




اللواء الركن / �سعد بن حممد املاجد
ق�ئد قوات اأمن املن�ش�آت

ق�له� امللك الكرمي ق�ئد الأمة و�ش�حب الهمة خ�دم 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
اجلمعة  يوم  ظهر  الكرمي  الويف  ال�شعب  خم�طب�ً 
املوافق للث�لث ع�شر من ربيع الث�ين من ع�م 1432هـ .
املوجزة يف  ردده� يحفظه اهلل ثالث مرات يف كلمته 
مع�نيه�  يف  ال�ش�فية  ال�ش�ملة  وعب�راته�  مفرداته� 

ومراميه� واأبع�ده� .
يف املرة الأوىل ق�له� امللك املحب ل�شعبه املحبوب منهم 
اأن  موؤكداً  بهم  فخوراً  الوطن  اأبن�ء  ك�فة  خم�طب�ً 
املفردات تعجز عن و�شفهم ، ُم�شهداً الت�ريخ م�شتكتب�ً 
الأقالم ، ومر�شخ�ً يف ذاكرة الوطن اأنهم ك�نو بعد اهلل 
واأنهم   ، العزيز  الوطن  لهذا  والوحدة  الأم�ن  �شم�م 
و�شالبة  ب�لولء  واخلي�نة  ب�حلق  الب�طل  �شفعوا 

الإرادة املوؤمنة .
وق�له� - اأيده اهلل - بن�شره يف املرة الث�نية خم�طب�ً 
العلم�ء يف البالد ) داخل هيئة كب�ر العلم�ء وخ�رجه� ( 
الذين وقفوا �شف�ً واحداً ملواجهة �شوت الفرقة ودع�ة 
الوطنية  الدينية  الوقفة  هذه  لهم  مقدراً  الفتنة 
ال�ش�دقة ، كم� مل ين�شى - حفظه اهلل - مفكري الأمة 
الدين  اأعداء  نحور  يف  �شه�م�ً  ك�نو  الذين  وكت�به� 

والوطن والأمة .
الق�ئد  خ�طب  الت�أثري  ب�لغة  كرمية  ملكية  وبلفتة 
البوا�شل يف  الرج�ل  الع�شكرية  القوات  لك�فة  الأعلى 
القط�ع�ت الع�شكرية خ��ش�ً ب�لذكر رج�ل الأمن يف وزارة 
الداخلية موؤكداً اأنهم درع هذا الوطن واليد ال�ش�ربة 
. وا�شتقراره  ب�أمنه  امل�ش��س  نف�شه  له  ت�شول  لكل من 
الراعي  الأب  الإن�ش�ن  امللك  ق�له�  الث�لثة  املرة  ويف 
خم�طب�ً ك�فة اأبن�ء الوطن موؤكداً احلقيقة الن��شعة 
ب�أن اهلل بعلم اأنهم يف قلبه الكبري يحملهم دائم�ً يع�ي�س 
اآلمهم واآم�لهم ، وي�شتمد العزم والعون والقوة من 

أيها الشعب الكريم

اهلل ثم منهم ، خ�مت�ً هذه الكلمة الت�ريخية ب�ل�شالم 
كم� بداأه� ب�ل�شالم ومذكراً اجلميع ب�أن لين�شوه من 

الدع�ء .
اأوامر  الكرمية  امللكية  الأوامر  ذلك  بعد  توالت  ثم 
اإمتداداً  ج�ءت  التي  والبن�ء  والوف�ء  والعط�ء  اخلري 
مل� يوليه - حفظه اهلل - لهذا الوطن وك�فة اأبن�ئه من 
رع�ية واأهتم�م وحر�ش�ً على حتقيق م� فيه اخلري كل 
. وقدرته  اهلل  بحول  وم�شتقبلهم  حل��شرهم  اخلري 
امللك  اأيه�  نعم   ، ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  ي�  نعم 
وغريهم  الوطن  هذا  اأبن�ء  ين�ش�ك  ولن  مل  الكرمي 
من املقيمني على اأر�شه الطيبة من الدع�ء ، واآخرين 
اأح�شب  الع�مل  اأنح�ء  ك�فة  يف  يعلمهم  اهلل  لنعلمهم 
بي�ش�ء  اأي�ٍد  من  لك  مل�  الدع�ء  من  ين�شوك  لن  اأنهم 

على كثري من بني الإن�ش�ن يف كل مك�ن .
يحفظك  ب�أن  �ش�دقة  خمل�شة  بقلوب  لك  ندعو 
نعمة  عليك  ويدمي  لتن�م  التي  بعينه  ويرع�ك  اهلل 
ويعز  ب�لإ�شالم  يعزك  واأن   ، الع�فية  ولب��س  ال�شحة 
الإ�شالم بك واأن ي�أخذ بيدك مل� فيه اخلري وال�شالح 
يحقق  اأن  قدرته  جلت  املوىل  وندعو  والعب�د  للبالد 
على يديك كل م� ت�شبوا اإليه وكل م� حتب اأن يتحقق 
لهذا الوطن الغ�يل واأبن�ئه من رقي وتقدم وعز �شوؤد .
اأزرك بويل عهدك الأمني �ش�حب ال�شمو  واأن ي�شدد 
امللكي الأمري �شلط�ن بن عبدالعزيز والن�ئب الث�ين 
عبدالعزيز  بن  ن�يف  الأمري  امللكي  ال�شمو  �ش�حب 
حفظكم اهلل جميع�ً و�شدد على طريق اخلري خط�كم 

واأدام لكم العز والتمكني .  
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املو�شوع�ت التي تن�شر يف املجلة تعرب عن وجهة نظر ك�تبيه�ول تعرب عن راأي 
املجلة اأو قوات اأمن املن�ش�آت ويتحمل الك�تب امل�شوؤولية العلمية والق�نونيةعم� 

يرد يف مق�لته من معلوم�ت

خادم الحرمين الشريفين .. حمدًا هلل على سالمتكم

ملف خاص بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى 

أرض الوطن 

األمير محمد بن نايف : 

للمجندين السادسة  الدورة  بتخريج  القوات  احتفال  يرعى 

سمو النائب الثاني :

عودة خادم الحرمين الشريفين سالمًا معافى هو كل ما كان 

يرجوه الجميع من اهلل عز وجل 

امل�شرف الع�م
ق�ئد قوات اأمن املن�ش�آت

اللواء الركن / �سعد بن حممد املاجد

رئي�س التحرير 
مدير اإدارة العالق�ت الع�مة - املكلف
رائد / خالد بن �سعيد الزهراين

مدير التحرير
مدير �شعبة الإعالم

مالزم اأول / عبداهلل بن �سالح احلربي

�شكرتري التحرير
 رقيب / عطية بن علي حمن�سي

وكيل رقيب / عبداهلل بن عايد العتيبي

الت�شوير 
وكيل رقيب/ خالد عبداهلل القي�سي
وكيل رقيب / عقيل مرفوع ال�سمري

عريف / نا�سر مفرح ال�سريعي
اإنت�ج

امتياز اإعالين ون�سر وتوزيع
ت�سميم وحترير واإخراج وطباعة

هاتف 2067725 1 +966 فاك�س 2067703 1 +966
�س.ب:  الريا�س 220346 الرمز الربيدي 11311

جميع احلقوق حمفوظة

ف�سلية - اأمنية - ثقافية
ت�سدرها اإدارة العالقات العامة بقوات اأمن املن�ساآت

4

21

39

��� ������ 4.indd   2 24/05/2011   02:18:45 �
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ملف العدد

خادم الحــرمين الشريفين ..        حمــــداً هلل على سالمتكم

4

بحف��اوة بالغ��ة ا�ستقبل اأبن��اء الوطن خ��ادم احلرمني 
ال�سريف��ني املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز � يحفظ��ه 
اهلل � بع��د عودت��ه �سامل��ًا معاف��ى م��ن رحلت��ه العالجية 
الناجح��ة, وعم��ت مظاه��ر الفرح��ة والبهج��ة اأرجاء 
الوط��ن احتفااًل بهذه اللحظ��ة التاريخية التي �ستزال 
واكب��ت  وق��د  واملواط��ن,  الوط��ن  ذاك��رة  يف  حمف��ورة 
اأي��ده   � الع��ودة امليمون��ة خل��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني 
اهلل � اإ�س��دار العدي��د من االأوامر امللكي��ة الكرمية التي 
وا�ستهدف��ت  ال�سع��ودي,  املجتم��ع  طبق��ات  كل  �سمل��ت 
حتقي��ق املعي�س��ة الكرمي��ة للمواط��ن ال�سع��ودي, حيث 
ا�ستقب��ل املواطنون االأوامر امللكي��ة الكرمية مبزيد من 
الفرح��ة واال�ستب�سار والعرفان والوف��اء لقائد االأمة.
وق��د خ�س�ست جملة  ملفًا خا�س��ًا لر�سد ومتابعة 
احتف��اء الوط��ن بع��ودة خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني  يف 

ال�سفحات التالية ...
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خادم الحــرمين الشريفين ..        حمــــداً هلل على سالمتكم
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• خادم الحرمين الشريفين لجموع المستقبلين : 	
السالم  من  تمكنت  ما  ألني  وآسف   .. أشكركم 

عليكم فردًا فردًا 

6

ملف العدد

الوطن يحتفي بعــودة خــــــــــــــــــــادم الحرمين سالمًا معافى 

الري��س ـ وا�س
و�شـــل بحفـــظ اهلل ورع�يتـــه خ�دم احلرمني ال�شـــريفني امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل �شـــعود اإىل الري��س بعد ظهر 
يـــوم الأربعـــ�ء 20 ربيـــع الأول 1432 هــــ املوافـــق 23 فربايـــر 2011 م، ق�دمـــ�ً من خـــ�رج اململكة بعد رحلـــة عالجية تكللت

- وهلل احلمد - ب�لنج�ح.
وك�ن يف ا�شـــتقب�ل امللـــك املفـــدى لدى و�شـــوله مط�ر امللـــك خ�لد الدويل اأخوه جاللة امللك حمد بن عي�شـــى اآل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحرين ال�شـــقيقة و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري بنـــدر بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري 
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الوطن يحتفي بعــودة خــــــــــــــــــــادم الحرمين سالمًا معافى 

�شـــلط�ن بن عبدالعزيز اآل �شـــعود ويل العهد ن�ئب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدف�ع والطريان واملفت�س الع�م.

كم� ك�ن يف ا�شـــتقب�له - اأيده اهلل - �ش�حب ال�شمو الأمري 
حممـــد بـــن عبـــداهلل بـــن جلـــوي و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي 
الأمـــري فهـــد بن حممد بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو 
الأمـــري فهـــد بـــن م�شـــ�ري بـــن جلـــوي و�شـــ�حب ال�شـــمو 
الأمري بندر بن حممد بن عبدالرحمن و�ش�حب ال�شمو 

امللكـــي الأمـــري متعـــب بـــن عبدالعزيـــز و�شـــ�حب ال�شـــمو 
الأمـــري عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�شـــ�عد اأمري منطقة 
احلدود ال�شـــم�لية و�شـــ�حب ال�شـــمو الأمـــري عبداهلل بن 
حممـــد بـــن عبدالعزيـــز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري 
بدر بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري ن�يف 
ابـــن عبدالعزيز اآل �شـــعود الن�ئب الثـــ�ين لرئي�س جمل�س 
الـــوزراء وزير الداخلية و�شـــ�حب ال�شـــمو الأمري في�شـــل 
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ابـــن تركي بـــن عبداهلل و�شـــ�حب ال�شـــمو الأمري في�شـــل 
ابن تركي بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري 
�شـــلم�ن بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة الري��س و�شـــ�حب 
ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري بنـــدر بـــن خ�لـــد بـــن عبدالعزيـــز 
و�شـــ�حب ال�شمو الأمري عبداهلل بن تركي بن عبدالعزيز 
و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري عبـــداهلل بـــن خ�لـــد بـــن 
عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شمو امللكي الأمري خ�لد الفي�شل 
ابـــن عبدالعزيـــز اأمـــري منطقـــة مكـــة املكرمـــة و�شـــ�حب 
ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري عبدالإله بن عبدالعزيز م�شت�شـــ�ر 
خ�دم احلرمني ال�شـــريفني و�ش�حب ال�شمو امللكي الأمري 

الري��ـــس  اأمـــري منطقـــة  ن�ئـــب  بـــن عبدالعزيـــز  �شـــط�م 
و�ش�حب ال�شمو امللكي الأمري اأحمد بن عبدالعزيز ن�ئب 
وزيـــر الداخليـــة و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري م�شـــهور 
ابن عبدالعزيز واأع�شـــ�ء الوفد الر�شـــمي املرافق جلاللة 
ملـــك مملكـــة البحريـــن واأ�شـــح�ب ال�شـــمو امللكـــي اأمـــراء 
املن�طق واأ�شـــح�ب ال�شـــمو امللكي الأمراء و�شـــم�حة مفتي 
عـــ�م اململكـــة ومعـــ�يل رئي�س جمل�س ال�شـــورى واأ�شـــح�ب 
الف�شـــيلة العلمـــ�ء وامل�شـــ�يخ واأ�شـــح�ب املعـــ�يل الـــوزراء 
وكبـــ�ر امل�شـــوؤولني مـــن مدنيني وع�شـــكريني وجمع غفري 

من املواطنني .

ملف العدد
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وقـــد اأعرب خ�دم احلرمني ال�شـــريفني امللـــك عبداهلل بن 
عبدالعزيـــز اآل �شـــعود - حفظـــه اهلل - عـــن �شـــكره جلميع 
واأبن�ئـــي  "اإخـــواين   :  - اهلل  اأيـــده   - وقـــ�ل  م�شـــتقبليه 
امل�شـــتقبلني : اأ�شكركم واآ�شف لأين م� متكنت من ال�شالم 
عليكـــم .. مـــع حتي�تـــي لكم فـــرداً فـــرداً، وكذلك ال�شـــعب 
ال�شـــعودي الـــويف احلبيـــب اإىل قلبـــي مـــن رجـــ�ل ون�شـــ�ء 
واأطف�ل ، اأ�شكرهم واأمتنى لهم التوفيق وال�شحة واأطلب 
من املوىل عز وجل اأن يوؤتيهم اإن �ش�ء اهلل ال�شحة والع�فية 
لكـــم". اأعم�لهـــم، و�شـــكراً  اأقوالهـــم ويف  اأبدانهـــم ويف  يف 
خلـــ�دم  ورد  ب�قتـــي  وطفلـــة  طفـــل  قـــدم  ذلـــك  عقـــب 
ثـــم  الكـــرمي  مبقدمـــه  ترحيبـــ�ً  ال�شـــريفني  احلرمـــني 
توجـــه - اأيـــده اهلل - اإىل ق�شـــره الع�مر يف موكب ر�شـــمي 
فيمـــ� ك�نـــت الفـــرق ال�شـــعبية تـــوؤدي العر�شـــة ال�شـــعودية 
الوطـــن. اأر�ـــس  اإىل  مع�فـــ�ً  �شـــ�مل�ً  بعودتـــه  ابته�جـــ�ً 
كم� ا�شـــطفت على ج�نبي الطريق التي ازدانت ب�لأعالم 
واللوحـــ�ت الرتحيبية جموع مـــن املواطنني الذين ك�نوا 
يحملون اأعالم اململكة و�شـــور خ�دم احلرمني ال�شريفني 

وهـــم يحيونـــه ويرددون الأن��شـــيد مرحبني بـــه فيم� ك�ن 
- اأيـــده اهلل - يب�دلهم التحية ملوح�ً لهم بيده الكرمية.
وقـــد و�شـــل يف معيـــة خ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني كل من 
وزيـــر  الفي�شـــل  �شـــعود  الأمـــري  امللكـــي  ال�شـــمو  �شـــ�حب 
اخل�رجيـــة و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري مقـــرن بـــن 
عبدالعزيز رئي�س ال�شـــتخب�رات الع�مة و�شـــ�حب ال�شمو 
الأمـــري في�شـــل بـــن عبـــداهلل بـــن حممـــد وزيـــر الرتبيـــة 
بـــن  متعـــب  الأمـــري  امللكـــي  ال�شـــمو  و�شـــ�حب  والتعليـــم 
عبـــداهلل ابـــن عبدالعزيـــز وزيـــر الدولـــة ع�شـــو جمل�ـــس 
الوزراء ورئي�س احلر�س الوطني و�شـــ�حب ال�شمو الأمري 
تركـــي بـــن عبداهلل بـــن حممد م�شت�شـــ�ر خـــ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري عبدالعزيـــز 
بـــن عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز م�شت�شـــ�ر خـــ�دم احلرمـــني 
ال�شـــريفني و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري من�شـــور بن 
ن��شر بن عبدالعزيز م�شت�ش�ر خ�دم احلرمني ال�شريفني 
و�شـــ�حب ال�شـــمو الأمـــري الدكتـــور بنـــدر بـــن �شـــلم�ن بن 
حممـــد م�شت�شـــ�ر خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني و�شـــ�حب 

��� ������ 4.indd   9 24/05/2011   02:19:00 �



ملف العدد

10

ال�شـــمو امللكـــي الأمري م�شـــعل بن عبداهلل بـــن عبدالعزيز 
اأمري منطقة جنران و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي املقدم طي�ر 
ركـــن تركي بـــن عبداهلل بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو 
امللكي الأمري من�شور بن عبداهلل بن عبدالعزيز و�ش�حب 
ال�شـــمو امللكـــي الأمري م�جد بـــن عبداهلل بـــن عبدالعزيز 
و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري �شـــعد بـــن عبـــداهلل بـــن 
عبدالعزيـــز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري م�شـــهور بن 
عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري 
بـــدر بـــن عبداهلل بـــن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي 
الأمري �شـــلط�ن بن عبداهلل بـــن عبدالعزيز ومع�يل وزير 
امل�ليـــة الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شـــ�ف ومع�يل 
وزيـــر ال�شـــحة الدكتور عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز الربيعة 
وال�شيخ م�شعل العبداهلل الر�شيد ومع�يل رئي�س الديوان 
امللكي الأ�شـــت�ذ خ�لد بـــن عبدالعزيـــز التويجري ومع�يل 
رئي�ـــس املرا�شـــم امللكيـــة الأ�شـــت�ذ حممد بـــن عبدالرحمن 
خلـــ�دم  اخل��شـــة  ال�شـــوؤون  رئي�ـــس  ومعـــ�يل  الطبي�شـــي 
احلرمـــني ال�شـــريفني الأ�شـــت�ذ اإبراهيم بـــن عبدالرحمن 
الط��شـــ�ن ومع�يل ق�ئد احلر�س امللكـــي الفريق اأول حمد 

بـــن حممـــد العوهلـــي ومعـــ�يل املديـــر العـــ�م التنفيـــذي 
لل�شـــوؤون ال�شـــحية ب�حلر�س الوطني وامل�شرف الع�م على 
العيـــ�دات امللكية الدكتور بندر بن عبداملح�شـــن القن�وي.
بـــن  عبـــداهلل  امللـــك  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم  وك�ن 
عبدالعزيز اآل �شـــعود قد غ�در - بحفظ اهلل ورع�يته - يف 
وقت مبكر من ال�شـــب�ح مدينة الدار البي�شـــ�ء يف اململكة 

املغربية ال�شقيقة.
امللكـــي  ال�شـــمو  �شـــ�حب   - اهلل  اأيـــده   - وداعـــه  يف  وك�ن 
الأمـــري تركي الفي�شـــل بن عبدالعزيز و�شـــ�حب ال�شـــمو 
امللكـــي الأمـــري �شـــعود بـــن ن�يـــف بـــن عبدالعزيـــز �شـــفري 
و�شـــ�حب  اأ�شـــب�ني�  لـــدى  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم 
ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري خ�لـــد بـــن طـــالل بـــن عبدالعزيز 
عبدالواحـــد  املغربـــي  النـــواب  جمل�ـــس  رئي�ـــس  ومعـــ�يل 
الرا�شـــي ووايل الـــدار البي�شـــ�ء الكـــربى حممـــد حلـــب 
و�شـــفري خ�دم احلرمني ال�شـــريفني لدى املغرب الدكتور 
ال�شـــف�رة. واأع�شـــ�ء  الب�شـــر  عبدالرحمـــن  بـــن  حممـــد 
حفـــظ اهلل خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني ومتعه ب�ل�شـــحة 

والع�فية.
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خادم احلرمني ال�سريفني خالل حديثه للتلفزيون ال�سعودي

خادم احلرمني ال�سريفني ملوحًا بيده الكرمية جلموع م�ستقبليه

��� ������ 4.indd   12 24/05/2011   02:19:09 �



13

موكب خادم احلرمني ال�سريفني يف طريقه اإىل الق�سر امللكي

خادم احلرمني ال�سريفني حلظة و�سوله اإىل الق�سر امللكي العامر
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ملف العدد

من  جمموعة   � اهلل  حفظه   � عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر 
اأ�سباب احلياة الكرمية للمواطنني وتخفيف االأعباء  اإىل توفري  امللكية التي تهدف  االأوامر 

عليهم, وقد جاءت اأوامر خادم احلرمني - اأيده اهلل - 
لتج�سد معاي�سته - حفظه اهلل - لتطلعات املواطنني وتلم�س احتياجاتهم.

وقد ا�ستقبل املواطنون هذه االأوامر امللكية الكرمية مبزيد من الفرحة والبهجة واال�ستب�سار.
وتركزت اأوامر خادم احلرمني ال�سريفني - يحفظه اهلل - حول النقاط التالية:

14

أوامر ملكية تجسد معايشة “قـائـد األمـة”
لتطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم
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• دعم راأ�صمال �صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال.	
• اإقرار اإعانة مالية م�ؤقتة لل�صباب الباحث عن العمل يف اإطار حل عاجل ومرحلي مل�صكلة البطالة. 	
• فردًا.	  )15( اإىل  اأفراد   )8( من  االجتماعي  ال�صمان  ي�صملها  التي  االأ�صرة  يف  االأفراد  لعدد  االأعلى  احلد  رفع 
• زيادة خم�ص�ص االإعانات التي تقدم للجمعيات اخلريية بن�صبة %50.	
• اأعداد خريجي اجلامعات املعدين للتدري�ص.	 ت�صكيل جلنة عليا برئا�صة �صم� النائب الثاين مل�اجهة م�صكلة تزايد 
• تثبيت بدل غالء املعي�صة.	
• اإن�صاء جهاز »برنامج الت�ا�صل واملتابعة« ل�ص�ؤون امل�اطنني يف الدي�ان امللكي ودعمه بـ 300 م�ظف.	
• )10( ماليني ريال لكل ناد  ريا�صي من اأندية الدوري املمتاز و)5 (ماليني ريال الأندية الدرجة االأوىل وملي�نا ريال 	

لبقية االأندية.
• دعم اجلمعيات املهنية بع�صرة ماليني ريال لكل جمعية.	
• �صم الطالب املبتعثني على ح�صابهم اخلا�ص يف عدد من التخ�ص�صات اإىل برنامج خادم احلرمني ال�صريفني لالبتعاث.	
• العف� عن �صجناء احلق العام.	
• اإقرار الئحة جديدة حتت م�صمى »الئحة احلق�ق واملزايا«.	

كما اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - اأيده اهلل - اأوامر ملكية 
جديدة يوم اجلمعة 13 ربيع االآخر 1432ه� املوافق 18 مار�س 2011م , فيما يلي ملخ�س لها :

• راتب �صهرين مل�ظفي الدولة ومكافاأة �صهرين للطالب .	
• 2000 ريال للباحثني عن عمل .	
• 3000 ريال احلد االأدنى لرواتب عاملي الدولة .	
• تخ�صي�ص 250 مليارًا لبناء ن�صف ملي�ن وحدة �صكنية .	
• رفع القر�ص العقاري اإىل 500 األف ريال .	
• اإن�صاء هيئة وطنية ملكافحة الف�صاد .	
• اعتماد 16 مليار ريال الإن�صاء مدن طبية .	
• رفع مت�يل امل�صت�صفيات اخلا�صة اإىل 200 ملي�ن .	
• اإحداث 60 األف وظيفة ع�صكرية لـ " وزارة الداخلية " .	
• رفع ال�ظائف الع�صكرية اإىل الرتبة التالية .	
• مناق�صة " املالية " للجهات الع�صكرية ب�صاأن اأي م�صتحقات .	
• دعم هيئة االأمر باملعروف بـ 200 ملي�ن ريال .	
• دعم جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي بـ 200 ملي�ن ريال .	
• دعم مكاتب الدع�ة واالإر�صاد بـ 300 ملي�ن ريال .	
• تخ�صي�ص 500 ملي�ن لرتميم جميع امل�صاجد واجل�امع .	
• اإن�صاء فروع لرئا�صة االإفتاء يف كل منطقة .	
• اإعداد درا�صة الإن�صاء املجمع الفقهي ال�صع�دي .	
• عدم التعر�ص للمفتي وهيئة كبار العلماء باالإ�صاءة .	
• اجتماع وزاري برجال االأعمال لت�صريع " ال�صع�دة " .	
• اإحداث 500 وظيفة رقابية يف " التجارة " .	

15
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الري��س ـ وا�س
امللكي بق�شر  الديوان  اآل �شعود - حفظه اهلل - يف  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�شريفني  ا�شتقبل خ�دم احلرمني 
الأمراء  امللكي  ال�شمو  اأ�شح�ب   ، م   2011 فرباير   27 املوافق  هـ   1432 الأول  ربيع   24 الأحد  يوم  ظهر  بعد  اليم�مة 
اآل ال�شيخ واأ�شح�ب الف�شيلة العلم�ء وامل�ش�يخ واأ�شح�ب  و�شم�حة مفتي ع�م اململكة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
اأيده اهلل - وتهنئته ب�شالمة  الذين قدموا لل�شالم عليه -  املواطنني  امل�شئولني وجموع�ً من  الوزراء وكب�ر  املع�يل 

الو�شول اإىل اأر�س الوطن �ش�مل�ً مع�ف�ً بحمد اهلل .
ت�شرف  ذلك  بعد  وتف�شريه�،  �شرحه�  الكرمي مع  القراآن  اآي�ت من  اإىل تالوة  اأن�شت اجلميع  ال�شتقب�ل  بداية  ويف 

اجلميع ب�ل�شالم على خ�دم احلرمني ال�شريفني .
ثم األقى خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود الكلمة الت�لية : 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
اهلل  اإل  اأقوله  �شيء  من  وم�   . واأ�شكركم  التوفيق  لكم  اأمتنى   .. ال�شعودية  العربية  اململكة  �شعب  واأبن�ئي  اإخواين 
اإن �ش�ء اهلل تعذروين،  اأهم �شيء، ولكن  اأن ت�ش�حموين لعدم م�ش�فحتكم لأن هذه عندي  يجزاكم خري . واأرجوكم 
. اهلل  �ش�ء  اإن  وكرامة  ب�عتزاز  ال�شعودية  العربية  اململكة  و�شعب  ون�شر  بعز  اأ�شوفكم  اهلل  �ش�ء  واإن  كرمي  واهلل 
لكم  �شكراً  لكم،  �شكراً  لكم،  �شكراً  بلدانهم،  يف  هم  ومن  البيوت،  يف  هم  ومن  هن�،  زارين  من  ال�شكر  كثري  اأ�شكركم 
لكم«. و�شكراً  واأبن�ئهم،  ورج�لهم  ن�ش�ئهم  وكبريهم  �شغريهم  ول�شعبي  وطني  ثم  لديني  لكم،  املخل�شة  حمبتي   .
اإىل  فيه�  تطرق  كلمة  الغزي  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  للق�ش�ء  الأعلى  املجل�س  ع�شو  مع�يل  األقى  ذلك  عقب 
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين 
بسالمة الوصول
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جهود خ�دم احلرمني ال�شريفني - حفظه اهلل - وق�ل : 
اجلور  ه�مة  ب�لعدل  �شربت  لأنك  اأمتك  بك  »تفخر 
واإن  ف�أعينوين  حق  على  كنت  اإن  قلت،  ولأنك  والظلم 
كم�ل اخل�ش�ل،  وهذا هو  ذلك فدلوين،  كنت على غري 
من  وحكم  مك�ف�أة،  طلب  بال  و�شم�ح  مه�بة،  بال  وقول 
غري ذل، واأكمل الآداب �شدق املنطق اأكرم به من خلق«  .
احلرمني  خ�دم  توجيه�ت  عن  كلمته  يف  وحتدث 
ال�شريفني جلميع امل�شئولني يف الدولة ب�أن يتقوا اهلل يف 
اأو احلقوق اخل��شة. الع�مة  اأعم�لهم �شواءاً يف احلقوق 
واأملح الدكتور الغزي اإىل ت�ريخ اململكة الذي بداأ ب�لإم�م 

الأ�شرة  هذه  وجهود   - اهلل  رحمه   - �شعود  بن  حممد 
الذي  ـ  اهلل  رحمه  ـ  عبدالعزيز  امللك  عهد  اإىل  املب�ركة 
اأن  توحدت على يديه اململكة العربية ال�شعودية، موؤكداً 

اململكة تعي�س اأمن�ً ل مثيل له يف الأوط�ن.
اإثر ذلك ا�شتقبل خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
يتقدمهم  الراجحي  اأ�شرة  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ابن 
و�شليم�ن  الراجحي  و�شليم�ن  الراجحي  عبدالرحمن 
الراجحي  �ش�لح  اأبن�ء  ون�يف  وعبدالوه�ب  ون��شر 
احلرمني  خل�دم  وتقديرهم  �شكرهم  عن  عربوا  الذين 
ال�شريفني على عزائه وموا�ش�ته لهم يف فقيدهم �ش�لح 
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ابن عبدالعزيز الراجحي.
وقد دع� خ�دم احلرمني ال�شريفني اهلل �شبح�نه وتع�ىل 
ويلهم  جنته  ف�شيح  وي�شكنه  برحمته  الفقيد  يتغمد  اأن 

اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
احل�رثي  حممد  بن  م�شعل  النقيب  ال�ش�عران  األقى  ثم 
خ�دم  يدي  بني  ق�شيدتني  العتيبي  مقعد  بن  وحممد 

احلرمني ال�شريفني.
فهد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �ش�حب  ال�شتقب�ل  ح�شر 
الأمري  ال�شمو  و�ش�حب  عبدالعزيز  بن  حممد  ابن 

امللكي  ال�شمو  و�ش�حب  جلوي  بن  م�ش�ري  بن  فهد 
و�ش�حب  عبدالعزيز  بن  خ�لد  بن  بندر  الأمري 
بن عبدالعزيز  بن خ�لد  الأمري عبداهلل  امللكي  ال�شمو 
عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�ش�حب 
ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  م�شت�ش�ر  عبدالعزيز  ابن 
ن��شر  بن  من�شور  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�ش�حب 
ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  م�شت�ش�ر  عبدالعزيز  ابن 
�شلم�ن  بن  بندر  الدكتور  الأمري  ال�شمو  و�ش�حب 
ال�شريفني. احلرمني  خ�دم  م�شت�ش�ر  حممد  ابن 
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الحرمين  خادم  بعودة   سعادته  عن  يعرب  البحرين  ملك  جاللة 
الشريفين إلى الوطن سالمًا معافى 

الري��س ـ وا�س
اأدىل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة بت�شريح �ش�ٍم مبن��شبة و�شول خ�دم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود اإىل الري��س فيم� يلي ن�شه :
�شعود - حفظه  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�شريفني  امليمونة لأخين� خ�دم احلرمني  العودة  "مبن��شبة 
اهلل ورع�ه - بعد اأن مّن اهلل عليه ب�ل�شـــف�ء، وذلك م� يفرحن� ويفرح اأهله يف مملكة البحرين، واإذ نب�رك خل�دم 
احلرمـــني ال�شـــريفني ب�لعـــودة امليمونة نتقدم بته�نين� القلبية احل�رة اإىل الأ�شـــرة امل�لكة الكرمية واإىل ال�شـــعب 

ال�شعودي ال�شقيق بهذه املن��شبة العزيزة على اجلميع.
واإنه� ملن��شبة اأن نعرب لالأ�شق�ء يف اململكة العربية ال�شعودية حتت قي�دة خ�دم احلرمني ال�شريفني عن التقدير 

وال�شكر على دعمهم وت�أييدهم ل�شقيقتهم مملكة البحرين وحر�شهم على ا�شتقراره� وازده�ره�.
ون�ش�أل اهلل العلي القدير اأن يدمي على خ�دم احلرمني ال�شريفني دوام ال�شحة والع�فية واأن يوفقه اإىل م� يحبه 
وير�ش�ه ملوا�شلة م�شرية اخلري والنم�ء يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته".
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�سموه اأعرب عن �سعادته, وهناأ املواطنني مبنا�سبة عودة املليك ..
سمو ولي العهد :

المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين منجزات تنموية عمالقة في
الخير والنماء المزيد من مشاريع  الوطن ومقبلة على  أرجاء  كافة 

الري��س ـ وا�س
عرب �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري �شلط�ن بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدف�ع الطريان واملفت�س الع�م عن ب�لغ �شع�دته وعظيم ابته�جه مبن��شبة عودة خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبـــداهلل بن عبدالعزيز اآل �شـــعود اإىل اأر�س الوطن م�شـــموًل بحفظ اهلل ورع�يتـــه وحم�ط�ً بحب مواطنيه، بعد 

فرتة النق�هة التي ق�ش�ه� - اأيده اهلل - خ�رج الوطن.
وق�ل �شموه يف كلمة بهذه املن��شبة : "اإن خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - 
ك�ن خـــالل مـــدة غي�بـــه خـــ�رج الوطن يت�بع �شـــوؤون الدولـــة الداخلية واخل�رجيـــة، ومل يغب حلظـــة عن مت�بعة 

اأحوال املواطنني والطمئن�ن عليهم والتوجيه الدائم مب� يلبي احتي�ج�تهم ويحقق اخلري لهم".
واأ�ش�ف �شمو الأمري �شلط�ن بن عبدالعزيز : "اإِن اململكة ت�شهد يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز- حفظه اهلل -
منجزات تنموية عمالقة يف ك�فة اأرج�ء الوطن واأنه� مقبلة - ب�إذن اهلل - على املزيد من م�ش�ريع اخلري والنم�ء".
وقدم �شموه التهنئة ل�شعب اململكة العربية ال�شعودية الذي يعي�س فرحته الكربى بعودة مليكه وق�ئد م�شريته 
خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز - حفظه اهلل - واختتم �شـــموه كلمتـــه بحمد اهلل على 
�شـــالمة خ�دم احلرمني ال�شـــريفني والدع�ء له ب�أن يحفظه املوىل عز وجل ويدمي عليه ال�شـــحة والع�فية، واأن 

ميده بعونه وتوفيقه".
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�سمو النائب الثاين :
عودة خادم الحرمين الشريفين سالمًا معافًا هو كل ما كان يرجوه 

الجميع من اهلل عز وجل 

رحب �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري ن�يف بن عبدالعزيز 
اآل �شـــعود الن�ئـــب الثـــ�ين لرئي�ـــس جمل�س الـــوزراء وزير 

الداخليـــة بعـــودة خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك 
اإىل  �شـــعود  اآل  عبدالعزيـــز  بـــن  عبـــداهلل 

وع�فيـــة. ب�شـــحة  الوطـــن  اأر�ـــس 
�شـــموه  كلمـــة  ن�ـــس  يلـــي  وفيمـــ� 

الأوىل  القنـــ�ة  بثتهـــ�  التـــي 
ال�شـــعودي: التلفزيـــون  يف 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
واحلمد هلل رب الع�ملــــــني 
وال�شــــــــــــــالة والـ�شــــــــالم 
عــــلــــــــــــى اأ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــرف 
الأنـبـيـــ�ء والـمـر�شلـيـن .

نحمـــد اهلل علـــى ف�شـــله 
اإذ مّن على �شــيدي خـــــــ�دم 

احلرمني ال�شريفني املـلك
عـبداهلل بن عـــبدالـعـــزيــــــــز

بــــ�ل�شف�ء وقـــدومــه اإلـى وطنه 
واأبـنــــ�ئــــــه .

اأبنـــ�ء  مـــن  اململكـــة  يف  اجلميـــع  اإن 
اإذ   - اهلل  حفظـــه   - بـــه  يرحبـــون  الوطـــن 

ترحـــب بـــه قلوبهـــم وعقولهـــم وكل م�شـــ�عرهم بعودة 
ق�ئدهـــم ووالدهـــم ومليكهـــم اإىل بلده �شـــ�مل� مع�فى .
ف�ل�شـــكر هلل عز وجل على ف�شـــله، ول�شـــك اأن هذا اليوم 
وهـــذه الأي�م جميعه� من الأي�م ال�شـــعيدة يف حي�ة �شـــعب 
اململكة العربية ال�شعودية لأن عودته - حفظه اهلل - �ش�مل�ً 
مع�فـــى هـــو مـــ� ك�ن يرجـــوه اجلميـــع مـــن اهلل عـــز وجل، 
واحلمـــد هلل اأن ا�شـــتج�ب اهلل لدع�ئهـــم وعـــ�د اإىل وطنـــه 
�شـــ�مل�ً مع�فـــ�ً، ف�لف�شـــل هلل وال�شـــكر لـــه علـــى مـــ� مـــّن به 
علينـــ� جميعـــ�ً يف اململكة العربية ال�شـــعودية التي يقوده� 

- حفظـــه اهلل - اإىل كل مـــ� فيـــه خـــري اأبن�ء هـــذا الوطن، 
ول�شـــك اأن اخلـــري الكثـــري �شـــيكون مرافقـــ�ً لـــه - حفظه 
اهلل - فيمـــ� �شـــيعمله ملـــ� فيه خـــري لأبن�ء هذا 
الوطن وهذا ال�شعب الويف املخل�س 
اهلل  بحمـــد  بدينـــه  املتم�شـــك 
وبهـــدي كتـــ�ب اهلل و�شـــنة 
فــــي  يعي�شـــون   ، نبيـــه 
دولة د�شتوره� كت�ب 
اهلل و�شـــــنة نـبـيـــــه، 
ف�حلمـــد هلل على 
فــــي  �شـــالحهـــم 
اإ�شــــــ�فة  دينـهـــم 
اأخـــــالقهم  اإلـــــى 
ومك�رم الأخالق 
يــزيــــدهــــــ�  التـــي 
 - اهلل  حفظـــه   -
. اأكـــر  هـــو  مـــ�  اإىل 
اأهـــاًل بـــك يـــ� �شـــيدي، 
وكـــــل   ، نـقــولهـــ�  مـــــــراراً 
بـــك  اأهـــاًل  يقولهـــ�،  مواطـــن 
واإنهـــ�   ، اأبن�ئـــك  وبـــني  وطنـــك  فــــي 
اأن  وجـــل  عـــز  اهلل  مـــن  راجـــني  اللحظـــ�ت،  اأ�شـــعد  ملـــن 
علـــى  ويعينـــك  الدائمـــة  ال�شـــحة  ويعطيـــك  يحفظـــك 
كل مـــ� �شـــتقدمه لبالدك ولأبن�ئك اأبن�ء �شـــعب اململكة 
العربيـــة ال�شـــعودية ال�شـــعب ال�شـــ�لح - واحلمـــد هلل -
والـــويف واملوؤمـــن بربه والويف لويل اأمره، اأهـــاًل نقوله� 
مـــرات ومـــرات، حفظـــك اهلل واأبقـــ�ك لن� ذخـــراً وملج�أً 
لـــكل حي�تنـــ�، ومتعـــك اهلل بطـــول يف عمـــرك و�شـــحة 
يف بدنـــك وتوفيـــق يف اأعم�لـــك واأهـــاًل بـــك ي� �شـــيدي .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته".
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الري��س ـ وا�س
هن�أ �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري م�شـــعل بن عبدالعزيز 

رئيـــــــــ�س هيئة البيعة ال�شعب ال�شــعودي كــــ�فــــة 
بعودة خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شــــــــــعود 
-حفظه اهلل- اإىل اأر�س الوطن 

رحلتـــه  مـــن  مع�فـــ�ً  �شـــ�مل�ً 
تكللـــت  التـــي  العالجيـــة 

وهلل احلمد ب�لنجـــــــــــ�ح.
وقـــ�ل �شـــــــــــــــموه : "اإن 
ميلـــك  املفـــدى  امللـــك 
اأبعـــ�د  ذات  �شخ�شـــية 
اأثـــراً  تـــرتك  متعـــددة 
قويـــ�ً وانطب�عـــ�ً كبرياً 

اأك�شـــبته  اجلميـــع  علـــى 
�شـــعبه  واإخال�ـــس  حـــب 

�شـــعوب  قـــ�دة  واحـــرتام 
الــــــــدول الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى."

ج�ء ذلك يف كلمة ل�شموه مبن��شبة 
ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم  عـــودة 

اإىل اأر�ـــس الوطـــن ب�شـــالمة اهلل وحفظـــه بعد 
اأن َمـــن عليـــه املـــوىل ب�ل�شـــف�ء بعـــد رحلتـــه العالجيـــة.

وفيم� يلي ن�س الكلمة:
اأهنـــئ نف�شـــي واأبن�ء  "بقلـــب متلـــوؤه الفرحـــة وال�شـــع�دة 
والدنـــ�  ب�شـــالمة  ك�فـــة  الكـــرمي  ال�شـــعودي  ال�شـــعب 
وق�ئدنـــ� اأخـــي خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك عبـــد 
اهلل بـــن عبـــد العزيـــز بعـــد اأن اأكرمن� رب العـــزة واجلالل 
ب�شـــف�ئه وعودتـــه اإىل وطنه و�شـــعبه املحـــب واملخل�س له.
�شـــعبن�  مـــن  تفي�ـــس  التـــي  اجلي��شـــة  امل�شـــ�عر  هـــذه  اإن 
احلبيـــب جت�ه مليكهم املفدى تنم عن الكثري من الوف�ء 

ّلك قلوبهـــم بوف�ئه واإخال�شـــه وحر�شـــه  واحلـــب ملـــن مَتَ
علـــى م�شـــ�حلهم، وهـــو تف�عل طبيعـــي من �شـــعب اأحبوا 
مليكهـــم ف�أطلقـــوا عليـــه لقـــب " ملـــك القلـــوب 
والإن�شـــ�نية " . وهـــو لقب بال �شـــك له 
مدلولتـــه العميقـــة عـــن طبيعة 
العالقة بـــني خ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني واأبنـــ�ء �شـــعبه، 
منهـــم  ب�شـــيط  وتعبـــري 
عـــن مـــ� تكنـــه قلوبهم 
مـــن حـــب مللـــك ك�نوا 
دائـمـــــــــــــ�ً اهـتـمـــــ�مـــه 
واإح�شـــــــــــــــ��س  الأول، 
منهـــم ب�لعرف�ن لكل 
-حفظـــه  يبذلـــه  مـــ� 
اهلل - مـــن اأجـلـهــــــــــــم.
لقد حب� اهلل اأخي خ�دم 
الـحــــرمـــني ال�شــــــــــريفني 
�شـــفـــ�ت الـمـلـــــــــوك العظـــ�م 
اأبعـــ�د متعـــددة  ذات  و�شخ�شـــية 
تـــرتك اأثـــراً قويـــ�ً وانطب�عـــ�ً كبـــرياً 
علـــى اجلميع اأك�شـــبته حب واإخال�س �شـــعبه 
واإحـــرتام قـــ�دة و�شـــعوب الـــدول الأخرى. وهـــذه الأجواء 
ال�شعيدة جتعلن� ن�شعر ب�شع�دة كبرية يف خ�شم هذه امل�ش�عر 
املختلطـــة م� بني الفرح بعـــودة ق�ئدن� والفخر والإعتزاز 
بهـــذه اللحمـــة واللتفـــ�ف بـــني الق�ئـــد واأبنـــ�ء �شـــعبه .
لنـــ� واأن يعينـــه علـــى اأداء  ن�شـــ�أل اهلل اأن يحفظـــه ذخـــراً 
واجب�تـــه وي�شـــدده وميـــده ب�لتوفيق وي�شـــبغ عليـــه لب��س 
ال�شـــحة والع�فيـــة واأن يقي�ـــس لـــه الرجـــ�ل املخل�شـــني 
الذين يعينونه على حتقيق م� ي�شبو اإليه خلدمة بالده 
و�شـــعبه علـــى اأكمـــل وجـــه اإنـــه ويل ذلـــك والقـــ�در عليه".

�سمو رئي�س هيئة البيعة :
المشاعر الجياشة التي تفيض من شعبنا الحبيب تجاه مليكهم المفدى 

تنم عن الكثير من الوفاء والحب لمن َتَمّلك قلوبهم بوفائه وإخالصه
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�سمو االأمري �سلمان بن عبد العزيز :

الوفاء من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهده وإخوته 
األسرة  بين  متبادل  وفاء  لشعبهم  األسرة  هذه  وأبناء  جميعًا 

المالكة وبين الشعب السعودي
الري��س ـ وا�س

اأعرب �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري �شلم�ن بن عبدالعزيز اأمري منطقة الري��س عن ب�لغ ال�شع�دة بعودة خ�دم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود  -حفظه اهلل  -  اإىل اأر�س الوطن بعد اأن اأ�شبغ اهلل عليه ال�شحة والع�فية اإثر رحلته العالجية.

ج�ء ذلك يف كلمة ل�شموه بثته� القن�ة الأوىل ب�لتلفزيون ال�شعودي، فيم� يلي ن�شه�:-
الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�شم 

وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي ..
اإنه يوم �شعيد اأن ت�شتقبل اململكة العربية ال�شعودية ابنه� وملكه� الب�ر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود ، ونحمد اهلل عز 
وجل اأن ع�د اإلين� ب�ل�شالمة اإىل اإخوة له واأبن�ء له من �شعبه يت�بعونه اأوًل ب�أول واحلمد هلل الذي طم�أنن� على ع�فيته و�شحته.
يف بالدن� واحلمد هلل ملكه� ي�شمى ب��شم خ�دم احلرمني ال�شريفني وهذا �شرف كبري لن� جميع�ً وبالدن� بالد العروبة والإ�شالمـ  
واحلمد هللـ  يف     اأيد اأمينة وخ�دم احلرمني ال�شريفني يت�بع �شوؤون بلده وهو بعيد عنه�، واحلمد هلل الآن ن�شتقبله بكل املحبة والوف�ء.
واأقول اإنن� ك�شعب �شعودي �شعبن� واحلمد هلل �شعب ويّف �شعب ُيقدر قي�دته ويحب مليكه ويهتم بع�فيته ورجوعه �ش�مل�ً واحلمد هلل.
ول �شـــك اأن الوفـــ�ء مـــن خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني ومـــن �شـــمو ويل عهـــده واإخوتـــه جميعـــ�ً واأبنـــ�ء هـــذه الأ�شـــرة ل�شـــعبهم 
وفـــ�ء متبـــ�دل بـــني الأ�شـــرة امل�لكـــة وبـــني ال�شـــعب ال�شـــعودي ونحـــن �شـــعب واحـــد ل فـــرق بيننـــ� بـــني كبـــري اأو �شـــغري بـــل 
الوطـــن. هـــذا  لأبنـــ�ء  وال�شـــتقرار  الرخـــ�ء  ويحقـــق  بالدنـــ�  يهـــم  مـــ�  مت�بعـــة  ويف  احلـــق  �شـــبيل  يف  واحـــدة  يـــد  جميعنـــ� 
واأرجو من اهلل عز وجل اأن يجعلن� هداة مهتدين ويهدين� مل� ير�ش�ه وان يجنبن� م� فيه �شر لبالدن� و�شعبن� ويجمع �شملن� على احلق".
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�سمو نائب وزير الداخلية:
نسعد كثيرًا برؤية خادم الحرمين الشريفين في وطنه هذه األيام 

ونستقبله بكل الفرح والسرور 

عرب �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري اأحمد بن عبدالعزيز ن�ئب وزير الداخلية عن �شـــروره و�شـــع�دته بعودة خ�دم 
احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك عبـــداهلل بن عبدالعزيز اآل �شـــعود - حفظـــه اهلل - اإىل اأر�س الوطن �شـــ�مل�ً مع�ف�ً بعد 

رحلته العالجية التي تكللت وهلل احلمد ب�لنج�ح .
وقـــ�ل �شـــموه يف كلمـــة لتلفزيـــون اململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية "القنـــ�ة الأوىل" مبن��شـــبة عـــودة خـــ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني اإىل اأر�ـــس الوطـــن مـــن رحلتـــه العالجية بعـــد اأن َمّن اهلل عليه ب�ل�شـــف�ء : "اإنه ل�شـــرور كبـــري لن� اأن 
ن�شتقبل خ�دم احلرمني ال�شريفني يف عرين الأ�شد )الري��س ( ع��شمة اململكة العربية ال�شعودية مبتهلني اإىل 

اهلل �شبح�نه وتع�ىل اأن يدمي عليه ال�شحة والع�فية واأن يعينه يف كل مه�مه.
يف  معنـــ�  واملقيمـــني  و�شـــغ�راً  كبـــ�راً  مواطنيـــه  كل  ال�شـــريفني،  احلرمـــني  خـــ�دم  �شـــالمة  علـــى  هلل  احلمـــد 
بـــن  امللـــك عبـــداهلل  ال�شـــريفني  الكبـــرية مبقـــدم خـــ�دم احلرمـــني  ب�ل�شـــع�دة والغبطـــة  ي�شـــعرون  البلـــد  هـــذا 
ون�شـــعد  ومواطنيـــه،  واإخوانـــه  اأبن�ئـــه  وبـــني  بـــالده  يف  بـــه  و�شـــهاًل  واأهـــاًل  فمرحبـــ�ً  �شـــعود  اآل  عبدالعزيـــز 
الفـــرح وال�شـــرور وندعـــو  بـــكل  الأيـــ�م ون�شـــتقبله  هـــذه  ال�شـــريفني يف وطنـــه  بروؤيـــة خـــ�دم احلرمـــني  كثـــرياً 
وهـــو م�شـــوؤولي�ت  مـــن  حتملـــه  مـــ�  علـــى  يعينـــه  واأن  حي�تـــه  يف  وميـــد  اهلل  يع�فيـــه  اأن  قلوبنـــ�  كل  مـــن  لـــه 
 - اإن �شـــ�ء اهلل - كم� عهدن�ه دائم�َ ب�ذًل كل جهد ب�إخال�س متجه�ً هلل �شـــبح�نه وتع�ىل قبل كل �شـــيء ثم خدمة 

وطنه ومواطنيه.
اإن خ�دم احلرمني ال�شـــريفني مع كل اأمر فيه �شـــع�دة لهم وم�شـــتقبل زاهر واحلمد هلل على كل ح�ل، ويف كل اأمر 
اأكرر ال�شـــع�دة والبته�ج وال�شـــرور الكبري يف مقدم خ�دم احلرمني ال�شريفني وهذا لي�س �شعوري فقط بل �شعور 
املواطنني ك�فة ف�أهاًل و�شـــهاًل بـ "عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شـــعود" يف بالده التي حتبه ويحبه اأهله� جميع�ً". 
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�سمو رئي�س الهيئة امللكية للُجبيل وينبع:
المشاعر الجياشة المستفيضة بالحب من قلوب الشعب لملكيهم 
وقائدهم ومن قلب المليك لوطنه وشعبه يجسد العالقة المتينة 

بين الشعب وقادته

الري��س ـ وا�س
ق�ل �شـــ�حب ال�شـــمو الأمري �شـــعود بن عبداهلل بن ثني�ن 
امل�شـــ�عر  "اإن   : وينُبـــع  للُجبيـــل  امللكيـــة  الهيئـــة  رئي�ـــس 
يف  ال�شـــعب  قلـــوب  مـــن  ب�حلـــب  امل�شتفي�شـــة  اجلي��شـــة 
خـــ�دم  وق�ئدهـــم  مللكيهـــم  ال�شـــعودية  العربيـــة  اململكـــة 
عبدالعزيـــز  بـــن  عبـــداهلل  امللـــك  ال�شـــريفني  احلرمـــني 
لوطنـــه  املليـــك  قلـــب  ومـــن   - اهلل  حفظـــه   - �شـــعود  اآل 
و�شـــعبه، يج�شـــد العالقـــة املتينـــة بـــني ال�شـــعب وق�دته".
ج�ء ذلك يف كلمة ل�شـــموه مبن��شـــبة عودة خ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني اإىل اأر�ـــس الوطن من رحلته العالجية �شـــ�مل�ً 

مع�فى واحلمد هلل.
وفيم� يلي ن�س الكلمة :

يرتقبون  واأبن�وؤه  والوطن  ي�شعن�  "ل 
ب�شـــوق ب�لغ العـــودة امليمونة لق�ئد امل�شـــرية �شـــيدي خ�دم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يحفظه 
اهلل - اإل اأن نرفع اأكفن� ح�مدين املوىل �شبح�نه وتع�ىل ب�أن 
من عليه - اأيده اهلل - بنج�ح العملية اجلراحية، ونت�شرع 
للمـــوىل - عز وجـــل - ب�أن يدمي عليه ال�شـــحة والع�فية.
وبعودة �شـــيدي خـــ�دم احلرمني ال�شـــريفني امللك عبداهلل 
ُت�شـــعد النفو�س وتعـــم البهجة الأرجـــ�ء، وتكتمل الفرحة 
اجلي��شـــة  امل�شـــ�عر  تلـــك  كل  اإن  ب�شـــف�ئه،  فرحتنـــ�  بعـــد 
امل�شتفي�شـــة ب�حلـــب من قلوب ال�شـــعب ملليكهم وق�ئدهم، 
ومن قلب املليك لوطنه و�شعبه يعك�س العالقة املتينة بني 

ال�شـــعب وق�دته الذين ي�شـــريون وفق منهج م�شـــتمد من 
دينن� احلنيف بكل م� فيه من عدالة وم�شـــ�واة واإن�شـــ�ف، 
ينتظـــر اجلميـــع عودتـــه امليمونـــة ليكمـــل - اأيـــده اهلل - 
م�شـــرية الإ�شـــالح والنج�ح�ت املتت�ليـــة يف ك�فة قط�ع�ت 
الدولـــة و منه� الهيئة امللكية للُجبيـــل وينبع التي اأوله� 
متت�ليـــة  وموؤازرة،وزيـــ�رات  دعمـــ�ً   - اهلل  يحفظـــه   -
للمدينتـــني، واهتم�م�ً بكل مقوم�ته� ومن ذلك مب�ركته 
- اأيـــده اهلل - لقيـــ�م )اجًلبيل2( و )ينُبع2( و و�شـــع حجر 
الأ�شـــ��س لهمـــ�، وموافقتـــه - يحفظـــه اهلل - علـــى قيـــ�م 
الهيئـــة امللكيـــة بـــ�إدارة منطقـــة راأ�ـــس الـــزور لل�شـــن�ع�ت 
التعديـــن  ل�شـــن�ع�ت  اخلدمـــ�ت  وتوفـــري  التعدينيـــة 
وال�شـــن�ع�ت الأخـــرى على منط مدينتـــي اجُلبيل وينبع 
ال�شـــن�عيتني، وغري ذلك الكثري حتى اأ�شـــبحت اخلطط 
واقعـــ�ً ملمو�شـــ�ً ُتقطف ثم�ره اليوم، فقد ت�شـــ�عف حجم 
ال�شـــتثم�رات يف املدينتـــني ال�شـــن�عيتني اجُلبيـــل وينُبـــع 
ليبلـــغ )676( ملي�ر ري�ل، وبلغ عدد املجمع�ت ال�شـــن�عية 
فيهمـــ� )42( جممعـــ�ً �شـــن�عي�ً اأ�ش��شـــي�ً ف�شـــاًل عـــن اأكر 
من )400( م�شـــنع م� بني �شن�ع�ت متو�شطة وخفيفة، و 
زاد حجـــم الإنتـــ�ج على )106( مليـــــون طن �شـــنـــوي�ً، ومن 
املتوقع اأن ترتفــع ال�شتثم�رات والـمجمع�ت ال�شنــــــــــ�عية 
وب�لت�يل الإنت�ج لأكر من ذلك بعد النته�ء من املراحل 
املتبقية يف امل�شروعني العمالقني )اجُلبيل2( و)ينُبع2(.
ويف اخلت�م علين� كم�شـــوؤولني - وب�لإ�ش�فة اإىل م� يختلج 
بهـــذه  عـــن فرحتنـــ�  نعـــرب  اأن  يف قلوبنـــ� مـــن فرحتنـــ�- 
العـــودة امليمونـــة عملي�ً وذلك بـــ�أن نفّعل طموحـــ�ت املق�م 
الكـــرمي املتمثلـــة يف التي�شـــري علـــى املواطنـــني، وتوفـــري 
ك�فـــة قط�عـــ�ت  لل�شـــب�ب يف  العمـــل  فر�ـــس  مـــن  املزيـــد 
الدولـــة، والإ�شـــراع يف تنفيـــذ التوجيهـــ�ت الكرميـــة التي 
ب�لطبع - اإن �شـــ�ء اهلل - �شـــوف يجني الوطن واملواطنني 
اإىل  نت�شـــرع  العميـــم،  ب�لنفـــع  عليهـــم  وتعـــود  ثم�رهـــ� 
اهلل العلـــي القديـــر اأن يحفـــظ لنـــ� ق�ئـــد الأمـــة وراعـــي 
امللـــك  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم  �شـــيدي  نه�شـــته� 
عبداهلل بن عبدالعزيز، و�شـــمو ويل عهده الأمني و�شـــمو 
اأهلـــه". الوطـــن ويحفـــظ  عـــز  ويـــدمي  الثـــ�ين،  الن�ئـــب 
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�سماحة املفتي العام للمملكة :
الحكومة الرشيدة في وقتنا الحاضر تشرفت بقيادة الرجل صاحب 
القلب الكبير واأليادي البيضاء وصاحب الجود والعطاء والمحبوب 
الحرمين  خادم  الغالي  قائدنا  ورعاياه  شعبه  قلوب  إلى  القريب 

الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

الري��س ـ وا�س
العربيـــة  للمملكـــة  العـــ�م  املفتـــي  �شـــم�حة  اأعـــرب 
ال�شـــعودية رئي�ـــس هيئة كبـــ�ر العلمـــ�ء واإدارة البحوث 
عبـــداهلل  بـــن  عبدالعزيـــز  ال�شـــيخ  والإفتـــ�ء  العلميـــة 
والفـــرح  ال�شتب�شـــ�ر  عـــن  ال�شـــيخ  اآل  حممـــد  بـــن 
عبـــداهلل  امللـــك  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم  بعـــودة 
بعـــد  الوطـــن  اأر�ـــس  اإىل  �شـــعود  اآل  عبدالعزيـــز  بـــن 
اأن مـــّن اهلل عليـــه ب�ل�شـــف�ء مـــن رحلتـــه العالجيـــة .
عـــودة  مبن��شـــبة  ل�شـــم�حته  كلمـــة  يف  ذلـــك  جـــ�ء 
الوطـــن  اأر�ـــس  اإىل  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم 

تكللـــت  التـــي  العالجيـــة  رحلتـــه  مـــن  مع�فـــ�ً  �شـــ�مل�ً 
-: ن�شـــه�  يلـــي  وفيمـــ�  ب�لنجـــ�ح   - احلمـــد  وهلل   -
علـــى  وال�شـــالم  وال�شـــالة  الع�ملـــني  رب  هلل  "احلمـــد 
نبينـــ� حممد وعلى اآله و�شـــحبه اأجمعـــني.. اأم� بعد:
ف�إن نعم اهلل واأف�ش�له علين� وعلى هذه البالد املب�ركة 
كثـــرية، فمـــن ذلك مـــ� حبـــ�ه اهلل لبالدنـــ� املب�ركة من 
اأمـــن واأمـــ�ن وحكومة ر�شـــيدة بقي�دة خـــ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني، تطبق اأحك�م الإ�شالم، وتتخذ من تع�ليم 
التفـــ�ين  وجعلـــْت  للحيـــ�ة،  نربا�شـــ�ً  وال�شـــنة  الكتـــ�ب 
يف خدمـــة البـــالد وحتقيـــق الراحـــة والعي�ـــس الكرمي 
للمواطنـــني مـــن اأولويـــ�ت احلكـــم واإدارة البالد، وهي 
حري�شـــة كل احلر�س على م�شلحة الأمة الإ�شالمية 
الكبـــرية، وخدمـــة ق�شـــ�ي�ه� علـــى خمتلـــف ال�شـــعد 

والعديد من املج�لت.
وقد ت�شرفْت هذه احلكومُة الر�شيدُة يف وقتن� احل��شر 
بقي�دة الرجل �ش�حب القلب الكبري، والأي�دي البي�ش�ء، 
و�ش�حب اجلود والعط�ء، واملحبوب القريب اإىل قلوب 
�شـــعبه ورع�يـــ�ه، وهـــو ق�ئدنـــ� الغ�يل خـــ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني امللـــك عبـــد اهلل بن عبـــد العزيز اآل �شـــعود
 - حفظه اهلل ورعـ�ه - واأمت عليه نعمة ال�شحة والع�فية.
ق�ئدنـــ�  بقـــدوم  ونفـــرح  ن�شتب�شـــر  اأن  غـــرو  فـــال 
واألب�شـــه  ب�ل�شـــف�ء  عليـــه  اهلل  مـــّن  اأن  بعـــد  الكبـــري 
وغـــ�ب  بـــه،  اأملّـــْت  �شـــحيٍة  وعكـــٍة  مـــن  الع�فيـــة  ثـــوب 
املبـــ�رك". الوطـــن  هـــذا  اأر�ـــس  عـــن  اأي�مـــ�ً  ب�شـــببه� 

��� ������ 4.indd   26 24/05/2011   02:19:46 �



مقال

27

األوامر الملكية والضرورات الخمس

ن��شر بن �شليم�ن العلي
مدير اإدارة �شوؤون املوظفني

ع�نق الوطن عن�ن ال�شـــم�ء وربت اأر�شه فرح�ً و�شروراً 
وافتخـــر كل مواطـــن �شـــعودي بحـــب مليكـــه ووطنـــه 
ووقـــف �شـــ�خم�ً متفوقـــ�ً يف روحـــه ووطنيتـــه احلقـــة 
اأمـــ�م كل ح�قد يحيك �شـــَرك نف�شـــه الأم�رة ب�حل�شـــد 
وال�شغينة والإف�ش�د يف الأر�س ، ف�لأوامر امللكية التي 
اأ�شـــدره� خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك عبـــداهلل 
بـــن عبدالعزيـــز - حفظـــه اهلل - اأظهرت حر�شـــه على 
حت�شـــ�س ح�ج�ت املواطن واحتي�ج�ت الوطن وقراءته 
امل�شـــتمرة لأحـــوال اأبن�ئـــه املواطنني معلنـــ�ً يف كل مرة 
يظهر به� - حفظه اهلل - على �ش��شة التلف�ز حب�ً عميق�ً 
وت�ريخ�ً توارثه ال�شـــعب ال�شـــعودي للدولة ال�شـــعودية 
جيـــاًل بعـــد جيـــل ليقـــدم اأمنوذجـــ�ً للحمـــة الوطنيـــة 
بـــني ق�ئـــد كرمي و�شـــعب يدين ب�لولء لأهـــل الوف�ء .
لقـــد حققت تلـــك الأوامر امللكية ال�شـــرورات اخلم�س 
و�شـــكنه   ، وعقيدتـــه  دينـــه  �شـــملت  حيـــث  لالإن�شـــ�ن 
الإن�شـــ�ن  ليعي�ـــس   ، ووظيفتـــه   ، واأمنـــه   ، و�شـــحته 
ال�شـــعودي بك�مـــل كرامتـــه وعزتـــه علـــى اأر�ـــس وطنـــه 
الآمـــن وليوا�شـــل الإجن�زات يف بنـــ�ء مملكته الغ�لية. 
لقـــد ن�شـــرت تلـــك الأوامـــر النبيلـــة احلـــب بـــني الـــكل 
و�شـــدحت بحـــداء �شـــ�دق للوطـــن وت�ريخـــه امل�شـــرق ، 
فكم ك�نت البت�شـــ�مة تعلو كل �شـــرب يف وطنن� الغ�يل ، 

ال�شـــريفني  احلرمـــني  خلـــ�دم  الدعـــ�ء  تعـــ�ىل  وكـــم 
�شـــ�مل�ً  يحفظـــه  بـــ�أن  عبدالعزيـــز  بـــن  عبـــداهلل  امللـــك 
لوطنـــه مـــوؤازراً لدينـــه ون�شـــرياً للمواطـــن والوطن ، 
والع�شـــكري  املـــدين  التوجيهـــ�ت  تلـــك  �شـــملت  فقـــد 
والب�حـــث عـــن عمـــل واملتق�عـــد ودفعت القت�شـــ�د اإىل 
وداً  الجتم�عيـــة  احليـــ�ة  روح  يف  واألقـــت  النتع��ـــس 
وحمبـــة وحلمـــة بـــني املليـــك والوطن واملواطـــن لي�س 
لدللتهـــ� امل�دية فقط بـــل لدللته� املعنوية اأي�شـــ�ً ، 
حيـــث هنـــ�ك ملـــك ي�شت�شـــعر كل يـــوم حبـــه للمواطن 
ف�أحبه املواطنون بكل م� اأوتوا من ال�شدق وامل�ش�عر .
وك�نت فرحة الع�شكريني ، اأبن�ء الوطن الأوفي�ء الذين 
هم دائم�ً على اأهبة ال�شتعداد للذود عن وطنهم وعلى 
�شهر دائم على اأمن املواطن ، اأكرب واأكر ات�ش�ع�ً فقد 
جتـــ�وزت بهم الأوامر امللكيـــة طوابري انتظ�ر الرتقية 
وحققـــت لهـــم حيـــ�ة كرميـــة و�شـــكرت لهـــم م�بذلـــوه 
ويبذلونـــه من النف�س والنفي�س يف �شـــبيل بق�ء وطنن� 
امل�شرق دائم�ً اآمن�ً مطمئن�ً يف اأر�شه و�شعبه ومنجزاته 
، فجنـــود الوطـــن جـــزء مهـــم و�شـــريحة  احل�شـــ�رية 
كبـــرية ومميـــزة ت�شـــتحق مـــن الـــكل ال�شـــكر والتقدير 
علـــى اأعم�لهم البطولية يف الذود عن وطنهم واأي�شـــ�ً 
م�ش�ركة ب�قي املواطنني البن�ء والنم�ء لوطن جذوره 
ث�بتـــة يف الت�ريـــخ ي�شـــتمد ثب�تـــه مـــن تع�ليـــم ديننـــ� 
الإ�شالمي احلنيف ، وفروعه تتمدد كل يوم �ش�ربة يف 
كل اجت�ه م�شـــروع رغبة يف التحديث والتطوير ، لقد 
بـــ�دل القطـــ�ع الع�شـــكري خـــ�دم احلرمني ال�شـــريفني 
بحـــب وحمبـــة  بـــن عبدالعزيـــز حبـــ�ً  امللـــك عبـــداهلل 
مبحبة ولهجت األ�شنتهم وقلوبهم بدع�ء لرب الع�ملني 
بـــ�أن يحفـــظ لق�ئدنـــ� ووالدنـــ� ال�شـــحة وال�شـــالمة ، 
ف�للهـــم احفـــظ لن� خـــ�دم احلرمني ال�شـــريفني �شـــ�مل�ً 
مـــن كل �شـــر وغ�من�ً بـــكل عمل خري خلدمة الإ�شـــالم 
وامل�شـــلمني ، واللهـــم احفظنـــ� يف بلدنـــ� اآمنـــني بنعمـــة 
الإ�شـــالم وال�شـــتقرار اإنـــك �شـــميع جميـــب الدعـــ�ء . 
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تزّينت الري��س مبي�دينه� و�شوارعه� ومب�نيه� فرح�ً بقدوم خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 
- حفظه اهلل - وا�شتعّد اآلف الطالب ل�شتقب�له يرفعون راية التوحيد )علم اململكة العربية ال�شعودية( خف�ق�ً يف ا�شطف�فهم 
ب�لطرق�ت ابته�جه�ً بعودة الق�ئد خ�دم احلرمني ال�شريفني من رحلته العالجية التي تكّللت - وهلل احلمد -  ب�لنج�ح.
ولب�شت مدينة الري��س حلة خ�شراء، وعلت �شم�ءه� الراي�ت ال�شعودية مرفرفة على الطرق�ت واملي�دين والأنف�ق، 
وانت�شرت عب�رات الرتحيب والفرح ب�لعودة امليمونة ح�ملة عب�رات جت�شد م� يختلج يف نفو�س املواطنني جت�ه ق�ئدهم .
ووّجه �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري �شلم�ن بن عبدالعزيز اأمري منطقة الري��س ب�إق�مة احتف�لت يف مدينة الري��س 
�شموه  وجه  كم�  اململكة،  اإىل  امليمونة  وعودته  ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  ب�شالمة  اإبته�ج�ً  له�  الت�بعة  واملح�فظ�ت 

لالإعداد امل�شبق لهذه الحتف�لت لتظهر ب�ل�شورة الالئقة .
و�شرعت اأم�نة مدينة الري��س يف رفع الأعالم واإق�مة اللوح�ت املطرزة بعب�رات احلب والوف�ء يف العديد من املواقع 

والطرق الرئي�شية واملي�دين ومنطقة ق�شر احلكم .
كم� ق�مت برتكيب �شتة اآلف لوحة ترحيبية على م�ش�حة تزيد على 33 األف مرت مربع، فيم� ُركب م� يزيد على خم�شة 
اآلف علم يف العديد من املواقع ب�لع��شمة ابتداَءاً من امتداد طريق مط�ر امللك خ�لد الدويل حتى و�شط الري��س .
من ج�نب اآخر اأ�شهم القط�ع اخل��س يف و�شع اللوح�ت الكبرية والالفت�ت املتنوعة حتمل عـب�رات الرتحيب بخ�دم 

ملف العدد
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الرياض ترتدي أزهى ثيابها احـتـفـــــــــااًل بعودة خادم الحرمين الشريفين

احلرمني ال�شريفني.
العديد  خالل  من  حم�فظ�ته�  مع  الري��س  واحتفلت 

ب�لإ�ش�فة  ال�شعودية،  العر�شة  اأبرزه�  الأن�شطة  من 
املواطنني  قبل  من  الرتحيبية  الق�ش�ئد  اإىل 

املن��شب�ت. هذه  مثل  يف  املعت�دة  والربامج 
الوطن واملواطنني يف  اأ�شك�ل فرحة  وتنّوعت 

ك�فة املن�طق احتف�ءاً بعودة امللك عبداهلل بن 
اآل �شعود - حفظه اهلل - وعرّب  عبدالعزيز 
العديد من املواطنني عن الفخر مب� حتقق 
للوطن واملواطن يف عهد امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �شعود - اأيده اهلل - من متيز 
ب�لإجن�زات على امل�شتوى املحلي و الإقليمي 

والدويل، حيث تبواأت اململكة مك�نة مرموقة 
املج�لت  الكثري من  الأمم، وتقدمت يف  بني 

العلمية والقت�ش�دية واملعرفية، داعني اهلل عز 
وجل اأن يتم اخلري وال�شحة على خ�دم احلرمني 

الإ�شـــــالم وامل�شلمني. واأن يطيل عـمـــــره فـي خــدمة 
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ملف العدد
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بمناسبة عـودة خــــادم الـحــــــــــــــرمــيــن الشريفيـن إلى أرض الـوطـن..
مـنـطـاد خـادم الـحرمين الشريفين يـجـــــــوب أراضي المملكة العربية السعودية    

الري��س ـ وا�س
احتف�ًء بعودة خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - اإىل اأر�س 
خ�دم  منط�د  يجوب  ب�لنج�ح    - احلمد  وهلل   - تكللت  التي  العالجية  الرحلة  من  مع�ف�ً  �ش�مل�ً  الوطن 
التي  والتالحم  التوا�شل  ر�ش�لة  ال�شعودية ح�ماًل  العربية  اململكة  اأرا�شي  ال�شريفني جميع  احلرمني 
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بمناسبة عـودة خــــادم الـحــــــــــــــرمــيــن الشريفيـن إلى أرض الـوطـن..
مـنـطـاد خـادم الـحرمين الشريفين يـجـــــــوب أراضي المملكة العربية السعودية    

بني  ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  عليه�  يحر�س 
القي�دة وال�شعب .

وتهدف هذه اجلولة املحلية التي ت�أتي بعد اجلولة 
ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  ر�ش�لة  لن�شر  الدولية 
الثق�يف  والتوا�شل  للت�ش�مح  خالله�  يدعو  التي 
اإجن�زات  عر�س  تت�شمن  كم�  الع�مل،  �شعوب  بني 
منط�د »ملك الإن�ش�نية« خالل م�ش�رك�ته الدولية .
وعرب مدير ع�م املهرج�ن الوطني للرتاث والثق�فة 
ب�لنج�ح  �شع�دته  عن  الرومي  �شعود  ب�جلن�درية 
الدولية ملنط�د خ�دم  التي �شهدته اجلولة  الكبري 
احلرمني ال�شريفني الذي د�شنه �ش�حب ال�شمو امللكي 
الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير الدولة 
ع�شو جمل�س الوزراء رئي�س احلر�س الوطني خالل 
الوطني  للمهرج�ن  والع�شرين  اخل�م�شة  الدورة 
العميق  �شموه  من  اإمي�ن�ً  وذلك  والثق�فة  للرتاث 
احلرمني  خ�دم  ملنط�د  الدولية  اجلولة  تقدمه  مل� 
ال�شريفني من اأثر كبري على ن�شر الروؤية الإن�ش�نية 
وم�  و�شعب�ً،  حكومًة  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
عد  ت�شهده اململكة من اإنفت�ح كبري علي جميع ال�شُ
ومع جميع دول الع�مل بف�شل القي�دة احلكيمة خل�دم 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  احلرمني 
اإىل  اململكة  نقل  على  حر�س  الذي   - اهلل  -حفظه 
م�ش�ف الدول املتقدمة والرقي ب�شعبه� وتوفري كل 
�ُشبل احلي�ة الكرمية له واأو�شح الرومي اأن اجلولة 
املحلية �شوف تت�شمن التعريف بج�ئزة منط�د خ�دم 
الفريق  يطلقه�  التي  الع�ملية  ال�شريفني  احلرمني 
الع�ملية  الفرق  من  كبري  عدد  وح�شور  مب�ش�ركة 
يحمل  �شنوي  ومهرج�ن  ع�ملية  احتف�ليه  �شمن 
. ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  منط�د  ج�ئزة  ا�شم 
ال�شريفني  احلرمني  خ�دم  منط�د  رئي�س  وقدم 
ال�شكر  املن�شوري  ن��شر  الك�بنت طي�ر عبدالعزيز 
الأ�شت�ذ  الوطني  احلر�س  رئي�س  ن�ئب  ملع�يل 
عبداملح�شن التويجري على دعمه الكبري للفريق 
الوطني  العمل  هذا  لإجن�ح  ال�ُشبل  كل  وتوفري 
امل�شتوى  على  كبري  �شدى  من  له  مل�  الكبري 
نقل  يف  ولدوره  ع�مة  والدويل  املحلي  الإعالمي 
العربية والإ�شالمية والتعريف به�  اململكة  ثق�فة 
من  الغربية  ال�شعوب  وخ�شو�ش�ً  الع�مل  ل�شعوب 
الدولية  اجلولة  ل�شري  املتوا�شلة  مت�بعته  خالل 

وجن�ح�ته� امل�شتمرة .
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تقرير

32

وافق خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
-يحفظه اهلل - على  موعد اإق�مة املهرج�ن الوطني للرتاث والثق�فة يف 

دورته ) 26 ( وذلك يوم الأربع�ء 1432/5/9هـ املوافق 2011/4/13م حتت رع�يته - يحفظه اهلل-
�شرح بذلك �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�شو جمل�س  الوزراء رئي�س 

احلر�س الوطني.
�ش�حب  بتوجيه�ت  اله�م  والرتاثي  الثق�يف  احلدث  هذا  ل�شتقب�ل  ا�شتعداداته�  ب�ملهرج�ن  الع�مة  اللج�ن  وتت�بع 
ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س احلر�س الوطني ومت�بعة مع�يل ن�ئب رئي�س احلر�س 
والرتاثي. الثق�يف  العر�س  هذا  التويجري متهيداً لنطالق  عبدالعزيز  بن  املح�شن  عبد  الأ�شت�ذ  امل�ش�عد  الوطني 
ويعد املهرج�ن الوطني للرتاث والثق�فة الذي ينظمه احلر�س الوطني يف اجلن�درية كل ع�م من��شبة  ت�ريخية يف جم�ل 
الثق�فة وموؤ�شراً عميق�ً للدللة على اهتم�م قي�دتن� احلكيمة ب�لرتاث والثق�فة والتق�ليد والقيم العربية الأ�شيلة.
اأهداف هذا  اأ�شمى  الزاهر. ومن  بنت�ج ح��شرن�  املجيد  ت�ريخن�  ن�ش�ط�ته� عبق  من��شبة وطنية متتزج يف  تعد  كم� 
الإبق�ء  وحم�ولة  جوانبه  ب�شتى  الوطني  موروثن�  وت�أ�شيل  الإ�شالمية  العربية  هويتن�  على  الت�أكيد  املهرج�ن 

واملح�فظة عليه ليبقى م�ثاًل لالأجي�ل الق�دمة.
التكوين  ربط  لعملية  اململكة  قي�دة  توليه�  التي  الق�شوى  الأهمية  للمهرج�ن  الكرمية  امللكية  الرع�ية  وتوؤكد 
البالد. ت�ريخ  من  كبرياً  جزءاً  ي�شّكل  الذي  الكبري  الإن�ش�ين  ب�ملرياث  ال�شعودي  لالإن�ش�ن  املع��شر  الثق�يف 
خمتلف  يف  الالزمة  الإمك�ني�ت  جميع  وو�شعت  ال�شع�ب  الر�شيدة  حكومتن�  ذللت  ال�ش�مي  املن�ل  هذا  ولتحقيق 
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تنظيم  الق�ئمني على  اإ�ش�رة  رهن  القط�ع�ت احلكومية 
امل�ش�ركة  على  القط�ع�ت  جميع  لتت�ش�بق  املهرج�ن  هذا 
خ�دم  من  كرمي  بتوجيه  ع�م  كل  املعتمدة  الن�ش�ط�ت  يف 

احلرمني ال�شريفني.
وُيربز املهرج�ن تن�مي ر�ش�لة احلر�س الوطني احل�ش�رية 
يف خدمة املجتمع ال�شعودي التي تواكب ر�ش�لته الع�شكرية 
وا�شتقراره. واأمنه  وعقيدته  الوطن  هذا  عن  الدف�ع  يف 
وي�شم املهرج�ن قرية متك�ملة للرتاث واحللي القدمية 
والأدوات التي ك�ن ي�شتخدمه� الإن�ش�ن ال�شعودي يف بيئته 
قبل اأكر من خم�شني ع�م�ً ومع�ر�ش�ً للفنون الت�شكيلية.
ومن اأولوي�ت اجل�نب الرتاثي ب�لـمهـرجـــــ�ن اإبـــراز اأوجـه 
ال�شـنـــ�عـــــ�ت  فـي  متمثلة  الـمـخــتلفــة  ال�شـعـبي  الرتاث 
الـيـــــدوية والـحـــــــــــــرف التقلـيــدية بـهـــــــدف ربـطـهــــ� بـواقـــع 
اأهداف  من  كهدف  عليه�  واملح�فظة  املع��شر  ح��شرن� 
املهرج�ن الأ�ش��شية واإبرازه� مل� متثله من اإبداع اإن�ش�ين 
تراثي عريق لأبن�ء هذا الوطن على مدار اأجي�ل �ش�بقة 

اإ�ش�فة اإىل اأنه� تعترب عن�شر جذب جم�هريي للزائرين.
الثق�فية  الفع�لي�ت  من  العديد  املهرج�ن  وي�شم 
كم�  اململكة،  من�طق  جميع  فيه  وي�ش�رك  والدينية 
احلكومية. وامل�ش�لح  الوزارات  من  العديد  فيه  ت�ش�رك 
وجتدر الإ�ش�رة اإىل اأن قوات اأمن املن�ش�آت قد �ش�ركت الع�م 
امل��شي لأول مرة يف مهرج�ن "اجلن�درية 25". وت�شتعد 
"اجلن�درية26".  يف  متميزة  مل�ش�ركة  ح�لي�ً  القوات 
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أخبــــار
عقب رعاية سموه لحفل توزيع جائزة األمير سلطان بن 

عبدالعزيز العالمية للمياه في دورتها الرابعة ..

األمير أحمد بن عبدالعزيز : استمرار محاكمة اإلرهابيين.. 
والكلمة فيهم للشرع

الري��سـ  
اأكد �شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري 
اأحمـــد بـــن عبدالعزيـــز ن�ئـــب وزير 
حم�كمـــة  ا�شـــتمرارية  الداخليـــة 
الإره�بيـــني موؤكـــداً اأنهـــ� م�شـــتمرة 
واأن اأي ق�شية تنتهي حتقيق�ً حُت�ل 
للمحكمـــة والعمـــدة علـــى م� يحكم 

به ال�شرع.
جـــ�ء ذلـــك يف اإج�بتـــه علـــى اأ�شـــئلة 
ال�شـــحفيني بعـــــد رعــــ�يـــــة �شـــمـوه 
ن�ئـــب  عـــن  نـيـــــ�بـــة   - موؤخـــراً   -
ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم 

�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري �شـــلط�ن بن عبدالعزيـــز اآل �شـــعود حفل توزيـــع ج�ئزة الأمري �شـــلط�ن بـــن عبدالعزيز 
الفي�شـــلية. بفنـــدق  الكـــربى  �شـــلط�ن  الأمـــري  ق�عـــة  يف  وذلـــك  2010م  للعـــ�م  الرابعـــة  دورتهـــ�  يف  للميـــ�ه  الع�مليـــة 
ويف اإج�بتـــه على �شـــوؤال حول الن�شـــ�ط الوا�شـــح لأجهـــزة الأمن خ�رج اململكة مـــن تفكيك للخاليـــ� الإره�بية واإحب�ط 
للعديـــد مـــن العمليـــ�ت الكبـــرية التـــي ح�ولت القيـــ�م به� الفئة ال�شـــ�لة وكيف ينظر �شـــموه للن�شـــ�ط الإ�شـــتخب�راتي 
لأجهزة الأمن ال�شـــعودي ق�ل �شـــموه : "نحن لي�س لن� ن�شـــ�ط خ�رجي فوزارة الداخلية ن�شـــ�طه� داخل اململكة فقط، 
م�شـــرياً اإىل اأن هنـــ�ك تبـــ�دل معلومـــ�ت بـــني الـــدول يف نطـــ�ق الأمـــن ومك�فحـــة الإره�ب، ف�لتعـــ�ون واجـــب والإره�ب 
خطـــر علـــى العـــ�مل كله وهو ل بد اأن يك�فح فهو مثل الوب�ء ونرجو األ ينت�شـــر واأن ي�شـــمحل واأن يزول اإن �شـــ�ء اهلل".
وعـــن مقـــرتح اإن�شـــ�ء مركـــز دويل ملك�فحـــة الإرهـــ�ب قـــ�ل ن�ئـــب وزيـــر الداخليـــة: "هـــذا املقـــرتح مـــ� زال مطروحـــ�ً 
واعتقـــد اأن الأمم املتحـــدة لهـــ� دور يف هـــذا واململكـــة رائـــدة يف هـــذا املجـــ�ل وهنـــ�ك خطـــوات اإيج�بية ن�أمـــل اأن تثمر".
ونوه الأمري اأحمد يف رده على �شوؤال عن دور ج�ئزة الأمري �شلط�ن الع�ملية للمي�ه يف حتقيق الأمن امل�ئي ق�ئاًل : "اإن 
اجل�ئزة له� دور كبري واإن�شـــ�ين للمملكة ب�لذات "وجعلن� من امل�ء كل �شـــيء حي" فهذا قول رب�ين، موؤكداً اأن امل�ء يهم 

اململكة ب�لدرجة الأوىل والع�مل كله.
واأ�ش�ف الأمري اأحمد اأن ج�ئزة الأمري �شلط�ن الع�ملية للمي�ه �شتجعل هن�ك جهوداً علمية وبحوث�ً ل�ش�لح ت�أمني م�ء 

ال�شرب لالإن�ش�ن.
واختتم الأمري اأحمد حديثه لل�شح�فيني الدع�ء لالإره�بيني ب�أن "يهديهم اهلل ويكفين� �شرهم".
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اجلزائر ـ وا�س
ا�شـــتقبل فخ�مـــة الرئي�ـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة رئي�س جمهورية اجلزائر يف اجلزائر الع��شـــمة يـــوم الأحد 12 
�شـــفر 1432 هــــ املوافق 16 ين�ير 2011م، �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمـــري حممد بن ن�يف بن عبدالعزيز م�شـــ�عد 

وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية.
ح�شـــر ال�شـــتقب�ل �شـــفري خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني لـــدى اجلزائر �شـــ�مي عبداهلل ال�شـــ�لح ووزيـــر الداخلية 

واجلم�ع�ت املحلية اجلزائري دحو ولد ق�بلية.

الرئيس الجزائري يستقبل سمو األمير محمد بن نايف

35

��� ������ 4.indd   35 24/05/2011   02:19:58 �



أخبــــار

بعد  البارقي  الجندي  يكافئ  نايف  بن  محمد  األمير 
إصابته أثناء تأدية عمله 

تبوك ـ وا�س
قدم �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف بن عبدالعزيز م�ش�عد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية مك�ف�أة 
م�لية مقداره� 100 األف ري�ل للجندي يحي بن ح�شـــني الب�رقي اأحد من�شـــوبي �شرطة منطقة تبوك وذلك بعد 

اإ�ش�بته اأثن�ء ت�أدية عمله .
و ق�م مدير �شرطة منطقة تبوك اللواء حمد احلوا�س بت�شليم �شيك املك�ف�أة امل�لية للجندي يحي الب�رقي .

وقد اأعرب مدير �شـــرطة منطقة تبوك عن �شـــكره وتقديره ل�شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف بن 
عبدالعزيز، موؤكداً اأن هذه الوقفة من �شموه لي�شت مب�شتغربة من ولة الأمر حفظهم اهلل .

ومن جهة اأخرى ق�م مدير �شـــرطة املنطقة بت�شـــليم �شـــه�دات �شـــكر وتقدير لأكر من ع�شـــرين �شـــ�بط�ً و�شـــف 
�شـــب�ط مـــن من�شـــوبي اإدارة دوريـــ�ت الأمـــن وقـــوة امله�م والواجبـــ�ت اخل��شـــة واإدارة مرور منطقـــة تبوك نظري 

جهودهم املميزة يف اأداء الأعم�ل املوكلة اإليهم وقد اأثنى مدير ال�شرطة على جهود املكرمني.
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الري��س ـ وا�س 
رعـــى �شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري حممـــد بـــن ن�يـــف بـــن 
عبـــد العزيـــز م�شـــ�عد وزيـــر الداخليـــة لل�شـــوؤون الأمنيـــة - 
موؤخـــراً - امللتقى العلمـــي لتوقيع مذكرات التف�هم بني كلية 
امللـــك فهـــد الأمنيـــة و�شـــبع مـــن اأبـــرز اجل�معـــ�ت الأمريكيـــة 
. الأمنيـــة  للقط�عـــ�ت  الإداري  التطويـــر  برن�مـــج  �شـــمن 
ويف بدايـــة اللقـــ�ء األقـــى مدير عـــ�م كلية امللك فهـــد الأمنية 
اللـــواء الدكتـــور فهـــد بـــن اأحمـــد ال�شـــعالن كلمـــة اأكـــد فيه� 
املخـــرج  ب�عتب�رهـــ�  الكليـــة  علـــى  الداخليـــة  وزارة  حر�ـــس 

الأمنيـــة  للقط�عـــ�ت  الرئي�شـــي 
موؤهلـــني  اأمـــن  �شـــب�ط  لتوفـــري 
التقنيـــة  حمـــ�ك�ة  علـــى  ق�دريـــن 
اأن  م�شـــيف�ً  م�شـــتجداته�،  ومت�بعـــة 
هـــذه اخلطـــوة التـــي �شـــتبداأ بتوقيـــع 
التف�قيـــ�ت مع ج�مع�ت ذات العراقة 
الع�مليـــة والت�ريخيـــة لتطويـــر الكلية 
بك�فـــة مرافقهـــ� مبـــ� يحقـــق الـــروؤى 

والتطلعـــ�ت التـــي ين�شـــده� �شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري 
ن�يـــف بـــن عبـــد العزيـــز اآل �شـــــــعود الـنـــ�ئـــب الثـــ�ين لرئي�س 
جمل�ـــس الوزراء وزيـــر الداخليـــة و�شـــــــــــــــ�حــــــــــــــب ال�شـــــــــــمو 
وزيـــر  ن�ئـــب  العزيـــز  عبـــد  بـــن  اأحمـــد  الأمـــري  الـمـلكـــــي 
الداخليـــة و�شـــ�حب ال�شـــمو امللكـــي الأمري حممـــد بن ن�يف 
بـــن عبدالعزيز م�شـــ�عد وزيـــر الداخلية لل�شـــوؤون الأمنية .
ثـــم األقـــى املقـــدم حممـــد بـــن علـــي الهبـــدان كلمـــة برن�مـــج 
التطويـــر الإداري للقط�عـــ�ت الأمنية عرب فيه� عن �شـــع�دته 
برع�ية �شـــمو الأمري حممد بن ن�يف للحفل ودعمه امل�شتمر 
للم�شـــ�ريع التطويريـــة، منوهـــ�ً مب� ميثله برن�مـــج التطوير 
وزارة  لقط�عـــ�ت  اأهميـــة  مـــن  الأمنيـــة  للقط�عـــ�ت  الإداري 
الداخليـــة لعتم�ده على اأف�شـــل املم�ر�شـــ�ت الع�ملية املتبعة يف 

جم�ل تطوير املنظم�ت.
واأو�شـــح اأن بنـــ�ء ال�شـــراكة بـــني الكليـــة واملوؤ�ش�شـــ�ت الدوليـــة 

ضمن برنامج التطوير اإلداري للقطاعات األمنية ..

األمير محمد بن نايف يرعى الملتقى العلمي لتوقيع مذكرات 
جامعات  وسبع  األمنية  فهد  الملك  كلية  بين  التفاهم 
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الأك�دمييـــة والأمنيـــة املم�ثلـــة ي�شـــكل نقطة حتـــول مهمة يف 
ت�ريخ الكلية �شتجني ثم�ره� ك�فة القط�ع�ت الأمنية ب�إذن اهلل.
بعدهـــ� األقى مدراء اجل�معـــ�ت الأمريكية كلم�ت عربوا فيه� 
عـــن �شـــع�دتهم ب�حل�شـــور ومعرفة مدى التطـــور امللمو�س يف 
القط�عـــ�ت الأمنيـــة وا�شـــتخدام التقنيـــة وحم�ولـــة تطويـــر 
بيـــوت اخلـــربة واجل�معـــ�ت  الأعمـــ�ل واأخـــذ اخلـــربات مـــن 
املتخ�ش�شـــة فـي العـمــــــل الأمني واجلـنـــــــــــــــــــ�ئي، واجلــ�مع�ت 
هـــي: كليـــة جـــون جـــ�ي اأحــــــد الكـلــيــــــــــ�ت الت�بعـــة جل�معـــة 
جونـــز  وج�معـــة  نـيــــــــــويـــــــــــــــورك، 
هوبكنز، وج�معة �ش�م هيو�شنت، وكلية 
مري�شي هري�شـــت، وج�معة نورويت�س، 
ييـــل. وج�معـــة  نيوهيفـــن،  وج�معـــة 
بعـــد ذلك األقى �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي 
الأمري حممد ابن ن�يف بن عبدالعزيز 
كلمـــة عـــرب فيهـــ� عـــن �شـــروره بهـــذه 
اخلطوة املب�ركة، م�شرياً اإىل اأن م� ت�شبو 
اإليـــه كلية امللك فهـــد الأمنية بتطوير براجمهـــ� ورفع كف�ءة 
وم�شـــتوى خريجيه� هو يف مقدمـــة اأولوي�ت وزارة الداخلية.
واأبـــرز �شـــموه تطلـــع الـــوزارة اإىل بنـــ�ء �شـــراكة ف�علـــة بـــني 
الكليـــة واجل�مع�ت الدوليـــة اأو املحلية وفق اخلطة املقدمة 
للكليـــة، ثـــم �شـــكر �شـــموه الكـــرمي اجلميع علـــى جهودهم يف 
هـــذا املج�ل ويف مقدمتهم اإدارة الربن�مج وقي�دة كلية امللك 

فهـــد الأمنيـــة.
ويف نه�يـــة اللقـــ�ء اأجريـــت مرا�شـــم التوقيـــع بـــني مديـــر ع�م 

الكلية وممثلي اجل�مع�ت.
ثـــم كـــرم �شـــمو م�شـــ�عد وزيـــر الداخليـــة لل�شـــوؤون الأمنيـــة 
الأمـــري حممد بـــن ن�يف بـــن عبدالعزيـــز الوفـــد الأمريكي 

بدروع بهذه املن��شـــبة.
بعده� التقطت ال�شـــور التذك�رية ل�شـــموه مع اأع�شـــ�ء الوفد 

وق�دة القط�ع�ت الأمنية.

سمو األمير محمد بن نايف:

ماتصبو إليه كلية امللك 
بتطوير  األمنـية  فهـد 
كـفـاءة  ورفـع  برامجها 
مقـدمة  في  خريجيهـا 
أولـويات وزارة الـداخلية
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أخبــــار

الري��سـ  وا�س
و�شـــل م�شـــ�ء يوم الثنني 13 جم�دى الآخرة 1432 هـ  املوافق  
16 م�يو 2011 م، اإىل الري��س جثم�ن ال�شـــهيد ح�شـــن م�شـــفر 
القحط�ين اأحد من�شـــوبي القن�شلية الع�مة للمملكة العربية 
ال�شعودية  يف   كرات�شي الذي  اغتيل غدراً وهو يف طريقه اإىل العمل.
وك�ن يف ا�شـــتقب�ل اجلثمـــ�ن مبطـــ�ر امللـــك خ�لـــد الـــدويل يف 
الري��س، �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف بن عبد 
العزيز م�ش�عد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمينة و �ش�حب ال�شمو 
الأمري خ�لد بن �شعود بن خ�لد م�ش�عد وزير اخل�رجية ووكيل 
وزارة اخل�رجية ل�شوؤون املرا�شم ال�شفري عالء الدين الع�شكري .
كم� ك�ن يف ال�شتقب�ل ال�شيخ ج�ر اهلل بن مهدي بن زهرة �شيخ 
قبيلـــة اآل جـــربان واأخ املتوفـــى جـــ�ر هلل بن م�شـــفر القحط�ين 

وعدد من اأفراد ع�ئلته.
ورافـــق اجلثمـــ�ن يف الط�ئرة اخل��شـــة �شـــفري خـــ�دم احلرمني 
ال�شـــريفني لدى ب�ك�شـــت�ن عبـــد العزيز الغديـــر ووالد الفقيد 

م�شفر بن مهدي بن زهرة .
وق�ل �ش�حب ال�شمو الأمري خ�لد بن �شعود بن خ�لد يف ت�شريح 
�شحفي عقب و�شول اجلثم�ن: "اإن اململكة العربية ال�شعودية 

38

جثمان  يستقبل  نايف  بن  محمد  األمير 
الشهيد القحطاني

وب�ك�شـــت�ن تربطهمـــ� عالقـــ�ت قوية على م�شـــتوى احلكوم�ت 
وعلى م�شـــتوى ال�شـــعوب، ف�ل�شعب الب�ك�شـــت�ين يكن للمملكة 
و�شـــعب اململكـــة واأر�ـــس احلرمـــني حمبـــة خ��شـــة وب�لت�يل م� 
حدث هو مك�ن ا�شـــتغراب وغري مف�شر 
ل نعلـــم من هـــي اجلهة التـــي ميكن اأن 
تكون له� م�شلحة يف داخل ب�ك�شت�ن من 
ا�شـــتهداف بعثـــة اململكـــة وموظفيهـــ�".
وب�شـــ�أن م�شـــ�ركة اململكـــة يف التحقيـــق 
حول مالب�ش�ت احل�دث ق�ل �شموه: "اإن 
حكومة ب�ك�شـــت�ن وافقت على م�شـــ�ركة 
جلنة من اململكة العربية ال�شـــعودية يف 
التحقيقـــ�ت واإن ك�ن الـــدور الأ�ش��شـــي 
للحكومـــة  �شـــــــيكون  التحقيقـــ�ت  فــــي 
الـبــ�ك�شـــتـ�نـيــــة بـحـــكـــم الـم�شــــوؤولية".
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• األمير محمد بن نايف : يرعى احتفال القوات بتخريج الدورة 	
السادسة للمجندين

• أنهوا دورة 	 الخريجين بلغ ) 876 ( فردًا  : عدد  الماجد  اللواء 
التأهيل األساسي ودورة التخصص

جدة - 
حتت رع�ية �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف م�ش�عد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية ) حفظه اهلل ( احتفلت 
قوات اأمن املن�ش�آت بتخريج الدورة ال�ش�د�شة من جمندي القوات - موؤخراً - وذلك مبركز التدريب مبح�فظة جدة .
 وقـــد عـــرب اللـــواء الركن �شـــعد بـــن حممد امل�جـــد ق�ئد قوات اأمـــن املن�شـــ�آت عن �شـــكره وتقديره لهـــذه الرع�ية 

الكرمية ، واعتزازه وك�فة من�شوبي القوات بذلك .
واأو�شـــح اللـــواء امل�جـــد اأن عـــدد اخلريجـــني بلـــغ ) 876 ( فرداً ، اأنهـــوا دورة الت�أهيل الأ�ش��شـــي ودورة التخ�شـــ�س 
) اأمـــن وحم�يـــة املن�شـــ�آت ( ، واأ�شـــ�ف اأن اخلريجـــني تلقـــوا خالل فـــرتة اإحل�قهم ب�ملركـــز التدريب�ت الع�شـــكرية 

الأ�ش��شية والتخ�ش�شية التي توؤهلهم للم�ش�ركة الف�علة مع زمالئهم يف العمل امليداين .
واأ�شـــ�ر اللـــواء امل�جـــد اإىل اأنـــه �شـــوف يتـــم توزيـــع اخلريجني علـــى اأفرع القـــوات ح�شـــب ح�جة العمـــل ب�ملن�طق .
وهن�أ اللواء امل�جد اخلريجني ، متمني�ً لهم التوفيق والنج�ح يف حي�تهم العملية خلدمة الدين واملليك والوطن 
يف ظل القي�دة احلكيمة خل�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو 

الن�ئب الث�ين  " حفظهم اهلل ". 

39
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�سهدت فر�سيات اختطاف طائرة وباخرة نفط وحترير �سكان منطقة �سكنية..

األمير محمد بن نايف يرعى تمرين)صولة الحق4( لقوات 
الطوارئ الخاصة

مدير األمن العام :
اعتداء ولن تسمح  بلد  المملكة تحترم جيرانها وليست 

ألحد بالتدخل في شؤونها

الري��س- 
رعى �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف بن عبدالعزيز م�ش�عد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية يوم الثالث�ء 
17 ربيع الآخر 1432هـ املوافق 21م�ر�س 2011م، مترين )�شولة احلق ( يف ن�شخته الرابعة الذي نفذته قوات الطوارئ 
اخل��شة مبي�دين القوات ب�شرم� غربي الع��شمة الري��س، بح�شور عدد من القي�دات الأمنية بوزارة الداخلية.
و�شهدت الفر�شي�ت التي �ش�ركت فيه� ط�ئرات عمودية ق�شف�ً ملواقع تتح�شن فيه� جمموع�ت اإره�بية وتنفيذ 

��� ������ 4.indd   40 24/05/2011   02:20:03 �



41

عمليـــ�ت اقتح�م ط�ئرات وتخلي�س ره�ئن والت�شـــدي لقر�شـــنة بحرية وعملية اختطـــ�ف ب�خرة نفط وط�ئرة 
رك�ب ب�لإ�ش�فة اإىل عدد من فر�شي�ت الت�شدي لهجم�ت م�شلحة ملجموع�ت اإره�بية وحم�ولت اقتح�م مدينة 
�شـــكنية وعـــدد مـــن تدريب�ت الرم�يـــة وامله�رة لأفراد قوات الطوارئ اخل��شـــة التي اأظهـــروا فيه� ج�هزية ت�مة 

واأداًء مه�ري�ً ع�يل الدقة يف تنفيذ مهم�تهم.
بدوره �شدد مدير الأمن الع�م الفريق �شعيد القحط�ين على اأن اململكة حترتم جريانه� والنظم الع�ملية ولي�شت 
بلد اعتداء كم� اأنه� ل تتدخل يف �شوؤون الغري، موؤكداً يف ذات الوقت على اأن اململكة لن ت�شمح لأحد ب�لتدخل يف 
�شـــوؤونه�، م�شـــرياً يف كلمته خالل احلفل اأن قوات الطوارئ اخل��شـــة متثل اإحدى قوات الأمن امل�شلطة على كل 
ع�بث وجمرم كم� اأنه� يف نف�س الوقت قوة اإن�شـــ�نية تقوم بواجب�ت اإن�شـــ�نية ي�شـــ�هده� اجلميع يف موا�شم احلج 

والعمرة ويف احل�لت الط�رئة .
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من  عدد  تخريج  حفل  يشرف  نايف  بن  محمد  األمير 
الدورات التأهيلية باألمن العام

الري��س ـ وا�س
حتـــت رع�يـــة �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمـــري ن�يف بن 
عبدالعزيـــز اآل �شـــعود الن�ئب الثـــ�ين لرئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية، �شـــرف �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي 
الأمـــري حممـــد بـــن ن�يـــف بـــن عبدالعزيـــز م�شـــ�عد 
وزيـــر الداخليـــة لل�شـــوؤون الأمنيـــة يـــوم الأربعـــ�ء 18 
2011م،  م�ر�ـــس   23 املوافـــق  هــــ   1432 الآخـــر  ربيـــع 
حفـــل تخريـــج دورات ت�أهيليـــة ب�لأمـــن العـــ�م يف عـــدد 
متدربـــ�ً،   4066 عددهـــم  والب�لـــغ  التخ�ش�شـــ�ت  مـــن 
وذلـــك مبقـــر مدينة تدريـــب الأمن العـــ�م ب�لري��س .
وُبداأ احلفل بتالوة اآي�ت من القراآن الكرمي، ثم األقى 
معـــ�يل مدير الأمـــن الع�م الفريق �شـــعيد بن عبداهلل 
القحطـــ�ين كلمـــه رفـــع فيهـــ� �شـــكره وتقديره ل�شـــمو 
الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
على رع�يته للحفل، كم� �شكر �شمو الأمري حممد بن 
ن�يف على ت�شريفه حلفل التخريج ، مو�شح�ً اأن هذه 
الرع�يـــة ُتعد تكرمي�ً لرج�ل الأمـــن وت�أكيداً مل� توليه 
القي�دة الر�شـــيدة مـــن اهتم�م ورع�يـــة برج�ل الأمن، 
و�شـــ�هد ذلـــك الأمـــر ال�شـــ�مي الكرمي برتقيـــة جميع 
امل�شـــتحقني للرتقيـــة علـــى الفـــور عن طريـــق حتوير 

وظ�ئفهم اإىل الرتب التي ي�شتحقونه� .
وقـــ�ل مع�ليـــه: "اإن الوطن يعي�س اأفراحـــه بعد عودة 
امللـــك  ال�شـــريفني  احلرمـــني  خـــ�دم  الوالـــد  الق�ئـــد 
عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �شـــعود ـ حفظـــه اهلل ـ اإىل 
اأر�س الوطن �ش�مل�ً مع�فى، كم� اأنه يعي�س ح�لة الوف�ء 
واملحبة والتالحم بني ال�شعب والقي�دة الر�شيدة، كم� 
اأن رجـــ�ل القـــوات امل�شـــلحة وخ�شو�شـــ�ً رجـــ�ل الأمـــن 
يف هـــذه الأيـــ�م يزهـــون فخـــراً واعتـــزازاً مب� و�شـــفهم 
بـــه خـــ�دم احلرمـــني ال�شـــريفني يف كلمتـــه ال�شـــ�فية 
ال�شـــ�دقة املوفقة ب�أنهم الدرع احل�شني لهذا الوطن، 
اإ�شـــ�فة اإىل اأنهـــم مع اأهلهم ب�قي �شـــعب اململكة �شـــف�َ 
واحـــداً وبقلـــوب تنب�ـــس ب�ملحبة والوفـــ�ء والإخال�س 
للقيـــ�دة، وب�أكـــف مرفوعـــة اإىل البـــ�رئ يدعون خل�دم 
احلرمـــني ال�شـــريفني ـ حفظـــه اهلل ـ بـــدوام ال�شـــحة 
والتوفيـــق وال�شـــداد يف كل اأعم�لـــه وي�شـــكرونه علـــى 
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جميع م� �شدر يف الأوامر الكرمية التي ك�نت بل�شم�ً واأفراح�ً 
للقلوب ودفعة لتح�شـــني الأحوال القت�شـــ�دية والجتم�عية 
العزيـــزة". البـــالد  لهـــذه  والتقـــدم  التنميـــة  وملوا�شـــلة 
وبـــني مديـــر الأمـــن العـــ�م اأن اخلريجـــني يف مدينـــة تدريـــب 
الأمـــن العـــ�م اأم�شـــوا ع�مـــ�ً تدريبـــ�ً ك�مـــاًل ا�شـــتكملوا فيـــه 
اإعدادهم الع�شـــكري وت�أهيلهم التخ�ش�شـــي، م�شرياً اإىل اأنهم 
هـــم ب�كـــورة اإنت�ج مدن تدريب الأمن الع�م ال�شـــت واأ�شـــبحوا 
علـــى ج�هزيـــة ك�ملـــة لالن�شـــم�م اإىل زمالئهـــم يف خمتلـــف 

تخ�ش�ش�ت الأمن الع�م .
وعرب الفريق القحط�ين عن ف�ئق ال�شكر والتقدير ل�ش�حب 
ال�شـــمو امللكـــي الأمري حممد بن ن�يف علـــى م� يوليه لرج�ل 
الأمـــن مـــن عن�ية وم�شـــ�ندة ورع�يـــة اإنف�ذاً لتوجيه�ت �شـــمو 
الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شـــمو 
ن�ئبـــهـ  حفظهمـــ� اهللـ  التـــي ك�ن لهـــ� اأعظم الأثر يف اأنف�شـــهم 

ومعنوي�تهم .
ويف اخلت�م هن�أ اخلريجني داعي�ً لهم التوفيق يف عملهم، كم� 
عرب عن �شـــكره للع�ملني يف �شـــوؤون التدريب ويف جميع مدن 
التدريب على جهودهم فيم� قدموه لهوؤلء الرج�ل طوال فرتة 
تدريبهم، داعي�ً اهلل القدير اأن يحفظ على بالدن� اأمنه واأم�نه 
واأن يدمي عليه نعمة الأمن والأم�ن يف ظل قي�دته الر�شيدة .
عقـــب ذلـــك األقيـــت كلمـــة اخلريجـــني األق�هـــ� ني�بـــة عنهـــم 
الط�لـــب حممـــد بن �شـــعيد القحط�ين ق�ل فيهـــ�: "اإنه ليوم 
م�شـــيء وم�شـــرف اأن يحظى حفل تخرجن� برع�ية �شـــموكم، 
ليكون دافع�ً وح�فزاً كبرياً لبدء حي�تن� العملية ونيل �شـــرف 
خدمة هذا البلد املعط�ء، وكلن� فخر واعتزاز بهذا الت�شريف 

والتكرمي من �شموكم".
ورفـــع �شـــكره وتقديـــره ل�شـــمو الأمـــري حممـــد بـــن ن�يف بن 
عبدالعزيـــز علـــى رع�يتـــه واهتم�مـــه وقـــ�ل: "نع�هـــد اهلل ثم 
نع�هد �شموكم على اأن نكون عيون�ً �ش�هرة خلدمة اأمن وطنن� 
وحتقيق اآم�له وطموح�ته للحف�ظ على اأمن وا�شـــتقرار هذا 

الوطن الغ�يل".
عقـــب ذلـــك توالـــت فقـــرات احلفـــل ب�لعر�ـــس الع�شـــكري، ثم 
عر�ـــس فر�شـــية اأمنيـــة ل�شـــطو م�شـــلح وكيفية تع�مـــل رج�ل 
الأمن معه�، تاله� عر�س مله�رة الرم�ية لطلبه اخلريجني .
بعده� اأدى الطلبة اخلريجون اأم�م �شـــموه الق�شـــم، ثم اأعلن 
مدير ق�شـــم التعليم مبدينـــة التدريب ب�لأمن الع�م مبنطقة 
الري��ـــس العقيـــد عبداهلل بن جمع�ن النفيعـــي نت�ئج الدورة، 
ثم �شلم �شمو الأمري حممد بن ن�يف بن عبدالعزيز اجلوائز 
كـــرم �شـــب�ط مدينـــة  كمـــ�  املتفوقـــني،  وال�شـــه�دات للطلبـــة 

التدريب والرع�ة .
ويف خت�م احلفل ت�شلم �شموه هدية تذك�ريه من مدير الأمن 

الع�م .
مـــن جهـــة اأخرى ق�م �شـــمو م�شـــ�عد وزير الداخلية لل�شـــئون 
الأمنيـــة ب�فتتـــ�ح معهـــد املـــرور الواقـــع يف �شـــوؤون التدريـــب 
ب�لأمـــن العـــ�م وتفقد �شـــموه الأجنحـــة والق�ع�ت املخ�ش�شـــة 
لالأفـــراد وال�شـــب�ط يف املجـــ�ل املـــروري، وا�شـــتمع ل�شـــرح من 
مديـــر معهـــد املـــرور العقيد حممد بـــن اإبراهيـــم الربيق عن 
املعهـــد واأق�شـــ�مه واإن�شـــ�ءاته، كمـــ� اأفتتح �شـــموه معهـــد علوم 
الأدلة اجلن�ئية ل�شـــوؤون التدريب وم�شـــبح الأمري حممد بن 

ن�يف الأوملبي .
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التعريفية  الدورة  بتخريج  تحتفل  المنشآت  أمن  قوات 
بالمتفجرات ) الخامسة ( ودورة التعامل الفني ) الرابعة (

إنفاذًا لألمر الملكي بترقية العسكريين
ترقية 4402 فردًا بقوات أمن المنشآت

44

حتـــت رع�يـــة ق�ئـــد قـــوات اأمـــن املن�شـــ�آت اللـــواء الركن 
�شـــعد بن حممد امل�جد احتفلت الإدارة الع�مة لإبط�ل 
واإزالـــة املتفجرات ـ موؤخراً ـ بتخريج الدورة التعريفية 
ب�ملتفجرات )اخل�م�شة( ودورة التع�مل الفني )الرابعة( 
وذلك بق�عة الحتف�لت الرئي�شية مبقر قي�دة القوات.
تلقـــوا  حيـــث  عـــدد اخلريجـــني )121( خريجـــ�ً  وبلـــغ 
واملهـــ�رات  املعـــ�رف  مـــن  العديـــد  الدورتـــني  خـــالل 
الفنيـــة للتع�مـــل مـــع اإبطـــ�ل واإزالـــة املتفجـــرات وفـــق 
مـــن  ب�آيـــ�ت  احلفـــل  وبـــداأ  الفنيـــة.  الو�شـــ�ئل  اأحـــدث 

الذكـــر احلكيـــم ثـــم كلمـــة الإدارة الع�مـــة لإبط�ل واإزالـــة املتفجـــرات األق�ه� الرائد �شـــلط�ن بن نعي�ـــس املطريي تاله� 
كلمـــة اخلريجـــني، وبعدهـــ� مت توزيـــع ال�شـــه�دات واجلوائـــز على الأوائـــل واملتميزين مـــن الدورتـــني ويف نه�ية احلفل 
هنـــ�أ ق�ئـــد القـــوات اخلريجـــني وبـــ�رك تخرجهـــم وحثهم وزمالءهـــم الع�ملني علـــى اأر�س امليـــدان لتوفـــري املزيد من 
الأمـــن واحلم�يـــة ملن�شـــ�آت الوطـــن، ويف نه�ية الكلمة اأ�شـــ�د اللواء امل�جد ب�لدعـــم الذي تلق�ه القوات من لدن �شـــ�حب 
ال�شـــمو امللكي الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية الأمري ن�يف بن عبدالعزيز، و�شـــمو ن�ئبه و�شـــمو 
امل�شـــ�عد لل�شـــوؤون الأمنيـــة )يحفظهـــم اهلل(. كمـــ� اأكـــد ج�هزية القـــوات يف كل املواقـــع، واأنه� تعمل علـــى توفري الأمن 
واحلم�يـــة للمن�شـــ�آت يف حـــدود اخت�ش��شـــه�، وت�شـــعى اإىل تطويـــر قدراته� كمـــ�ً وكيفـــ�ً ملواكبة الأحداث وامل�شـــتجدات.

الري��س ـ وا�س
اإنفـــ�ذاً ملـــ� ت�شـــمنه اأمـــر خ�دم احلرمني ال�شـــريفني امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شـــعود - حفظـــه اهلل - برتقية 
موظفـــي الدولـــة مـــن الع�شـــكريني، امل�شـــتحقني للرتقيـــة اأ�شـــدر ق�ئـــد قـــوات اأمـــن املن�شـــ�آت اللـــواء الركـــن �شـــعد 
بـــن حممـــد امل�جـــد قـــرارا اإداريـــ�ً برتقيـــة "4402 " فـــرد من من�شـــوبي القـــوات يف خمتلـــف الرتب والتخ�ش�شـــ�ت.
ورفـــع اللـــواء امل�جـــد �شـــكر وتقدير من�شـــوبي القـــوات ك�فة خل�دم احلرمني ال�شـــريفني و�شـــمو ويل عهـــده الأمني 
- حفظهم� اهلل - ، ودعواتهم ال�شـــ�دقة ب�أن مين اهلل عليهم بوافر ال�شـــحة والع�فية، موؤكداً اأن الرتقي�ت �شـــتكون 
ب�إذن اهلل ح�فزاً لتقدمي املزيد من البذل والعط�ء خلدمة الدين ثم الوطن واملليك، منوه� ب�لدعم غري املحدود 
الـــذي تلقـــ�ه القط�عـــ�ت الأمنية من �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمـــري ن�يف بـــن عبدالعزيز اآل �شـــعود الن�ئب الث�ين 
لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء وزير الداخلية و�شـــمو ن�ئبه و�شـــمو امل�شـــ�عد لل�شـــوؤون الأمنية، وحر�شـــهم امل�شـــتمر على 
حتقيق م� يرفع معنوي�ت رج�ل الأمن ويحفزهم على التف�ين يف اأداء الواجب�ت وامله�م الأمنية بكل جد واإخال�س.
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نيابة عن �سمو م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية..

الفريق القحطاني يفتتح المعرض األمني الخامس لألمن العام

الري��س ـ وا�س
ني�بة عن �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن ن�يف بن عبدالعزيز م�ش�عد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية 
افتتح مع�يل مدير الأمن الع�م الفريق �شعيد بن عبداهلل القحط�ين م�ش�ء يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432 هـ 
املوافق 03 ابريل 2011 م، فع�لي�ت املعر�س الأمني اخل�م�س لالأمن الع�م الذي يق�م حتت رع�ية �ش�حب 
ال�شمو امللكي الأمري ن�يف بن عبدالعزيز اآل �شعود الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .
وبعد اأن ق�س الفريق القحط�ين ال�شـــريط اإيذان�ً ب�فتت�ح املعر�س الذي اأقيم يف مركز مع�ر�س الري��س 
بحي املروج مبدينة الري��س، جتول ومرافقوه يف اأجنحة املعر�س م�شتمع�ً اإىل �شرح من الق�ئمني عليه� 
من م�شـــئويل ال�شـــرك�ت واملوؤ�ش�شـــ�ت امل�شـــ�ركة يف املعر�س من داخل اململكة العربية ال�شـــعودية وخ�رجه� 

حيث ت�ش�رك اأكر من 150 �شركة وموؤ�ش�شة يف املعر�س.
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العـــ�م  الأمـــن  مديـــر  معـــ�يل  كـــرم  ذلـــك  بعـــد 
املعر�ـــس. يف  وامل�شـــ�ركة  الراعيـــة  اجلهـــ�ت  اأبـــرز 
وقـــد اأبدى الفريق �شـــعيد بن عبـــداهلل القحط�ين 
�شـــع�دته ب�فتتـــ�ح املعر�ـــس ني�بة عن �شـــمو م�شـــ�عد 
وزير الداخلية لل�شـــئون الأمنية، وق�ل يف ت�شـــريح 
�شـــحفي: "اإن م� �ش�هدن�ه اليوم يف هذه التظ�هرة 
التقنيـــة الأمنيـــة الفنية املتعددة مـــن داخل اململكة 
وخ�رجهـــ� يدل على منـــو وتطور جه�ز الأمن الع�م 
واهتمـــ�م كل اجله�ت وال�شـــرك�ت والع�ملني يف هذا 
احلقـــل الأمنـــي يف اململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية" .
واأ�شـــ�ف اأن هذا يدل على اأنن� اأ�شـــبحن� يف الطريق 
ال�شحيح للح�شول على اأجهزة على اأعلى م�شتوى 
وب�أف�شـــل تقنية وم�ش�هدته� هن� يف ع��شمة اململكة 
�شـــوف  احلمـــد  وهلل  ونحـــن  ال�شـــعودية،  العربيـــة 

ن�شـــتفيد مـــن هـــذا املعر�ـــس لـــكل رج�لنـــ� املعنيـــني 
واملهتمني الذين ب�لإ�ش�فة اإىل زي�راتهم للمع�ر�س 
اخل�رجية ف�إنهم �شـــوف ي�شـــ�هدون هنـــ� على اأر�س 
الوطـــن حمتويـــ�ت هـــذا املعر�ـــس الـــذي راأينـــ� اأنـــه 
�شـــم اأحـــدث التقني�ت الأمنية املوجـــودة يف الع�مل.
وق�ل مع�يل مدير الأمن الع�م: "اإن الإ�شرتاتيجية 
التي تتبع لتطوير الأجهزة الأمنية ترتكز على تطوير 
الفـــرد، والأجهـــزة متوفـــرة كم� �شـــ�هدن� يف املعر�س 
وب�لإمـــك�ن اقتن�وؤهـــ� لكـــن العمدة الأ�ش��شـــية هي يف 
تطوير الإن�ش�ن وهو م� تعمل عليه وزارة الداخلية".
واأ�ش�ف اأن رج�ل الأمن الع�مـ  وهلل احلمدـ  اأثبتوا قدرة 
كبرية يف ا�شتخدام ك�فة الأجهزة التي يتم ت�أمينه�.
املعر�ـــس م�شـــ�عدوا مديـــر الأمـــن  افتتـــ�ح  ح�شـــر 
الأمـــن. يف  الأمنيـــة  القيـــ�دات  مـــن  وعـــدد  العـــ�م 
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الري��س - 
رعـــى ق�ئـــد قـــوات اأمن املن�شـــ�آت يـــوم الأربع�ء 16 حمـــرم 1432هـ املوافق 22 دي�شـــمرب 2010م ، حفـــل تخريج دورة 
البحـــث والك�شـــف والتفتي�س ملن�شـــوبي الأمن الوق�ئي بفـــرق املتفجرات ، وذلك يف الق�عة الرئي�شـــية مبقر قي�دة 

القوات .
وقـــد ُبـــداأ  احلفـــل ب�آيـــ�ت من الذكر احلكيم ، وعقب ذلـــك األقى اخلريجون كلمة لهم بهذه املن��شـــبة ، وبعد ذلك 
األقـــى مديـــر الإدارة الع�مـــة لإبط�ل واإزالة املتفجـــرات العقيد عبداهلل بن حممد العمري كلمة بهذه املن��شـــبة .
وقـــد وجـــه ق�ئـــد القـــوات كلمـــة للخريجـــني هن�أهـــم فيه� ، وحـــث اللـــواء امل�جد اخلريجـــني على �شـــرورة العمل 

وال�شتف�دة مم� تدربوا عليه خالل فرتة الدورة .
ونوه اللواء امل�جد يف كلمته اإىل الدعم غري املحدود الذي يلق�ه قط�ع قوات اأمن املن�ش�آت من احلكومة الر�شيدة 

بقي�دة خ�دم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو الن�ئب الث�ين " حفظهم اهلل " .
واأ�شـــ�د اللـــواء امل�جـــد ب�جلهـــود الف�علـــة لـــوزارة الداخلية يف الت�شـــدي لالإره�ب التي ا�شـــتهدفت بع�س املن�شـــ�آت 

البرتولية يف املنطقة ال�شرقية .
ويف نه�ية احلفل كرم ق�ئد قوات اأمن املن�ش�آت الأوائل واملتفوقني يف الدورتني .

قائد قوات أمن المنشآت يرعى حفل تخريج دورة البحث والكشف 

والتفتيش لمنسوبي األمن الوقائي بفرق المتفجرات
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أمن  لقوات  تفقدية  بزيارة  يقوم  الماجد  اللواء 
المنشآت بمنطقة تبوك وعسير

تبوك - 
قـــ�م ق�ئـــد قوات اأمن املن�شـــ�آت - موؤخراً - بزيـــ�رة نفقدية 
لقي�دة قوة اأمن املن�ش�آت مبنطقة تبوك وقوة اأمن املن�ش�آت 
مبح�فظـــة �شـــب�ء وكذلـــك قـــوة اأمـــن املن�شـــ�آت مبنطقـــة 
ع�شـــري، اطلـــع خالله� على �شـــري العمل ومـــدى ج�هزية 
القوة للقي�م بدوره� يف توفري الأمن واحلم�ية للمن�ش�آت 
البرتولية وال�شـــن�عية وحث �شـــع�دته اجلميـــع على اأخذ 
احليطة واحلذر واجلد والجته�د يف عملهم متمني�ً لهم 

التوفيق .
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عريف / م�جد ح�شني ع�شريي. 1

وكيل رقيب / ن�يف ذي�ب الر�شيدي. 2

مالزم اأول / خ�لد حمد اليحيى. 3

جندي اأول / ط�رق ن�يف الهذيل. 4

رقيب / حممد عطية املولد. 5

وكيل رقيب / عبدالعزيز ف�لح العتيبي. 6

رقيب / فوؤاد ح�مد امل�لكي. 7

رقيب اأول / حمدان م�شفر العلي�ين. 8

جتدر الإ�شـــ�رة اإىل اأن امل�شـــ�بقة ت�شمنت مع�جلة الكثري من املوا�شيع الثق�فية والدينية والجتم�عية .

الري��س - 

اختتمت اإدارة العالق�ت الع�مة ممثلة يف ق�شم ال�شوؤون الدينية - موؤخراً - امل�ش�بقة الثق�فية الأوىل 

التي مت تنظيمه� على م�شتوى قوات اأمن املن�ش�آت .

بلغ عدد امل�ش�ركني يف امل�ش�بقة 500 م�ش�رك�ً من من�شوبي القوات ، وف�ز 54 مت�ش�بق�ً بجوائز امل�ش�بقة، 

وف�ز ب�ملراكز الثم�نية الأوىل كل من :

إدارة العالقات العامة تنظم المسابقة 
الثقافية األولى

49
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جامعة نايف تختتم دورة “حماية المنشآت 
الحيوية والمهمة”

 اختتمـــت ج�معـــة ن�يف العربيـــة للعلوم الأمنيـــة ـ موؤخراً 
احليويـــة  املن�شـــ�آت  "حم�يـــة  التدريبيـــة  الـــدورة  اأعمـــ�ل  ـ 
و املهمـــة" التـــي نظمتهـــ� اجل�معـــة ب�لتعـــ�ون مـــع وزارة 
الداخليـــة الفرن�شـــية خالل الفـــرتة مـــن 1432/5/516هـ 
املوافق من 2011/4/920م وذلك مبقر اجل�معة وبح�شور 
د. جمعـــ�ن ر�شـــيد بـــن رقو�س ن�ئـــب رئي�س ج�معـــة ن�يف.
الع�ملـــون  املتخ�ش�شـــون  الـــدورة  هـــذه  مـــن  وا�شـــتف�د 
مـــن  واملهمـــة  احليويـــة  املن�شـــ�آت  حم�يـــة  جمـــ�ل  يف 

)8( دول عربيـــة هـــي : الأردن،اجلزائـــر ، ال�شـــعودية، ال�شـــودان، �شـــورية، الكويـــت، لبنـــ�ن، املغـــرب وقـــد ح�شـــر حفـــل 
اخلتـــ�م وفـــد مـــن ال�شـــف�رة الفرن�شـــية ووفـــد مـــن كليـــة امللـــك فهـــد الأمنيـــة وعمـــداء الكليـــ�ت ب�جل�معـــة حيـــث األقى 
الدكتـــور علـــي بـــن ف�يـــز اجلحني عميـــد كلية التدريـــب ب�جل�معة كلمـــة اأعقبته� كلمة للم�شـــرف العلمـــي على الدورة 
ال�شـــيد جيـــزلن بنـــوا ممثـــل وزارة الداخليـــة الفرن�شـــية �شـــكر فيهـــ� اجل�معـــة علـــى ثقتهـــ� يف برامـــج وزارة الداخليـــة 
الفرن�شـــية وعلـــى فر�شـــة التعـــ�ون وتبـــ�دل اخلربة مـــع خمتلف اجلن�شـــي�ت العربيـــة، كم� اأ�شـــ�د ب�مل�شـــ�ركني يف الدورة 
التدريبيـــة وقدراتهـــم املتميـــزة يف جمـــ�ل تخ�ش�شـــهم ومتنـــى اأن تكـــون الـــدورة قـــد حققـــت اأهدافهـــ�، واأكـــد علـــى 
رغبـــة وزارة الداخليـــة الفرن�شـــية يف تطويـــر التعـــ�ون الق�ئـــم مـــع اجل�معـــة لتحقيـــق الأمـــن مبفهومـــه ال�شـــ�مل، ثم 
األقيـــت كلمـــة امل�شـــ�ركني التـــي األق�هـــ� ني�بـــة عنهـــم امل�شـــ�رك العميـــد �شـــب�ح حنـــ� حيـــدر مـــن اجلمهوريـــة اللبن�نيـــة.
عقـــب ذلـــك األقـــى د. جمع�ن ر�شـــيد بـــن رقو�س ن�ئـــب رئي�س اجل�معـــة كلمة رحب فيه� ب�ل�شـــيوف وامل�شـــ�ركني يف بيت 
اخلـــربة الأمنيـــة العربية الذي يقـــوم على اإعداد الربامج التدريبيـــة التي تلبي احتي�ج�ت الأجهـــزة الأمنية العربية، 
واأو�شـــح اأن هـــذه الـــدورة ت�أتـــي يف اإط�ر تع�ون علمي واإ�شـــرتاتيجي بني اجل�معـــة ووزارة الداخلية الفرن�شـــية لتحقيق 
الأمن مبفهومه ال�ش�مل، حيث �شبق ونفذت اجل�معة ب�لتع�ون مع فرن�ش� اأكر من )50 ( دورة تدريبية وحلقة علمية 
عن مك�فحة الإره�ب، وحم�ية كب�ر ال�شخ�شي�ت، ومك�فحة املخدرات، ومك�فحة الهجرة غري امل�شروعة، واأمن الطرق 
وحم�ية احلدود داخل دولة املقر ويف فرن�شـــ� �شـــ�رك به� م� يربو على 1500 متخ�شـــ�س من الدول العربية ف�شـــاًل عن 
املوؤمترات الدولية يف جم�ل مك�فحة الق�شـــ�ء والعدالة ومك�فحة الف�شـــ�د واإ�شـــه�م�ت فرن�شـــ� يف رفد املع�ر�س الأمنية 
ب�جل�معـــة كمـــ� وقعـــت ج�معة ن�يف العديد من مذكرات التف�هم مع اجل�مع�ت واملراكز العلمية الفرن�شـــية، كم� ت�أتي 
الـــدورة يف اإط�ر �شـــعي اجل�معة بو�شـــفه� اجلهـــ�ز العلمي ملجل�ـــس وزراء الداخلية العرب نحو تطويـــر الكوادر العربية 
عن طريق ت�شـــميم وتنفيذ العديد من الربامج التدريبية املتخ�ش�شـــة التي تهدف اإىل تنمية القدرات وتو�شيع دائرة 
الطالع واملعرفة من خالل م� يطرح من مو�شوع�ت علمية وتب�دل الآراء واخلربات، عقب ذلك مت توزيع ال�شه�دات 

على امل�ش�ركني يف احللقة العلمية .
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اأبو ظبي ـ  - 
اأو�شـــى املوؤمتـــر الع�ملـــي الثـــ�ين لأمـــن وهند�شـــة املن�شـــ�آت الع�مـــة ب�عتمـــ�د برن�مـــج للتدريبـــ�ت والتم�ريـــن الأمنيـــة 
امل�شـــرتكة مـــع جميـــع اجلهـــ�ت ذات ال�شـــلة ب�ملن�شـــ�آت الع�مـــة للتدريب علـــى مواجهة التهديـــدات والأخطـــ�ر املحتملة 
وفق� لك�فة ال�شـــين�ريوه�ت وتوفري الفر�س التدريبية املتخ�ش�شـــة جلميع الع�ملني يف جم�ل حم�ية املن�شـــ�آت الع�مة 
وت�أهيلهـــم وتطويـــر قدراتهـــم يف جمـــ�ل ال�شـــتج�بة ال�شـــريعة للتع�مـــل مـــع احلـــ�لت الط�رئـــة والتعـــ�ون والتن�شـــيق 
مـــع الـــدول ال�شـــديقة وال�شـــتف�دة من جت�ربهـــ� يف جم�ل الت�شـــدي للجرائم والأن�شـــطة الإجرامية الع�بـــرة للحدود 

المنشآت  وهندسة  ألمن  الثاني  العالمي  المؤتمر 
العامة يوصي بتوفير الفرص التدريبية لجميع العاملين 

في مجال حماية المنشآت العامة 
التقنية  والوسائل  المدن  لحماية  األمنية  التدابير 
عمل  ورقتا   .. المنشآت  حماية  مجال  في  الحديثة 

سعوديتان ناقشها المؤتمر

رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر يكرم العميد الغ�مدي
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وخمتلـــف الأخطـــ�ر التـــي تهدد �شـــالمة املن�شـــ�آت الع�مة.
ودع� املوؤمتر الذي نظمته القي�دة الع�مة ل�شرطة اأبو ظبي
 - موؤخـــراً - حتـــت رع�ية الفريق �شـــمو ال�شـــيخ �شـــيف بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
يف ختـــ�م اأعم�لـــه يف فندق اأبو ظبـــي اإنرتكونتيننت�ل ، اإىل 
اإن�شـــ�ء ق�عـــدة بي�نـــ�ت للمعلومـــ�ت الأمنيـــة ذات ال�شـــلة 
ب�لأخطـــ�ر املحتملـــة التـــي تهدد �شـــالمة املن�شـــ�آت الع�مة 
واإيجـــ�د اآليـــة من��شـــبة لتوحيـــد جهـــود الأجهـــزة الأمنية 
ذات العالقـــة بحم�ية املن�شـــ�آت واعتمـــ�د منهجية حمددة 
لإدارة وحتليل املخ�طر التي توؤثر على اأمنه� و�شالمته�.
كم� دع� اإىل �شرورة التوا�شل مع املجتمع عرب ا�شتحداث 
موقـــع اإلكـــرتوين لتلقـــي املعلومـــ�ت والبي�نـــ�ت والوث�ئق 
واملواد امل�شورة ذات العالقة ب�أمن و�شالمة املن�ش�آت واإن�ش�ء 
�شراك�ت مع املوؤ�ش�ش�ت الأك�دميية لال�شتف�دة من خرباته� 
العلمية يف جم�ل اأمن وهند�شـــة املن�ش�آت واملب�ين الع�مة.
قـــوة  ق�ئـــد  الغ�مـــدي  بـــن حممـــد  العميد/�شـــعد  وقـــدم 
اأمـــن املن�شـــ�آت مبح�فظـــة راأ�س تنـــورة ورقة عمـــل بعنوان 
"الو�ش�ئل التقنية احلديثة يف جم�ل حم�ية املن�ش�آت"،اأكد 
فيهـــ� علـــى �شـــرورة ا�شـــتخدام اأحـــدث الأنظمـــة الأمنيـــة 
اأعمـــ�ل احلم�يـــة  والعتمـــ�د علـــى التقنيـــة احلديثـــة يف 
الأمنية لالأرواح واملمتلك�ت، خ��شة يف ظل تن�مي ظ�هرة 
الإرهـــ�ب والتخريـــب على امل�شـــتويني الإقليمي والدويل، 

وازدي�د حجم التهديدات واملخ�طر على املن�شـــ�آت الع�مة.
كمــــ� قــــدم الدكتــــور املهند�ــــس م�شــــ�ري النعيــــم مــــن كليــــة 
الهند�شة املعم�رية بج�معة الدم�م ورقة بعنوان "التدابري 
الأمنيــــة حلم�يــــة املدن مدينة الري��س كح�لة للدرا�شــــة"، 
اأو�شــــح فيه� اأن املدن ال�شــــعودية �ش�أنه� �ش�أن املدن املع��شرة 
ذات الط�بــــع املتنــــوع واملعقــــد خ��شــــة الرتكيبــــة ال�شــــك�نية 
بــــكل اأطي�فهــــ� املتعــــددة وخ��شــــة مدينــــة الري��ــــس والتــــي 
�شــــهدت موجة من الأحــــداث والتهديــــدات الأمنية اأبرزه� 
واملبــــ�ين  ال�شــــكنية  ال�شــــواحي  الإره�بيــــة يف  التفجــــريات 
الإدارية الك�ئنة يف قلب املدينة واتخذت ال�شلط�ت ال�شعودية 
حزمــــة مــــن التدابــــري الأمنيــــة حلم�يــــة املدينة و�شــــك�نه�.
عمليـــة  خ��شـــة  الجتم�عـــي  اجل�نـــب  الورقـــة  ون�ق�شـــت 
الإدارة وال�شـــلوك العـــ�م لل�شـــك�ن وت�شـــ�فر اجلهود خللق 
امل�شـــ�ركة اجلم�عيـــة ب�عتب�رهـــ� اأحـــد العوامـــل املهمـــة يف 
التخطيـــط اجليـــد للمـــدن وت�أكيـــداً للمواطنـــة الفع�لة.
ويف ختـــ�م املوؤمتـــر قـــ�م العميـــد ف�ر�ـــس خليفـــة الف�ر�شـــي 
مديـــر عـــ�م احلرا�شـــ�ت واملهـــ�م اخل��شـــة رئي�ـــس اللجنـــة 
املنظمة للموؤمتر، ني�بة عن الفريق ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيـــ�ن رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء وزيـــر الداخلية بدولة 
الإم�رات العربية املتحدة، بتكرمي اخلرباء واملح��شـــرين 
امل�شـــ�ركني يف املوؤمتـــر حيـــث �شـــلمهم �شـــه�دات التكـــرمي 

والدروع والهداي� التذك�رية.
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مقال

المخاطر التي تواجه المنشأة

العميد / عبداهلل اخللف
ق�ئد قوة اأمن املن�ش�آت مبنطقة تبوك

مل يع��د ال�س��الح واحلرا�س��ات والتواج��د امل�ستم��ر كافي��ًا كم��ا هو معم��ول به يف 
ال�ساب��ق يف حماي��ة اأم��ن املن�ساآت, فق��د تطورت اأنظم��ة احلماية بتط��ور وتنوع 
اأ�سالي��ب التهديد, لذا كان م��ن ال�سروري التخ�س�س يف تنظي��م وحماية املن�ساأة 
ليتواك��ب ذلك مع التطور العلمي والتقني الأ�ساليب اجلرمية, فالعدو ) املخرب( 
اأ�سب��ح متمر�س��ًا وخب��ريًا يف اأ�ساليب اجلرمية وه��ذا هو اأحد عوام��ل النجاح يف 
تنفي��ذ اأهداف��ه, فالدرا�س��ة املتمعنة والدقيق��ة للمحيط الداخل��ي واخلارجي 
الأمن املن�ساأة ومعرفة الثغرات االأمنية ونقاط ال�سعف التي ميكن اخرتاقها هي 
م��ن عوامل النجاح للمخربني, واالختي��ار املدرو�س للمن�ساأة وفق��ًا الأهميتها وما 
تقدم��ة من خدم��ات اإن�سانية واقت�سادي��ة واأمنية هي اأح��دى العوامل اجلاذبة 
يف العملي��ات التخريبي��ة لبث اخل��وف وزعزعة االأم��ن والطماأنينة يف املجتمع.

واأهم املخاطر التي تواجه املن�ساأة يف ع�سرنا احلديث هي:-
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مقال
اأواًل� املخاطر الطبيعية:

ويق�شد به� العوامل التي حتدث بفعل الطبيعة ول دخل للب�شر فيه� مثل الفي�ش�ن�ت واحلرائق والعوا�شف والزلزل 
والنفج�رات بفعل العوا�شف.

وميكن احلد من تلك املخ�طر ب�أخذ تلك العوامل يف العتب�ر قبل اإق�مة املن�ش�أة من حيث املك�ن واإعداد الت�ش�ميم 
واخلطط التي تكفل حم�ية املن�ش�أة من الظواهر الطبيعية ومن ثم اإعداد اخلطط ويق�شد بذلك خطط الطوارئ 
وقوعه�. املحتمل  الطبيعية  واملخ�طر  ال�شنوية  والإح�ش�ءات  الدرا�ش�ت  خالل  من  املتوقعة  املخ�طر  على  بن�ءاً 

ثانيًا- املخاطر الب�سرية:
هي: العوامل  هذه  اأهم  ومن  املن�ش�أة  اأمن  تهديد  يف  واأفع�لهم  الب�شر  اإدارة  فيه�  تدخل  التي  العوامل  تلك  وهي 

ال�شرقة. 1
احلريق. 2
التخريب. 3

ويعد التخريب اأهم اأ�شب�ب املخ�طر التي تهدد اأمن املن�ش�أة وي�شكل ه�ج�ش�ً يقلق الق�ئمني على حم�ية املن�ش�آت يف هذا 
الع�شر، وهن�ك عدة و�ش�ئل للتخريب اأهمه�:

اأ - التخريب امليكانيكي
مع  ب�لإهم�ل  الإتالف  ح�لت  لت�ش�به  اكت�ش�فه  و�شعوبة  التخريب  و�ش�ئل  اأ�شعب  من  التخريب  هذا  ويعد 
حركة  ت�شغيل  يف  امل�شتخدمة  ال�شوائل  اإىل  غريبة  مواد  ب�إ�ش�فة  التخريب  يحدث  فقد  املتعمدة،  احل�لت 
توقفه�. اإىل  يوؤدي  مم�  امل�كين�ت  مكون�ت  من  والدقيقة  اله�مة  الأجزاء  بع�س  ب�إتالف  يحدث  اأن  وميكن  الآلت، 
والتلف. ال�شرر  يحدث  اأن  قبل  ووقوعه  اكت�ش�فه  و�شعوبة  التخريب  من  النوع  هذا  اإحداث  �شهولة  ويالحظ   

ال�شواعق اإحدى املخ�طر الطبيعية التي تواجه املن�ش�آت
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ب- التخريب با�ستعمال املتفجرات
ويحدث هذا ب��شتعم�ل مواد متفجرة يف تفجري املن�ش�أة 
ال�ش�بق  و�شعه�  اإىل  اإع�دته�  ي�شعب  ب�أ�شرار  واإ�ش�بته� 

وتوقف الإنت�ج وتعطيله�.
ج- التخريب باحلريق

ويعترب احلريق من اأكر الطرق التي يلج�أ له� املخربون 
واكت�ش�فه،  الف�عل  �شبط  و�شعوبة  حدوثه  ل�شهولة 
التي يحتمل  الأدلة  ي�أتي احلريق على جميع  م�  فغ�لب�ً 

ال�شتدلل به� يف معرفة املت�شبب.
د- التخريب املعنوي

الع�ملني  معنوي�ت  على  الت�أثري  ي�شتهدف  الذي  وهو 
جرمية  ارتك�ب  اإىل  ودفعهم  ال�شلبي  ب�جل�نب  ب�ملن�ش�أة 

التخريب واأهم و�ش�ئل التخريب املعنوي:
• ن�شر ال�شخط والي�أ�س بني الع�ملني.	
• الع�ملني.	 فئ�ت  بني  واخلالف�ت  العداوات  اإث�رة 
• اإطالق الإ�ش�ع�ت الهدامة.	
• وتبدوا 	 املط�لبة بحقوقهم  الع�ملني على  حتري�س 

يف ظ�هره� حقوق م�شروعة لهم ويف ب�طنه� خبيثة 
ت�شتهدف اأمن املن�ش�آت والدولة.

حريق ب�أحد املن�ش�آت

 حرا�سة وتاأمني املن�ساأة من اخلارج
اإن من اأولوي�ت اأمن وحرا�شة املن�ش�أة من اخل�رج هو ال�شم�ح لالأ�شخ��س املرخ�س لهم بدخول املن�ش�أة من موظفيه� 

الذين يحملون بط�ق�ت دخول، ومنع دخول الأ�شخ��س الغري مرخ�س لهم.
 وهذا هو التحدي الكبري يف اأمن وحرا�شة املن�ش�أة، ولل�شيطرة على اأمن املن�ش�أة من اخل�رج هن�ك العديد من اأنظمة 
احلرا�ش�ت اخل�رجية التي ت�شكل قوة ردع وحم�ية لغر�س ال�شيطرة الك�ملة على املحيط اخل�رجي للمن�ش�أة وهي على 

النحو الت�يل:
نظام االأ�سوار. 1

اإن اإق�مة اأ�شوار حول املحيط اخل�رجي للمن�ش�أة ي�شكل م�نع م�دي ونف�شي ملنع اأي �شخ�س ت�شول له نف�شه يف دخول 
املن�ش�أة بطرق غري م�شروعة، وهي بذلك ت�ش�عد على اإحك�م الرق�بة على الدخول واخلروج منه� عن طريق من�فذ 
حمددة ي�شهل التحكم يف حرا�شته�. ولتلك الأ�شوار قواعد واأ�ش�س وموا�شف�ت فنية لت�أمني احلم�ية الأمنية للمن�ش�أة

حرا�سة البوابات. 2
يق�شد ب�لبواب�ت املداخل واملخ�رج املق�مة على الأ�شوار يف مواقع يتم حتديده� ح�شب اأهمية املن�ش�أة واخلدم�ت التي 
تقدمه�، وهي مواقع م�شتهدفة لذا يجب توجيه العن�ية اخل��شة له� �شواءاً من حيث موقعه� اأو تنظيم املرور فيه� 
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حرا�سة وتاأمني املن�ساأة من الداخل
الأخرى  امللمو�شة  الأمنية  والأنظمة  واحلر�س  والبواب�ت  ال�شي�ج  ج�نب  اإىل  ب�لدخول  التحكم  اأنظمة  تعمل 
من  واخلروج  الدخول  يف  التحكم  ف�إن  لذا  م�شروعة.  غري  بطرق  الدخول  حم�ولت  من  يحد  نف�شي�ً  ع�ئق�ً 
يحملونه. وم�  ومركب�تهم  �شخ�شي�تهم  من  ب�لتحقق  بدخوله�  لهم  املرخ�س  لغري  ي�شمح  ل  بحيث  املن�ش�أة 
كذلك يجب مالئمة اأنظمة التحكم الأمنية لظروف العمل ب�ملن�ش�أة بحيث ل تعوق ن�ش�طه� اأو اأعم�ل املرتددين عليه�.

واأنظمة احلم�ية الأمنية تعتمد ب�شكل اأ�ش��شي على العوامل الت�لية:
اأواًل: توفري و�سيلة وا�سحة للتحقق من �سخ�سية االأفراد املرخ�س لهم بدخول املن�ساأة.

اأو  ثانيًا: ت�سهيل مراقبة الدخول اإىل املن�ساآت واخلروج منها والتجول فيها �سواءًا بال�ن�سبة لالأفراد 
املركبات باأنواعها.

تنظم  التي  لتلك  املن�ساأة  داخل  التجول  قيود  على  الرقابة  الإحكام  وا�سحة  و�سيلة  اإقرار  ثالثًا: 
املن�ساأة  اإىل  الدخول  يف  التحكم  ونظام  فيها,  العاملني  لبع�س  اإال  املن�ساأة  مناطق  بع�س  دخول  حظر 

الإمك�ن من عدده�  التقليل قدر  لذا يجب  الدخول واخلروج،  لل�شيطرة على عملية  الأمنية  ب�لأنظمة  وجتهيزه� 
وتخ�شي�س اأبواب دخول واأخرى للخروج، واإق�مة بواب�ت ت�شتخدم يف احل�لت الط�رئة تبقى مقفلة ب�إحك�م.

اأبراج املراقبة. 3
ل ميكن اإغف�ل م� حتققه اإق�مة مثل هذه الأبراج حيث 

املع�يري  وفق  اأن�ش�أت  اإذا  الجت�ه�ت،  جميع  يف  للمن�ش�أة  والداخلي  اخل�رجي  املحيط  بك�شف  وا�شعة  روؤية  حتقق 
وظروف وطبيعة وت�ش�ري�س املنطقة املحيطة ب�ملن�ش�أة، ويع�ب عليه� اأنه� ل تعطي روؤية وا�شحة لكل م� يجري حول 
املن�ش�أة وب�لت�يل هي لي�شت ذي فع�لية يف متييز كل م� يدور يف حميطه� وكذلك �شعوبة وتعذر اإيج�د و�شيلة ملراقبة 

من ي�شغلونه� يف الرق�بة.

الأ�شوار اأحد و�ش�ئل ت�أمني املن�ش�أة

��� ������ 4.indd   56 24/05/2011   02:20:21 �



57

ذكره. �سبق  كما  داخلها  �سخ�سياتهم  من  بالتحقق  فيها  العاملني  اأمن  بنظام  يرتبط  منها  واخلروج 
واإمن�  املن�ش�آت  خمتلف  يف  واخلروج  الدخول  يف  للتحكم  معني  واحد  نظ�م  اإتب�ع  ميكن  فال  اأخرى  جهة  ومن 
ذلك  من  الرغم  وعلى  النظم،  تلك  من  ين��شبه�  م�  ومدى  من�ش�أة  كل  لظروف  تبع�ً  ال�ش�أن  هذا  يف  النظم  تختلف 
ذكره�. �شبق  التي  الثالثة  العوامل  اإغف�ل  جتنب  �شرورة  يف  جميع�ً  ت�شرتك  ف�إنه�  النظم  هذه  تنوعت  ومهم� 

ومن اأ�ساليب واأنظمة التحكم بالدخول:
بط�ق�ت التعريف ال�شخ�شية. 1

وهي بط�ق�ت اأمنية ميكن عن طريقه� التعرف على هوية ال�شخ�س.

الو�ش�ئل الـبيومرتية. 2
وهي و�ش�ئل ق�ئمة على معلوم�ت خمزنة على قواعد بي�ن�ت رئي�شة كم� هو احل�ل يف اأنظمة البط�ق�ت الأمنية وهي 

عدة و�ش�ئل منه�:
• ب�شم�ت الأ�ش�بع	
• هند�شة اليد	
• اخلط ال�شخ�شي	
• م�شح قرنية و�شبكة العني	
• متييز ال�شوت	
• متييز الوجه	

التحقق من �شخ�شية الأفراد املرخ�س لهم بدخول املن�ش�أة 
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مقال

ا�شتخدام الكالب البولي�شية لت�أمني املن�ش�أة

حرا�شة البواب�ت وال�شيطرة على اأمن املن�ش�أة من اخل�رج

الدائرة التلفزيونية املغلقة. 3
معدات وتقني�ت التفتي�س يف الدخول واخلروج، ومنه�:. 4

• اأجهزة الك�شف عن املع�دن	
• اأ�شعة اإك�س	
• التفتي�س اليدوي	
• اأجهزة ك�شف املتفجرات	
• ا�شتخدام الكالب	
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تقنية

م��ع التط��ور الرهيب لعامل االت�س��ال والتكنولوجيا احلديث��ة, ي�سعى العامل 
البت��داع و�سائ��ل لتحقيق هدفني من وراء ذلك وهم��ا: الربح واحل�سول على 
املعلوم��ة االأمني��ة ف��ال جتد جه��ازًا يتم ت�سنيع��ه اإال وله ثغ��رات اأمنية يتم 
ك�سفه��ا م��ن خالل اخل��رباء وبالت��ايل فاإننا يف هذا الع��دد لنا وقف��ة يف اأمن 
االت�س��االت وحتديدًا حول تقنية "البلوتوث" املزود يف اجلواالت احلديثة 
التي اأ�سبحت اأكرث انت�سارًا يف عامل مليئ بالتعقيدات وال�سراعات االأمنية .. 

وقفة في أمن االتصاالت.. 
البلوتوث: بوابة التجسس على الهواتف المحمولة
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ويهــــدف هــــذا التقريــــر اإىل و�شــــع القــــ�رئ يف �شــــورة 
التكنولوجيــــ�  ت�شــــ�حب  التــــي  الأمنيــــة  املح�ذيــــر 
والت�ش�لت وهذا اخلطر اجلديد .. بوابة اجلوا�شي�س.

بدايــــة .. يت�شــــ�ءل خــــرباء اأمــــن تقنية الت�شــــ�لت .. 
ترى هل ي�شتخدم ال�شي��شيني هواتف مزودة بتقنية 

البلوتوث؟
قــــ�م اأحد اخلــــرباء املتخ�ش�شــــني يف جمــــ�ل احلم�ية 
املعلوم�تية ب�إلق�ء ال�شــــوء حول ثغرات اأمنية لنظ�م 
البلوتــــوث امل�شــــتخدم يف الهواتــــف املحمولــــة، وجنــــح 
بجهــــ�زه املحمــــول يف التن�شــــت علــــى مك�ملــــ�ت كبــــ�ر 
ال�شي��شيني الأمل�ن م�شتخدم�ً دراجًة وح��شوب�ً �شغرياً.

وقد �شــــلطت جتربة جت�شــــ�س معلوم�تي ق�م به� اأحد 
املتخ�ش�شــــني، ي�شتخدم ا�شــــم� منتحاًل يدعى "داغو 
بريت"، يف الدائرة احلكومية يف برلني، ال�شوء على 
ثغرات اأمنية ف�دحة يف النظ�م الال�شلكي "البلوتوث" 
الذي يتم ا�شــــتخدامه يف معظــــم الهواتف املحمولة. 
وقــــد اأظهــــرت جتربتــــه �شــــهولة التج�شــــ�س على هذه 
الهواتف، وقد اأراد " داغو بريت" وهو يعمل م�شت�ش�راً 
لالأنظمة املعلوم�تية على �شــــوء م�شــــ�ركته يف اأعم�ل 
موؤمتــــر برلني للحم�ية من القر�شــــنة الإلكرتونية 
اإثب�ت ال�شكوك الأمنية التي تنت�ب النظ�م الال�شلكي 
على  " داغو بريت" التج�ش�س  وتعمد  "البلوتوث"، 
اأرقــــ�م الهواتف ال�شخ�شــــية لل�شي��شــــيني وحرا�شــــهم 
ال�شخ�شــــني وقــــ�دة الأجهــــزة الأمنيــــة التــــي تخ�شــــع 
عــــ�دة حلم�ية خ��شــــة وتعتمد على اأحــــدث التقني�ت 
واخلــــربات. وا�شــــتلزم احل�شــــول علــــى تلــــك الأرقــــ�م 

فقط تقني�ت ل�شــــلكية ب�شــــيطة وقلياًل من ال�شرب. 
ثغرات يف نظام "البلوتوث" تتيح 

التج�س�س املعلوماتي
لقد ك�نت التقنية التي اأعتمده� اخلبري من ج�نبه� 
النظــــري ق�بلة للتنفيذ ومل يظــــل اإل تطبيقه� على 
اأر�ــــس الواقــــع. فقــــد قــــ�م "داغــــو بــــريت" ب��شــــتئج�ر 
اإحدى الدراج�ت واأخذ يجوب يف الدائرة احلكومية 
الربملــــ�ن  يوجــــد  حيــــث  برلــــني  الأمل�نيــــة  للع��شــــمة 
الأملــــ�ين، وكل مــــرة تتوقــــف فيهــــ� اإحــــدى ال�شــــي�رات 
ال�شــــوداء الف�خرة )الليموزين( يقف هو الآخر على 
منت دراجته فقط على ُبعد ب�شــــع اأمت�ر ب�لقرب من 
هذه ال�شــــي�رات ويقوم مب�شــــح اإلكرتوين، مب�شــــ�عدة 
ح��شــــوب �شــــغري خمبئ يف حقيبة الظهــــر، بحث�ً عن 
اأرق�م هواتف ال�شخ�شي�ت ال�شي��شية واأفراد احلر�س 
اأن مــــدة  الأمنــــي املرافــــق لهــــم. ومــــن املذهــــل حقــــ�ً 
التج�ش�س على تلك الهواتف احت�جت فقط 15 ث�نية 
مت خاللهــــ� الت�شــــنت علــــى الهواتــــف والإطالع على 
الأرق�م ال�شخ�شية والأرق�م املخزنة يف تلك الأجهزة.
ومل تتجــــ�وز مــــدة التجربــــة ن�شــــف ال�شــــ�عة اإل اأن 
نت�ئجهــــ� ك�نــــت مرعبــــة واأكــــدت كل ال�شــــكوك التــــي 
ط�مل� ح�مت حول تقنية ال�شــــم�ع�ت الال�شلكية اأو م� 
ُيعــــرف "ب�لبلوتــــوث"، ففي فــــرتة التجربة الوجيزة 
ح�شــــل فيه� خبري احل��شــــوب على دليــــل اأرق�م ك�مل 
الأمنــــي،  لوحــــدات احلر�ــــس  تعــــود  لثــــالث هواتــــف 
مبــــ� يف ذلــــك اأرق�م املك�ملــــ�ت التي ا�شــــتقبلت واملك�مل�ت 
التــــي اأُجريــــت منهــــ�. والأخطــــر مــــن ذلك هو ر�شــــد 
مك�مل�ت ق�م به� هوؤلء الأ�شــــخ��س ب�ل�شرطة وحر�س 
احلدود الأمل�ين ومقر امل�شت�ش�ر اإ�ش�فة اإىل ات�ش�لت 
اأخــــرى مع جهــــ�ز ال�شــــتخب�رات الأمل�نية يف الداخل. 

�سهولة اخرتاق االأجهزة املزودة 
بنظام "البلوتوت"

بنظــــ�م  الأمنيــــة  الثغــــرات  اأن  ب�لذكــــر  اجلديــــر 
واأن حذر  �شبق  فقد  ب�جلديدة،  "البلوتوث" لي�شت 
خــــرباء حم�يــــة املعلومــــ�ت مــــن تلــــك الثغــــرات التــــي 
نفت حتت ا�شم "بلويبورغ" الذي يرتبط ب�لنظ�م  �شُ
"البلوتــــوث"، وُتعــــد الأجهــــزة اخللويــــة  الال�شــــلكي 

تقنية
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للتج�شــــ�س  غريهــــ�  مــــن  عر�شــــة  اأكــــر  احلديثــــة 
والت�شــــنت، وقــــد اأ�شــــ�رت عــــدة درا�شــــ�ت اإىل �شــــهولة 
التح�يــــل على نظ�م الإنذار يف تلــــك الأجهزة والذي 
يقــــوم ع�دة ب�إ�شــــع�ر امل�شــــتعمل بــــ�أي حم�ولــــة اقتح�م 
غري م�شــــروعة للجه�ز ال�شخ�شي من جهة خ�رجية 

غــــري مرخ�ــــس لهــــ�، وب�لت�يل تتــــم عملية التج�شــــ�س 
اأو  املحمــــول  اله�تــــف  يف  املُخزنــــة  املعلومــــ�ت  علــــى 
الت�شــــنت على املك�ملــــ�ت اله�تفية. والعجيب يف الأمر 
معــــدات  اإىل  يحتــــ�ج  ل  املك�ملــــ�ت  علــــى  الت�شــــنت  اأن 
تقنية معقدة اأو ح��شــــوب بل يكفي اأحي�ن� ا�شــــتخدام 
ه�تــــف مــــزود بنظــــ�م "البلوتــــوث"، ومــــع ا�شــــتعم�ل 
هوائــــي موجه ميكن الت�شــــنت علــــى الهواتف املزودة 
عــــن كيلومرتين.  "ب�لبلوتــــوث" عن م�شــــ�فة تزيد 
ويف هذا الإط�ر �شــــ�رع الربمل�ن الإجنليزي اإىل اتخ�ذ 
بع�ــــس املب�درات للحــــد من خم�طر الثغــــرات يف هذا 
نظ�م. فقد قرر املخت�شون بعد جتربة مم�ثلة لتلك 
التي ق�م به� "داغو بريت" يف برلني، اتخ�ذ اإجراءات 
اإدارية تق�شي مبنع ا�شتعم�ل الأجهزة املجهزة بنظ�م 
"البلوتوث" يف مبنى الربمل�ن. وتبقى هذه اخلطوة 

يف نظر الكثري من املخت�شني غري جمدية نوع�ً م�، 
فت�أمــــني اأم�كــــن العمل من قر�شــــنة املعلوم�ت قد ل 
تكــــون ك�فيــــة، فقــــد يتعر�س ال�شي��شــــيون مثــــاًل اإىل 
التج�ش�س خ�رج اأوق�ت عملهم بل وحتى يف من�زلهم.

ت�اأمني نظام "البلوتوث"
ك�بو�شــــ�ً  املعلومــــ�ت  قر�شــــنة  وت�شــــكل 
حم�يــــة  يف  للمخت�شــــني  حقيقيــــ�ً 
املعلومــــ�ت، وذلــــك ممــــ� يرتتــــب عنه� 
مــــن خ�شــــ�ئر ف�دحــــة نتيجــــة ت�شــــرب 
خمزنــــة  تكــــون  ح�ش��شــــة  معلومــــ�ت 
الأجهــــزة  بع�ــــس  اأو  الهواتــــف  يف 
املخت�شــــون  وُيحمــــل  الإلكرتونيــــة، 
امل�شــــنعني ك�مــــل امل�شــــوؤولية عن هذه 
الثغرات الأمنية يف نظ�م "البلوتوث" 
و تق�ع�شهم عن بذل املزيد من اجلهد 
لت�أمــــني الت�شــــ�لت الال�شــــلكية، ومل 
ي�أخــــذ امل�شــــنعون الفجــــوات الأمنيــــة 
لل�شــــم�ع�ت الال�شــــلكية م�أخــــذ اجلــــد 
رغــــم التحذيــــرات التــــي وردت حــــول 
امل�شــــكلة  ولحتــــواء  املو�شــــوع.  هــــذا 
الهواتــــف اخللويــــة  تع�قــــد م�شــــنعوا 
مــــع �شــــركة "داوبــــرت" لـت�أمني اخلط 
الال�شلكي "للبلوتوت" عرب برامج ح��شوب اإ�ش�فية، 
ولي�ــــس من الوا�شــــح بعــــد اإن ك�نــــت هــــذه الإجراءات 
ن�جحة فعاًل اأم ل، لذا ين�شح املخت�شون ب�ل�شتغن�ء 
عــــن الأجهزة املزودة بذلك النظ�م الال�شــــلكي وعدم 

ال�شتخف�ف مبخ�طر القر�شنة املعلوم�تية.

تقنية
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مقال

العميد / عبداهلل بن وعالن اأبوحية
ع�شو هيئة التدري�س بكلية امللك فهد الأمنية

مقدمتهـــ� يف  ي�أتـــي  الرئي�شـــية  الدع�ئـــم  مـــن  جمموعـــة  اإىل  اأنواعهـــ�  بك�فـــة  الأزمـــ�ت  اإدارة  يف  النجـــ�ح  يعـــود 
) املعلومـــ�ت ( والتـــي تعتـــرب حجـــر الزاويـــة يف جنـــ�ح ك�فـــة الإجـــراءات التـــي تتخـــذ يف جميـــع مراحـــل مواجـــه 
الأزمـــة بـــدءاً مـــن التنبـــوؤ بحدوثهـــ� وحتديـــد اأبع�ده� والإنـــذار بحدوثه� ومـــروراً بعمليـــ�ت التخطيط والتن�شـــيق 
وبنـــ�ء ال�شـــين�ريوه�ت ثـــم تقـــدمي البدائـــل واختيـــ�ر اأن�شـــبه� واتخ�ذ قـــرار واأ�شـــلوب التع�مل معهـــ� ومواجهة ردود 
الفعـــل وتداعي�تهـــ� املحتملـــة ومـــن ثـــم اإعـــ�دة الأو�شـــ�ع لطبيعتهـــ� ثـــم ا�شـــتخال�س الدرو�ـــس امل�شـــتف�دة لإعـــ�دة 
ا�شـــتخدام احللـــول املن��شـــبة يف املواقـــف امل�شـــ�بهة م�شـــتقباًل . وتتحمـــل اأجهـــزة املعلومـــ�ت بك�فـــة تخ�ش�شـــ�ته� 
وخمتلـــف م�شـــتوي�ته� العـــبء الرئي�شـــي يف بن�ء قواعد املعلوم�ت الأ�ش��شـــية والعمل على حتديثه� ب�شـــكل م�شـــتمر 
ثـــم تزويـــد مراكـــز اإدارة الأزمـــ�ت بهـــذه املعلومـــ�ت يف الوقـــت املن��شـــب مبـــ� ي�شـــ�عد علـــى اإدارة الأزمـــة بنجـــ�ح .

اأهمية املعلومات يف اإدارة االأزمات :
الع�مـــل  اأو عـــدم دقتهـــ� ك�نـــت دائمـــ�ً  اأو نق�شـــه�  املعلومـــ�ت  اأن غيـــ�ب  الزمـــن علـــى  التجـــ�رب علـــى مـــر  اأثبتـــت 
. ومواجهتهـــ�  الأزمـــة  اإدارة  يف  الف�شـــل  اإىل  النه�يـــة  يف  تـــوؤدي  �شـــليمة  غـــري  قـــرارات  اتخـــ�ذ  يف  الرئي�شـــي 
ويف ع�ملن� املع��شر ) ع�شر ثورة املعلوم�ت والت�ش�لت ( اأ�شبحت املعلوم�ت ت�شكل ع�مل� ق�ئم�ً بذاته بعد اأن اأ�شبحت 
املعلومـــة تتحكـــم بك�فـــة مظ�هر احليـــ�ة ، ويف اإدارة الأزم�ت تـــربز اأهمية الدور احليوي الـــذي تلعبه املعلوم�ت من 

خالل م�يلي :
جتنب عامل املفاجاأة : والذي يحدث عندم� تكون املعلومة غري �شحيحة وغري دقيقة اأو اأنه� مل ت�شل يف . 1

الوقت املن��شب اإىل متخذ القرار .

دور المعلومات في إدارة األزمة
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�سرع��ة اتخ��اذ الق��رار وحتقيق اأهداف��ه : اإن . 2
اأحـــد �شـــم�ت الأزمـــة هـــو عـــدم توفـــري الوقـــت الك�يف 
لتخـــ�ذ القـــرار نظـــراً لت�شـــ�رع اأحدائهـــ� و�شـــغطه� 
املتوا�شـــل علـــى متخـــذ القـــرار ، ف�شـــيق الوقت ع�دة 
تكـــون اأحـــد اأ�شـــب�به غمو�ـــس املوقـــف نتيجة ق�شـــور 
فهـــم  يف  منهـــ�  ال�شـــتف�دة  ميكـــن  التـــي  املعلومـــ�ت 
وحتليـــل اأبعـــ�د الأزمـــة وتقديـــر املوقف ب�شـــكل ع�م .

�سم��ان التو�س��ل اإىل ق��رار �سلي��م : بعيـــداً عـــن . 3
اأي انطب�عـــ�ت �شخ�شـــية خ�طئـــة قـــد يراهـــ� متخـــذ 
القرار و�شـــرع�ن م� يكت�شف عدم �شحته� عن طريق 
اإىل  تـــوؤدي  والتـــي  املحدثـــة  ال�شـــحيحة  املعلومـــ�ت 
تغيـــري تلـــك ال�شـــورة الذهنيـــة اخل�طئـــة التـــي ك�ن 
قـــد ر�شـــمه� متخـــذ القـــرار عنـــد تقديـــره للموقف .

اإعط��اء مرونة يف اتخ��اذ القرار عند مواجهة . 4
تدفـــق  ي�شـــتمر  فعندمـــ�   : وتطوراته��ا  االأزم��ة 
املعلوم�ت ال�شـــحيحة والدقيقة ملتخذ القرار خالل 
مراحـــل اإدارة الأزمـــة فـــ�إن ذلك ي�شـــ�عد علـــى اتخ�ذ 
القرار املن��شب وال�ش�ئب يف مواجهة الأزمة والقدرة 
على تعديله اأو بع�س بنوده اأو تغيريه بقرار اآخر مب� 

يتن��شب مع املوقف وتداعي�ته .
مبواجه��ة . 5 اخلا�س��ة  والق��درات  االإمكاني��ات 

االأزم��ة : فعندمـــ� تكـــون املعلومة متوفرة وب�شـــكل 
وم�شـــتوى  حجـــم  عـــن  القـــرار  متخـــذ  اأمـــ�م  دقيـــق 
والتـــي  املت�حـــة  والب�شـــرية  امل�ديـــة  الإمك�نيـــ�ت 
خـــالل  الأزمـــة  مواجهـــة  يف  ا�شـــتخدامه�  ميكـــن 
مراحلهـــ� فـــ�إن ذلـــك بال�شـــك �شـــوف ي�شـــ�عد متخـــذ 
القـــرار علـــى ال�شـــتثم�ر اجليـــد لهـــذه الإمك�نيـــ�ت .

م�سادر املعلومات:
هناك م�سادر عديدة للمعلومات ومنها :

م�شـــ�در علنية وتع�دل البي�ن�ت املتح�شـــل عليه� من . 1
هذا امل�شـــدر ن�شـــبة كبـــرية م�بـــني ) 90 - 95 % ( من 
اإنتـــ�ج املعلومـــ�ت  اإجمـــ�يل البي�نـــ�ت امل�شـــتخدمة يف 
. ومـــن اأبـــرز هذه امل�شـــ�در و�شـــ�ئل العـــالم املقروءة 
وامل�شـــموعة . النـــدوات ومراكز الأبح�ث والدرا�شـــ�ت 
، املوؤمتـــرات الدوليـــة ، مراكـــز و�شـــبك�ت املعلومـــ�ت .

اأجهـــزة . 2 مـــع  التعـــ�ون  مثـــل  اخل��شـــة  امل�شـــ�در 

الفنيـــة  امل�شـــ�در   ، املختلفـــة  الـــدول  يف  املعلومـــ�ت 
اخل��شـــة  اخلدمـــة  عن��شـــر   ، والتكنولوجيـــة 
        ) الأجهـــزة املعنيـــة بجمـــع املعلومـــ�ت داخـــل الدولة (

تق�سيم املعلومات :
هن�ك اأزم�ت على م�شـــتوى الدولة واأخرى على م�شـــتوى 
معلومـــ�ت  مراكـــز  منهـــ�  ولـــكل   . واملح�فظـــ�ت  املـــدن 
وخطـــط خمتلفـــة تتن��شـــب مـــع حجمهـــ� ، فكلمـــ� ك�نـــت 
الأزمـــة علـــى م�شـــتوى الدولـــة فال�شـــك اأنهـــ� حتتـــ�ج اإىل 
واأطرافهـــ�  املجـــ�لت  لك�فـــة  ودقيقـــة  �شـــ�ملة  معلومـــ�ت 
املتعـــددة ذات العالقـــة بهـــذه الأزمـــة وقد تدعـــو احل�جة 
اأر�ـــس  خـــ�رج  اإىل  املعلومـــ�ت  هـــذه  نطـــ�ق  امتـــداد  اإىل 
. املتعـــددة  واأطرافهـــ�  الأزمـــة  حلجـــم  تبعـــ�ً  الوطـــن 
وب�سف��ة عامة فاإنه ميكن ت�سنيف املعلومات من 

حيث النوع اإىل :
معلومات �سيا�سية - وتهتم بكل م�يتعلق ب�ل�شي��شة . 1

الداخلية واخل�رجية للدولة .
معلوم��ات اقت�سادية - وتهتم بتحديـــد اإمك�ني�ت . 2

وقـــدرات الدولـــة القت�شـــ�دية ك�لزراعة وال�شـــن�عة 
. للدولـــة  والـــواردات  وال�شـــ�درات  والتعديـــن 

بتحديـــد . 3 وتهتـــم   - اجتماعي��ة  معلوم��ات 
الدميغرافيـــة  ك�لرتكيبـــة  املجتمـــع  خ�شـــ�ئ�س 
والعرقيـــة والعـــ�دات والتق�ليـــد والتعليـــم واللغـــ�ت 
. اإلـــخ   .... الجتم�عيـــة  والأمرا�ـــس  والديـــن 

تهتـــم . 4  - والتكنولوجي��ة  العلمي��ة  املعلوم��ات 
بتحديـــد اخلرباء والفنيني ومراكـــز البحث العلمي 

وامليزانية املر�شودة له .
معلومات اإ�سرتاتيجية - وتت�شـــمن معلوم�ت عن . 5

املوقـــع واملنـــ�خ واحلـــدود وامل�شـــ�حة وطبيعـــة الأر�س 
والطرق .. اإلخ .

م�يتعلــــق . 6 كــــل  تت�شـــمن   - ع�سكري��ة  معلوم��ات 
العـ�شــــكـــرية  وال�شي��شـــ�ت  العـ�شــــكـــرية  ب�لعقــيـــدة 
الـعـ�شــــكــــــري  الـتـ�شــــلـيــح  وحـجــــــــم  واأهـــدافهـــــــــ� 
الع�شـــكرية  وال�شـــن�ع�ت  القت�ليـــة  الـــروح  وكفـــ�ءة 
. اخلـــ�رج  مـــع  التع�ونيـــة  اخل�رجيـــة  والعالقـــ�ت 
وخت�ًم� ميكن القول ب�أن من ميتلك املعلوم�ت ال�شحيحة 
املواجهـــة يف  املبـــ�درة  زمـــ�م  ميلـــك  مـــن  هـــو  والدقيقـــة 
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واحة األدب

64

الأمري/ عبد الرحمن بن م�ش�عد بن عبد العزيز اآل �شعود

املث��اين ال�سب��ع  ُمن��زل  املهيم��ن  امل��������ل��ك  مال��ك 
نحم�������ده تع���������داد خلق������ه ذاكرين��ه عابدين��ه
وج��اين ملذن��ب  غاف�����������ر  برزق��ه  كّف��ه  با�س��ٍط 
بيمين��ه ال�سم��������وات  القيام�����������ه  ي��وم  ط��اوٍي 
وف��اين واآف��ل  زاي��ل  وغ��ريه  الب�������اق��ي  وجه��ه 
يقين��ه ال�س��ادق  لدع�����������وة  امل�ستجي��ب  الك��رمي 
ح�����اين الأّب  دع��اه  م��ا  موؤم��ن  ل�سع��ب  ا�ستج��اب 
لعرين��ه ع��������اد  واالأ�س��د  ف�سل��ه  الرحم��ن  اأ�سب��غ 
يع������������اين م��ا  عّن��ا  زال  معاف��ى  وغ��امن  �س��امل 
�سنين��ه تبط��ي  عله��ا   .. ��ن  واأِمّ امل���������وىل  اأُذك��ر 
الوط��ن ع��اد ابت�سام��ه وار�سل��ت جن�������د الته��اين
واملدين��ه مك��ه   .. وقب��ل  وحاي��ل  وابه��ا  للح�س��ا 
اأن��اين دامي  واملح��������ب  نفخ��ر  باحلي��ل  فخ��ر  ي��ا 
حّن��ا عب��د اهلل ملكن��ا يف ال�سم�����������اي��ر �سايلين��ه
ل��ه يف نب���س القل��ب بيع��ه �س��وت �سعبه ه��و ل�ساين
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�ساي��ل االأمه يف قلب��ه ما�س��ح الدمع����������ه احلزينه
اأ�سك��ن ال�سع��ب ف�ْ�سلوع��ه قب�������ل ِي�سكْن��ه املب��اين
يقب��ل اهلل م��ا �سعى ب��ه .. يرح���������م اهلل والدينه
الث��واين خ��ريه وُلطف��ه وعطف��ه �ساب�َ���ق اج��زاء 
�سايفين��ه �سامعين��ه  فع��������ل��ك  طي��ب  ملكن��ا  ي��ا 
ع��اين ج��اه  مْل��ن  َجّن��ه   .. تزيل��ه  للباغ��ي  ن��ار 
لين��ه يال��ني  وللوط��ن  قا�س��ي  جب�����ّ����ار  للع��دا 
اأغ��اين ال  ق�س����������اي��د  ال  دّرك  هلل  مل��ك  ي��ا 
جبين��ه الفرق��د  َقّب����������ل  جم��ٍد  الأق��دام  تو�س��ل 
ب��ك توا�س��ع رغم جمدك .. مذه��ٍل و�سفه ع�ساين
ل��و حذا احل��كام ح��ذوك .. عّمت الدني��ا ال�سكينه
جمحف��ه قول��ة نحب�ّ��ك م��ا بن��ا اأعي��ا املع���������اين
عارفين��ه جاهلين��ه  وا�سم��ى  احل��ب  ف��وق  �س��يء 
تف��اين م��ع  م��ع حمب��ه  ود ج��ارف  م��ع  ه��و فخ��ر 
وا�سفين��ه ايّل  اأعَج�������ز  ممتلكن��ا  �سع��وٍر  ه��و 
ي��ا ملكن��ا ن�س��ف �سعب��ك �س��ال عر�س��ك يف املح��اين
ون�سفه الباقي مت��ّرد .. و�سّمك انت ف�ْ و�سط عينه
واأم��اين غ�س��ب  جت��ي  م��ا  اهلل  م��ن  ذي  املحب��ه 
ودين��ه الر�س��ه  الوف��ا  يف  ل�س��ادق  اال  جت��ي  م��ا 
ث��اين يلحق��ه  اأولٍّ  م�س�������اي��ب  الدني��ا  حولن��ا 
كارهين��ه �سعب��ه  وذاك  �سعب��ه  في��ه  ْه  َك��رَّ ه��ذا 
امل������������واين تهّدي��ه  م��ا  وهاي��ج  هالدني��ا  بح��ر 
ال�سفين��ه ه��ذي  وثابت��ه  ال�س����الم��ه  رّب��ان  وان��ت 
واآين ومقب��ل  ما�س��ي  خ��ريه  مو�س��ول  مل��ك  ي��ا 
ل��ك والن��ا م��ا حيين����������������ا ه��ذا عه��ٍد قاطعين��ه
ب��اين ملكن��ا ودم��ت لالأجم�����������اد  ي��ا  دام عدل��ك 
وتين��ه يقط��ع  قاط��ٍع  ب�سي��ٍف  الب����اغ��ي  ا�س��رب 
واك��رم ال�سع��ب ايل حّب��ك واجعل��ه يف عي�س هاين
بح��ر ج��ودك دوم �سام��ل وع��ادل ويات��ي يف حينه
وداين ق�����ا�س��ي  اأذى  م��ن  بلدن��ا  ي��ا  اهلل  �سان��ك 
اأمين��ه باي��دي  الوط����������ن  رب��ك  فام��ان  ا�سع��دي 
املث�������اين ال�سب��ع  من��زل  املهيم��ن  املل��ك  مال��ك 
لعرين��ه ع��اد  واالأ�س�����د  وف�سل��ه  اح�سان��ه  ا�سب��غ 
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سلسلة في هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم في عباداته 
ومعامالته وأخالقه )3( 

احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل وعلى اآله و�صحبه وبعد :
فاإن من اأعظم نعم اهلل علينا نعمة االإ�صالم , فه� دين الفطرة وال��صطية , دين �صامل كامل , دين العلم واالأخالق, 

دين �صالح لكل زمان ومكان , دين الي�صر والرحمة , دين فيه حل جلميع امل�صكالت.
فما اأح�جنا يف هذا الع�صر خ�ص��صًا لت��صيح خ�صائ�ص هذا الدين وحما�صنه للعامل اأجمع , ليظهر لهم بال�ص�رة 

احلقيقية النا�صعة لدين االإ�صالم .
اإن هدي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ه� التطبيق العملي لهذا الدين , فقد اجتمعت يف هديه كل تلك اخل�صائ�ص 
التي جعلت من دين االإ�صالم دينًا �صهل االعتناق والتطبيق , وذلك ل�صم�له جلميع مناحي احلياة التعبدية والعلمية 

واالأخالقية , املادية والروحية.
ويف هذه ال�صل�صلة التي انتقيناها من كتاب ) زاد املعاد يف هدي خري العباد لالإمام ابن القيم ( ن�ا�صل بيان هديه 

�صلى اهلل عليه و�صلم يف �صائر ج�انب حياته , لنقتدي به ون�صري على هديه .
ن�صاأل اهلل االإخال�ص والقب�ل , واأن يبارك يف هذا العمل ...

هديه صلى اهلل عليه وسلم في التطوع وقيام الليل
كان ي�صلي عامة ال�صنن والتط�ع الذي ال�صبب يف بيته , ال�صيما �صنة املغرب .. 1
كان يحافظ على ع�صر ركعات يف امل�صر دائمًا , ركعتني قبل الظهر , وركعتني بعدها , وركعتني بعد املغرب , . 2

وركعتني بعد الع�صاء يف بيته , وركعتني قبل �صالة الفجر .
كانت حمافظته على �صنة الفجر اأ�صد من جميع الن�افل , ومل يكن يدعها هي وال�تر , الح�صرًا وال�صفرًا , ومل . 3

ُينقل اأنه �صلى يف ال�صفر راتبًة غريهما .
كان ي�صطجع بعد �صنة الفجر على �صقه االأمين .. 4

اإعداد
رئي�س رقب�ء / علي بن �ش�مل ال�شهري

اإدارة العالق�ت الع�مة - الإر�ش�د والتوجيه
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وكان ي�صلي اأحيانًا قبل الظهر اأربعًا , ملا فاتته الركعتان بعد الظهر ق�صاها بعد الع�صر .. 5
كان ي�صلي ثماين ركعات , ي�صلم بعد كل ركعتني , ثم ي�تر بخم�ص �صردًا مت�اليات , اليجل�ص اإىل  يف  اآخرهن , اأو  ي�تر . 6

بت�صع ركعات ي�صرد منهن ثمانيًا اليجل�ص اإىل  يف  الثامنة , ثم ينه�ص والي�صلم , ثم ي�صلي التا�صعة , ثم يقعد فيت�صهد 
وي�صلم , ثم ي�صلي بعدها ركعتني بعد ما ي�صلم , اأو ي�تر ب�صبع كالت�صع املذك�رة ثم ي�صلي بعدها ركعتني جال�صًا .

كان اأكرث �صالته بالليل قائمًا , ورمبا ي�صلي قاعدًا فاإذا بقي ي�صري من قراءته قام فركع قائمًا .. 7
كان ي�تر اأول الليل وو�صطه واآخره , وقال : " واجعل�ا اآخر �صالتكم بالليل وترا " .. 8
كان ي�صلي بعد ال�تر ركعتني جال�صًا تاره وتارًة يقراأ فيهما جال�صًا , فاإذا اأراد اأن يركع قام فركع .. 9

كان اإذا غلبه ن�م اأو وجع �صلى من النهار اثنتي ع�صرة ركعًة .. 10
وقام ليلة باآية يتل�ها ويرددها حتى ال�صباح .. 11
كان ي�صر بالقراآن يف �صالته يف �صالة الليل تارة , ويجهر تارًة , ويطيل القيام تارة , ويخففه تارة .. 12
كان يقراأ يف ال�تر بــ " �صبح ا�صم ربك االأعلى " و " قل ياأيها الكافرون " و " قل ه� اهلل اأحد " , فاإذا �صلم قال : . 13

       " �صبحان امللك القدو�ص " ثالث مرات , ميد �ص�ته يف الثالثة ويرفع. ] د , ن , ج [

هديه صلى اهلل عليه وسلم في الجمعة
واأن . 1  , ي�مها  يف  االغت�صال   : منها   , بخ�صائ�ص  وتخ�صي�صه  وت�صريفه  اجلمعة  ي�م  تعظيم  هديه  من  كان 

. و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  على  ال�صالة  وكرثة   , وج�بًا  للخطبة  واالإن�صات   , ثيابه  اأح�صن  فيه  يلب�ص 
كان يخرج اإذا اجتمع�ا في�صلم عليهم , ثم ي�صعد املنرب وي�صتقبلهم ب�جهه وي�صلم عليهم , ثم يجل�ص , وياأخذ . 2

بالل يف االأذان , فاإذا فرغ منه قام فخطب من غري ف�صل بني االأذان واخلطبة , وكان يخطب معتمدًا على 
ق��ص اأو ع�صا قبل اأن يتخذ املنرب .

كان يخطب قائمًا , ثم يجل�ص جل�صة خفيفة ثم يق�م فيخطب الثانية .. 3
كان ياأمر بالدن� منه واالإن�صات , ويخرب الرجل اإذ قال ل�صاحبه : اأن�صت فقد لغا , ومن لغا فال جمعة له .. 4
كان اإذا خطب اأحمرت عيناه وعال �ص�ته وا�صتد غ�صبه حتى كاأنه منذر جي�ص .. 5
كان يق�ل يف خطبته " اأما بعد " ويق�صر اخلطبة ويطيل ال�صالة .. 6
7 .. نهي  اأو  اأمر  له  عر�ص  اإذا  وينهاهم  وياأمرهم   , و�صرائعه  االإ�صالم  ق�اعد  خطبته  يف  اأ�صحابه  يعلم  كان 
كان يقطع خطبته للحاجة تعر�ص , اأو        الإجابة من ي�صاأله , ثم يع�د اإىل خطبته فيتمها وكان رمبا نزل عن املنرب حلاجة ثم . 8

يع�د , وكان ياأمرهم مبقت�صى احلال يف خطبته , فاإذا راأى منهم ذا    فاقة اأو حاجة , اأمرهم بال�صدقة وح�صهم عليها .
9 .. خطبته  يف  ي�صت�صقي  املطر  قحط  اإذا  وكان  اهلل  ذكر  عند  خطبته  يف  ال�صبابة  باأ�صبعه  ي�صري  كان 

10 .. اأربعًا  بعدها  ي�صلي  اأن  �صالها  من  واأمر   , �صننها  ركعتني  ف�صلى   , منزله  دخل  اجلمعة  �صلى  اإذا  كان 
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عر�س 
 �شـفــــــــــوت حمـمـــــــــود 

رحلة في كتاب

68

الـتقـريـر األمـنـي واإلداري
مفهومه وأسسه وكيفية صياغته

يعت��رب التقرير "Report " همزة الو�س��ل بني اجلهة التنفيذية واجلهة 
االإ�سرافية اأو القيادية داخل اأي موؤ�س�سة , وال�سك اأن اإعداد التقرير ب�سفة 
عام��ة يعترب اأحد امله��ارات التي قد متيز �سخ�سًا عن اآخر داخل املوؤ�س�سة .
واإذا كان اإعداد التقرير مهارة , فاإن تلك املهارة ميكن فهمها من خالل االأ�س�س 
الت��ي يق��وم عليها التقري��ر وكيفية اإع��داده و�سياغت��ه ... وهو ماطرحه 
الدكت��ور حمم��د ب��ن حميد الثقف��ي يف كتابه ال�س��ادر حديث��ًا والذي جاء 
بعنوان " التقرير االأمني واالإداري .. مفهومه واأ�س�سه وكيفية �سياغته ". 
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املبذولة  اجلهود  اأن  كت�به  مقدمة  يف  املوؤلف  يوؤكد 
من  م�شقة  اأكر  تعد  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  اإىل  للو�شول 
التقرير  كت�بة  اأن  اإىل  ، م�شرياً  التقرير  اإعداد و�شي�غة 
تقل  ل   ، العلمية  الأ�شول  وفق  املخت�شة  للجهة  ورفعه 

اأهمية عن تلك اجلهود .
املخت�س  املوظف  يكلف  عندم�  اأنه  الثقفي  د.  ويو�شح 
يف املنظمة الأمنية اأو يف غريه� بعمل معني من رئي�شه 
املب��شر ، وينطلق ذلك املوظف للقي�م مب� ينبغي فعله ، 
ل  قد  لكنه   ، عمل  من  به  م�ُكلف  اإجن�ز  يف  ُيبدع  فقد 
جهود  من  ُبذل  م�  على  املب��شر  رئي�شه  اإطالع  يف  يوفق 
تو�شل  التي  والنت�ئج  املعلوم�ت  اإىل  الو�شول  �شبيل  يف 
يوفق  ل  حينم�  تكون  الأكرب  امل�شكلة  اأن  موؤكداً   ، اإليه� 
هذا املوظف يف اإعداد تقرير يلخ�س اجلهود التي بذله� 

والنت�ئج التي تو�شل اإليه� .
ويذكر املوؤلف مث�ًل يو�شح فيه اأهمية اإعداد التقرير يف 
جم�ل العمل الأمني فيقول: " قد ي�شتغرق املحقق مدة 
اأكر يف  اأو   ، اأو حتى �شهرين   ، اأ�شبوعني  ترتاوح حوايل 
التحقيق مع م�شتبه فيه ، ابتداءاً من تلقي البالغ و�شوًل 
لتمثيل اجلرمية ، ويدون خالله� العديد من املح��شر 
وكذلك   ، ال�شتجواب  عملية  اأثن�ء  فيه  امل�شتبه  لأقوال 
تدوين العديد من املك�تب�ت املتعلقة ب�ملخترب اجلن�ئي ، 
التق�رير  وتلقي   ، البي�ن�ت  وقواعد   ، الأمني  والأر�شيف 
الفنية ، والر�شد الأمني عن ذلك امل�شتبه فيه ، وحينم� 
ينتهي من اإجراءات التحقيق يتطلب الأمر اأن ي�شتخل�س 
تلك اجلهود العديدة املبذولة ويعر�شه� يف  تقرير الق�شية 
النه�ئي ، اأو يف كت�بة قرار الته�م ، اأو قرار احلفظ " .
اأن اجله�ت   ، الرئي�شية هن�  امل�شكلة  اأن  الثقفي  د.  ويرى 
الإ�شرافية والق�ش�ئية ل ميكن اأن تطلع عملي�ً على كل 
م� ق�م به املحقق من اإجراء ميداين ، واأن البديل هن� هو 
الطالع على م�  �شيدونه املحقق يف تقريره عن هذه الق�شية .
ع�مة  ب�شفة  التق�رير  وكت�بة  اإعداد  اأن  املوؤلف  ويو�شح 
علمي�ً  منط�ً  تتطلب  خ��شة  ب�شفة  الأمنية  والتق�رير 

دقيق�ً ، واأ�شلوب�ً مب��شراً يف العر�س ، بعيداً عن املب�لغة .
الإدارية  اأو  الأمنية  التق�رير  اأن  اإىل  هن�  املوؤلف  وي�شري 
تختلف كثرياً عن الكت�بة الأدبية ، واأنه� يجب اأن تكون 

مبث�بة املراآة التي تنقل الواقع جمرداً .
ت�أ�شيل  يف  متميزة  م�ش�همة  الثقفي  د.  كت�ب  ويعترب 
املف�هيم والأ�ش�س التي تتعلق بكت�بة التق�رير و�شي�غته� 
ول�شيم� التق�رير الأمنية ، والكت�ب ُيعد اإ�ش�فة جديدة 
 ، املتو�شط  القطع  وهو من   ، العربية  للمكتبة  ومتميزة 
تن�ول  الأول  الف�شل  يف   ، ف�شول  خم�شة  ت�شمن  حيث 
ب�أ�ش�ليب  وعالقته   ، الأمني  التقرير  مفهوم  املوؤلف 
من  والهدف   ، وم�ش�دره  واأهميته   ، الأخرى  الت�ش�ل 

كت�بته ، واأنواعه .
"حمتوي�ت  بعنوان  ج�ء  والذي  الث�ين  الف�شل  ويف 
عن  املطلوبة  املعلوم�ت  اأبرز  املوؤلف  تن�ول   ، التقرير" 
. والإجراءات   ، والأن�شطة   ، والأم�كن   ، الأ�شخ��س 
وج�ء الف�شل الث�لث  بعنوان"القواعد العلمية للتقرير " 
وتن�ول فيه املوؤلف ب�شيئ من التف�شيل ، القواعد الفنية 
وال�شكلية والتنظيمية التي يرتكز عليه� اإعداد التقرير ، 
ب�لإ�ش�فة اإىل عر�س الأخط�ء ال�ش�ئعة التي قد تظهر يف 

بع�س التق�رير .
وتـنــــــــ�ول الــمــــوؤلف فـــي الـفـ�شـــــل الـرابـــع والــذي جــــــــ�ء 
بـعــنـــــــوان"اإ�شــــرتاتيجيـ�ت وفــنـــــــون الـكــتــــ�بة"مفـــــــ�هـيــم 
�شيـ�غـة فــقـــــرات التـقـــــرير ، واإ�شــــرتاتيجي�ت الـكــتــــ�بة ، 
وبع�س قــــواعد الإمـالء والأ�شـــك�ل واجلــداول ، وعالم�ت 

الرتقيم ، واأخرياً اأدوات الربط .
اأم� فـي الف�شل اخل�م�س فقد تنــــ�ول اخلطوات العلمـية 
لـكـتــــ�بــة التـقــرير ، حيـث ا�شـــــتعر�س د. الـثـقـفي كـــ�فـــــة 
اخلـطــــــوات الـمتبعة يف كت�بة التقرير و�شرح تطبيق�ته�، 
امل�دة  ثم جمع   ، الـمو�شوع  من مرحلة حتديد  ابتـــــداءاً 
ثم   ، العن��شر  وتنظيم   ، امل�شودات  ومراجعة   ، وترتيبه� 
 ، ومراجعته  التقرير  م�شودة  و�شي�غة  اخل�متة  حتديد 
. ت�شديره  ومت�بعة  ومراجعته  التقرير  طب�عة  واأخرياً 
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نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني .. 

سـمو رئـيس الهـيئة الملكية للـجبيل ويـنبع يـفتتح المنتدى 
السعودي األول للصناعات التحويلية بمدينة ينبع الصناعية 

نيابة عن 
خادم احلرمني ال�سريفني 

ال�ملك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود � يحفظه اهلل � 
�سع��ود  اآل  ثني��ان  ب��ن  اهلل  عب��د  ب��ن  �سع��ود  االأم��ري  ال�سم��و  �ساح��ب  افتت��ح 

لل�سناع��ات  االأول  ال�سع��ودي  املنت��دى  فعالي��ات  وينُب��ع,  للُجبي��ل  امللكي��ة  الهيئ��ة  رئي���س 
وح�س��ره  موؤخ��رًا,  وينب��ع  للجبي��ل  امللكي��ة  الهيئ��ة  اأقامت��ه  ال��ذي  ل��ه  امل�ساح��ب  واملعر���س  التحويلي��ة 
. يوم��ني  مل��دة  فعاليات��ه  وا�ستم��رت  العاملي��ة  و  املحلي��ة  ال�س��ركات  وروؤ�س��اء  امل�سوؤول��ني,  كب��ار  م��ن  ع��دد 
ب��داأت فعالي��ات املنتدى باآيات عطرة من الق��راآن الكرمي, ثم األقى �ساحب ال�سم��و االأمري �سعود بن عبداهلل 
ب��ن ثني��ان اآل �سع��ود كلمة ا�ستهلها برف��ع اأ�سمى اآيات ال�سك��ر والعرفان ملقام خادم احلرم��ني ال�سريفني امللك 
عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز � يحفظ��ه اهلل � ووج��ه �سكره وتقدي��ره ل�ساحب ال�سم��و امللكي االأم��ري �سلطان بن 
عبدالعزي��ز ويل العه��د, نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء, وزي��ر الدف��اع والط��ريان, ول�ساح��ب ال�سم��و امللكي 
االأم��ري ناي��ف ب��ن عبدالعزيز النائ��ب الثاين ملجل�س ال��وزراء, وزير الداخلي��ة على ما جت��ده الهيئة امللكية 
للجبي��ل وينب��ع من دعم وموؤازرة, ورح��ب �سموه ب�سيوف املنت��دى متمنيًا لهم طيب االإقام��ة يف مدينة ينبع 
ال�سناعي��ة, وحت��دث ع��ن متان��ة االقت�ساد ال�سع��ودي وقال �سم��وه: "على الرغ��م من اله��زات االقت�سادية 
الت��ي اجتاح��ت االقت�ساد العاملي اإال اأننا نلحظ اأن اقت�سادنا يتمتع بر�س��وخ ومتانة � بحمد اهلل � ,وا�ست�سهد 
�سم��وه عل��ى ذلك مبا ت�سهده مدينتا اجلبيل وينبع ال�سناعيتني من تدف��ق ا�ستثماري وفري حيث بلغ اإجمايل 
اال�ستثم��ارات الت��ي مت الرتخي�س لها خالل العام املن�س��رم 2010م يف املدينتني )146( مائة و�ستة واأربعني 
ملي��ار ري��ال, فيما جت��اوز حج��م اال�ستثمارات القائم��ة فعلي��ًا يف املدينتني حت��ى نهاية الع��ام ذاته )676( 
�ستمائ��ة و�ست��ة و�سبع��ني ملي��ار ري��ال, وي�س��ار اإىل اأن تل��ك امل�ساري��ع العمالق��ة �ستول��د � بع��ون اهلل تعاىل � 
العدي��د م��ن الفر���س يف قطاع ال�سناع��ات التحويلية, مم��ا ينتج عنه تعظي��م الفائدة من القي��م امل�سافة".
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اقتصاد

سعودي  بنك  إنشاء 
بـرأسـمال  مصــري 
100 مليـار جنـيه لدعم 
االقتـصــاد المصري

اأع�ل�������ن ال�سي��خ �سال��ح كام��ل رئي�س جمل���س الغرف 
جدي��د  ا�ستثم��اري  بن��ك  اإن�س��اء  ع��ن  التجاري��ة 
ق��دره  م��ال  وراأ���س  م�سري��ة  �سعودي��ة  ب�سراك��ة 
) 100( مليار جنيه ويكون مقره الرئي�سي يف م�سر.
ُعق��د  �سحف��ي  موؤمت��ر  يف  كام��ل  �سال��ح  وق��ال 
موؤخ��رًا يف القاه��رة : "اإن اجتم��اع جمعي��ة رج��ال 
االأعم��ال ال�سعودي��ة ال��ذي ُعق��د موؤخ��ًرا مت في��ه 
م�س��ر  دع��م  عل��ى  االأعم��ال  رج��ال  ب��ني  االتف��اق 
االأح��داث  اأن  اإىل  م�س��ريًا  اقت�سادي��ًا,  احلبيب��ة 
عل��ى  توؤث��ر  مل  م�س��ر  به��ا  م��رت  الت��ي  ال�سيا�سي��ة 
االأ�س��ول اال�ستثماري��ة ال�سعودي��ة بف�س��ل الرعاية 
التخري��ب  �س��د  امل�س��ري  ال�سع��ب  به��ا  ق��ام  الت��ي 
اال�ستثماري��ة". وال�س��ركات  املن�س��اآت  يف  �س��واءًا 
باال�ستثم��ارات  حلق��ت  الت��ي  اخل�سائ��ر  اأن  واأو�س��ح 
ال�سعودي��ة كان��ت ت�سغيلي��ة وه��ي الت��ي اأث��رت على 
اجلمي��ع ولي�س على اال�ستثم��ارات ال�سعودية فقط. 
وق��ال ال�سي��خ �سال��ح قررن��ا نح��ن كرج��ال االأعمال 
نتحم��ل روات��ب العمال��ة يف الف��رتة الت��ي انخف���س 
احلكوم��ة  �سال��ح  ال�سي��خ  وطال��ب  االإنت��اج,  فيه��ا 
امل�سري��ة اأن تطمئ��ن امل�سري��ني عل��ى ع��ودة تدف��ق 
اال�ستثم��ار ال�سع��ودي اإىل م�سر مرة اأخرى, وقال : 
"اإن واجبن��ا نح��و م�سر يف هذه الظروف االلتفاف 
حوله��ا والنهو���س بها عل��ى كافة امل�ستوي��ات موؤكدًا 
اأن العالق��ات اال�ستثماري��ة ب��ني البلدي��ن قوي��ة", 

م�سكل��ة  ح��ل  عل��ى  نعم��ل  �س��وف  "اإنن��ا   : واأ�س��اف 
يف  التفك��ري  يف  بادرن��ا  ولذل��ك  م�س��ر  يف  البطال��ة 
اإن�س��اء بن��ك االإمن��اء مهمت��ه اال�ستثم��ار املبا�سر يف 
اإن�س��اء م�سروع��ات اقت�سادي��ة جدي��دة براأ���س مال 
قيمت��ه 100 ملي��ار جني��ه رمب��ا يكون بال��دوالر من 
خ��الل االأخوة امل�سارك��ني من اجلانب��ني ورمبا تكون 
احلكومي��ة  اجله��ات  بع���س  م��ن  م�ساهم��ات  هن��اك 
ال�سعودي��ة وامل�سري��ة", م�س��رًيا اإىل اأنه مت االتفاق 
هن��اك  واأن  م�س��ر  يف  البن��ك  مق��ر  يك��ون  اأن  عل��ى 
ات�ساالت م��ع رجال اأعمال م�سري��ني للم�ساركة فيه 
بع��د اأن وافق رج��ال اأعمال اململك��ة. وقال الدكتور 
يف  ال�سع��ودي  اجلان��ب  رئي���س  الدح��الن  عب��داهلل 
من��اخ  "اإن   : ال�سع��ودي  امل�س��ري  االأعم��ال  جمل���س 
اال�ستثم��ار يف م�س��ر رغ��م كل الظ��روف من��اخ جي��د 
وقاب��ل للمزي��د واأن رج��ال اأعم��ال اململك��ة لديه��م 
الكث��ري لتقدمي��ه اإىل م�س��ر لي���س بلغ��ة العواط��ف 
ولك��ن بلغ��ة االقت�س��اد", موؤك��دًا اأن مب��ادرة رج��ال 
االقت�س��اد  م��ع  بالتع��اون  ال�سعودي��ني  االأعم��ال 
امل�س��ري هدفه زيادة اال�ستثم��ارات القائمة حاليًا.
ويف �سعي��د مت�سل, ثمن ح�س��ني �سبور رئي�س جمعية 
رج��ال االأعم��ال امل�سري��ة مب��ادرة رج��ال االأعمال 
ال�سعوديني للوق��وف بجانب م�سر يف الوقت الراهن 
ال��ذي مت��ر ب��ه, موؤك��دًا اأن ه��ذا لي���س غريًب��ا عل��ى 
ال�سع��ب ال�سع��ودي ال��ذي يقف دائًم��ا بجانب م�سر.
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صحة

اأك��دت درا�سات طبية �سابقة مدى اأهمية اللنب بجميع م�ستقاته يف احلفاظ 
عل��ى �سحة االإن�سان ووقايته من اأمرا�س عديدة اأهمها ال�سرطان, يف الوقت 
ذاته مل تتجاهل االأبحاث مزايا ال�ساي العالجية يف الق�ساء على الزهامير 
واأمرا�س القلب, ولكن هل ت�ساءل البع�س اإذا امتزج ال�ساي مع اللنب ماذا يحدث ؟
ه��ذا م��ا ك�سفت عن��ه درا�سة اأملاني��ة حديثة, حي��ث اأكدت تل��ك الدرا�سة اأن 
اإ�سافة احلليب اإىل ال�ساي ميكن اأن تقلل من مميزات ال�ساي وتاأثريه الواقي 

على اأمرا�س القلب .

دراسات طبية تؤكد: إضافة اللبن على 
الشاي يفقدهما فوائدهما
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ال�شــــ�ي ي�شــــ�عد حركــــة  �شــــرب  اأن  الب�حثــــون  واأو�شــــح 
ال�شــــرايني ب�لتو�شــــع والرتخــــ�ء ،  ممــــ� ي�شــــمح ب�إبقــــ�ء 
�شغط الدم جيداً ،  واأن الربوتين�ت التي يحتوي عليه� 
احلليب والتي تدعي بــ "الك�زين�ت" له� ت�أثري مع�ك�س 

لت�أثري ال�ش�ي . 
واأكــــدت الدكتــــورة "م�ريــــو لورينــــز" الب�حثــــة يف علــــم 
الأحي�ء وامل�ش�ركة يف الدرا�شة ، اأن احت�ش�ء ال�ش�ي يزيد 
ب�شكل وا�شح من قدرة ال�شرايني على الرتخ�ء والتمدد 
ل�شــــتيع�ب تدفق اأكرب للدم مق�رنة ب�شــــرب املي�ه ،  لكن 
اإ�شــــ�فة اللــــن مينــــع مت�م�ً هــــذا الت�أثــــري البيولوجي .
ال�شــــ�ي  يف  جزيئــــ�ت  اأن  الدرا�شــــة  نت�ئــــج  واأظهــــرت 
تدعــــي "ك�تي�شــــينز"  ت�شــــ�عد علــــى تو�شــــيع ال�شــــرايني 
بتوليدهــــ� م�دة كيم�وية تدعي "اأوك�شــــيد النيرتيك"،  
متنــــع  احلليــــب  يف  الك�زينــــ�ت  جزئيــــ�ت  ولكــــن 
اأوك�شيد النيرتيك .  "الك�تي�شــــينز" من افتع�ل توليد 
واأكــــد الدكتــــور "روبرت فوجيل" بج�معــــة مرييالند ، 
اأن هذه الدرا�شة تر�شد املر�شى اإىل م� يجب اأن يفعلوه 

وهو عدم اإ�ش�فة احلليب اإىل ال�ش�ي .
 ويعتــــرب ال�شــــ�ي مــــن اأهم م�شــــ�دات الأك�شــــدة ،  ويظهر 

بو�شــــوح يف البلــــدان التــــي تكر من �شــــرب ال�شــــ�ي قلة 
ن�شب الإ�ش�بة ب�أمرا�س القلب .  

وقد اأ�ش�فت درا�شة بريط�نية اأن الدول مثل بريط�ني� 
التي ي�شــــتهلك فيه� ال�شــــ�ي ب�شــــورة منتظمة خملوط�ً 
ب�حلليــــب مل يظهــــر بهــــ� تراجــــع يف خم�طــــر الإ�شــــ�بة 
ب�أمرا�ــــس القلب واجللط�ت نتيجة لحت�شــــ�ء ال�شــــ�ي.
وق�م بع�س اخلرباء واملتخ�ش�شني بعمل درا�شة لبحث 
الفوائــــد ال�شــــحية لإ�شــــ�فة اللــــن لل�شــــ�ي، ووجــــدوا 
اأن اللــــن قــــد يتف�عــــل مــــع بع�ــــس م�شــــ�دات الأك�شــــدة 
علــــى  ال�شــــ�ي  قــــدرة  يعــــوق  ال�شــــ�ي ممــــ�  املوجــــودة يف 
حم�ربــــة ال�شــــوارد احلــــرة التــــي تدمر خالي� اجل�شــــد.
واأكد اخلرباء اأن اإ�ش�فة اللن اإيل ال�ش�ي الأ�شود متنع 
ا�شــــتف�دة اجل�شــــم من هــــذا الأخري، والــــذي يعمل على 
حم�ية اجل�شم من اأمرا�س القلب، كم� ميكن اأن يح�شن 
قــــدرة ال�شــــرايني علي التمــــدد وال�شــــرتخ�ء، وب�لت�يل 
ميكــــن احلفــــ�ظ علــــي م�شــــتوي �شــــحي ل�شــــغط الدم.

اإ�سافة الليمون يزيد من فوائد ال�ساي
وين�شــــح الأطب�ء ب�إ�ش�فة الليمون بدًل من احلليب اأو 
الكرميــــة اإىل ال�شــــ�ي ، حيث تو�شــــل علمــــ�ء من ج�معة 
بــــوردو ب�لوليــــ�ت املتحــــدة الأمريكيــــة، اإىل اأن اإ�شــــ�فة 
اإ�شــــ�فة  اأو  ك�لليمــــون  احلم�شــــية  الفواكــــه  ع�شــــ�ئر 
لمت�شــــ��س  يــــوؤدى  الأخ�شــــر  "ج" لل�شــــ�ي  فيت�مــــني 
امل�شــــ�دة  "الك�ت�شــــني"  مركبــــ�ت  مــــن  اأكــــرب  كميــــ�ت 

لالأك�شدة ب�جل�شم.
وق�م العلم�ء ب�ختب�ر العديد من امل�شروب�ت والع�ش�ئر 
علــــى ال�شــــ�ي الأخ�شــــر، ثــــم و�شــــعهم بجهــــ�ز يح�كــــي 
عملية اله�شــــم ب�ملعــــدة والأمع�ء، واأظهــــرت النت�ئج اأن 
ع�شري الليمون اأدى لزي�دة كمية "الك�ت�شني" املتوفرة 
لالمت�شــــ��س مبقدار خم�شــــة مــــرات، كم� اأدت اإ�شــــ�فة 
فيت�مني "ج" لزي�دة كمي�ت املركب�ت مبقدار ت�شع مرات.
ويوؤكــــد العلمــــ�ء اأن نت�ئــــج الدرا�شــــة ميكــــن تطبيقهــــ� 
علــــى ال�شــــ�ي الأ�شــــود التقليدي، ولكن ال�شــــ�ي الأ�شــــود 
يحتــــوى علــــى كميــــ�ت اأقل مــــن مركب�ت "الك�ت�شــــني".
تقــــي  "الك�ت�شــــني"  مركبــــ�ت  اأن  املعــــروف  ومــــن 
ك�ل�شــــرط�ن  الأمرا�ــــس،  مــــن  العديــــد  مــــن  اجل�شــــم 
ال�شــــ�ي  ويحتــــوي  واجللطــــ�ت،  القلبيــــة  والأزمــــ�ت 
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الأخ�شــــر علــــى اأكــــرب ن�شــــبة من هــــذه املركبــــ�ت، ولكن 
احلم�شــــية  غــــري  البيئــــة  فــــ�إن  ال�شــــ�ي  تنــــ�ول  عنــــد 
كبــــرية. بكميــــ�ت  امت�ش��شــــه  لعــــدم  تــــوؤدى  لالأمعــــ�ء 

ال�ساي يناف�س املاء يف فوائدها
ال�شــــ�ئد مــــن املعتقــــدات، ين�شــــح خــــرباء  علــــى عك�ــــس 
التغذيــــة ب�لإقبــــ�ل على ال�شــــ�ي حيث اأن تنــــ�ول ثالثة 
اأكواب اأو اأكر يومي�ً يعد اأمراً �شحي�ً مثله مثل تن�ول 
امليــــ�ه، بــــل اإنــــه مق�رنًة ب�شــــرب امليــــ�ه ف�إن ال�شــــ�ي يقدم 
فوائــــد اإ�شــــ�فية مثــــل تقليــــل حــــدوث اأمرا�ــــس القلب، 

وفق�ً لب�حثني بريط�نيني.
ومن ج�نبهم اأو�شح ب�حثون بج�معة "كنجز كوليدج" 
يف لنــــدن، اأن ال�شــــ�ي ل يوؤدي اإىل زي�دة امل�ء يف اجل�شــــم 
مثلم� يفعل امل�ء، فح�شــــب، بل يقيه من اأمرا�س القلب 
وبع�س اأنواع ال�شــــرط�ن نتيجة لعن��شــــر الفالفونويد 

املوجودة ب�ل�ش�ي.
التغذيــــة  يف  الب�حثــــة  راك�شــــتون،  ك�ري  اأ�شــــ�رت  كمــــ� 
ال�شحية، وزمالوؤه� يف فريق البحث، اإىل اأن �شرب امل�ء 
يعو�ــــس عــــن فقدان ال�شــــوائل، اأمــــ� تن�ول ال�شــــ�ي ف�إنه 
يعو�ــــس عنهــــ� ب�لإ�شــــ�فة اإىل تزويد اجل�شــــم بعن��شــــر 
م�شــــ�دة لالأك�شــــدة، هذا عــــدا عن وجــــود الفلوريد فيه 

الذي يحمي الأ�شن�ن.
ويف ال�شي�ق ذاته ، اأثبتت درا�شة حديثة ب�أن ال�ش�ي يح�شن 
الذاكــــرة وين�شــــط الذهــــن، حيث ثبــــت اأن ال�شــــتهالك 
ن�شــــ�ط  يعيــــق  والأ�شــــود  الأخ�شــــر  لل�شــــ�ي  املنتظــــم 
الإنزمي�ت الدم�غية امل�شــــ�حبة ل�شعف الذاكرة، وفق�ً 
مل� اأ�شــــ�ر اإليه علم�ء يف ج�معة نيوك��شــــيل الربيط�نية.
اأن مر�ــــس الزه�ميــــر يرتافــــق مــــع  واأو�شــــح الأطبــــ�ء 
وجود م�شــــتوي�ت منخف�شــــة من م�دة "اآ�شيتل كولني" 
الن�قلة يف الدم�غ، وك�شفت الختب�رات عن اأن كاًل من 
ال�شــــ�ي الأخ�شر اأو الأ�شود اأع�ق� ن�ش�ط اإنزمي "اآ�شيتل 
كولــــني ا�شــــترييز" الــــذي يحطم تلــــك امل�دة الع�شــــبية 
"بيوت�يريــــل  ب��شــــم  يعــــرف  اآخــــر  واإنزميــــ�ً  الن�قلــــة، 
كولــــني ا�شــــرتيز" الذي اكت�شــــف وجوده يف الرت�شــــب�ت 
الزه�ميــــر. مر�شــــى  عنــــد  الدم�غيــــة  الربوتينيــــة 
ولذلك ي�أمل الب�حثون اأن ت�شــــ�عد هذه الكت�ش�ف�ت يف 
تطوير عالج�ت جديدة ملر�س الزه�مير، بعد اأن تبني 

اأن لل�شــــ�ي نف�س ت�أثــــري الأدوية امل�شــــممة للتغلب على 
هذه احل�لة.

اللنب يقي من االإ�سابة بال�سرطان
علــــى الرغــــم من غن�ه ب�لدهون، يعتــــرب اللن من اأهم 
امل�شــــ�در التــــي تخفف من خطر الإ�شــــ�بة ب�ل�شــــرط�ن، 
هــــذا مــــ� اأكدتــــه درا�شــــة حديثــــة �شــــمت العديــــد مــــن 
الأ�شــــخ��س مــــن خمتلــــف البلــــدان حيــــث اأ�شــــ�رت اإىل 
اأن الذيــــن ي�شــــربون احلليــــب القليل الد�شــــم واحلليب 
اخل�يل الد�شــــم هم اأقل عر�شة لالإ�ش�بة ب�ل�شرط�ن�ت 
الك�مــــل  احلليــــب  ي�شــــربون  الذيــــن  الأ�شــــخ��س  مــــن 

الد�شم.
ومــــن ج�نبهــــم يوؤكــــد العلمــــ�ء احتــــواء احلليــــب علــــى 
مــــواد م�شــــ�دة لل�شــــرط�ن واأهمه� الك�ل�شــــيوم والرايبو 
فالف�يــــني وفيت�مني اأ وفيت�مني ج وفيت�مني د، ومواد 

اأخرى مل تعرف بعد.
كم� اأكدت الأبح�ث اأن اللن الزب�دي ل تقت�شر اأهميته 
علــــى اجلوانــــب الغذائيــــة فقــــط، واإمنــــ� تتعــــدى ذلــــك 

لتدخل يف اجلوانب العالجية والدوائية.
فقــــد اأثبتــــت التجــــ�رب اأن للزبــــ�دي خوا�س متعــــددة اإذ 
ي�شــــكل لــــن الزب�دي الطبيعــــي خط�ً دف�عي�ً قوي�ً �شــــد 
عملي�ت تر�شــــيب الكول�شرتول على جدران ال�شرايني، 
وبخ��شــــة تلــــك ال�شــــرايني التــــي تغــــذي القلــــب واملــــخ.
الأمرا�ــــس  جتنــــب  علــــى  الزبــــ�دي  تنــــ�ول  وي�شــــ�عد 
والقــــوة  ب�ل�شــــحة  وي�شــــتمتعون  والآلم  واملنغ�شــــ�ت 
والن�شــــ�ط الدائم وال�شب�ب املتجدد واحليوية الزائدة، 
ب�لإ�ش�فة اإىل الن�ش�رة وعدم وجود م�شكالت اله�شم.
وزي�دة على ذلك اأن اللن الزب�دي ي�ش�عد على التخل�س 
من دهني�ت الدم املوؤذية، واأهمه� الكول�شرتول، ويعترب 
مهدئ�ً لالأع�شــــ�ب ويخل�س الإن�ش�ن من الأرق واملغ�س 
ويعمل على تنظيف وتطهري الأمع�ء، كم� اأنه ق�در على 
اإبــــ�دة البكرتي� التي تت�شــــبب يف الكثري من الأمرا�س.
ويحتــــوي الزبــــ�دي علــــى فيت�مــــني )اأ، ب، د(، وتن�ولــــه 
التلــــوث  �شــــرر  يدفــــع  م�شــــتمرة  ب�شــــفة  الطعــــ�م  مــــع 
احلــــ�دث مــــن املــــ�ء والغــــذاء والهــــواء، ويفيــــد يف تقوية 
ال�شــــموم  لبع�ــــس  طــــرده  خــــالل  مــــن  املن�عــــة  جهــــ�ز 
والبكرتيــــ� ال�شــــ�رة، وزيــــ�دة املــــواد املقوية يف اجل�شــــم.
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الري��ـــسـ  وا�ـــس
حتت رع�ية �شـــ�حب ال�شـــمو امللكي الأمري ن�يف بن عبد العزيز اآل �شـــعود الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية اختتمت م�ش�ء يوم الثنني 30 ربيع الآخر 1432 هـ املوافق 4 اأبريل 2011 م، بطولة 
الأمـــري ن�يف الري��شـــية الع��شـــرة للقط�عـــ�ت الأمنية التي نظمه� الحت�د الري��شـــي ال�شـــعودي لقوى 
الأمـــن الداخلـــي وحقـــق لقبه� فريق الأمن العـــ�م للمرة الث�نية على التـــوايل بتغلبه على الدف�ع املدين

بطولة  بكأس  يفوز  القدم  لكرة  العام  األمن  فريق 
األمنية للقطاعات  العاشرة  الرياضية  نايف  األمير 

الفريق القحطاني:
بالمشاركة  تشرفت  الداخلي  األمن  قوى  قطاعات 
الجميع على  غاليًا  اسمًا  تحمل  كونها  البطولة  في 
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 2 / 1 يف املب�راة النه�ئية التي جمعتهم� على اإ�شت�د 
الأمري ن�يف الري��شـــي بكليـــة امللك فهد الأمنية.
وعقـــب نه�يـــة املب�راة ت�شـــلم مدير عـــ�م كلية امللك 
فهـــد الأمنية اللـــواء الدكتور فهد ال�شـــعالن درع�ً 
تذك�ريـــ�ً مـــن رئي�س الحت�د الري��شـــي ال�شـــعودي 
لقوى الأمن الداخلي اللواء م�شطفى اجل�ر اهلل.
ثـــم توج معـــ�يل مدير الأمـــن الع�م الفريق �شـــعيد 
القحط�ين الفرق الف�ئزة ب�ملراكز الثالثة الأوىل 
يف �شـــب�ق الطريق الـــذي نظمه الحت�د الري��شـــي 
ال�شـــعودي لقـــوى الأمـــن الداخلي �شـــمن فع�لي�ت 
البطولة والذي ج�ءت نت�ئجه على النحو الت�يل :

املركـــز الأول / الأمـــن العـــ�م .
املركز الث�ين / قوات الأمن اخل��شـــة .

املركـــز الث�لـــث / الدفـــ�ع املـــدين .
عقـــب ذلـــك توج مديـــر الأمـــن الع�م فريـــق الأمن 
الع�م بك�أ�س البطولـــة وامليدالي�ت الذهبية وفريق 
بتحقيقـــه  الف�شـــية  ب�مليداليـــ�ت  املـــدين  الدفـــ�ع 
املركـــز الثـــ�ين فيمـــ� حقـــق حر�ـــس احلـــدود املركز 
الث�لـــث وح�شـــل علـــى امليداليـــ�ت الربونزيـــة بعـــد 
تغلبـــه على اجلـــوازات بـــركالت الرتجيح 5 / 4 يف 
لقـــ�ء حتديد املركزين الث�لث والرابع الذي �شـــبق 

املبـــ�راة النه�ئيـــة .
وحقـــق لعـــب فريق الأمن الع�م حممـــد الع�مري 
اأهـــداف.  8 بر�شـــيد  البطولـــة  هـــداف  ك�أ�ـــس 
بعد ذلك مت اإنزال علم البطولة ثم عزف ال�شالم امللكي. 
مـــن جهتـــه رفع مع�يل مدير الأمـــن الع�م الفريق 
ال�شـــمو  �شـــ�حب  اإىل  التهنئـــة  القحطـــ�ين  �شـــعيد 
امللكي الأمري ن�يف بن عبدالعزيز اآل �شعود الن�ئب 
الثـــ�ين لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء وزيـــر الداخلية 
على جن�ح البطولة، ومتنى الفريق القحط�ينـ  يف 
ت�شـــريح �شـــحفي عقب املب�راة ـ اأن تتكرر البطولة 
بنف�س امل�شـــتوى من النج�ح يف كل ع�م، موؤكداً اأنه� 
�شـــكلت عنوان� مل� و�شلت اإليه قط�ع�ت قوى الأمن 
الداخلي يف كل املج�لت حتى يف املج�ل الري��شي .
وق�ل مع�ليه: "ت�شرف جميع رج�ل قط�ع�ت قوى 
الأمن الداخلي ب�مل�ش�ركة يف البطولة كونه� حتمل 
ا�شــــم�ً غ�ليــــ�ً علــــى اجلميــــع وهــــو �شــــ�حب ال�شــــمو 
امللكــــي الأمــــري ن�يــــف بــــن عبدالعزيــــز اآل �شــــعود"، 
مقدمــــ�ً �شــــكره لكل من اأ�شــــهم يف اإجنــــ�ح البطولة 
�شواءاً القط�ع�ت نف�شه� اأو كلية امللك فهد الأمنية 
الرئ��شــــة  وكذلــــك  البطولــــة،  ا�شت�شــــ�فت  التــــي 
الع�مــــة لرع�يــــة ال�شــــب�ب بــــكل احت�داتهــــ� املعنيــــة .

رياضة
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حقق فريق قوة اأمن املن�شـــ�آت مبنطقة املدينة املنورة / قوة حم�فظة ينبع،  بطولة كرة القدم، 
وذلك  �شمن املهرج�ن الري��شي بينبع ال�شن�عية لع�م 1432هـ والذي نظمته الهيئة امللكية بينبع 
ال�شن�عية، حيث اأقيمت املب�راة النه�ئية يوم الثالث�ء املوافق 24-4-1432هـ حتت رع�ية مدير ع�م 
اخلدم�ت الع�مة ب�لهيئة امللكية بينبع املهند�س يو�شف بن ج�يد احلجيلي والتي جمعت فريق اأمن 
املن�ش�آت بفريق �شركة كر�شتل وانتهت بفوز فريق قوة اأمن املن�ش�آت مبح�فظة ينبع بركالت الرتجيح.

فريق قوة أمن المنشآت بمحافظة ينبع يحقق بطولة كرة 
القدم ضمن مسابقات المهرجان الرياضي بينبع الصناعية 
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رياضة

78

المشي .. رياضة للجميع

ريا�س��ة امل�سي اأك��رث الريا�سات فطرية, وه��ي �سهلة اإذ ميكن ل��كل اإن�سان 
ممار�سته��ا يف اأي وق��ت. وهي مفي��دة لكل االأعمار للحف��اظ على اللياقة 
والر�ساقة, وللريا�سيني ب�سفتها اإحدى الريا�سات االأوملبية املهمة. وقد 
اأثبت��ت الدرا�سات اأن ريا�سة امل�سي متّكن الفرد من االحتفاظ ب� 80٪ من 
قدراته اجل�سدية يف االأعمار ما بني 30-70 �سنة, كما تفيده يف حت�سني 
�سحت��ه االنفعالي��ة, وق��د تب��نيَّ اأن ال�سري م��دة ن�سف �ساع��ة يوميًا كاف 

الإخراج االإن�سان من عواقب جلو�سه اليومي لفرتات طويلة.
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وهنـــ�ك اأنـــواع للم�شـــي، منه الب�شـــيط الذي مي�ر�شـــه الن��س 
يف كل الأعمـــ�ر بغيـــة احلفـــ�ظ علـــى لي�قتهـــم، ومنـــه م�شـــي 
القـــوة الـــذي يكـــون �شـــريع�ً، ويتطلـــب مـــن الفـــرد املواظبة 
على مم�ر�شـــته 3-4 مرات اأ�شـــبوعي�ً بواقع ن�شف �ش�عة لكل 

مـــرة. وتـــزداد ف�ئـــدة 
كلمـــ�  النـــوع  هـــذا 
ك�نـــت خطوتـــه اأطول 
وم�شـــ�فته  واأ�شـــرع 
تنظيـــم  مـــع  اأطـــول 
التنف�ـــس. عمليـــة 
اأم� النوع الث�لث فهو 
اإذ  الري��شـــي،  امل�شـــي 
دخلت ري��شـــة امل�شـــي 
 race walking
الألعـــ�ب  مـــرة  اأول 
الأوملبية عـــ�م 1904م، 
مـــن  جـــزءاً  األع�ب عدة.وك�نـــت 

ويف ع�م 1906م ظهرت ري��شـــة امل�شـــي امل�شـــتقلة يف البطولة 
التـــي ك�نـــت تقيمهـــ� اليون�ن بني الـــدورات الأوملبيـــة وك�نت 
امل�شـــ�بقة مل�شـــ�فتي 1500 و3000م؛ وك�ن ذلـــك هـــو الظهـــور 
الأول لهـــذه الري��شـــة التـــي مل تكـــن قـــد اعتمـــدت منفردة 

�شمن الألع�ب الأوملبية بعد.
يف ع�م 1908م اعتمدت ري��شة امل�شي اأوملبي�ً؛ وذلك ب�شب�قني 
همـــ� 3500م وع�شـــرة اأميـــ�ل. ومنـــذ تلـــك الـــدورة ا�شـــتمرت 

ري��شة امل�شي يف الألع�ب الأوملبية.

قواعد اللعبة
مت�شـــلة  بخطـــوات  املت�شـــ�بق  تقـــدم  هـــي  امل�شـــي  ري��شـــة 
وا�شـــح  ات�شـــ�ل  فقـــد  هنـــ�ك  يكـــون  ل  بحيـــث  ب�لأر�ـــس 
الرجـــل  تكـــون  اأن  يجـــب  كمـــ�  املجـــردة.  ب�لعـــني  يـــرى 
املتقدمـــة م�شـــتقيمة مـــن دون انثنـــ�ء مـــن حلظة الت�شـــ�ل 
ب�لأر�ـــس حتـــى الو�شـــول اإىل الو�شـــع الراأ�شـــي امل�شـــتقيم.

التحكي�م
يكلـــف اأحـــد احلـــك�م رئي�شـــ�ً للق�شـــ�ة، وهـــو وحـــده امل�شـــوؤول 
عـــن ال�شـــب�ق، وميكنـــه اإلغـــ�ء �شـــب�ق املت�شـــ�بق يف اأي مـــك�ن 
م�شـــ�عدين  تعيـــني  وميكـــن  مراحلـــه،  مـــن  مرحلـــة  اأو 
اثنـــني لـــه؛ لكنهمـــ� ل ميتلـــك�ن قـــرار اإلغـــ�ء �شـــب�ق اأحـــد.
تتـــدرج عقوبـــ�ت املخ�لفـــني مـــن التحذيـــر عنـــد املخ�لفـــة 
اإىل الإنـــذار ب�ل�شـــتبع�د اإذا ارتكـــب اأحـــد الأخطـــ�ء الآتيـــة:

• فقدان الت�ش�ل ب�لأر�س اأو ثني الركبة.	

• مـــن 3 ق�شـــ�ة خمتلفـــني.	 اإنـــذارات   3 احل�شـــول علـــى 
• بعـــده.	 اأو  ال�شـــب�ق  اأثنـــ�ء  يف  ب�ل�شـــتبع�د  الإخطـــ�ر 

»الإ�شـــت�د«  م�شـــم�ر  �شـــمن  عـــ�دة  وينتهـــي  ال�شـــب�ق  يبـــداأ 
الرئي�شـــي. وعنده� تكون طرق ال�شـــب�ق قريبة منه، ويجب 
األ تزيـــد دورة ال�شـــب�ق 
علـــى 2.5كـــم ول تقـــل 
وعـــ�دة  2كـــم،  عـــن 
بطلقـــة  البـــدء  يكـــون 
م�شـــد�س. ويبلـــغ طول 
ال�شـــب�ق 20كم للرج�ل 
كـــم  اأو 50  وال�شـــيدات، 

للرج�ل فقط.

ال�س������المة اأمور 
من ال�شـــروري ت�أمني 
طريـــق ال�شـــب�ق بحيث 

مغلقة، ويجب اأن يبداأ تكـــون جميـــع الطـــرق املوؤديـــة اإليـــه 
ال�شـــب�ق، وينتهـــي يف �شـــوء النه�ر ويقـــوم الأطبـــ�ء املكلفون 
علـــى  حمـــددة  وحمطـــ�ت  اأم�كـــن  يف  املت�شـــ�بقني  بفح�ـــس 
طريـــق ال�شـــب�ق، وميكنهم ا�شـــتبع�د اأي مت�شـــ�بق اإذا �شـــعروا 
ب�أن هن�لك �شـــيئ�ً يهدد �شـــالمته وحي�تـــه، وهن� يتحتم على 

املت�ش�بق مغ�درة ال�شب�ق فوراً.
ومن اأجل اإنع��س املت�شـــ�بقني ُي�شمح بتقدمي امل�ء واملرطب�ت 
يف بداية ال�شـــب�ق ونه�يته، كم� ُي�شـــمح بو�شـــع املنع�ش�ت على 
م�شـــ�ف�ت حمددة على طول م�شـــ�ر ال�شب�ق اإذا زادت م�ش�فته 
على 10كم. كم� يو�شـــع امل�ء، وي�شمح ب�لرتطيب الأ�شفنجي 
كل  وي�شـــتبعد  امل�شـــ�فة،  منت�شـــف  يف  املت�شـــ�بقني  لأج�شـــ�د 
مت�شـــ�بق يتنـــ�ول املنع�شـــ�ت خـــ�رج الأم�كـــن املحـــددة لذلك.

 فوائد ممار�سة ريا�سة امل�سي
وري��شـــة امل�شي له� فوائد عديدة، �شـــحية وبدنية ونف�شية، 
حيث تنعك�س هذع الفوائد على ال�شـــحة الع�مة لالإن�ش�ن.. 

وميكن اإيج�زه� يف النق�ط الت�لية: 
الفوائد ال�سحية 

اأوًل : تقليل دهون اجل�شم
هن�ك عالقة بني زي�دة ن�شـــبة الدهون يف اجل�شـــم، والتي ل 
تظهر على اأ�شك�ل اأج�ش�من�، وبني اأمرا�س القلب وال�شكري 
و�شـــغط الـــدم املرتفـــع وارتفـــ�ع م�شـــتوى الكول�شـــرتول يف 
الدم وال�شـــرط�ن واآلم املف��شـــل والروم�تيـــزم وغريه� من 
الأمرا�س. وامل�شي الري��شي ي�ش�عد يف تقليل ن�شبة الدهون 
يف اجل�شـــم، وبخطوات ب�شيطة جداً ميكن اجل�شم اأن يحرق 
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�شـــعر   )  60  ( تقريبـــ�ً 
حـــراري لكل ميل مق�رنة 
ال�شـــعرات  ب�حـــرتاق 
احل�لـــة  يف  احلراريـــة 
الطبيعية للج�شـــم، ولكن 
اإذا م� زاد الإن�ش�ن �شرعته 
وخطوتـــه مبعدل ) 2.5 ( 
ميـــل يف )30 ( دقيقة ف�إن 
يحـــرق  �شـــوف  اجل�شـــم 
حـــراري. �شـــعر   )  200(
معـــدل  خف�ـــس   : ث�نيـــ�ً 
نب�س القلب اأثن�ء الراحة 
نب�ـــس  معـــدل  ُيعتـــرب 
اأثنـــ�ء الراحـــة يف  القلـــب 
الدقيقـــة ) عدد �شـــرب�ت 
القلـــب ( املوؤ�شـــر ل�شـــحة 
ودقـــة عمل القلـــب، حيث 
الإن�شـــ�ن  ح�شـــل  كلمـــ� 
علـــى لي�قة اأثنـــ�ء مزاولة 
برن�مج امل�شـــي الري��شـــي 
كلم� حت�شـــن عمل القلب 
اأكـــرب  كميـــة  دفـــع  يف 

لـلـقـلــــــــب.  �شــــــــربـــــ�ت  مــــــن  عــــــــــدد  بــــ�أقــــــــل  الـــــدم  مـــن 
ث�لث�ً : خف�س م�شتوي الكول�شرتول يف الدم 

ارتفـــ�ع م�شـــتوى الكول�شـــرتول يف الـــدم ي�شـــبب الإ�شـــ�بة 
مبر�س الت�شـــلب اأو الن�شـــداد ال�شـــري�ين والكول�شرتول 
مـــ�دة دهنيـــة ترت�شـــب علـــي اجلـــدار الداخلي لل�شـــرايني 
والأوعيـــة الدمويـــة وخ��شـــة ال�شـــري�ن الت�جـــي الذيـــن 
يغذي القلب مم� ي�شبب بعد مرور الزمن �شيق ال�شري�ن 
ب�لت�شـــلب وو�شـــول كميـــ�ت قليلـــة مـــن الـــدم اإيل القلب، 
ويف حـــ�لت متقدمـــة لالإ�شـــ�بة يـــوؤدي اإىل انقط�ع تدفق 
الـــدم نه�ئيـــ�ً اإىل القلـــب ممـــ� ب�شـــبب ال�شـــكتة القلبيـــة. 
وعنـــد مزاولـــة برن�مـــج امل�شـــي الري��شـــي وب�إتبـــ�ع نظـــ�م 
غذائي خ�ل من الدهون والكول�شـــرتول ي�شمن الإن�ش�ن 
خف�س عوامل اخلطورة لالإ�ش�بة ب�أمرا�س القلب وذلك 
بخف�ـــس م�شـــتوي الكول�شـــرتول الكلـــي وكذلك م�شـــتوى 
الكول�شـــرتول ال�شـــ�ر الـــذي يكـــون م�شـــئوًل عن ان�شـــداد 
ال�شـــري�ن والأوعيـــة الدمويـــة ب�لإ�شـــ�فة اإىل ذلـــك يعمل 
امل�شـــي الري��شي على زي�دة م�شـــتوي الكول�شرتول املفيد. 

رابع�ً : خف�س �شغط الدم
ارتفـــ�ع �شـــغط الـــدم مـــن العوامـــل الرئي�شـــية لالإ�شـــ�بة 

ب�أمرا�ـــس القلـــب وكذلك 
الدم�غيـــة  ال�شـــكتة 
املف�جئـــة ويوؤكـــد العلمـــ�ء 
مزاولـــة  بـــ�أن  واخلـــرباء 
امل�شـــي الري��شـــي ب�نتظ�م 
علـــى  الإن�شـــ�ن  ي�شـــ�عد 
الـــدم  �شـــغط  خف�ـــس 
الدمويـــة  الأوعيـــة  يف 
وكذلـــك  وال�شـــرايني 
يقلـــل من ح�جة الإن�شـــ�ن 
�شـــغط  ب�رتفـــ�ع  امل�شـــ�ب 
ا�شـــتخدام  مـــن  الـــدم 
الأدويـــة والعق�قـــري التي 
ت�ش�عد يف خف�س معدلت 

�شغط الدم. 
خ�م�ش�ً : التمثيل الغذائي 
التمثيـــل الغذائـــي عبـــ�رة 
احـــرتاق  معـــدل  عـــن 
احلراريـــة  ال�شـــعرات 
املخزونة يف اجل�شم والتي 
ت�أتـــي من تنـــ�ول الأغذية 
اليوميـــة، ويوؤكـــد العلم�ء 
واخلرباء ب�أنه كلم� ازداد وزن الإن�ش�ن كلم� واجه ال�شعوب�ت 
يف اإنق��ـــس الوزن وذلك لوجود الأن�شـــجة الدهنية والتي 
تتميـــز بقلة ن�شـــ�طه� خالل التمثيل الغذائـــي حيث كلم� 
زادت معـــدلت الدهـــون يف الع�شـــالت كلمـــ� ك�ن معـــدل 
التمثيـــل الغذائي يف اجل�شـــم بطيئ�ً. وعنـــد اإتب�ع برن�مج 
امل�شـــي الري��شي يح�شـــل الإن�شـــ�ن علي معدلت التمثيل 
الغذائـــي اأكر واأكر من الإن�شـــ�ن الع�دي الذي ل يزاول 
امل�شي الري��شي وحتى بعد �ش�عتني من اأداء برن�مج امل�شي 
وذلـــك بحـــرق ال�شـــعرات احلراريـــة املخزونة يف اجل�شـــم. 

�ش�د�ش�ً : كث�فة و�شالبة العظ�م 
كلمـــ� كرب وتقدم العمر ب�لإن�شـــ�ن كلم� قلت قدرة العظ�م 
لدية على امت�ش��س الك�ل�شيوم، وقل بن�ء العظ�م وتعر�س 
لالإ�شـــ�ب�ت، ويوؤكـــد العلمـــ�ء اأن مزاولة امل�شـــي الري��شـــي 
كـــن الإن�شـــ�ن مـــن احل�شـــول علـــى كث�فـــة و�شـــالبة يف  مُيَ
العظـــ�م ووق�يتهـــ� مـــن الأمرا�س وال�شـــعف عنـــد الكرب. 

الفوائد البدنية 
اأمـــ� الفوائد البدنية للم�شـــي فيمكـــن اإيج�زه� يف الت�يل:
زيـــ�دة القـــوة الع�شـــلية : الأن�شـــطة البدنيـــة مثـــل امل�شـــي 
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الري��شـــي تعمـــل علـــي زيـــ�دة قـــدرة الع�شـــالت علـــي بن�ء 
الأليـــ�ف الع�شـــلية وحتـــد مـــن تعر�شـــه� لالإ�شـــ�بة ومن 
خـــالل بنـــ�ء الألي�ف الع�شـــلية ف�أنه� تبقى اأكر �شـــالبة 
و�شـــمك يف م�شـــ�عدة الع�شـــالت للوق�يـــة مـــن الإ�شـــ�ب�ت 
اأكـــر.  ب�شـــهولة  اليوميـــة  الأعمـــ�ل  اأداء  علـــي  وتعمـــل 
النغمـــة الع�شـــلية : مزاولـــة امل�شـــي الري��شـــي تعمل علي 
اأداء  املرتهلـــة يف  وكذلـــك  ال�شـــعيفة  الع�شـــالت  تقويـــة 
وظ�ئفهـــ� ب�أح�شـــن �شـــورة، ومـــن خالل الع�شـــالت يعمل 
القلـــب والـــدورة الدموية وت�شـــ�عد علي دخـــول الهواء يف 
الرئتـــني ومـــرور الغـــذاء من اجلهـــ�ز اله�شـــمي، والنغمة 
الع�شـــلية ت�ش�عد جميع اأجهزة اجل�شم احليوية على اأداء 

وظ�ئفه� بدقة وكف�ءة. 
العوامـــل  مـــن  احلركـــة  وقلـــة  ال�شـــن   : املرونـــة  زيـــ�دة 
املحيطـــة  والأربطـــة  والأوتـــ�ر  ب�لع�شـــالت  تـــوؤدي  التـــي 
ب�لع�شـــالت واملف��شل اإىل الإ�شـــ�ب�ت والأمرا�س وجعله� 
مت�شـــلبة وعـــدم قدرتهـــ� علـــي اأداء اأق�شـــي مـــدي حركـــي 

الري��شـــية  والأن�شـــطة  ت�شـــريحي، 
كربن�مـــج امل�شـــي الري��شـــي تعمـــل 
علـــى تقويـــة الع�شـــالت والأربطـــة 
وت�شـــ�عده�  ب�ملف��شـــل  املحيطـــة 
اأق�شـــي  اأداء  علـــي  ب��شـــتمرار 
لهـــ�. وت�شـــريحي  حركـــي  مـــدى 
حت�شـــني اجله�ز الدوري والتنف�شي 
مـــن  الري��شـــي  امل�شـــي  ُيعتـــرب   :
الأن�شـــطة الري��شية الهوائية التي 
ت�شـــتخدم بهـــ� الع�شـــالت الكبـــرية 
مثـــل ع�شـــالت الرجلـــني والظهـــر 
يتطلـــب  ممـــ�  واليديـــن  احلو�ـــس 
مـــن القلـــب دفع كميـــ�ت كبرية من 
الدم اإىل هذه الع�شالت وب�لعك�س، 
منتظمـــة  ب�إيق�عـــ�ت  عملهـــ�  لأداء 
وم�شـــتمرة، وبذلك يكون له اأثر يف 
تقليـــل العـــبء الواقع علـــي القلب.

الفوائد النف�سية 
فوائـــد  اأي�شـــ�ً  الري��شـــي  للم�شـــي 
والـــروح  ب�لعقـــل  ُمتعلقـــة  نف�شـــية 

اأهمه�:
خف�ـــس ال�شـــغوط اليوميـــة : . 1

الأن�شـــطة الري��شـــية وخ��شة 
ري��شـــة امل�شي ت�شـــ�عد يف اإث�رة 

اجل�شم علي اإفراز هرمون ) اأندورفني ( الذي ب�شبة 
كيمي�ئيـــ�ً مـــ�دة ) املورفـــني ( الـــذي يجعـــل الإن�شـــ�ن 
ي�شـــعر ب�لراحة وال�شـــع�دة، وامل�شـــي الري��شي ي�ش�عد 
اليوميـــة  ال�شـــغوط  مـــن  التخل�ـــس  علـــى  اجل�شـــم 
والتوتر والقلق وال�شعور ب�ل�شع�دة والهدوء والراحة 

اأثن�ء النوم ليال. 
حـــل امل�شـــ�كل اليوميـــة : البتعـــ�د اأو الن�شـــغ�ل عـــن . 2

امل�ش�كل وال�شـــعوب�ت، تعترب اأح�شن الطرق النف�شية 
لعالجه� مبزاولة امل�شي الري��شي. فيتخل�س العقل 
مـــن ال�شـــعوب�ت واحل�شـــول علـــي الراحـــة وبع�ـــس 

احللول املن��شبة للم�ش�كل الأكر تـثرياً وتعقيداً. 
الأن�شـــطة . 3 مزاولـــة  طريـــق  عـــن   : الـــذات  مفهـــوم 

يح�شـــل  الري��شـــي  امل�شـــي  وخ��شـــة  الري��شـــية 
الإن�شـــ�ن علـــي مفهوم الذات من الن�حيـــة الإيج�بية 
حيـــت ي�شـــعر ب�ل�شـــع�دة وال�شـــرور والنظـــرة املتف�ئلة 

ل�شخ�شيته وذاته.
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وطني النتم�ء .... والقوة .... والعزة .... والفخر .... . وطني ال�شتقرار .... والأمن . وطني هو احلي�ة ..... 
وطني احلبيب ....

روحي وم� ملكت يداي فداه ......... وطني احلبيب وهل اأُحب �شواه
عليـــك ننـــ�م ون�شـــحو و�شـــوت احلـــق اهلل اأكـــرب مدويـــة يف كل الأرجـــ�ء ...معلنـــة منهـــ�ج حي�تنـــ� و�شـــريعته .
وطني م� اأجمل احلي�ة على ترابك واأنت حتت�شنن� بني اأطرافك ف�حت لن� الأبواب للم�ش�ركة الف�علة يف بن�ئك 

وتطويرك واحلف�ظ على اأمنك وا�شتقرارك.
وطنـــي ... يـــ� وطـــن الإ�شـــالم ومهـــده ... ي� وطن العـــدل واحلريـــة ... ي� وطن احل�شـــ�رات ومنبع الر�شـــ�لت 
ال�شـــم�وية .... اأنـــ� ابنـــك الب�ر الـــذي نهل من علومك واآدابـــك واأخالقك الإ�شـــالمية.... وتعلمت على ترابك 
كيف اأحرتمك ... وكيف اأرد جميلك، من خالل امل�ش�ركة يف بن�ئك وتطويرك وحم�ربة كل من اأراد النيل من 

خرياتك وثرواتك بغري وجه حق. 
وطني م� اأجمل اأن ترى اأبن�ئك تهب للدف�ع عنك يف ك�فة �شئونك وجم�لتك ..... 
عندهــ� �ش�أقول لك ويقول كل خمل�س فداك ب�أبي واأمي وابني وكل م� اأملك  ...... 

فبـــكل معـــ�ين الـــولء نحبك ي� وطني .. ونحب كل من �شـــدق معك وقبل ذلك مع اهلل .... ونحب كل من دان 
لقي�دتك ولرتابك ب�لولء وعن حم�رمك ب�لفداء. 

اأنت احلب الذي ل يتوقف والعط�ء الذي ل ين�شـــب، واأنت من يبقى ُحبُك واأنت من ُنحْب .... فقد ح�شـــنت 
امل��شـــي اجلميل واحل��شـــر امل�شـــرق و�شـــوف حت�شن امل�شـــتقبل الزاهر مب�شـــيئة اهلل وقدرته وهذا كله ل ميكن 
اأن يتحقـــق اإل ب�شـــواعد اأبن�ئـــك الفتيـــة وهممهـــم الع�ليـــة ..... عندهـــ� فقـــط �شـــنتغنى بك ك�أن�شـــودة احلي�ة.
وطني .... اأرجو اأن تعذرين، اإن خ�نتني احلروف فم� اأن� اإل ع��شـــق�ً لرتابك وحمب�ً للحي�ة على اأر�شـــك ب�أمن 

واأم�ن و�شالم واطمئن�ن.
موطني ع�شت فخر امل�شلمني.

رسالة إلى الوطن
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