��ا  التاريخي��ة،  المعال��م 
المصمك التاريخي الذي تم ترميمه 
متح��ف  إل��ى  وتحويل��ه  وتجدي��ده 
يع��رض مراح��ل تأس��يس المملكة، 
الع��ام  وت��م  1416ه���،  ع��ام  وافتت��ح 

تطوي��ر  مش��روع  افتت��اح  الماض��ي 
المتح��ف. ف��ي  المتحف��ي  الع��رض 
ول��م يقف دع��م الملك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز إلى هذا الحد، بل ش��مل 
دعم البرنامج الوطني لتطوير قصور 

المل��ك عب��د العزي��ز التاريخي��ة الذي 
تضطلع به الهيئة العامة للس��ياحة 
واآلث��ار بالتع��اون مع ش��ركائها في 
المملك��ة، وظل��ت  جمي��ع مناط��ق 
زيارات��ه »وفق��ه اهلل« متواصل��ة لتلك 
ش��هدت  الت��ي  العريق��ة  المعال��م 
وتوحيده��ا. الب��اد  ه��ذه  تأس��يس 

وفي هذا اإلطار قام الملك س��لمان 
ع��ام 2012م بزيارة متح��ف المصمك 
التاريخي بالرياض، وتجول في أرجائه 
المتحفي��ة  الع��روض  عل��ى  واطل��ع 
التي قامت الهيئة العامة للس��ياحة 
واآلث��ار بتطويرها، وس��جل التاريخ له 
»أي��ده اهلل« كلم��ة ف��ي ه��ذه الزيارة 
وهو يستدعي تاريخ توحيد المملكة 
ومراح��ل تطوره��ا، فق��ال: م��ن هذا 
توحي��د  ب��دأ  »المصم��ك«  الم��كان 
المملك��ة على يد المل��ك عبدالعزيز 
ورجال��ه الذي��ن ال يتج��اوز عدده��م 
وهلل  الوح��دة،  فتم��ت  ف��ردًا،  ال���63 
الحمد على كتاب اهلل وسنة رسوله.

ب��ن عبدالعزي��ز  المل��ك س��لمان  وزار 
المل��ك  قص��ر  ذات��ه،  الع��ام  ف��ي 
عبدالعزي��ز التاريخي بالخ��رج، واطلع 
عل��ى التص��ورات التصميمي��ة األولية 
عل��ى  ووق��ف  وتأهيل��ه،  لترميم��ه 
مخططات مشروع تأهيل المنطقة 
المحيطة به والذي تقوم عليه بلدية 

محافظة الخرج.
ب��ن  س��لمان  المل��ك  رع��ى  كم��ا 
األنش��طة  م��ن  كثي��رًا  عبدالعزي��ز 
والفعالي��ات التراثي��ة ف��ي منطق��ة 
الت��ي  األخ��رى  والمناط��ق  الري��اض 
تدع��م برامج المحافظة على التراث 
والعناي��ة به، وظ��ل يؤكد ف��ي أكثر 
م��ن مناس��بة أن مجدنا ف��ي االعتزاز 
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بموروثنا الحضاري، وأن التراث يجسد 
حض��ارات  علي��ه  وتبن��ى  الماض��ي 
والمس��تقبل. الحاض��ر  ف��ي  األم��م 

ووجد برنام��ج تطوير القرى والبلدات 
التراثي��ة ال��ذي انطل��ق ف��ي منطقة 
الري��اض م��ن محافظة الغ��اط، كما 
رعى »أي��ده اهلل« كثيرًا من االتفاقيات 
الت��ي تخدم قضايا الت��راث، من بينها 
اتفاقيات التمويل بين بنك التسليف، 
وجمعي��ة الغ��اط التعاوني��ة لتمويل 
مش��روع الن��زل التراثي��ة، إضاف��ة إلى 
رعاية مش��روع تطوير حي الظهيرة 

بوسط الرياض.
ب��ن  س��لمان  المل��ك  دع��م  وج��اء 
ف��ي  أيض�����ًا  س����خيًا  عبدالعزي��ز 
تأس��يس لج��ان للتنمية الس��ياحية 
ف��ي 8 محافظ��ات ف��ي منطق��ة 
الرياض، تش��مل الخرج، والمجمعة، 
والزلفى ووادي الدواس��ر، وش��قراء 
وث��ادق،  والغ�����اط،  والقويعي����ة، 
التنقيب  أعم��ال  مش��روع  ومتابعة 
موق��ع  ف��ي  العلم��ي  والبح��ث 
اليمام��ة األث��ري، إل��ى جان��ب دعم 
التراثية  مش��روعات تأصيل العمارة 
الحديثة  والمعال��م  المبان��ي  ف��ي 
مثل مشروع تطوير حي السفارات، 
المل��ك  ومرك��ز  الحك��م،  وقص��ر 
عبدالعزي��ز التاريخ��ي، والمحكم��ة 

الكب��رى، فض��ًا عن رعاية مش��روع 
تطوير وتأهيل مس��ار طريق توحيد 
المل��ك  س��لكه  ال��ذي  المملك��ة 
عبدالعزيز من الكويت إلى الرياض.

س��لمان  المل��ك  جه��ود  وش��ملت 
الت��راث  خدم��ة  اهلل«  »حفظ��ه 
بمفهومه الواس��ع داخ��ل المملكة 
وخارجها من خال دعمه المتواصل 
للت��راث عب��ر دارة المل��ك عبدالعزي��ز 
الت��ي يرأس مجل��س إدارتها، وتمكن 
في فترة وجيزة من تطوير مهامها 
لتضطل��ع بخدم��ة الت��راث الوطن��ي 

الت��ي  والدراس��ات  األبح��اث  ودع��م 
تب��رز تاري��خ وجغرافي��ة وآداب وت��راث 
المملكة والدول العربية واإلسامية 

بصفة عامة.
وتفض��ل خادم الحرمين الش��ريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز في 
شهر ربيع األول عام 1434ه�، بتسلم 
جائزة اإلنجاز مدى الحياة في مجال 
تقدمه��ا  الت��ي  العمران��ي  الت��راث 
مؤسس��ة التراث الخيرية من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لطان بن 
س��لمان بن عبدالعزيز رئي��س الهيئة 

رعى الملك سلمان بن 
عبدالعزيز كثيرًا من األنشطة 

والفعاليات التراثية في 
منطقة الرياض والمناطق 
األخرى التي تدعم برامج 
المحافظة على التراث 

والعناية به
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رئي��س  واآلث��ار  للس��ياحة  العام��ة 
مؤسس��ة الت��راث، وق��د مث��ل قبول 
المل��ك س��لمان دعمًا كبي��رًا لقضايا 
الت��راث العمراني الوطن��ي، وامتدادًا 
لجهوده في الحفاظ على الموروث 

الوطني ورعايته.
وف��ي المجال الس��ياحي ع��زز خادم 
أعم��ال  دور  الش��ريفين  الحرمي��ن 
م��ن  الس��ياحية،  التنمي��ة  مجل��س 
خ��ال دع��م الفعاليات واألنش��طة 
م��ن  العدي��د  وإنش��اء  الس��ياحية، 
المش��روعات التراثية والتاريخية التي 
أصبحت وجهة سياحية رئيسية، كما 
دعم »رعاه اهلل« تأسيس لجان تنمية 
س��ياحية في 8 محافظات بمنطقة 
والمجمع��ة،  الخ��رج،  ه��ي:  الري��اض 
وش��قراء،  الدواس��ر،  ووادي  والزلفي، 

والقويعية، والغاط، وثادق.
ب��ن  س��لمان  المل��ك  دع��م  وع��د 

التنمي��ة  لمش��روعات  عبدالعزي��ز 
السياحية في الرياض كمركز الملك 
والمتح��ف  التاريخ��ي  عبدالعزي��ز 
الوطني ومتنزه الثمامة البري، وواحة 
ومتح��ف  للعل��وم  س��لمان  األمي��ر 
المصم��ك ووادي حنيف��ة، وعدد من 
المواق��ع األخرى، األثر البارز في تطور 
الرياض س��ياحيًا حي��ث أصبحت هذه 
المعال��م من األماكن الت��ي يرتادها 

السياح وزوار العاصمة.
وأثن������اء ت�ول��ي خ������ادم الحرمي��ن 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
عبدالعزيز »حفظه اهلل« وزارة الدفاع، 
وجه »أيده اهلل« الجهات ذات العاقة 
أي  إزال��ة  بع��دم  الدف��اع  وزارة  ف��ي 
مبن��ي أثري أو تراثي إال بعد التنس��يق 
م��ع الهيئة العامة للس��ياحة واآلثار، 
ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية 
والعمرانية واإلباغ عن أي تعديات أو 

إزال��ة للمباني التراثي��ة، والتواصل مع 
الهيئة عن��د ماحظة أي موقع أثري 
بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم 
أو نح��و ذلك، م��ا يؤكد ح��ب الملك 
سلمان للتراث لما يعبر عنه من دالالت 
تصف حق��ب من زمن تاري��خ الوطن.

وعزز هذا الدعم قيام الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، إبان توليه والية العهد، 
بزيارة جدة التاريخية التي ُسجلت في 
قائمة التراث العالمي، وتجّول فيها، 
والتق��ى بزواره��ا في جو أب��وي فريد 
من نوعه، وش��ّدد »يرع��اه اهلل« خال 
هذه الزيارة على أهمية إحداث نقلة 
نوعية في مختلف المجاالت، وعدم 
إعاقة وصول الن��اس إلى أماكنهم، 
وتمكين الش��باب من زي��ارة المواقع 
مناط��ق  عم��وم  ف��ي  التاريخي��ة 
المملكة للتعرف على تاريخ وطنهم 
المش��رق وملحمة وحدت��ه الفريدة.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز.. 
تنمية اإلنسان عبر اإلسكان 

الملك سلمان هو مؤسس 
المشروعات اإلنسانية التي 
رّسخت مفهوم التكافل 

االجتماعي بين أبناء الوطن ومن 
بين هذه المشاريع مشروعه 

لإلسكان الخيري

على الرغم من حجم 
المسؤولّيات الملقاة على عاتق 
الملك سلمان منذ أن كان أميرًا 

لمنطقة الرياض إال أنه ظل داعمًا 
ومتابعًا ألعمال جمعية اإلسكان 

الخيرية
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ُيعتب��ر خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظ��ه اهلل« رائ��د العم��ل الخي��ري 
ف��ي المملك��ة، ومؤس��س المش��روعات اإلنس��انية الت��ي رّس��خت مفه��وم التكاف��ل االجتماعي بي��ن أبن��اء الوطن، 
كمش��روعه »أي��ده اهلل« لإلس��كان الخيري الذي أس��هم على مدى 18عامًا في مس��اعدة األس��ر المحتاج��ة بمنطقة 
الري��اض، عب��ر إس��كانهم، وتنمي��ة قدراته��م لتحقيق حي��اة أفضل له��م وألجياله��م في المس��تقبل »ب��إذن اهلل«.

والمتأم��ل ف��ي الفكر النّي��ر للملك س��لمان بن عبدالعزي��ز »رعاه اهلل« يج��ده فكرًا يتن��اول في معطيات��ه العديد من 
المرتكزات اإلنسانية النبيلة المنطلقة من تعاليم شريعتنا الغّراء التي تحث على فعل الخير، ومد يد العون للمحتاج، 
لذا كان »أيده اهلل« رئيس��ًا للعدي��د من اللجان، والمش��روعات، والجمعيات ذات الطابع اإلنس��اني، والتنموي، والخيري.
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وما مش��روع اإلس��كان الخيري الذي 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  إنش��اءه  تبن��ى 
عبدالعزي��ز ع��ام 1413ه���، إال نم��وذج 
واقعي لذل��ك العطاء الخّير له »رعاه 
اهلل«، حيث خفف م��ن خاله معاناة 
تعّرض��ت  ق��د  كان��ت  فقي��رة  أس��ر 
نتيج��ة  وتص��دع  النهي��ار  منازله��م 
األمط��ار الغزي��رة الت��ي هطلت على 
الرياض في تلك السنة، بعد أن أبلغه 
بذلك سماحة الش��يخ عبد العزيز بن 
ب��از »رحمه اهلل«، ليأمر الملك س��لمان 
حينها بإقامة مشروع إسكان لهذه 
األس��ر تحت مظلة »جمعية البر«، ثم 
تحول إلى مش��روع خيري مس��تقل 
ع��ام 1418ه���، حت��ى أصب��ح جمعي��ة 

خيرية عام 1429ه�.
وانته��ت الجمعية اآلن من تس��ليم 
541 وحدة س��كنية في أربع��ة أحياء 
بالري��اض ل��� 2990 ف��ردًا، ف��ي خطوة 
تس��تهدف تنفيذ 15 مجمعًا س��كنيًا 
ف��ي أحي��اء مختلف��ة ف��ي منطقة 
الري��اض ومحافظاتها خال األعوام 

المقبلة.
وقّي��ض »اهلل ع��ز وجل« لهذه األس��ر 
الفقيرة، الملك سلمان بن عبدالعزيز  
»وفق��ه اهلل« إذ ل��م يكت��ِف بتأمي��ن 
المس��كن فقط، بل ذهب »رعاه اهلل« 
إلى أبعد من ذلك، فسعى إلى دعم 
فك��رة تنمية ه��ذه األس��ر اقتصاديًا، 
حزم��ة  عب��ر  وعلمي��ًا،  واجتماعي��ًا، 
برام��ج تنظمه��ا جمعي��ة اإلس��كان 
الخي��ري له��م، لتفعي��ل دور الف��رد 
داخ��ل محي��ط أس��رته ومجتمع��ه.
وعلى الرغم من حجم المسؤولّيات 
الملق��اة على عات��ق الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز »حفظ��ه اهلل« منذ أن 
كان أمي��رًا إلم��ارة منطق��ة الري��اض 
حت��ى اآلن، إال أنه ظ��ل داعمًا ومتابعًا 
ألعم��ال الجمعية م��ع نجله صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الدفاع 
نائب رئي��س الجمعية رئي��س اللجنة 
التنفيذي��ة، حت��ى حققت ف��ي فترة 
زمني��ة قياس��ية نتائج مثم��رة تمثلت 

ف��ي: صناع��ة أس��ر منتج��ة، وتعليم 
أفراده��ا حت��ى وصل��وا إل��ى مراحل 
متقدم��ة م��ن التعلي��م الجامع��ي، 
بع��د  منه��م  األكّف��اء  وتوظي��ف 
تأهيله��م ف��ي قطاع��ات متعددة، 
ودعم من يرغب في إقامة مشروع 
تج��اري حّر، ناهيك عن ال��دور المتميز 
في نفض غبار األمية بين تلك األس��ر.

وتتوف��ر ف��ي المجمعات الس��كنية 
اإلس��كان  جمعي��ة  تنفذه��ا  الت��ي 
هندس��ية،  معايي��ر  ع��ّدة  الخي��ري 
اختيار  منها  واجتماعية،  واقتصادية، 
الطاب��ع المعماري للبيئ��ة المحيطة 
بالمجم��ع، وتوف��ر البع��د الجمال��ي 
لها، وربط الوحدات ببعضها البعض 
كنس��يج متراب��ط يجم��ع بين األس��ر 
القاطنة الت��ي تمثل مختلف مناطق 
المملك��ة، م��ع اس��تقال كل وحدة 

سكنية من أجل خصوصية المكان.
ويض��م كل مجم��ع س��كني مركزًا 
األنش��طة  بإقام��ة  ُيعن��ى  حيوي��ًا 
بالتع��اون مع مراكز النش��اط األخرى 
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في الجمعية لتدعيم برامج وخطط 
المس��تفيدين  وتأهي��ل  الجمعي��ة 
م��ن األس��ر المحتاج��ة، إل��ى جان��ب 
تحقيق التواصل االجتماعي، وتقوية 
العاق��ات االجتماعية فيم��ا بينهم، 
يع��ود  بم��ا  طاقاته��م  وتوظي��ف 
بالنف��ع عليه��م، فضًا ع��ن متابعة 
نمو هذه األس��ر وتطورها في برامج 

الجمعية التي تقدم لهم.
األمي��ن  ق��ال  الس��ياق،  ذل��ك  وف��ي 
العام للجمعي��ة المهندس على بن 
صالح العبودي، إن جمعية اإلس��كان 
مش��روعاتها  م��ن  أنه��ت  التنم��وي، 
حت��ى اآلن أربعة مجمعات في أحياء 
وح��دة   451 تض��م  الري��اض  مدين��ة 
س��كنية بمس��احة 160 مربع��ًا ل��كل 
وح��دة، يقطنه��ا 2990 ف��ردًا، موزعة 
س��لطانه،  بح��ي  مش��روعين  عل��ى 
األول 122 وح��دة، والثان��ي 130 وح��دة، 
والبديع��ة 124 وح��دة، والجرادية 75 
وحدة، بتكلفة قدرها 106 مايين ريال.

وأش��ار ف��ي لق��اء م��ع وكال��ة األنباء 
الس��عودية إلى أنه سيس��تلم قريبًا 
مجمعان س��كنيان في محافظتي 
المزاحمية والخ��رج، تضم 198 وحدة 
س��كنية بعدد 116 لألولى و82 للثانية، 
إجمالي��ة  بقيم��ة  ف��ردًا   1386 إلي��واء 
تبل��غ 76 ملي��ون ري��ال، بينما س��يتم 
طرح إنش��اء 110وحدات ش��رق الرياض، 
و80 وحدة ف��ي محافظة القويعية، 
و414 وح��دة ف��ي ش��قراء، و100 وحدة 
ف��ردًا.  4788 إلي��واء  بالمجمع��ة، 

وأض��اف أن الجمعية وضعت مراحل 
تنفي��ذ  لط��رح  األخي��رة  التصمي��م 
ثاث��ة مش��روعات ف��ي محافظ��ات 
والمجمع��ة  وحريم��اء،  ضرم��اء، 

تح��وي 300 وح��دة س��كنية بواقع 100 
 2100 ت��أوي  محافظ��ة،  ل��كل  وح��دة 
فرد، بتكلفة قدره��ا 132 مليون ريال، 
وكذل��ك ف��ي محافظ��ات العيين��ة 
بع��دد 62 وح��دة، وم��رات 89 وحدة، 
والزلف��ي 80 وح��دة، إلي��واء 1617 فردًا.
وتحدث المهندس على العبودي عن 
البعد العميق لجهود الجمعية في 
تعاملها مع األس��ر المحتاجة، مبينًا 
أن الخط��وة الهامة ف��ي برامجهم 
تترك��ز في تصحي��ح نظ��رة العطف 
الس��لبية القائمة في المجتمع تجاه 
المحتاج��ة« وتغييرها  »األس��ر  وصف 
إلى أنها أس��ر فاعلة تعرضت ألزمات 
لديه��ا  لك��ن  الحي��اة،  ف��ي  معّين��ة 
القدرة على االنخ��راط في المجتمع 
والمس��اهمة في بناءه كبقية األسر 
األخ��رى، وأن المجمع��ات الس��كنية 
ليس��ت مكان��ًا للس��كن فق��ط، ب��ل 
تتج��اوز ذل��ك إل��ى تنمي��ة الس��اكن، 
تتج��دد. حي��اة  دورة  ف��ي  وكأن��ه 
إح��دى  ف��ي  »واس«  فري��ق  وتج��ول 
للجمعي��ة  الس��كنية  المجمع��ات 
جنوب غرب الرياض، ولوحظ التناغم 
المجم��ع  تصمي��م  ف��ي  الكبي��ر 
الح��ي  م��ع  واندماج��ه  الس��كني 
ذل��ك  أدى  م��ا  بالس��كان،  المأه��ول 
إلى رفع مس��توى الحركة والنش��اط 
التج��اري واالجتماع��ي ف��ي المحيط 
أن  ع��ن  فض��ًا  للمجم��ع،  المج��اور 
خدماته العامة اس��تقطبت س��كان 
الح��ي لاجتم��اع مع قاطني األس��ر 
م��ن المس��نين، والش��باب، واألطفال 
والتآل��ف. األخ��وة  م��ن  ج��و  ف��ي 
وق��د أف��اد المهن��دس العب��ودي أن 
ل��كل وح��دة س��كنية مجموعة من 

ف��ي  الس��عوديين  المتخّصصي��ن 
مج��االت االجتم��اع، والتربي��ة، وعلم 
ال��ذات،  وتطوي��ر  واإلدارة،  النف��س، 
لتطبيق البرامج التنموية التي تقدم 
مجم��ع  أي  ف��ي  المقيم��ة  لألس��ر 
سكني وتشمل: التدريب والتوظيف، 
واألس��ر  األف��راد،  ومش��روعات 
المنتجة، والق��روض متناهية الصغر، 
واإلص��اح  التنموي��ة،  والمس��اعدات 
التعليمي��ة،  والخدم��ات  األس��ري، 

واألنشطة العامة.

ويت��م م��ن خ��ال برنام��ج التدري��ب 
والتوظي��ف التع��رف عل��ى إمكاني��ة 
وتأهيل��ه  وتدريب��ه  الف��رد  وق��درات 
لس��وق العمل، بينما يتم في برنامج 
مش��روعات األف��راد اس��تثمار قدراته 
في عمل مش��روع تج��اري حر لزيادة 
دخل��ه، ومس��اعدته عل��ى تحس��ين 
مستوى معيش��ته بطريقة إيجابية.

أم��ا برنامج األس��رة المنتجة فيهدف 
لتوفير فرص العم��ل لربات البيوت أو 
أحد أفراد األس��رة من خال ممارسة 
أنواع من المهن في المنزل كالطبخ 
والحياك��ة، وتس��ويقها عل��ى الغير، 
ف��ي حي��ن يق��ّدم برنام��ج القروض 
الصغي��رة مبال��غ مالية على ش��كل 
ق��روض ميس��رة للمس��تفيدين من 

مشروع اإلسكان الخيري الذي 
تبنى إنشاءه الملك سلمان 
بن عبدالعزيز عام 1413هـ، 
يعتبر نموذجًا واقعيًا من 
نماذج العطاء له »رعاه اهلل«
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يع��ود  مش��روع  أي  لتنفي��ذ  األس��ر، 
عليهم بالنفع.

ويرك��ز برنام��ج الخدم��ات التعليمية 
األس��ر  وبن��ات  أبن��اء  تحفي��ز  عل��ى 
المقيم��ة في المجمعات الس��كنية 
للدراس��ة، ومعالج��ة ما يع��وق ذلك 
الهدف، وتش��جيع م��ن يتميز منهم 
دراس��يًا وتكريمه، فض��ًا عن تفعيل 
دور أولي��اء األم��ور ف��ي تهيئ��ة أجواء 

الدراسة ألبنائهم.
ولكون األسرة هي عصب المجتمع، 
»برنام��ج  الجمعي��ة  أنش��أت  فق��د 
اإلص��اح األس��ري« الذي يتكف��ل ببناء 
السكنية وحمايتها  المجمعات  أسر 
م��ن التفكك ب��كل أنواع��ه وأنماطه 
المعاص��رة، إل��ى جانب عق��د دورات 
تدريبية مكثفة لهم، تتعلق بس��بل 
التعام��ل م��ع القضاي��ا ذات الصل��ة 

األس��رية  الحي��اة  مناح��ي  بجمي��ع 
للظواه��ر  وبدائ��ل  حل��ول  وتطبي��ق 
الس��لبية الدخيل��ة عل��ى المجتم��ع.
كبي��رًا  ع��ددًا  الجمعي��ة  وتس��تقبل 
من الطلب��ات للحص��ول على وحدة 
مجّمعاته��ا  إح��دى  ف��ي  س��كنية 
أنه��ا وضع��ت ش��روطًا  إال  الخيري��ة، 
لذل��ك تتلّخص في أن تكون األس��رة 
المدين��ة  ف��ي  ومقيم��ة  س��عودية، 
الت��ي تحتوي عل��ى مجمع س��كني 
م��دة 3 س��نوات، وأال تك��ون مالك��ة 
لمس��كن الئق، وحجمها م��ن 5 إلى 
12 ف��ردًا، وال يزي��د الدخ��ل الش��هري 
لها ع��ن 3900 ريال، ولم يس��بق لهم 
الحصول على قرض من بنك التنمية 
العق��اري، أو من بنك التس��ليف، ولم 
يكفلوا عمالة أجنبية بقصد التجارة.
ونظرًا لنجاحات الجمعية وإنجازاتها 

في اإلسكان التنموي، فقد حصدت 
عددًا من الجوائز المحلية واإلقليمية 
البن��اء  »جائ��زة  أبرزه��ا  والعالمي��ة، 
واإلسكان االجتماعي لمنظمة األمم 
المتح��دة«، و»جائ��زة األمير محمد بن 
فهد للعمل الخيري«، و»جائزة الملك 
االجتماعي��ة«. للمش��روعات  خال��د 

التكاف��ل  مب��دأ  م��ن  وانطاق��ًا 
االجتماعي الذي يحث عليه اإلسام 
وتدعمه الدولة، فقد أتاحت جمعية 
اإلس��كان الخي��ري الفرصة لم��ن أراد 
أن يتبرع ألعماله��ا، وذلك عبر قنوات 
متع��ددة، منه��ا عبر رس��ائل الجوال 
)SMS( على الرق��م »4050«، وكان أول 
من تب��رع عن طري��ق هذه الوس��يلة 
صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز آل س��عود »رحمه اهلل« 
عام 1430ه�، وذلك بمبلغ مليون ريال.
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الرياض � واس
بايع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، مساء 
يوم األربعاء 10 رجب 1436 ه� الموافق 
الس��مو  صاح��ب  2015م،  ابري��ل   29
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 
وصاح��ب  للعه��د،  ولي��ًا  عبدالعزي��ز 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز ولي��ًا لول��ي 
العه��د وذل��ك ف��ي قص��ر الحك��م 

بالرياض.
كم��ا ق��دم أصح��اب الس��مو األمراء 
المملك��ة  ع��ام  مفت��ي  وس��ماحة 
وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي 
الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين 
وعس��كريين وجموع��ًا غفي��رة م��ن 
المواطني��ن، البيعة عل��ى كتاب اهلل 
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
محم��د بن نايف ب��ن عبدالعزي��ز وليًا 

للعه��د ولصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وليًا لولي العهد.

وق��د ألق��ى س��ماحة مفت��ي ع��ام 
المملك��ة رئي��س هيئة كب��ار العلماء 
واإلفت��اء  العلمي��ة  البح��وث  وإدارة 

األمير مقرن بن عبدالعزيز في مقدمة المبايعين

األمير محمد بن نايف واألمير محمد بن سلمان 
يتلقيان البيعة
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آل  عب��داهلل  ب��ن  عبدالعزي��ز  الش��يخ 
الشيخ كلمة جاء فيها:

بنعم��ة  العب��اد  عل��ى  اهلل  أنع��م 
اإلس��ام وه��ى م��ن أعظ��م النعم 
وأجله��ا، ق��ال ج��ل وع��ا: )لق��د من 
اهلل عل��ى المؤمني��ن إذ بعث فيهم 
رس��واًل من أنفس��هم يتل��و عليهم 
آيات��ه ويزكيهم ويعلمه��م الكتاب 
قب��ل  م��ن  كان��وا  وإن  والحكم��ة 
ف��ي ض��ال مبي��ن(. وقال ج��ل وعا: 

)واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمت��ه إخوانا(. وقال ج��ل وعا: )لو 
أنفق��ت م��ا ف��ي األرض جميع��ًا م��ا 
ألفت بي��ن قلوبهم ولك��ن اهلل ألف 
بينه��م إنه عزيز حكيم(، فالقلوب ال 
تلتق��ي إال على توحي��د اهلل وإخاص 
الدي��ن هلل وقي��ام ش��رع اهلل، فه��ذا 
الذي يؤلف القل��وب ويجمع الكلمة 

ويرسى دعائم أمن المجتمع.

أيه��ا اإلخوة: نح��ن في ه��ذه األرض 
المبارك��ة نعي��ش في ه��ذه النعمة 
واالس��تقرار  األم��ن  العظيم��ة 
عدون��ا  اهلل  وخ��ذل  والطمأنين��ة 
وهلل الحم��د وه��ذه عاصف��ة الحزم 
الت��ي نص��ر اهلل به��ا الدي��ن وأذل بها 
وعافان��ا  والظالمي��ن  المنافقي��ن 
عل��ى  اهلل  فنش��كر  الحم��د،  وهلل 
ه��ذه النعم��ة ونس��عى جميعا في 
إع��زاز ه��ذا الدي��ن واجتم��اع الكلمة 
وال  جميًع��ا  اهلل  بحب��ل  )واعتصم��وا 
تفرق��وا( فالس��مع والطاع��ة ل��والة 
األم��ور مما أمرن��ا اهلل به ف��ي كتابه 
العزي��ز )يا أيه��ا الذين آمن��وا أطيعوا 
اهلل وأطيع��وا الرس��ول وأول��ي األمر 

منكم (.
الليل��ة  ه��ذه  ف��ي  اإلخ��وة:  أيه��ا 
المباركة اجتمعنا تنفيذًا ألمر خادم 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود - حفظه 
اهلل - لمبايع��ة محم��د ب��ن نايف بن 
عبدالعزي��ز ولي��ًا للعه��د ولمبايع��ة 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز وليًا 
لولي العهد، هذه إن ش��اء اهلل بيعة 
مبارك��ة نرج��و اهلل أن يجم��ع قلوبنا 
عل��ى طاعت��ه وأن يوح��د الصف وأن 
يؤيد هذا االختيار المب��ارك، فإن ولينا 
اخت��ار ه��ذا األمر، وهو أم��ر من صالح 
ش��عبه وهو ما ينفعه��م في أمور 
دينهم ودنياهم، فنسأل اهلل أن يعز 
اإلس��ام وأن يوف��ق المس��لمين إلى 
ما في��ه الخير والص��اح، فنحن نبايع 
عل��ى كتاب اهلل وعلى س��نة رس��ول 
اهلل وعل��ى الس��مع والطاع��ة ف��ي 
المعروف، ونس��أل اهلل أن يوفقهم 
ويعينهم ويسدد خطاهم إنه على 
كل ش��يء قدي��ر وصل��ى اهلل عل��ى 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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نيابة عن سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد..

أمراء المناطق يتلقون البيعة من جموع 
المواطنين 

في مشهد جميل، جسد اللحمة الوطنية، توافد أصحاب السمو األمراء وكبار المس�ؤولين وجم��وع المواطن��ين، 
على مقار إمارات المناطق، لمبايعة صاحب السمو الملكي األمير محم��د بن نايف بن عبدالع�زيز آل سع��ود ولي�ًا 

للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلي��ة، ومبايعة صاحب السم�و الملكي األمير محمد بن سلم�����ان بن 
عبدالعزيز آل سعود وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع.

وفي يوم األحد 14 رجب 1436 ه� الموافق 03 مايو 2015 م، قام أصحاب السم�و أم��راء المناط�ق باستق��بال جم��وع 
المبايعين.

وقد رص��دت وكالة األنباء السع��ودية »واس« هذه المش��اهد الجميل��ة في مختل��ف أنحاء مناط��ق المملك��ة.. 
نعرضها في الصفحات التالية..
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مكة المكرمة

الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  أك��د 
األمي��ر خال��د الفيصل ب��ن عبدالعزيز 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
أن  المكرم��ة  مك��ة  منطق��ة  أمي��ر 
المملكة العربية السعودية تستمد 
اعتزازه��ا في المقام األول من الدين 
اإلسامي وتعاليمه، ثم من المواطن 
الس��عودي ال��ذي أثب��ت وطنيته في 
والمواق��ف. المناس��بات  مختل��ف 

اس��تقباله  خ��ال  س��موه  وق��ال 
المبايعين، لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س 
ولصاح��ب  الداخلي��ة،  وزي��ر  ال��وزراء 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
ول��ي  ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي  س��لمان 
العهد النائ��ب الثاني لرئيس مجلس 

دي��وان  ف��ي  الدف��اع،  وزي��ر  ال��وزراء 
»إن  المقدس��ة:  بالعاصم��ة  اإلم��ارة 

ه��ذا الكي��ان إذا كان له اعت��زاز فهو 
بالدين أواًل ثم بالمواطن السعودي«.
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وأضاف س��موه: »نفخر جميعًا قيادة 
ه��ذا  إنس��ان  بخدم��ة  ومس��ئولين 
البل��د والم��كان، ونعاهدك��م كم��ا 
عاهدتمونا، أن تكون أرواحنا وعقولنا 
وه��ي  ث��روة  ألغل��ى  ف��داء  وقلوبن��ا 
المواطن السعودي، وباسمي واسم 
أبن��اء منطقة مك��ة المكرم��ة أرفع 
أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده 
ولولي ولي العه��د على روح األصالة 
اإلس��امية، واللحم��ة الوطني��ة التي 
يتحلى بها أبناء الشعب السعودي«. 
الملكي  الس��مو  واستشهد صاحب 
األمير خال��د الفيصل ب��ن عبدالعزيز، 
بما ذكره خادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
ف��ي   - اهلل  حفظ��ه   - س��عود 
إح��دى المناس��بات أن��ه ال ف��رق بي��ن 
مواط��ن وآخ��ر وال منطق��ة وأخ��رى، 
مؤكدًا س��موه أنه البد للمس��ئولين 
جميعًا أن يكونوا عل��ى هذا المنوال 
لتحقيق ما كان يصب��وا إليه األجداد 
الوط��ن.  لتطوي��ر  بتف��ان  والعم��ل 
مك��ة  منطق��ة  أمي��ر  س��مو  وح��ذر 
المكرمة من االنسياق وراء الشائعات 
الت��ي تهدف إل��ى زعزع��ة األمن وبث 
الفرقة في اللحمة الوطنية، مشددًا 
على وجوب التمس��ك بالدين وقيمه 
العظيمة وشكر اهلل على نعمه التي 
أف��اء بها على ه��ذا البلد وس��اكنيه. 
عق��ب ذل��ك ألق��ى معال��ي الرئيس 
الح��رام  المس��جد  لش��ؤون  الع��ام 
عب��د  الدكت��ور  النب��وي  والمس��جد 
أك��د  كلم��ة  الس��ديس  الرحم��ن 
فيه��ا أهمي��ة التكاتف بي��ن القيادة 
والمواط��ن، والبع��د عن الفت��ن ونبذ 
الجمي��ع  أن  إل��ى  مش��يرًا  الفرق��ة، 
الس��مع  عل��ى  األم��ر  والة  يبايع��ون 

والطاع��ة وأن يكون��وا عونًا لهم لما 
فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن، 
نفس��ه  الوق��ت  ف��ي  متمس��كين 
بالكت��اب والس��نة منهجًا ودس��تورًا. 
ُيذكر أن عددًا كبيرًا من المس��ئولين 
الحكومي��ة  األجه��زة  ومدي��ري 

وأصحاب الفضيلة المش��ائخ، وشيوخ 
القبائل، قد حضروا إلى ديوان اإلمارة 
ف��ي العاصم��ة المقدس��ة لتقديم 
البيع��ة، تخللها كلم��ات تعكس ما 
يتحلى به أبناء هذا الوطن من لحمة 
. القي��ادة  وتكات��ف والتف��اف ح��ول 
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منطقة جـــــــــازان

استقبل صاحب السمو الملكي األمير 
محم��د بن ناصر ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة جازان بقصر سموه، أصحاب 
الفضيل��ة القض��اة ومدي��ري اإلدارات 
الحكومية ومحافظي المحافظات 
ورؤس��اء المراك��ز وأعض��اء مجل��س 
المنطق��ة وأعضاء مجل��س جامعة 
ج��ازان ومش��ايخ وأهال��ي المنطقة.

االس��تقبال  خ��ال  س��موه  وتلق��ى 
البيعة من الجميع، لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 
األم��ر  ص��دور  بمناس��بة  عبدالعزي��ز 
الملكي الكريم باختياره وليًا للعهد 
وتعيين��ه نائبًا لرئي��س مجلس الوزراء 
ووزي��رًا للداخلي��ة ورئيس��ًا لمجل��س 
واألمني��ة،  الس��ياس�����ية  الش������ؤون 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  ولصاح��ب 
محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
بمناسبة صدور األمر الملكي الكريم 
باختي��اره ولي��ًا لولي العه��د وتعيينه 
نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا 
للدف��اع ورئيس��ًا لمجل��س الش��ؤون 

االقتصادية والتنمية. 
وق��ّدم س��مو أمي��ر منطقة ج��ازان 
باس��مه ونياب��ة  البيع��ة لس��موهما، 

ع��ن كاف��ة أهال��ي المنطق��ة، مبرزًا 
الصف��ات التي يمت��از بها س��موهما 
والتاريخ المش��ّرف الذي يحمانه في 
خدمة ه��ذا الوط��ن الغالي، س��ائًا 
بالع��ون  يمدهم��ا  أن  تعال��ى  اهلل 
والتوفي��ق ليكونا خير س��ند ومعين 
لقائد ه��ذه األم��ة خ��ادم الحرمين 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه اهلل«. 
وقال سموه في كلمة ألقاها خال 
اللقاء: »إن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
تولي��ه  من��ذ  دأب   - اهلل  حفظ��ه   -
مقاليد الحكم ف��ي بادنا المباركة 
عل��ى العم��ل لي��ل نه��ار، لتس��هيل 
كافة األمور على المواطنين، وأصدر 
قرارات ملكية كريمة حملت توجهًا 
متمي��زًا في بع��د النظ��ر بدفع دماء 

ش��ابة لقيادة ه��ذه الب��اد المباركة 
إلى بر األمان رغ��م كل ما يحيط بها 
م��ن أحداث خطيرة في دول الجوار«.

وأضاف سموه: »إن ال� 100 يوم الماضية 
من حكم خادم الحرمين الشريفين 
حملت قرارات نوعية لتسريع التنمية 
وترسيخ األمن واألمان، ونشر السام 
وتوحي��د الصف العربي واإلس��امي، 
انطاق��ًا من المنهج الذي س��ار عليه 
ملوك هذه الباد الطاهرة، منُذ عهد 
الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن آل س��عود، رحمه اهلل «.

وس��أل اهلل تعالى ف��ي ختام كلمته 
أن يحف��ظ لبادنا أمنها واس��تقرارها 
بقي��ادة خ��ادم الحرمين الش��ريفين 

»حفظه اهلل«.
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منطقة الـــــــــريـــــــــــــاض

بن��اء عل��ى األم��ر الس��امي الكري��م 
الس��مو  صاح��ب  باختي��ار  القاض��ي 
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 
عبدالعزي��ز وليًا للعه��د وتعيينه نائبًا 
لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية 
ورئيس��ًا لمجلس الشؤون السياسية 
الس��مو  صاح��ب  واختي��ار  واألمني��ة 
الملكي األمير محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز وليًا لولي العهد وتعيينه 
نائبًا ثانيًا لرئي��س مجلس الوزراء وزيرًا 
للدف��اع ورئيس��ًا لمجل��س الش��ؤون 

االقتصادية والتنمية.
وبن��اًء على توجيه س��مو ولي العهد 
وزي��ر  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب 
الداخلي��ة تلق��ى البيع��ة نياب��ة ع��ن 
س��موه وس��مو ول��ي ول��ي العه��د، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
فيص��ل بن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطقة الرياض بقص��ر الحكم، من 
وأصحاب  العلم��اء  الفضيلة  أصحاب 
المدنيين  المسئولين  المعالي وكبار 
والعسكريين وجمعًا من المواطنين 
داعي��ن اهلل العل��ي القدي��ر التوفيق 

والس��داد لهم��ا لخدم��ة الدي��ن ثم 
المليك والوطن. 

وأعرب س��مو أمي��ر منطق��ة الرياض 
عن ش��كره للجمي��ع على م��ا أبدوه 
من مشاعر طيبة سائًا اهلل سبحانه 
وتعال��ى أن يوفق س��مو ولي العهد 
وس��مو ول��ي ول��ي العه��د ل��كل ما 
والعب��اد،  للب��اد  وص��اح  خي��ر  في��ه 
في ظ��ل التوجيه��ات الحكيمة من 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��عود  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
»حفظ��ه اهلل« داعي��ًا س��موه اهلل أن 
يحفظ لبادنا أمنها واستقرارها وأن 
يدي��م عليه��ا أمنه��ا ورغد عيش��ها.
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منطقة حــــــــــــــــــائـــــل

الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  تلق��ى 
عبدالمحس��ن  ب��ن  س��عود  األمي��ر 
ب��ن عبدالعزي��ز أمي��ر منطق��ة حائل 
بقص��ر أج��ا, بحضور صاحب الس��مو 
الملكي األمي��ر عبدالعزيز بن س��عد 
ب��ن عبدالعزيز نائ��ب أمي��ر المنطقة 
وصاح��ب الس��مو األمير عب��داهلل بن 
خال��د ب��ن عب��داهلل مس��اعد رئي��س 
الهيئة العلي��ا لتطوير منطقة حائل, 
لصاح��ب  المواطني��ن  م��ن  البيع��ة 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
للعه��د  ولي��ًا  ب��ن عبدالعزي��ز  ناي��ف 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
ولي��ًا لولي العهد, إنف��اذًا لتوجيهات 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��عود  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 

»حفظه اهلل «.

وأعرب س��مو أمير منطقة حائل عن 
ش��كره ألهالي منطق��ة حائل على 
ووفاءه��م  الوطني��ة  مش��اعرهم 
بواجب��ات  والتزامه��م  لقيادته��م 
بالبيع��ة لوالة  الش��ريعة اإلس��امية 

األمر »حفظهم اهلل«. 
وأكد أهالي منطقة حائل أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - 
الثاقبة وحكمته المعهودة  بنظرته 
يق��ود الوطن نح��و غد أفض��ل بإذن 
اهلل, وأن الجميع كبارًا وصغارًا ورجااًل 
ونس��اًء ف��ي منطق��ة حائ��ل عل��ى 
قل��ب رج��ل واح��د خل��ف قيادتهم 
الحكيم��ة مجددين البيع��ة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - 
ومبايعي��ن صاحب الس��مو الملكي 

األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
وليًا للعهد وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وليًا لولي العهد.
ب��ن  س��عود  األمي��ر  س��مو  وق��ال 
عبدالمحس��ن في تصري��ح صحفي: 
»إن بادن��ا وهلل الحم��د تتمتع باألمن 
بي��ن  القوي��ة  واللحم��ة  واألم��ان 
الش��عب  وبي��ن  والش��عب  القي��ادة 
والقي��ادة وه��ذا بفضل م��ن اهلل ثم 
التزام ه��ذه الب��اد المبارك��ة وهذه 
القيادة الحكيمة بتطبيق الش��ريعة 
اإلسامية في جميع أمورها, مشيرًا 
إلى أن الق��رارات الحكيمة التي وجه 
بها خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��عود  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
كان��ت  جميعه��ا   - اهلل  حفظ��ه   -
قرارات تصب في صالح األمة العربية 
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الوط��ن  صال��ح  وف��ي  واإلس��امية 
المقيمي��ن على  والمواط��ن وحت��ى 

تراب هذا الوطن الغالي«.
وأض��اف س��مو أمي��ر منطق��ة حائل: 
»ش��هدنا خال هذه البيعة المباركة 
لسمو ولي العهد األمين وسمو ولي 
ول��ي العه��د أوض��ح وأكبر اس��تفتاء 
ش��عبي لمبارك��ة االختي��ار والتوجيه 
الملك��ي الموف��ق, وه��ذه المبايعة 
الش��عبية لس��موهما هو دليل على 
جدارتهما واستحقاقهما وهما خير 
عضدين لخادم الحرمين الش��ريفين 
سدد على طريق الخير خطاه وأعانه 
بتوفيق��ه وأعان س��مو ول��ي العهد 
األمي��ن وس��مو ول��ي ول��ي العه��د«.

وأض��اف س��موه: »إن ما لمس��ناه من 
مش��اعر  م��ن  حائ��ل  منطق��ة  أبن��اء 
وم��ن مبايع��ة صادق��ة لهو ش��عور 
نبيل لش��عب, وأنا متأك��د بأن جميع 
أبن��اء الوط��ن ف��ي كاف��ة المناط��ق 
عب��روا بنف��س المش��اعر, والش��عب 
الس��عودي أصب��ح أكث��ر وعي��ًا ب��كل 
طرق أعداء الوطن وبثهم لإلش��اعة 
لمحاولة شق الصف ولكننا رأينا وهلل 
الحم��د لحمة قوي��ة ووقوف��ًا كبيرًا 
خلف القيادة, وهذه أبلغ رسالة لكل 
أع��داء الوط��ن وأجم��ل رس��الة لكل 
أصدقائنا وأش��قائنا الذي��ن يفرحون 
لنا ولوطننا الش��امخ ب��أن هذا الوطن 
س��يبقى عنوانا لألمن وواحة للتآخي 
وع��زًا للمواطن في ظ��ل توفيق اهلل 
ثم رعاية خادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود وس��مو ول��ي عه��ده األمين 
وأك��د  العه��د«.  ول��ي  ول��ي  وس��مو 
سموه بأن مناسبة البيعة جاءت في 
وقت مهم وأبرزت معاني رائعة من 
الش��عب الس��عودي ككل خصوصًا 

ونحن نعيش حرب كرامة واسترداد 
للمج��د والش��موخ العرب��ي بقي��ادة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين - أيده 
اهلل - وبإق��دام وش��جاعة جنودن��ا 
البواس��ل الذين س��طروا أروع مامح 

الفداء وحب الوطن.
وتابع سموه قائًا: »إلى األمام ياوطننا 
وب��ورك ف��ي كل مس��اعي القي��ادة 
الحكيمة ونق��ول لهم جميعًا نحن 
في خدمة الوطن وقيادته وش��عبه 
سائلين اهلل بأن يديم توفيقه وأمنه 
له��ذه الب��اد المبارك��ة وأن تش��هد 
مزي��دًا من التطور والنم��اء بإذن اهلل«.
من جه��ة أخرى اس��تقبل محافظو 
المحافظ��ات بمنطق��ة حائ��ل نيابة 
ع��ن صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
محمد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
الس��مو  وصاح��ب  الداخلي��ة  وزي��ر 
الملكي األمير محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي ولي العه��د النائب 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
الدفاع، جموع المبايعين لسموهما, 
مؤكدين خ��ال المبايعة وقوفهم 

خلف قيادة الوطن المباركة.
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منطقة تــــبـــــــوك

نيابة عن خادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
الملكي  الس��مو  وصاح��ب  س��عود، 
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل س��عود 
ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س 
الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب  ال��وزراء، 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، استقبل 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
فهد بن س��لطان ب��ن عبدالعزيز أمير 
منطق��ة تب��وك، بقاعة االس��تقباالت 
الرئيس��ية بإمارة المنطق��ة، أصحاب 
الفضيلة القضاة ورؤس��اء المحاكم 
ومديري اإلدارات الحكومية ومشايخ 
القبائ��ل وأعضاء مجل��س المنطقة 
وق��ادة وضب��اط الق��وات المس��لحة 
واألم��ن الداخلي وأهال��ي المنطقة، 
الذي��ن قدم��وا تعازيهم ف��ي وفاة 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود  عب��داهلل 
لخ��ادم  ومبايعته��م  اهلل«  »رحم��ه 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
وس��مو  س��عود،  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن 
ول��ي عهده األمين وس��مو ولي ولي 

العهد »حفظهم اهلل«.
وأعرب س��مو أمير منطقة تبوك في 

كلمة له خال االستقبال عن شكره 
وتقديره للجميع على مش��اركتهم 
الع��زاء والمبايع��ة، س��ائًا اهلل  ف��ي 
فقي��د  يتغم��د  أن  القدي��ر  العل��ي 
األم��ة المل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 
برحمته ويسكنه فس��يح جناته، وأن 
يوف��ق خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود وس��مو ولي عه��ده األمين 
وس��مو ولي ولي العهد »حفظهم 
ونهض��ة  مس��يرة  لمواصل��ة  اهلل« 
ورق��ي الب��اد وأن يديم عل��ى بادنا 
واالس��تقرار. واألم��ان  األم��ن  نعم��ة 
الي��وم  ه��ذا  »إن  س��موه:  وق��ال 
المش��هود ف��ي المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية تخالط��ت فيه مش��اعر 

الحزن العميق واألس��ى والرضا بقدر 
اهلل س��بحانه وتعالى بأن اختار والدنا 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز إل��ى ج��وار, 
وه��ذا الي��وم نس��تقبل في��ه قائ��دًا 
جديدًا لمس��يرة ه��ذه األم��ة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزي��ز حيث امتزجت المش��اعر 
بي��ن ع��زاء وبيعة، مش��يرًا س��موه أن 
هذه خصوصية المملكة حيث تمت 
البيعة لخ��ادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عب��د العزيز وولي 
عهده وولي ولي العهد, وهي تأكيد 
على الس��ير على نهج الدين الحنيف 
وعلى ضوء الشريعة السمحة وعلى 
ما تربى علي��ه آباؤن��ا وأجدادنا ونحن 
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عليه سائرون إن شاء اهلل«.
وأكد س��مو أمي��ر منطقة تب��وك أن 
هذه اللحمة التي ش��اهدها العالم 
خال ثاثة أيام تجعل المحب يزداد 
فرح��ًا والحاقد يزداد غم��ًا وهو يرى 
المايين التي توجهت من كل مركز 
ومحافظة ومنطقة, وعاصمة الباد 
الري��اض تعب��ر ع��ن حزنه��ا وتعازيها 
المل��ك  وقائده��ا  والده��ا  لفق��دان 
عبداهلل »رحمه اهلل« وتخرج في نفس 
اللحظة بعد ساعات لتبايع مليكها 
وقائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عه��ده األمير مقرن وولي ولي 
العه��د األمير محمد ب��ن نايف، هذه 
هي الخصوصية التي لم يش��هدها 
نح��ن  إال  يعرفه��ا  وال  أب��دًا  العال��م 
الس��عودية وهذا  العربية  بالمملكة 
يرجع إلى معدن الشعب السعودي 
وتمس��كها  الب��اد  ه��ذه  ومع��دن 
بكت��اب اهلل وس��نة نبي��ه وتحكيمها 

للشريعة وهذا ما يميزها.
وأض��اف س��موه قائ��ًا: »وهلل الحمد 
الجمي��ع ينظر ه��ذه األي��ام بذهول 
ودهش��ة عندم��ا وج��د الب��اد خال 

س��اعات يتوفى فيها قائد ويستلم 
قائ��د واألم��ور تس��ير كم��ا هي وهلل 
الحمد في بادنا ومدننا ومحفظاتنا 
ومراكزنا وش��وارعنا لم يتغير بها أي 

شيء«.
وقال: »يجب أن نش��كر اهلل س��بحانه 
وتعالى عل��ى هذه النعم��ة ونعمل 
عل��ى أن تس��تتب نعم��ة األم��ن ألنه 
ال حي��اة بدون��ه، والحم��د اهلل ال��ذي 
جع��ل أه��ل ه��ذه الب��اد ملتحمين 
متصافي��ن محبي��ن لدينه��م وولي 
وش��عبهم«. ووطنه��م  أمره��م 
وأض��اف س��موه: »إن المملك��ة على 
م��ر العق��ود لم تح��ن رأس��ها ألحد 
وال يوج��د فضل ألحد عليه��ا إال اهلل 
س��بحانه وتعال��ى وستس��تمر عل��ى 
ه��ذا الش��يء«، مؤك��دًا أن قائد هذه 
المس��يرة خادم الحرمين الشريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز ه��و 
من��زل  وكل  التعري��ف  ع��ن  غن��ي 
بالمملك��ة في جمي��ع أنحائها يجد 
ل��ه بصم��ة ومعرف��ة وه��ذا يجعلنا 
ه��ذه  ب��أن  ومتفائلي��ن  مطمئني��ن 
الب��اد س��ائرة إل��ى األمام ب��كل ثقة 

وإيم��ان باهلل معتمدة على ش��عبها 
وقواتها المس��لحة بجمي��ع أفرعها 
التي هي ق��ادرة على حماي��ة الباد.

المملك��ة  ش��عب  س��موه  وامت��دح 
ال��ذي ه��و قادر عل��ى تطوير نفس��ه 
واألخذ بما فيها خير أمته متمس��كًا 
بثوابت��ه كم��ا ذك��ر خ��ادم الحرمين 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين 
عبدالعزي��ز في كلمت��ه لألمة, حيث 
إن ه��ذه الثواب��ت س��يتم االس��تمرار 
عليه��ا لألبد متمس��كين بالش��ريعة 
ومحكمي��ن كت��اب اهلل وس��نة نبيه 
صلى اهلل عليه وس��لم ألنها أس��س 
عليه��ا. وس��تبقى  الدول��ة  ه��ذه 

التوفي��ق  للجمي��ع  س��موه  وتمن��ى 
الائقة  والحي��اة الكريمة الس��عيدة 
للش��عب الس��عودي ف��ي أي مكان 
أيامن��ا  تك��ون  أن  س��موه  متمني��ًا 
القادم��ة أي��ام عم��ل وج��ّد ونظ��رة 
والق��ادم  وتف��اؤل  األم��ام  ال��ى 
س��يحمل الكثير والكثير لهذه الباد 
وأهله��ا بمش��يئة اهلل، مبينًا س��موه 
أن م��ن ج��اء لتقدي��م البيع��ة ق��ام 
بواجب��ة لول��ي األمر ثم حب��ا لوطنه.

نياب��ة ع��ن صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س 
الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي ولي العه��د النائب 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
الدف��اع � حفظهم��ا اهلل - اس��تقبل 
صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
ب��ن خالد بن عبدالعزي��ز أمير منطقة 
عسير في صالة االحتفاالت الرئيسية 

منطقة عـســـــــــــــــير
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المع��ال��ي  أصح������اب  بالخ����الدي��ة، 
ومدي��ري  وال�قض�������اة  والفضي��ل��ة 
ومحافظ��ي  الحكومي��ة  اإلدارات 
المحافظات ورؤساء المراكز التابعة 
ومش��ايخ  عس��ير،  منطق��ة  إلم��ارة 
القبائل والن��واب وجموعًا غفيرة من 
المواطني��ن، الذي��ن قدموا للس��ام 
على س��موه وتقديم البيعة لس��مو 
ولي العهد وس��مو ولي ولي العهد.

لصاح��ب  التهنئ��ة  الجمي��ع  ورف��ع 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د بن 
ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز عل��ى اختي��اره 
ولي��ًا للعه��د، وتعيين��ه نائب��ًا لرئيس 
للداخلي��ة  وزي��رًا  ال��وزراء  مجل��س 
رئيس��ًا لمجلس الش��ؤون السياسية 

الملكي  الس��مو  ولصاحب  واألمنية، 
ب��ن  س��لمان  ب��ن  محم��د  األمي��ر 
عبدالعزيز الختياره وليًا لولي العهد، 
وتعيين��ه نائب��ًا ثاني��ًا لرئي��س مجلس 
الوزراء وزي��رًا للدفاع رئيس��ًا لمجلس 
والتنمي��ة،  االقتصادي��ة  الش��ؤون 
مقدمي��ن لس��موهما البيع��ة عل��ى 
كتاب اهلل وس��نة نبي��ه محمد صلى 
الس��مع  وعل��ى  وس��لم  علي��ه  اهلل 
والطاع��ة ف��ي المنش��ط والمك��ره.
وأك��د الجمي��ع أن البيعة م��ن األمور 
الشرعية التي يجب التقيد بها، ففيها 
وحدة للص��ف والكلمة ونبذ للفرقة 
الرس��ول  وإتباع��ًا لس��نة  واالخت��اف 
المصطف��ى صلى اهلل عليه وس��لم 

الذي قال: »من مات وليس في عنقه 
بيع��ة مات ِميتة جاهلية«، مش��يدين 
باألوامر الملكية التي أصدرها خادم 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود - حفظه 
اهلل- التي رسمت الطريق لمستقبل 
تس��عى  ش��ابة  بقي��ادات  واع��د 
الوط��ن. أبن��اء  طموح��ات  لتحقي��ق 

وس��أل الجمي��ع اهلل تعال��ى أن يم��د 
س��مو األمي��ر محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن 
محم��د  األمي��ر  وس��مو  عبدالعزي��ز، 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز بالع��ون 
الدي��ن والوطن،  والتوفي��ق لخدم��ة 
خ��ادم  توجيه��ات  ظ��ل  ف��ي 
الحرمي��ن الش��ريفين »حفظ��ه اهلل«.

منطقة الـبـــــاحــــــــــة

أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
مش��اري ب��ن س��عود ب��ن عبدالعزيز 
أمي��ر منطق��ة الباح��ة أن المملك��ة 
العربية الس��عودية التي قامت على 
أس��س متينة متمس��كة بكتاب اهلل 
وس��نة نبي��ه المصطف��ى صلى اهلل 
عليه وسلم لماش��ية في درب الخير 
والصاح لكل ما في��ه خدمة الوطن 

والمواطن.
اس��تقباله  خ��ال  س��موه  ونق��ل 
الفضيل��ة  المبايعي��ن م��ن أصح��اب 
ومدي��ر  القبائ��ل  ومش��ايخ  القض��اة 
اإلدارات الحكومية وقادة القطاعات 
المواطني��ن،  م��ن  وجمع��ًا  األمني��ة 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
محمد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
الس��مو  ولصاح��ب  الداخلي��ة،  وزي��ر 
الملكي األمير محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي ولي العه��د النائب 

الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
الدف��اع، في دي��وان اإلم��ارة بالباحة، 
تحي��ات خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 

س��عود »حفظه اهلل« متمنيًا ألهالي 
الصح��ة  موف��ور  الباح��ة  منطق��ة 

والعافية.
وقال سمو أمير الباحة: »لقد شرفني 
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رع��اه  الش��ريفين،  الحرمي��ن  خ��ادم 
اهلل، بتلق��ي البيعة عن أخوي س��مو 
األمير محم��د بن نايف ول��ي العهد، 
وس��مو األمير محمد بن سلمان ولي 
ول��ي العهد«، مش��يرًا س��موه إلى أن 
سموهما يبذالن كل الجهد من أجل 
خدم��ة ه��ذا الوطن وصاح��ه ومن 

أجل تحقيق أمن الوطن والمواطن.
وأع��رب س��موه عن س��عادته بتلقي 
البيعة م��ن أهالي المنطقة لس��مو 
ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد 
»حفظهم��ا اهلل« حاث��ًا الجمي��ع إلى 
االبتهال هلل سبحانه وتعالي بالدعاء 
لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
س��عود وس��مو ولي عه��ده األمين 
ب��أن  العه��د  ول��ي  ول��ي  وس��مو 
يوفقهم لكل ما فيه خدمة وصاح 
الباد والعب��اد وأن يريهم الحق حقًا 

ويرزقه��م اتباعه وأن يريهم الباطل 
باط��ًا ويرزقهم اجتناب��ه، وأن يديم 
عل��ى وطنن��ا نعم األمن واالس��تقرار 

ويحفظها من كل مكروه.
رئي��س محكم��ة  االس��تقبال  حض��ر 
الشيخ عبداهلل  بالمنطقة  االستئناف 
إم��ارة  ووكي��ل  القرن��ي،  أحم��د  ب��ن 
مال��ح  ب��ن  حام��د  الدكت��ور  الباح��ة 
الشمري، ووكاء اإلمارة المساعدون 
ومدير ش�����رطة المنطق����ة الل����واء 

مسفر بن سفير الخثعمي.

منطقة الـجــــــــــــــوف

الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  تلق��ى 
األمي��ر فه��د ب��ن بدر ب��ن عب��د العزيز 
أمي��ر منطق��ة الج��وف, البيع��ة من 
المواطنين لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
وليًا للعهد، وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وليًا لولي العهد.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال س��موه 
وال���قض��اة  ال��فضي��ل��ة  ألصح�����اب 
والمشايخ رؤساء محاكم االستئناف 
والمحكم��ة  العام��ة  والمحكم��ة 
المحافظ��ات  ومحافظ��ي  اإلداري��ة 
ورؤس��اء المراكز ومديري فروع هيئة 
األمر بالمعروف والنه��ي عن المنكر 
ومديري اإلدارات الحكومية وش��يوخ 
القبائ��ل ومنس��وبي وزارة الداخلي��ة 

وذل��ك  المواطني��ن،  م��ن  وجموع��ًا 
س��موه  بقص��ر  االس��تقبال  بصال��ة 

بمدين��ة س��كاكا. حض��ر االس��تقبال 
وكاء اإلمارة والوكاء المس��اعدين.

العدد )7(96

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

ملف العدد



الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  تلق��ى 
األمير س��عود بن نايف بن عبدالعزيز 
خ��ال  الش��رقية,  المنطق��ة  أمي��ر 
ف��ي  الكب��رى  بالقاع��ة  اس��تقباله 
أصح��اب  بالدم��ام,  اإلم��ارة  مق��ر 
وكب��ار  والمش��ائخ  األم��راء  الس��مو 
وجمع��ًا  بالمنطق��ة  المس��ؤولين 
البيع��ة  المواطني��ن,  م��ن  غفي��رًا 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
محمد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
الس��مو  ولصاح��ب  الداخلي��ة  وزي��ر 
الملك��ي األمي��ر محم��د بن س��لمان 
العه��د  ول��ي  ول��ي  عبدالعزي��ز  ب��ن 
مجل��س  لرئي��س  الثان��ي  النائ��ب 
ال��وزراء وزير الدف��اع »حفظهما اهلل«. 
االس��تقبال:  خ��ال  س��موه  وق��ال 
»يش��رفني أن أتلقى البيعة نيابة عن 
س��موهما, س��ائًا اهلل العزيز القدير 
لسموهما العون والسداد والتوفيق 

المنطقة الشــــرقيـــة
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منطقة نـجــــــــــران

تلق��ى صاحب الس��مو األمي��ر جلوي 
أمي��ر  مس��اعد  ب��ن  عبدالعزي��ز  ب��ن 
منطقة نجران خال استقباله بقصر 
الضيافة بالعريسة أصحاب الفضيلة 

المشائخ ومديري اإلدارات الحكومية 
م��ن مدنيين وعس��كريين ومش��ايخ 
القبائ��ل وجموع��ا م��ن المواطني��ن 
في المنطق��ة ومحافظاتها، البيعة 

األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
محمد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ولي 
العه��د نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
الس��مو  ولصاح��ب  الداخلي��ة،  وزي��ر 

بإذن اهلل وأن يشد بهما عضد خادم 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود � حفظ��ه 
اهلل � وأن يكونوا خير عون له لما فيه 

مصلحة الوطن ومواطنيه«.  
ون��وه س��موه بالتف��اف أبن��اء الوطن 
ح��ول قيادته��م, مؤكدًا س��موه أن 
قيادة هذه الباد � أيدها اهلل � جعلت 
ورفاهيت��ه  بالمواط��ن  االهتم��ام 
هدفه��ا, س��ائًا اهلل أن يحفظ لهذه 
الباد قادته��ا ويديم عليه��ا أمنها.  
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الملكي األمير محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ول��ي ولي العه��د النائب 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 

الدفاع »حفظهما اهلل«.
وقال س��موه خ��ال االس��تقبال: »إن 
الثقة الملكية التي حظي بها س��مو 
األمير محم��د بن نايف باختي��اره وليًا 
للعهد ليس باألمر المس��تغرب فهو 
رجل األمن األول ف��ي المملكة الذي 
سجل التاريخ له العديد من اإلنجازات 
اإلره��اب  محارب��ة  ش��ملت  األمني��ة، 
والوق��وف بكل ش��جاعة أم��ام كل 
مح��اوالت المعتدي��ن الذي��ن حاولوا 

زعزعة األمن الداخلي للوطن«.
ون��وه س��موه باختي��ار س��مو األمي��ر 
محمد بن س��لمان ولي��ًا لولي العهد 
بع��د النج��اح ال��ذي حقق��ه س��موه 

»عاصف��ة  عملي��ات  لس��ير  قيادت��ه 
أج��ل  م��ن  ج��اءت  الت��ي  الح��زم« 
نص��رة اليم��ن والدف��اع ع��ن بادن��ا.
ب��ن  جل��وي  األمي��ر  س��مو  وأك��د 
عبدالعزي��ز أن األوام��ر الملكي��ة التي 
أصدره��ا خادم الحرمين الش��ريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
سعود - حفظه اهلل - دليًا واضحًا 
على رؤيته الحكيمة في ضخ الدماء 
الشابة بأجهزة الدولة لتقدم الجديد 
والمفي��د للوطن ومواصلة مس��يرة 
التنمي��ة لهذه الباد الطاهرة، س��ائًا 
س��موه اهلل تعالى أن يوف��ق قيادتنا 
الرش��يدة وأن يديم على بادنا نعمة 

األمن واالستقرار.
وأعرب الجميع عن شكرهم لخادم 
الحرمين الحرمين الش��ريفين - أيده 

اهلل - لم��ا يوليه من اهتمام لكل ما 
من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، 
مشيدين بما حملته مضامين األوامر 
مس��تقبل  ترس��م  الت��ي  الملكي��ة, 
الباد المش��رق والمستقر والمزدهر، 
وتؤك��د ُبعد نظره ورؤيت��ه الحكيمة 
ف��ي تعزي��ز أس��باب الحي��اة الكريمة 

والمشرفة للمملكة وشعبها.
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منطقة  القـصـــيــــــم

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير 
ب��ن  مش��عل  ب��ن  فيص��ل  الدكت��ور 
س��عود ب��ن عبدالعزيز أمي��ر منطقة 
القصي��م, البيعة من المواطنين من 
المنطقة يتقدمه��م أصحاب  أبن��اء 
اإلم��ارة  ووكاء  القض��اة  الفضيل��ة 
المنطقة ومديري  وأعضاء مجل��س 
مدنيي��ن  م��ن  الحكومي��ة  اإلدارات 
دي��وان  ومنس��وبي  وعس��كريين 
اإلم��ارة، لصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
باختي��اره ولي��ًا للعهد، وتعيين��ه نائبًا 
لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية 
ورئيس��ًا لمجلس الشؤون السياسية 
الملكي  الس��مو  ولصاحب  واألمنية، 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
باختي��اره ولي��ًا لولي العه��د وتعيينه 
نائبًا ثانيًا لرئي��س مجلس الوزراء وزيرًا 
للدف��اع ورئيس��ًا لمجل��س الش��ؤون 

االقتصادية والتنمية.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال س��موه 
دي��وان  بمق��ر  االس��تقبال  بمجل��س 
اإلم��ارة بمدين��ة بري��دة جم��وع م��ن 
البيع��ة  قدم��وا  الذي��ن  المواطني��ن 
لسمو ولي العهد وس��مو ولي ولي 
العه��د على كت��اب اهلل وس��نة نبيه 

على السمع والطاعة.
ورفع س��مو أمير منطق��ة القصيم 
بهذه المناسبة باس��مه وباسم أبناء 
المنطقة عمومًا رجااًل ونساًء التهنئة 
الخالصة لخادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  المل��ك 
ه��ذه  عل��ى  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود 
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منطقة  المدينة المنورة

حرص��ه  تؤك��د  الت��ي  العط��اءات 
واهتمامه الكبير وُبعد نظره الثاقب 
برس��م الخط��ى لتحقيق م��ا يكفل 
ديموم��ة االس��تقرار وثب��ات المس��ار 
له��ذه الب��اد المباركة ب��كل حكمة 
واقتدار، منوهًا باللحمة الوطنية بين 
القيادة والش��عب التي تشكل فخرًا 
واعتزازًا لوحدة قلوب أبناء هذه الباد 

خلف قيادتها الرشيدة.
وق��دم س��موه التهنئ��ة والتبريكات 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
عبدالعزي��ز  ب��ن  ناي��ف  ب��ن  محم��د 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  ولصاح��ب 
محم��د ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز 
متمني��ًا  الكريم��ة  الملكي��ة  بالثق��ة 

لهم��ا التوفيق وأن يعزز مس��يرتهما 
بالس��داد ليحق��ق الوطن م��ا نصبوا 
إليه جميعًا من رفعة واستقرار وأمن 
وأمان، وأن يحفظ لبادنا نعمة األمن 
والرخ��اء في ظ��ل قيادته الرش��يدة.
ودع��ا الجمي��ع اهلل جل��ت قدرت��ه أن 
يحف��ظ س��مو ول��ي العهد وس��مو 
يمتعهم��ا  وأن  العه��د  ول��ي  ول��ي 
بالصحة والعافي��ة ويمدهما بعونه 
وتوفيقه في ظ��ل توجيهات خادم 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظ��ه 
اهلل« وأن يدي��م نعم��ة األمن واألمان 
وأن يحف��ظ ال�ب���اد من ك���ل س��وء 

ومكروه.

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير 
فيصل بن س��لمان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة بمنزل سموه 
ف��ي س��لطانة، البيع��ة م��ن أهال��ي 

المنطق��ة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
الس��مو  وصاح��ب  للعه��د،  ولي��ًا 
الملك��ي األمي��ر محم��د بن س��لمان 

ب��ن عبدالعزي��ز ولي��ًا لول��ي العه��د.
وعب��ر المواطن��ون أم��ام س��مو أمير 
ع��ن  المن��ورة  المدين��ة  منطق��ة 
مش��اعر الوالء والتاحم والتماس��ك 
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الرش��يدة,  والقي��ادة  الش��عب  بي��ن 
لخ��ادم  والطاع��ة  ال��والء  وقدم��وا 
الملك س��لمان  الش��ريفين  الحرمين 
وس��مو  س��عود  آل  عبدالعزي��ز  ب��ن 
ولي عهده وس��مو ولي ولي العهد 
»حفظهم اهلل«، س��ائلين المولى عز 
وج��ل لس��موهما التوفي��ق والعون 
المبارك��ة  الب��اد  لرفع��ة  والس��داد 
التي تأسس��ت على هدي كتاب اهلل 
وس��نة نبي��ه صلى اهلل عليه وس��لم.

وقدم سمو األمير فيصل بن سلمان 
وتقدي��ره  ش��كره  عبدالعزي��ز  ب��ن 
ألهال��ي منطق��ة المدين��ة المن��ورة 
على مشاعرهم الصادقة التي تنم 
على مدى ق��وة الترابط بي��ن القيادة 
والمواطني��ن ف��ي مختل��ف مناطق 

المملكة.
وأك��د س��موه أن ه��ذا ال��والء نه��ج 
المملك��ة  علي��ه  س��ارت  حكي��م 
متمس��كة بمبادئ اإلس��ام وقيمه 

الخالدة منذ تأسيسها على يد الملك 
عبدالعزيز »رحم��ه اهلل« داعيًا المولى 
عز وج��ل أن يعي��ن خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين وسمو ولي عهده األمين 

وس��مو ولي ولي العهد »حفظهم 
اهلل« وأن يوفقه��م ل��كل م��ا في��ه 
الخي��ر، وأن يحف��ظ لوطنن��ا الغال��ي 

أمنه واستقراره ونماءه.
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منطقة الحدود الشمالية

استقبل وكيل إمارة منطقة الحدود 
عبدالكري��م  ب��ن  صال��ح  الش��مالية 
المحيمي��د بدي��وان اإلم��ارة، أصحاب 
وق������ادة  وال�فضي���ل��ة  المع�����ال��ي 
ومنسوبوها  العس��كرية  القطاعات 
المدنية ومحافظي  ورؤساء اإلدارات 
المح����افظ������ات ورؤس�����اء المراكز 
بالمنطقة ومشايخ وأهالي المنطقة 
وجمعًا من المواطنين, الذين قدموا 
البيعة لصاحب السمو الملكي األمير 
محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزي��ز وليًا 
للعه��د، ولصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وليًا لولي العهد.
والمواطن��ون  المس��ؤولون  ورف��ع 
بالمنطقة الش��كر لخ��ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بمناس��بة  اهلل«  »حفظ��ه  س��عود  آل 
ص��دور األمر الملك��ي الكريم باختيار 
األمي��ر محمد ب��ن نايف ولي��ًا للعهد 

واألمي��ر محمد بن س��لمان وليًا لولي 
العهد، داعين اهلل تعالى أن يمدهما 
بعونه وتوفيق��ه لتحقيق ما يتطلع 

إليه المواطن.
حضر مراس��م البيعة وكي��ل اإلمارة 
المساعد عبدالعزيز بن فهد الزمام، 
والمدي��ر الع��ام للمراس��م باإلم��ارة 
ومدي��ر  الق��اران،  حم��ود  ب��ن  صال��ح 
شرطة المنطقة اللواء ضيف اهلل بن 

جزاع العتيبي.
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السيرة الذاتية لصاحب 
السمو الملكي األمير محمد 

ابن نايف بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية

الميالد والنشأة
نش��أ األمي��ر محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود في بيئة حكم سياسي عريق، فهو أحد 
أحف��اد مؤس��س المملك��ة العربية الس��عودية 
وباني كيانه��ا العظيم جالة المل��ك عبدالعزيز 
الس��مو  لصاح��ب  اب��ن  وه��و  ث��راه«  اهلل  »طي��ب 
الملك��ي األمي��ر ناي��ف ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
ول��ي العه��د نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
الداخلية »رحم��ه اهلل« والذي يعد أحد أبرز رجاالت 
الدول��ة الس��عودية، وكان��ت له تجربة سياس��ية 
وأمني��ة وإداري��ة عميق��ة كم��ا يع��د ش��خصية 
ب��ارزة ف��ي ميادي��ن العم��ل اإلنس��اني. عالمي��ة 

ولد األمير محمد بمدينة جدة في 25 من ش��هر 
صفر لعام 1379ه� الموافق 30 أغسطس 1959م، 
وه��و االبن الثاني لصاحب الس��مو الملكي األمير 

نايف بن عبدالعزيز. 
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تعليمه وخبراته
درس األمير محم��د مراحل التعليم 
والثانوي��ة  والمتوس��طة  االبتدائي��ة 

بمعهد العاصمة بالرياض.
وواص��ل س��موه تعليم��ه الجامعي 
بالواليات المتحدة األمريكية وحصل 
العل��وم  ف��ي  البكالوري��وس  عل��ى 
السياسية عام 1401ه� الموافق 1981م.

كم��ا حص��ل س��موه على ع��دد من 
الدورات العسكرية المتقدمة داخل 
الصل��ة  ذات  وخارجه��ا  المملك��ة 
بالشؤون األمنية ومكافحة اإلرهاب.

بيئ��ة  وم��ن  وال��ده  م��ن  واكتس��ب 
م��ن  المزي��د  والسياس��ة  الحك��م 
واإلداري��ة  السياس��ية  الخب��رات 
ذل��ك  أكس��به  كم��ا  واالتصالي��ة، 
الع��ام  بالش��أن  متعمق��ة  معرف��ة 
والتواص��ل م��ع المواطني��ن ورج��ال 
والدبلوماس��ية  والسياس��ة  الفك��ر 
الذي��ن يلتق��ون بوال��ده األمي��ر نايف 
ب��ن عبدالعزيز في مجالس��ه العامة 
والخاص��ة، وخ��ال زيارات��ه الخارجية 

لمختلف دول العالم.
القط��اع  ف��ي  عمل��ه  أض��اف  وق��د 
بالعم��ل  التحاق��ه  قب��ل  الخ��اص 
صلت��ه  انته��ت  وال��ذي  الرس��مي، 
به��ذا القطاع ع��ام 1419ه��� الموافق 
المج��ال  ف��ي  ثري��ة  تجرب��ة  1998م، 
االقتص��ادي والمال��ي والتجاري على 
الصعي��د الداخل��ي والخارج��ي، كما 
تنوعت مهارات��ه االتصالية من خال 
تعاماته م��ع مختلف العاملين في 
هذه المجاالت الحيوية والمؤثرة في 

شؤون الدولة واألفراد.

مناصبه ومهامه
• ص��در أمر ملكي بتعيين س��موه 	

بالمرتبة  الداخلية  لوزير  مساعدًا 

الممتازة وذل��ك بتاريخ 27 محرم 
1420ه� الموافق 13 مايو 1999م.

• ص��در أمر ملكي بتعيين س��موه 	
مس��اعدًا لوزير الداخلي��ة بمرتبة 
وزير وذلك بتاريخ 4 جمادى اآلخرة 
1425ه� الموافق 22 يوليو 2004م.

• ص��در أمر ملكي بتعيين س��موه 	
وزي��رًا للداخلي��ة وذل��ك بتاريخ 20 
ذو الحج��ة 1433 ه���، الموافق 5 

نوفمبر 2012 م.
• قلده خادم الحرمين الشريفين 	

لعزي��ز  عب��دا  ب��ن  فه��د  المل��ك 
وش��اح  اهلل«  »رحم��ه  س��عود  آل 
المل��ك  فيصل، تقدي��رًا لما قام 
به س��موه م��ن تخطي��ط متقن 
وإدارة ناجح��ة لعملي��ة اقتحام  
المختطف��ة  الروس��ية  الطائ��رة 

ف��ي مط��ار األمي��ر محم��د بن 
عبدالعزي��ز بالمدين��ة  المنورة 

وإنق��اذ ركابها وذل��ك بتاريخ 
1422/4/8ه� الموافق 

2001/3/6م.

• قلده خادم الح�رمين الشريفين 	
الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود »رحم��ه اهلل« وش����������اح 
المل��ك عبدالعزي��ز م��ن الطبقة 
األولى، تقديرًا لما أظهره سموه 
من تميز في مجال عمله وذلك 
المواف��ق  1430/9/16ه���  بتاري��خ 

2009/9/6م.
• ف��ي 	 ع�ض�����وًا  س����موه  ُعي��ن 

لمكافح��ة  الوطني�����ة  الهيئ��ة 
بالق��رار  المش��كلة  المخ��درات 
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ال��وزاري رقم 160 في 1427/7/6ه� 
الموافق 2006/8/1م.

• الكري��م 	 الملك��ي  األم��ر  ص��در 
ف��ي  عض��وًا  س��موه  بتعيي��ن 
للمجل��س  الدائم��ة  اللجن��ة 
بتاري��خ 1430/11/28ه�  االقتص��ادي 

الموافق2009/11/16م.
• العلي��ا 	 الهيئ��ة  رئي������س  نائ��ب 

لجائ��زة ناي��ف ب��ن عبدالعزي��زآل  
النبوية  سعود العالمية للس��نة 
والدراسات اإلسامية المعاصرة.

• الرئي��س الفخري لمجل��س وزراء 	
الداخلية العرب.

• الرئيس الفخري ورئيس مجلس 	
العربي��ة  ناي��ف  جامع��ة  إدارة 

للعلوم األمنية.
• رئيس لجنة الحج العليا.	
• لألم��ن 	 العلي��ا  الهيئ��ة  رئي��س 

الصناعي.
• رئي��س المجلس األعل��ى للدفاع 	

المدني.
• للجمعي��ة 	 الفخ��ري  الرئي��س 

الوطنية للمتقاعدين.
• رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 	

المخدرات.
• الرئيس الفخ��ري للجنة الوطنية 	

الس��جناء  لرعاي��ة  الس��عودية 
وأس��رهم  عنه��م  وال�مف����رج 

»تراحم«.
• رئي��س المجل��س األعل��ى لكلية 	

الملك فهد األمنية.
• الراعي لكرس��ي محمد بن نايف 	

للسامة المرورية.
• أنشأ س��موه مركز األمير محمد 	

بن نايف للمناصحة.
• العدي��د 	 عل��ى  س��موه  أش��رف 

اإلغاثية  والحم��ات  اللج��ان  من 
الس��عودية لمساعدة الشعوب 
فلس��طين،  ف��ي  المتض��ررة 
والصومال، وسوريا، وشرق آسيا، 

وأفغانستان، وباكستان، ولبنان.
• أشرف سموه على تنفيذ خطط 	

وإستراتيجيات مكافحة اإلرهاب 
ومواجه��ة أعماله ب��كل عزيمة 
واقت��دار وحق��ق س��موه بذل��ك 
نجاح��ًا حظ��ي بتقدي��ر الجميع 
محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وقدم 
سموه تجربة س��عودية متميزة 
ف��ي مج��ال مكافح��ة اإلرهاب 
أف��ادت منه��ا دول عدي��دة في 

جميع أنحاء العالم.
• تعرض س��موه ف��ي مواجهاته 	

الحازم��ة لألعم��ال اإلرهابية إلى 
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محاوالت اغتيال عديدة من قبل 
التنظيم��ات اإلرهابية، ونجا منها 

سموه بفضل اهلل وتوفيقه.
• مؤتم��رات 	 ف��ي  س��موه  ش��ارك 

خ��ارج  عدي��دة  أمني��ة  ولق��اءات 
المملكة، كما قام بالعديد من 
الزيارات الرسمية لعدد من الدول 
في مهمات ذات صلة بالشؤون 
اإلره��اب. ومكافح��ة  األمني��ة 

• تطوي��ر 	 عملي��ة  س��موه  ق��اد 
وتحديث شاملة لقطاعات وزارة 
الداخلي��ة وفق متطلبات العمل 

األمن��ي وتعزيز ق��درات األجهزة 
األمني��ة ورف��ع كف��اءة عمله��ا.

• وفي 3 / 4 / 1436ه� الموافق 23 / 	
1 / 2015م بوي��ع »حفظه اهلل« وليًا 
لولي العهد وصدر األمر الملكي 
الكريم بتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس 
مجل��س ال��وزراء وزي��رًا للداخلية

اهتماماته اإلنسانية
• يش��رف س��موه ويتاب��ع أعم��ال 	

العدي��د م��ن اللج��ان والحمات 
اإلغاثي��ة به��دف التخفي��ف عن 
ف��ي  والمتضرري��ن  المنكوبي��ن 
العديد م��ن دول العالم وتلبية 

احتياجاتهم الضرورية.
• يتاب��ع س��موه باهتمام ش��ؤون 	

الس��جناء وأسرهم وكذلك أسر 
المتورطي��ن في أعم��ال إرهابية 
والذي��ن يتواصل��ون مع س��موه 
مباش��رة مس��تنكرين م��ا أقدم 
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تصرف��ات  م��ن  أبناؤه��م  علي��ه 
خاطئة بحق وطنهم وأسرهم.

• يتابع سموه ما ينشر في وسائل 	
الظ��روف  ذوي  ع��ن  اإلع��ام 
إل��ى  س��موه  ويب��ادر  الخاص��ة 
وتحقي��ق  مش��كاتهم  إنه��اء 

مطالبهم.
• الح��رص عل��ى متابع��ة 	 ش��ديد 

أحوال أف��راد رجال األم��ن الذين 
ي��ؤدون مهماته��م في ظروف 
م��ا  وتذلي��ل  صعب��ة  مناخي��ة 
يواجهونه من صعوبات وظروف 
ويوج��ه بع��اج ومس��اعدة م��ن 
تعرض منهم للمرض أو اإلصابة 

أثناء أداء الواجب األمني.

• بالمراجعي��ن 	 س��موه  يعن��ى 
ل��وزارة الداخلية م��ن المواطنين 
والمقيمين ويتفهم أوضاعهم 
ويتاب��ع إنه��اء ش��كواهم ف��ي 
عل��ى  ويح��رص  النظ��ام  إط��ار 
حي��ال  يت��م  بم��ا  إحاطته��م 
تكليفه��م  دون  قضاياه��م 
م��ن  وذل��ك  ال��وزارة  مراجع��ة 
خال وس��ائل االتص��ال الحديثة.

• يول��ي س��موه اهتمام��ًا خاص��ًا 	
بالش��باب ودرء مخاطر االنحراف 
عنه��م  المخ�����درات  واإلره��اب 
عل��ى  أس����رهم  ومس������اعدة 

مواجهة جنوح أبنائهم.
• يدعم سموه المبادرات اإلنسانية 	

المخلص��ة. الخيري��ة  األعم��ال  و 
• يهت��م س��موه اهتمام��ًا كبي��رًا 	

والمصابي��ن  الواج��ب  بش��هداء 
في مواجهة األعم��ال اإلرهابية 
وأس��رهم  األمني��ة  واألح��داث 
وتقديم الرعاي��ة والعناية لهم 
وتحمل ما عليهم من التزامات 

مالية وتوفير الس��كن المناسب 
وتس��هيل  وألس����رهم  له����م 
مواصل��ة أبنائه��م لتعليمه��م 
مس��تقبًا  ليتولوا  وتوظيفه��م 

إعالة أسرهم.

اهتماماته الفكرية والثقافية
• يع��د صاح��ب الس��مو الملك��ي 	

م��ن  ناي��ف  ب��ن  محم��د  األمي��ر 
المتابعين لمختلف فنون العلم 
والمعرف��ة على وج��ه العموم 
األم��ن  بش��ؤون  الصل��ة  ومال��ه 

بصفة خاصة.
• وس��ائل 	 كاف��ة  س��موه  يتاب��ع 

اإلع��ام وم��ا يص��در عنه��ا م��ن 
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مضامي��ن قد تؤثر على النواحي 
األمني��ة بش��كل أو بآخ��ر ويعنى 
والنق��د  الم�وضوع��ي  بالط����رح 

الهادف البناء.
• دق��ة 	 عل��ى  الح����رص  ش����ديد 

المعلومات وتجردها من الميول 
ليعت��د  الش��خصية  واأله��واء 
به��ا ف��ي اتخ��اذ الق��رار الصائب.

• الظه��ور 	 إل��ى  س��موه  يمي��ل  ال 

اإلعامي الذي يفتقر إلى الفعل 
الناجز وي��رى أن األعم��ال ينبغي 
األق��وال وأنه��ا ه��ي  أن تس��بق 
خي��ر م��ن يتح��دث ع��ن فاعلها.

• توظي��ف 	 إل��ى  س��موه  يس��عى 
كل منج��ز علمي وتقني س��بيل 
وتوفي��ر  األمن��ي  األداء  تطوي��ر 

االستقرار االجتماعي.

هواياته
• يمارس س��مو األمي��ر محمد بن 	

ناي��ف هواي��ة القن��ص التي يعد 
والده األمير نايف ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود »رحم��ه اهلل« م��ن أبرز 
العربي��ة األصيل��ة،  رواد الهواي��ة 
وكان س��موه يرافق والده األمير 

نايف ب��ن عبدالعزيز على الدوام 
خال رحات القنص.

• يمارس س��موه رياضة السباحة.	
• يجيد فنون الرماية.	
• بالف��روس��ية 	 س�����موه  يهت���م 

ومتابعة ه��ذه الرياضة األصيلة.
• الرياضي��ة 	 األلع��اب  تحظ��ى 

ومتابع��ة  باهتم��ام  المختلف��ة 
سموه خاصة عندما يتاح له ذلك.

111 العدد )7(

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

ملف العدد



السيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ابن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع

التعلــيم

صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
حاصل على درجة البكالوريوس في 
القان��ون من جامعة الملك س��عود 
وحاز على الترتيب الثاني على دفعته 
من كلية القانون والعلوم السياسية 
كما تلقى تعليمه العام في مدارس 
الري��اض وكان م��ن ضم��ن العش��رة 
األوائ��ل على مس��توى المملكة في 

الثانوية العام��ة وخال فترة تعليمه 
تلقى العديد من ال��دورات والبرامج. 

تقلد األمي��ر محمد بن س��لمان عدة 
المهن��ي  مش��واره  خ��ال  مناص��ب 
الذي امتد إلى عش��ر س��نوات وابتدأه 
بممارسة العمل الحر وله العديد من 
المبادرات والنشاطات الخيرية حصل 
من خالها على العديد من الجوائز.
وقب��ل الب��دء ف��ي ممارس��ة مهامه 

في الخدم��ة العامة ف��ي المملكة 
العربية السعودية وبعد تخرجه من 
الجامعة أس��س محمد بن س��لمان 
عددًا م��ن الش��ركات التجارية وذلك 
قب��ل الب��دء ف��ي العم��ل الحكومي 
من خ��ال عمله كمستش��ار متفرغ 
بهيئ��ة الخب��راء ف��ي مجلس ال��وزراء 
ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية 
وذل��ك بتاريخ 1428/3/22ه��� الموافق 
تاري��خ  حت��ى  واس��تمر  2007/4/10م 
1430/12/28ه��� المواف��ق 2009/12/16م، 

الخبرات العملية المهنية
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الخب��راء  هيئ��ة  م��ن  بعده��ا  انتق��ل 
ليك��ون  عش��رة  الحادي��ة  بالمرتب��ة 
منطق��ة  ألمي��ر  خاص��ًا  مستش��ارًا 
بتاري��خ 1430/12/28ه�  الري��اض وذل��ك 
ذل��ك  وأثن��اء  2009/12/16م،  المواف��ق 
استمر عمله كمستش��ار غير متفرغ 
تاري��خ  حت��ى  الخب��راء  هيئ��ة  ف��ي 
2013/3/3م  المواف��ق  1434/4/20ه��� 
لمرك��ز  عام��ًا  أمين��ًا  عم��ل  كم��ا 
ومستش��ارًا  للتنافس��ية  الري��اض 
خاص��ًا لس��مو رئي��س مجل��س إدارة 
دارة المل��ك عبدالعزي��ز، كم��ا عم��ل 
األمي��ر محم��د عض��وًا ف��ي اللجن��ة 

التنفيذي��ة العلي��ا لتطوي��ر الدرعي��ة.
وعين س��موه مستشارًا خاصًا لسمو 
األمي��ر س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز، حين 
للعه��د،  ولي��ًا   � اهلل  حفظ��ه   � كان 
وانتق��ل األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان 
م��ن إمارة منطقة الري��اض وهو في 
المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارًا 
الخ��اص  المكت��ب  عل��ى  ومش��رفًا 
والشؤون الخاصة لسمو ولي العهد 
س��لمان  األمي��ر  تول��ي  بع��د  وذل��ك 
والية العه��د حتى ص��در أمر ملكي 
بتعيي��ن األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان 
رئيس��ًا لدي��وان س��مو ول��ي العه��د 

ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير بتاريخ 
2013/3/3م. المواف��ق  1434/4/20ه��� 

وصدر أم��ر ملك��ي بتعيينه مش��رفًا 
الدف��اع  وزي��ر  مكت��ب  عل��ى  عام��ًا 
باإلضاف��ة إل��ى عمل��ه وذل��ك بتاري��خ 
2013/7/13م،  المواف��ق  1434/9/5ه��� 
وف��ي تاري��خ 1435/6/25ه��� الموافق 
2014/4/25م صدر أمر ملكي بتعيينه 
وزيرًا للدول��ة عضوًا بمجل��س الوزراء 
إل��ى عمل��ه، وف��ي تاري��خ  باإلضاف��ة 
2014/9/18م  المواف��ق  1435/11/23ه��� 
للجن��ة  رئيس��ًا  تعيين��ه  ق��رار  ص��در 
التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز.

وقد صدر أمر ملكي بتعيين س��موه 
وزيرًا للدف��اع إضافة إلى عمله بتاريخ 
2015/1/23م  المواف��ق  1436/4/3ه��� 
وص��در أم��ر ملك��ي بتعيين��ه رئيس��ًا 
للدي��وان الملكي ومستش��ارًا خاصًا 
لخ��ادم الحرمين الش��ريفين بمرتبة 
بتاري��خ  عمل��ه  إل��ى  باإلضاف��ة  وزي��ر 
2015/1/23م. المواف��ق  1436/4/3ه��� 

لس��موه نش��اطات خيرية ومبادرات 
اجتماعية متعددة حي��ث تأثر بعمل 
وال��ده األمير س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
ف��ي المج��ال غي��ر الربح��ي وأس��س 
تحم��ل  خيري��ة  مؤسس��ة  س��موه 
محم��د  مؤسس��ة  وه��ي  اس��مه 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز الخيرية 
»مس��ك الخيرية« التي يرأس مجلس 
إدارته��ا والهادفة إل��ى دعم تطوير 
المش��اريع الناش��ئة والتشجيع على 
اإلبداع في المجتمع الس��عودي من 
خ��ال تمكي��ن الش��باب الس��عودي 
وتطويره��م وتعزي��ز تقدمهم في 
واألدب  والثقاف��ة  العم��ل  ميادي��ن 
والقطاع��ات االجتماعي��ة والتقني��ة.

ولألمير محمد بن سلمان مساهمات 
خيرية أخرى من خال المناصب التي 

يشغلها حاليًا وهي:     

المبادرات الخيرية

113 العدد )7(

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

ملف العدد



• رئيس مجل��س إدارة مركز األمير 	
س��لمان للش��باب والذي أس��س 
بمب��ادرة م��ن األمي��ر س��لمان بن 
عبدالعزيز من أجل تعزيز جهود 
الش��باب  المملك��ة ف��ي دع��م 

وتحقيق طموحاتهم.
• نائ��ب الرئي��س لجمعي��ة األمي��ر 	

الخي��ري  لإلس��كان  س��لمان 
والمشرف على اللجنة التنفيذية 
للجمعي��ة والت��ي تش��كلت من 
األكاديميي��ن  م��ن  مجموع��ة 
وخب��راء عل��م االجتم��اع وأعيان 

المجتم��ع لتغطي��ة احتياج��ات 
أصحاب الدخل المحدود.

• م��دارس 	 إدارة  مجل��س  رئي��س 
الرياض »مدارس غير ربحية«.

• رئيس اللجنة التنفيذية في دارة 	
الملك عبدالعزيز.

كم��ا كان لس��موه مناص��ب خيري��ة 
أخرى سابقة منها:

• عض��و مجل��س أمناء مؤسس��ة 	
ابن باز الخيرية.

• التنس��يقي 	 المجل��س  عض��و 
الخيري��ة  للجمعي��ات  األعل��ى 

بمنطقة الرياض.

• عض��و مجل��س إدارة الجمعي��ة 	
القرآن الكريم  الخيرية لتحفيظ 

بالرياض.
• عضو مجل��س إدارة جمعية البر 	

بمنطقة الرياض.
• للجمعي��ة 	 الفخ��ري  الرئي��س 

السعودية لإلدارة.
• عضو فخ��ري للجمعية الوطنية 	

الخيرية للوقاي��ة من المخدرات.
• رئيس مجلس األعضاء الفخريين 	

لجمعية األيادي الحرفية.
ب��از  اب��ن  جمعي��ة  مؤسس��ي  أح��د 

الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة.
الجوائـــز

حصل صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود عل��ى العدي��د م��ن الجوائ��ز 
وك��رم ف��ي العدي��د م��ن المحافل 
الع��ام  ش��خصية  جائ��زة  ومنه��ا 
القيادي��ة لدعم رواد األعم��ال لعام 
2013م الممنوح��ة م��ن مجل��ة فوربز 
الش��رق األوس��ط لألمي��ر محم��د بن 
س��لمان بصفته رئيسًا لمجلس إدارة 
مركز األمير س��لمان للش��باب تثمينًا 
لجه��وده ف��ي دع��م رواد األعم��ال 
الش��باب  نجاح��ات  وإب��راز  الش��باب 

السعودي للعالم.

العدد )7(114

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

ملف العدد





برعاية سمو األمير محمد بن نايف..
مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يفتتح فعاليات ندوة المجتمع واألمن

الرياض � 
تحت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير محمد بن ناي��ف بن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي ول��ي العه��د النائب 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
افتت��ح  اهلل«،  »حفظ��ه  الداخلي��ة  
صاح��ب الس��مو األمير الدكت��ور بندر 
بن عبداهلل بن مش��اري مس��اعد وزير 
الداخلية لشؤون التقنية، مساء يوم 
الثاث��اء 26 جم��ادى األول��ى 1436 ه��� 
المواف��ق 17 م��ارس 2015م، فعاليات 
ندوة »المجتم��ع واألمن« في دورتها 
التواصل  »ش��بكات  بعنوان  السابعة، 
االجتماعي��ة  وأبعاده��ا  االجتماع��ي 

مرك��ز  نظمه��ا  الت��ي  واألمني��ة« 
الدراس��ات والبح��وث بكلي��ة المل��ك 
فهد األمنية على مدى يومين بقاعة 
الملك فيصل بفندق اإلنتركونتننتال 

في الرياض.
ل��دى  س��موه  اس��تقبال  ف��ي  وكان 
وصوله مق��ر الحفل مدير عام كلية 
المل��ك فهد األمنية اللواء س��عد بن 

عبداهلل الخليوي، وأركانات الكلية.
المع��د  الخطاب��ي  الحف��ل  وب��دئ 
آي��ات م��ن  بت��اوة  له��ذه المناس��بة 
مدي��ر  ألق��ى  ث��م  الكري��م،  الق��رآن 
األمني��ة  فه��د  المل��ك  كلي��ة  ع��ام 
الل��واء س��عد ب��ن عب��داهلل الخليوي، 

كلم��ة رفع فيه��ا ش��كره وتقديره، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  لصاح��ب 
محم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز آل 
النائ��ب  العه��د  س��عود ول��ي ول��ي 
الثان��ي لرئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 
الداخلية »حفظ��ه اهلل«، على الدعم 
غي��ر المحدود والمتابعة المس��تمرة 
الكلي��ة  وبرام��ج  أنش��طة  لجمي��ع 
المتنوع��ة، ومن ذلك رعايته الكريمة 
لن��دوة  »المجتمع واألم��ن« التي تعد 
ش��اهدًا على هذا الدعم واالهتمام.

وأش��ار الل��واء الخلي��وي إل��ى أن هذه 
الن��دوة تأتي إيمانًا من الكلية بدورها 
الكبيرة والريادي في خدمة المجتمع 
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المنش��ودة،  لأله��داف  وتحقيق��ه 
حي��ث تس��تهدف المختصي��ن ف��ي 
مجاالت الدراسات األمنية والشرطية 
واالجتماعي��ة والش��رعية والتحقي��ق 
واالدع��اء الع��ام وكذل��ك الباحثي��ن 
في مجال التربي��ة واإلعام الرقمي، 
إضاف��ة إل��ى المختصين ف��ي مجال 
المعلوماتي��ة  الجرائ��م  مكافح��ة 
حيث تهدف إل��ى التعرف على واقع 
هذه الشبكات وأبعادها االجتماعية 

واألمنية.
وأك��د أن المملكة لديها العديد من 
األسس والثوابت في ظل المتغيرات 
التي ال تعرف التوقف، الفتًا النظر إلى 

أن األساس األول يتمثل في أن الدولة 
دستورها الكتاب والسنة وهو الماذ 
األهم في س��بيل ضبط م��ا تحتويه 
يتمثل  العنكبوتي��ة، فيم��ا  الش��بكة 
األس��اس الثاني في حكم��ة القيادة 
الحفاظ  ف��ي  الرش��يدة  وسياس��تها 
عل��ى هوية الدول��ة وعمقها العربي 
واإلس��امي، بينم��ا يتمث��ل األس��اس 
الثال��ث ف��ي العم��ل المتكام��ل بين 
أجه��زة الدولة لتكوين منظمة آمنة 
للتعاط��ي م��ع الش��بكات العالمية 
وه��و م��ا يؤس��س لجي��ل واع ض��د 
األف��كار الضال��ة الت��ي ق��د تأتي من 
هذه الش��بكة العنكبوتية العالمية.

ونوه الل��واء الخليوي باهتم��ام وزارة 
الداخلي��ة الت��ي تحمل عل��ى عاتقها 
ه��م الوطن وش��بابه، موضح��ًا أنها 
كانت وال زالت تدرك جيدًا حجم تأثير 
هذه الش��بكة، ل��ذا لم تك��ن الوزارة 
حاض��رة وحس��ب بل انطلق��ت على 
أس��اس مس��ؤوليتها ف��ي الحف��اظ 
عل��ى أم��ن الوط��ن وأم��ن مواطنيه 
وتج��اوزت أن تكون جه��ة أمنية إلى 
آفاق أرحب وأوسع، وأحال الوزارة من 
جه��ة عس��كرية خالصة إل��ى جهة 
علمية تتواكب مع متطلبات العصر 
وتضي��ف الثقافة والوع��ي والعلمية 
فأصبح��ت  األمني��ة  كوادره��ا  ف��ي 
وعم��ق. مرجعي��ة  ذات  ذل��ك  ف��ي 

وعب��ر مدير ع��ام كلي��ة الملك فهد 
األمنية عن أمله في أن تحقق الندوة 
أهدافه��ا وأن تك��ون لبن��ة ف��ي بناء 
ص��رح المجتم��ع وأن يتمخ��ض عنها 

توصيات نافعة ومفيدة.
فيم��ا ألق��ى مدي��ر مركز الدراس��ات 
الدكت��ور محمد  والبح��وث العقي��د 
أوض��ح  العم��ار كلم��ة  ب��ن عب��داهلل 
فيها أن األهداف الت��ي تنطلق منها 
التع��رف عل��ى  تتمث��ل ف��ي  الن��دوة 
واقع ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
وأبعادها األمنية واالجتماعية، مشيرًا 
إلى أن الندوة تأتي تحقيقًا لدور وزارة 
الداخلي��ة وجهوده��ا العلمي��ة في 

األمير بندر بن عبداهلل بن مشاري:
شبكات التواصل االجتماعي 

هي نعمة من النعم التي 
لو وظفت التوظيف األمثل 

ألصبحت رافدًا من روافد 
األمن والتقدم
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دراسة القضايا المعاصرة باألساليب 
تحقي��ق  عل��ى  وعم��ًا  المنهجي��ة، 
بتنظي��م  العلم��ي  البح��ث  غاي��ات 
الفكري��ة  والملتقي��ات  الن��دوات 
وتفاع��ًا  المتخصص��ة،  والثقافي��ة 
األكاديمي��ة  المؤسس��ات  دور  م��ع 
القضاي��ا  مختل��ف  تج��اه  األمني��ة 
الت��ي  االجتماعي��ة  والمش��كات 
تواج��ه المجتم��ع، ودعم��ًا للتع��اون 
الباحثي��ن  بي��ن  العاق��ات  وتوثي��ق 
وخارجه��ا. المملك��ة  داخ��ل  ف��ي 

وق��ال: »إن موافق��ة س��مو ولي ولي 
العه��د، حفظ��ه اهلل، عل��ى إقام��ة 
الندوة في دورتها الس��ابعة بعنوان 
االجتماع��ي  التواص��ل  »ش��بكات 
واألمني��ة«  االجتماعي��ة  وأبعاده��ا 
فه��د  المل��ك  كلي��ة  م��ن  بتنظي��م 
األمني��ة ممثلة في مركز الدراس��ات 

والبحوث هي مصدر فخر وتش��ريف 
األمن��ي،  األكاديم��ي  الكي��ان  له��ذا 
فق��د بع��ث ف��ي منس��وبي الكلي��ة 
الهم��ة والعزيمة واإلص��رار وضاعف 
لديهم المس��ؤولية فهي مناس��بة 
االس��تعداد  علمي��ة كبيرة تس��تحق 
لتحقي��ق  واالنط��اق  والتخطي��ط 
نتائ��ج  م��ن  المس��تويات  أفض��ل 
مرجوة الت��ي هي مح��ض أهدافنا«.
الن��دوة  أن  العم��ار  العقي��د  وأوض��ح 
تطمح في أن يشكل مجموع المادة 
العلمي��ة المطروحة في جلس��اتها 
قاعدة متينة لكشف واقع شبكات 
وطريق��ه  االجتماع��ي  التواص��ل 
تفاع��ل الف��رد معه��ا س��لبًا وإيجابًا، 
والُس��بل العلمي��ة الُمثل��ى للتعامل 
معه��ا بوصفه��ا أداة ش��اهدة على 
تقدم هذا العص��ر، مؤكدًا أن الندوة 

تأت��ي تحقيق��ًا ل��دور وزارة الداخلي��ة 
وجهوده��ا العلمي��ة وف��ي دراس��ة 
باألس��اليب  المعاص��رة  القضاي��ا 
تحقي��ق  عل��ى  وعم��ًا  المنهجي��ة، 
غاي��ات البح��ث العلم��ي ع��ن طريق 
تنظيم ن��دوات والملتقيات الفكرية 
والثقافي��ة المتخصصة، وتفاعًا مع 
دور المؤسس��ات األكاديمية األمنية 
تجاه مختلف القضايا والمش��كات 
االجتماعي��ة الت��ي تواج��ه المجتمع، 
العاقات  للتع��اون وتوثي��ق  ودعم��ًا 
بي��ن الباحثي��ن ف��ي داخ��ل المملكة 
وخارجها، إذ اس��تكتبت كلية الملك 
فهد األمني��ة في المح��اور العلمية 
للندوة الش��رعي والقانوني واألمني 

واالجتماعي والنفسي.
عقب ذلك ش��اهد الحض��ور فيلمين 
وثائقيي��ن ع��ن كلي��ة المل��ك فه��د 
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»المجتم��ع واألمن«  األمني��ة، ون��دوة 
السابعة.

بمرك��ز  المستش��ار  أعل��ن  ذل��ك  إث��ر 
ب��ن  محم��د  الوطن��ي  المعلوم��ات 
طري��ق  ع��ن  الحس��ين  عبدالعزي��ز 
وزارة  إس��تراتيجية  المرئ��ي،  الع��رض 
التواص��ل  ش��بكات  تج��اه  الداخلي��ة 

االجتماعي.
بعده��ا افتتح صاحب الس��مو األمير 
الدكت��ور بندر بن عبداهلل بن مش��اري 
ندوة »المجتم��ع واألمن« في دورتها 
التواصل  »ش��بكات  بعنوان  السابعة، 
االجتماعي��ة  وأبعاده��ا  االجتماع��ي 
التوفيق  للجمي��ع  متمنيًا  واألمني��ة«، 
والس��داد وأن تحق��ق ه��ذه الن��دوة 
الفائدة المرج��وة منها هدفًا وغايًة.

ونقل س��موه تحيات صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 

عبدالعزي��ز آل س��عود »حفظه اهلل« 
للمشاركين في هذه الندوة مقدمًا 
ش��كره الجزي��ل لكلي��ة الملك فهد 
الرج��ال، عل��ى م��ا  األمني��ة، مصن��ع 
تقدم��ه من عمل مفي��د للوطن من 

خال وزارة الداخلية.
وق��ال: »ال ش��ك أن ش��بكات التواصل 
عصري��ة  ظاه��رة  ه��ي  االجتماع��ي 
ظهرت وستبقى وهي وليدة للتطور 
التقني كما نص ش��عار ه��ذه الندوة 
أبعاده��ا  عل��ى  تركيزه��ا  س��يكون 
االجتماعية واألمنية، إال أن الش��بكات 
االجتماع��ي  والتواص��ل  االجتماعي��ة 
ل��و  الت��ي  النع��م  ه��ي نعم��ة م��ن 
وظف��ت التوظيف األمث��ل ألصبحت 
راف��دًا م��ن رواف��د األم��ن والتق��دم 
االجتماعي واالقتص��ادي والحضاري 
والوط��ن واألم��ة«، متمني��ًا التوفي��ق 

لجميع المشاركين في هذه الندوة 
وأن يخرجوا بتوصيات تصب في هذا 

االتجاه بإذن اهلل.
إثر ذلك تس��لم س��مو مس��اعد وزير 
درع��ًا  التقني��ة  لش��ؤون  الداخلي��ة 
تذكاري��ا بهذه المناس��بة م��ن مدير 
الكلية، كما كرم س��موه الش��ركات 

الراعية للندوة.
التقط��ت  الحف��ل  خت��ام  وف��ي 
الصور التذكارية لرؤس��اء الجلس��ات 
والمتحدثين في الندوة مع س��موه.

أرب��ع  الن��دوة  فعالي��ات  وش��هدت 
جلسات تم خالها مناقشة العديد 
من أوراق العم��ل، قدمها مختصون 
ف��ي المج��ال األمن��ي واالجتماع��ي 
والنفس��ي واإلعامي، حيث ناقشت 
التعريفي  »المح��ور  األولى  الجلس��ة 
برئاس��ة  والقانون��ي«،  والش��رعي 
الدكتور خالد بن سعد المقرن مدير 
جامعة المجمعة، وقدم كريستوفر 
 Christopher McClean ماكلي��ن 
بالوالي��ات  فوريس��تور  ش��ركة  م��ن 
المتح��دة األمريكي��ة، ورق��ة علمية.

أم��ا الورق��ة الثاني��ة فج��اءت بعنوان 
»التفاعلية وما بعد التفاعلية للتلقي 
ف��ي ش��بكات التواص��ل االجتماعي: 
المزايا واآلليات« قدمها الدكتور عمر 
ب��ن إبراهيم بو س��عدة م��ن جامعة 

الملك خالد.

اللواء الخليوي:
المملكة لديها العديد من 
األسس والثوابت في ظل 
المتغيرات التي ال تعرف 

التوقف
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بعن��وان  الثالث��ة   الورق��ة  وج��اءت 
»جرائم األعراض عبر وسائل التواصل 
االجتماعي« قدمها األستاذ الدكتور 
عل��ي بن عبداهلل الش��هري من كلية 

الملك فهد األمنية.
عن��وان  الرابع��ة  الورق��ة  وحمل��ت 
»جريمة اإلشاعة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي دراس��ة فقهي��ة مقارنة 
بالنظام السعودي« قدمها الدكتور 
محمد محمد س��يد عام��ر من كلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة بجامعة 

األزهر.
الخامس��ة  الورق��ة  حمل��ت  فيم��ا 
ع��ن  الجنائي��ة  »المس��ؤولية  عن��وان 

إساءة اس��تخدام ش��بكات التواصل 
الدكت��ور  قدمه��ا  االجتماع��ي« 
إبراهيم بن أحمد زمزمي من مكتب 

استشارات قانوني.
وتناول��ت الجلس��ة الثاني��ة »المح��ور 
األمن��ي 1« برئاس��ة الدكت��ور فاي��ز بن 
الش��هري، عض��و مجل��س  عب��داهلل 

الشورى.
المتح��دث  األول��ى  الورق��ة  وق��دم 
البروفيس��ور ديفيد  الثان��ي  الدول��ي 
وول م��ن جامع��ة دوروم، بريطاني��ا.

بعن��وان  الثاني��ة  الورق��ة  وج��اءت 
االجتماع��ي  التواص��ل  »ش��بكات 
وتأثيرها على األمن الفكري« قدمها 
الدكتور حس��ن عبداهلل الدعجة من 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

أم��ا الورقة الثالث��ة  فج��اءت بعنوان 
تناول الشبكات االجتماعية  »أساليب 
األمني��ة  المك��ي  الح��رم  لح��وادث 
ص��ورة  تأطي��ر  عل��ى  وانعكاس��اتها 
رجل األمن في الق��وة الخاصة ألمن 
المس��جد الح��رام« قدمه��ا العقيد 
المظلي بدر بن سعود آل سعود من 
القوة الخاصة ألمن المسجد الحرام.
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وتناول��ت الجلس��ة الثالث��ة »المح��ور 
األمن��ي2«، برئاس��ة األس��تاذ الدكتور 
عبدالعزيز ب��ن عبداهلل الحامد وكيل 
عبدالعزي��ز  ب��ن  س��طام  جامع��ة 

للدراسات والبحث العلمي.
بعن��وان  األول��ى   الورق��ة  وج��اءت 
م��ع  للتعام��ل  مس��تقبلية  »رؤي��ة 
األبع��اد األمني��ة لش��بكات التواص��ل 
االجتماع��ي« قدمه��ا الل��واء الرك��ن 
الدكت��ور ظاف��ر ب��ن عل��ي الش��هري 
من كلية المل��ك عبدالعزيز الحربية.

أم��ا الورقة الثاني��ة  فج��اءت بعنوان 
»األبعاد األمنية للتغريدات المس��يئة 
ف��ي تويتر وتأثيرها على ش��باب دول 
التع��اون الخليجية« قدمها  مجلس 
الدكتور سمحان بن محمد الدوسري، 
من مرك��ز أبحاث مكافحة الجريمة.

وحملت الورقة الثالث��ة عنوان »تصور 

المؤسس��ات  دور  لتفعي��ل  مقت��رح 
مخاط��ر  م��ن  الح��د  ف��ي  األمني��ة 
إساءة اس��تخدام ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي« قدمها الدكتور محمد 
مرس��ي محم��د مرس��ي، م��ن وزارة 
الشؤون االجتماعية، جمهورية مصر 

العربية.
فيم��ا حمل��ت الورقة الرابع��ة عنوان 
الوثائ��ق  الح��د م��ن نش��ر  »إج��راءات 
ية عبر  السرِّ الحكومية  والمعلومات 
قدمها  الحديث��ة«  االتص��ال  وس��ائل 
المق��دم نايف بن س��ليمان المطلق 
األمني��ة. فه��د  المل��ك  كلي��ة  م��ن 
»المحور  الرابع��ة  الجلس��ة  وتناول��ت 
برئاس��ة  والنفس��ي«  االجتماع��ي 
األس��تاذ الدكت��ور عل��ي ب��ن ش��ويل 
الس��عودية  الجمعية  رئيس  القرني، 

لإلعام واالتصال.

بعن��وان  األول��ى   الورق��ة  وج��اءت 
التواص��ل  »أدوار مقترح��ة لش��بكات 
االجتماع��ي لوقاي��ة األم��ن الترب��وي 
العرب��ي«  الوط��ن  مجتمع��ات  ف��ي 
قدمه��ا الدكتور عم��رو صالح أبو زيد 
من جامعة س��طام ب��ن عبدالعزيز.

أم��ا الورق��ة الثاني��ة فج��اءت بعنوان 
التواصل االجتماعي وُسبل  »شبكات 
اس��تثمارها في بناء منظومة الحوار 
الثقاف��ي مع اآلخر« قدمها األس��تاذ 
أحم��د بن مب��ارك س��الم، م��ن وزارة 
ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب، 

مملكة البحرين.
عن��وان  الثالث��ة   الورق��ة  وحمل��ت 
التواص��ل  ش��بكات  »إس��هامات 
االجتماع��ي ف��ي خدم��ة المجتم��ع 
وُس��بل تطويره��ا« قدمته��ا الباحثة 
الغام��دي  صال��ح  بن��ت  بلقي��س 
س��عود. المل��ك  جامع��ة  م��ن 

فيم��ا حمل��ت الورقة الرابع��ة عنوان 
»واقع اس��تخدام ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي: الفي��س ب��وك أنموذجًا 
وأثره في األمن الثقافي لدى الطالب 
الجامع��ي دراس��ة ميدانية بقس��م 
العل��وم االجتماعي��ة بجامع��ة باتنة 
بالجزائ��ر« قدمه��ا الدكتور الس��عيد 
سليمان عواش��رية من جامعة باتنة، 

بالجمهورية الجزائرية.

العقيد العمار:
الندوة تطمح في أن يشكل 

مجموع المادة العلمية 
المطروحة في جلساتها 

قاعدة متينة لكشف واقع 
شبكات التواصل
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وق��ال البروفيس��ور ديفي��د وول من 
جامعة »دووم«، ف��ي بريطانيا، خال 
ب��دء الجلس��ات، إن هن��اك تهديدات 
وأض��رارًا تصي��ب أم��ن المجتم��ع من 
خ��ال مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
يفق��دون  ضحاي��ا  هن��اك  إن  حي��ث 
م��ن  خداعه��م  ويت��م  أمواله��م 
ف��ي  نعم��ل  أنن��ا  مضيف��ًا  خاله��ا, 
مج��ال دائ��م متغي��ر ول��ن يتوق��ف 
اإلجرامية  العملي��ات  المجرمون عن 
هن��اك  أن  موضح��ًا  المعلوماتي��ة, 
محاوالت للحد م��ن عمليات النصب 

والسيطرة عليها. 
وأكد البروفيس��ور ديفيد أن الجرائم 
ونح��اول  تنته��ي,  ال  المعلوماتي��ة 
عليه��ا,  والس��يطرة  منه��ا  الح��د 
يفعل��ون  الت��ي  األمكن��ة  ومعرف��ة 
فيه��ا تل��ك الجرائ��م المعلوماتي��ة, 
مش��يرًا إلى أنك لو قابلت 100 ش��خص 
ف��ي بريطاني��ا تج��د ثاثة إل��ى أربعة 

المعلوماتية  الجرائ��م  ضحاي��ا  م��ن 
يطلب��ون المس��اعدة من الش��رطة, 
ول��و قم��ت أيض��ا بمقابلة 100 ش��ركة 
تج��د 100 ف��ي المائ��ة م��ن الضحاي��ا 
لكن ال يريدون التصريح بهذا الش��أن, 
وكل مجرم لدي��ه الطريقة الخاصة 
الضحاي��ا. م��ع  به��ا  يتعام��ل  الت��ي 
وأشار إلى أن هذه الجرائم توجد في 
المجرم  يعط��ي  واإلنترنت  القان��ون 
الفرصة بأن يس��تخدم جريمته خارج 
دي��اره, مبين��ًا أن��ه خ��ال ال� 25 س��نة 
الماضية جلبت إلى القضاء كثير من 
والتزوي��ر,  واالعت��داءات,  االختراق��ات 
والمشاهد الخليعة التي تعتبر جزءًا 

من المشكات الخاصة.
وذك��ر البروفيس��ور أن لدينا أكثر من 
معظمه��ا  قضائي��ة  حال��ة  أل��ف   16
االجتماعي,  التواصل  بوسائل  يتعلق 
والمعلومات الت��ي بلغت 419 جريمة 
بلغ��ت به��ا ش��رطة بريطاني��ا، حيث 

عل��ى  الحص��ول  األش��خاص  ح��اول 
األموال, منوهًا إل��ى أنه من الصعب 
ألن  الجرائ��م  ه��ذه  ف��ي  التحقي��ق 
الشخص في منطقة والجريمة في 
منطق��ة أخ��رى, مضيف��ًا أن اإلعام 
يضخ��م ه��ذه األعم��ال, وه��ذا م��ا 

يحدث في بريطانيا.

وم��ن جهت��ه أك��د الدكت��ور حس��ن 
قس��م  رئي��س  الدعج��ة  عب��داهلل 
األم��ن اإلنس��اني في كلي��ة العلوم 
األمي��ر  جامع��ة  ف��ي  اإلس��تراتيجية 
نايف أن شبكات التواصل االجتماعي 
أكث��ر الط��رق اس��تخدامًا للجرائ��م, 
مش��يرًا إل��ى أن ف��ي الس��عودية 29 
مليون نس��مة 17 مليونًا يستخدمون 
اإلنترنت, والزيادة النوعية الستخدام 
اإلنترنت ف��ي المملكة11 ف��ي المائة.

الدعج��ة  حس��ن  الدكت��ور  وطال��ب 
إلكتروني��ة  مراقب��ة  مراك��ز  بإنش��اء 
وش��بكات  مواق��ع  وح��ذف  لمن��ع, 
المتطرف��ة,  االجتماع��ي  التواص��ل 

أكاديمي بريطاني:
هناك تهديدات وأضرار تصيب 
أمن المجتمع من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي.. وهناك 

ضحايا يفقدون أموالهم ويتم 
خداعهم من خاللها

د. الدعجة:
شبكات التواصل االجتماعي 

أكثر الطرق استخدامًا 
للجرائم.. والبد من تشجيع 
العلماء على فتح حسابات 

للتفاعل مع النشء والشباب
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وتشجيع العلماء على فتح حسابات 
عب��ر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي 
والش��باب،  الن��شء  م��ع  للتفاع��ل 
مش��ددًا على ض��رورة القض��اء على 
الفك��ري  التط��رف  أش��كال  كل 
والعملي بش��تى الوس��ائل القانونية 
الق��وة  واس��تخدام  والمغلظ��ة, 
القهري��ة الش��رعية من قب��ل الدولة 
المتطرف��ة. المجموع��ات  لمحارب��ة 

العقي��د  ق��ال  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
المظل��ي بدر بن س��عود م��ن القوة 
الخاص��ة ألمن المس��جد الح��رام، إن 
الح��رم المك��ي ل��ه مكان��ة خاص��ة 
ف��ي العالم أجم��ع, والعالم يهتم 
بأخبار المسلمين وأكبر دليل مواقع 
أن  موضح��ًا  االجتماع��ي,  التواص��ل 
غي��اب الرقاب��ة أس��هم ف��ي انتش��ار 
األخب��ار الملفق��ة وغي��ر الصحيح��ة.

كم��ا أوض��ح أن اإلنترنت ش��بكة من 
المعلومات المفي��دة, وغير المفيدة 
وكل  والش��ائعة,  والصحيح��ة, 
يشخص يس��تخدمه حسب ما يريد, 
وهناك أخبار شائعة تؤثر في مسيرة 
دول, مث��ل ث��ورة تشيكوس��لوفاكيا 
بس��بب  كان��ت  المخملي��ة«  »الث��ورة 
إش��اعة أطلقه��ا اإلنترن��ت ع��ن قتل 
بح��ق  الش��رطة  ب��ه  قام��ت  بش��ع 
طالب ال يتجاوز عمره 19 س��نة, وكان 
كافيًا إلش��عال ش��رارة الث��ورة, ومن 
ث��م تقس��يم الدول��ة إل��ى دولتي��ن.
وأض��اف العقي��د »س��عود« أن القوة 
الخاصة في المس��جد الحرام بدأت 
بع��د أح��داث 1979م, مبين��ًا أن��ُه من 
عام 2005م إلى 2014م وقعت أحداث 
الح��رام,  المس��جد  ف��ي  مح��دودة 
وكان��ت نتيجة لتصرفات ش��خصية.

هن��اك  أن  »س��عود«  العقي��د  وذك��ر 
المس��جد,  ف��ي  مح��اوالت  ث��اث 
أئم��ة  اس��تهداف  مح��اوالت  وث��اث 
لتخطي��ط  اش��تباه  وحال��ة  الح��رم, 
في عم��ل إرهاب��ي, وح��االت صعود 
منب��ر الخطي��ب في ص��اة الجمعة, 
وحالت��ي طعن تع��رض لهم��ا رجال 
القوة الخاصة في المسجد الحرام.

تلي ذل��ك الجلس��ة الختامية وإعان 
التوصي��ات، برئاس��ة الل��واء الدكت��ور 
حامد بن أحمد العام��ري نائب مدير 
األمني��ة. فه��د  المل��ك  كلي��ة  ع��ام 

الجه��ات ذات  الن��دوة  حي��ث دع��ت 
بإص��دار  اإلس��راع  إل��ى  العاق��ة 
نظ��ام حماي��ة خصوصي��ة البيان��ات 
الش��خصية، به��دف تنظي��م جم��ع 
البيانات، وتحديد طريقة معالجتها، 
وضواب��ط  واس��تعمالها،  وتخزينه��ا 
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تمريرها لطرف ثالث، ما يكفل حماية 
البيانات. الخصوصية ألصحاب ه��ذه 

وأك��دت الن��دوة عل��ى التوعي��ة ب��أن 
عل��ى  الخاص��ة  الحس��ابات  اخت��راق 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي ه��و 
اآلخري��ن  خصوصي��ة  عل��ى  تع��د 
وبياناته��م،  معلوماته��م  وحري��ة 
نه��ى  ال��ذي  التجس��س  م��ن  وه��و 
عن��ه دينن��ا وش��ريعتنا، الت��ي كفلت 
حفظ الحقوق الش��خصية لإلنس��ان 
وحرم��ت االعت��داء عليها بغي��ر حق.

وأوصت الن��دوة بتبصير أولي��اء األمور 
ف��ي  أبنائه��م  متابع��ة  بأهمي��ة 
التواص��ل  لش��بكات  اس��تخدامهم 
إل��ى  وتوجيهه��م  االجتماع��ي 
االس��تخدام األمثل لهذه الشبكات، 
باألخطار  وتعريفه��م  ومراقبته��م 
التي ق��د يواجهونها من خال هذه 
المواقع االجتماعية، مثل مشكات 
االبت��زاز أو اخت��راق المواق��ع، وكيفية 
الوقاي��ة منها، وزيادة الوعي لديهم 
والملكي��ة  الخصوصي��ة  بقضاي��ا 

الفكرية.

وأكد المشاركون على أهمية تنمية 
بالمس��ؤولية  واإلحس��اس  القي��م 
الديني��ة والوطني��ة لدى كل ش��رائح 

المتلق��ي  يك��ون  حت��ى  المجتم��ع، 
ذا مناع��ة قوي��ة أم��ام كل م��ا م��ن 
ش��أنه أن يجرده من انتمائه وأصوله.
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العصف أبلغ إيضاحًا من الُخطِب

الدكت�ور  الشيخ  الش�ريف  المك�ي  الحرم  إمام  قالها  األبي���ات  هذه 

ق�ائدنا  عنها  أعلن  التي  الحزم  عاصف����ة  بمناسبة  الشريم  سع��ود 

عبدالعزيز  بن  سلم��ان  الملك  الش��ريفين  الحرم���ين  خ��ادم  الح��ازم 

اليمن  في  اإلخوة  لنداء  استجابة  مكروه,  كل  من  اهلل«  »حفظ��ه 

المليشيات  من  عليهم  وقع  الذي  والظل�م  الجور  من  الشقيق 

أن  فكانت  صالح,  عبداهلل  علي  المخلوع  الرئيس  وأتباع  الحوثية 

الحوثين  حص������ون  الق���وي  بذراعه��ا  ودكت  السع��ودية  ض��ربت 

ومن  أصواته�م  لترتفع  تدميرًا  فدمرته��ا  المخلوع  الرئيس  واتباع 

يدعمهم إلى عنان السماء من شدة األلم . 

وف��ي أتون ه��ذه العاصفة ظه��رت لن��ا دروس وعبر ورس��ائل مهمة 

أولها:أن المملكة بلد س��ام ينطبق عليها المقوله »اتق ش��ر الحليم 

إذا غض��ب« فعندم��ا يتعلق األم��ر بأمنها فإنها تض��رب بيد من حديد 

ل��كل من تس��ول ل��ه نفس��ه التآم��ر عليه��ا للتع��دي عل��ى حدودها.

وأظه��رت المملكة لكل عدو متربص أن لديها جيش قوي جس��ور ال 

يه��اب خوض الح��روب  ومحترف في تحديد األه��داف  وضربها بدقة 

قائد قوة اأمن امل�شات مبنطقة تبوك/املكلف
العميد / خالد بن عبداهلل الفيــــــــــــا�ض

متناهية . 

وظه��ر للعال��م أجمع ق��وة المملك��ة السياس��ية والت��ي تجلت في 

استصدار قرار مجلس األمن رقم 2216 الذي صدر بشأن اليمن وبأغلبية 

أربع��ة عش��ر صوتًا ممث��ًا بذلك إقرارًا م��ن المجتم��ع الدولي بموقف 

المملكة ودول التحالف وتأييدًا لعاصفة الحزم . 

وأع��ادت العاصف��ة الثقة في نفوس العرب جميع��ًا من المحيط إلى 

الخلي��ج وكأن لس��ان حالها يق��ول كل أيامنا »ذي قار« والقادس��ية إن 

أرادوها .

وأب��دت المملك��ة  للعال��م م��دى التاح��م بي��ن القي��ادة والش��عب 

وأنهم��ا يد واحدة ال مكان بينهما لمثي��ري الفتن فالوطن أواًل ثم أواًل.

وكثيرة هي الرس��ائل والدروس والعبر والتي سيذكرها التاريخ بحروف 

من نور وس��تحكي تلك الجبال الش��ماء والصح��اري األبية عن صقورنا 

البواسل الذين عبروا سمائها بكل افتخار وشجاعة.

حم��ا اهلل قادتن��ا من كل مك��روه وعاش��ت بادنا حرة عزي��زة ترفرف 

ف��ي أركانها راي��ة التوحيد الخال��دة  »ال اله اال اهلل محمد رس��ول اهلل«.

العصُف أبلغ إيضاحًا من الُخط��ِب         والح������زم دّل على س��اداتنا الّنُج��ِب

ق��د خان موط��نن��ا رغم الجوار يُد         كن���ا نصافح�ه������ا بالّلط���ف واألدِب

ك�����نا نكافئه�����ا بالل�ين ال خ�����َورا         حتى غدت حس����دًا حم�الة الحط�ب

فامتّد ف�وق سماء الح�زم أجنح��ة         مثُل النس�ور ُترى في الجّو كالسحب

يح�مون كعب��ة م��ن ُذّل العب�اد له         لم ُيثنه����م ُرهب فالكل كالشه�ب

فامض��وا على ثقة باهلل إن لك���م         م��ن عن������ده م�ددًا ُيفض�ي إلى األرب 
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تنظيف األســنان 
وعالقته بأمراض القلب

لقد خلق اهلل لنا األسنان لحكمة منه 
سبحانه، وذلك من أجل أكل وطحن 
الطع��ام والمس��اعدة ف��ي النط��ق 
وال��كام، ولم��ا تتع��رض له األس��نان 
من مش��اكل وأمراض كسائر أعضاء 
المحافظ��ة  علين��ا  وج��ب  الجس��م 
عليه��ا، وتنظيفه��ا باس��تمرار، وق��د 
أك��دت الدراس��ات أهمي��ة ذلك حيث 
وج��د فري��ق م��ن العلم��اء بجامعة 
كولومبي��ا أن األش��خاص المصابي��ن 
بمرض في اللث��ة أكثر عرضة لإلصابة 
بتصل��ب الش��رايين ال��ذي قد يس��بق 
اإلصابة بسكتة دماغية أو أزمة قلبية. 
األس��نان  أطب��اء  جمعي��ة  وقال��ت 
البريطانيين إن الدراس��ة التي نش��رت 
 »Circulation« دوري��ة  ف��ي  نتائجه��ا 
تؤك��د عل��ى أهمي��ة العناي��ة بصحة 
كولومبي��ا  باحث��و  وق��ام  األس��نان. 
ف��ي  البكتري��ا  مس��تويات  بفح��ص 
ف��م 657 ش��خص ممن لي��س لهم 
تاري��خ مرضي مع الس��كتة الدماغية 
أو األزم��ة القلبي��ة، كم��ا قام��وا أيضًا 

الس��باتي  الش��ريان  س��مك  بقي��اس 
ال��ذي يحم��ل الدم م��ن القل��ب إلى 
الدماغ بهدف التع��رف على اإلصابة 
بتصلب الش��رايين ووجد الباحثون أن 
األش��خاص الذين لديهم مستويات 
تس��بب  الت��ي  البكتري��ا  م��ن  أعل��ى 
اإلصابة بأم��راض اللث��ة لديهم أيضًا 
زيادة في س��مك الس��ريان السباتي 
حت��ى بع��د أخ��ذ العوام��ل األخ��رى 
المسببة لإلصابة بأمراض القلب في 
الحسبان، كما وجد الباحثون أيضًا أن 
العاق��ة مع تصلب الش��رايين توجد 

فق��ط بالنس��بة للبكتري��ا المع��روف 
ولي��س  اللث��ة  أم��راض  تس��بب  أنه��ا 
البكتريا األخرى الموجودة في الفم.

عاقة أقوى
وق��ال الباحثون إن تفس��ير ه��ذا ربما 
يتمث��ل في أن ه��ذه البكتري��ا تنتقل 
في مختلف أنحاء الجسم بواسطة 
مج��رى ال��دم وتحفز جه��از المناعة 
مس��ببة التهاب��ًا يس��فر عن انس��داد 
الشرايين. وكانت العاقة بين ضعف 
صحة األسنان وتوعك صحة األوعية 
الدموي��ة ق��د أش��ير إليه��ا م��ن قبل 

اإعداد
د.ماجد �شلمان عبيد املهيديل

الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
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لكن الدكتور »ديس��فارو« من قسم 
الصح��ة العامة بكلي��ة الطب بمركز 
ميلم��ان التاب��ع  لجامع��ة كولومبيا 
ال��ذي ق��اد فري��ق البحث ق��ال: »هذا 
هو أكبر دليل مباش��ر حتى اآلن على 
أن م��رض اللثة ربما يؤدي إلى اإلصابة 
بس��كتة دماغية أو أزم��ة قلبية، وألن 
عدوى اللث��ة يمكن تجنبها وعاجها 
فإن العناية بصح��ة الفم قد يكون 
له��ا تأثير جدي��د وه��ام للغاية على 

صحة األوعية الدموية«.
وأضاف: »س��نواصل الدارسة لتحديد 
ما إذا كان تصلب الشرايين سيستمر 
م��ع الوق��ت ولمعرف��ة م��ا إذا كان 
يرتب��ط بالتحديد بم��رض اللثة«. ومن 
جهته��ا قالت »جودي أو س��وليفان« 
المتحدث��ة باس��م مؤسس��ة القلب 
االلته��اب  يثب��ت  »ق��د  البريطاني��ة: 

اإلصاب��ة  ف��ي  رئيس��ي  عام��ل  أن��ه 
التاجي��ة«. القل��ب  ش��رايين  بأم��راض 
م��ن  يك��ون  ق��د  »لك��ن  وأضاف��ت: 
الق��ول إن أم��راض  الس��هل للغاي��ة 
اللث��ة وحدها ه��ي مح��ل االهتمام 
بص��رف النظر ع��ن االلته��اب عمومًا 
ألنه ع��ادة م��ا يرتبط بعوام��ل أخرى 
ش��ريان  بأم��راض  باإلصاب��ة  تتعل��ق 
القلب التاجي مثل التدخين وضعف 
الغذاء وانخف��اض الدخل«. وأضافت: 
تضي��ف  الت��ي  بالدراس��ات  »نرح��ب 
دلي��ًا له��ذه المنطق��ة النامي��ة من 
الدراس��ات وسنش��جع الن��اس عل��ى 
الس��ير على أساليب معيشية صحية 
لتقليل خطر إصابتهم بالقلب وهذا 
يتضم��ن الحف��اظ على أس��نان ولثة 
صحي��ة إضافة إل��ى ع��دم التدخين 
وممارسة نش��اط جسماني منتظم 

والس��ير عل��ى نظ��ام غذائ��ي متزن«.
جمعي��ة  باس��م  متح��دث  وق��ال 
البريطانيين: »أش��ارت  أطباء األس��نان 
ع��دد م��ن الدراس��ات ف��ي الماض��ي 
أم��راض  بي��ن  عاق��ة  ثم��ة  أن  إل��ى 
وه��ذه  القل��ب  وأم��راض  اللث��ة 
الدراس��ة قد تق��وي ه��ذه العاقة«.

وأض��اف: »وه��ذا يؤك��د أيض��ًا عل��ى 
أهمي��ة تنظي��ف األس��نان بالفرش��اة 
مرتي��ن في الي��وم بمعجون أس��نان 
الفلوري��د  م��ادة  عل��ى  يحت��وي 
لتقليل خط��ر اإلصابة بأم��راض اللثة 
وتحس��ين صح��ة األس��نان عموم��ا«.

مه��م  األس��نان  عل��ى  حفاظن��ا  إن 
ج��دًا، وش��كرنا عل��ى ه��ذه النعم��ة 
التي أنعمنا الخال��ق بها واجب علينا، 
فس��بحان الخال��ق جل ف��ي عاه له 

حكمة في خلقه.
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أخالقيات 
مهنـــــــة  
األمــــــــن

الشك أن من واجبات الدولة إقامة األمن بين أفرادها. وهذا األمن 
ينفذه عنصر بشري يرتبط بالدولة بعالقة تنظيمية، ويفترض به 
أداء واجبات عمله بدقة وأمانة وسرعة، مسترشدًا بقيم العمل 
والحق واألخالق، فال يكفي التزامه بالنصوص الشرعية والنظامية، 
وإنمــا ينبغي إلى جانب ذلك، التزامــه بمبادئ الضمير األخالقي، 
ومــن هنا تبــدو أهمية الجانــب األخالقي في عمــل رجال األمن.

إن أخالقيــات المهنــة تــؤدي دوريــن متالزميــن، وهمــا: تكملة 
النصــوص النظاميــة أو التشــريعية التي تؤثم أبــرز المخالفات 
التأديبيــة والجرائــم الجزائية، كمــا أن أخالقيــات المهنة تقوم 
بوظيفة تأسيس قواعد جديدة ملزمة تخاطب الضمير المهني 
للموظف األمني، فقد ُتكرر مبــادئ األخالقيات المهنية ما جاء 
بالنصــوص النظاميــة للوظيفــة العامة، ولكنهــا تضيف إليها 
شــيئًا كثيــرًا، فالموظــف األمنــي في ضــوء هــذه األخالقيات ال 
يصبــح مجرد أجيــر يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو راتبــًا من الدولة نظير 
قيامــه بأعباء وظيفية، وإنما يصبــح مكلفًا بخدمة أبناء الوطن 
خدمــة مثلى، إذ يتحول من إنســان ذي عالقة مالية بالدولة إلى 

إنسان ذي عالقة ذات طابع وطني وأخالقي.
فما أخالقيات رجل األمن؟ وما مصدرها؟ وكيف يمكن تنميتها 

بحيث تصبح سلوكًا تلقائيًا ومألوفًا ؟.
كل هذه األسئلة يجيب عليها الدكتور عبدالقادر بن عبدالحافظ 
الشــيخلي في كتابه القيــم »أخالقيات مهنة األمــن«، والصادر 

عن مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد األمنية.

إعداد
صفوت محمود
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كتاب��ه  بتقس��يم  المؤل��ف  ق��ام 
»أخاقي��ات مهن��ة األمن« إل��ى بابين 
مبح��ث  س��بقهما  وق��د  رئيس��ين، 
تمهي��دي بعنوان »تحدي��د مفاهيم 
حيث  المس��تخدمة«  المصطلح��ات 
مفاهي��م  في��ه  المؤل��ف  تن��اول 
المصطلح��ات التي جاءت في كتابه 
مث��ل: مفه��وم األخ��اق، مفه��وم 
القي��م، مفه��وم األم��ن، مفه��وم 

المهنة، مفهوم الوظيفة.
وجاء الباب األول بعنوان »األخاقيات 
المهنية األمني��ة وآثارها«، وتناول فيه 
الباح��ث موض��وع األخاقي��ات ف��ي 
فصلين مستقلين، جاء األول بعنوان 
»مب��ادئ وأس��س أخاقي��ات المهنة 
األمني��ة«، فيم��ا ج��اء اآلخ��ر بعن��وان 
»آث��ار األخاقي��ات المهني��ة األمني��ة«، 
واختت��م الباح��ث هذا الب��اب بجملة 
طبيع��ة  م��ن  مس��تخلصة  أف��كار 
تناوله��ا. ج��رى  الت��ي  الموضوع��ات 

أم��ا الب��اب الثان��ي فقد ج��اء بعنوان 
»تكوي��ن أخاقي��ات المهن��ة األمنية 
الباح��ث  قس��م  حي��ث  وتنميته��ا«، 
هذا الب��اب إل��ى ثاثة فص��ول، تناول 
الفص��ل األول موضوع إعداد وتنفيذ 

نظ��م إداري��ة صالح��ة، بينه��ا تن��اول 
الداخلي��ة  الرقاب��ة  تفعي��ل  الثان��ي 
الفص��ل  تن��اول  فيم��ا  والخارجي��ة 
الثال��ث النظ��م التأديبي��ة والجزائي��ة 
ه��ذا  الباح��ث  واختت��م  الفاعل��ة، 
األف��كار  م��ن  بجمل��ة  أيض��ًا،  الب��اب، 
الموضوع��ات  م��ن  المس��تخلصة 
الت��ي طرحه��ا ف��ي ه��ذه الفصول.
أما نهاية البحث فقد تضمنت خاتمة 
عامة، تطرق فيها الباحث إلى النتائج 
التي توص��ل إليها خ��ال رحلة بحثه، 
باإلضافة إل��ى جملة م��ن التوصيات

شروط االلتحاق بالوظيفة العامة
في بداية البحث، ألقى الباحث الضوء 
عل��ى ع��دة مفاهي��م ومصطلحات 
واستخلص  بحثه،  بموضوع  متعلقة 
من ذلك ش��روط االلتحاق بالوظيفة 
العام��ة، موضح��ًا أن اإلس��ام حدد 

ش��روطًا لالتحاق بالوظيفة العامة، 
مس��تداًل باآلية الكريم��ة »إن خير من 
س��ورة  األمي��ن«,  الق��وي  اس��تئجرت 

القصص، اآلية 26.
وأش��ار الباح��ث إل��ى أن ه��ذه اآلي��ة 
الكريمة التي تضمنت بعض ش��روط 
اإلس��ام لش��غل الوظيف��ة العامة، 
قد وِضعت ش��عارًا للخدمة المدنية 
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية.

وأوضح الباحث أنه يمكن بلورة هذه 
الش��روط، م��ن خ��ال اآلي��ة الكريمة، 
هم��ا:  جوهريي��ن  ش��رطين  ف��ي 

الق��وة: يختلف مفه��وم القوة . 1
م��ن وظيف��ة إل��ى أخ��رى وذلك 
عمله��ا،  طبيع��ة  ض��وء  ف��ي 
الذاتي��ة  والق��درات  والمؤه��ات 
الازمة لش��غلها، ويتضمن هذا 
الشرط إش��ارة إلى مبدأ تصنيف 
الوظائ��ف، المعم��ول ب��ه حالي��ًا 
ف��ي ش��غل الوظائ��ف العام��ة 
بالمملك��ة، حيث يتم تقس��يم 
الوظائ��ف وفقًا ألنواع وأس��باب 
الش��روط  مش��تركة مع تحديد 
لشغلها. المطلوبة  والمؤهات 

الموظ��ف . 2 الت��زام  إن  األمان��ة: 

التزام الموظف المسلم 
بأحكام الشريعة يولد لديه 

التزام آخر لتنفيذ األنظمة في 
الجهة التي يعمل بها
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المسلم بأحكام الشريعة يولد 
لديه التزام آخ��ر لتنفيذ األنظمة 
ف��ي الجه��ة الت��ي يعم��ل به��ا، 
ف��كا األمرين »االلت��زام بأحكام 
اهلل، وتنفيذ أنظمة العمل« نابع 
من خش��يته الدائمة من اهلل عز 
بأنهما  المستمر  وجل، وشعوره 

أمانة لديه.

مبادئ وأسس أخالقيات المهنة 
األمنية

تضمن ه��ذا الفص��ل ع��دة مباحث، 
األول بعن��وان »األخ��اق بين اإلس��ام 
والعادات االجتماعية« والثاني بعنوان 
»وظائ��ف الش��رطة واألم��ن« والثالث 
بي��ن األخاقي��ات  »العاق��ة  بعن��وان 
الوظيفي��ة«. والواجب��ات  المهني��ة 

وقد تناول الباحث ف��ي هذا الفصل 
منه��ا:  مهم��ة،  موضوع��ات  ع��دة 
القي��م األخاقية في ضوء اإلس��ام 
وتصنيفه��ا وأسس��ها وخصائصه��ا 
ومدى قابليتها لاكتس��اب، موضحًا 
أن م��ن أهم هذه القي��م األخاقية: 
التق��وى، األمان��ة، الصدق، البشاش��ة 
وحسن التعامل مع اآلخرين، الرقابة 
الذاتية، مؤك��دًا أن هذه القيم يجب 
المس��لم  العام��ل  به��ا  يتحل��ى  أن 
الت��ي  المهن��ة  ع��ن  النظ��ر  بص��رف 
يزاوله��ا، باعتباره��ا صف��ات أخاقية 

عامة مرتبطة بالفرد.
وأش��ار الباحث إل��ى مجموعة القيم 
األخاقية التي ترتبط بالمهنة أيًا كان 
نوعها أو درجتها أو شاغلوها، وهذه 
القيم ه��ي: العم��ل عب��ادة، العمل 
اإلس��ام،  ف��ي  التفاصي��ل  مقي��اس 
العم��ل. ف��ي  واإلتق��ان  اإلخ��اص 
 كم��ا أش��ار الباح��ث إل��ى مجموعة 
القيم األخاقية الت��ي ترتبط ببعض 
المهن دون البع��ض، ومنها: القدوة 
الحس��نة، إقام��ة العدل والمس��اواة 

بين المرؤوسين، الشورى والتفويض.

العالقة بين األخالقيات المهنية 
والجودة الشاملة

خصص الباحث مبحث��ًا كامًا، تناول 
فيه العاقة بين األخاقيات المهنية 
والج��ودة  الوظيفي��ة  والواجب��ات 
الش��املة، حي��ث أوض��ح أن الواجبات 
الت��ي يلت��زم به��ا الموظ��ف األمن��ي 
كثي��رة ومتع��ددة، منه��ا م��ا ين��ص 
علي��ه نظام الخدم��ة األمنية، ومنها 
الوظيف��ة  م��ا يش��تق م��ن طبيع��ة 
والمهن��ة، ومنها ما يفرض��ه العرف 
اإلداري، مشيرًا إلى أنه يمكن تقسيم 
مهني��ة  واجب��ات  إل��ى  الواجب��ات 
»مس��تمدة  وأخاقي��ة  »وظيفي��ة«، 
الفاض��ل  األخاق��ي  الس��لوك  م��ن 
واالجتماعي��ة«. األخاقي��ة  والقي��م 

عل��ى  يج��ب  أن��ه  الباح��ث  وذك��ر 
الموظف األمن��ي أداء واجبات عمله، 

ومن قبيل ذلك:
وع��دم  أ بنفس��ه  العم��ل  أداء 

توكيل غي��ره بأدائه س��واء أكان 

الموظف األمني ملزم بالحرص 
والنزاهة وأداء وظائفه كما 

يؤديها اإلنسان الحريص على 
وظائفه الشخصية
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حاض��رًا أو غائب��ًا، موج��ودًا ف��ي 
المرف��ق األمن��ي أم مج��از ف��ي 
ين��ص  الت��ي  اإلج��ازات  إح��دى 
عليه��ا نظ��ام الخدم��ة األمنية.

األمن��ي  ب الموظ��ف  أداء  ض��رورة 
عمل��ه بدقة وأمانة وس��رعة، أي 
أن يكون حريصًا عند أداء العمل 
المكلف به، فا يتهاون أو يخطأ 
أو يقص��ر ف��ي واجبات��ه أو يؤخر 
معامات��ه أو يؤجله��ا أو يج��ري 
تميزًا بين معامات المستفيدين 
م��ن خدم��ات المرف��ق االمن��ي.

أن يلتزم الموظف األمني بوقت  ج
العم��ل، ابت��داًء، وأثن��اًء، وانته��اًء، 
فيك��ون ف��ي مكتب��ه أو مركزه 
أو مقر عمله، أيًا كان هذا المقر، 
وأن يلتزم بالبقاء فيه طول فترة 
دوامه حت��ى ولم لم يكن لديه 
عمل محدد يؤديه، إذ إن إتمامه 
لألعم��ال المناط��ة ب��ه في هذه 
الس��اعة أو تل��ك ال يب��رر انصرافه 
م��ن مقر عمله ك��أن يذهب إلى 
بيته أو إلى مكان آخر. إذ إن بقاءه 

ف��ي مق��ر عمل��ه أثن��اء ال��دوام 
ألداء  انتظ��اره  يعن��ي  الرس��مي 
واجب قد يناط به في أي لحظة 
أو ق��د يس��تدعي للمث��ول أمام 
رئيسه المباشر أو رئيسه األعلى.
ويشير الباحث إلى أنه يتعين أن يؤدي 
الموظف األمني العمل بدقة وأمانة، 
عل��ى  حرص��ه  علي��ه  يح��رص  أن  أي 
ش��ؤونه وأمواله الخاص��ة، فإذا كان 
الموظ��ف األمن��ي غير حري��ص على 
نفسه أو ش��ؤونه أو أمواله فليس له 
ذلك في معرض أداء وظائف الدولة.
ويؤك��د الباح��ث أن الموظف األمني 
وأداء  والنزاه��ة،  بالح��رص  مل��زم 
اإلنس��ان  يؤديه��ا  كم��ا  وظائف��ه 
الحريص عل��ى وظائفه الش��خصية، 
موضحًا أن��ه محظور عليه أي إهمال 
أو تقاعس أو ارتكاب أخطاء متكررة، 
بي��ن  التميي��ز  أو  عمدي��ة،  أخط��اء  أو 
المواطنين وتجاهل مبدأ المس��اواة، 
عل��ى  بعضه��م  تفضي��ل  وتجن��ب 

بعض اآلخر.
ويش��دد الباحث عل��ى أن واجب أداء 

العم��ل يعن��ي أن ي��ؤدي الموظ��ف 
عمله بتج��رد من األه��واء والمصالح 
الش��خصية والعائلي��ة، وأن يتع��اون 
األعم��ال  م��ن  فكثي��ر  زمائ��ه،  م��ع 
يتوقف إنجازه على قيام الموظفين 

اآلخرين بواجباتهم.
ويوض��ح الباح��ث أن هن��اك متغيران 
يؤث��ران ف��ي الموظ��ف األمن��ي عند 
ماحظ��ة الجان��ب الزمني م��ن أداء 
واجبات عمله، وهما التأني والسرعة، 
فالتأني يكون لصالح العمل المتقن، 
ولك��ن إذا جرت المغ��االة فيه فهذا 
المواطني��ن جراء  تملم��ل  سيس��بب 
الب��طء ف��ي إنج��از معاماته��م، أما 
ولك��ن  مطلوب��ة  فه��ي  الس��رعة 
ق��د تك��ون عل��ى حس��اب مخالف��ة 
األنظم��ة واللوائ��ح، أو عل��ى حس��اب 
إنج��از المعامل��ة إنجازًا غي��ر صحيح.

ويؤك��د الباحث أن الح��ل التنظيمي 
واألخاقي ف��ي هذه الحال��ة يتمثل 
ف��ي إنج��از المعاملة بس��رعة، فهذا 
دليل عل��ى تمرس الموظ��ف األمني 
أو  األعم��ال،  ه��ذه  مث��ل  أداء  ف��ي 

133 العدد )7(

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

دراسات أمنية



بإص��دار مث��ل ه��ذه الق��رارات، إال إذا 
كان��ت المعامل��ة تحتم��ل وجه��ات 
نظ��ر متعارضة، فحينئ��ٍذ قد تتطلب 
متأنية  دراس��ة  دراس��تها  المعامل��ة 
ُيق��در  معق��ول  وق��ت  ف��ي  ولك��ن 
عل��ى  تع��رض  أو  الحال��ة،  حس��ب 
س��لطة  أو  األعل��ى  اإلداري  الرئي��س 
فنية أخرى يستحسن استمزاج رأيها.

ويس��تعرض الباحث باق��ي الواجبات 
الت��ي يتعي��ن على الموظ��ف األمني 
االلت��زام به��ا ومنه��ا واج��ب إطاعة 
األوام��ر، وواجب الحفاظ على أس��رار 
الوظيف��ة، واج��ب التحف��ظ، واج��ب 
الوظيف��ة،  كرام��ة  عل��ى  الحف��اظ 
ش��ائن  بمظه��ر  الظه��ور  حظ��ر 
االخت��اط  حظ��ر  ع��ام،  مح��ل  ف��ي 
بالمشبوهين واألسر سيئة السمعة.

وأجمل الباحث الس��لوك الذي يجب 
أن ينتهج��ه الموظ��ف األمن��ي، في 

ثاثة أنواع هي:
ويعن��ي . 1 المه��ذب:  الس��لوك 

االمتناع ع��ن تناول الخمر، ولعب 
واالمتن��اع  »القم��ار«،  الميس��ر 
الزم��اء،  عل��ى  االعت��داء  ع��ن 
خدم��ات  م��ن  والمس��تفيدين 

المرفق األمني.
ويعن��ي . 2 العفي��ف:  الس��لوك 

جرائ��م  اقت��راف  ع��ن  االمتن��اع 
االرتش��اء واالختاس واس��تغال 

النفوذ.
ويعن��ي . 3 الش��ريف:  الس��لوك 

االمتن��اع ع��ن ارتياد أماك��ن غير 
وق��ورة واالخت��اط بأفراد وأس��ر 
مش��بوهة، واالمتن��اع ع��ن إتيان 

أفعال مخلة بالحياء.
ويوض��ح الباح��ث أن عل��ى الموظف 
األمني أن يس��لك السلوك األخاقي 
ال��ذي ال تش��وبه ش��ائبة، وذل��ك ألن 
انتمائه للمرفق األمني يلزمه سلوكًا 
صارمًا يختلف تمامًا عن سلوك رجل 
الشارع، فهو يمثل الدولة بأدق تمثيل.

األخالقيات المهنية والجودة
ويطرح الباحث س��ؤااًل.. أيهما أس��بق 
العم��ل  ف��ي  المهني��ة  األخاقي��ات 
األمن��ي، أم برامج الجودة الش��املة.
وف��ي إجاب��ة ضمني��ة على الس��ؤال، 
الج��ودة  برام��ج  أن  الباح��ث  يوض��ح 

النوعية الش��املة مهمة ج��دًا ألنها 
تعتمد على خطوات علمية يس��هل 
إثبات صحتها ويمكن البرهنة عليها، 
إضاف��ة إل��ى أن نتائجه��ا ملموس��ة، 
فالعمل األمني هو عمل علمي في 
الدرجة األول��ى وليس عم��ًا ارتجاليًا 
أو فردي��ًا، وإنما هو عمل مؤسس��ي 
قائم على خط��ط ونظم وإجراءات 
ناجحة ج��رى تطبيقها في الس��ابق 
ويجري تحس��ينها بصفة مس��تمرة.

وي��رى الباحث أن األخاقيات المهنية 
للعم��ل األمن��ي هي األس��بق، معلًا 
ذل��ك ب��أن نظ��م وإج��راءات الجودة 
النوعية الش��املة في العمل األمني 
هي عبارة عن مبادئ وأس��س علمية 
يق��وم بتفعيله��ا العنص��ر البش��ري 
أن  موضح��ًا  األمن��ي،  المرف��ق  ف��ي 
هذا العنصر كلم��ا تحلى بأخاقيات 
عل��ى  تفعيله��ا  وج��رى  المهن��ة 
نف��وس رجال األم��ن ذاتهم طوعية 
واختي��ارًا، ورغب��ة واقتناع��ًا، فإنه��م 
لتقب��ل  اس��تعدادًا  أكث��ر  يكون��ون 
برامج الجودة النوعية الش��املة في 
يش��عرون  ألنه��م  األمن��ي،  العم��ل 
بأنها تتضمن مبادئ وأسس��ًا ترتقي 
بالخدمة األمنية للمستفيدين منها 
ف��ي  والمقيمي��ن  المواطني��ن  م��ن 
الب��اد، مؤك��دًا أن ه��ذه األخاقيات 
ضرورية للج��ودة ألنها تع��د الجانب 
الروح��ي ال��ذي يغذيه��ا ويعمل من 
أج��ل تس��هيل تفعيله��ا وتطويرها 
وإبداع��ًا. ابت��كارًا  أكث��ر  آف��اق  نح��و 

ويؤك��د الباح��ث بأن��ه ال يمك��ن فك 
المهني��ة  األخاقي��ات  بي��ن  االرتب��اط 
وبرام��ج الج��ودة النوعي��ة الش��املة، 
معل��ًا ذل��ك ب��أن االنفص��ال بينهما 
إضعافًا ل��كا الجانبين، فاألخاقيات 
لك��ي  عملي��ة  أس��س  إل��ى  تحت��اج 
ومنظم��ة  جماعي��ة  نتائ��ج  تعط��ي 
الج��ودة  برام��ج  أن  كم��ا  وفاعل��ة، 
الش��املة تحت��اج إل��ى عنصر بش��ري 

الموظف األمني البد أن يسلك 
السلوك األخالقي الذي ال 
تشوبه شائبة.. ألنه يمثل 

الدولة بأدق تمثيل
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يؤم��ن به��ا ويس��عى إل��ى تفعيلها 
وخدم��ة أجهزتها بانتظ��ام واطراد.

األخاقي��ات  أن  الباح��ث  ويوض��ح 
س��لوكية،  إبداع��ات  ه��ي  المهني��ة 
بينم��ا برامج ونظم الج��ودة النوعية 
الشاملة هي إبداعات تنظيمية، وأنه 
الس��لوكي  المكونين،  باتحاد هذين 
والتنظيمي، يمك��ن االرتقاء بالمرفق 
األمني ارتقاًء لم يسبق أن مر به في 

الماضي أو الحاضر.

آثار األخالقيات المهنية األمنية
يؤك��د الباح��ث أن تقري��ر االخاقيات 
المهني��ة األمنية وتنفيذها س��يترتب 
عليه أث��ار بالغ��ة الروعة، س��واء على 
مس��توى المرفق األمن��ي »داخليًا« أو 
على مس��توى الجمهور المس��تفيد 
»خارجي��ًا«،  األمني��ة  الخدم��ات  م��ن 
وتن��اول الباحث هذه اآلث��ار »الداخلية 
والخارجية« في مبحثين مس��تقلين.

م��ن  جمل��ة  الباح��ث  تن��اول  كم��ا 
بآث��ار  المتعلق��ة  الموضوع��ات 
األخاقي��ات المهني��ة األمني��ة، منها 
ف��ي  اإلنس��انية  العاق��ات  تعري��ف 
ف��ي  اإلنس��انية  العاق��ات  اإلدارة، 

اإلدارة اإلسامية، العاقات اإلنسانية 
ف��ي اإلدارة المعاصرة، التزامات رجل 

األمن تجاه الجمهور.
وفي نهاية الباب األول، أوجز الباحث 
ما توصل إليه في عدة نقاط أهمها: 
أن األخاقي��ات المهني��ة األمنية ذات 
جذور إس��امية، موضحًا أننا في بلد 
مس��لم، تس��تمد األخ��اق قواعدها 
مباش��رة م��ن الدي��ن الحني��ف، ومن 
ث��م تتدخ��ل النية في تقري��ر العمل، 
كم��ا خلص الباحث إلى أن من ش��أن 
إقرار األخاقي��ات المهنية وتنفيذها 
في مرفق األمن، أن تصبح العاقات 
اإلنس��انية الرش��يدة بين رج��ال األمن 
آث��ار  أن  كم��ا  محسوس��ة،  ظاه��رة 
هذه األخاقي��ات تمتد إلى الجمهور 
المس��تفيد من خدمات رجال األمن، 
فيكون الرض��ا االجتماعي العام هو 
الس��مة البارزة لخدمات هذا المرفق 

الحيوي.

تكوين أخالقيات المهنة األمنية 
وتنميتها

يوض��ح الباحث ف��ي الب��اب الثاني أن 
تكوي��ن أخاقي��ات المهن��ة األمني��ة 

وتنفي��ذ  إع��داد  يقتض��ي  وتنميته��ا 
وتفعي��ل  صالح��ة،  إداري��ة  نظ��م 
الرقابة الداخلي��ة والخارجية، ووجود 
نظم تأديبي��ة وجزائي��ة فاعلة، وقد 
أف��رد الباح��ث ثاث��ة فص��ول تن��اول 
متعلق��ة  موضوع��ات  ع��دة  فيه��ا 
الفص��ول  وتضمن��ت  الب��اب،  به��ذا 
الثاثة س��تة مباحث، حملت عناوين: 
للوظيف��ة  المرش��ح  اختي��ار  ُحس��ن 
األمنية، س��ن ميثاق أخاقيات مهنة 
الق��دوة  القي��ادة  وتنفي��ذه،  األم��ن 
الحس��نة، تنمي��ة الوالء المؤسس��ي، 
نظ��ام  التدري��ب،  وإع��ادة  التدري��ب 
الحوافز المالي��ة والمعنوية الفاعلة.

ولخص الباحث الباب الثاني في عدة 
نقاط أبرزها:

الموظ��ف األمني إم��ا أن يمارس . 1
أعمال وظيفية بش��كل صحيح، 
األنظم��ة  ل��ه  ترس��مها  كم��ا 
واللوائح األمنية واإلدارية األخرى 
ذات الصل��ة، ويلت��زم بأخاقيات 
ه��و  وه��ذا  األمني��ة،  المهن��ة 
المتوقع منه ابتداًء وانتهاًء، وإما 
يجنح نحو اقتراف أفعال هي من 
قبيل الجرائ��م الجنائية المخلة 
بالش��رف، س��واء أثن��اء ممارس��ة 
مهنت��ه، أو أن يس��تغل امتيازات 
وظيفت��ه بغ��رض الحصول على 
وج��ه  دون  ش��خصية  مناف��ع 
ال  الموظ��ف  ه��ذا  ومث��ل  ح��ق، 
تقف الس��لطة األمنية متفرجة 
وإنم��ا  المع��وج،  س��لوكه  إزاء 
تب��ادر إل��ى الض��رب بش��دة إل��ى 
حد ق��د يص��ل إل��ى اس��تئصاله 
من المرف��ق األمني، فالمرش��ح 
للوظيف��ة األمنية ه��و من يحوز 
الس��يرة  ُحس��ن  ش��رط  عل��ى 
والس��لوك، ولم يس��بق الحكم 
علي��ه بجريم��ة مخلة بالش��رف.

النشأة األولى الس��ليمة والتربية . 2
تس��همان  للف�����رد  الرش��يدة 

135 العدد )7(

�شوال 1436هـ . يوليو 2015م

دراسات أمنية



ف��ي صيرورت��ه مواطن��ًا صالحًا، 
ف��إن انتق��اء المرش��ح للوظيفة 
األمنية وف��ق معايير موضوعية 
وأخاقي��ة ستس��مح لتوقعاتن��ا 
ب��أن تك��ون إيجابي��ة بش��أن هذا 

الموظف.
ألخاقي��ات . 3 مي�ث����اق  إع���داد  إن 

وتنفي��ذه  األمني��ة  الوظيف��ة 
مسألة في غاية األهمية، وذلك 
لك��ي يتع��رف رجل األم��ن على 
مبادئ وأس��س األخاقيات التي 
ينبغ��ي أن يتحلى بها، فا تكون 
هذه األخاقيات مح��ل اجتهاد 
أو غموض أو جه��ل، وإنما تصبح 

نصوصًا واضحة وصريحة.
كلم��ا كان القائ��د األمني قدوة . 4

حس��نة لزمائه ومرؤوسيه في 
الش��خصي  وس��لوكه  أخاق��ه 
والوظيف��ي واالجتماع��ي، تقيد 

المرؤوسين بأخاقياته.
المالي��ة . 5 الحواف������ز  إن نظ�����ام 

للعم��ل  ض�����روري  والمعنوي��ة 
الوظيفي.

إن الرقاب��ة الداخلي��ة والخارجية . 6

ضروري��ة لتأثيره��ا عل��ى ق��رارات 
وأعمالهم،  األمنيين  الموظفين 
س��تجري  فاعلة  رقاب��ة  فب��دون 
األمور خاف االهداف المرسومة 

أو أدنى منها.

توصيات الدراسة
أوص��ى الباحث ف��ي نهاية دراس��ته 

بمجموعة توصيات أبرزها:
ضرورة االهتمام باختيار المرشح . 1

للوظيف��ة األمنية وف��ق معايير 
موضوعي��ة عادلة، والعمل على 
تدريبه وتأهيله كي يتهيأ للقيام 
بعمل��ه بدق��ة وأمان��ة وس��رعة.

ض��رورة أن يتعام��ل رج��ل األمن . 2
مع المس��تفيدين م��ن خدمات 

مرفق��ه، كما يج��ب أن يتعامل 
م��ع المتهمي��ن والمحكومي��ن 
بأدب جم، ألن س��لوكه الفاضل 
س��نعكس عل��ى س��معة ه��ذا 

المرفق.
ضرورة أن يكون ميثاق األخاقيات . 3

ومفص��ًا. واضح��ًا  األمني��ة 
»ميث��اق . 4 م��ادة  إدخ��ال  ض��رورة 

»آداب  أو  األمني��ة«  األخاقي��ات 
جمي��ع  ف��ي  األمن��ي«  العم��ل 
مراحل الدراس��ات األمنية س��واء 

لألفراد أو الضباط.
بميث��اق . 5 النظ��ر  إع��ادة  ض��رورة 

األخاقي��ات المهنية كل خمس 
مراجع��ًة  ومراجعت��ه  س��نوات، 
المواثي��ق  ض��وء  ف��ي  دقيق��ة 
الجدي��دة  األمني������ة  األخاقي��ة 
نط��اق  ف��ي  س������واء  الص��ادرة، 
األقطار العربي��ة أو في منظمة 

األمم المتحدة.
ضرورة إعادة التدريب كل سنتين . 6

أو ثاث س��نوات كحد أقصى، إذ 
أن معلوم��ات الموظ��ف األمني 

تتآكل بمرور الزمن.
العقوب��ات . 7 تصب��ح  أن  ض��رورة 

التأديبي��ة والجنائية آخ��ر العاج، 
فاستخدام السلطة التأديبية أو 
الجزائية المفرط، أو بدون مسوغ 
منطق��ي أو نظامي ي��ؤدي إلى 

أوخم العواقب.
ضرورة تلبي��ة حقوق رجال األمن . 8

قب��ل  الش��رعية  واحتياجاته��م 
واجباته��م. ب��أداء  مطالبته��م 

األخالقيات المهنية األمنية 
ذات جذور إسالمية.. وألننا 

في بلد مسلم فإننا نستمد 
قواعد األخالق من الدين 

الحنيف

البد أن تصبح العالقات 
اإلنسانية الرشيدة بين رجال 

األمن ظاهرة محسوسة.. 
ألن آثارها تمتد إلى الجمهور 
المستفيد من خدمات رجال 

األمن
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�ملقدم / خالد بن �شعيد �لزهر�ين
  مدير �إد�رة �لعالقات و�لإعالم 

هنيئًا 
للشهداء

هم خير الناس منزلًة عند اهلل.. دماؤهم مس��ك.. وهم 
م��ن ُأمن��اء اهلل في خلق��ه.. أرواحهم في أج��واف طيور 
أخض��ر لونها تِرد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب 
في ظ��ل الع��رش.. يأمنون م��ن الصعق��ة.. ويأمنون من 
الف��زع األكب��ر.. وُيش��ّفعون في س��بعين م��ن أقاربهم.. 
ويزوج��ون باثنتين وس��بعين م��ن الحور العين.. يلبس��ون 
ت��اج الوق��ار، الياقوته فيه خي��ر من الدنيا وم��ا فيها.. هم 
أول م��ن يدخل��ون الجن��ة.. يكلمه��م اهلل دون حج��اب.. 
يس��كنون الف��ردوس األعلى ف��ي خيمة تح��ت العرش.. 
إنهم الشهداء في سبيل اهلل عز وجل.. وهذا بعض مما 

شرفهم اهلل به واختصهم به دون عباده. 
فالش��هادة كما يق��ول اإلمام الس��بكي: حالة ش��ريفة 
تحص��ل للعب��د عن��د الم��وت لها س��بب وش��رط ونتيجة. 
وأعلى صور الش��هادة هي القتل في سبيل اهلل عز وجل، 

وفيه��ا يق��ول اهلل تعال��ى: زب گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہرب. 

آل عمران: 170-169.
والشهداء كلهم يشهدون ويرون كرامة اهلل لهم عند 
الموت، ولذا سموا شهداء. ونتيجة الشهادة هي مغفرة 

الذنوب لحديث: )يغفر اهلل للشهيد كل ذنب إال الدين(. 
إن اهلل ع��ز وج��ل ق��د نادان��ا إلى الب��ذل في س��بيله، قال 

ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   زب  تعال��ى: 
ەئوئ  رب  البق��رة: 245، وقال تعالى:  زب گ  گ  گ  گڳ  
ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   رب المزمل: 20.

 فتسابق المؤمنون في هذا المضمار المبارك فهذا يبذل 
اآلالف من الرياالت وآخر يتصدق بنصف ماله أو ثلثه أو كل 
ثروت��ه، وذاك يعد بالكثير من اإلعان��ات والهبات، وآخر قد 
أوقف نفس��ه وفرغها في أعم��ال البر والخير، يبذل وقته 
في نفع المسلمين إغاثًة ودعوًة وتعليمًا، وكلهم على 
خي��ٍر - إن ش��اء اهلل - لكن هناك صنف م��ن الناس هانت 
هم ُمَتُع الحياة وزخرفها، ولم  عليهم ُدنياهم ولم تُغرَّ
ينال منه��م الخوف على الذريَّة والعيال، س��لكوا طريقًا 
جب��ن عنه الكثير، فقد علم��وا أن العمر محدود والطريق 
طويل، فاختاروا أرفَع المقامات وتس��نَّموا ُذَرى اإلس��ام، 
لق��د علموا أن أغل��ى ما يملكه اإلنس��ان روح��ه التي بين 
جنبي��ه، فقدموه��ا قربان��ًا إل��ى ربه��م، أراق��وا دماءهم 
طمع��ًا فيما عن��د اهلل بع��د أن س��معوا قوله ع��ز وجل: 

زب  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   
ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   رب التوب��ة: 111.
إن ثم��ن الش��هادة في س��بيل اهلل ه��و الجن��ة.. هذا هو 
وع��د اهلل للش��هداء، فم��ا أعظمه م��ن بيع وم��ا أعظمه 
من ربح.. هلل درهم. ما أش��جعهم.. لقد غادروا بيوتهم، 
وهجروا نس��اءهم، وفارقوا أوالدهم وخانهم يطلبون 
ما عند اهلل، ترك��وا لذيذ الفراش ورغ��د العيش وخاَطُروا 
بأنُفِس��هم في س��بيل اهلل ال يهاب��ون الم��وت.. ما أقوى 
قلوبه��م.. ه��ؤالء هم الش��هداء في س��بيل اهلل.. وهذا 

وعد اهلل الحق لهم.. فهنيئًا لهم.
 وفي األيام الماضية استشهد بعض أبناء وطننا الحبيب 
دفاع��ًا ع��ن حدودنا ف��ي مواجه��ة ميلش��يات الحوثي، 
كما استش��هد زميلنا الجندي ماجد ب��ن عايض الرفاعي 
الغامدي، أحد أفراد قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض 
ال��ذي اسُتش��هد أثن��اء أداء عمله عندما تعرض��ت دوريته 
التابع��ة ألمن المنش��آت إلط��اق نار من س��يارة مجهولة 

مما نتج عنه وفاته.
لق��د أدى ش��هداء الوطن واجبهم بش��رف ف��ي حماية 
اهلل..  س��بيل  ف��ي  وقتل��وا  الحبي��ب،  وطنن��ا  وحراس��ة 
ونحتسبهم جميعًا عند اهلل شهداء.. وجزاءهم المنتظر 
ب��إذن اهلل كم��ا وعده��م اهلل هو الجن��ة.. فهنيئ��ًا لهم.

رحم اهلل ش��هداء الوطن وغفر لهم.. وحمى اهلل وطننا 
الحبيب من كل سوء، وأدام علينا نعمة األمن واالستقرار 

في ظل قيادتنا الحكيمة.  
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